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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط النشر في 
  مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة  تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث  إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي     م           على محك                ي عرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  أصحابها،المجلة إلى  استلمتهاالبحوث التي  تعادال. 

 المجلة.  في للنشر        جاهزا   بحثه يكون  أن بعد بحث نشر على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير   مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح  التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 .الـــخبراء
 المنشورة األعمال في  الواردة واالتجاهات اآلراء عن مسـؤولة غير المجلة. 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب

                                                                     أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع  -1
 آخر.

أي جهة يتعهد صاحب البحث   -2 بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في 
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك  -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له.

بحث     ت   -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 

ور    ي    -5 على  مطبوعا  األصل  الحاسب  بثال (B5)  ق قدم  على  منضدة  ورقية  نسخ  ث 
        ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن          ، وأال   اتصفح  5عن  
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نسخة إلى    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر     ا  محقق
 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

                                                                       ي كتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6

                                  ي رتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة.

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،  األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 .الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3                                 ت عتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث   10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت(                                                     ي بلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10

اللغوي.   -11 التدقيق                                                                           ي عرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 
 .(إن وجدت)والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية 

                            ( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
                                                    للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 :الصفحة والطباعةخيارات 

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط  خط أجنبي خط عربي الفقرة 
 Simplified الخط  نوع 

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي 12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي  12 13 الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحثاألحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص 

 عادي  12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص 

 عادي  12 12 الحواشي )أسفل الصفحة(
 عادي  12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية

 عادي  12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 
 عادي  12 12 القيم داخل الجدول 

 

 عربيةاألرقام:  خيارات: 
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة:

( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
  [.0.8وللصفحات الزوجية   0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(. 25×17.6العرض )و االرتفاع  - B5 حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(:5-3-1رأس الصفحة الفردية ) -

                                            ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(:6-4-2)رأس الصفحة الزوجية  -

                                                                          ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 .د. حسون ود. موسى ود. خليف

 :Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج  

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع                                                                                 ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (.% المئوية )

ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح  -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
                                                               ( من النمط الغامق على أن  يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
                       أوال : السلسلة العلمية 

                              ثانيا : سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية               ثالثا : سلسلة 
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                        أوال : السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA                                                      يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث: -1

                                                                            إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،  ◄
  :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

 (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب،                     المؤلف منفرد ا يكتبإذا كان 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 

 :مثال   .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا
 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون، 

 . فيه ما سبق يراعىفي مجلة علمية  ا                            إذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنت                       أما إذا كان موقعا  على  ◄

 :  اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا
من  2002. .اليوسفي) وبيئية  اقتصادية  المتجددةجدوى  الطاقة  (. استغالل 

http://www.unep.org.bh 
                                                                                    تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع  -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجع المصادر و  -3

 األجنبية على النحو اآلتي:جع ا                                  جع العربية أوال ، ثم المصادر والمر ار ترد المصادر والم

                                      إذا كان المرجع كتابا  باللغة العربية: (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 : مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر.

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الكتاب  .  3ط.  علم  الرياض.  دار  الجامعي. 
 .السعودية
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 
Tokyo. Japan 

                                                       إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي: -

والثالث،.... الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا . 2000)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 
grave/rivers". Journal of Hydraulic 
Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر. ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة في  المصانع  عمال  عند  السمع  ودرجة  غير   القلب  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 
phyto and mespzooplankton in the 
Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 
Tropical Marine Ecology. University of 
Bremen. Germany. 
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 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنتتوثيق  (4

ويوضع  الموقع،  المقالة"،  "عنوان  النشر.  سنة  اسمه،  شهرته،  أو  المؤلف  عائلة  اسم 
 تحته خط، مثال: 

باسل ج2005)  .اليوسفي،  المتجددة(.  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة:                     ثانيا : سلسلة اآلداب 
                                    في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش      دو     ت  

 .ورودها في المقالوفق           متسلسلة   ختامية 

 :Books الكتب- أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي: (1)

 ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط غامق( عنوان الكتابثم نقطتان ثم 

ثم مكان النشر، يلي ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/التحقيق أو الترجمة إن وجد
ثم الجزء الذي   ،ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

                                                                            أ خذت  منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة:

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي،  أو    55، 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:   ي  البحث من نفسها 

 . 110إن وجد، ص   2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110 .وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي: متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد،: اسم المؤلف األخير

 : مثـــال
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج 

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع   ،                                        تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  يإذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)

 . السابقةالخطوات 
                                                                             إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة  (5)

 السابق نفسه.ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق:

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  : م(866هـ/ 252تيعقوب بن اسحق  الكندي )
 . 87-85، ص م1987  ،1ط طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج ، م 1990،  1ط

على   (6) يحتوي  كتاب  في  لمؤلف  مقاال   المرجع  كان  فيوثق                                                إذا  باحثين  لعدة  مقاالت 
 كالتالي:
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين  ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "...... مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     in                              متبوعا   الكتاب  عنوان                           ثم 
فاصلة، بعدها                                                     اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها   الصفحة أو الصفحات  ثم،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،                         ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة.

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الصناعة في السودانسيد نميري: "

 . 101-76ص  ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 
Khartoum, 1976, p 76-101. 

الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،  بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 
 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام 

 :Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،  المنارة،  األردنية"،  الصناعية  الشركات  في  الشاملة  "الجودة  الطراونة:  محمد 
 . 151-113ص   ،م1996 المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 
Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-
151. 

 كاآلتي:   متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.  
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تكرر  (3) المرجع  هاداالستش   تإذا   / للمصدر  غير متتالية  بصفه  صفحة نفسه  ات  في 
 : تيكاآلتم التوثيق يالحقة من الرسالة 

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  ب يجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 العلمية. 

 and International  Official المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية - ج 

Institutions publication : 
، مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

االقتصادية:   التنمية  خطة  األردن،  التخطيط،  المطبعة  1975  –  1973وزارة   الوطنية،، 
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان، 
 (:  2مثال )

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 50، ص14، جدول 1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90صفحة 

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 
,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلميةهــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:  -
  41البعثة النبوية إلى عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ  610هـ /  
 . 65م، ص  2011 /

 (.عامل معاملة المرجع   ت                              )إذا ن شرت الرسائل العلمية
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  Manuscripts :مخطوطاتال- و
رقم التصنيف، رقم الورق، و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط  الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر
 مثال: 

م(: المقصد    1400هــ /    803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت    إبراهيم بن محمد بن عبدهللا 
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أاألرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.  اسم الجريدة، مكان الصدور،
 العمود األول.  3، صفحة م1993، حزيران 13  9268: الدستور، عمان، ع مثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records: قرارات المحاكم- طـ 
)إن   ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 ن وجد( ثم السنة. إوجد( ثم العدد )
 نقابة المحامين:مثال في حالة النشر في مجلة 

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/   383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 
163 1979. 

 
  Proceeding Conference المؤتمرات:وقائع 

المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  
 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكان انعقاد  تاريخ

 : مثال
التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام  عيسىعلي  

 . 1986كانون األول،  8-  6تحرير بله عمان األردن 
Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 
Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 
Pp 17 -110. 

 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية:         ثالثا : 

                       أوال : المراجع العربية:
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد:- أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة،    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
 نغلق بقوس هاللي(.ثم 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف،  
 : مؤلفان- ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، 

 ثم نغلق بقوس هاللي(.
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن،  مثال: )عاقل، 

 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . ( 57،  1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  - 2
واحد:- أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

النشر  دار  ثم  فاصلة،  يتلوها  الطبعة  رقم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الكتاب  عنوان  ثم  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
 ، دار العلم للماليين، بيروت.2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان:- ب
األول يتلوه فاصلة، ثم   نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف 
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم عنوان الكتاب 
 بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
، دار العلم للماليين، 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت.
 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج

األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم   االسم األول للمؤلف 
كنية   ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  للمؤلف  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  المؤلف  كنية 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه 

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 :مثال
مالك،  - التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول  ، دار  2: علم النفس 

 العلم للماليين، بيروت.
 المرجع المترجم:  - 3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  - أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج،  مثال
 وفق ما يلي:  في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم- ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته بعد  
 كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر. 

 :مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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                            الدورية  أو المجلة العلمية:- 4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، 
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث 

 ية. في المجلة أو الدور 

 :مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية  1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير: - 5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد.
 : المث
األساسية عند معلم المدرسة   األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد، -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات:- 6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(  عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(  .... )في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 :مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  :  2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونية                ت عتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
                                                                           ت عتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو -ب

                                  الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 
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                          ثانيا : المراجع األجنبية: 
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد: - أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكن   ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(.

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 :مؤلفان اثنان- ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من     ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف 
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(.
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثرأو ثالثة مؤلفين - ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 

يتلوه فاصلة،   et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  - 2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
                                                                              المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة.

 مثال: مؤلف واحد:- أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 
York, Rinehart and Winston. 

 مثال: مؤلفان اثنان:- ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 
future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال:  : أو أكثرؤلفين ثالثة م- ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 
Treatment for sexually abused children and adolescents. American 
Psychologist, 55, 1040-1049. 

 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: - 3
Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 
Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 

 أبحاث المؤتمرات:- 4
Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 
Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

 مالحظات هامة: 
 . اإللكترونية                                                               كتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع    ت   .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث    ت   .2
                     المؤتمرات ألفبائيا .

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث     ت   .3
                     المؤتمرات ألفبائيا .

............"  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيص   ي   .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة.

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا  .5
 دون وضع عالمات تنصيص.من التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية  مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا .6
سابق  المرجع  )ال                                                               في المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ي كتب  

 . مثال:  (والصفحة فقط
 ( 57،  1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ألول  ي كتب  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف                                                                            كان 
 : مثال                                                             العام، ثم ي كتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية:

 أن األفكار الالعقالنية........الخ. 1990ويعتقد ألبرت اليس 

 . كله ...( في نطاق البحث  4-3-2-1                        ت ستخدم األرقام العربية ) .8

                                                                               يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل  .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 . [( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم )

 
 :الشتراك في المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرة   العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم                                                                                 يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد    –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 

 

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي 

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 

 



ِفِِهِرسال ِ  ِ  ِ  ِ 

ِالصفحِةِاسمِالباحثِعنوانِالبحثِم
 19-1 م. الخالد، د. طالب، د. علوش طريقة قياس الدفع النوعي لمحرك وقود صلب 1
                                              قياس معدل االحتراق عمليا  لوقود صلللللللللب ( ولي للللللللتر    2

 بطريقة كراوفورد
د.  م.   د.  الخللللللالللللللد،  طللللللالللللللب، 

 38-20 علوش

دا لي و وا لللل    3 تحللللدزللللد عةوم عطللللالللللة محرك احتراق 
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 طريقة قياس الدفع النوعي لمحرك وقود صلب 

 أحمد فراس علوش  د.، مصطفى طالب د. ،محمد وائل الخالد م. 

 كلية الهندسة الميكانيكية  ،جامعة ادلب

 

 الملخص: 

 الصلب الوقود    ية العاملة علىخارو الص  لمحركاتا  توصيف  إجراء  يتم   ما         غالبا  
 .ياألرض ختبارل واالحاسب ب نمذجةال  باستخدام والهجين والسائل

ف الوقود الدافع   (parameters)المتغيراتالدفع النوعي من أهم  ديع                            التي توص 
، ولسيما من ناحية المدى  الدافع  على اإلطالق، حيث يستخدم للتمييز بين أنواع الوقود

 للوقود الدافع الصلب ما   ة الدفع النوعيتتراوح قيمعام  وبشكل    ،للمحرك ذي الوقود الدافع
  ة الوقود كتللأكثر       ا  يعني دفع  فذلكقيمة  وكلما زادت هذه ال  ، sec)) [1] 270-100بين  

حساب قوة   لمحرك الوقود الدافع الصلب يتم  (staticكوني)الختبار الس   ومن خالل  .نفسها
 حساب الدفع النوعي بعد معرفة كتلة الوقود الدافع.   حساب الدفع الكلي ومنه  الدفع وبالتالي

 ، الوقود الدافع. (staticكوني)الس : الدفع النوعي، الختبار الكلمات المفتاحية

 

 

 

 
 

 

 



 ، د. طالب، د. علوش الخالد م.

Specific Impulse Measurement Method of a Solid 

Propellant Engine 

Mohamad wail alkhaled    Dr.Mostafa Taleb    Dr. Ahmad Feras Alosh   

    Idlib University Faculty of Mechanic Engineering 

 
 

 

Abstract: 

Characterization of solid, liquid, and hybrid rocket engines is often 
performed with computer modeling and ground testing. Specific thrust is 
one of the most important parameters describing the propellant at all, as it 
is used to distinguish between the types of propellant, especially in terms 
of the range of the propellant rocket engine. In general, the value of the 
specific impulse of the solid propellant ranges between )100-270 sec), and 
the higher this value is the more thrust of the mass of propellant is paid. 
Through the static test of the solid propellant engine, the thrust force is 
calculated and thus the total thrust is calculated, and from then the specific 
impulse is calculated after knowing the mass of the propellant. 

Key words: static test, specific impulse, thrust, propellant.   
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 مقدمة: -1

الختبارات  م أهم  بين  للمحرك    (static testالسكوني)الختبار    الثابتة،ن 
ثم   على منصة الختبار  بشكل جيد              أو أفقيا                                ، حيث يتم تثبيت المحرك رأسيا  الصاروخي

القياسات ، من بين النتائج و بالنتائج المطلوبةالخروج  و ات المهمة  بعض القياس   معرفةإشعاله ل
  التي يمكن الوصول اليها:

 .للمحرك الصاروخي )tI )total thrust كليحساب الدفع ال - أ

 للوقود المستعمل.  spI(specific impulse )حساب قيمة الدفع النوعي    - ب

 . Fحساب متوسط الدفع  - ت

 حساب سرعة الحتراق الفعلية. - ث

 . ن حجرة الحتراقع المحرك يتحمل الضغط الناتجد من أن التأك -ج

 .  لالحتراق بإجراء قياسات عليه فوهة النفثالتأكد من مدى تحمل  -ح

للمحرك  الحالي  التصميم  مطابقة  مدى  من  التأكد  يمكننا  كلها  القياسات  بهذه 
 . كونيمنصة الختبار الس ماهية  ولذلك لبد من شرح    النظرية للصاروخ.  طيرانلحتياجات ال

 منصة االختبار الستاتيكي: -2

الدفع  السكوني    الغاية من المنصة هو اختبار المحرك بغية الحصول على قوة 
واختبار مدى تحمل غالف المحرك لضغط العمل الذي صمم له، باإلضافة الى اختبار 

يمكن حساب   الحتراق كمافوهة النفث ومدى تحملها لالحتكاك الناجم عن جريان غازات  
 معدل احتراق الوقود الفعلية من هذا الختبار.

نوع المنصة  انيوجد  الختبار،  منصات  عموما     من  تستخدم  التي                                الشاقولية 
(، والتي تتألف من هيكل معدني  1للمحركات الصغيرة، والمنصة األفقية المبينة في الشكل)

بشكل تام، مع قوامط لربط المحرك بحيث ل      ا  يحوي محددات المستوى لجعل المحرك أفقي



 ، د. طالب، د. علوش الخالد م.

مد تثبيت  طريق  عن  أفقيا   الحركة  وحرية  الشاقولي  بالتجاه  الحركة  حرجات                                                                     يمكنه 
(bearingsأعلى وأسف )المحرك. وهيكل آخر عمودي مثبت على الجزء األفقي ومصمم  ل

 loadبحيث يتحمل قوة الدفع الناتجة عن المحرك المختبر، ويثبت عليه خلية الحمولة )

cell)  وتوصل  ،  وهي عبارة عن أداة لقياس الوزن وتستعمل بكثرة في الموازين اللكترونية
الحمولة م    خلية  ومنه        مع  إشارة  خلية  إضخم  تعطيها  التي  النتائج  ليستقبل  الحاسب،  لى 

 .[2]الحمولة

 
 [2](  منصة االختبار الستاتيكي1الشكل )

(، وتم الستعاضة 2، بشكل مبسط كما هو مبين بالشكل)                       تم تصنيع المنصة محليا  
شرار بأسفل المحرك وأعاله وعلى    يعن محددات المستوى بمدحرجات مثبتة على ميل ذ

جوانبه، يتم التحكم بالمستوى الفقي للمحرك عن طريق المدحرجات السفلية وعددها اثنان،  
بشكل تام حتى يصبح      ا  واحد بأول المحرك واآلخر في نهايته، ويجب أن يكون المحرك أفقي

أما المدحرجات    على خلية الحمولة ول يتسبب بضياع جزء من الحمولة،     ا  المحرك عمودي
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السفلي  المدحرج  مقابل  تماما   يثبت  علوي  مدحرج  كل  حيث  فقط،  اثنان  فعددها                                                                               العلوية 
 والهدف من المدحرجات العلوية منع حركة المحرك الى األعلى أثناء التجربة. 

 
 منصة االختبار  2)الشكل)       

يوجد مدحرج باتجاه   يانجانب  انكما  الجانبية  الحركة  من  المحرك  مهمتهما منع 
لى جدار بيتوني إاليمين واليسار، أما خلية الحمولة فتم وصلها الى قاعدة معدنية مثبتة  

 مسلح بشكل جيد.  

فقد تم صنعه من الفولذ حسب    فهو من النوع المخروطي  المستخدم  بالنسبة للنافث
𝛽 واصفات التالية: الم = 45° , 𝛼 = 12° 

=74mmtD ،20=قطر عنق النافثmm cD قطر الغالف 

 . (3كما هو مبين بالشكل) زاوية المتباعد 𝛼 و زاوية المتقارب 𝛽حيث 



 ، د. طالب، د. علوش الخالد م.

 
 زوايا النافث المستخدم  (3الشكل)

بالفحم وقطر العنق المعطى هو الصافي بعد عملية التلبيس    تم تلبيس عنق النافث
 بالفحم. 

                                                بوليستر:-بيركلورات محرك وقود اختبار-3

من وقود البوليستر مؤلف من عشر حشوات  كامل    محرك  تحضيرفي اختبارنا تم   
  سطواني أ حشوة الواحدة  ن الشكل الهندسي للإ، حيث  لمحركمن أجل حساب الدفع النوعي ل

 80بقطر داخلي    الذي يظهر حشوتين من الوقود، كل حشوة  (4كما هو مبين بالشكل)

mm  198وقطر خارجي mm . 

 

 وسطوح االحتراق( الشكل الهندسي للوقود 4الشكل)
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حشوة   كل  المحرك  وعدد  mm 297وطول  في  إدخال يتم    ،حشوات  10ها 
 بين كل حشوتين ثم يتم6mm السابقة ضمن ميل معدني ووضع فاصل بمسافة   الحشوات

 باأللياف الزجاجية نوع  محيط )عازل محيطي(من ال      معا  الحشوات جميع عزل 

 E-glass  (4كما هو مبين بالشكل)  ،ا  ويصبح الشكل الخارجي للحشوات اسطواني    
بين كل حشوتينإباإلضافة    العشر  حشواتاللطول               بطول مساو   أي حوالي   لى المسافة 

3m  ، ضبط مساحة الحتراق من أجل عدم    المحيطي  الهدف الرئيسي من عملية العزل
باإلضافة الى التصاق العازل بغالف المحرك كما  صمم له المحرك، الذي  تجاوز الضغط

باإلضافة ،  خارجي-أو ما يسمى داخلي  لى الخارج،إمن الداخل  يحدث  الحتراق  فسنرى،  
   . (5كما هو مبين بالشكل) الى جوانب كل حشوة، عدا المحيط المعزول

 
 ( 5الشكل)

بعد عملية   .بعد جمع الحشوات مع بعضها   kg 125  الوزن الكلي للوقوديصبح  
العازل الموجود   ءلى غالف المحرك الصاروخي بعد طالإ العزل ندخل مجموع الحشوات  

، وبذلك نكون حصلنا على  حدى مكونات الوقودإ  دالحشوات بمادة البوليستر التي تععلى  
بقطر   و جسم محرك صاروخي   الناتج عن    mm 61.3 الذي يضاف له فوهة المنفث 

  .دراسة أولية بهذا الخصوص

 (.1مع العلم أن تركيب الوقود مبينة بالجدول)

 



 ، د. طالب، د. علوش الخالد م.

 

 

 )الحشوة( البوليستر( تركيب وقود 1الجدول)

 النسبة المئوية الوزنية% المادة
 29 بوليستر 

 0.4 كسيد الحديد أ

 5.6 لمنيوم أبودرة 

 65 (AP)األمونيوم ركلوراتيب

 100 المجموع  

 

وقد تم اختيار مادة البوليستر كمادة رابطة لسهولة الحصول عليها باإلضافة الى  
المنخفض)حوالي   في kg/$ 2سعرها  كبير  بشكل  تستعمل  بوليميرية  مادة  فهي   ،)

 :في حيث تستعملالستخدامات المدنية 

 لياف الزجاجية .                                             القوالب فمن السهل جدا  تصنيع قالب بمساعدة األ -

 ة هياكل السيارات . تستخدم في صناع -

 تستخدم في صناعة الطاولت والكراسي .-

 :  tI (impulsetotal  ) كليحساب الدفع ال- 4

 : [3]لمعادلةل بأخذ التكامليحسب الدفع العام 

𝐼𝑡 = ∫ 𝐹𝑑𝑡𝑡
0  

 . tتمثل قوة الدفع التي تتغير مع الزمن  Fحيث
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للتبسيط و هو المساحة المحصورة تحت منحنى الدفع . إل أننا    الكليأي أن الدفع  
)حسب دقة    sec 0.062كل  F  الدفع  ل قراءة قيمة قوة  يسجبت   الكلينقوم بحساب الدفع  

دقة الحسابات والنتائج، ويبين    تنه كلما زاد عدد القراءات خالل زمن معين زادإ  إذ،الجهاز(
هي األزمنة المقابلة لقوى   t1,t0t,2.…,ن  إ( منحني قوة الدفع مع الزمن، حيث  6الشكل)
 على الترتيب. F1,F0F,2..…,الدفع 

 
 ( جزء من منحني الدفع مع الزمن 6الشكل)

𝐼𝑡 :يليكما    (trapezoid methodطريقة شبه المنحرف)وفق  ويحسب الدفع الكلي   = 𝐹0 + 𝐹12 (𝑡1 − 𝑡𝑜) + 𝐹1 + 𝐹22 (𝑡2 − 𝑡1) + ⋯ 

، وبما أن القراءات تؤخذ ن كل حد من هذه المعادلة يمثل مساحة شبه منحرفإ  إذ
𝑡1) خالل زمن ثابت فإن:  − 𝑡𝑜) = (𝑡2 − 𝑡1) = ∆𝑡 = 0.062 𝑠𝑒𝑐 

وبالتالي    (،3والمساحات مجدولة بالترتيب مع القوة والزمن المناسب في الجدول)
 نحصل على الدفع الكلي.   (3)الجدول  نهايةفي  كما هو مبين    مساحات شبه المنحرفبجمع  



 ، د. طالب، د. علوش الخالد م.

 

 

   النتائج:- 5

نقطة من الحاسب الموصول  148   أكثر من   على  التجربة تم الحصولبعد تنفيذ  
والنقاط   ( 7مبين بالشكل) رسم العالقة بين قوة الدفع والزمن كما هو وتم، حمولةمع خلية ال

 (.3مجدولة ضمن الجدول)

 
 ( منحني قوة الدفع مع الزمن 7الشكل)

                                            المنحني كما ذكرنا سابقا  بجمع المساحات كما  هذا تحت  الواقعة المساحة تحسب
𝐼𝑡 النتيجة وفق اآلتي جاءت (، حيث تم حساب مجموع المساحات ف3هو واضح بالجدول) = 22362968.75  (𝑘𝑔. 𝑚𝑆𝑒𝑐) 

 (  impulsetotal الدفع الكلي)هو  tIجيث 
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( نحصل على kg 125الوقود الدافع المستخدم في الختبار)  وزن بالتقسيم على  
𝐼𝑠𝑝 الدفع النوعي:  = 𝐼𝑡𝑤 = 22362968.751000 × 125 = 178.9   𝑠𝑒𝑐 

البحث من  الهدف  بثبات وهو  الوقود  من  النوع  لهذا  ثابتة  تعتبر  القيمة  وهذه   ،
 النافث.عنق التركيب الكيميائي وقطر 

 : مناقشة النتائج- 6

التي حصلنا عليها  تعتبر    (specific impulse)للدفع النوعيsec 179 إن القيمة  
قيمة جيدة لوقود  البوليستر المستخدم في التجربة، مقارنة مع الوقود التقليدي متل نترات  

 مافيها قيمة الدفع النوعي    تتراوحدكتروز الذي  -سوربيتول  أو نترات البوتاسيوم - البوتاسيوم
)[4] ( 150sec-140)بين يورتان  البولي  لوقود  النوعي  الدفع  قيمة  تصل  بينما   ،200-

230sec) [5]    مقارنة مع البوليستر باإلضافة الى صعوبة أو                                المعقد التصنيع والمكلف جدا
حالة وسطية بالدفع   دوقود البوليستر يع       اذا  استحالة الحصول على بعض مواده األولية.  

دولر لكل كيلوغرام    10تكلفته بحدود    إذوالوقت،    األول من ناحية الكلفة  دالنوعي، ولكنه يع
، فقط  ويحتاج المحرك الذي يعمل بهذا الوقود الى بضع ساعات لصنعه  من الوقود  واحد

يورتان   البولي  وقود  محرك  يحتاج  األقلإ بينما  على  أيام  ثالثة  معالجته   لى  زمن  بسب 
باإلضافة الى   وأدوات معقدة لصناعته، كما أن وقود البوليستر ل يحتاج الى أجهزة  الطويل

في صناعة قليلة  هناك تجارب سابقة    ( بالملحق. 2سرعة تصلبه كما هو مبين بالجدول)
حيث   ( 8مثل هذا الوقود وقد تم الحصول على منحي الدفع مع الزمن وهو المبين بالشكل)

التجارب السابق نتائج  تم الحصول عليها مع  التي  النتائج  النتائج في    ةتم مقارنة  ووضع 
 (.2الجدول)
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 ( مقارنة النتائج 2الجدول)

 

 
 تجارب سابقة  (8الشكل)

الدفع النوعي النتائج نالحظ وجود ضياع في  ناتج عنغالب  بمقارنة  خطأ في              ا  
من   إذ،  المنخفضة  كثافة الوقود  وأ  المنخفض  معدل الحتراق  وأقطر فوهة النفث    حساب
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Sالزمن 

 تجارب سابقة  تجربة البحث  ( parameter) المتغيرات

 kg 3500 3000 أقصى قيمة لقوة الدفع

 sec 179 192الدفع النوعي 

 sec 16 13 الزمن الكلي

 kg.sec 22362 24000الدفع الكلي 
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لى قيمة ل تؤدي الى زيادة  إ                                                      الممكن تحسين الدفع النوعي قليال  بتخفيض قطر فوهة النفث 
األ الغالف،  له  المصمم  العمل  ضغط  من  أكبر  الضغط   لمعدل   نفسه  مرفي  بالنسبة 

لى الوقود ضمن حدود ضغط العمل  إذي يمكن زيادته بإضافة مسرعات احتراق  الحتراق ال
جدا   الصعب  فمن  الكثافة  أل                             أما  وتم  زيادتها  معين  ملء  عامل  له  الموجود  البوليستر  ن 

 ليه في هذا الوقود. إالوصول 

( يبدي  8وكذلك نالحظ عدم ثبات في الدفع النوعي مع الزمن، بينما في الشكل)
الثبات   اليه  نوعا من  ثبات    إذ إنفي هذا البحث  الذي نسعى  الدفع النوعي يعني  ثبات 

غالف محرك التجربة ل يتحمل التذبذب  الكبير في ن  ضغط العمل للمحرك مع الزمن أل
  التجربة   ومحرك  ة،ين أشكال سطوح الحتراق لمحركات مختلف( يب9الضغط  ففي الشكل)

وقد تم زيادة سطوح الحتراق للوصول قدر اإلمكان للسطح النجمي رقم  6قريب الى الرقم 
 . متوسط القيمة و شبه ثابت مع الزمن    ا  ( فهو يعطي ضغط9المبين بالشكل) 3

 
 ( أشكال االحتراق لمحركات قياسية 9الشكل)

النظرية   المعادلت  برمجة  من  بد  ل  التجربة  في  الخطأ  نسبة  لحساب  بالنسبة 
وهذا ما يعطي منحني الدفع النظري،  المتعلقة بموضوع البحث ضمن برنامج حاسبي جيد 

ي قراءات ( دقيقة تعطload cellكما يجب الحصول على خلية حمل )  يتم السعي اليه،
 من الموجود حتى يتم التخلص قدر اإلمكان من التذبذبات الناتجة. أكبر بكثير
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 المقترحات: - 7

الدفع   - أ المستخدمة                     من المهم جدا  زيادة    النوعيلزيادة  المادة المؤكسدة  في    نسبة 
                                             وزنا  في عينتنا، وهذا يتطلب البحث عن بوليستر   %65  الحشوة الدافعة التي تبلغ

 قادر على استيعاب نسبة أكبر للمؤكسد. 

كذلك األمر لزيادة الدفع النوعي يجب زيادة ضغط العمل لغالف المحرك، وبالتالي   - ب
أن عن  أو  البحث  أكبر،  ضغط  تتحمل  األنابيب  ابيب  هذه  تقسية  على  العمل 

 . أكبر    ا  حتى تتحمل ضغوط            ميكانيكيا  ومعالجتها 

                                                                                و جد أن زيادة نسبة األلمنيوم في الحشوة الدافعة يزيد من الدفع النوعي، ولكنه يزيد   - ت
[، ممكن البحث في هذا الموضوع للوصول الى قيمة 4من درجة حرارة الحتراق]

 مقبولة لنسبة األلمنيوم. 

( الذي يملك مواصفات  epoxy resinممكن استبدل البوليستر بريزين اليبوكسي) - ث
                                           انيكية أفضل، ولكنه أغلى ثمنا  بخمسة أضعاف.كيميائية وميك

ممكن الوصول الى سطح احتراق شبه ثابت )سطح الحتراق النجمي( عن طريق   -ج
نقاص سطوح الحتراق بعزل السطوح بألياف زجاجية أو عدم عزلها، إزيادة أو  

حاسبي   برنامج  الى  يحتاج  األمر  المتعلقة  وهذا  النظرية  المعادلت  لكل  شامل 
 ح الحتراق مع الزمن.بحساب سط

 ممكن تقليل نسب األخطاء بالتجربة بالحصول على أدوات قياس الكترونية دقيقة.  -ح

 إيجاد طريقة للقضاء على الذبذبات لرسم المنحني.  -خ
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 الملحق
 مواصفات البوليستر المستخدم  (2)جدولال

Parameter Value 

Viscosity at 20°C – Brookfield 

 
300 – 350 cp 

 
Specific gravity 1.05 – 1.15 g/cm3 

Solid (150°C) 65 % - 75 % 

Acid value 25 - 30 mgKOH/g 

Reactivity test temperature 20°C 

Peak exotherm 75 – 100 °C 

Gel time (20°C) 10' – 15' 

Catalyst System 2 ml % 60 MEK.PO 
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 ( قوة الدفع مع الزمن 3الجدول )

 

 

 الزمن م
ms 

 القوة
Kg 

  المساحة
kg.msec) ) 

 الزمن م
Ms 

 القوة
Kg 

  المساحة
kg.ms)) 

1 0 0 0 32 1937.5 3415 213125 
2 62.5 70 27500 33 2000 3405 212500 
3 125 810 72812.5 34 2062.5 3395 212031.25 
4 187.5 1520 114687.5 35 2125 3390 211562.5 
5 250 2150 149531.25 36 2187.5 3380 211093.75 
6 312.5 2635 175156.25 37 2250 3375 210625 
7 375 2970 192500 38 2312.5 3365 210156.25 
8 437.5 3190 203593.75 39 2375 3360 209843.75 
9 500 3325 209843.75 40 2437.5 3355 209375 
10 562.5 3390 213593.75 41 2500 3345 208906.25 
11 625 3445 216250 42 2562.5 3340 208593.75 
12 687.5 3475 217812.5 43 2625 3335 208281.25 
13 750 3495 218750 44 2687.5 3330 207968.75 
14 812.5 3505 219218.75 45 2750 3325 207656.25 
15 875 3510 219375 46 2812.5 3320 207500 
16 937.5 3510 219375 47 2875 3320 207343.75 
17 1000 3510 219375 48 2937.5 3315 207031.25 
18 1062.5 3510 219375 49 3000 3310 206718.75 
19 1125 3510 219218.75 50 3062.5 3305 206406.25 
20 1187.5 3505 218750 51 3125 3300 206250 
21 1250 3495 218281.25 52 3187.5 3300 206093.75 
22 1312.5 3490 217968.75 53 3250 3295 205781.25 
23 1375 3485 217500 54 3312.5 3290 205468.75 
24 1437.5 3475 217031.25 55 3375 3285 205156.25 
25 1500 3470 216562.5 56 3437.5 3280 204687.5 
26 1562.5 3460 216093.75 57 3500 3270 204218.75 
27 1625 3455 215625 58 3562.5 3265 203750 
28 1687.5 3445 215000 59 3625 3255 203125 
29 1750 3435 214531.25 60 3687.5 3245 202343.75 
30 1812.5 3430 214062.5 61 3750 3230 201406.25 
31 1875 3420 213593.75 62 3812.5 3215 200312.5 



 2021لعام  2العدد  4المجلد                                               مجلة بحوث جامعة ادلب           

17 
 

 

 

 الزمن م
ms 

 القوة
Kg 

  المساحة
kg.msec) ) 

 الزمن م
ms 

 القوة
kg 

  المساحة
kg.ms)) 

63 3875 3195 199062.5 90 5562.5 2320 144218.75 
64 3937.5 3175 197500 91 5625 2295 142812.5 
65 4000 3145 195625 92 5687.5 2275 141406.25 
66 4062.5 3115 193750 93 5750 2250 140000 
67 4125 3085 191562.5 94 5812.5 2230 138750 
68 4187.5 3045 189062.5 95 5875 2210 137343.75 
69 4250 3005 186562.5 96 5937.5 2185 135937.5 
70 4312.5 2965 183906.25 97 6000 2165 134687.5 
71 4375 2920 181250 98 6062.5 2145 133437.5 
72 4437.5 2880 178750 99 6125 2125 132187.5 
73 4500 2840 176406.25 100 6187.5 2105 130937.5 
74 4562.5 2805 174218.75 101 6250 2085 129687.5 
75 4625 2770 172031.25 102 6312.5 2065 128437.5 
76 4687.5 2735 169843.75 103 6375 2045 127187.5 
77 4750 2700 167656.25 104 6437.5 2025 125781.25 
78 4812.5 2665 165468.75 105 6500 2000 124218.75 
79 4875 2630 163437.5 106 6562.5 1975 122656.25 
80 4937.5 2600 161406.25 107 6625 1950 120937.5 
81 5000 2565 159375 108 6687.5 1920 119062.5 
82 5062.5 2535 157500 109 6750 1890 117031.25 
83 5125 2505 155625 110 6812.5 1855 114687.5 
84 5187.5 2475 153906.25 111 6875 1815 112343.75 
85 5250 2450 152187.5 112 6937.5 1780 110000 
86 5312.5 2420 150468.75 113 7000 1740 107500 
87 5375 2395 148906.25 114 7062.5 1700 105156.25 
88 5437.5 2370 147343.75 115 7125 1665 102968.75 
89 5500 2345 145781.25 116 7187.5 1630 100625 
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 الزمن م
ms 

 القوة
Kg 

  المساحة
kg.msec) ) 

 الزمن م
ms 

 القوة
kg 

  المساحة
kg.ms)) 

117 7250 1590 98437.5 139 8625 615 37500 
118 7312.5 1560 96406.25 140 8687.5 585 35781.25 
119 7375 1525 94375 141 8750 560 34375 
120 7437.5 1495 92500 142 8812.5 540 32968.75 
121 7500 1465 90625 143 8875 515 31562.5 
122 7562.5 1435 88750 144 8937.5 495 30156.25 
123 7625 1405 86562.5 145 9000 470 28593.75 
124 7687.5 1365 83906.25 146 9062.5 445 27187.5 
125 7750 1320 80937.5 147 9125 425 25781.25 
126 7812.5 1270 77500 148 9187.5 400 24062.5 
127 7875 1210 73750 149 9250 370 22343.75 
128 7937.5 1150 70000 150 9312.5 345 20625 
129 8000 1090 66093.75 151 9375 315 18906.25 
130 8062.5 1025 62187.5 152 9437.5 290 17187.5 
131 8125 965 58437.5 153 9500 260 15468.75 
132 8187.5 905 54843.75 154 9562.5 235 13906.25 
133 8250 850 51406.25 155 9625 210 12343.75 
134 8312.5 795 48281.25 156 9687.5 185 10781.25 
135 8375 750 45625 157 9750 160 9375 
136 8437.5 710 43281.25 158 9812.5 140 8125 
137 8500 675 41093.75 159 9875 120 6875 
138 8562.5 640 39218.75 160 9937.5 100 5781.25 

 22362968 مجموع المساحات 
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بطريقة )بوليستر(   لوقود صلب        عمليا   االحتراق معدلقياس 
 كراوفورد 

 أحمد فراس علوش  د. ،مصطفى طالب د. ،محمد وائل الخالد م.

 كلية الهندسة الميكانيكية  ،جامعة ادلب

 

 : ملخصال

اسطوانية الشكل   صغيرة  عينة  بحرق   تتم  االحتراق،  معدل  كراوفورد لقياس طريقة
  عند   )حجرة االحتراق( مغلق  أسطوانيوعاء    في  الدافع وبطول معين  الوقود  تشبه القلم من

  ويتم  طرفيها،   أحد  من           كهربائي ا   إشعال العينة  يتم .  [1] (   ا  تقريب  ثابت   أو)  معين   ثابت  ضغط
القلم  يتم  ما  عادة.         طوليا    ليحترق   القلم  يستغرقها  التي  الزمنية  المدة  قياس  بطولها  عزل 

         ت ستخدم . السطح على    ا  عمودي بشكل فقط يحدث الحرق  أن من للتأكد بالكامل بمادة عازلة
  ويتم .  طريقة تغير الضغطفي هذا البحث تم اعتماد    ،االحتراقزمن    لقياس  مختلفة  وسائل

. االحتراق زمن إلى باإلضافة طول العينة معرفة خالل من االحتراق معدل على الحصول
النيتروجين في عملية            ي ستخدم االحتراقغاز  الضغط في حجرة   لتوصيف عالقة .  زيادة 

   10إجراء  يمكن  معينة،  دافعة  لمادة  فعال  على نحو  الضغط  مقابل  سرعة االحتراق  معدل
ضغط العمل الذي قد يصل الى   حتى20bar    من   تتراوح ضغوط  عند  ،أكثر  أو  اختبارات

 . 100barأكثر من 

 كراوفورد  ،بوليستر، معدل سرعة االحتراق ،الوقود الدافع الكلمات المفتاحية:
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Practical Measurement of The Burning Rate of Solid 
Propellant (Polyester) Using Crawford's Method 

Mohamad wail alkhaled, Dr.Mostafa Taleb, Dr.Ahmad Feras Alosh   

Idlib University Faculty of Mechanic Engineering 

 

 

Abstract:  

With the Crawford Strand Burner method of burn rate 
measurement, a small sample of propellant is burned in a closed cylinder 
firing vessel at a certain constant (or approximately constant) pressure. 
Each propellant sample is electrically ignited at one end, and the duration 
for the strand to burn along   is measured. The strands are usually 
completely insulated to ensure that burning only occurs vertically on the 
surface. Various means are used to measure the duration. the paper 
depends on the method of changing the pressure. the burning rate depended 
on the length of the sample and the burning duration.   Nitrogen is used to 
pressurize the firing vessel. To effectively characterize the burn rate in 
relation to pressure relationship for a particular propellant, 10 or more tests 
may be performed at pressures ranging from 20 bars to 100 bars or more.  

Key words: solid propellants, burning rate, polyester, Crawford  
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 مقدمة: -1

احتراق وقود ما من بين أهم المعطيات الالزمة لتصميم المحرك   معدلقيمة  دتع 
االحتراق من وقود إلى   معدلتغير  ي.  mm/secو تقاس بــواحدة                تعرف عمليا    ،الصاروخي

ق يكون شعاع سرعة االحترا.  حد عند درجة حرارة و ضغط مختلفينآخر بل في الوقود الوا 
، وعادة في الوقود الصلب هناك بعض السطوح ال يجب أن                          عموديا  على سطح االحتراق

مبين   هو  كما  فيه،  االحتراق  لتجنب  خاص  بعازل  طالؤها  يتم  لذلك  لالحتراق  تتعرض 
 .(1)بالشكل

 : [2]االحتراق معدلالعوامل التي تؤثر على -2

 احتراق وقود ما بما يلي :  معدلتأثر ي

 . ضغط حجرة االحتراق (1

 درجة حرارة الوقود األولية قبل بداية االحتراق.  (2

 أثناء خروجها. في االحتراق طحالتي تكون موازية لس  سرعة غازات االحتراق (3

 تركيب الوقود الدافع . (4

 للمؤكسد. ات بحجم الحبي (5

 أثناء الطيران. في وتسارعه  الجسم دوران (6
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 [3]  مقطع عرضي للوقود (1الشكل)

 
 [ 3] مقطع نصفي للحشوة الدافعة (2الشكل)

 : حجرة االحتراقضغط  تأثير- 3

       فمثال    حجرة االحتراق  بشكل كبير بالتغير في ضغط   ، احتراق وقود ما  معدلتأثر  ي 
عند الضغط    3.8mm/sسرعة احتراق تقدر بـ    السوربتول ( لديهنترات البوتاسيوم و وقود )
 أي زيادة بأربع مرات .  bar  (1000 psi) 68ضغطال عند   mm/s 15، بينما تساوي الجوي 

 : عالقة سرعة االحتراق بالضغط تتمثل بقانون 

 Saint Robert's Law (a.k.a. Vieille's Law)    :وهو 𝑟𝑏 = 𝑟𝑜 + 𝑎𝑃𝑐𝑛 …………(1) 
 حيث:

or   صفر يؤخذ ثابت عادة . 

br   يمثل معدل سرعة االحتراق  ecsmm/ .   

cP ضغط حجرة االحتراق bar  . 

a  . يسمى معامل سرعة االحتراق 

n  . أس الضغط 
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 .               حسابها نظريا                    تجريبيا ، وال يمكن  aو   nحيث تحدد قيمة 

القيم هذه  لحساب  طرق  عدة  توجد  إما    ،       عمليا   حيث  باستعمال  طريقة وذلك 
Strand burner    أوBallistic Evaluation Motor (BEM)   يجب التأكيد هنا على .

. عند  مجال واسع من الضغط  ضمنفهي صحيحة           عمليا    عندما تحدد  aو     nأن قيم   
 :(3)كما هو مبين في الشكل  aو   nالتجريب ينبغي إجراء عدة تجارب للتأكد من قيم  

 
 ضغط حجرة االحتراق مع سرعة االحتراق (3الشكل )

𝑙𝑛 :نجد (1تم الطرفين في العالقة )يبأخذ لوغار  𝑟𝑏 = 𝑙𝑛 𝑎 + 𝑛 𝑙𝑛 𝑃𝑐 
 (. 4كما هو مبين بالشكل)  nوهي تمثل معادلة مستقيم ميله 
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 [ 4] لوغاريتم الضغط مع لوغاريتم السرعة (4الشكل)

                                         عند إضافة بعض المضافات( ال تعطي احتراقا    ) أو  الدافعبعض أنواع الوقود  
  حادة  تغيرات  وتظهر  ،  السلوك  هذا  عن  تنحرف  هو مبين في الشكل السابق بل  كما            متزايدا  

  Plateau or mesa propellantهذا النوع من الوقود يسمى    .االحتراق  معدل   خط  في
ي ضغط معين  يمكن تفسير هذه الظاهرة بسرعة تآكل الرابط أكبر من تآكل المؤكسد ف  .

 : (5كما هو مبين في الشكل)

 
 [5] لوغاريتم الضغط مع لوغاريتم سرعة االحتراق (5الشكل)
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 الحرارة انتقال تتجمع وتؤخر قد االحتراق بعض نواتج أن هو آخر وهناك تفسير
 . العاليةالضغوط  عند السطح إلى

  KNDXيبين تجربة معدل االحتراق للوقود الدافع   7) و الشكل) (6)الشكل
 بشكل واضح. السلوك هذا التي تظهر  KNSB  و 

 
 نتراات البوتاسيوم-سرعة االحتراق لوقود السوربيتول (6الشكل)
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 [6]  نترات البوتاسيوم-االحتراق لوقود ديكتروزمعدل  (7الشكل )

 ديكتروزــــ  تمثل وقود نترات البوتاسيوم KNDX :حيث

KNSB         سوربيتولتمثل وقود نترات البوتاسيوم ــــ 

 : Ap-polyesterلوقود        عمليا  االحتراق  معدلقياس طريقة - 4

سبط ضمن  م                                      قياس معدل االحتراق الوقود محليا  وبشكل تم تصنيع جهاز 
وبقطر   3cmسماكة جدارها عبارة عن أسطوانة معدنية  الجهاز .اإلمكانيات المتوفرة

قادرة على ، 49cmوطول األسطوانة من الخارج  36cmوقطر خارجي  30cmداخلي 
(  8لشكل)كما هو مبين با ،على األقل bar 200 تحمل الضغوط العالية حتى 

 .(9والشكل)
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 االحتراق  معدلجهاز قياس  (8الشكل )

 

 
 يوضح توصيالت الجهاز  (9الشكل )
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له فتحة واحدة لدخول وخروج الغازات، وهذا الخط يتفرع الى فرعين وعلى كل  
واإل للفتح  صمام  اللزوم،فرع  عند  هذ  غالق  غاز ي أحد  أسطوانة  مع  موصول  الفرعين  ن 

الض ذات  حوالي  غاآلزوت  العالي  ضغط   bar 200ط  مخفض  األسطوانة  على  ومركب 
 لى هذا الضغط .إ غالق الصمام عند الوصول إ للحصول على الضغط المطلوب و 

( ضغط  محول  موجود  الفرع اآلخر  القراءات    ( transducerوعلى  نقل  وظيفته 
 وصول مع الحاسب .م( الdata acquisitionمجمع بيانات )ل

 االحتراق مع الزمن. وبذلك يمكن قراءة تغيرات الضغط داخل حجرة 

 بداخله ثقب إلمرار سلك   M20برغي مسدس الحجرة من الداخل تتألف من 

 

                      ربط العينة كهربائيا   (10الشكل )

جسم الحجرة    الموجب، بينمانحاسي معزول داخل البرغي فقط وهو يمثل القطب  
كما يوجد وشيعة من التنغستين بحيث تتوهج بمجرد وصل    موصول مع القطب السالب.

 .12v بطارية تيار مستمر على األقلباإلضافة إلى وجود التيار الكهربائي. 

من وقود البوليستر وذات طول    الشكل تم تصنيعها  اسطوانيةالوقود فهي    عينةأما  
10cm  1وقطرcm ، عينات بقطر واحد. 4 حيث تم تصنيع 
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المصنعةدخال  إيتم   مع  و التجربة    أسطوانةلى  إ(  (1رقم    العينة  مباشر  بتماس 
سطوانة غاز اآلزوت الموصولة أ، ثم يتم فتح صمام  (10شعال المبينة بالشكل)وشيعة اإل 

التجربة   أسطوانة  داخل  الضغط  يصبح  حتى  الجهاز  غاز  bar 20مع  صمام  ونغلق   ،
ول مع محول الضغط الموصول نه يوجد صمام آخر على الخط الموصإاآلزوت، بالمقابل ف

فتبدأ عينة لى الوشيعة إبدوره مع الحاسب  حيث نأخذ القراءة منه. عندها نوصل الكهرباء 
الوقود باالشتعال ويظهر ذلك بشكل واضح من قراءات الضغط على الحاسب التي تتغير 

همال التغير بالضغط  إ بشكل طفيف بسبب صغر العينة التي تنتج غازات بحجم قليل ويمكن  
كما هو مبين    140,40,120عند الضغوط     4 ,3 ,2الناتج.  نعيد التجربة السابقة للعينات

 (.1بالجدول)

 
 يبين العينة داخل قبل وبعد نزع القالب)أنبوب بالستيكيي(  (11الشكل)

حتى  على األقل ى أربع تجارب لإنحتاج  (1)في المعادلة  nو aلحساب  
الناتجة عن  nو a( يبن حساب  1، في الجدول)نحصل على معادلتين بمجهولين

 .التجارب السابقة

 التجربة:وامل األمان الواجب اتخاذها أثناء ع1- 4

على   وحفاظا   التجربة  على  القائمين  األشخاص  سالمة  على  التجهيزات                                                           حفاظا  
 يجب اتباع تعليمات السالمة واألمان التالية: المستخدمة
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a.   لى ضغط أكبر من الضغط األعظمي للتجربة لمدة ال تقل إضغط حجرة التجربة
 عن نصف ساعة.

b.  التجربة.  وحجرة        الم جرب وجود حاجز من البيتون المسلح بين 

c.  آالت تصوير بسيطة ذات تقريب جيد.مراقبة التجربة عن طريق 

d.   جرب وهو                                                           وضع حجرة التجربة على طاولة وليس على األرض، بحيث يكون الم
 التجربة. جالس أخفض من حجرة 

e.   التجريب عند  شديد والسيما    ببطءعند االنتهاء من كل تجربة يجب تنفيس الضغط
 الضغوط العالية.

f.  أثناء التجربة. في من الضجيج ذنجرب ارتداء حمايات لأل         على الم  يجب   

 : والمناقشة النتائج- 5

ببنما معدل االحتراق  الحاسب،الضغط والزمن تم الحصول عليها من قراءات 
𝑟𝑏 فيتم حسابه من: = 𝐿𝑏𝑡𝑏  

 (. secزمن احتراق العينة )  𝑡𝑏 (. cm) طول العينة  𝐿𝑏 حيث:

 (. 1كما هو مبين بالجدول)
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 االحتراق مقابل الضغط معدل (1الجدول)

 sec ecsm/c  b rالزمن  barالضغط  العينة 

1 20 19.84 0.503 

2 140 15.07 0.663 

3 40 17.99 0.555 

4 120 15.41 0.648 
5 50 17.39 0.575 

𝑟𝑜خذ  أ بعد   = 𝑟𝑏 تصبح المعادلة:  0 = 𝑎𝑃𝑐𝑛 
( الناتج عن 1) معدل االحتراق والضغط المقابل له من الجدولبتعويض 

0.503 التجربة نحصل على أربع معادالت: = 𝑎(20)𝑛 …… . (2) 0.663 = 𝑎(140)𝑛 …… . (3) 0.555 = 𝑎(40)𝑛 …… . (4) 0.648 = 𝑎(120)𝑛 …… . (5) 
وبالتالي من كل معادلتين يمكن حساب  أصبح لدينا أريع معادالت بمجهولين 

 (2ونأخذ الوسطي لهما للحصول على قيمة أدق كما هو مبين بالجدول)  nو  aقيمة  

 النهائية  nو aقيم  (2الجدول)

n a 

 2+1عينة  0.3304 0.1409

  4+3عينة 0.3298 0.1410

 الوسطي  0.330 0.142
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𝑟𝑏 كما يلي:  (1العالقة ) وبالتالي يمكن كتابة = 𝑎𝑃𝑐𝑛 = 0.33𝑃𝑐0.142 𝑙𝑛𝑟𝑏 = 𝑛𝑙𝑛𝑃𝑐 + 𝑙𝑛𝑎 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
هذه العالقة التجريبية خاصة بكل وقود وتبقى ثابتة للوقود الواحد مالم نغير  

                                                   وهي مهمة جدا  في بداية كل تصميم للوقود الدافع، وال   بالخواص الفيزيائية والكيميائية له،
   ؤية جيدة عن تركيب وخواص الوقود المراد تصنيعه.يمكن االستغناء عنها ألنها تعطينا ر 

 وبرسمها نجد: 

 
 ( سرعة االحتراق مع الضغط 11الشكل)
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 ( لوغاريتم سرعة االحتراق مع لوغاريتم الضغط 12الشكل)

العينات التي تم تجريبها كانت عينات نهائية، أي أن النسب المئوية لتركيب الوقود  
المستخدم تم الوصول لها، حيت تم القيام بعشرات التجارب لقياس معدل االحتراق حتى  
الوصول الى قيم مناسبة للتصميم. وأكثر ما يؤثر على معدل االحتراق هو نسبة المؤكسد 

بيركلو  نسبة  أي  وأيضا  حجم حبيباته.AP)االمونيوم  رات  المستخدم  التركيب إحيث                         (  ن 
 هو: السابقة  المناسب لمعدل االحتراق الناتج من التجاربالكيميائي للوقود 

 ( تركيب وقود البوليستر 2الجدول)

 النسبة المئوية الوزنية% المادة
 29 بوليستر 

 0.4 اكسيد الحديد 

 5.6 المنيوم بودرة 

 65 (AP)األمونيوم ركلوراتيب

 100 المجموع  
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هذا الجدول يبين النتائج التي تم الوصول لها بعد حساب معدل االحتراق، حيث  
والبوليستر، وهناك حدود لهذه المتغيرات    ( APكانت المتغيرات بشكل رئيسي هي مادة )

لء،  الم( الصلبة أو ما يسمى بعامل  APعاب البوليستر السائل لمادة )يتتعلق بمدى است
للعجن   قابلة  النهائية  للمادة  قوام  األولية على  المواد  بعد خلط  نحصل  حتى         جيدا  بحيث 

 .        تماما  تصبح متجانسة 

نما يوجد دراسات لوقود آخر مثل إال يوحد دراسة مرجعية خاصة لهذا الوقود، و 
 له. nو  a( يبين قيم 2( والجدول)PUوقود بولي يورتان)

 س الضغط لوقود بولي يورتانأمعامل معدل االحتراق و  (2الجدول)

n a 
0.2604 0.3541 

 

𝑟𝑏 نجد :  (1في العالقة) nو aبتعويض قيم   = 0.3541𝑃𝑐0.2604 
وبالتالي ممكن حساب معدل االحتراق عند نفس الضغوط المحسوبة لوقود  

 .مع وقود البولي يورتان البوليستر من أجل مقارنة معدل االحتراق

 ( PUمعدل االحتراق لوقود) (4الجدول)

 cm/sec  br (bar) الضغط
20 0.772528 
140 1.282265 
40 0.925342 
120 1.231813 
50 0.9807 

 

 %71( الى  AP( تصل فيه نسبة المؤكسد )PUهذه النتائج لوقود بولي يورتان)
، ونالحظ له قليل  الملءن عامل  ليه في وقود البوليستر ألإ                            وزنا  وهذا ماال يمكن الوصول  
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لى  إلى ضغوط عمل عالية وبالتالي  إالتي تحتاج    الفرق الكبير في قيم معدل االحتراق،
وهذا ما ال يمكن الحصول عليه لعدم توفره،   ،غالف محرك صارخي يتحمل هذه الضغوط

  PUفمثال معدل االحتراق لوقود  باإلضافة الى عدم توفر المواد األولية لوقود البولي يورتان،
الضغط   العمل  50barعند  ضغط  أنه  افتراض  المقابل     0.9807cm/secهو    على 

فارق كبير في  وهذا    ،0.575cm/secلضغط العمل لوقود البوليستر الذي معدل احتراقه  
  وال 200barمعدل االحتراق الذي سوف يقابله ارتفاع في ضغط العمل الذي سيصل الى 

 يمكن إيجاد أنبوب يتحمل هذا الضغط في الظروف الحالية.

ن وقود البوليستر ممكن أن يحل محل وقود البولي يورتان بالرغم من إولذلك ف
 تدني مواصفاته.  

حدى الدراسات لمعدل االحتراق مقابل الضغط لوقود نترات إ( يبين  5             أيضا  الجدول)
. نالحظ قرب هذه  %35و سكر السوربتول كوقود بنسبة  %65البوتاسيوم كمؤكسد بنسبة 

عن وقود البحث. ولذلك                                                               النتائج مع نتائج هذا البحث مع ارتفاع في سرعة االحتراق قليال  
 تراقه المنخفض. يمكن استخدام هذا الوقود كوقود دافع بسبب معدل اح

 سوربتول -( يبين معدل االحتراق  لوقود نترات البوتاسيوم 5لجدول)ا

 cm/sec  br (barالضغط )
1 0.308 

9.8 0.537 
10 0.573 

19.9 0.577 
21. 5 0.577 
30.6 0.610 
40.5 0.666 
51.0 0.725 
61.1 0.774 
71.2 0.722 
103.8 0.876 
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 : قتراحاتاال- 6

ر بواسطة عينات بسيطة  احتراق وقود البوليست  معدلبهذه الطريقة استطعنا حساب  
ومنه يمكن    ،لى تركيب الوقود االوليإ والوصول    وبذلك تم توصيف الوقود  ،وغير مكلفة

تصنيع عينات أكبر لتعمل عند ضغط    وهو  لى ما يسمى بالتصنيع العياري،إيق  كمال الطر إ
احتراق وضغط    معدل العمل )الضغط المناسب للعينة الحقيقة( والتي يتم تصميمها عند  

للوقود  االحتراق    معدل                        ذا  من المهم جدا  قياس  إ  ،راسة السابقةدمناسبين كما هو مبين بال
لعينة الحقيقة بمطابقتها مع العينة  والوقت وللتأكد من نتائج ا  لتوفير المال والجهدالدافع  

 . التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع: 
1. http://www. Crawford burner -Wikipedia.com 



 2021لعام  2العدد  4المجلد                                        مجلة بحوث جامعة ادلب               

38 
 

2. http://www. Richard Nakka's Experimental Rocketry Site.com 
3. Hayyri Yaman,2013. "experimental investigation of the factors 

affecting the burning rate of solid propellants". published by 
Elsevier Ltd. 

4. Garima GUPTA,et al.,2015 . "Various Methods for the 
Determination of the Burning Rates of Solid Propellants " 
.Central European Journal of Energetic Materials,  12(3), 593-620 

5. Matthew T. Vernacchia, 2017." Development, Modeling and Testing of 

a Slow-Burning Solid Rocket Propulsion System" 
6. W. Venner Saul (5439), Mark C. Grubelich (6916), Michael J. 

Hargather. ''Rocket Engine Test System for Development of 
Novel Propulsion Technologies''. New Mexico Institute of Mining 
and Technology. 

 
 

 

 

 

 



 2021للعام  2العدد  4المجلد                                          مجلة بحوث جامعة إدلب              

39 
 

                                                                تحديد عزوم عطالة محرك احتراق داخلي وثوابت صالبة مسانده تجريبيا  
 ، د. مصطفى طالبحسون يوسف  م.

 كلية الهندسة الميكانيكية، جامعة إدلب 

 
 الملخص: 

 يهدف البحث الى حساب عزوم العطالة لمحرك احتراق داخلي رباعي األسطوانات 
تجريبي األشواط  مرتبط     ا  رباعي  المدروس  الداخلي  االحتراق  محرك  بعلبة       ا  وسيكون               أيضا  

يعامل المحرك كجملة   إذ          دورانيا  )                                         تعليق المحرك بمحور مصمت واعتباره نواسا     وسيتمالسرعة  
. كما سيجري اهتزازية بست درجات حرية وهكذا يتم التعامل معه في المراجع العلمية كافة(

المحرك )أرجله( األربع باستخدام مكبس هيدروليكي تم    حساب ثوابت الصالبة لنقاط استناد
                                                                               تصميمه خصيصا  لهذا الغرض، وقد تمت الحسابات السابقة جميعها وفق المحاور اإلحداثية 

من عزوم العطالة              ( قيم كل   10-4( و )4-4ويبين الجدوالن )   X ,  Y  ,  Zالرئيسية الثالثة  
 ومقارنة قيم ثوابت الصالبة النظرية والتجريبية على التوالي. 

 اهتزازات المحرك، ثوابت الصالبة، عزوم العطالة  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 
 

 



 م. حسون، د. طالب

Experimental Determination of the Moments of Inertia of 

an Internal Combustion Engine and its Support Stiffness 

Constants 

Eng. Yousef Hassoun, Dr. Mostafa Taleb 

Faculty of Mechanical Engineering at Idleb University 

 
Abstract: 

The research aims to determinate the inertia moments for an 
internal combustion, four cylinder and four-stroke engine experimentally. 
The internal combustion engine studied will also be linked to the gearbox 
by suspending the engine on a solid axle and considering it as a rotating 
pendulum. The stiffness constants of the four pivot points of the engine 
(legs)will be determined using a hydraulic piston specially designed for this 
purpose. All previous calculations were done according to the three main 
coordinate axes X, Y, Z. The two tables (4-4) and (4-10) show the values 
of both the inertia moments and the comparison between the theory and 
practically values of the stiffness constants. 
Key words: engine vibration, stiffness constants, inertia moments 
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 المقدمة: -1

 وقد تم االصطالح فيما   سامج تعرف االهتزازات الميكانيكية بأنها حركة ذبذبة األ
بأن   تتكرر بشكل منتظم  سبق أيضا  الميكانيكية هي عبارة عن حركات دورية  االهتزازات 

خالل فترة زمنية محددة. ولكن بعد تقدم العلوم وطرق التحليل الرياضية وكذلك تطور أجهزة  
قياس الحركات، أصبح التعريف السابق غير شامل لكل الحركات االهتزازية. لذلك قبل البدء 

,  رالنجامن دراسة علم الحركة فيما يخص السرعة والتسارع )  بدراسة علم االهتزازات ال بد
 (.21, ص1981

ر عن طاقة الجسم بأنها مقدار ما ينجزه الجسم من عمل إما بسبب حركته وإما بسبب       يعب  
 خصائصه األساسية. ويمكن ان تأخذ طاقة الجسم أحد الشكلين التاليين: 

وترتبط بسرعة حركة الجسم وبشكله. فإذا كان الجسم عبارة عن كتلة   الطاقة الحركية:- 1
 مادية فإن الطاقة الحركية تتألف من مركبة واحدة:

 𝑪 = 𝟏𝟐𝒎.𝒗𝟐 

 

ودورانية في آن واحد( فإن    المركبة )انسحابيهفي الحركة    الصلب،لى الجسم  إأما بالنسبة  
𝑪 :مقدار الطاقة الحركية = 𝟏𝟐𝑽𝑮⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝒎𝑽𝑮⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝟏𝟐 �⃗⃗̇� . 𝑯𝑮⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

ت الفتل يمكن تبسيط الطاقة زافي الحركة المستوية للجسم الصلب كما هي الحالة في اهتزا
𝐂 ى الشكل المألوف: إلالحركية بشكل سهل وواضح فتؤول معادلة الطاقة الحركية  = 𝟏𝟐𝐦𝐕𝐆𝟐 + 𝟏𝟐 𝐈𝐆𝛚𝟐
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الحركة،  تنشأ الطاقة الكامنة للجسم بسبب وجود التشوهات المرنة أثناءالطاقة الكامنة: -2
أو بسبب تغير مكان الجسم في حقل الثقالة األرضية. ففي حالة بذل عمل من أجل تغيير  
                                                                                        مكان الجسم تتزايد الطاقة الكامنة. أما إذا بذل الجسم أثناء حركته عمال  فإن الطاقة الكامنة 

 &Robert).                                                                            تتناقص. ويطلق على الطاقة الكامنة أحيانا  اسم طاقة المرونة او طاقة االنفعال

Steidel , 1989, p43) 

وقود  في  الكامنة  الكيميائية  الطاقة  بتحويل  بالديزل  العامل  الداخلي  االحتراق  محرك  يقوم 
الديزل إلى طاقة حركية وقد اخترعت محركات الديزل من اجل الحصول على كفاءة أعلى  

( في  Compression Ratioالضغط )من كفاءة محرك البنزين وذلك من خالل ارتفاع نسبة  
وكما هو معروف فإن كفاءة المحرك   1:25إلى    1:14اوح ما بين  محركات الديزل حيث تتر 

 . (187, ص 1987 ,)العمر                            تتناسب طردا  مع نسبة الضغط

،  تقليل أو تخفيض اهتزازاتهاولعل النقطة األهم عند دراسة محركات االحتراق الداخلي هي  
( المحرك وتأثيرها على اهتزازه ووجد بأن اإلقالل  فعالية وجود دعائم )مخمدات تم دراسة فقد

كبرامتر   صالبتها  التركيز على  تم  لذلك  صعبا ،  أمرا   يعتبر  المحرك  لجسم  االهتزازات                                                                                  من 
 .(  (Bhosle, et al.,2018 أساسي في الدراسة

الد  د    تع   الدراسات  أهم  من  االهتزازات  ترتبأل  ناميكيةيدراسة  النظام   طنها  وصالبة  بكتلة 
وهذه حالة جميع   مهتز،كتلة وصالبة فهو نظام  ي  ذ  تحرك                  وإجماال  كل نظام م  المدروس،
 (. 13, ص1989 ,الفارسالميكانيكية )األنظمة 

ومن المألوف وجود نوع من االهتزازات الميكانيكية التي تحتوي على أكثر من تردد أثناء 
ما تهتز فإن حركتها  داالهتزازية، كذلك فإن معظم األنظمة متعددة درجات الحرية عنحركتها  

 (.142, ص1988 ,)الفارس تحتوي على جميع الترددات الطبيعية للنظام

جهار اختبار لقياس عزوم العطالة على مبدأ النواس الفيزيائي وتم تحليل النتائج    تم تصميم 
 .(PETR HEJTMÁNEK, et al.,2013, p16)  وتم حساب دور الحركة

حركة في المحركات إلى نشوء اهتزازات تنتقل الى نقاط استناد المحرك متال  األجزاءتؤدي  
الستخدامها في المحاكاة العددية وقد    عزوم العطالة  ةيجب معرف  المحرك، لذاكعبر جسم  
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لكنها قيم عزوم العطالة    إليجاد(  pendulum and modal methods)  طريقةتم استخدام  
  لذلك   كامل، لصعوبة تطبيقها على السيارة بشكل          نظرا  كبيرة،    وصعوبات  تترافق مع مشاكل 

نقل الحركة فقط  Barillon, et)  تم اقتراح طريقة جديدة إليجاد عزوم العطالة لمجموعة 

al.,2014, p2395.) 

 قانون العزوم في الحركة الدورانية: -2

= 𝐌𝐎⃗⃗⃗⃗⃗⃗∑ يأخذ قانون نيوتن الشكل التالي: في الحركة الدورانية المستوية للجسم الصلب  𝐈𝐎.�⃗⃗̈�                                                                              (𝟐 − 𝟏)                                                              

.𝐈 وهي المعادلة المطابقة لقانون نيوتن الثاني وهي: �⃗⃗� = ∑�⃗⃗�                                                                               (𝟐 − 𝟐) 

I: للجسم حول محور الدوران.  كتليعزم العطالة ال 

:∑𝐓  .المجموع الجبري لعزوم الفتل والمزدوجات المؤثرة على الجسم 

α: .التسارع الزاوي للجسم 

.�⃗⃗� + (−𝐈∑ بنقل الطرف األيسر للمعادلة الى الطرف األيمن نحصل على: �⃗⃗� ) = 𝟎                                                             (𝟐 − 𝟑) 

I.α : .المزدوجة المسارعة 

I.α-.مزدوجة العطالة أو مزدوجة دالمبير : 

 

( محرك االحتراق الداخلي موضوع الدراسة وهو معلق بواسطة محور 1-2يمثل الشكل )
ذي عامل    والمحور (I)العطالة  عزم    يمن المحرك ذ  ويتألفصلب ليماثل النواس الدوراني،  

 . الفتلالصالبة على 
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 (K )    أثناء الحركة االهتزازية لهذا المحرك فإنه يتحرك حركة توافقية دورانية بتردد يساوي.
 التردد الطبيعي للنظام.

لى عزم  إعكس اتجاه دوران عقارب الساعة فإنه سيخضع  (  θ)فأثناء تدوير المحرك بزاوية  
.𝑰) متسارع مقداره  �̈� ) ( يمكن 2-2باتجاه عقارب الساعة. وبتطبيق العالقة )ن نكتب: أ 𝐈. �̈� = ∑𝐓 = −𝐊.𝛉                                                          (𝟐 − 𝟒) 

 

 

 ( محرك االحتراق الداخلي وهو معلق بالمحور الصلب 1-2شكل )

𝑻∑  0                        لكون االهتزاز حرا  أيو  .𝐈 فإن:  = �̈� + 𝐊. 𝛉 = 𝟎                                                                  (𝟐 − 𝟓) 
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وبذلك نكون قد حصلنا على معادلة تفاضلية متجانسة من المرتبة الثانية ويكون الحل العام 
𝜽 لحركة المحرك الدورانية على النحو التالي: = 𝜽𝟏. 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒏𝒕 + 𝜽𝟐. 𝐜𝐨𝐬𝝎𝒏𝒕                                               (𝟐 − 𝟔)             

 ويكون التردد الطبيعي لهذه الحركة:

𝛚𝐧 = √𝐊𝐈                                                                          (𝟐 − 𝟕) 
 

,𝜽𝟏وتمثل )   𝜽𝟐 )  المطال الزاوي للحركة الدورانية للمحرك باعتباره نواسا  دورانيا  ويمكن                                                                       
𝛚𝐧 من ناحية ثانية فإن:                            و  θ (0) ,  �̇� (0)للحركة: دها من الشروط البدائية تحدي = 𝟐𝛑𝛕                                                                       (𝟐 − 𝟖) 

 ((sec τ : دور االهتزاز الحر 

𝟐𝛑𝛕 ومنه نجد: = √𝐊𝐈                                                                       (𝟐 − 𝟗) 

𝟐𝛑𝐧𝐓  أو: = √𝐊𝐈                                                                       (𝟐 − 𝟏𝟎) 
 : الزمن الالزم إلنجاز عدد محدد من الهزات Tحيث:  

n          عدد الهزات المحدد : 
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𝐊 = 𝐆. 𝐈𝐏𝐥                                                                                (𝟐 − 𝟏𝟏) 

: Gعلى القص لمحور التعليق الفوالذي. مرونةعامل ال 

   𝐈𝐩 = 𝛑.𝐝𝟒𝟑𝟐  :عرضاني لعمود الفتل )قضيب التعليق(.مقطع اللعزم العطالة القطبي ل 

l: ( ذراعطول المحور )حيث يمكن ان يؤثر تغير هذا الطول على قيمة التعليق K   على
         .  2-11الفتل وفق العالقة 

 الدراسة النظرية لثابت الصالبة: -3

                                                                      يتم حساب ثوابت الصالبة للمساند االمامية والخلفية للمحرك وفقا  لما يلي: 

 
 

 
∆𝐋 = 𝛆                                     (𝟑 − 𝟏) 

 

  :مقدار االنضغاط. ∆حيث 

        ε .االنفعال الناتج عن تطبيق حمولة الضغط : 

𝛆 :وحسب قانون هوك فإن = 𝛔𝐄 = 𝐅𝐀. 𝐄                                                                               (𝟑 − 𝟐) 
 ⇒ ∆= 𝐅. 𝐥𝐀. 𝐄                                                                                   (𝟑 − 𝟑) 

.𝐊 من ناحية ثانية:                  ∆= 𝐅                                                                 (𝟑 − 𝟒) 

Δ 

L 

F 



 2021للعام  2العدد  4المجلد                                          مجلة بحوث جامعة إدلب              

47 
 

 ومنه نجد:       

 

𝐊 = 𝐅∆ = 𝐅𝐅. 𝐥𝐀. 𝐄 = 𝐀. 𝐄𝐥                                        (𝟑 − 𝟓) 
K : .)ثابت صالبة رجل المحرك )مسنده 

E 2[ =المحرك( : معامل يونغ للمطاط )مادة رجلN/m6 [104x 

A .مساحة المقطع الخاضع للحمولة : 

:L  .طول الجائز 

معلقة مع طرف حر خاضع لقوة  كتيفةيتم تحديد اإلزاحة األعظمية لمسند المحرك باعتباره 
)تقوم هذه الفرضية على تحديد الصالبة من خالل اإلزاحة األعظمية  بطريقة مور F مركزة 

 (. 3-6و العالقة  3-4كما في العالقة 

 

 

 

 

 

 

∆= 𝑭. 𝑳𝟑𝟑𝑬. 𝑰                                                                              (𝟑 − 𝟔) 

 

 

--------------------------------------

- 
Δ 

F 

L 



 م. حسون، د. طالب

 

 : االنعطافمخطط عزم 

 

  

 

 

 

 

 

   F   L =2/3cXالقوةبعد مركز ثقل مخطط عزم االنعطاف عن نقطة تطبيق 

 االنعطاف: مساحة مخطط عزم ومنه تكون 

 
                                                          ( 3 – 7 ) 𝐀 = 𝐅.𝐋𝟐𝟐 

 

                                                                             نأخذ عزم مساحة مخطط عزم االنعطاف بالنسبة لنقطة تطبيق الحمولة الخارجية مقسوما  
 E.I على عامل الصالبة على االنعطاف

 𝑺 = 𝑨.𝑿𝑶 = 𝑭𝑳𝟐𝟐  . 𝟐𝑳𝟑 = 𝑭𝑳𝟑𝟑                             (𝟑 − 𝟖) 
 

F 

L 

2/3L 

. 



 2021للعام  2العدد  4المجلد                                          مجلة بحوث جامعة إدلب              

49 
 

𝒚 = 𝑺𝑬. 𝑰 = 𝑭𝑳𝟑𝟑𝑬. 𝑰                                                                 (𝟑 − 𝟗) 

 

 : ومن المعلوم أن

𝐊. 𝐲 = 𝐅  ⇒ 𝐊 = 𝐅𝐲                                                          (𝟑 − 𝟏𝟎) 

 ⇒ 𝐤 = 𝐅𝐅. 𝐋𝟑𝟑𝐄. 𝐈  ⇒ 𝐊 = 𝟑𝐄. 𝐈𝐋𝟑                                             (𝟑 − 𝟏𝟏) 

 

 : دراسة التجريبيةلا-4

 قياس عزوم العطالة:- 1- 4

 تجهيز التجربة:- 1- 1- 4

 ى نواس دوراني قمنا بتصميم قفصإلجل تحويل المحرك )موضوع التجربة( أمن 
باستخدام    وذلك  وتعليقه  حمله  عملية  ويسهل  بالمحرك  يحيط  قياس معدني  معدنية    زوايا 

4x2mm وصلها مع بعضها البعض عن طريق اللحام.  وتم 
اآللية مهمة    X,Y,Z كما قمنا بتجهيز آلية على كل محور من المحاور الثالثة هذه 

نها تسهل عملية زلق  أكما  ,تسهيل عملية تعليق المحرك بالقضيب الفوالذي المثبت بالسقف
المحرك في المستوي األفقي من أجل تأمين التوازن المطلوب للمحرك أثناء التعليق قبل البدء  

بصفيحة  االختباربعملية   لحامه  طريق  عن  صلبا   تثبيتا   بالسقف  القضيب  بتثبيت  وقمنا   ,                                                                 
المحرك الى السقف, أما الطرف اآلخر للقضيب من جهة                                    معدنية مثبتة بواسطة أربعة براغ  

كما هو                                                                               فقد كان متصال  بواسطة اللحام بصفيحة معدنية تؤمن عملية االنزالق المذكورة سابقا  
 (.1-4مبين في الشكل )
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 إجراء التجربة:- 2- 1- 4

 خطوات العمل: 

تم تثبيت محور التعليق في السقف بواسطة صفيحة التثبيت الملحوم بها عن  -1
 .                  طريق أربعة براغ  

 الرافعة وتعليقه بصفيحة االنزالق المثبتة بمحور التعليق. رفع المحرك بواسطة  -2

    

 

 (: آلية تعليق المحرك لقياس عزوم عطالته 1-4الشكل )
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على سطح المحرك لضمان أفقيته قبل البدء بعملية  زئبقيميزان يتم وضع  -3
 (. 2-4) كما هو موضح بالشكل التدوير

 
 

 ضمان أفقية المحرك. ل المستخدم ميزان الزئبقي ال(: يوضح 2-4الشكل )

 
أفقية المحرك نقوم بتدويره بزاوية ما مع تشغيل الميقاتية لحظة البدء  بعد ضمان  -4

                                             علما  أن عدد الهزات ال يرتبط بزاوية الفتل وفق ) للمحركوقياس زمن عشر هزات 
 (.2-10حتى  2-7العالقات من 
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الخطوات األربع السابقة على كل محور من المحاور الثالثة للمحرك   تكراريتم  -5
X , Y ,Z ( 3-4المحددة بالشكل .) 

 

حداثية على المحركتوضع المحاور اإل( 4-3)الشكل   

 التالية: وقد تم تسجيل القراءات 

 Zالمحور زمن عشر هزات حول ( 1-4الجدول )

 المحصلة القراءة الرابعة القراءة الثالثة القراءة الثانية  القراءة األولى  

الزمن 
[Sec] 

22.28 21.57 22.12 22.22 22.047 

عدد 
 الهزات

10 10 10 10  

 

 

  

 
 

    

X 

Y 

Z 
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 yالمحور  زمن عشر هزات حول (2-4الجدول )

 المحصلة القراءة الرابعة القراءة الثالثة القراءة الثانية  القراءة األولى  

الزمن 
[Sec] 

22.72 22.21 22.5 22.5 22.482 

عدد 
 الهزات

10 10 10 10  

 
 Xالمحور  زمن عشر هزات حول (3-4الجدول )

 المحصلة القراءة الرابعة القراءة الثالثة القراءة الثانية  القراءة األولى  

الزمن 
[Sec] 

11.5 11.79 11.5 11.47 11.565 

عدد 
 الهزات

10 10 10 10  

 

 الحسابات العملية لعزوم العطالة: - 3- 1- 4

 أبعاد وخواص محور التعليق الفوالذي:  - 

     قطر المحور                                                                   * 

d=16[mm] 

      طول المحور                                                             * 

l=2690 [mm] 

 4I=6433.981 [mm   [                 رعزم العطالة القطبي للمحو * 

 N/mm 3G=82X10]2[              محورلعلى القص ل مرونةعامل ال*             
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                         K=196129.368 [N.mm] ثابت صالبة المحور*            

 :X,Y,Z الثالثة اإلحداثية المحاورالمحرك حول عزوم عطالة  -

  حول( نجد أن قيم عزوم العطالة 2-10باالستفادة من العالقة الرياضية )
 : (4-4بالجدول ) هي كما هو مبين المحاور اإلحداثية الثالثة 

 
 المحاور االحداثية الثالثة  حول( قيم عزوم عطالة المحرك 4-4الجدول )

]2[Kg.mX I ]2[Kg.mY I ]2[Kg.m ZI 

6.644 25.11 24.142 

 

 ألرجل المحرك )نقاط استناده(: الدراسة التجريبية لقياس ثوابت الصالبة - 2- 4

 تجهيز التجربة:- 1- 2- 4

تم تصميم آلية اختبار خاصة لقياس مقدار انتقال رجل المحرك تحت تأثير حمولة معينة 
 وتتألف هذه اآللية من األجزاء التالية:

  بعرض U  على شكل حرف  مجراة فوالذيةقاعدة معدنية مثقبة وهي عبارة عن  -
10 Cm  𝟒𝟎 مشكلة زاوية قائمة طول أضالعها𝐱𝟓𝟎 𝐜𝐦 تحتوي على ثقوب

 لتثبيت الضاغط والعينة عليها.

  d=14 mmمحور المكبس لوقطر  D=41 mmقطر مكبس ب bar 10ضاغط  -

 mm 0.01ساعة قياس مقدار االنتقال بدقة  -

 ذراع حامل الساعة مثبت على القاعدة المعدنية. -

 mm 8عدة براغي تثبيت الضاغط على القا -
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 ( آلية االختبار لقياس ثابت الصالبة 4-4الشكل )

 

 إجراء تجربة قياس ثوابت الصالبة: - 2- 2- 4

 خطوات العمل: 

في  توازية سطوح                                                        يتم تثبيت رجل المحرك حسب شكلها سواء  كانت أسطوانية أو م -1
 المكان المخصص لها ضمن القاعدة. 

 ستاتيكية على شكل حمولةيتم تطبيق الحمولة على الرجل بواسطة الضاغط  -2
 موزعة على سطح الرجل.

وكذلك قراءة مقدار االنتقال للرجل   من مقياس الضغطيتم قراءة قيمة الضغط  -3
 قياس االنتقال.معلى 

يتم أخذ ثالث قراءات لكل رجل ثم حساب المتوسط لها واعتماده في الحسابات   -4
 الرياضية.

 أرجل المحرك. يتم إجراء الخطوات األربع السابقة لكل رجل من  -5



 م. حسون، د. طالب

 يتم حساب القوة المسببة لالنتقال من العالقة التالية: -6

 𝐅 = 𝛑. 𝐏.𝐃𝟐𝟒                                                             (𝟒 − 𝟏) 

F:  القوة المسببة لالنتقال[N] 

P 2[: مقدار الضغط المطبق[N/m 

D قطر المكبس :[m] 

 الصالبة من العالقة: ثم يتم حساب ثابت 
 𝐊 = 𝐅𝚫                                                                   (𝟒 − 𝟐) 

 Δ : .مقدار االنتقال الناتج عن الضغط المطبق 

على القراءات والقيم الموضحة في   حصلنابنتيجة تطبيق الخطوات السابقة  -7
 الجداول التالية: 

 Zالمحور   باتجاه على الضغطاألمامي متوازي المستطيالت ( نتائج اختبار المسند 5-4الجدول )

 P[bar] 2 3.35 4الضغط 

 Δ[mm] 1 1.4 1.6االنتقال 

 F[N] 264.05 442.3 528.1القوة 

ثابت الصالبة  
K[N/m] 

264050 315928.5 330062.5 

القيمة المتوسطة لثابت  
 K[N/m] الصالبة

303347 
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 Zالمحور  باتجاه  على الضغط الشكل سطواني( نتائج اختبار المسند الخلفي األ6-4الجدول )

 P[bar] 2 3.35 4الضغط 

 Δ[mm] 1.2 1.75 2.6االنتقال 

 F[N] 264.05 442.3 528.1القوة 

ثابت الصالبة  
K[N/m] 

220041.6 252737 203115.4 

القيمة المتوسطة لثابت  
 K[N/m] الصالبة

225298 

 

 Xالمحور  باتجاهعلى االنحناء األمامي متوازي المستطيالت ( نتائج اختبار المسند 7-4الجدول )

 P[bar] 2 3 4الضغط 

 Δ[mm] 1.8 2.8 3.6االنتقال 

 F[N] 264.05 396.08 528.1القوة 

ثابت الصالبة  
K[N/m] 

146695 141457 146694.4 

القيمة المتوسطة لثابت  
 K[N/m] الصالبة

144948.84 
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 Yالمحور  باتجاهعلى االنحناء األمامي متوازي المستطيالت ( نتائج اختبار المسند 8-4الجدول )

 P[bar] 1 2 3الضغط 

 Δ[mm] 1.6 2.7 3.4االنتقال 

 F[N] 132.03 264.05 396.08القوة 

ثابت الصالبة  
K[N/m] 

82518.7 97796 116494 

القيمة المتوسطة لثابت  
 K[N/m] الصالبة

98936.3 

 

  X,Yالمحورين  باتجاه على االنحناءاألسطواني ( نتائج اختبار المسند الخلفي 9-4الجدول )

 P[bar] 1 2 3الضغط 

 Δ[mm] 2.7 3.9 5االنتقال 

 F[N] 132.03 264.05 396.08القوة 

 K[N/m] 48900 67705 79216ثابت الصالبة 

القيمة المتوسطة لثابت  
 K[N/m] الصالبة

65273.66 
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 ( قيم ثوابت الصالبة التجريبية والنظرية 10-4الجدول )

          تجريبيا   [N/m]        نظريا   [N/m]  المحور  االختبار  المسند

متوازي  أمامي 
 مستطيالت 

 Z 331914.89 303347 ضغط 

أمامي متوازي  
 مستطيالت 

 Y 103637.68 98936.3 انحناء 

أمامي متوازي  
 مستطيالت 

 X 159531.99 144948.8 انحناء 

 Z 244255.3 225298 ضغط  خلفي أسطواني 

 X, Y 71073.6 65273.66 انحناء  خلفي أسطواني 
 

 االستنتاجات: -5

العطالة   يعزم  تيصغيرة مقارنة بقيم  Xنالحظ أن قيمة عزم العطالة على المحور   •
  Y، Zعلى المحورين اآلخرين 

لثوابت الصالبة للمساند األ • التجريبية  القيم  متقاربة من  نالحظ أن  مامية والخلفية 
 . ( %9 – 4)القيم النظرية وبنسبة خطأ تتراوح بين 

على   X,Yعلى المحورين        يا  المسند الخلفي األسطواني يمتلك ثابت صالبة متساو  •
 االنحناء.

على المحورين      ا  المسند األمامي متوازي المستطيالت ال يمتلك ثابت صالبة متساوي •
X,Y .على االنحناء 

 المناقشة: -6

وعلى المحورين   Xيعود السبب في الفرق الكبير بين قيم عزوم العطالة على المحور   •
Z,Y  ى قرب مركز ثقل المحرك من جميع حوافه على المحور  إلX    وبعد مركز



 م. حسون، د. طالب

وبالتالي على    ωمما ينعكس على التردد    Z,Yالثقل عن أطرافه على المحورين  
 المنجزة خالل فترة زمنية محددة.عدد الهزات 

ناتجة عن أخطاء التجربة   • القيم النظرية والتجريبية  بين  الجهاز   ألننسبة الخطأ 
                                         محليا  وقد يحتوي بعض التسامحات التصنيعية      ا  الذي تمت به االختبارات مصنع

 .                          % وهي نسبة مقبولة هندسيا  9                            علما  أن نسبة الخطأ لم تتعد  البسيطة

على االنحناء ناتج   X,Yالمحورين    باتجاهالصالبة للمسند الخلفي  تساوي قيم ثوابت   •
أسطواني المسند  شكل  كون  األ     ا  عن  يمتلك  في    نفسها  بعادوبالتالي  محوره  من 

وهذا    المذكورين،يعني تساوي قيم خواصه على المحورين    مما X,Y االتجاهين  
 األمر منفي على المسند األمامي نتيجة اختالف أبعاده.
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 النموذج الرياضي لمحرك احتراق داخلي أثناء عمله

  
 ، د. مصطفى طالبحسون يوسف م. 

 كلية الهندسة الميكانيكية، جامعة إدلب 

 

 الملخص: 

 سنعرض في هذا البحث النموذج الرياضي الالزم لوصف نظام عمل محرك احتراق
الحركة لهذا النظام  األسطوانات، رباعي األشواط، حيث سيتم عرض معادلة    داخلي رباعي

. وسيكون محرك  جميعها  في حالة االهتزازات الحرة والقسرية واستنتاج عناصر هذه المعادلة
ست    اذ     ا  واحد     ا  صلب     ا                                أيضا  بعلبة السرعة ويمثالن جسم    ا   االحتراق الداخلي المدروس مرتبط

 درجات حرية. 
 االهتزاز القسري  الحر،االهتزاز  الرياضي،النموذج  الكلمات المفتاحية:
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Mathematical Modeling of an Internal Combustion Engine 

in Action 

  

 
ENG. Yousef Hassoun, Dr. Mostafa Taleb 

Faculty of Mechanical Engineering at Idleb University 

 

 
Abstract: 

In this research, we will present the mathematical model necessary 
to describe the motion of a four-cylinder, four-stroke internal combustion 
engine, where the equation of motion for this in the case of free and forced 
vibrations will be presented and all the elements of this equation will be 
deduced. The considered internal combustion engine will also be connected 
to the gearbox and represent one solid body with six degrees of freedom. 
Key words: mathematical model, free vibrations, forced vibrations. 
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 المقدمة: -1

 النموذج   إيجاد ة يكمن فيي إن الهاجس الرئيسي في معالجة أي مسألة ديناميك
ن دراسة ديناميك اآلالت يجب أن تبدأ باختيار أ الرياضي )الديناميكي( لآللة المدروسة أي  

 الوظيفية لآللة.  لألجزاءالنماذج الرياضية 
التي تربط بين مختلف المتحوالت    يعرف النموذج الرياضي بأنه مجموعة العالقات الرياضية

والتي تسهم في تمثيل سلوك فيزيائي معين. وتعد المقدرة على االنتقال من النظام الفيزيائي 
PHYSICAL SYSTEM  مرا  حيويا  يسهل  أف هذا النظام  صالرياضي الذي ي  نموذجى الإل                  

ن النموذج الرياضي ال يمثل النظام الفيزيائي الحقيقي ألى  إبعده حل المسألة. وتجدر اإلشارة  
معينة يتعلق في    آللةن اختيار النموذج الرياضي  إو   له،                        بل يعد تمثيال  تقريبيا     كامل، بشكل  

ها ضمن اإلمكانيات  مر بالغرض من الدراسة وبطبيعة المسألة المدروسة وبإمكانية حلبادئ األ
ثناء اختيار النموذج الرياضي الديناميكي للجزء الوظيفي من اآللة أوالطرق المتاحة. يجب  
التي تعد مهمة بالنسبة للمسألة موضوع الدراسة وإهمال تلك الصفات  و فرز صفات هذا الجزء  

ن يكون  أمكن  يأي بما معناه نمذجة النظام الحقيقي. لذلك    المسألة،المعتبرة غير مهمة لتلك  
 للجزء الوظيفي الواحد أكثر من نموذج رياضي وذلك حسب موضوع الدراسة.

يبدأ اختيار النموذج الرياضي من اختيار الشكل الحركي للنظام الميكانيكي وتحديد الحدود 
 القائدة المتصلة بالمحركات وتحديد األجزاء العاملة التي تؤثر فيها قوى المقاومة. 

الرياضي ألية مسألة ال بد من اعتماد بعض الفرضيات   نموذجبناء ال نه لدى أومن الواضح 
الدقة المطلوبة وعلى المعلومات واألدوات  و   المسألة،التبسيطية التي تعتمد على كل من طبيعة  

 (.2016وعمران,  ،)الشحادةالمتوافرة الحسابية 

قياس    تمتم إعداد نموذج ديناميكي لنظام مؤلف من مكبس وذراع التوصيل مع المرفق، حيث  
االهتزازات لكتلة المحرك، وأوضح أن للنموذج   تم قياسسرعة الذبذبات للجذع المعقوف كما  

الديناميكي أربع درجات حرية. ووجد أن االهتزازات في االتجاهين األفقي والرأسي ناتجة عن  
ن في الجذع المعقوف، ووجد أن الوزن المعدل المستعمل لإلقالل من االهتزازات  عدم التواز 

الرأسية واألفقية يخفض االهتزاز فقط في االتجاه الرأسي، ووجد أن معامل المرونة واإلخماد  
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( هما  التوالي   spring and damping  100 kN/m , 1000N/(m/S))المثاليين  على 
(Öztürk, et al., 2012 .) 

نموذج   تقديم  تم  حيث  االحتراق،  بسبب  للمحرك  الرئيسية  المكونات  اهتزازات  دراسة  تمت 
دراسة تأثير كل المكونات في المحرك في إنتاج   وتمتديناميكي يعتمد على معادلة الغرانج.  

الصوت واالهتزاز بدقة في النموذج. تضمن هذا النموذج مصفوفة الكتلة ومصفوفة السرعة  
كوناتها كوظائف دورية فيما يتعلق بوقت تطبيق النموذج على البيانات وتم الحصول على م

، ومن الممكن تحليل الضجيج  Idem                     المصن ع من قبل مصنع   OM-355 المستلمة من محرك
واالهتزاز الناتج عن ظاهرة الرنين في جسم المحرك. وخلص إلى أن انتشار الضجيج الناتج 

ع المعقوف. ذر في كتلة المحرك، وخاصة من الجاالهتزاز السادس يزداد بشكل كبي  طعن نم
النتائج التي تم الحصول عليها من هذا البحث يمكن استخدامها لتصميم المحرك )مهدي  

 (.2009وآخرون في عام 

تم بحث إمكانية تحليل االهتزاز للكشف المبكر عن أخطاء حقن الوقود في محرك احتراق  
ذ محرك   يداخلي،  الرئيسية الهتزاز  المصادر  تم عرض  بالديزل.  يعمل  ست أسطوانات 

الديزل، وكذلك آلية تولد هذه المصادر في بنية المحرك. تم تخفيض ضغط الحقن في واحدة 
األ تدريجيا  من  بنسبة                     سطوانات  التوالي،  على  االسمية،  قيمتها  تم   .%50  –  10من  وقد 

اكتساب ديناميكية تمثيلية رقمية. األولى هي إشارة  الحصول على إشارتين باستخدام بطاقة  
(TDC) Top Dead Center    المقاسة باستخدام حساس استقرائي،    1في األسطوانات رقم

سطوانة للمحرك باستخدام مقياس والثانية هي إشارة االهتزاز التي تم قياسها، على رأس األ 
ع المعقوف ومجال ذتسارع كهروضغطي. وقد تم تحليل إشارة االهتزاز في مجال زاوية الج

تح باستخدام  ملالتردد  وفي  السريع،  فورييه  فورييه  يل  تحويل  باستخدام  الزاوي  التردد  جال 
ع  ذالقصير. أظهر تحليل إشارات خطأ الحقن في المجاالت الثالثة أنه في مجال زاوية الج

المعقوف يعطي التحليل المرئي معلومات محدودة وفي مجال التردد، يتعذر تحديد األسطوانة 
سطوانة  خطأ الحقن وتحديد األمع الحاقن الخاطئ، وفي مجال التردد الزاوي، يكون اكتشاف  

 (. Ftoutou, et al., 2018                              المعطلة أمر ا ممكن ا ومعقد ا )
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تعرف االهتزازات الميكانيكية بأنها حركة ذبذبة األجسام وقد تم االصطالح فيما سبق أيضا  
ن االهتزازات الميكانيكية هي عبارة عن حركات دورية تتكرر بشكل منتظم خالل فترة  على أ

قياس  أجهزة  تطور  وكذلك  الرياضية  التحليل  وطرق  العلوم  تقدم  بعد  ولكن  محددة.  زمنية 
البدء  قبل  لذلك  االهتزازية.  الحركات  لكل  شامل  غير  السابق  التعريف  أصبح  الحركات، 

بد من دراسة علم الحركة فيما يخص السرعة والتسارع )النجار، بدراسة علم االهتزازات ال  
1981 .) 

الديناميكية   الدراسات  أهم  من  االهتزازات  دراسة  ترتبألتعتبر  النظام    ط نها  وصالبة  بكتلة 
كتلة وصالبة فهو نظام مهتز، وهذه حالة األنظمة    ي                                 المدروس، وإجماال  كل نظام مهتز ذ

 (. 1989 ,)الفارس جميعها الميكانيكية

 النموذج الرياضي: -2

 النموذج الرياضي الالزم لوصف نظام عمل محرك احتراق  قرةفهذه السنعرض في 
ن لهذا المحرك ست درجات حرية. حيث سيتم عرض معادلة أباالعتبار    خذداخلي مع األ 

 . جميعها  هذه المعادلة واستنتاج عناصرالحركة لهذا النظام 
    ا  صلب     ا                                أيضا  بعلبة السرعة ويمثالن جسم     ا  وسيكون محرك االحتراق الداخلي المدروس مرتبط

أرجل كما   ةبالهيكل بواسطة أربع                                        ست درجات حرية. وسيكون هذا المحرك متصال   اذ    ا  واحد
 هو موضح بالشكل أدناه.

تتمتع كل رجل من أرجل المحرك بصالبة معينة على كل محور من المحاور اإلحداثية 
 الجديدة  

( 1, Z 1, Y 1X  ( الناتجة عن دوران المحاور اإلحداثية األساسية )X,Y,Z  بزوايا أو )يلر 
 ( ɣθ , φ ,   ( :على الترتيب وبالتالي سيكون للرجل األولى الصالبات التالية ) Y1, K X1K

Z1, K ( كما هو موضح بالشكل )2-2 .) 
نها تكافئ الصالبات أن هذه الصالبات ستبقى ثابتة بعد الدوران بزوايا أويلر، أي  أ       علما   

(Z,KY,KXK  .وفق المحاور اإلحداثية األساسية ) وبشكل مماثل سيكون لباقي أرجل المحرك
 الصالبات التالية: 
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 . أرجل المحرك(المساند )المحرك مع علبة السرعة موضح عليه أماكن توضع  (1-2)شكل 

 

1 

4 2 

3 1 
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 األساسية  للمحاور اإلحداثيةحداثية الجديدة بعد الدوران بزوايا أويلر ( المحاور اإل2-2الشكل )

 

 (Z2, K Y2, K X2K ,       ) (Z3, K Y3, K X3K ,      )(Z4, K Y4, K X4K) 

 المصفوفي التالي:ر عن صالبة كل رجل من أرجل المحرك بالشكل               ويمكن ان نعب  

 

(1-2                                                                )[𝑲𝑿𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟏]= 1K 

     

(2-2)                                                             [𝑲𝑿𝟐 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟐 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟐] =2K                                                                                         

            

(3-2                                                              )[𝑲𝑿𝟑 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟑 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟑]= 3K    

X 

Y 

X1 

Y1 Z1 

θ 

θ 

θ 

φ 

φ 

φ 

ɣ 

ɣ 

ɣ 
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(4-2)                                                             [𝑲𝑿𝟒 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟒 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟒]= 4K   

 

نقاط استناده   نمنتيجة لدوران المحرك وفق زوايا أويلر سيكون هناك انتقال لكافة نقاطه و 
 إلى الجسم وقاعدة االستناد ولتحديد هذه االنتقاالت نقوم بما يلي: 

اإلحداثية المرتبطة به   الجملة فتدور Z المحور  حول  θندور جسم المحرك بزاوية  -1
,�́�)جديدة ونحصل على جملة  �́�, 𝒁)  كما في الشكلa . 

 .bكما في الشكل  الجديد�́�  حول المحور   φندور جسم المحرك بزاوية  -2

 .  cكما في الشكل  الجديد 1Zحول المحور  ɣندور جسم المحرك بزاوية  -3

�́� بعد الدوران األول ستصبح إحداثيات نقطة ما بالفراغ على الشكل التالي:  = 𝑿. 𝐜𝐨𝐬𝜽 + 𝒀. 𝐬𝐢𝐧𝜽                                                 ( 𝟐 − 𝟓   ) �́� = 𝒀. 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝑿. 𝐬𝐢𝐧𝜽                                                (  𝟐 − 𝟔  ) 

 

]                         (  2 – 7)           نجد: ومنه 𝑪𝜽 𝑺𝜽 𝟎−𝑺𝜽 𝑪𝜽 𝟎𝟎 𝟎 𝟏] 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

X 

�́� 

�́� 

θ 

θ 

θ 

Z 

(a) 



 2021عام ل 2العدد  4المجلد                                                          مجلة بحوث جامعة     

70 
 

 

 
 ɣ, φ, θ( أشكال الدورانات وفق الزوايا 3-2)الشكل 

 

𝒁𝟏 :تيإحداثيات تلك النقطة من الفراغ على الشكل اآلبعد الدوران الثاني ستصبح  = 𝒁. 𝐜𝐨𝐬 𝝋 − �́�. 𝐬𝐢𝐧𝝋                                            (  𝟐 − 𝟖  ) 

 �́́� = �́�. 𝐜𝐨𝐬𝝋 + 𝒁. 𝐬𝐢𝐧 𝝋                                               (  𝟐 − 𝟗  ) 

 ومنه نجد:

 

 

 

 

  

 

 

Z 

1Z 

φ 
φ 

�́́� 

�́� 

�́� 

φ 

 

 

 

 

 

 
X1 

1Z 

ɣ 

ɣ 

Y1 

�́� 

�́́� 
ɣ 

(c) 

(b) 



م. حسون، د. طالب         

71 
 

( 10-2           )                                           [𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝑪𝝋 𝑺𝝋𝟎 −𝑺𝝋 𝑪𝝋] 

𝑿𝟏 بعد الدوران الثالث ستصبح إحداثيات تلك النقطة من الفراغ على الشكل التالي:  = �́�. 𝐜𝐨𝐬 𝜸 + �́́�. 𝐬𝐢𝐧 𝜸                               (   𝟐 − 𝟏𝟏 ) 

 𝒀𝟏 = �́́�. 𝐜𝐨𝐬𝜸 − �́�. 𝐬𝐢𝐧 𝜸                               (  𝟐 − 𝟏𝟐  ) 

 ومنه نجد:

(13-2    )                                          [ 𝑪ɣ 𝑺ɣ 𝟎−𝑺ɣ 𝑪ɣ 𝟎𝟎 𝟎 𝟏] 

يمكننا اآلن كتابة مصفوفة الدوران العامة التي تربط اإلحداثيات األساسية باإلحداثيات  
 ورانات الثالثة السابقة:للدالجديدة كنتيجة 

A=[ 𝑪𝜽 𝑺𝜽 𝟎−𝑺𝜽 𝑪𝜽 𝟎𝟎 𝟎 𝟏]. [𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝑪𝝋 𝑺𝝋𝟎 −𝑺𝝋 𝑪𝝋]. [ 𝑪ɣ 𝑺ɣ 𝟎−𝑺ɣ 𝑪ɣ 𝟎𝟎 𝟎 𝟏]                 (𝟐 − 𝟏𝟒) 
 

A=[𝐂ɣ𝐂𝛉 − 𝐂𝛗𝐒𝛉𝐒ɣ −𝐒ɣ𝐂𝛉 − 𝐂𝛗𝐒𝛉𝐂ɣ 𝐒𝛉𝐒𝛗 𝐂ɣ𝐒𝛉 + 𝐂𝛗𝐂𝛉𝐒ɣ −𝐒ɣ𝐒𝛉 + 𝐂𝛗𝐂𝛉𝐂ɣ −𝐒𝛗𝐂𝛉𝐒𝛗𝐒ɣ 𝐒𝛗𝐂ɣ 𝐂𝛗 ]                 (𝟐 − 𝟏𝟓)    

 ن زوايا الدوران صغيرة فإنه يمكن اعتبار ما يلي:أ بما

• Cos θ= Cos φ= Cos ɣ=1        

•   𝐒𝛗 = 𝛗 , 𝐒𝛉 = 𝜽  ,  𝐒ɣ = ɣ 

 

 مال ناتج جداء أي زاويتين أو تربيعهما.إهكما يمكن  
 تصبح مصفوفة واحدية Aومنه فإن المصفوفة السابقة 
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A=[𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝟏]                                                                     (2-16) 

بما في ذلك مسانده وهذه االنتقاالت   بعد تدوير المحرك ستحدث انتقاالت في جميع نقاطه
 ستكون باالتجاه الموجب أو السالب وفق كل محور من المحاور اإلحداثية كما يلي:

هما على  θبزاوية  Xاالنتقاالن ألحد المساند بنتيجة دوران المحرك حول المحور  -1
 التوالي:

 𝐋𝐳𝟏 = 𝐂𝐲𝟏. 𝛉         ,             −𝐋𝐲𝟏 = 𝐂𝐳𝟏. 𝛉                                          
هما على   φبزاوية   Yاالنتقاالن ألحد المساند بنتيجة دوران المحرك حول المحور   -2

  التوالي:

 𝐋𝐗𝟏 = 𝐂𝐙𝟏. 𝛗         ,             −𝐋𝐙𝟏 = 𝐂𝐗𝟏. 𝛗                                          
ا على هم ɣبزاوية  Zاالنتقاالن ألحد المساند بنتيجة دوران المحرك حول المحور  -3

 التوالي:

  −𝐋𝐗𝟏 = 𝐂𝐘𝟏. ɣ         ,             𝐋𝐘𝟏 = 𝐂𝐗𝟏. ɣ                  
 ن إحداثيات مساند المحرك هي:أباعتبار 

L1 ( LX1 , LY1 , LZ1)   , L2 ( LX2 , LY2 , LZ2) 

L3 (LX3 , LY3 , LZ3 )   , L4 ( LX4 , LY4 , LZ4(  

 

المحرك    تمثل اإلحداثيات السابقة بعد مركز كل مسند من مساند المحرك عن مركز ثقل  إذ
C.G  ذلك بفرض أن مبدأ االحداثيات األساسية متطابق مع مركز ثقل المحرك.و 

التالية   فإننا نحصل على المصفوفة  النتقال رجل المحرك  نتيجة للعالقات الثالث السابقة 
 ولى نتيجة للدورانات السابقة: األ
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𝑳𝟏=[ 𝟎 −𝑳𝒁𝟏 𝑳𝒀𝟏𝑳𝒁𝟏 𝟎 −𝑳𝑿𝟏−𝑳𝒀𝟏 𝑳𝑿𝟏 𝟎 ]                                                  (2-17) 

 وبشكل مماثل لبقية األرجل يمكن أن نجد: 

L2= [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟐 𝑳𝒀𝟐𝑳𝒁𝟐 𝟎 −𝑳𝑿𝟐−𝑳𝒀𝟐 𝑳𝑿𝟐 𝟎 ]                                            (2-18) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 θ( االنتقاالت الناتجة عن الدوران بالزاوية 4-2الشكل )

 
 

L3= [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟑 𝑳𝒀𝟑𝑳𝒁𝟑 𝟎 −𝑳𝑿𝟑−𝑳𝒀𝟑 𝑳𝑿𝟑 𝟎 ]                                             (2-19) 

 

LZ1 

-LY1 

X 

Y 

Z 

θ 

θ 
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L4= [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟒 𝑳𝒀𝟒𝑳𝒁𝟒 𝟎 −𝑳𝑿𝟒−𝑳𝒀𝟒 𝑳𝑿𝟒 𝟎 ]                                                (𝟐 − 𝟐𝟎) 

 

L1 (-59.5 , 16 , -5)         ,          L2 (-59.5 , -14 , -5) 

L3 (23 , 22.5 , -11.5)      ,         L4 (23 , -20.5 , -11.5) 

  (2-20(,)2-19(,)2-18(,)2-17) لالنتقاالت الواردة في العالقات السابقة                     فإذا أجرينا تحويال  
وذلك   ( X,Y,Z) لى اإلحداثية األساسية إ  ( Z 1, Y 1X ,1 )من المحاور اإلحداثية الجديدة 

وذلك   نفسها  نحصل على العالقات السابقةس فإننا    Aعن طريق ضربها بمصفوفة التحويل  
 . هي مصفوفة واحدية Aن المصفوفة أباعتبار 

بمصفوفات االنتقال       (2-4(,)2-3(,)2-2(,) 2-1)سنقوم اآلن بأخذ جداء لمصفوفات الصالبة  
على التوالي وذلك للحصول على قوة اإلرجاع   (2-20(,)2-19(,)2-18(,)2-17)المقابلة لها

F=-K. L    : 

F1= -  [𝑲𝑿𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟏]. [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟏 𝑳𝒀𝟏𝑳𝒁𝟏 𝟎 −𝑳𝑿𝟏−𝑳𝒀𝟏 𝑳𝑿𝟏 𝟎 ]                    (2-21) 

 

F1 = - [ 𝟎 −𝑲𝑿𝟏𝑳𝒁𝟏 𝑲𝑿𝟏𝑳𝒀𝟏𝑲𝒀𝟏𝑳𝒁𝟏 𝟎 −𝑲𝒀𝟏𝑳𝑿𝟏−𝑲𝒁𝟏𝑳𝒀𝟏 𝑲𝒁𝟏𝑳𝑿𝟏 𝟎 ]                                 (2-22) 

 

F2 = - [𝑲𝑿𝟐 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟐 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟐]. [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟐 𝑳𝒀𝟐𝑳𝒁𝟐 𝟎 −𝑳𝑿𝟐−𝑳𝒀𝟐 𝑳𝑿𝟐 𝟎 ]                    (2-23) 
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F2 = - [ 𝟎 −𝑲𝑿𝟐𝑳𝒁𝟐 𝑲𝑿𝟐𝑳𝒀𝟐𝑲𝒀𝟐𝑳𝒁𝟐 𝟎 −𝑲𝒀𝟐𝑳𝑿𝟐−𝑲𝒁𝟐𝑳𝒀𝟐 𝑲𝒁𝟐𝑳𝑿𝟐 𝟎 ]                                (2-24) 

 

F3 = - [𝑲𝑿𝟑 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟑 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟑]. [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟑 𝑳𝒀𝟑𝑳𝒁𝟑 𝟎 −𝑳𝑿𝟑−𝑳𝒀𝟑 𝑳𝑿𝟑 𝟎 ]                     (2-25) 

 

F3 = - [ 𝟎 −𝑲𝑿𝟑𝑳𝒁𝟑 𝑲𝑿𝟑𝑳𝒀𝟑𝑲𝒀𝟑𝑳𝒁𝟑 𝟎 −𝑲𝒀𝟑𝑳𝑿𝟑−𝑲𝒁𝟑𝑳𝒀𝟑 𝑲𝒁𝟑𝑳𝑿𝟑 𝟎 ]                                 (2-26) 

 

F4 = - [𝑲𝑿𝟒 𝟎 𝟎𝟎 𝑲𝒀𝟒 𝟎𝟎 𝟎 𝑲𝒁𝟒]. [ 𝟎 −𝑳𝒁𝟒 𝑳𝒀𝟒𝑳𝒁𝟒 𝟎 −𝑳𝑿𝟒−𝑳𝒀𝟒 𝑳𝑿𝟒 𝟎 ]                     (2-27) 

 

F4 = - [ 𝟎 −𝑲𝑿𝟒𝑳𝒁𝟒 𝑲𝑿𝟒𝑳𝒀𝟒𝑲𝒀𝟒𝑳𝒁𝟒 𝟎 −𝑲𝒀𝟒𝑳𝑿𝟒−𝑲𝒁𝟒𝑳𝒀𝟒 𝑲𝒁𝟒𝑳𝑿𝟒 𝟎 ]                                  (2-28) 

 للمحرك ستكون بالشكل التالي: ةن مصفوفة الصالبة المكافئة لألرجل األربعأكما 

K=[𝑪𝟏𝟏 𝟎 𝟎𝟎 𝑪𝟐𝟐 𝟎𝟎 𝟎 𝑪𝟑𝟑]                                                                   (2-29) 

 المصفوفة:وإليجاد عناصر هذه 

لذلك سنقوم   Yعند دوران المحرك سيحصل انتقال لألرجل حول المحور  -1
باستخدام العالقة   Yبتحصيل ثوابت الصالبة لألرجل األربعة حول المحور 

 الرياضية التالية: 
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K0= (𝒂+𝒃)𝟐.𝑲𝟏.𝑲𝟐𝒂𝟐.𝑲𝟐+𝒃𝟐.𝑲𝟏                                                      (𝟐 − 𝟑𝟎)  
 

 .تصف العالقة السابقة الصالبة المكافئة عند الربط على التوازي  إذ
 : تاليةوفق المعادلة ال 3 & 1ل اآلن صالبة الرجلين      نحص   -

K13= (𝑳𝑿𝟏+𝑳𝑿𝟑)𝟐.𝑲𝑿𝟏.𝑲𝑿𝟑𝑳𝑿𝟏𝟐.𝑲𝑿𝟏+𝑳𝑿𝟑𝟐.𝑲𝑿𝟑                                        (𝟐 − 𝟑𝟏)   
 

       K13= 4428.8 [N/m] 

ل اآلن صالبة الرجلين  -  : التالية  المعادلة وفق 4&  2                       نحص 

K24= (𝑳𝑿𝟐+𝑳𝑿𝟒)𝟐.𝑲𝑿𝟐.𝑲𝑿𝟒𝑳𝑿𝟐𝟐.𝑲𝑿𝟐+𝑳𝑿𝟒𝟐.𝑲𝑿𝟒                                  (2-32) 

 

           K24= 4428.8 [N/m] 

ل  -  : YKفنحصل على  (30-2)باستخدام العالقة  13K  &24K      نحص 

KY = 29930.02 [N/m] 

 : Zإليجاد الصالبة المكافئة باالتجاه  -2

 

K12= (𝑳𝒚𝟏+𝑳𝒚𝟐)𝟐.𝑲𝒚𝟏.𝑲𝒚𝟐𝑳𝒚𝟏𝟐.𝑲𝒚𝟏+𝑳𝒚𝟐𝟐.𝑲𝒚𝟐                                  (2-33) 

 

            K12 = 628.97 [N/m] 

 

K34= (𝑳𝒚𝟑+𝑳𝒚𝟒)𝟐.𝑲𝒚𝟑.𝑲𝒚𝟒𝑳𝒚𝟑𝟐.𝑲𝒚𝟑+𝑳𝒚𝟒𝟐.𝑲𝒚𝟒                              (2 - 34) 

 

= 447.43 [N/m]34K            
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ل  -  :ZKفنحصل على  (30-2)باستخدام العالقة  12K  &34K      نحص 

 
KZ = 152.2 [N/m] 

 

 : Xإليجاد الصالبة المكافئة باالتجاه  -3
 

KX = KZ + KY 

 
KX = 30082.22 [N/m] 

 
 وبالتالي تكون ثوابت الصالبة على المحاور الثالثة كما في الجدول التالي: 

 
 

 ( قيم ثوابت الصالبة على المحاور الثالثة. 2-1الجدول )
 CxK 22=CyK 33=CZK=11 المحور 

ثابت الصالبة  
[N/m] 

30082.22 29930.02 152.2 

 
نقوم   ب كل قوة من قوى  ر ضباآلن إليجاد عزم الدوران حول المحاور اإلحداثية 

أن قيمة    مالحظةاإلرجاع السابقة بالذراع الموافق لها وفق المحور المدروس مع  
لرجل المحرك األولى وكذلك لجميع األرجل بشكل   1Lالذراع هي ذاتها المصفوفة  

 مماثل: 
M1= -L1. F1 

 
 وعليه تصبح مصفوفة العزم المحصل الكلية كما يلي:

 

Mtot=[𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟏𝟑𝒂𝟐𝟏 𝒂𝟐𝟐 𝒂𝟐𝟑𝒂𝟑𝟏 𝒂𝟑𝟐 𝒂𝟑𝟑]                                   (2-35) 

 𝐚𝟏𝟏 = 𝐊𝐘𝟏𝐋𝐙𝟏𝟐 +𝐊𝐙𝟏𝐋𝐘𝟏𝟐 +𝐊𝐘𝟐𝐋𝐙𝟐𝟐 +𝐊𝐙𝟐𝐋𝐘𝟐𝟐 +𝐊𝐘𝟑𝐋𝐙𝟑𝟐 +𝐊𝐙𝟑𝐋𝐘𝟑𝟐 +𝐊𝐘𝟒𝐋𝐙𝟒𝟐 +𝐊𝐙𝟒𝐋𝐘𝟒𝟐           
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 𝐚𝟏𝟐 = 𝐚𝟐𝟏 = −𝐊𝐙𝟏𝐋𝐘𝟏𝐋𝐗𝟏 − 𝐊𝐙𝟐𝐋𝐘𝟐𝐋𝐗𝟐 − 𝐊𝐙𝟑𝐋𝐘𝟑𝐋𝐗𝟑 − 𝐊𝐙𝟒𝐋𝐘𝟒𝐋𝐗𝟒 

 𝐚𝟏𝟑 = 𝐚𝟑𝟏 = −𝐊𝐘𝟏𝐋𝐙𝟏𝐋𝐗𝟏 − 𝐊𝐘𝟐𝐋𝐙𝟐𝐋𝐗𝟐 − 𝐊𝐘𝟑𝐋𝐙𝟑𝐋𝐗𝟑 − 𝐊𝐘𝟒𝐋𝐙𝟒𝐋𝐗𝟒 

 𝐚𝟐𝟐 = 𝐊𝐗𝟏𝐋𝐙𝟏𝟐 +𝐊𝐙𝟏𝐋𝐗𝟏𝟐 +𝐊𝐗𝟐𝐋𝐙𝟐𝟐 +𝐊𝐙𝟐𝐋𝐗𝟐𝟐 +𝐊𝐗𝟑𝐋𝐙𝟑𝟐 +𝐊𝐙𝟑𝐋𝐗𝟑𝟐 +𝐊𝐗𝟒𝐋𝐙𝟒𝟐 +𝐊𝐙𝟒𝐋 

 𝐚𝟑𝟑 = 𝐊𝐗𝟏𝐋𝐘𝟏𝟐 +𝐊𝐘𝟏𝐋𝐗𝟏𝟐 +𝐊𝐗𝟐𝐋𝐘𝟐𝟐 +𝐊𝐘𝟐𝐋𝐗𝟐𝟐 +𝐊𝐗𝟑𝐋𝐘𝟑𝟐 +𝐊𝐘𝟑𝐋𝐗𝟑𝟐 +𝐊𝐗𝟒𝐋𝐘𝟒𝟐 +𝐊𝐘𝟒𝐋𝐗𝟒𝟐  

 𝐚𝟐𝟑 = 𝐚𝟑𝟐 = −𝐊𝐗𝟏𝐋𝐙𝟏𝐋𝐘𝟏 − 𝐊𝐗𝟐𝐋𝐙𝟐𝐋𝐘𝟐 − 𝐊𝐗𝟑𝐋𝐙𝟑𝐋𝐘𝟑 − 𝐊𝐗𝟒𝐋𝐙𝟒𝐋𝐘𝟒 

 

 النتائج: -3

بناء على ما تقدم يمكن صياغة النموذج الرياضي في حال االهتزاز الحر والقسري على  
 الشكل التالي: 

. [𝑿] =  {𝟎}                                      في حالة االهتزاز الحر -1 {[𝑲] − 𝝎𝟐[𝐈]} 

 
. [𝑿]    {𝑭} =                               في حالة االهتزاز القسري  -2 {[𝑲] − 𝝎𝟐[𝐈]} 

K] [:  التالي: مصفوفة الصالبة ذات الشكل 

𝑲 = [  
   𝟑𝟎𝟎𝟖𝟐. 𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟐𝟗𝟗𝟑𝟎. 𝟎𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟓𝟐. 𝟐 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟒𝟒𝟖𝟖𝟖. 𝟖 𝟏𝟑𝟕𝟗. 𝟖𝟐 𝟏𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟑𝟎 𝟎 𝟎 𝟏𝟑𝟕𝟗. 𝟖 𝟐𝟎𝟖𝟖𝟑𝟔. 𝟓𝟓 𝟒𝟑𝟖. 𝟎𝟐𝟎 𝟎 𝟎 𝟏𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟑 𝟒𝟑𝟖. 𝟎𝟐 𝟖𝟎𝟔𝟓𝟑. 𝟔]  

    
[I]  : :مصفوفة الكتلة والعطالة ذات الشكل التالي 
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I = [  
   𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟔. 𝟔𝟒𝟒 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟐𝟓. 𝟏𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟐𝟒. 𝟏𝟒𝟐]  

        
 [𝑿]:  :شعاع االنتقاالت الخطية والدورانية ويعطى بالشكل التالي 

 [𝑿] = [𝑿   𝒀   𝒁   𝜽   𝝋  ɣ]𝑻                                                                        {𝑭} ::شعاع القوى الخارجية المؤثرة على الجملة {𝐹} = {𝐹𝑋  𝐹𝑌  𝐹𝑍  𝑀𝑋  𝑀𝑌  𝑀𝑍}𝑇 

𝐅𝐗 حيث: = 𝟎 

 

𝑭𝒀 = 𝑷 [  
 𝟐𝑹𝑳 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒕 + 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒕.√𝟏 − (𝑹𝑳 . 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 )𝟐 +𝑹𝑳 𝐜𝐨𝐬𝝎𝒕. 𝐬𝐢𝐧𝝎𝒕𝟐 . √𝟏 − (𝑹𝑳 . 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 )𝟐 ]  

 
 

 𝑭𝒁 = 𝑷𝒈 − 𝒎𝑱. 𝑹.𝝎𝟐(𝐜𝐨𝐬 𝝎𝒕 + 𝝀. 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝝎𝒕) 

 𝑴𝒀 = 𝟎 𝑴𝒁 = 𝟎 

 

𝑴𝑿 = 𝟐𝑷.𝑹. 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 [  
 𝑹𝑳 . 𝐜𝐨𝐬 𝝎𝒕√𝟏 − (𝑹𝑳 . 𝑺𝒊𝒏𝝎𝒕 )𝟐 + 𝟏]  
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 المناقشة: -4

بها وفق كل اتجاه من       ا  ن لكل رجل من أرجل المحرك ثابت صالبة خاصأبما   -1
فإنه يجب أن يكون هناك مصفوفة صالبة لكل رجل    X,Y,Zاالتجاهات الثالثة  

 من أرجل المحرك توضح ثوابت الصالبة لها وفق المحاور اإلحداثية الثالثة. 

نتيجة االنتقال الخطي لألرجل سينتج لدينا قوى إرجاع على كل رجل من أرجل  -2
     المحرك قيمة كل منها           

                                                    -F=K.L  

K ثابت صالبة الرجل : 

L االنتقال الخطي : =l.α 
l بعد الرجل المدروسة عن محور اإلحداثيات قبل الدوران : 

α : .زاوية الدوران 
قوى نتيجة الدوران بزوايا أويلر بفعل العزم الخارجي سينتج لدينا عزوم ناتجة عن   -3

 المرونة قيمتها تعطى وفق العالقة التالية: 

M1=F.L = K.L.α.L =K. L2.α 

L ذراع هذه القوى ويمثل بعد مركز الرجل عن محور الدوران : 
 كما سينتج لدينا عزوم ناتجة عن قوى العطالة:

M2= I.∝̈ 

.𝒎 ومنه فإن الشكل العام لمعادلة الحركة للنظام الموجود لدينا تكون: �̈� + 𝑲.𝑿 = 𝑭                                                                       
 

F .شعاع القوى الخارجية المؤثرة على الجملة : 
 𝑭 = [𝑭𝑿  𝑭𝒀  𝑭𝒁  𝑴𝑿  𝑴𝒀  𝑴𝒁]𝑻                                                    
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T.منقول شعاع القوى : 

K :مصفوفة الصالبة ذات الشكل التالي : 

𝑲 =
[  
   
𝑪𝟏𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝑪𝟐𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝑪𝟑𝟑 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝑪𝟒𝟒 𝑪𝟒𝟓 𝑪𝟒𝟔𝟎 𝟎 𝟎 𝑪𝟓𝟒 𝑪𝟓𝟓 𝑪𝟓𝟔𝟎 𝟎 𝟎 𝑪𝟔𝟒 𝑪𝟔𝟓 𝑪𝟔𝟔]  

              (𝟐 − 𝟑𝟔  )  
 

X ::شعاع االنتقاالت الخطية والدورانية وتعطى بالشكل التالي 
 
 𝑿 = [𝑿   𝒀   𝒁   𝜽   𝝋  ɣ]𝑻                                                           
 
 �̈� =  [�̈�  �̈�  �̈�  �̈�  �̈�  ɣ̈]𝑻                                                              
 [𝐈] = 𝒎 : :مصفوفة الكتلة والعطالة وتعطى بالشكل التالي 

 

𝐈 =
[  
   
𝒎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝒎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝒎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝑰𝑿 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝑰𝒀 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝑰𝒁]  

                                              (𝟐 − 𝟑𝟕) 

 

 بالشكل التالي:  (2-36)بناء على ما تقدم تكون مصفوفة الصالبة 

C11=KX=29930.02 [N/m] 

C22=KY=152.2 [N/m] 

C33=KZ=30082.22 [N/m] 
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C44=a11 

C55=a22 

C66=a33 

C45=C54=a12=a21 

C46=C64=a13=a31 

C56=C65=a23=a32 

 يمكن كتابة مصفوفة الكتلة والعطالة بالشكل التالي:اآلن 
 

𝒎 = 𝐈 =
[  
   𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟑𝟑𝟓. 𝟓 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟔. 𝟔𝟒𝟒 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟐𝟓. 𝟏𝟏 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟐𝟒. 𝟏𝟒𝟐]  

    
 

 
 m :[Kg]حيث 

I          :]2[Kg.m 
 

 سنحصل على القيم التالية:  Kبحساب عناصر مصفوفة الصالبة  

 

 

 

 

 K ( قيم عناصر مصفوفة الصالبة 2-2)الجدول 
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ثابت 
 11C 22C 33C 44C 55C 66C الصالبة

[N/m] 29930.02 152.2 30082.22 44888.83 208836.55 80653.67 

ثابت 
 45C 54C 46C 64C 56C 65C الصالبة

[N/m] 1379.82 1379.82 1253.531 1253.531 438.02 438.02 

 بالشكل التالي:  Kوبذلك تصبح مصفوفة الصالبة 

 

𝑲 = [  
   𝟑𝟎𝟎𝟖𝟐. 𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟐𝟗𝟗𝟑𝟎. 𝟎𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟓𝟐. 𝟐 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟎 𝟒𝟒𝟖𝟖𝟖. 𝟖 𝟏𝟑𝟕𝟗. 𝟖𝟐 𝟏𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟑𝟎 𝟎 𝟎 𝟏𝟑𝟕𝟗. 𝟖 𝟐𝟎𝟖𝟖𝟑𝟔. 𝟓𝟓 𝟒𝟑𝟖. 𝟎𝟐𝟎 𝟎 𝟎 𝟏𝟐𝟓𝟑. 𝟓𝟑 𝟒𝟑𝟖. 𝟎𝟐 𝟖𝟎𝟔𝟓𝟑. 𝟔]  

    
 الخالصة: -5

 النموذج الرياضي الالزم لوصف نظام عمل محرك بإيجاد في هذا البحث  قمنا
وذلك من خالل األخذ باالعتبار أن  األسطوانات، رباعي األشواط،    احتراق داخلي رباعي

                                                                                    اهتزاز المحرك تسبب بدوران مسانده بزوايا أويلر الثالث األمر الذي خلق انتقاال  لكل مسند  
على المحاور الثالثة، حيث تم إيجاد قيم هذه االنتقاالت، ثم بجداء هذه االنتقاالت بثوابت  

الى وضع توازنه. خلقت قوى   الصالبة حصلنا على قوة اإلرجاع التي تسعى إلعادة المحرك
                                                                               اإلرجاع المستنتجة سابقا  عزوم دوران حول المحاور اإلحداثية تم إيجادها من خالل جداء 
قوى اإلرجاع بذراع هذه القوى ثم تم استنتاج النموذج الرياضي بشكله العام وحسب شكل 

ي حالة االهتزازات  عرض معادلة الحركة لهذا النظام ف                                       االهتزاز إن كان حرا  أم قسريا  وقد تم
واستنتاج والقسرية  هذه    الحرة  عناصر  أنجميع  علما   الداخلي                       المعادلة،  االحتراق  محرك 

  ست درجات حرية.  اذ     ا  واحد     ا  صلب     ا                                أيضا  بعلبة السرعة ويمثالن جسم     ا  مرتبطكان  المدروس  
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الرياضسيتم   النموذج  صحة  إثبات  الحق  بحث  قيم  يفي  بين  المقارنة  إجراء  خالل   من 
المستنتجة من إشارات االهتزاز التي تم تسجيلها بواسطة   الترددات الحسابية والقيم التجريبية

 القط االهتزاز. 
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 الليف في الصفائح المنحنية د معادلة التغير غير الخطي لمسار إيجا
 حمدو ابراهيم، مصطفى طالب 

 لهندسة الميكانيكية، جامعة إدلب ا
 

 الملخص 
التوجيه    متغيرة  ألياف  ذات  عاليةباأللياف بجودة    قواة مواد مركبة م  ألواحإن تصنيع          

زاوية توجيه   تغيير إن  و   ،المتقدمة  السحب  آالت  باستخدام  ممكن  لوحفي كل نقطة من ال          مكاني ا 
  المواد المركبةألواح    عكس  على  متغيرة  صالبة  يؤدي إلنتاج خصائص  طبقةال  داخل  الليف

المركبة متغيرة الصالبة   لواح الموادتسمح لنا عملية الحياكة أل  مستقيمة،ذات األلياف ال  التقليدية
  .لموادل االتجاهية  خصائصال  من الكاملة االستفادةب

المواد المركبة متغيرة   لواحأل حنيبتأللياف المنحنية على تحسين حمل الواضح لتأثير  هناك
الخطي لزاوية  تغير  ال  ووهاألول    ؛لأللياف المنحنية  نموذجين  تم استعراض  ولذلك  الصالبة

التغير غير الخطي الثاني هو  و ،  وفق إحداثي واحد  تمي  تجاهتغير اال  إذ إن  𝒏𝒔[𝝋(𝒙)±]ليف  ال
,𝝋(𝒙±]لزاوية األلياف   𝒚)]𝒏𝒔  (  االنحمسار)حيث يكون التغير مكانيا  في كل    ناء الثابت                               

,𝑥)حداثياتإلعلى الصفيحة ومرتبط با  نقطة 𝑦)  الليف  اتجاه  بإيجاد معادلة    كان اهتمامنا . لقد
قمنا باستنتاج معادلة    فقدضمن طبقة المواد المركبة وارتباطه بإحداثيات الصفيحة المنحنية،  

ناقصالليف على صفيحة  مسار  غير الخطي لتغير  ال صفيحة و   ،منحنية على شكل قطع 
هذا النوع من الصفائح شائع    ألنوصفيحة مخروطية مؤلفة من طبقات مواد مركبة    ،سطوانيةأ

أوسع في التصميم              يقدم مجاال  و    ،االصطناعية  اكل الطائرات والصواريخ واألقمارالوجود في هي
ويتيح متغيرات تصميمية، ونستطيع من خالله دراسة التوزع األمثل لأللياف تحت تأثير حمل 

 . المنحنيةالمركبة المواد صفائح على التحنيب 
، حياكة الصفائح،  ليفال   التجاه   الخطي الصالبة المتغيرة، التغير غير  الكلمات المفتاحية:  

 . األلياف الموجهة، الصفائح الهجينة
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Finding Nonlinear Variation Equation of Fiber Path in 

Curved Laminates  

Hamdo Ebrhim, Mostafa Taleb 

Mechanical Engineering, Idleb University 

Abstract: 

It is possible to manufacture high quality reinforced composite 
laminates using advanced steering machines. The variation of fiber angle 
orientation  inside plies results in variable stıffness propertıes, unlike 
traditional composite plates with straight fibers. Tailoring variable stiffness 
laminates allows us completely to exploit directional properties of materials . 

There is a clear effect of curved fibers on improving buckling load of 
variable stiffness composite plates, so we demonstrated two paths of curved 
fibers: the first path is linear variation of fiber angle [±𝜑(𝑥)]𝑛𝑠 where the 
path functions according to one variable, while the second path is nonlinear 
variation of fiber angle [±𝜑(𝑥, 𝑦)]𝑛𝑠(constant curvature path) where the 
fiber path variates spatially at each point over plate and is related to (x,y) 
coordinates. 

The main objective of this paper is finding fiber orientation angle equation 
inside a curved composite ply and its connection with curved plate 
coordinates as a function to local coordinates. 

We found out nonlinear variation of fiber path on elliptical, cylindrical, and 
conical composite plates because this type of plates is very common in 
planes, rockets, and satellites, and gives a wide space of multiple variable 
coefficients. We can study optimal distribution of fibers under buckling load 
on curved laminates.  

Key words: Variable stiffness, nonlinear variation of fiber, laminates 
tailoring, steered fibers, hybrid laminates.   
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 مقدمة-     أول  
في متانة وصالبة                                   صفائح المواد المركبة دورا  مهمة   الليف ضمن طبقات  اتجاه  يؤدي

سواء   أليافأهذه الصفائح    منحنية موجهة ضمن الطبقة لذلك فإن      ا  ألياف  ممستقيمة أ     ا  كانت 
الليف مسار  تغير  الصفيحة،   وتحديده  دراسة  صالبة  تغير  التنبؤ في  في  مهما   دورا                                                    يلعب 

خالل تصميم صفائح المواد المركبة التقليدية، كان الغرض هو معرفة ترتيب المواد المكونة ف
، مثل المتانة والصالبة والتكلفة. عادة في توجيه بشكل أفضل  التي تلبي المتطلبات الرئيسية

,0𝑜}عة األلياف يتم اختيار الزوايا من المجمو  +45𝑜, −45𝑜, 90𝑜}  الزوايا ثابتة    وتبقى هذه
 (1، كما هو مبين في الشكل)داخل كامل الطبقة

 
 التسلسل الطبقي للصفائح التقليدية  (1الشكل)

في هذا الترتيب لأللياف لم يتم االستفادة بشكل كامل من خواص المواد المركبة ألنه  
يمكن االستفادة فقط من عدد محدد من  مجموعات توجيه األلياف والتسلسل الطبقي. إن 

التقليدية   غير  المركبة  المواد  صفائح  مفهوم  في  األخيرة   Non Classical)التطورات 

Laminates)    تحسين إلى  الميكانيكأدت  الخواص  الهيكلفي    ية وفي  يمكن  والتي    وزن 
عن طريق تعديل التسلسل الطبقي ضمن حدود قواعد التصميم المتبعة في الصفائح    هاتحقيق

 التقليدية وهذا ما يسمى حياكة المواد المركبة.  
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وأحد هناك العديد من الطرق التي يمكن من خاللها تحقيق حياكة المواد المركبة.  
نية الخطوط، كما  إضافة الطبقات إلى الصفائح أو باستخدام ألياف منح  هذه الطرق هي إما
 .(2)هو موضح بالشكل

 
 ضمن الطبقات ومتغيرة السماكة  توضع األلياف متغيرة التوجيه  (2الشكل)

أظهر  األول  تحيث  لأل  تأثير  يةالدراسات  الخطي  المركبة  ياف  لالتغير  المواد   متغيرةالعلى 
تحسينات في حمل التحنيب والصالبة المحورية للصفيحة المعرضة وإلى وجود  [1]   الصالبة
 نهاية الصفيحة.  في  ناتج عن الضغط منتظمالنزياح 

تحسين حمل التحنيب لإلنشاء باستخدام مفهوم الصالبة المتغيرة وقد شغل موضوع  
الباحث الباحثين. حيث قام  ر زاوية      تغي    دراسةب  ]2[  وفريقه  GÜRDAL  اهتمام العديد من 

  الصالبة الداخلية لصفيحة المواد المركبة وأداء التحنيب الخاص بها. كما تم   على  وأثرهالليف  
شبه متماثلة  المع المواد    هانفس ذات الخصائص السطحية  مناقشة الصفائح متغيرة الصالبة  

متغيرة الصالبة قادرة  الأن الصفائح    ثبت، حيث أ[3]  وفريقه  GÜRDAL  الخواص من قبل
شبه العلى تحمل  ضعفي حمل االنضغاط  قبل حصول التحنيب مقارنة بالصفائح المركبة  

أتاح البحث فهم أفضل آللية إعادة توزيع األحمال المسؤولة عن الزيادة   وقدمتماثلة الخواص.  
 في حمل التحنيب.  

٪  33.9متغيرة الصالبة بنسبة الزيادة في حمل التحنيب للصفائح  نتج  [4] وفي بحث سابق
عملية خالل    المنحنية  المواد المركبة ثابتة الصالبة بوجود تداخل لأللياف  صفائح   مقارنة مع 

 السحب. 
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مع   موثوقة  الشكل  مربعة  الصالبة  متغيرة  الصفائح  بين  ومقارنة  دراسة  إجراء  تم 
. كما تم  %66صفائح مماثلة ذات استناد بسيط حيث كان التحسن في حمل التحنيب بنسبة 

 ،تأثير توجيه األلياف على تغير الصالبة في الصفائح باستخدام برامترات التصميم  [5]  دراسة
تغير  ا  عند  توجيه  الصفائحألزاوية  طبقة من هذه  كل  ب  لياف في  لإل        خطي ا  حداثيات النسبة 

تقود إلى تغيير في اإلجهادات، مثل                                 إلى أن األلياف المنحنية خطيا    باحثون ال  األفقية. يشير
هذه التغييرات في قيم اإلجهادات األعظمية  ألعظمي على الصفيحة و تغيير موضع اإلجهاد ا

استغاللها   يمكن  مقاوالمواقع  معينةلتحسين  تطبيقات  في  االنهيار  الصفائح ،  ومة  وألن 
المستخدمة في التطبيقات  نشاءات  من اإل     ا  األسطوانية لها أهمية في الدراسة كونها تشكل جزء

 . هاواستنتاج                                          أيضا  دراسة زاوية الليف محيطيا  ومحوريا  فقد تم  الفضائية
 أهمية البحث وأهدافه   -       ثانيا  

زاوية الليف بالنسبة  غير خطية لتكمن أهمية البحث في الحصول على معادلة تغير            
، وبالتالي  (x,y)                     تعد تابعا  لإلحدائيات  θإن الزاوية حيث   لإلحداثيات المكانية على الصفيحة

,θ[2] :   �̅�11(𝑥 تابعة بشكل مباشر للزاوية  [𝐴][𝐵][𝐷] تعد مصفوفة الصالبة 𝑦) = 𝑈1 + 𝑈2 cos 2θ(𝑥, 𝑦) + 𝑈3 cos 4θ(𝑥, 𝑦) 
          علما  أن:

 θ :هي زاوية توجيه الليف.  
 -�̅�11 وفقا  لزاوية التوجيهتمثل حدود الصالبة للمصفوفة التحويلية                      . 

 𝑈1, 𝑈2, 𝑈3-    قيمها تعطى  ثوابت  حدهي  الخواصبداللة  متعامدة  للمواد  الصالبة   ود 
𝑈1 : بالعالقات التالية = 18 (3𝑄11 + 3𝑄22 + 2𝑄12 + 4𝑄66)     𝑈2 = 12 (𝑄11 − 𝑄22)  𝑈3 = 18 (𝑄11 + 𝑄22 − 2𝑄12 − 4𝑄66) 
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   :لذلك يهدف البحث إلى

زاوية توجيه مسار الليف ضمن  التغير غير الخطي لاستنتاج العالقة التي تعطي   -1
الليف  صفائح والذي    المواد المركبة المنحنية واختيار االنحناء األمثل لتوجيه 

 أي  بتغير موقع الليفوالتي ستتغير    بشكل مباشر على مفهوم الصالبة  يؤثر
 .توجيه األليافزوايا على تغيير  يعتمد 

زاوية الليف على الصفيحة األسطوانية  غير الخطي لتغير  الالحصول على عالقة   -2
   .                 محيطيا  ومحوريا  والمخروطية 

المنحنية -3 الصفائح  نمذجة  في  المستنتجة  العالقات  )األسطوانية    استخدام 
  لليف   األمثل  المسار  على  للحصول  نمذجة  عملية  إجراءفي    والمخروطية(

  الصفيحة   ضمن  وبالتالي  القشرية  الطبقة  ضمن  المثالية  التوجيه  بزوايا  والمحكوم
 . المخروطية  وأ األسطوانية

 الدراسة التحليلية  -       ثالثا  
 استنتاج معادلة تغير زاوية الليف على الصفيحة القشرية المنحنية:  -1

ومتوازنة ذات صالبة    نحنيةصفيحة معبارة عن  ن العينة المدروسة  أسنقوم بافتراض  
الشكل  متغيرة من  األلياف  ,𝜃(𝑥±]  واتجاه  𝑦)]𝑛𝑠  انضغاطي    تتعرض على لحمل  منتظم 

كنتيجة لذلك، حمل شد   بدوره إلى حملين  وحمل   𝑭𝒚الصفيحة األسطوانية والذي سيتحول 
 (3)الشكل ،حيث يؤدي تطبيق الحمل إلى تحنيب على الصفيحة  𝑭𝒚−  معاكس له
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 الصفيحة القشرية المنحنية  (3الشكل)

نشاء نصف قطر اإل  وه  -  rو  ،هي طول وعرض الصفيحة على التوالي  -  b  و  a  :إذ إن
بحيث يتم      x=aو    x=0الشروط الحدية المطبقة هي أن الصفيحة مقيدة عند  و   ،المدروس

لتحاكي    y=bو    y=0محاكاة الوضع الهندسي للصفيحة المدروسة في موقعها الفعلي، وتكون  
 .(3)موقعها عند أطراف المثبتات، الشكل

فإن طول القوس الدائري الذي يمثل الطول الفعلي  قبل الدخول في إيجاد معادلة المسار لليف  
𝐴 المنحني للصفيحة القشرية يعطى بالعالقة التالية:  = 𝜙. 𝑟                                (1) 

 الزاوية بين طرفي القوس  𝝓 هو طول القوس الدائري  Aحيث أن 
r  قطر االنحناء نصف 

مجموعة   ما قام  تم اعتماد توابع متعددة البارامترات مع تغير غير خطي لتوجيه الليف وفقلقد  
  ]1[خطي لتوجيه الليف الوغير                                لذلك سوف نستعرض التغير الخطي   ،]6[ من الباحثين

 : التغير الخطي لزوايا توجيه الليف  -2
 بالنسبة لصفيحة قشرية مستطيلةط للتغير الخطي لزاوايا توجيه الليف                  إن الشكل المبس  

 يعطى بالعالقة التالية: منحنية
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θ(�̃�) = 2(𝑇1 − 𝑇0)𝑎 |�̃�| + 𝑇0                                                                        (2) 
�̃�)د عنهي زاوية توجيه الليف  :𝑻𝟎         إذ إن   = 𝟎). 

 𝑻𝟏  هي زاوية توجيه الليف عند نهاية الصفيحة أي(�̃� = ± 𝑎2)،  (3)راجع الشكل. 
ونكتب    (3)نأخذ بعين االعتبار نظام اإلحداثيات في الشكل    (2)نستفيد من المعادلة    ولكي

  بالشكل التالي: (2)المعادلة 
θ(�̃�) = {2(𝑇0 − 𝑇1)𝑎 + 𝑇1                               𝑓𝑜𝑟 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎22(𝑇1 − 𝑇0)𝑎 + 𝑇1 − 2(𝑇1 − 𝑇0)      𝑓𝑜𝑟 𝑎2  ≤ 𝑥 ≤ 𝑎         (3) 

 .𝑑𝑒𝑔𝑚𝑚، وتؤخذ بواحدة x أي أن الزاوية تتغير بتغير اإلحداثي
يمتلك يتميز التغير الخطي لمسار الليف بقلة تعقيده وسهولة النمذجة باستخدام صيغته، ولكنه  

محدودية في عملية النمذجة بسبب محدودية المتغيرات التصميمية وهذا ما دفعنا لفكرة التغير  
 غير الخطي لمسار الليف 

  التغير غير الخطي لزوايا توجيه الليف:   -3
يتبع تغير لتوجيه الليف حيث         خطي  ال  غيرطرح تعريف للمسار      ]6[قدمت الدراسة  

 التشكيل.المسار إلحداثيين على سطح 
حيث يمكن تعميم التغير وحيد االتجاه ليتم  ب  كثيرات حدود لوبوتو ليجيندر  إعادة صياغة  تتم 

 .على السطحتطبيقه على زوايا توجيه الليف المتغيرة 
 . (4) كما في الشكل    ا  منحني                            نفترض مجال الدراسة مستطيال  
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 لمسار الغير خطي اتعريف ( 4الشكل)

𝑡 بالعالقات التالية: ηو   ξنقوم بتحديد اإلحداثيات النسبية   = 2𝑥 − 𝑎𝑎              η = 2𝑦 − 𝑏𝑏                                          (4) 
𝟏−هذه القيم تقع ضمن المجال           إذ إن   ≤ 𝒕 ≤ 𝟏    ،−𝟏 ≤ 𝛈 ≤ وبالتالي يمكن تعريف    𝟏

𝐭زاوية توجيه الليف في المستوي  − 𝛈  :بالعالقة التالية 

θ(𝑡, 𝜂) = ∑ ∑𝑇𝑖𝑗𝐿𝑖(𝑡)𝐿𝑗(𝜂)𝑛−1
𝑗=0

𝑚−1
𝑖=0                                       (5) 

,𝛈 عدد التوابع األساسية المستخدمة في االتجاهات   nو  mتمثل  إذ 𝐭 على التوالي. 
 𝑻𝒊𝒋 هي المتغيرات التصميمية . 
 𝑳𝒊  عرف كالتالي:   ت  والتي هي كثيرات حدود لوبوتو 𝐿𝑖(𝑡) = ∫ 𝑃𝑖−1𝑡

−1 (𝜇)𝑑𝜇              𝑖 ≥                                    (6) 
𝐿𝑖(𝑡) أو يمكن كتابتها كحدود متعددة بالشكل التالي: = 1𝑖 (𝑡𝑃𝑖−1(𝑡) − 𝑃𝑖−2(𝑡))              𝑖 ≥ 2                  (7) 

 : نحصل عليها وفق ما يليهي كثيرات حدود ليجيندر و  𝑷𝒊ن إ إذ
(𝑟)∅2∇ : المتجانسةمن معادلة البالس التفاضلية  = 0                                                                            (8) 
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𝑆                متضمنا  القيود  V  في الحجم  Sالحقل  الناتج عن المصدر  من      𝑭عند نقطة    ∅القدرة    نحسب = ⋃ 𝑆𝑖𝑎𝑖=1    
 (5)ا البعض حسب الشكلممع بعضهالحالتين إلى عملية اتحاد قيم  𝑎𝑖=1⋃تشير الدالة 

 

 
 Sالمنبع  (5الشكل)

                    وبناء  على ذلك فإن 
                 𝑟 = 𝑟𝐹 − 𝑟𝑆                                                                 (9) 

                                                   Fإلى  Sهي الشعاع المتجه من 
𝑟 وبالتالي:  = 𝑥𝑙𝑥 + 𝑦𝑙𝑦 + 𝑧𝑙𝑧                                                        𝑟𝑆 = 𝑥𝑆𝑙𝑥 + 𝑦𝑆𝑙𝑦 + 𝑧𝑆𝑙𝑧                                         (10)   𝑟𝐹 = 𝑥𝐹𝑙𝑥 + 𝑦𝐹𝑙𝑦 + 𝑧𝐹𝑙𝑧                     

 لنعرف العامل
                  𝛻𝑆 = 𝜕𝜕𝑥𝑠 𝑙𝑥 + 𝜕𝜕𝑦𝑠 𝑙𝑦 + 𝜕𝜕𝑧𝑠 𝑙𝑧                                    (11) 

يمكن الوصول لمعادلة البالس التفاضلية في االحداثيات    .والذي يمثل فقط إحداثيات المنبع
𝑥 الكروية إذا علمنا أن اإلحداثيات الكروية:  = 𝑟 sin 𝜃 cos𝜑 

                              𝑦 = 𝑟 sin 𝜃 sin𝜑                                    (12) 
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𝑧 = 𝑟 cos 𝜃 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 
(𝒓)∅وبالتالي يكون الحل في اإلحداثيات الكروية:  = 𝟏𝒓  ;    𝒓 ≠ 𝟎  ∇. 𝑟 = ( 𝜕𝜕𝑥 𝑙𝑥 + 𝜕𝜕𝑦 𝑙𝑦 + 𝜕𝜕𝑧 𝑙𝑧)√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑥𝑟 𝑙𝑥 + 𝑦𝑟 𝑙𝑦 + 𝑧𝑟 𝑙𝑧= 𝑟𝑟                                                                       (13) 

.∇ :(10)والسطر األول من العالقة  (11)             وفقا  للعالقة أو  𝑟 = ( 𝜕𝜕𝑥 𝑙𝑥 + 𝜕𝜕𝑦 𝑙𝑦 + 𝜕𝜕𝑧 𝑙𝑧) (𝑥𝑙𝑥 + 𝑦𝑙𝑦 + 𝑧𝑙𝑧)           (14) ∇∅(𝑟) = ∇1𝑟 = − 1𝑟2 ∇𝑟 = − 1𝑟2 𝑟𝑟       𝑟 ≠ 0                             (15)      ∇2∅(𝑟) = ∇. (∇∅(𝑟)) = −∇. ( 1𝑟3) . 𝑟 − 1𝑟3 ∇. 𝑟 = 3𝑟5 𝑟.⃗⃗⃗ 𝑟 − 3𝑟3 = 0  ;   𝑟≠ 0                                                                               (16) 𝜕𝑟𝜕𝑧 = cos 𝜃 𝜕∅𝜕𝑧 = 𝜕𝜕𝑧 (1𝑟) = − 1𝑟2 𝜕𝑟𝜕𝑧 = − cos 𝜃𝑟2   ;    𝑟 ≠ 0                       (17) 𝜕2∅𝜕𝑧2 = 𝜕𝜕𝑧 (− 𝑧𝑟3) = − 1𝑟3 + 3𝑧𝑟4 𝜕𝑟𝜕𝑧 = 3𝑧2 − 𝑟2𝑟5 = 3cos2 𝜃 − 1𝑟3   ;    𝑟≠ 0                   𝜕3∅𝜕𝑧3 = 𝜕𝜕𝑧 (3𝑧2 − 𝑟2𝑟5 ) = 6𝑧 − 2𝑟 𝜕𝑟𝜕𝑧𝑟5 − 53𝑧2 − 𝑟2𝑟6 𝜕𝑟𝜕𝑧 = −15𝑧3 − 9𝑧𝑟2𝑟3= 15cos3𝜃 − 9 cos 𝜃 𝑟2𝑟4                                          (18) 
 𝐜𝐨𝐬𝜽  النسبة لـب  nهو كثير حدود من الدرجة     𝒏∅𝝏𝒛𝒏��بأن    ( 18)حسب المعادلة  نالحظ  
,𝑥) ∅ :نجد أن، باستخدام منشور تايلور 𝒓𝒏+𝟏على     ا  مقسوم 𝑦, 𝑧 − ℎ) = ∅(𝑥, 𝑦, 𝑧) − ℎ 𝜕∅𝜕𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧) + ℎ2 12! 𝜕2∅𝜕𝑧2 (𝑥, 𝑦, 𝑧) + ⋯+ ℎ𝑛 (−1)𝑛𝑛! 𝜕𝑛∅𝜕𝑧𝑛 (𝑥, 𝑦, 𝑧)                                         (19) 
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∅(𝑥, 𝑦, 𝑧 − ℎ) = 1√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − ℎ)2= 1𝑟 − ℎ 𝜕𝜕𝑧 (1𝑟) + ℎ2 12! 𝜕2𝑧2 (1𝑟) +⋯+ ℎ𝑛 (−1)𝑛𝑛! 𝜕𝑛𝜕𝑧𝑛   (20) 
,𝑥)∅ : بعد األخذ بعين االعتبار اإلحداثيات الكروية صياغتها بالشكل التالي والتي يمكن 𝑦, 𝑧 − ℎ) = 1√𝑟2 − 2𝑟ℎ cos 𝜃 + ℎ2 =∑ℎ𝑛 (−1)𝑛𝑛! 𝜕𝑛𝜕𝑧𝑛 (1𝑟)∞

𝑛=0        (21) 
𝑝𝑛(cos اآلن لو عرفنا التابع: 𝜃) = 𝑟𝑛+1 (−1)𝑛𝑛! 𝜕𝑛𝜕𝑧𝑛 (1𝑟)                                                             ⇒ ℎ𝑛 (−1)𝑛𝑛!  𝜕𝑛𝜕𝑧𝑛 1𝑟 = 1𝑟 (ℎ𝑟)𝑛 𝑝𝑛 cos 𝜃                                                 (22) 

𝑟2√1 وبالتالي:  − 2𝑟ℎ cos 𝜃 + ℎ2 = 1𝑟∑(ℎ𝑟)𝑛 𝑝𝑛(cos 𝜃)∞
𝑛=0     ℎ ≤ 𝑟              (23) 

  
𝑤  نفرض أن = 𝑝𝑛(cos 𝜃)   نستبدلو  𝒘 𝒓𝒏+𝟏⁄  باإل حداثيات الكروية في معادلة البالس 
1𝑟2  ∅بدال من   𝜕𝜕𝑟 [𝑟2 𝜕𝜕𝑟 ( 𝑤𝑟𝑛+1)] + 1𝑟2 sin 𝜃 𝜕𝜕𝜃 [sin 𝜃 𝜕𝜕𝜃 ( 𝑤𝑟𝑛+1)]+ 1𝑟2 sin2 𝜃 𝜕2𝜕2∅( 𝑤𝑟𝑛+1)⏟      0 = 0 

𝑛(𝑛                                       وبذلك يصبح المشتق الجزئي مشتقا  كليا : من المعادلة السابقة 𝟏𝒓𝟐باختزال المقدار  + 1)𝑤 + 1sin 𝜃 𝑑𝑑𝜃 [sin 𝜃 𝑑𝑤𝑑𝜃]                                                      (24) 
𝑡نفرض أن  = cos 𝜃  فيكون𝑑𝑡 = − sin 𝜃 𝑑𝜃 :فيكون 
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1sin 𝜃 𝑑𝑑𝜃 [sin 𝜃 𝑑𝑤𝑑𝜃] = 1sin 𝜃 𝑑𝑑𝜃 [sin𝜃 𝑑𝑡𝑑𝜃⏟−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝑤𝑑𝑡 ]= 1sin 𝜃 𝑑𝑡𝑑𝜃⏟    −1
𝑑𝑑𝑡 [− (1 − 𝑟2)⏟    𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑑𝑤𝑑𝑡 ] = 𝑑𝑑𝑡 [(1 − 𝑡2) 𝑑𝑤𝑑𝑡 ]      (25) 

𝑑𝑑𝑡 نجد أن: (𝟐𝟒)بالتعويض في  [(1 − 𝑡2) 𝑑𝑤𝑑𝑡 ] + 𝑛(𝑛 + 1)𝑤 = 0         |𝑡| ≤ 1                         
𝑤وبما أن  = 𝑝𝑛(cos 𝜃)   وcos 𝜃 = 𝑡 لشكل التالي: فإن المعادلة تأخذ ا 𝑑𝑑𝑡 [(1 − 𝑡2) 𝑑𝑑𝑡 𝑃𝑛(𝑡)] + 𝑛(𝑛 + 1)𝑃𝑛(𝑡) = 0         |𝑡| ≤ 1                       (26)  

التفاضلية  التي تسمىو  هي واحدة من و كثيرات حدود ليجيندر    𝑃𝑛(𝑡)و    ،معادلة ليجيندر 
 :تيتينين اآلتالحال

  1√1 − 2 ℎ𝑟 cos 𝜃 + (ℎ𝑟)2 =∑(ℎ𝑟)𝑛 𝑝𝑛(cos 𝜃)∞
𝑛=0                                     (27)    

𝒖ومن أجل  = 𝒉 𝒓⁄ : 1√1 − 2𝑢 cos 𝜃 + 𝑢2 =∑𝑢𝑛𝑝𝑛(cos 𝜃)∞
𝑛=0     |𝑢| ≤ 𝑟                           (28) 

ال المعادلة  طرفيشكل  من  ليجيندر.الت  ،(28)األيسر  حدود  لكثيرات  المولد  باستبدال   ابع  𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑡  بالنسبة لـ        جزئيا  بمفاضلة طرفي المعادلة وu وإعادة ترتيبها : 𝜕𝑔𝜕𝑢 = 𝑡 − 𝑢√1 − 2𝑢𝑡 + 𝑢2 = (1 − 2𝑢𝑡 + 𝑢2)∑𝑛𝑢𝑛−1𝑃𝑛(𝑡)∞
𝑛=1  ⇒                

{ 𝑛 = 0                                                             𝑡𝑃0(𝑡) = 𝑃1(𝑡) 𝑛 = 1             𝑡𝑢𝑃1(𝑡) − 𝑢𝑃0(𝑡) = 2𝑢𝑃2(𝑡) − 2𝑢𝑡𝑃1(𝑡)    𝑛 ≥ 2           (2𝑛 + 1)𝑡𝑢𝑛𝑃𝑛(𝑡) − 𝑛𝑢𝑛𝑃𝑛−1(𝑡) = (𝑛 + 1)𝑢𝑛𝑃𝑛+1(𝑡) (29) 
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الدرجة   من  األخيرة  العالقة  الدرجةت  nإن  من  السابقتين  العالقتين  مع   n=1و   n=0  توافق 
𝑃𝑛+1(𝑡) :تيويمكن كتابتها بالشكل اآل =  (2𝑛 + 1)𝑛 + 1 𝑡𝑃𝑛(𝑡) − 𝑛𝑛 + 1𝑃𝑛−1(𝑡)     𝑛 ≥ 1                           

 وهي تسمى بعالقة بونر التكرارية   وهي العالقة التكرارية لكثير حدود ليجيندر
𝑖بافتراض أن   = 𝑛 + 𝑃𝑖(𝑡) بشكلها النهائي  تصبح المعادلة  1 = [(2𝑖 − 1)𝑡𝑃(𝑖−1)(𝑡) − (𝑖 − 1)𝑃(𝑖−2)(𝑡)]𝑖                                 (30)     𝑃0(𝑡) = 1 𝑃1(𝑡) = 𝑡 

مسار  منمتطلبات النحصل على حدود أكبر حسب  𝒊من أجل عدة قيم للمتغير فإنه وهكذا 
𝐿𝑖(𝑡)   :كثير حدود لوبوتوعدنا ل لو و ،الليف = ∫ 𝑃𝑖−1𝑡

−1 (𝜇)𝑑𝜇              𝑖 ≥ 2                  
𝐿𝑖(𝑡) بالصيغة التكرارية:تها ويمكن كتاب = 1𝑖 (𝑡 [(2𝑖 − 3)𝑡𝑃(𝑖−2)(𝑡) − (𝑖 − 2)𝑃(𝑖−3)(𝑡)]𝑖 − 1− [(2𝑖 − 5)𝑡𝑃(𝑖−3)(𝑡) − (𝑖 − 3)𝑃(𝑖−4)(𝑡)]𝑖 − 2 )      𝑖 ≥ 2  (31) 

𝒊ومن أجل لـ  = 𝟐, 𝟑, 𝟒, وبالتالي تكون معادلة ،  نحصل على عدة حدود لتابع لوبوتو  .…𝟓
,θ(𝑡 حدود لوباتو وليجيندر  ي الليف تابعة لإلحداثيات المكانية بداللة كثير  𝜂)                                                                                               = ∑ ∑𝑇𝑖𝑗 1𝑖 (𝑡 [(2𝑖 − 3)𝑡𝑃(𝑖−2)(𝑡) − (𝑖 − 2)𝑃(𝑖−3)(𝑡)]𝑖 − 1𝑛−1

𝑗=0
𝑚−1
𝑖=0− [(2𝑖 − 5)𝑡𝑃(𝑖−3)(𝑡) − (𝑖 − 3)𝑃(𝑖−4)(𝑡)]𝑖 − 2 ) . 1𝑗 (𝜂 [(2𝑗 − 3)𝜂𝑃(𝑗−2)(𝜂) − (𝑗 − 2)𝑃(𝑗−3)(𝜂)]𝑗 − 1− [(2𝑗 − 5)𝜂𝑃(𝑗−3)(𝜂) − (𝑗 − 3)𝑃(𝑗−4)(𝜂)]𝑗 − 2 )                                                                   (32)    
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θ(𝑡, 𝜂) = ∑∑𝑇𝑖𝑗𝐿𝑖(𝑡)𝐿𝑗(𝜂)𝑛−1
𝑗=0

𝑚−1
𝑖=0                                                                  

,𝛈هي عدد التوابع األساسية في االتجاهات    m, nحيث أن   𝒕    فبزيادة عدد    . (4)المعادالت
التي تعبر عن التغير غير الخطي لمسار الليف    (32)في المعادلة    𝑻𝒊𝒋المتغيرات التصميمية  

. وكنتيجة لذلك سيكون هناك فرصة  التغيرات الزاوية  في تمثيليمكن الحصول على حرية  
                                                                              أفضل للحصول على توزع مثالي لزاوية الليف. بناء  على ذلك فإن متغيرات التصميم هي 

 .𝑻𝒊𝒋عامالت المجهولة الم
 : المخروطية استنتاج معادلة تغير زاوية الليف على الصفيحة القشرية  -4

 ،سنقوم باستعراض عام ووصف للصفائح المخروطية من أجل تعريف مسار الليف
 والذي سيتم استخدامه في مجال واسع من التطبيقات. 

سوف   التي  الخاصة  المعادالت  باشتقاق  سنقوم  ذلك  للمسار  بعد  المستوي  االنحناء                                تعر ف 
بعد ذلك سوف يتم تبسيط المعادالت ليتم  ثم    العشوائي لليف على السطح العام للمخروط.

 تعميمها على الصفائح األسطوانية. 
 هندسة القشريات المخروطية:  - 1- 4

فيه جملة اإلحداثيات    تكون للقشريات المخروطية،       ا  فراغي     ا  مجسم  (6)  يمثل الشكل
قاعدة جذع التي تخترق سطح    xالعامة للقشريات المخروطية الرقيقة هي المسافة الطولية  
والتي تقاس في االتجاه المشار   θالمخروط من نصف القطر الصغير، والزاوية المحيطية  

ت الرئيسية  اأما البرامتر .  axis-'Zدرجة واالتجاه الموجب يوافق اتجاه المحور    θ=0إليه حيث  
  𝒓𝟎ونصف القطر الصغير  αالمستخدمة في تعريف المخروط القشري هي زاوية المخروط  

المخروط(   لجذع  الصغرى  الكبير  )القاعدة  القطر  لجذع  𝐫𝟏 ونصف  الكبرى  )القاعدة 
 .المخروط(
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 مجسم فراغي للقشرية المخروطية  (6)الشكل

        ت عطى  .𝒓𝟏 و    𝒓𝟎باالعتماد على    Lأو الطول عبر السطح    Aالطول المحوري    حديديمكن ت
𝑡𝑎𝑛 باالعتماد على القيم السابقة وفق العالقات التالية: αقيمة الزاوية  𝛼 = 𝑟1 − 𝑟0𝐴   𝑜𝑟   𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑟1 − 𝑟0𝐿                                 (33) 

                                                                 يشكل المسافة العمودية من محور الدوران لنقطة متغيرة خطيا  بالنسبة   𝑟(𝑥)إن نصف القطر  
𝑟(𝑥) للقشرية المخروطية:  = 𝑟0 + 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝛼                                                           (34) 

بقياس المسافة من رأس المخروط   s(x)كما يتم تعريف إحداثي السطح الطولي المخروطي  
𝑠(𝑥) إلى نقطة على السطح وفق العالقة التالية: = 𝑟(𝑥)𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑥 + 𝑟0𝑠𝑖𝑛 𝛼                                              (35) 

باتجاه الناظم    �⃗⃗⃗�باالتجاه المحيطي،  �⃗⃗� باالتجاه الطولي،    �⃗⃗⃗�،  األشعة الواحدية  سنقوم باستخدام
  x,y,zفي تعريف مسار الليف إضافة لنظام اإلحداثيات العمودي  على السطح المخروطي،  

 . ( 7)الموضح في الشكل 
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 للمخروط  ط   س      نب               ( الشكل الم  7الشكل )

إذ   يتم استخدام المسقط الثنائي والتعريف المخروطي ألغراض التمثيل الهندسي واالشتقاق. 
تم الحصول على التمثيل ثنائي البعد وثالثي البعد للمخروط من خالل إجراء مقطع تخيلي    إنه

إجراء عملية فرد للسطح ليبدو كما في الشكل  ومن ثم    180عبر الخط الطولي عند الزاوية  
 s، هي المسافة نصف القطرية  (7). كما أن إحداثيات السطح الموافقة للشكل الهندسي    7

𝛽في التمثيل ثالثي األبعاد، واإلحداثي المحيطي   sوالمشابهة إلحداثيات السطح الطولية  = 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝛼. 

األطوال تبقى نفسها لكال التمثيلين الهندسيين بسبب منحني غاوص الصفري للسطح   مالحظة:
𝑑𝑥 المخروطي. يمكن رؤية ذلك من خالل عالقات األطوال التفاضلية للشكل غير الملفوف.   = 𝑑𝑠  𝑟(𝑥)𝑑𝜃 = 𝑠𝑑𝛽                                                 (36) 

 : واألسطوانة  للمخروط السطح القشري تعريف المسارات على  - 2- 4 
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المخروطي،   شكلمسار الليف على سطح ال  النحناءالعالقات العامة المطلوبة  استنتاج  سنقوم ب
 .قشرية من خالل عدد من مسارات األلياف المتشابهةطبقة  نقوم ببناءس حيث 

,𝒙}استخدمنا اإلحداثيات   𝜽}  رموز التاليةمشتقات رياضية باستخدام ال  من خالل:  𝝋    تعرف
أي يمكن أن تكون    ،�⃗⃗�والمماس على المسار     �⃗⃗⃗�على أنها الزاوية بين ناظم السطح الطولي  

زاوية    حدد، وبالتالي ت  𝜽أو اإلحداثي المحيطي    xزاوية الليف تابعة إما لإلحداثي الطولي  
𝑡𝑎𝑛 توجيه الليف كالتالي:  𝜑 = 𝑟(𝑥) 𝑑𝜃𝑑𝑥                                                                      (37) 

                                                                                  أيضا يمكن التعبير عن المتجه المماسي للمسار بداللة متجه السطح وفقا  للعالقة التالية:

𝜏   = 𝑐𝑜𝑠𝜑 �⃗�  + 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐                                                                 (38) 

 كالتالي:  �̂�وبالتالي فإن انحناء مسار الليف يمكن تعريفه في حال معرفة المتجه المماسي  

�⃗⃗�  = 𝑑𝜏𝑑𝑙 = 𝑑𝜏𝑑𝑥 𝑑𝑥𝑑𝑙                                                                  ( 39)
 

𝑑�⃗⃗�𝑑𝑥 . يمثل طول القوس متناهي الصغر عبر مسار الليف  dl حيث أن = −𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑑𝜑𝑑𝑥 �⃗� + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑑�⃗⃗�𝑑𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑑𝜑𝑑𝑥 𝑐 + 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑑𝑐𝑑𝑥              (40)  
   

المشتقات    إيجاد  لـ    �⃗⃗�و    �⃗⃗⃗�يمكن  اعتبار   xبالنسبة  على  التالية  التحويالت  باستخدام  𝒊, 𝒋, 𝒂𝒏𝒅 �⃗⃗⃗�  هي األشعة الواحدية لإلحداثياتX,Y,Z  :على التوالي
 {�⃗�𝑐�⃗⃗�} = [ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝜃0 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃−𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝜃] {𝑖𝑗�⃗⃗�} = [𝑇] {𝑖𝑗�⃗⃗�}  (41) 

 وبالتالي بالتعويض تصبح العالقة: 
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𝑑𝑑𝑥 {�⃗�𝑐�⃗⃗�} = 𝑑𝑑𝑥 [𝑇] { 𝑖𝑗�⃗⃗�} = 𝑑𝑑𝑥 [𝑇][𝑇]−1 {�⃗�𝑐�⃗⃗�}                                         (42) 
𝑑�⃗⃗�𝑑𝑥                    نعلم أن = 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥 𝑐                   و𝑑𝑐𝑑𝑥 = −𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥 �⃗� − 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥 �⃗⃗� 

𝑑𝜏𝑑𝑥 نحصل على العالقة التالية: ل (𝟒𝟎)نقوم باستبدال هاتين العالقتين في المعادلة   = −(𝑑𝜑𝑑𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥) 𝑠𝑖𝑛 𝜑 �⃗� + (𝑑𝜑𝑑𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥) 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐− 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑑𝜃𝑑𝑥 �⃗⃗�                                                          (43) 
𝑑𝑥𝑑𝑙  مع مراعاة أن = 𝑐𝑜𝑠𝜑  نجد:  (39)والتعويض بالعالقة 

�⃗⃗�  = − (𝑑𝜑𝑑𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥) 𝑠𝑖𝑛 𝜑 . 𝑐𝑜𝑠 𝜑 �⃗� + (𝑑𝜑𝑑𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑑𝜃𝑑𝑥) 𝑐𝑜𝑠2𝜑 𝑐− 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜃𝑑𝑥 �⃗⃗�                                                (44) 
,�⃗⃗⃗�يمكن تبسيط المعادلة المشتقة وذلك بالتعبير عنها بداللة اإلحداثيات السطحية   �⃗⃗�, �⃗⃗�   والتي

العمودي على السطح على   السطحي، والشعاع المماسي والشعاع تمثل شعاع الناظم للمسار
 :(44)مصفوفة تحويل االحداثيات تصبح العالقة  وباستخدام التوالي،

𝑘→ = [𝑑𝜑𝑑𝑥   cos 𝜑 + (sin 𝛼  sin 𝜑)𝑟(𝑥) ] 𝜉 + [−cos 𝛼 𝑠𝑖𝑛2 𝜑𝑟(𝑥) ] �⃗⃗�           (45) 
لمتجه العمودي تمثل ا  �⃗⃗⃗�مثل المتجه السطحي العمودي على مسار الليف، و  ي  �⃗⃗�حيث إن  

فإن المعادلة    𝜽الليف كتابع لإلحداثيات المحيطية    وهكذا فإنه تم تحديدعلى سطح المخروط.  
𝑑𝜑𝑑𝑥 : (37)باستخدام المعادلة  𝜽يمكن إعادة كتابتها كتابع لـ   (45) cos 𝜑 = 𝑑𝜑𝑑𝜃 𝑑𝜃𝑑𝑥 cos 𝜑 = 𝑑𝜑𝑑𝜃 tan 𝜑𝑟(𝑥) cos 𝜑 = 𝑑𝜑𝑑𝜃 sin𝜑𝑟(𝑥)                    (46) 
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𝝋في حال  المعادلةوبالتالي تصبح  = 𝝋(𝜽)   و𝝋 = 𝝋(𝒙) :كالتالي 

 
عندما تكون الصفيحة القشرية على شكل أسطوانة حيث   (47) يمكن تبسيط هاتين المعادلتين  

 وزاوية المخروط صفر    ا  ثابت Rيكون القطر 

 
 الصفيحة القشرية األسطوانية  (8الشكل)

 بالشكل التالي: لتصبح 

 

ي زوايا تتغير  مسار النقطة التي تشكل الليف الواحد هو مسار يتعلق بزوايا توجيه الليف وه
المخروط  قيمتها من موقع آل أو  القشرية  التحميل على األسطوانة  شروط  خر وذلك حسب 

 القشري أي ليس للمسار شكل محدد 

𝑘(𝑥)  = 𝑑𝜑𝑑𝑥 cos 𝜑 (𝑥) + sin𝛼 sin𝜑 (𝑥)𝑟(𝑥)  𝑓𝑜𝑟 𝜑 = 𝜑(𝑥)             
𝑘(𝑥, 𝜃)  = (𝑑𝜑𝑑𝜃 + sin 𝛼) (sin𝜑 (𝜃))𝑟(𝑥)      𝑓𝑜𝑟 𝜑 = 𝜑(𝜃)                     (47) 

𝑘(𝑥)  = 𝑑𝜑𝑑𝑥 cos 𝜑 (𝑥)       𝑘(𝑥, 𝜃)  = 𝑑𝜑𝑅𝑑𝜃 sin𝜑 (𝜃)                                                                    (48) 
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 مسار النحناء الثابت)التغير غير الخطي لزاوية الليف(:  -5
 ر المحوري للزاوية على الصفائح المخروطية التغي - 1- 5

عند  0T                                                                   تغير الزاوية بالنسبة لمسار االنحناء الثابت مرة أخرى بدء  من الزاوية  يحدد
،  (1s)أو    1rعند نصف القطر الكبير   1T                   وانتهاء  بالزاوية    (0s)أو    0rنصف القطر الصغير  

𝑘(𝑥) تعطى معادلة االنحناء بالعالقة التالية:  = 𝑑𝜑𝑑𝑥 cos𝜑(𝑥) + (sin𝛼 cos 𝜑(𝑥)𝑟(𝑥) )                                  (49)  

 تطيع الوصول إلى العالقة التالية: بإجراء مجموعة من الخطوات الرياضية نس 

sin𝜑(𝑥) = 𝑟0 sin 𝑇0𝑟(𝑥) + 𝑘sin 𝛼 (𝑟(𝑥)2 − 𝑟022𝑟(𝑥) )
= 𝑠0 sin𝑇0𝑠 + 𝑘 (𝑠2 − 𝑠022𝑠 )                                   (50) 

 ثم الوصول للمعادلة 

sin𝜑 = 𝑘 (𝑠2 − 𝑠022𝑠 ) + 𝑠0 sin 𝑇0𝑠                                                      (51) 
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 ( التمثيل ثنائي البعد لمسار النحناء الثابت 9الشكل )

مع االشتقاق المعتمد على التكامل العكسي من مسار نصف قطر           تماما  تتوافق هذه المعادلة  
 . (50)ضه على الصفيحة المخروطية المعادلة االدوران الثابت الذي تم افتر 

يتوافق  المسطح  الهندسي  الشكل  في  الثابت  االنحناء  مسار  بأن  المعادالت  أظهرت 
 بشكل دقيق مع نصف قطر الدوران الثابت على الصفيحة القشرية المخروطية. 

يجاد قيمة اآلن عند إيجاد العالقات التي تحدد زاوية الليف ومسار الليف، من المهم تقييم وإ 
  1Tو    0Tكتابع لزوايا التوجيه عند أنصاف األقطار الصغيرة والكبيرة للمخروط )    kاالنحناء  

زاوية الليف المأخوذة بعين االعتبار عند نصف    تإذا كانفإنه  ، بناء على ذلك  )على التوالي
φ(𝐿) :( 50)تصبح المعادلةل 1Tعطى قيمة                 القطر الكبير ت   = 𝑇1   ⇒   𝑘 = 𝑟1 sin 𝑇1−𝑟0 sin 𝑇0𝐿(𝑟1+𝑟02 )                                         (52)       

ية والتعبير عنها بحيث أن كل قيم زاو   xبإعادة ترتيب المعادلة من أجل زاوية التوجيه بداللة  
المعادالت التالية لالنحناء وزاوية الليف   نحصل على،  رالمخروط تكون واضحة بشكل مباش 
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، فتكون كل من معادلة االنحناء وزاوية  لمسار االنحناء الثابت على سطح الصفيحة المخروطي
 ر المسار كالتالي:      تغي  

 

 التغير المحوري للزاوية في الصفائح األسطوانية:  2- 5
المعادلة   تبسيط  االنحناء    (50)يمكن  قيمة  العالقة    kواستبدال  من    ( 53)بقيمته 

𝒓(𝒙)واعتبار   = 𝑹     الزاوية  األسطوانة  و هو قطر 𝛂و  = الشكل   𝟎 لتصبح   (8)راجع 
sin𝜑(𝑥) بالشكل: = sin 𝑇0 + (sin𝑇1 − sin𝑇0) 𝑥𝐿                                               (54) 

 المسار:و  االنحناء                    ت عطى كل من معادلتي 

 

 : التغير المحيطي للزاوية في الصفائح األسطوانية 3- 5
بشكل مشابه الشتقاقات التغير المحوري يمكن اشتقاق التغير المحيطي للزاوية 

cos للزاوية في الصفائح األسطوانية. 𝜑(𝜃) = cos 𝑇0 + (cos 𝑇1 − cos 𝑇0) 𝜃 − 𝜃0𝜃1 − 𝜃0                                  (57) 

𝑘 = (𝑟1𝑟 sin 𝑇1 − 𝑟0𝑟 sin 𝑇0) 1𝐿           [𝑟 = 𝑟0 + 𝑟12 ]                                        
sin𝜑 = 𝑟0𝑟(𝑥) sin 𝑇0 + (𝑟1𝑟 sin 𝑇1 − 𝑟0𝑟 sin 𝑇0) 𝑥𝐿 [1 − 𝑥 sin 𝛼2𝑟(𝑥) ]            (53) 

 

𝑘 = sin𝑇1 − sin𝑇0𝐿                                                                                (55) 
𝜃 = −cos𝜑 − cos 𝑇0𝑘𝑅                                                                              (56) 
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 :آلتيبالشكل ا نحناء والمسارونكتب عالقة اال

 

وبالتالي حصلنا على العالقات الرياضية التي  .(𝟓𝟒)معطاة بالمعادلة  φقيمة      إن   إذ
 سطوانية. الصفائح المنحنية المخروطية واأل سنقوم من خاللها بدراسة ونمذجة

 النتائج:         رابعا   

 تصميم الصفيحة القشرية:  -1
من   المدروسة  الصفيحة  متناظرة ومتوازنة  24تتألف  أ  طبقة وهي صفيحة  ن كما 

تم  تتحرك.  أن  األسطوانية  للصفيحة  يمكن  بينما  صلبة،  لنهاية  موثوقة  أطراف األسطوانية 
تم تطبيق   تطبيق قيمة لعزوم االنحناء بقيم متساوية باتجاهين متعاكسين في مركز الصفائح.

نموذج اللحساب عزم التحنيب. يتألف    Abaqusعن طريق برنامج    على الصفيحة  التحليل
التجاه المحيطي وهي قيم  في ا     ا  عنصر   170في االتجاه المحوري و     ا  صر عن  71المدروس من  

في الصالبة وصيغ التحنيب. إن المادة المستخدمة في تركيب  هرصد والتغير  اللتقاطكافية 
وتم اختيار الخصائص    AS4/855-2الصفيحة األسطوانية هي مادة غرافيت/إيبوكسي المثالية  

كما تم إجراء     [9](Lopes et al.,2007)حسب الباحث  لها  وخصائص المتانة    الميكانيكية
من أجل تحديد التوضع   BMS8-276نمذجة على عينة غرافيت/إيبوكسي أخرى  الاختبار  

استخدامها    تم  التي  هي نفسها  BMS8-276الطبقي المناسب أثناء التصنيع، وذلك ألن المادة  
وفق   المستخدمة للمقارنة  نمذجة الصفيحة التقليدية  تمتغيرة الصالبة. تماللتصنيع األسطوانة  

 ما يلي: 
,𝟎𝒐طبقة بتوجيه لأللياف بزوايا    24نمذجة الصفيحة المؤلفة من    تتم • 𝟗𝟎𝒐, ∓𝟒𝟓 

 على التحنيب تحت حمل االنحناء الستخدامها كتصميم مرجعي. 

𝑘 = cos 𝑇0−cos 𝑇1𝑅(𝜃1 − 𝜃0)                                                                                      (58) 
𝑥 = sin𝜑 − sin𝑇0𝑘                                                                                          (59) 
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من أجل    𝟒𝟓∓قمنا بتعريف الطبقات بحيث تكون الطبقات الخارجية منها بزوايا توجيه   •
  نتقالالصدمات و يجب أن تكون الصفيحة متناظرة ومتوازنة لتجنب أحمال اال  مقاومة

 الناتج عن االنحناء. نتقالالناتج عن القص واال

يتم تحقيق التناظر والتوازن للصفيحة عن طريق ربط الصفيحة باأللياف ذات التوجيه    •
التوجيه    45+ ذات  قاعدة     𝟒𝟓−واأللياف  تطبيق  تم  والمقصود  %10كما  بهذه  . 

بأن تحتوي صفائح   قتضيالقاعدة، هي قاعدة أساسية وقياسية في الصناعات الفضائية وت
األقل   على  المركبة  بالزوايا   %10المواد  لأللياف  األساسية  القياسية  التوجيهات  من  0𝑜 , 90𝑜,   [0,90]عالوة على استخدام زوايا أخرى ضمن المجال  ∓45

طبقة قشرية بحيث تكون توجيهات األلياف   24من          أيضا    تتألف الصفيحة متغيرة الصالبة
الخارجية   التوجيه   𝟒𝟓∓للطبقات  متغيرة  بزوايا  إما  تكون  أن  يمكن  الداخلية  والطبقات  ∓𝝋(𝒙, 𝜽)  𝟎  بإدخال القيمأو زوايا توجيه مدمجة𝒐, 𝟗𝟎𝒐  وهذا يؤدي لوجود صفائح هجينة

كما تم تحقيق التوازن                         بزوايا متغيرة مكانيا .       ة  موجه     ا  فمستقيمة ثابتة التوجيه أو أليا     ا  تمتلك ألياف
المتغيرة  للصفائح الزوايا  باستخدام  ,𝝋(𝒙−                                    موضعيا   𝜽)  ،+𝝋(𝒙, 𝜽)  .تصميم   هكون   تم 

التسلسل الطبقي المتاح ألجل تخفيض الجهد   والهدف من اختيارالصفيحة لتكون متوازنة.  
الجدول   يبين  النمذجة.  الالزمين في عملية  اختياره   (1)والوقت  تم  الذي  الطبقي  التسلسل 

 . عملية النمذجة أجرينا عليهاللصفائح التي 
 ( تعريف الصفيحة متغيرة الصالبة 1) الجدول

حة
صفي

م ال
رق

 

 المتناظر( التنضيدرقم الطبقة القشرية )نصف 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C S - 1 45 −45 +𝜙1 −𝜙1 +𝜙2 −𝜙2 +𝜙3 −𝜙3 +𝜙4 −𝜙4 +𝜙5 −𝜙5 

CS-2 45 −45 +𝜙1 −𝜙1 0 90 +𝜙3 −𝜙3 0 90 +𝜙5 −𝜙5 
CS-3 45 −45 0 90 +𝜙2 −𝜙2 0 90 +𝜙4 −𝜙4 0 90 
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VS-1 45 −45 +𝜑12−𝜑12+𝜑22 −𝜑22+𝜑32−𝜑32+𝜑42−𝜑42+𝜑52−𝜑52
VS-2 45 −45 +𝜑12−𝜑120 90 +𝜑32−𝜑320 90 +𝜑52−𝜑52
VS-3 45 −45 0 90 +𝜑22 −𝜑220 90 +𝜑42−𝜑420 90 

VS-4 45 −45 +𝜑12−𝜑12+𝜑22 −𝜑22+𝜑12−𝜑12+𝜑22−𝜑22+𝜑12−𝜑12
VS-5 45 −45 +𝜑12−𝜑12+𝜑12 −𝜑12+𝜑12−𝜑12+𝜑12−𝜑12+𝜑12−𝜑12

,𝟎𝒐نمذجة الصفائح القشرية ذات األلياف المستقيمة بزاوية توجيه ثابتة غير الزوايا الشائعة  تمت  𝟗𝟎𝒐, بالرمز  ا  وتمت  .∓𝟒𝟓 الصالبة  متغيرة  للصفائح  الجدول    VSإلشارة  .  (1)في 
تمثل الطبقة ذات توجيهات األلياف المتغيرة ويشار للصفائح ثابتة الصالبة    𝝋نالحظ أن  

بالرمز   المستقيمة  األلياف  غير   𝝓وتمثل    CSذات  بتوجيه  الزاوية  ثابتة  القشرية  الطبقة 
 لأللياف.  )هجين(تقليدي

 قطاعات حول المحيط من أجل تصميم الطبقة الموجهة.  8تم تقسيم األسطوانة إلى   •

 متغيرات تصميمية في الطبقة القشرية الواحدة.   يةثمان 8 يتطلبذا وه  •

 حول المستوي العمودي الطولي. التناظر لإلنشاءتم افتراض  •

تخفيض    • يمكن  المستوي،  لهذا  بالنسبة  أيضا   متناظرة  التحميل  شروط  أن                                                                        طالما 
يمكن رؤية هذه المتغيرات في  و   متغيرات.  5إلى    8المتغيرات التصميمية الثمانية  

 المقطع العرضي لألسطوانة 
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 ( تعريف المتغيرات التصميمية لكل طبقة 10الشكل)       

على الجانب المعرض للشد من األسطوانة، كما    𝑻𝟎، 𝑻𝟏  ان التصميمي  انيقع المتغير  • 𝑻𝟐     بجانب المحور المحايد بينما𝑻𝟑    و𝑻𝟒    .تقعان على جهة االنضغاط لألسطوانة 
تم   • الذي  الثابت  االنحناء  مسار  هو  النمذجة  في  المستخدم  المسار  تعريف  إن 

حناء ألجل تعريف  استعراضه في الدراسة التحليلية للمسار وذلك ألن تقييم قيود االن
 من تعريف مسار التغير الخطي للزاوية.       شموال  مسار االنحناء الثابت كان أكثر 

 القشرية ذات السماكة الثابتة  يحةنتائج نمذجة الصف -2

احتوت على القيود   لصفيحة قشرية أسطوانية ثابتة السماكةإجراء عملية النمذجة  تم
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒        𝜆(�⃗⃗�𝑖𝑗𝑘)                                                         𝑘 وبالتالي تم صياغة معادلة النمذجة كالتالي:  الدنيا لزاوية الليف، = 1,2,3, … , 𝑁 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜        |𝑘𝜆(�⃗⃗�𝑖𝑗𝑘)| ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥              𝑥 ∈ [0, 𝐿]              (2 − 1) 

هي طول   L ،هي إحداثيات السطح الطولية  xهي عدد الطبقات في الصفيحة، و    N  إذ إن
يتطابق مع    𝝀إن الوصول للرقم األعظمي للقيمة الذاتية األساسية  المخروط عبر السطح.  

𝜆بالعالقة:    انترتبط القيمت  إذ  fالوصول للرقم األعظمي للتردد   = (2𝜋𝑓)2.  تم الحصول 
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  ABAQUSعن طريق حل مسألة القيمة الذاتية العامة باستخدام برنامج    𝝀على القيمة الذاتية  
�⃗⃗⃗�𝜁الذي يعتمد على مبدأ العناصر المنتهية. وفق المعادلة:   = 𝜆�⃗⃗⃗�𝜁إن .�⃗⃗⃗⃗�    و�⃗⃗⃗⃗�    هما على

 .الكتلة والصالبة االتوالي مصفوفت
تمثل رقم الطبقة   k         إذ إن    T𝑖𝑗𝑘                                كما شرحنا سابقا  تمثل بالقيمة  بالنسبة للمتغيرات التصميمية
 ضمن الطبقة الواحدة   Tتمثالن موقع المتغير التصميمي  ijضمن الصفيحة القشرية، و 

باستخدام مبدأ العناصر المنتهية.    ABAQUSقمنا بحساب التردد األساسي باستخدام برنامج  

إن تغير الصالبة يؤدي إلى خصائص صالبة فريدة ومميزة من نوعها لكل عنصر، والتي تم  

استعراضها في الفصل السابق. لقد تم    تم  بها باستخدام طرق تتبع خصائص المادة والتيحسا

الصالبة تغير  حساب  لأللياف   تنفيذ  األمثل  التوجيه  على  الحصول  إلى  أدت  بدورها  التي 

مع   4Sباستخدام عناصر القشرية    ABAQUSبرنامج  طريق  عن    وبالتالي االنحناء األمثل

 لحساب التحليل غير الخطي لخصائص الصفيحة.  UGENSاستخدام الكود البرمجي 

، للتحليل العاميستخدم    غشائي محدود االنفعالبأنه عنصر قشري     4S  يتميز العنصر القشري 

هو كود تم كتابته    UGENSعقد وأربع نقاط تكامل. يعتبر الكود البرمجي    4يحتوي على  

، يستخدم ألجل تعريف السلوك الميكانيكي غير الخطي للمقطاع القشرية بشكل  بلغة الفورتران

كما يتيح هذا الكود البرمجي لنا مباشر من خالل تحديد المقادير الهندسية لحساب المقطع،  

خالل القوى واإلجهادات الغشائية،    مباشرة من  هوإيجاد تحديد سلوك المقطع للصفيحة القشرية  

. أي أن هذا الكود يختصر علينا مراحل حسابية كثيرة  و تغيرات المنحني، وعزوم االنحناء

تكامل في    والذي يمكن أن يتم من خالله تحليل الصالبة القشريةأثناء العمل.   نقطة  لكل 

ع العنصر،  . تم حساب التسلسل الطبقي المحلي باالعتماد على موضABAQUSبرنامج  
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باستخدام نظرية   ABDخصائص المادة، وتعريف الصفيحة. بعد ذلك تم حساب المصفوفة  

وفق الخوارزمية   ABAQUSالصفائح التقليدية ثم بعد ذلك قمنا بإدخال المصفوفة على برنامج  

 التالية: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نمذجة حمل  وقد تمت النمذجة بوجود ثالث حاالت من القيود، وفي البحث الحالي استعرضنا  
ثابتة ال السماكة  𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒           𝑀𝑐𝑟 وفق ما يلي التحنيب مع وجود قيود على القيمة الدنيا لزاوية الليف  𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑇𝑖𝑘              للصفائح  المتداخلة   األلياف �̅�𝑐𝑟   للصافئح   ≥ 1𝑜  𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 0,1,2,3 𝑎𝑛𝑑 4, 𝑎𝑛𝑑 𝑘= 1,… ,𝑁𝑝  للصفائح  ثابتة السماكة 𝑇𝑖𝑘 ≥ 10𝑜  𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 0,1,2,3 𝑎𝑛𝑑 4, 𝑎𝑛𝑑 𝑘= 1,… ,𝑁𝑝 (2.3)               للصفائح  متداخلة  األلياف 
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ثابتة السماكة متطابقة مع حدود األسطوانية. وهذا ما يسمح  النشائية للصفائح  تعد الكتلة اإل
التحنيب   مباشرة لحمل  بإجراء مقارنة  تابع هدف جديد وهو عزم  لذلك  .  crMلنا  تم اقتراح 

�̅�𝑐𝑟 التحنيب النوعي ويعطى بالعالقة: = 𝑀𝑐𝑟𝑚  

من أجل الصفائح المتداخلة سنأخذ بعين االعتبار الكتلة اإلنشائية المضافة وذلك عند وجود ف
تم إجراء النمذجة التي   هي كتلة األسطوانة.  m  إذ إنمسارات متداخلة ضمن الطبقة الواحدة،  

ركزت على تكبير حمل التحنيب تحت تأثير االنحناء مع وجود قيود على القيمة الصغرى  
لزاوية الليف. إن مجال زاوية الليف للصفائح ثابتة السماكة يجب أن يكون أكبر أو يساوي 

o1  .  ليف أن . وال يمكن لمسار الفي التغير المحيطي للزاويةوالتي نشأت من تعريف الطبقة
والذي يؤدي إلى مشاكل    ،   o0يستمر حول المحيط عندما يكون أحد المتغيرات التصميمية  

كون المتغيرات التصميمية  تعددية في حساب خصائص الطبقة. وألجل هذا السبب يجب أن 
 . o1مساوية أو أكبر من 

ألن زاوية ،  o10إن الحد األدنى لزاوية توجيه األلياف في الصفائح متداخلة األلياف هو   
طبقة محلية، والذي   58يمكن أن تؤدي إلى سماكة للطبقة بمعدل   o1الليف الدنيا ذات القيمة 

يؤدي إلى تصاميم غير قابلة للتطبيق. تم تخفيض العدد األعظمي للتداخالت ضمن طبقة 
والذي يؤدي إلى    o10لك عن طريق ضبط زاوية الليف الصغرى على قيمة  وذ  6  واحدة إلى

 التصميم المجدي.
الصفائح القشرية بنوعيها ثابتة الصالبة الذي يحوي على    (2) تم استعراض النتائج في الجدول

حيث تم مقارنة النتائج بالنسبة إلى الصفيحة  ومتغيرة الصالبة مع التسلسل الطبقي الموضح،  
اآل الطبقي  الترتيب  ذات  ,45±]  تيالقشرية  02, ±45,90,0,90, ±45,90]𝑠.   حساب تم 

 . [10] لـ        وفقا   thM القيمة النظرية
,𝟒𝟓±]( نتائج النمذجة للحالة األولى مقارنة مع العينة المرجعية  2الجدول ) 𝟎𝟐, ±𝟒𝟓, 𝟗𝟎, 𝟎, 𝟗𝟎, ±𝟒𝟓, 𝟗𝟎]𝒔 
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رقم  
الصفيحة  

 القشرية

عزم 
  التحنيب
 النظري 

(kNm)thM 

 عزم التحنيب 
(kNm)crM 

مقارنة مع العينة  
𝑀𝑐𝑟−𝑀𝑐𝑟𝑅𝑀𝑐𝑟𝑅   %  المرجعية ×𝟏𝟎𝟎 

عزم انهيار 
 المادة
(kNm)fM 

مقارنة مع العينة  
𝑀𝑓−𝑀𝑓𝑅𝑀𝑓𝑅 %المرجعية ×𝟏𝟎𝟎 

العينة  
 المرجعية 

623 627 0 575 0 

CS-1 627 628 0.16 455 -20.8 
CS-2 628 623 -0.64 560 -2.6 
CS-3 614 601 -4.15 567 -1.4 
VS-1 - 809 +29 478 -11.9 
VS-2 - 797 +11 582 1.2+ 
VS-3 - 724 -0.4 682 +18.6 
VS-4 - 807 +28.7 304 -47 
VS-5 - 707 +12.8 237 -58.8 

 .ثابتة الصالبةال  زوايا توجيه الطبقات للصفائح يبين (3)والجدول 
 ثابتة الصالبة الحالة األولى ال ( الزوايا المثالية للطبقة ألجل الصفائح 3الجدول )

الصفيحة  
 المدروسة

𝜙1(∘) 𝜙2(∘) 𝜙3(∘) 𝜙4(∘) 𝜙5(∘) 
CS-1 8.4 41.1 89.8 73.1 48 
CS-2 25.5 - 48.7 - 75.8 
CS-3 - 42.5 - 66.6 - 

بالنسبة لإلحداثيات المحيطية  11  شكلاليبين   الليف لكل طبقة    12و الشكل    تغير زاوية 
المحورية         ي ظهر   الصالبة  تغيرات  المحيطية    xEنتائج  لإلحداثيات   ɵEوالصالبة  بالنسبة 

 (. b المستوية للصفيحة المرجعية )معلمة بالالحقةالمحيطية منسوبة نسبة للصالبة 



 م. إبراهيم، د. طالب       

 

116 
 

 
 ( تغير زاوية الليف لكل طبقة 11الشكل)

 
 ( تغير الصالبة المحورية والمحيطية 12الشكل)

 الجانب المعرض لالنضغاط 

 Cالمنطقة 

 Bالمنطقة 

 Aالمنطقة 
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  كبيرة بشكل واضح في  (12)الشكلمتغيرة الصالبة    الصالبة المحورية لألسطوانةنالحظ أن  
  من قيمة الصالبة المحورية لألسطوانة ، و أكبر  المحايدور  لشد على المحالمعرضة لناحية  ال

أي الزاوية  المرجعية،  قيمة  0𝑜  عند  < 𝜃 < 110𝑜  الصالبة كانت  بينما    لجهة ا   في، 
 المعرضة للضغط أصغر من قيمة الصالبة للصفيحة المرجعية. 

لشد من الزاوية المنطقة المعرضة لباتجاه    تحركة لذلك فإن المحور المحايد لألسطوانة  نتيج 𝜽 = 𝟗𝟎𝒐    إلى𝜽 = 𝟕𝟕𝒐.   يمكن رؤية االنتقال في المحور المحايد في مخطط توزع االنفعال
يمثل كيفية انتقال المحور وفق اإلحداثيات المحيطية للصفيحة  الذي    (13)المحوري الشكل

 . األسطوانية متغيرة الصالبة
 

 
 العالقة بين الحداثيات المحيطية والنفعال المحوري ( 13الشكل)

 
 
 

 Aلمنطقة ا

 Bلمنطقة ا

 Cلمنطقة ا

 انتقال المحور المحايد 
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 صيغ التحنيب لألسطوانات المرجعية واألسطوانة متغيرة الصالبة توضح  ( 14)األشكال 

 
 الناتجة عن النمذجة  VS-1 المرجعية واألسطوانة  صيغة التحنيب األولى لألسطوانة( 14الشكل)

 : مناقشة النتائج       خامسا  
خطي لليف على الصفيحة التحدد المسار غير    يمكن أنوالتي   (32)  العالقة  قمنا بإيجاد  -1

القشرية  المنحنية والذي يأخذ بعين االعتبار تابعية هذا المسار ألكثر من إحداثي مما  
 يعطي حرية أكبر في النمذجة.

العالقات التي تحدد مسار االنحناء لليف على سطح الصفيحة المخروطية    تم الوصول إلى -2
الليف زاوية  قيمة  بتحديد  وذلك  أيضا    للمعادلةيشار    .واألسطوانية  بإيجادها  قمنا  يتعلق بقيود االنحناء. تعتمد    وهو، خالل عملية التصميم،  kاالنحناء    اعلى انه  (𝟒𝟓)                           والتي 

للمخروط الهندسي  الشكل  الليف وعلى  توجيه  تغيير  االنحناء على  تكون و   .قيمة  عندما 

1 2 3 4 
5 

1 2 3 4 5 6 
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     ا  وزاوية المخروط صفر      ا  ثابت  Rالصفيحة القشرية على شكل أسطوانة حيث يكون القطر  
 . (48)بالشكلالخاصة باألسطوانة يمكن كتابة المعادلة 

تم تحديد الصفيحة القشرية المرجعية المثلى لتكون متماثلة الخواص في المستوي خالل  -3
,45±]التسلسل الطبقي   02, ±45,90,0,90, ±45,90]𝑠.    األسطوانات ثابتة  وقد تبين أن

عزوم تحنيب متوافقة مع عزم التحنيب   تمتلك   الصالبة ذات توجيه األلياف غير تقليدي 
 لألسطوانة المرجعية.

كانت    Aأحمال الشد في األسطوانة متغيرة الصالبة في المنطقة    أن  يالحظ  (13)في الشكل -4
أكبر بشكل واضح من تلك األحمال في األسطوانة المرجعية بسبب الصالبة العالية في  

يؤدي انتقال المحور المحايد إلى  و ية. مرة من الصالبة المرجع  1.8هذه المنطقة، أكبر بـ 
لألسطوانة متغيرة الصالبة، بينما األحمال في األسطوانة    Bأحمال انضغاط في المنطقة  

 المرجعية هي أحمال شد وضغط.  

𝜽إن القمة الكبرى في الصالبة المحورية عند الزاوية   -5 = تجعل من   Bفي المنطقة    𝟗𝟎
المحورية  الصالبة  أن  كما  االنضغاط.  أحمال  نقل  في  فعالية  أكثر  األسطوانة  مادة 

تؤدي إلى تسطح منحني الحمل على    Cالمنخفضة لألسطوانة متغيرة الصالبة في المنطقة  
  االنضغاط أصغر بـ   الجانب المعرض لالنضغاط في األسطوانة، مؤدية إلى قيم ألحمال

                                                             تي تنقلها األسطوانة المرجعية. تتأثر صيغ التحنيب أيضا  بالتوزع مقارنة باألحمال ال  30%
 غير المنتظم للصالبة باإلضافة لقيمة عزم التحنيب.

موجات كاملة في   5تتألف من    (14)إن صيغة التحنيب األولى لألسطوانة المرجعية في الشكل   -6
المحيطي. االتجاه  في  موجة  ونصف  المحوري  او  االتجاه  متغيرة  صيغة  لألسطوانة  لتحنيب 

أنصاف موجات في    ةتتألف من ست موجات كاملة في االتجاه المحوري وثالث،  الصالبة
                                                                             االتجاه المحيطي. االختالف األكثر وضوحا  بين نماذج التحنيب هي المساحة التي تغطيها 

لتحنيب، والتي أثرت على قيمة حمولة التحنيب. فمواقع التحنيب في األسطوانة  عمليات ا
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غطت قطاع أكبر في األسطوانة من مواقع التحنيب التي غطت VS-1متغيرة الصالبةال
الذي وزع ق المنتظم  غير  الصالبة  لتوزع  مباشرة  نتيجة  المرجعية. هذه  مة حمل يالعينة 

 أكبر من األسطوانة.  جالاالنضغاط على م

تم إجراء اختبارات تجريبية على صفائح مواد مركبة مستوية ذات ألياف مستقيمة أي ذات  -7
توجيه بزاوية واحدة لليف، أما بالنسبة للصفائح ذات األلياف المنحنية والتي تمتلك عدة  

ة بسبب م بإجراء التجارب التصنيعيواحد كما في بحثنا الحالي فلم نقزوايا توجيه لليف ال
                                                                                  عدم إمكانية التصنيع لهذا النوع من الصفائح يدويا  وهو بحاجة آللة مبرمجة تقوم بعملية 
الحياكة وهي غير متوفرة، لذلك اقتصر البحث في هذا الجزء على عملية نمذجة لهذا النوع 

 من الصفائح.
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التصميم الستاتيكي والديناميكي لجهاز اختبار العينات على التعب 
 ل االنعطاف الصرف فعب

 د. مصطفى طالب ،م. عبد الرحمن نوار

 دلب إكلية الهندسة الميكانيكية، جامعة 

 الملخص: 
حاز موضوع التعب في عناصر اآلالت وخاصة تلك المعرضة لقوى ديناميكية  

دراسة وتصميم وتصنيع    إلىن هذا العمل يهدف  إمتكررة، على اهتمام المهندسين والباحثين،  
وتقليل   والمتكرر  الصرف  االنعطاف  بفعل  التعب  على  معدنية  عينات  اختبار  جهاز 

رئيسيتين ونظام تحميل    جزئيتين  كتلتينمن    ازيتألف الجه  .دنىالحد األ  إلىاالهتزازات  
لى على يمين الجهاز وهي مزودة بكتلة و تقع الكتلة األ   .حقاتبعض المليدوي باإلضافة  

موازنة للمحرك المركب على الكتلة اليسارية الثانية. كما يحتوي الجهاز على نظام تحميل  
اختبار    إلىالعمل  . يهدف  الدوراتيدوي ونظام تحكم وقياس سرعة دوران المحرك وعداد  

تحديد    علىنظام التحكم بسرعة الدوران    عمللمنيوم على التعب. يعينات من الفوالذ واأل
تسجيل   يعمالن علىحساس الدوران والعداد    أما  .(rpm 1600-0)  السرعة ضمن المجال

وجود عينة من الدراسة على الجهاز ب  نوعيننجاز  إعدد الدورات الالزمة النهيار العينة. تم  
لى في حالة  و الدراسة األتمت    .(ANSYS 19.0)  فوالذية بمساعدة برمجيات التحليل العددي

التحميل واألخرى في حالة    (Static Structural)  (Solver)باستخدام    التحميل الستاتيكي
إيجاد الترددات   إلىباإلضافة    ، (Transient Structural)  (Solver)باستخدام    الديناميكي

 . (Modal Analysis) االختبارشكال النمطية لمنصة الطبيعية واأل
 

المفتاحية: االنعطاف   الكلمات  التعب،  اختبار  عينات  التعب،  اختبار  المعادن،  تعب 
 الصرف 
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Static and Dynamic Design of Fatigue Testing Machine of 

Specimens Due to Pure Bending 

Abd Alrahman Nawwar, Dr. Mostafa Taleb 

Abstract: 

Due to the importance of fatigue in designing the components of 
machines, and due to the priority that engineers give to this subject, fatigue 
testing machine has been designed and manufactured. This project is based 
on the design and fabrication of major components of fatigue testing 
machine. It aims to design a machine that can test fatigue in specimens 
resulted from repeated pure bending. It also aims to decrease the vibrations 
in the apparatus to a minimum. The machine is consisted of two main sub-
assemblies and a manual load system, in addition to rotational speed 
control system and revolution counter. The first one is on the right-hand 
side with the mass equivalent to an electrical motor on the left-hand side. 
The machine aims to test standard specimens of steel alloy and aluminum 
alloy. Speed control system aims to create a rotational speed limit of (0 -
1600 rpm). Revolution counter aims to register the number of revolutions 
required to achieve failure. Two types of analyses were achieved by the 
help of FEA software (ANSYS). The first is static study and the second is 
transient study, in addition to modal analysis of table testing. 

 

Key words: fatigue, fatigue test, specimens for fatigue, pure bending 
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 : البحثأهمية ومبررات  -1

المفاجئ    (Fatigue)  التعبتعريف   االنهيار  للعناصر    (Sudden Failure)هو 
دورات    المعرضة  اإلنشائية من  معين  عدد  بعد  عملها  أثناء  متكررة  ديناميكية  لحموالت 
للعناصر  الهندسي المجال في قصوى  أهمية ذو التعب إن موضوع .(N Cycles) التحميل

جزاء المتحركة جسام الطائرة والقطارات واأل التي تتعرض لالهتزاز وخاصة في األ  اإلنشائية
أن أكثر من    إلىحصائيات  وتشير اإل  .في جميع أنواع اآلالت والجسور المعلقة ... الخ

 في المنشآت الهندسية تحدث بفعل التعب   اإلنشائيةمن االنهيارات في العناصر    (90%)
 . [ 1] والشواهد على ذلك كثيرة

إن خطورة االنهيار بالتعب تتضمن حصوله بدون إنذار مسبق، لذلك أخذت ظاهرة 
البحوث والدراسات التي تعالج فشل المعادن، إذ تركزت  من                              التعب )الكالل( جانبا  مهما   

بتداء من تكون الشقوق وسلوكها  اهذه البحوث والدراسات على طبيعة التعب وآلية الكسر  
المتكررة    اإلجهادات  إلىهاء بالعمر العملي لألجزاء التي تتعرض  نت اخالل فترات نموها و 

 . [2] التي تسبب التعب
تتحمل إذ الهندسية التطبيقات في كبيرة أهمية اذ المتكرر التحميل ويعتبر  قد 

تحت تأثير نفس  المادة تنهار هذه بينما الستاتيكي                        معينا  في حالة التحميل    ا  إجهاد المادة
  إجهادأقل من    اإلجهاد                                                      إذا كان مكررا  بعدد معين من دورات التحميل حتى لو كان   اإلجهاد

 (. 1كما هو موضح بالشكل ) الخضوع.

 
 ( حدوث التعب المبكر 1الشكل )
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 الدراسة المرجعية:  -2
ات الميكانيكية ألسباب جهادتتعرض العديد من أجزاء اآلالت لالنهيار نتيجة لإل

ويمكن ان تسبب ميتالورجية، مما يسبب لها التعب أثناء حياتها في اآللة.    أوتصميمية  
 ين كما هو مبين في الشكل  عشوائية حسب طبيعتها  أوات دورية  إجهادالحموالت المتكررة  

 . [3] ، (2)و( 1)

 
 (Cyclic Load)( حمولة دورية متكررة 2الشكل )

 
 (Fluctuating Load)( حمولة عشوائية 3الشكل )

فتل، كما    أو              شد وضغط معا     أوضغط    أووبمكن أن تكون الحمولة المتكررة حمولة شد  
 صرفانعطاف    أو  (Shear Force)ن تكون حمولة االنعطاف مترافقة مع قص  أيمكن  

(Pure Bending)   ( بعض أجهزة اختبارات  7-6-5-4تظهر االشكال )  حموالت مركبة  أو
ن موضوع التعب حاز وبشكل واسع على اهتمام المهندسين والباحثين في علم إذ  إالتعب  

 . [4] المواد
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 [ 6] (Pure Bending) لة اختبار على التعب بفعل االنعطاف الصرف( مخطط آل4الشكل )

 

العينة في هذا  مااللذين تتعرض لهبرسم مخططي الجهد القاطع وعزم االنعطاف 
وبالتالي تتعرض العينة لالنعطاف فقط وبقيمة ثابتة   (V=0)الجهاز نجد أن الجهد القاطع  

𝑀)  مقدارها = 𝐹2 𝑎)  حيث  (F)  المعلق و العينة    (a)  مقدار الوزن  هي المسافة منتصف 
أما بالنسبة  (،  5)مركز ثقل الحمل المعلق( ونقطة التعليق كما هو موضح بالشكل رقم )

𝜎)  الذي تتعرض له العينة فهو جهادلإل = 𝑀.𝑑2𝐼 عزم عطالة   (I) قطر العينة و (d) حيث (

 مقطعها. 

 
 Bending) (M)وعزم االنعطاف  (Shear Force) (V)( مخطط الجهد القاطع 5الشكل )

Moment) ( 4المطبقين على العينة في الجهاز المبين في الشكل ) 
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لمبدأ عمل اآللة المبينة في   بمبدأ مشابهشكال أخرى لهذا الجهاز والتي تعمل أكما يوجد 
 ( السابق منها: 4الشكل )

 
 [ 5] ( آلة اختبار على التعب بفعل االنعطاف6الشكل )

 

 
 [ 7] قاطعلة اختبار على التعب بفعل االنعطاف مع جهد ( مخطط آل7الشكل )

 

العينة   ما                                                           أيضا  برسم مخططي الجهد القاطع وعزم االنعطاف اللذين تتعرض له
( بالشكل  المبين  القاطع7في الجهاز  𝑉)  ( نجد أن الجهد  ≠ وقيمته مقدار الحمولة    (0

 (.8المطبقة وأن عزم االنعطاف غير ثابت القيمة كما في الشكل )

 
 Bending) (M)وعزم االنعطاف  (Shear Force) (V)( مخطط الجهد القاطع 8الشكل )

Moment) ( حيث: 7المطبقين على العينة في الجهاز المبين في الشكل )(L)  طول العينة 
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فكي اآللة ثابت  أحد( جهاز اختبار على التعب بفعل الفتل، حيث أن 9يبين الشكل )
 ية معينة باالتجاهين مع وعكس عقارب الساعة.و اخر يدور بز واآل

 
 [ 8] الفتللة اختبار على التعب بفعل ( مخطط آل9الشكل )

لة اختبار على التعب بفعل الشد والضغط، حيث يقوم  ( فيبين مخطط آل10ما الشكل )أ
القرص الالمركزي )على يسار الشكل( بتطبيق حمولة شد وضغط على النابض والذي  

والتي تمكن   (Load Cell) خلية الحمولة إلىالعينة ومن ثم  إلىيقوم بدوره بنقل الحمولة 
 من قياس الحمولة المطبقة على العينة. 

 
 [9] لة اختبار على التعب بفعل الشد والضغطمخطط آل( 10الشكل )

(، حيث تم استبدال 4في هذا المشروع تم اعتماد فكرة الجهاز المبين بالشكل )
بمفصلين دوارين ليؤمنا الحركة الدورانية  (Flexible Coupling( )2الوصلة المرنة عدد )
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ما الحركة الدورانية حول المحور الطولي  أحول المحور العرضي لدى تطبيق الحمولة،  
وإن ما    (.11فيؤمنها محرك الدوران المركب على يسار الجهاز كما هو مبين في الشكل )

 إلىاني عن الوصلة المرنة في هذا الجهاز أنه ينقل عزم االنعطاف  ر يميز المفصل الدو 
 العينة بشكل مستمر. 

 
 منصة االختبار ( الشكل التجميعي النهائي لجهاز االختبار مع 11الشكل )

 

 Methodology المنهجية: -3

األ -1 المخططات  الرسمو تحضير  برامج  باستخدام  بمساعدة   يالتصميم  لية 
 .(CAD software) الحاسب

 اختيار المقاطع المناسبة من أجل امتصاص االهتزازات. -2

 المناسبة. (Bearings)اختيار المحرك والمتدحرجات  -3

اختيار ماسك العينة المناسب لمسك العينة من جهة ولموازنة كتلة المحرك  -4
 من جهة أخرى. 

 حموالت متغيرة.  للتعامل معتصميم نظام التحميل اليدوي  -5

 )ست خانات(.  تاسب موصول مع عداد دورامنن اختيار حساس دورا -6
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 اختيار حساس لفصل التيار الكهربائي عن المحرك لدى كسر العينة. -7

                                               المناسب للتحكم بسرعة الدوران ابتداء  من الصفر.  (Inverter)  المقوم  اختيار -8

 .(Solid works)رسم المخططات النهائية للجهاز باستخدام برنامج  -9

 تصنيع القطع. -10

 االختبار منصةتحضير  -11

 االختبار   منصةتحضير قاعدة بيتونية لتركيب  -12

والمعايرة -13 والتركيب  المنصة   التجميع  بين  مطاطية  مخمدات  وضع  مع 
 .وكتلتي الجهاز

 

 Proplems of testing machine : آلية االختبار شاكلم -4

 Alignment and Balance issues مشاكل المحاذاة والموازنة: - 1- 4

    -    الماسك  موازنة كتلة المحرك مع كتلةUniversal chuck    حول محور
 .للجهازالدوران العرضي 

     -  كتلة مكافئة لكتلة المحرك من حيث الكتلة ومركز الثقل حول   حساب
 .للجهازمحور الدوران العرضي 

     -  لآللية الطولي  المحور  المحورية حول  لتفادي حموالت إضافية    ضبط 
 ثناء االختبار.أعلى العينة 

     -    متناظرة    ميهظناضبط نظام التحميل اليدوي بحيث يمكن تطبيق حموالت
 . على العينة

     -  لة االختبار(و امنصة االختبار )طفقية أضبط . 
 : Structural issuesاإلنشائيةالمشاكل  - 2- 4

جميع    - ❖    في  المبالغة  االهتزازات  أتمت  على  للتغلب  اآللية  عناصر  بعاد 
المحرك   دوران  عن  ناحية    (Resonance)الناجمة  تشوهات  من  تؤثر  ولكيال 

 القياس.عناصر الجهاز على دقة 
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االختبار من أجل نفس األسباب    منصة  متانة وتقويةتمت المبالغة في    -❖   
 .(Resonance)ولتجنب حادثة الطنين  المذكورة أعاله

 

 Design and selection of  للجهاز العناصر الرئيسية  اختيار التصميم و  -5

main components of machine  

 :االختبار بشكل أساسي من ثالث كتل رئيسية يتكون جهاز

 الكتلة اليسارية: وتتألف من:  - 1- 5

  Motor المحرك - 1- 1- 5
𝑃)  تم اختيار محرك دوران ثالثي الطور باستطاعة - = 1 ℎ𝑝 ≅ 0.75 𝑘𝑤) 

 . ((12) )الشكل ماممزود بفلنجة من األ

𝑛)سرعة الدوران االسمية  - = 900 𝑅𝑃𝑀) . 

𝑛)عظمية  سرعة الدوران األ - = 1600 𝑅𝑃𝑀) تم تحديد سرعة الدوران  .
 ((4الشكل ))       جدا .       ا  عاليالمطبق على العينة    اإلجهادهذه حتى ال يكون تردد  

𝑚)كتلة المحرك  - = 10 𝐾𝑔)  . تقريبا          

 ليها ولتخفيف كتلته.إالمحرك لعدم الحاجة   أرجلتمت إزالة  -

 بينهما. تم تثبيت المسنن على محور الدوران عن طريق خابور يربط  -
 

 
 الدوران مع المسنن ( محرك12الشكل )

 

ية مع براغي التمفصل للدوران حول المحور سار كتلة القاعدة الي - 1-2- 5           
 العرضي:
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                   براغي ةية من أربع قطع ترتبط فيما بينها بأربعسار تتألف كتلة القاعدة الي 

كما   (𝑚𝑚 20)من األعلى ومن األسفل. سماكة كل من القطع األربع   (𝑀8)غاطسة 
 (.13في الشكل )

                  لة االختبار بواسطة أربع براغي  و ايتم تثبيت القاعدة على ط(𝑀16). 

                 بقطر قبثيتوسط الطرفين الجانبيين لكتلة القاعدة  (30 𝑚𝑚)   لتركيب
 محور التمفصل.

                 تم فتح شرار في نهاية براغي التمفصل بطول(15 𝑚𝑚)  جل أمن
 تثبيت األسطوانة عليها.

 
 ( كتلة القاعدة اليسارية مع براغي التمفصل 13الشكل )

 

 (( 14)الشكل ) محور نقل الحركة من المحرك: - 3- 1- 5
                قطر محور نقل الحركة من طرف المحرك(𝐷 = 60 𝑚𝑚)  بطول 

                    (𝐿1 = 48.5 𝑚𝑚)  خر بقطر  ومن الطرف اآل(𝑑 = 50 𝑚𝑚) 
𝐿2)وبطول                       = 298.5 𝑚𝑚). 

      ين من نوعتيرتكز محور نقل الحركة من طرفيه على مدحرج 
        . (Radial ball bearing Din 625-6010) 

       الدوران المسموح بها أكثر من  سرعة(𝑛 > 1600 𝑅𝑃𝑀). 
       فلنجة على المحور.التم فتح مجرى لخابور لتثبيت 
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 ( محور نقل الحركة 14الشكل )

 

 ي: سار سطواني الي الجسم األ - 4- 1- 5
 سطواني كامال  طول الجسم األ             (𝐿 = 315.5 𝑚𝑚)  وبقطر خارجي (𝐷 = 100 𝑚𝑚) 
 سطواني عن طريق فلنجة مماثلة لفلنجة  تم تثبيت المحرك على الجسم األ

 .(𝑀10)براغي   ةالمحرك عن طريق أربع
  .تمت إضافة كتلة إضافية من اجل موازنة كتلة المحرك 
   تم تزويد الجسم االسطواني بثقبين جانبيين بشرار داخلي متعامدين مع

 حول المحور العرضي. المحور الطولي لتحقيق الدوران

  تم تحديد موقع الثقوب الجانبية في مركز ثقل كل من المحرك والجسم
 االسطواني ومحور الدوران  

 سطواني عن طريق  ل لنظام التحميل على الجسم األ و يتم تثبيت الطرف األ
 قطعة وسيطة بينهما. 

 الكتلة اليسارية بعد تجميعها   ل تم تحديد موقع الثقوب الجانبية في مركز ثق
 (. 15كما في الشكل )          تجريبيا  
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 ( كتلة األسطوانة اليسارية 15) الشكل

 

)الشكل  Flange and lathe chuck الفلنجة وماسك العينة - 5- 1- 5
(16)) 

  نقل الحركة وماسك العينة رتم تصميم وصلة مالئمة بين محو 
  .يرتبط محور نقل الحركة مع الفلنجة بواسطة خابور 
  تربط الفلنجة مع لماسك عن طريق ثالثة براغي(𝑀10). 

 

 
 ( الفلنجة مع ماسك العينة  16الشكل )

 

 (( 17)الشكل ) الكتلة اليمينية: - 2- 5
 اليمينية عن الكتلة اليسارية بما يلي: تختلف الكتلة 

 .ال يوجد محرك دوران بل يوجد كتلة مكافئة له من حيث الكتلة ومركز الثقل 
  )محور نقل الحركة )ال يوجد فيه مسنن داخلي كما في المحور السابق 
 ليها.إ سطوانية اليمينية لعدم الحاجة ال يوجد فلنجة على الكتلة األ 
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 على نفس البعد من مقدمتها   اليمينية سطوانيةتم احداث الثقوب في الكتلة األ
         تماما .  اليسارية كما في الكتلة االسطوانية

 
 األسطوانة اليمينية مع كتلة موازنة المحرك  (17)الشكل 

 

  Load system التحميل:نظام  - 3- 5

مع بعضها البعض  ةما متمفصلإيتألف نظام التحميل من مجموعة من القطع 
 مثبتة بواسطة شرار. أور و اعن طريق مح

-  مختلفة وبحجوم مختلفة عن طريق هذا النظام.   كتليمكن تطبيق 
- فقي فقي على مركز ثقل العينة األتم ضبط مركز ثقل نظام التحميل األ

 (.18كما في الشكل )         تماما  
 

 
 

 ( نظام التحميل 18الشكل )
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 ملحقات الجهاز:  - 4- 5
 االختبار  منصة - 1- 4- 5

 . فوالذيةوصفائح من مقاطع  (لةاو الطمنصة االختبار )تم تصنيع   -❖
الفتحات  إتم    -❖ نظام  أمن    لةاو الطسطح    فيضرورية  الحداث  تركيب  جل 

 التحميل والمحرك.
جل أثناء العمل ومن  أمن اجل تجنب التشوهات واالهتزاز    لةاو الطتم تدعيم    -❖

 .(Resonance)ظاهرة الطنين لى لتجنب و رفع الترددات الطبيعية األ
سرعة عند    ثناء العملإ  المحرك  قبل  ل المحرض منو التردد الطبيعي األ   -❖

𝑓)االعظمية الدوران   = 26.66 𝐻𝑍). 
على    -❖ الجهاز  كتلتي  تركيب  ذيتم   (𝑚𝑚 12)السماكة    واتيالصفيحتين 

 (. 19كما في الشكل ) باللحام لةاو الطوالمثبتتين على سطح 

 
 االختبار  )منصة( لةاو ط( 19الشكل )

 



 ، د. طالب م. نوار    

136 
 

 حساس الدوران مع العداد  - 2- 4- 5

 
 ( حساس الدوران مع العداد20الشكل )

 

 حساس فصل الدارة الكهربائية لدى كسر العينة  - 3- 4- 5

 
 حساس الفصل ( 21الشكل )

 

 Specimen  عينة االختبار: - 4- 4- 5
 transmission) الناقل للحركة أووهي عينة قياسية من فوالذ النقل 

Steel)  [10]وهو مصطلح مستخدم في مواصفة . 

(SAE 1008 - SAE 1010 - SAE 1012 - SAE 1013 VE ST-37)                   

نسب   على  الحتوائه  ممتاز  بشكل  للحام  قابل  فوالذ  وهو  الفوالذ،  من 
الذي   (Mn)منخفضة من الكربون كما يحتوي على نسبة من المنغنيز  

متانته حد  من  كما   (Ultimate Strength) يرفع  الثمن  أ،  رخيص  نه 
ومتوفر بشكل قضبان وصفائح. هذه الخصائص لهذا النوع من الفوالذ  

أ  في  يستخدم  واألتجعله  والسيارات  اآلالت  بجزاء  واسعبراج  تم    .شكل 
             ( وفقا  لـ: 22اختيار العينة القياسية المبينة في الشكل )
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 (ASTM standard E606/E606M-12) 
 

 
 

 [ 11]  على التعب ( عينة االختبار22الشكل )
جراء اختبار شد لعينتي شد قياسيتين لتحديد بعض المواصفات الميكانيكية إتم  

جامعة شام العالمية وكانت النتائج    لدى  المتوفرلمعدن العينة على جهاز الشد  
 (.1كما في الجدول )

 
 [12]  ( عينة اختبار الشد23الشكل )

 

 ( نتائج اختبارات الشد1الجدول )
 العينة الثانية  لى و العينة األ  المواصفة 

 50.51 51.3 (𝐾𝑁)عظمية األ الحمولة

 643.5 654.14 (𝑀𝑃𝑎)عظمي  األ اإلجهاد

 572 559.5 (𝑀𝑃𝑎)الخضوع  إجهاد

 6.3 6.2 (𝑚𝑚)االستطالة 

 12.4 12.6 (%)عظمي  االنفعال األ

𝑚𝑚)سرعة التحميل    𝑚𝑖𝑛⁄ ) 5 2.5 
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أصناف   مع  العينات  اختبار  نتائج  مقارنة  األولدى  نجد  الفوالذ  ن أخرى 
من المواصفات الميكانيكية    ةالمواصفات الميكانيكية لفوالذ النقل المستخدم قريب

( التركيب الكيميائي  2الجدول )يبين    .)AISI 1045 Medium Carbon(  للفوالذ
 . [31] الميكانيكية له( يبين بعض الخصائص 3لهذا الفوالذ، والجدول )

 
 )AISI 1045 Medium Carbon(( التركيب الكيميائي للفوالذ 2الجدول )

Sulphur Phosphorus Manganese Silicon Carbon 
0.05% 
max 

0.05% max 0.75% 0.25% 0.45% 

 

 . AISI 1045 Medium Carbon)( [31 ]( المواصفات الميكانيكية للفوالذ 3الجدول )                
Hardness 

HB 
Elongation 

% 
Tensile 
Strength 

MPa 

Strength Yield 
MPa 

Finish 

190-270 8 min 640-850 500-650 Cold 
Drawn 

 

          

 لجهاز االختبار في حال العملصورة حقيقية ( 24الشكل )            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة النظرية:  -6
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الخارجية المؤثرة على العينة وكذلك نوع  ى ( القو 25يوضح الشكل رقم )
لياف الخارجية للعينة التحميل أثناء الدوران والتبادل بين الشد والضغط على األ 

( فيبين قوى القص وعزم االنعطاف على طول 26ما الشكل )أبشكل دوري. 
ما قيمة عزم  أن قوى القص معدومة على طول العينة، أ. ويالحظ العينة

𝑊2)االنحناء فهي ثابتة على طول محور عينة االختبار ومقدارها  ∗ 177 𝑁. 𝑚𝑚). 

 

 
 ( تمثيل للقوى التي تتعرض لها العينة25الشكل )

 

 

 

 (M) عزم االنعطافمخطط و  (V) ( مخطط الجهد القاطع26الشكل )
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العناصر   -7 باستخدام   Finite Element Analysis :المنتهيةالتحليل 

(FEA)  

العناصر إتم                بطريقة  الفوالذية  العينة  بوجود  للجهاز  ومحاكاة  نمذجة  جراء 
في كل    (ANSYS Workbench)نشائي  باستخدام برنامج التحليل اإل  (FEM)المنتهية  

 من الحاالت التالية: 
 . (Static Structural) (Solver)التحميل الستاتيكي باستخدام الـ   -1
احتكاك -2 بدون  الديناميكي  الـ   التحميل   (Solver)باستخدام 

(Transient Structural) . 

الـ   -3 باستخدام  االحتكاك  مع  الديناميكي   (Solver)التحميل 
(Transient Structural) . 

الطبيعيةإيجاد   -4 شكال واأل (Natural Frequencies) الترددات 
برنامج   لطاولة (Mode Shape) النمطية باستخدام  االختبار 

(SOLIDWORKS 2019 Simulation) . 

ينة في الشكل  بتمت الدراسة الستاتيكية والديناميكية على الحمولة الم
تقدير  أ(، وذلك من  25) العينة. هذه الحمولة   اإلجهاداتجل  في 

          تقريبا .  (Kg 10)ناتجة عن تطبيق كتلة مقدارها 
 

 التحليل الستاتيكي:  - 1- 7    

 جراء التحليل الستاتيكي:إلزوم  -❖     
الناجمة    اإلجهاداتتخضع عناصر الجهاز في حالة التوقف للحموالت الستاتيكية و  -1

 في العينة. اإلجهاداتعن هذه الحموالت يجب ان تكون صغيرة بالمقارنة مع 

مقدار   -2 التحميل   اإلجهاداتلمعرفة  حالة  في  العينة  في  واالنتقاالت  واالنفعاالت 
 الستاتيكي. 

ثناء اختبارات التعب هي نسبة مئوية  أ( التي يتم تطبيقها  اإلجهاداتالحموالت ) -3
التي تتحملها العينة في حالة التحميل  (Ultimate Load)من الحمولة االعظمية 

 الستاتيكي. 
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 Yield) حد الخضوع إلى في العينة  اإلجهاداتلمعرفة الحمولة التي تصل فيها  -4

Stress)     يفترض التحميل الستاتيكي ألنه  ن يكون حد أوالذي يحدد في حالة 
وتبين   جل المقارنة(.أقل من حد الخضوع )من  أهو   (Endurance Limit) التعب

 ( نتائج الدراسة. 29( و)28( و)27شكال )األ
 

 

 العينة والجهاز  في (Total Deformation) لتشوهاتتوزع ا( 27الشكل )
 

 
 في العينة والجهاز (Equivalent Stress) المكافئ اإلجهاد( توزع 28الشكل )

 
 

 
 العينة والجهاز  في  (Normal Stress) الناظمي اإلجهاد( توزع 29الشكل )
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 التحليل الديناميكي: - 2- 7
األ إتم   حالتين:  في  الديناميكي  التحليل  اي  و جراء  احتكاك  بدون  لى  (f = f)  والثانية بوجود احتكاك حيث تم فرض معامل االحتكاك    (0 = 0.04)  

  .نتقاالت في العينةواإل التنفعااإلو  اإلجهادات كل منومعرفة 
 Frictionless بدون احتكاك: - 1- 2- 7

 في هذه الحالة.  ( نتائج الدراسة34، 33، 32، 31، 30شكال )تبين األ
 

 
 في العينة والجهاز  (Total Deformation) الكلي تشوه( توزع ال30الشكل )

 
 Directional) (Y)) االتجاهي )باتجاه المحور تشوه( توزع ال31الشكل )

Deformation)  الجهاز في 
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 Directional) (Y)) االتجاهي )باتجاه المحور لتشوه( توزع ا32الشكل )

Deformation)  في العينة 

 

 
 

 في العينة (Equivalent Stress) المكافئ اإلجهاد( توزع 33الشكل )
 

 
 العينة  في  (Normal Stress) الناظمي اإلجهاد( توزع 34الشكل )

 
 
 
 

 Frictionalمع احتكاك  - 2- 2- 7
 . ( نتائج الدراسة39، 38، 37، 36، 35شكال )تبين األ
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 في العينة والجهاز  (Total Deformation) الكلي لتشوه( توزع ا35الشكل )

 
 Directional) (Y)االتجاهي )باتجاه المحور  تشوهتوزع ال( 36الشكل )

Deformation)  في العينة 
 

 
 

 Directional)  (Y)االتجاهي )باتجاه المحور  تشوهتوزع ال( 37الشكل )

Deformation)  في العينة 
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 في العينة (Equivalent Stress)المكافئ  اإلجهاد( توزع 38الشكل )
 

 
 في العينة   (Normal Stress)الناظمي  اإلجهاد( توزع 39الشكل )

 

 Modalاالختبار:  لةاو لطإيجاد الترددات الطبيعية واالشكال النمطية  - 3- 7

Analysis 
 الدراسة:  أهمية          

لى لعناصر و يجب اجراء هذه الدراسة لمعرفة قيم الترددات الطبيعية األ
الترددات  أ االختبار خشية    لةاو ط ثناء عمل المحرك، وبالتالي أن تتحرض هذه 

حد الترددات  أبتردد االهتزاز بين تردد المحرض )المحرك( و الحصول على توافق 
. تم  (Resonance)االختبار أي ما يعرف بالطنين    لةاو طحد مكونات  الطبيعية أل

.  ( 19الشكل )مثبتة باألرض من قوائمها الستة كما في    منصة االختبارن  أاعتبار  
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، منصة االختبارشكال النمطية الهتزاز  ( األ42(، و)41(، و)40شكال )تبين األ
 لى لها.و األالثالثة قيم الترددات الطبيعية  (5)كما يبين الجدول 

 
 (mode shape 1)ل و( نمط االهتزاز األ 40الشكل )

 

 

 (mode shape 2)( نمط االهتزاز الثاني 41الشكل )
 

 

 (mode shape 3)( نمط االهتزاز الثالث 42الشكل )
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 Results :النتائج -8

 :(4) بالجدولالدراسة نتائج عظمية لالقيم األ يمكن تلخيص      
 ( ملخص نتائج الدراسة4الجدول )

 
 التحميل الستاتيكي

(f=0.04) 

 التحميل الديناميكي
 مع احتكاك بدون احتكاك الخصائص 

(f=0.04) 

 N 100 N 100 N 100 الحمولة المطبقة 

 S 2 S 2 - الزمن 

 rpm 60 rpm 60 - سرعة الدوران 

  االنتقال في العينة
mm 

2 2.169 1.824 

 MPa  المكافئ اإلجهاد
262.6 593.4 244.13 

 MPa 264.57 595.5 244.82 الناظمي اإلجهاد

 min 10 h 38 min 5h 25 min 50 زمن الحل 

 8175 13330 131  عدد مرات التكرار

الخطوة الزمنية في 
 الحل 

0.04 S 
5 ∗ 10−4 − 2∗ 10−4 𝑆 

5 ∗ 10−4 𝑆  

 

 (.5دراسة األنماط بالجدول )كما يمكن تلخيص نتائج 
 

 لة االختبار و الى لطو ( الترددات الطبيعية األ 5) الجدول
 (HZ) التردد رقم النمط

1 39.345 
2 48.066 
3 55.848 
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  Results Analyses تحليل النتائج:  -9
1- ( الجدول  نالحظ4من  الحواالنتقاالت    اإلجهاداتقيم    أن  (  الستاتيكي ين     ل  في 

لتأثير معامل االحتكاك    (%7.5)ويعود الفرق بينهما بحدود    بانوالديناميكي متقار 
  (14)في الحل الديناميكي حيث يقوم االحتكاك في المفاصل الدورانية وعددها  

أن االحتكاك يلعب نالحظ كما ، على العينة كاملة الحمولة بإعاقة تطبيقمفصل 
من           كبيرا          دورا   كل  قيم  الحلين واالنتقاالت    اإلجهاداتفي  نتائج  بين  بالمقارنة 

                                             ، كما يظهر دور االحتكاك جليا  في تخميد الحركة الديناميكي مع وبدون احتكاك
(  36( مع )31)  ( و35( مع )30االشكال )  لدى مقارنةثناء الدوران  أاالهتزازية  

 (.39( مع )34و) ( 38( مع )33( و )37( مع )32و )

عظمي المحرض من قبل المحرك عند  ( ولدى مقارنة التردد األ5الجدول )من   -2
ن  أانه ال يمكن    نالحظ    (26.666) هو (RPM 1600) عظميةاألسرعة الدوران  
 بين تردد المحرض وترددات منصة االختبار. (Resonance)يحصل توافق 

 اختبار الجهاز  -10

لية على الجهاز باستخدام العينة المبينة في الشكل أو أجريت عدة تجارب  
قراءات عداد  (  6(، وكانت نتائج االختبارات ضمن المتوقع. يبين الجدول )22)

(  43، كما يبين الشكل رقم )يهاالمطبق عل اإلجهادمع  حتى كسر العينة الدورات
 مع عدد الدورات.  اإلجهادمنحني 

 المطبق عليها  اإلجهادلكسر العينة مع  ( قراءة عداد الدورات الالزم6الجدول )
N (Cycle) Stress (MPa) 
651.649 1800 
651.649 1400 
510.752 120500 
510.752 131000 
510.752 155000 
369.855 385000 
369.855 355000 
369.855 259000 
299.406 465000 
299.406 411000 
228.958 1.00E+06 
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 Diagram (S-N) مع عدد الدورات اإلجهاد( منحني 43الشكل )

 
                                                              ( صورة حقيقية لبعض عينات االختبار التي تم اختبارها والتي جار  44يبين الشكل )

 اختبارها.

 

 االختبار( صورة لبعض عينات االختبار قبل وبعد 44الشكل )
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التصميم الستاتيكي والديناميكي لجهاز اختبار العينات على التعب 
 شد والضغطل العبف

 د. مصطفى طالب ،م. عبد الرحمن نوار

 دلب إجامعة ، كلية الهندسة الميكانيكية

  الملخص: 
على التعب    األلمنيومجهاز اختبار عينات من الفوالذ و   يتلخص البحث في تصميم

تضم  .  وبعض الملحقاتيتألف الجهاز من كتلتين جزئيتين رئيسيتين    .بفعل الشد والضغط
يضم نظام التحميل   هي القاعدة.  لثانيةاو   نظام التحميل الهيدروليكي،الكتلة الرئيسية األولى  

الهيدروليكي محرك ومضخة متغيرة الغزارة ومجموعة من الصمامات والحساسات ومكبس 
بينما تحمل    .لتطبيق حمولة الشد والضغط المحوريين بشكل ترددي ومتغير حسب المطلوب

 هي وجود النابض    الغاية من  العينة ومجموعة النابض وملحقات الجهاز.                 القاعدة كال  من
ن  إحسب تردد الحمولة المطبقة.  تدريجي  على العينة بشكل    الديناميكية  تطبيق الحمولة

طبيق الحمولة على العينة بشكل نبضة. تضم الملحقات حساسين عدم وجود النابض يعني ت
آخر لفصل التيار عن المحرك لدى كسر العينة وخلية حمولة       ا  لتحديد شوط المكبس وحساس 

(Load Cell)    لى حساس لتسجيل عدد مرات تطبيق  إ لقياس الحمولة المطبقة، باإلضافة
  (Data Acquisition)صيل معلومات  حمولة الشد والضغط. كما تم تزويد الجهاز بنظام تح

. موصول بالحاسب لتسجيل الحمل المطبق وعدد مرات تكرار الحمل الالزم لكسر العينة
نجاز نوعين إ. تم  (HZ 4-0)  ضمن المجال  تردد الحمل  نظام التحكم على تحديد  ساعدي

 ANSYS)  العدديمن الدراسة على الجهاز بوجود عينة فوالذية بمساعدة برمجيات التحليل  

19.0).  
  

 الشد والضغطتعب المعادن، اختبار التعب، عينات اختبار التعب،  الكلمات المفتاحية:
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Static and Dynamic Design of Fatigue Testing Machine of 

Specimens Due to Tension and Compression 
Abd Alrahman Nawwar, Dr. Mostafa Taleb 

Abstract: 

This research aims to design a fatigue testing machine, which 
applies tension and compression loads on specimens of steel and 
aluminum alloys. This machine consists of two main sub-assemblies and 
some accessories. The first sub-assembly is a hydraulic loading system and 
the second one is the base. The hydraulic system consists of an engine and 
a changed-flow pump, in addition to valves and sensors and a piston for 
applying axial repeated tension and compression load. The specimen, the 
spring and the accessories are installed on the base. The presence of the 
spring aims to applying the gradual dynamic load on the specimen. If there 
is no spring, the applying of the load will be as an impulse. The accessories 
consist of two sensors which determine piston stroke, a sensor to cut the 
power of the engine when the specimen is broken, a load cell to register 
the applied load and a final sensor to register the number of times the 
tension and compression loads are applied on the specimen. Data 
acquisition, connected to a computer to register the applied load and to 
register the number of repeated loads needed for breaking the specimen, 
was provided to the machine. The control system helps determine the load 
frequency inside the domain (0-4 HZ).   Two types of analyses were 
achieved by the help of FEA software (ANSYS). The first is static study 
and the second is transient study. 
 

Key words: fatigue, fatigue test, specimens of fatigue, Tension and 
compression 
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 : البحثأهمية ومبررات  -1

المفاجئ    (Fatigue)  التعب االنهيار  للعناصر    (Sudden Failure)هو 
نشائية المعرضة لحموالت ديناميكية متكررة أثناء عملها بعد عدد معين من دورات اإل

موضوع .(N Cycles)  التحميل  الهندسي المجال في قصوى  أهمية ذو التعب إن 

اإل التي  للعناصر  األنشائية  في  وخاصة  لالهتزاز  والقطارات تتعرض  الطائرة  جسام 
الخواأل  ... المعلقة  والجسور  اآلالت  أنواع  جميع  في  المتحركة  وتشير  .جزاء 

من  إاالحصائيات   أكثر  أن  اإل  (%90)لى  العناصر  االنهيارات في  نشائية في من 
 . [ 1]  والشواهد على ذلك كثيرة المنشآت الهندسية تحدث بفعل التعب

إن خطورة االنهيار بالتعب تتضمن حصوله بدون إنذار مسبق، لذلك أخذت ظاهرة 
البحوث والدراسات التي تعالج فشل المعادن، إذ تركزت  من                              التعب )الكالل( جانبا  مهما   

هذه البحوث والدراسات على طبيعة التعب وآلية الكسر ابتداء من تكون الشقوق وسلوكها  
ات المتكررة  اإلجهادالعمر العملي لألجزاء التي تتعرض إلى  خالل فترات نموها وانتهاء ب

 . [2] التي تسبب التعب
تتحمل إذ الهندسية التطبيقات في كبيرة أهميةذا   المتكرر التحميل ويعتبر  قد 

تحت تأثير نفس  المادة تنهار هذه بينما الستاتيكي                        معينا  في حالة التحميل         إجهادا   المادة
جهاد  إأقل من    اإلجهاد                                                      إذا كان مكررا  بعدد معين من دورات التحميل حتى لو كان   اإلجهاد

 (. 1كما هو موضح بالشكل ) الخضوع.
 

 
 ( حدوث التعب المبكر 1الشكل )
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 الدراسة المرجعية:  -2
تتعرض العديد من أجزاء اآلالت لالنهيار نتيجة لإلجهادات الميكانيكية ألسباب 

ن تسبب أويمكن  تصميمية أو ميتالورجية، مما يسبب لها التعب أثناء حياتها في اآللة.  
 ين كما هو مبين في الشكل  جهادات دورية او عشوائية حسب طبيعتهاإالحموالت المتكررة  

 . [3]، (3)و( 2)

 
 (Cyclic Load)( حمولة دورية متكررة 2الشكل )

 
 (Fluctuating Load)( حمولة عشوائية 3الشكل )

فتل، كما    وأ                و شد وضغط معا   أوبمكن أن تكون الحمولة المتكررة حمولة شد أو ضغط  
 صرفأو انعطاف    (Shear Force)يمكن ان تكون حمولة االنعطاف مترافقة مع قص  

(Pure Bending)   األأ تظهر  مركبة  )و حموالت  أجهزة  8-7-6-5-4شكال  بعض   )
ن موضوع التعب حاز وبشكل واسع على اهتمام المهندسين والباحثين إذ إاختبارات التعب 

 . [4] في علم المواد
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 (Rotating Bending) بالدورانأجهزة التعب بفعل االنعطاف  - 1- 2
 Shear)  في هذه األجهزة يمكن تطبيق حمولة االنعطاف مترافقة مع قوى قص

Force)  فانعطاف صر أو(Pure Bending) ،  (4)كما يبين الشكل . 
 

 
 [ 5] (Pure Bending) بفعل االنعطاف الصرفلة اختبار على التعب ( مخطط آل4الشكل )

 

  Torsion أجهزة التعب بالفتل: - 2- 2         

ن أحد فكي اآللة إ( جهاز اختبار على التعب بفعل الفتل، حيث 5يبين الشكل )
 ثابت واألخر يدور بزاوية معينة باالتجاهين مع وعكس عقارب الساعة. 

 

 
 [ 6] لة اختبار على التعب بفعل الفتلآلصورة ( 5الشكل )
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 أجهزة التعب بالشد والضغط:  - 3- 2       
                                                                   في هذه األجهزة يمكن تطبيق حمولة الشد والضغط بطرق مختلفة مثال  الضغط  

(  6الشكل ) يبين على نابض عن طريق مكبس هوائي أو هيدروليكي أو بشكل ميكانيكي.
لة اختبار على التعب بفعل الشد والضغط، حيث يقوم القرص الالمركزي )على آل    ا  مخطط

لى إ يسار الشكل( بتطبيق حمولة شد وضغط على النابض والذي يقوم بدوره بنقل الحمولة 
والتي تمكن من قياس الحمولة المطبقة  (Load Cell) لى خلية الحمولةإ العينة ومن ثم  

                                             ( بعضا  من هذه األجهزة المستخدمة في اختبارات  8و)  (7كما تبين األشكال )  على العينة.
 التعب.

 

 
 [ 7] لة اختبار على التعب بفعل الشد والضغط( مخطط آل6الشكل )
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 [ 4] لة اختبار عينة على التعب بفعل الشد والضغط )مقدار التشوه ثابت(( مخطط آل7الشكل )

 
 [4] الشد والضغط التعب بفعل ( صورة آللة اختبار حديثة على8الشكل )

 

حسب تصميم اآللة والهدف من  فقط       ا  او ضغط     ا  ن تكون الحمولة شد أيمكن  كما   
) االختبار. بالشكل  المبين  الجهاز  فكرة  اعتماد  تم  المشروع  هذا  استبدال   إذ(،  6في   تم 

 .لتطبيق الحمولة الديناميكية على العينةالقرص الالمركزي بمكبس هيدروليكي 
 

 Methodology المنهجية: -3
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باستخدام برامج الرسم التصميم   لجهاز االختبار  تحضير المخططات األولية -1
 .CAD softwareبمساعدة الحاسب 

مقاطع   -2 أجل  للقاعدة  مناسبة  قياسية  اختيار  وتخفيض  من  الحمولة  تحمل 
 . االهتزاز

األولية عليها جراء العديد من التجارب إتصميم الدارة الهيدروليكية المطلوبة و  -3
 قبل اختيارها.

 .ينالمناسبوالمضخة اختيار المحرك  -4

 (Double Jacket)تصميم المكبس مع نظام التبريد الخاص به  -5

 تصميم الماسك الخاص بالعينة.  -6

 .(ton 3)اختيار خلية الحمولة  -7

 الالزم لحساب عدد مرات تطبيق الحمل.حساس الاختيار  -8

   (Data Acquisition)تصميم نظام تحصيل المعلومات الالزم  -9

جل تحديد طول شوط المكبس في حالتي الشد  أن من  ياختيار الحساس  -10
 والضغط.

 اختيار حساس لفصل التيار الكهربائي عن المحرك لدى كسر العينة. -11

 تم تزويد الحاسب ببرنامج لرسم شكل الحمولة المطبقة ومعرفة قيمتها.  -12

 .(Solid works)رسم المخططات النهائية للجهاز باستخدام برنامج  -13

 تصنيع القطع. -14

 تجميع القاعدة.  -15

 تجميع واختبار مجموعة الهيدروليك. -16

  ثبيت القاعدة عليها.تحضير قاعدة بيتونية لت -17

 جراء االختبارات األولية.إو  والمعايرة ثبيتالتجميع والت -18

 

 Difficulties of testing machine : مصاعب آلية االختبار -4

 Pivoting Issues :تمحورمشاكل ال - 1- 4
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     -  وذلك                                                                  ضبط حمور تطبيق احلمولة على حموري العينة وخلية احلمولة مرورا  ابلنابض
 .على العينة أثناء االختبار غري حمورية  لتفادي أي محوالت إضافية 

     -  الدليلين الجانبيين على طول الجهازلتحقيق الهدف السابق تم وضع. 
     -  قاعدةفقية الأضبط . 

 : Structural issuesنشائيةالمشاكل ال  - 2- 4

للتغلب على االهتزازات    القاعدةبعاد عناصر  أتمت المبالغة في جميع    - ❖   
  ن تحصلأالتي يمكن   التشوهات على  من ناحية وللتغلب  تردد الحمولةالناجمة عن  

 أثناء العمل. القاعدةلعناصر 
 

 Modification Required التعديل المطلوب: - 3- 4

    -    على  إتم تعديل  من  أكثر  التصنيع   القاعدةجراء  في  األخطاء  نتيجة 
 باإلمكانات المتوفرة.

     -  لوصول للشكل الحالي.لتم تعديل ماسك العينة أكثر من مرة 
    -  تثبيتهاعلى البالط الموجود ولكن تبين فيما بعد ضعف    قاعدةتم تثبيت ال  

 نشاء قاعدة بيتونية. إلذلك تم 
 

 Design and selection ofالعناصر الرئيسية للجهاز  اختيار التصميم و  -5

main components of machine  

 رئيسيتين وبعض الملحقات. تيناالختبار بشكل أساسي من كتل يتكون جهاز

 ((9)الشكل ) وتتألف من: الهيدروليككتلة  - 1- 5
  ثالثي الطور باستطاعةمحرك كهربائي (𝑃 = 5 ℎ𝑝 ≅ 3.7 𝐾𝑊). 
  لسحب الزيت من موصولة مع المحرك مباشرة مضخة سحب نجمية

 خزان. ال
  .مضخة متغيرة الغزارة تتلقى الزيت من المضخة السابقة 
  ول.أو صمام تنظيم ضغط أصمام بدء العمل 
 .صمام التوجيه 
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   صمام تنظيم ضغط ثان                     . 
  .ساعة لقياس الضغط 
 .دارة تبريد الزيت مزودة بمروحة 
  مكبس هيدروليكي باتجاهين مزود بدارة تبريد(Double Jacket) 

 ( مزود بفلتر.  75خزان زيت بسعة حوالي )ليتر 

 
  اوحساس  تسجيل عدد مرات تطبيق الحمولة( كتلة الهيدروليك ويظهر فيها حساس 9الشكل )

 تحديد شوط المكبس 
 كتلة القاعدة:  - 2- 5

بيتونية بأبعاد مناسبة لطول وعرض  منصةتم تثبيت كتلة القاعدة على 
 وتتألف من:  ،( 10كما في الشكل ) (cm 15)الجهاز وبسماكة حوالي 

 المقاطع الفوالذية:القاعدة: وتتألف من مجموعتين من  - -1
- :وهي مجمعة باللحام القاعدة الرئيسية. 

- .القاعدة الداعمة: وتتصل بالقاعدة الرئيسية باللحام 
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 والقاعدة الداعمة  القاعدة الرئيسية( 10الشكل )

ال  -2 من    :محاورمجموعة  بقطر    محورينوتتألف  المصقول  الكروم   50)من 

mm)    وبطول(1015 mm)  بسماكة الفوالذ  من   وأربع  (mm 42)  وبالطتين 
ثقيلة للتجميع الشكل )  صواميل  القاعدة    .(11كما في  تثبت هذه المجموعة على 

 م. الرئيسية باللحا
 

 
 المحاور ( مجموعة 11الشكل )

 

 وتضم: Spring Assemblyمجموعة النابض  -3 
بقطر سلك كبير    -❖ نابض  تم اختيار    (6)  وبعدد لفات  (mm 30)النابض: 

𝐾)          تجريبيا  ثابت صالبة النابض  تحديد    . تم(12كما في الشكل )  (mm 262)  وبطول = 300 𝑁 𝑚𝑚⁄ جل تطبيق  أنابض بهذه المواصفات من  الاختيار    وقد تم  .(
 جل تصغير شوط المكبس. ألى العينة بانتقاالت صغيرة وذلك من عقوى كبيرة 

 . (mm 23)بالطتين من الفوالذ بسماكة  -❖

سطة أربع شكاالت من كل طرف بقطر  تم تثبيت النابض على البالطتين بوا  -❖
(8 mm) مثبتة ببراغي مزدوجة من كل طرف . 
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جل  أميال الجانبية من  مامية بدليلين لالنزالق على األتم تزويد البالطة اإل  -❖
 ضبط محورية الحمولة المطبقة.

األ  -❖ دليلي البالطة  تلبيس  تم  الداخل  مامية  كما   أميد البولي  بطبقة من  من 
 ميال.تقليل االحتكاك بين الدليلين واألجل أمن         تقريبا   (mm 5)بسماكة 

الخلفي  -4 األ  القرص  من  محور  ويتصل  مع  الخلف  ومن  النابض  مجموعة  مع  مام 
 .الوصل بالبراغي المكبس.

-    الخلفيتم تزويد األ  القرص  لالنزالق على  من  بدليلين  الجانبية  جل أميال 
 .     يضا  أضبط محورية الحمولة المطبقة 

-  األ البالطة  دليلي  تلبيس  تم  الداخل  مامية  كما  من  من   ميد أالبولي  بطبقة 
       يضا . أميال جل تقليل االحتكاك بين الدليلين واألأ           تقريبا  من  (mm 5)بسماكة 

 

 والقرص الخلفي ( مجموعة النابض12الشكل )
 

ويتألف من مجموعتين متناظرتين لمسك العينة من الطرفين،  ماسك العينة -5
 . (13الشكل ) كل مجموعة تتألف من عدة قطع

 
 ( الماسك مع العينة 13الشكل )
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 .                ملحومتين معا   قطعتينتركيب خلية الحمولة: وتتألف من  قاعدة -6

 .               ملحومتين معا   : وتتألف من قطعتينثبيت حساس الفصلت قاعدة -7

   
 . حساس الفصلقاعدة تركيب ( قاعدة تركيب خلية الحمولة مع 14الشكل )

 : وتتألف من Piston Subassembly :((15)الشكل ) مجموعة المكبس -8
 المكبس ومهمته تطبيق حمولة الشد والضغط على العينة. -1

-  قطر المكبس(50 mm) ويساوي القطر الداخلي ألسطوانة المكبس 
- القطر الخارجي ألسطوانة المكبس (59 mm)  

- المكبس قطر محور (30 mm) 
-  المساحة الصافية للمكبس(12.56 𝑐𝑚2) 

-  القطر الداخلي للجاكيت(63 mm) 
-  القطر الخارجي للجاكيت(70 mm) 

وقد صممت لتعمل         يضا ،  أ  لزيتبا  تعمل  دارة تبريد الزيت في المكبس وهي  -2
 ثناء العمل الطويل.أ                               ن لم يكن التبريد بالزيت كافيا  إبالماء 

 قاعدتي تثبيت حساسي تحديد طول شوط المكبس. -3

 قاعدة تثبيت الحساس الخاص بتسجيل عدد مرات تطبيق الحمل. -4

 
 ( مجموعة المكبس 15الشكل )
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( الشكل  طوليا   16أما  مقطعا   فيمثل  مع                         (  المكبس  لمجموعة                              توضيحيا  
 (.9التوصيالت الموضحة في الشكل )

 
 ( مقطع توضيحي في مجموعة المكبس 16الشكل )

  المكبس مع المحور -3الجاكيت        -2جسم المكبس       -1

 ملحقات الجهاز:  - 3- 5
و  أ)الترانسمسيون( النقل من فوالذ : وهي عينة قياسية عينة االختبار  -1

وهو مصطلح مستخدم في  (transmission Steel)ة للحركقل ا النفوالذ 
 : [8] مواصفة

(SAE 1008 - SAE 1010 - SAE 1012 - SAE 1013 VE ST-37)                   

الفوالذ نسب  من  على  الحتوائه  ممتاز  بشكل  للحام  قابل  فوالذ  وهو   ،
الذي   (Mn)  من المنغنيز   كما يحتوي على نسبةمنخفضة من الكربون  

نه رخيص الثمن ومتوفر أكما  ،   (Ultimate Stress)متانتهيرفع من حد  
الخصائص    بشكل قضبان وصفائح. الفوالذ نهذا الجعلت  هذه    وع من 

أجزاء   واأليستخدم في  والسيارات  بكثرةاآلالت  تم   براج  األسباب  ولهذه 
 اختيار مادة العينة من هذا الفوالذ. 

قوى الشد تطبيق    إلمكانيةبأكتاف من الطرفين    تبارخعينة اال  تزويد  تم
   . (17) كما هو مبين بالشكل والضغط عليها
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 [ 9] الفوالذية ( عينة االختبار17الشكل )

شد  إتم   اختبار  قياسيتينجراء  شد  )  لعينتي  لتحديد    ((18)الشكل 
بعض المواصفات الميكانيكية لمعدن العينة على جهاز الشد وكانت النتائج 

 (.1كما في الجدول )

 
𝒅𝟎 [ 10] ( عينة اختبار الشد18الشكل ) = 𝟏𝟎 𝒎𝒎, 𝒅𝟏 = 𝟏𝟑 𝒎𝒎, 𝒉 = 𝟑𝟓 𝒎𝒎, 𝑳𝟏 = 𝟏𝟒𝟎 𝒎𝒎 

 

 للعينتين  الشد ات( نتائج اختبار 1الجدول )
 العينة الثانية  العينة االولى  المواصفة 

 50.51 51.3 (𝐾𝑁)االعظمية  الحمولة

 643.5 654.14 (𝑀𝑃𝑎)االعظمي   اإلجهاد

 572 559.5 (𝑀𝑃𝑎)الخضوع  إجهاد

 6.3 6.2 (𝑚𝑚)االستطالة 

 12.4 12.6 (%)عظمي  االنفعال األ

𝑚𝑚)سرعة التحميل    𝑚𝑖𝑛⁄ ) 5 2.5 
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نجد   خرى مع أصناف الفوالذ األ  مقارنة نتائج اختبار العيناتولدى  
المواصفات أ من  قريب  المستخدم  النقل  لفوالذ  الميكانيكية  المواصفات  ن 

للفوالذ )  .)Carbon AISI 1045 Medium(  الميكانيكية  الجدول  ( 2يبين 
( والجدول  الفوالذ،  لهذا  الكيميائي  الخصائص  3التركيب  بعض  يبين   )

 الميكانيكية له. 
 

 AISI 1045 Medium Carbon( [11 ](( التركيب الكيميائي للفوالذ 2الجدول )
Sulphur Phosphorus Manganese Silicon Carbon 
0.05% 
max 

0.05% max 0.75% 0.25% 0.45% 

 

 AISI 1045 Medium Carbon( [11 ](( المواصفات الميكانيكية للفوالذ 3الجدول )           
Hardness 

HB 
Elongation 

% 
Tensile 
Strength 

MPa 

Strength Yield 
MPa 

Finish 

190-270 8 min 640-850 500-650 Cold 
Drawn 

 خلية الحمولة  -2

 حساس تسجيل عدد مرات تطبيق الحمولة  -3
 المعلوماتنظام تحصيل  -4
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( خلية الحمولة ونظام تحصيل المعلومات وحساس تسجيل عدد مرات تطبيق  19) الشكل
 الحمولة 

 تحديد شوط المكبس احساس  -5
 عن المحرك لدى كسر العينة  ةفصل الدارة الكهربائيحساس   -6
 (. 13والبرنامج المحتوي على واجهة النتائج مبين بالشكل ) حاسوب  -7

 
 ( واجهة خرج نظام تحصيل المعلومات )مقدار الحمولة وعدد مرات تطبيقها( 20الشكل )
( فيمثل القاعدة 22(( أما الشكل )21)الشكل )  دارة التحكم الكهربائية -8

( عبارة صورة للجهاز 23مجمعة ومثبتة على القاعدة البيتونية والشكل )
 والقاعدة. 
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 دارة التحكم الكهربائية ( 21الشكل )

 
 القاعدة مجمعة بشكل كامل مع القاعدة البيتونية( 22لشكل )ا
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                         صورة عامة للجهاز مجمعا  ( 23الشكل )

 

 الدراسة النظرية:  -6

𝐾)             بض تجريبيا   ثابت صالبة النا قياستم  -❖ = 300 𝑁 𝑚𝑚⁄ ). 
على العينة  خطيتين يطبق المكبس لدى عمله حمولة شد وضغط -❖

لى حموالت مختلفة. هذه الحموالت  إبقية عناصر القاعدة فتتعرض ما أوالنابض، 
 على المكبس. ةالمطبقالقوة تكون ترددية حسب تردد 

𝐹)لة المطبقة و الحم -❖ = ∓15000 𝑁). 
𝑡)تم افتراض الزمن الالزم لتطبيق حمولتي الشد والضغط   -❖ = 1 𝑠). 
𝑡)كما تم افتراض الزمن الالزم الرتداد النابض  -❖ = 1 𝑠) يضا .أ      
𝜎) حسوبالنظري الم اإلجهاد -❖ = 𝐹𝐴 = 474 𝑀𝑃𝑎). 
 شكل الحمولة المطبقة في الحل الديناميكي. (24) يظهر الشكل -❖

 

 

 
)الشارة السالبة تدل أن اتجاه  للقوى التي تتعرض لها العينةالديناميكية ( تمثيل 24الشكل )

 ( Zالحمولة المطبقة هو عكس اتجاه المحور 
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العناصر   -7 باستخدام   Finite Element Analysis :المنتهيةالتحليل 

(FEA)  

-  سطوانية الشكل وبطولها تماما . أتم استبدال خلية الحمولة بقطعة                               

 التحليل الستاتيكي:  - 1- 7
-    مع ارتداد النابض   ثم شد  ضغطهي  ن الحمولة المطبقة  أ تم افتراض  هنا 

 )دورة تحميل واحدة(.
-  تمت الدراسة بافتراض وجود احتكاك(f=0.02)  .  ( وحتى 25من )شكال  واأل

 نتائج الدراسة.( تظهر 30)
 

 

 القاعدة  في (Total Deformation) ( توزع االنتقاالت25الشكل )
 

 
 قاعدةفي ال (Equivalent Stress) المكافئ الجهاد( توزع 26الشكل )
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 قاعدةفي ال (Equivalent Elastic Strain) المكافئ االنفعال المرن ( توزع 27الشكل )

 

 

 والنابض  القاعدة في (Total Deformation) االنتقاالتتوزع ( 28الشكل )
 

 
 

 والنابض  قاعدةفي ال (Equivalent Stress) المكافئ الجهاد( 29) الشكل
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 في العينة (Normal Stress) الناظمي الجهاد( توزع 30الشكل )
 

 التحليل الديناميكي: - 2- 7
-    مع ارتداد النابض   ثم شد  ضغطن الحمولة المطبقة هي  أ هنا تم افتراض 

 (. 24) كما هو مبين بالشكل

-    ن كل عناصر القاعدة غير قابلة للتشوهأتم افتراض(Rigid body)     عدا
والعينة من    النابض  كل  قيم  لصغر  ما اإلجهاد                      نظرا   وفق  فيها  واالنفعاالت  ات 

 أظهرته الدراسة الستاتيكية السابقة.  
كما تمت الدراسة الديناميكية في حالتين بوجود احتكاك وبدونه. وفي كال الحالتين  

المكافئ في العينة والنابض، وكذلك   اإلجهاددراسة توزع االنتقال االتجاهي و   تتم
في    اإلجهاد كما  النتائج  وكانت  العينة.  في  المرن  الناظمي  واالنفعال  الناظمي 

شكال  ( على التوالي بالنسبة لحالة بدون احتكاك واأل34,  33,  32,  31شكال )األ
 ( لحالة بوجود احتكاك.38, 37, 36, 35)
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 Frictionless بدون احتكاك: - 1- 2- 7
 

 

 Directional)) (Z)) )باتجاه المحوراالتجاهي ( توزع االنتقال 31الشكل )

Deformation  في الجهاز 
 

 
 

 والنابض في العينة (Equivalent Stress) المكافئ الجهاد (32الشكل )
 

 
 العينة  في  (Normal Stress) الناظمي الجهاد( توزع 33الشكل )
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 العينةفي  (Normal Elastic Strain)المرن  الناظمي االنفعال( 34الشكل )

 Frictionalمع احتكاك  - 2- 2- 7
 

 

 
 نابضفي ال (Directional Deformation) االنتقال االتجاهي (35الشكل )

 

 
 والنابض في العينة (Equivalent Stress) المكافئ الجهاد (36الشكل )
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 في العينة   (Normal Stress) الناظمي الجهادتوزع ( 37الشكل )

 

 

 في العينة (Normal Elastic Strain)االنفعال الناظمي المرن  (38الشكل )
 

 

 Results :النتائج -8

( نتائج الدراسة الستاتيكية والديناميكية 38( وحتى )25)شكال من  تبين األ
 . (4)  الجدولعظمية لنتائج الدراسة في  للجهاز مع العينة الفوالذية. تم تلخيص القيم األ
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 الستاتيكية والديناميكية  نتائج الدراسة( ملخص 4الجدول )
التحميل   

 الستاتيكي 

f=0.02) 

 التحميل الديناميكي
بدون  الخصائص  

 احتكاك
 مع احتكاك
(f=0.02) 

  15000  15000  15000 (N) الحمولة المطبقة

  10  10 -  (s)الزمن

 القاعدة 
 - - mm 0.33963االنتقال 

 - - 0.0014 المرن  االنفعال

 - - MPa 265.22 المكافئ اإلجهاد

 العينة 

 mm الناظمي االنتقال
0.48971 
-0.48709 

0.13598 
-0.13641 

0.13288 
-0.13168 

 0.0026887 االنفعال الناظمي المرن 
-0.0027593 

0.002517 
-0.00252 

0.0024308 
-0.002466 

 MPa 536.32 503.39 491.89  المكافئ اإلجهاد

 MPa 540.22 الناظمي اإلجهاد
-554.46 

505.71 
-506.93 

488.26 
495.35 

 النابض 
 mm 47.063 47.35 46.603االنتقال 

 0.00286 0.002912 0.0045 المرن  االنفعال

 MPa 846.5 580.66 570.3 المكافئ اإلجهاد
 

 : تحليل النتائج -9
 يلي:  ( نالحظ ما4من الجدول )

واالنفعال   اإلجهادن قيم  أ( نجد  29حتى    25من نتائج الحل الستاتيكي )االشكال   -1
،  ما قورنت بمثيالتها في العينة  إذا      جدا     في جميع عناصر القاعدة صغيرة  واالنتقال

 ن القاعدة غير قابلة للتشوه. أوهذا ما يؤكد صحة فرضية 
واالنتقاالت  اإلجهادقيم   -2 الحل  ات  متقار ين           في  والديناميكي  ويعود    ،بانالستاتيكي 

  )معامل االحتكاك الحتكاكا تأثيركحد أقصى ل (%6)وهو بحدود   ،الفرق بينهما
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(𝑓 =   والمحاور بين الدالئل  حيث يقوم االحتكاك    ،الحل الديناميكي  في  ((2%
جميع  في    يؤثرأن االحتكاك  نالحظ  كما  ،  جزء من الحمولة المطبقة  بامتصاص

 .بالمقارنة بين نتائج الحلين الديناميكي مع وبدون احتكاكقيم ال
يسر المكافئ في الطرف األ  اإلجهادن  أ ( نالحظ  29والشكل )  (2)  من الجدول -3

𝜎𝑒𝑞)من النابض   = 846.5 𝑀𝑃𝑎)    وهي منطقة وهذه القيمة كبيرة وغير واقعية
المنتهية    إجهادتركيز   العناصر   (FEM)                                                   صغيرة جدا  يمكن تجاوزها في طريقة 

هذه النقطة    أهملنا  وإذا  (Mesh Geometry)لى عملية تقطيع الشكل  إويعود ذلك  
ان   بحدود    اإلجهادنالحظ  هو  𝜎𝑒𝑞)المكافئ  = 505 𝑀𝑃𝑎)    مرتبة من  وهو 

 (.39كما يظهر الشكل )  الذي تتعرض له العينة اإلجهاد
 

 
 في النابض  الجهاد( منطقة تركيز 39الشكل )

بين الحل   -4 الناظمي  الستاتيكي والديناميك                                       بمقارنة توزع االنتقال  ي نالحظ وجود  ين 
لى إعظمي في القاعدة ويعود سبب ذلك                                        فرق كبير وهو تقريبا  يساوي االنتقال األ

 الديناميكي.في الحل  (Rigid Body)نه تم اعتبار القاعدة غير قابلة للتشوه أ
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بالباريوم على بعض الخصائص الضوئية ألفالم   ةدراسة تأثير اإلشاب
 Sol-Gelرقيقة من أكسيد النحاس محضرة بتقانة 

 

 د. محمد حلبي     د. ندى أبو نقرةخطيب    جمال الدين               
 

 قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة إدلب 
 

 : الملخص
اعتمدنا طريقة  حيث     Sol-Gelبتقانة    CuOرقيقة من أكسيد النحاس      ا   أفالم  حضرنا

، ثم حضرت األفالم المشابة 2000rpmبسرعة زاوية     Spin Coatingالتغطية بالدوران  
، وتمت المعالجة الحرارية لألفالم    wt(%12 ,%9 ,%6)بالباريوم وفق النسب الوزنية 

لمدة ساعة، وقد تم تأكيد تشكل بنية أكسيد النحاس من خالل مطيافية     C°600عند الدرجة  
التي أظهرت أن أكسيد النحاس المتشكل متعدد التبلور وأن     XRDانعراج األشعة السينية  

   (Monoclinic)أحادي الميل    ه ينتمي للنظامأن  إذ   (111)االتجاه البلوري المفضل هو  
وذلك في المجال    UV-VISل المطيافية الضوئية  ، كما تمت الدراسة الضوئية من خال

 .   nm(900-280)الموجي 
بين   النقي  الفلم  نفوذية  بنسبة   وأدت  (%59.72-%54.3)تراوحت  بالباريوم  اإلشابة 

12%wt      النفوذية بزيادة نسبة اإلشابة،    تكما ازداد    %62.175إلى زيادة النفوذية إلى
عملت اإلشابة   إذ    3.83eVبلغت قيمة فجوة الطاقة لالنتقاالت المباشرة للفلم النقي  قد  و 

عند      4.25eVبالباريوم على زيادة قيمة فجوة الطاقة المباشرة لتصل إلى أعلى قيمة لها  
 . wt%9نسبة اإلشابة 

،  XRD، التغطية بالدوران، Sol-Gelفلم رقيق، أكسيد النحاس،  المفتاحية: الكلمات
UV-VIS .النفوذية، االنعكاسية، فجوة الطاقة ، 
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Study of the Effect of Doping with Barium on Some 

Optical Properties of Thin Films of Copper Oxide 
Prepared by Sol-Gel Technique 

 
Jamal al-Din Khatib, d. Nada Abu Nokra, d. Mohamed Halabi 

 
Department of Physics, Faculty of Science, Idlib University 

 
Abstract: 
   Thin films of CuO were prepared using Sol-Gel technology, and 
we depended on the spin coating method at an angular speed of 2000 
rpm. Then, the barium-doped films were prepared according to the 
weight ratios (6%, 9%, 12%) wt, and the films were heat treated at 
600°C degrees. for an hour, and the formation of the copper oxide 
structure was confirmed by XRD spectroscopy, which showed that 
the formed copper oxide was polycrystalline and that the preferred 
crystal orientation was (111) as the structure was monoclinic. 
Through UV-VIS spectroscopy, in the wavelength range (280-900) 
nm. 
The transmittance of the pure film ranged between (54.3%-59.72%) 
and the doping with barium at 12%wt increased the transmittance to 
62.175%, and the transmittance increased with the increase in the 
dopant percentage, and the value of the energy gap for the direct 
transfers of the pure film was 3.83eV. The doping with barium 
increased the value of the direct energy gap to reach a maximum 
value of 4.25eV at 9%wt doping. 
Key words: thin film, copper oxide, Sol-gel, spin coating, XRD, 
UV-VIS, transmittance, reflectivity, energy gap. 
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 : مقدمة – 1
،  Mobile  الهاتف النقالك  بات التطور السريع لألجهزة اإللكترونية ذات االستعمال اليومي

، تحديد   Communication Devices االتصاالت، أجهزة  Laptop   المحمولالحاسب  
البيولوجية،  (GPS) اإلحداثيات   الحساسات   ،Biological Applications  التطبيقات 
Sensors    المتكاملةوالدارات Integrated Circuit ...على    وغيرها ملحة  ضرورة 

الشركات المنتجة، مما دفعها لبذل المزيد من الجهود في مجاالت البحث العلمي لتصغير 
  حجمأصبح تصغير  قد  و   ،م العناصر واألدوات المستخدمة وتحسين خواصها وأدائهاحج
  الناقلة األفالم نصف  استخدام األفالم الرقيقة وخاصة                  متاحا  من خالللعناصر المستخدمة  ا

Semiconductor    ملبية بذلك المتطلبات المتسارعة    تأقل من بضع ميكروميترابسماكات
 في هذا المجال.

بسماكة  ما  بأنها طبقة او عدة طبقات من ذرات مادة    :Thin Filmsتعرف األفالم الرقيقة  
  ، Substrateعلى ركائز مادية    مرسبة ميكروميترات،تتراوح من عدة نانومترات إلى عدة  

بناء على التطبيق المراد تنفيذه، فيمكن    نظرا للسماكة الضئيلة للفلم، يتم اختيار نوع الركيزةو 
إلخ  ... معدنية  أو  تكون زجاجية  لبيهات, )  (K. Kanjarawi, 2016)  .أن  صالح & 

2018 ) . 
ت فإن دراسة خصائص هذه                                                           وكون سماكة الفلم غالبا  من مرتبة عشرات أو مئات النانومترا

 . Nanomaterials النانوية األفالم وتطبيقاتها تندرج ضمن علوم المواد 
 (Lillo-Ramiro et al., 2021) . 
 الدراسة النظرية:  - 2

بشددددة الضدددوء الواردة عليه  dالسدددماكة  ذيمن الفلم المدروس  Iترتبط شددددة الضدددوء النافذ 
 بعالقة بيير_المبرت:  

(1)             αd -e 0I = I 
1( : معامل امتصاص مادة الفلم-(Cm. 
0I :العالقة التالية: ب وتعطىعلى الفلم  الواردةالضوئية  الشدة 

 (2)       T+IR+IAI = 0I 
 حيث: 
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AI  الممتص.: شدة الشعاع 
RI.شدة الشعاع المنعكس : 
TI  .شدة الشعاع النافذ : 

 وبصورة عامة نعرف كل من:

 = T           ( 3)         الضوئية:        (Transmittance)النفاذية 
ITI0 

 = A         (4)       الضوئية:         (Absorbance)االمتصاصية 
IAI0 

 = R            (5)     الضوئية:          (Reflectivity)االنعكاسية 
IRI0 

 :Absorbance Coefficient () معامل االمتصاص - 1.2
التناقص النسدددبي لشددددة الضدددوء وفق منحى انتشددداره عندما    بأنه  يعرف معامل االمتصدددا 

 .ينفذ بمقدار واحدة الطول في السطح الما 
النفوذية المقابلة لكل  طيوفويمكن حسددددددال معامل االمتصددددددا  باسددددددتخدام نتائ  

 معرفة سماكة الفلم الرقيق على النحو اآلتي:من خالل طول موجي و 
   α = 1d ln 1T      (6) 

 سماكة الفلم الرقيق. (d)النفاذية،  (T)معامل االمتصا ،  ()حيث 
 بالعالقة: (T)مع النفوذية  (A)وترتبط االمتصاصية 

       A = log 1T         (7) 

معلومات حول ميزات  تعطي    ومنه فإن دراسددددة شددددكل وموقع عتبة االمتصددددا  األسدددداسددددية
ن السددددددددددمة المشددددددددددتركة في أ إذاالنتقاالت اإللكترونية من حزمة التكافؤ إلى حزمة الناقلية،  

طيف االمتصدداصددية لجميع أنصدداف النواقل هو الزيادة السددريعة الحاصددلة في االمتصددا  
وهذا ما يعرف بحافة ،  طاقة اإلشدددددعاع الممتص مسددددداوية لفجوة الطاقة قيمة عندما تصدددددبح

أقل فرق بالطاقة بين أعلى نقطة في حزمة التكافؤ للمادة، وتمثل   االمتصددددا  األسدددداسددددية
 .(Hussin et al., 2020)وأخفض نقطة في حزمة الناقلية

 العالقة التالية:  A وTو   Rمن وتحقق كل 
    A+T+R=1      (8) 
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 : Extinction Coefficient (0k)معامل التخامد  - 2- 2
بأنه كمية ما تمتصه إلكترونات المادة المدروسة من طاقة                        يعر ف معامل التخامد

k0 بمعامل االمتصا  بالعالقة:   0k عليها ويرتبط معامل التخامد الواردفوتونات اإلشعاع  = α λ4π            (9) 

 .(nm)الواردطول موجة اإلشعاع  حيث:
 الجزء التخيلي من قرينة االنكسار العقدية وفق المعادلة التالية:  يمثل معامل التخامد

(10)        0ik– 0N = n 
  etمعراتي)(2004د. عبد الفتاح أحمد الشاذلي,  )  .الحقيقيةقرينة االنكسار    0nحيث  

al., 2013 ) 
 ( واالنتقاالت االلكترونيةEgالفجوة الطاقية ) - 3- 2
 Band Gap and Electronic Transitions: 

 تقسم االنتقاالت اإللكترونية بين حزمة التكافؤ وحزمة الناقلية في أنصاف النواقل إلى:
 مباشرة: انتقاالت إلكترونية  -

االنتقاالت   واقعهي  الناقلية  قعر حزمة  فيها  يكون  التكافؤ       ا  التي  قمة حزمة  فوق 
𝐾∆  مباشرة وهناك نوعان من االنتقاالت المباشرة، فعندما يكون  = تدعى هذه االنتقاالت   0

قمة حزمة التكافؤ إلى أما عندما تحصل االنتقاالت من    ،باالنتقاالت المباشرة المسموحة
𝐾∆أي    مجاورة لقعر حزمة الناقليةمنطقة   ≠   ،بالممنوعة  باالنتقاالت المباشرة  تدعى  0
االمتصا     ويرتبط الوارد  بمعامل  الفوتون  العالقة    (hν)طاقة  لالنتقاالت    (11)وفق 

 لالنتقاالت المباشرة الممنوعة: (12)لعالقة االمباشرة المسموحة، و 
(11)        1/2Eg) –αhν = A (hν  
(12)        2/3Eg) –= A (hν  αhν 

 :إذ أن
 α: 1(االمتصا  معامل-(cm. 

hν   :طاقة الفوتون الوارد(ev). 
 gE : الطاقية أو عرض المجال المحظور الفجوة)v(e . 

: A يتعلق بخصائص حزمتي التكافؤ والناقلية لنصف الناقل.  ثابت 
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 انتقاالت إلكترونية غير مباشرة:  -
االنتقاالت تكون قمة حزمة التكافؤ وقعر حزمة الناقلية في مناطق مختلفة في هذا النوع من  

المدروس الفضاء  المباشرة،  من  غير  االنتقاالت  من  نوعان  عندما   :وهناك  𝐾∆       مسموحة  = 𝐾∆وممنوعة عندما    0 ≠ ويعبر عن العالقة بين معامل االمتصا  وطاقة ،  0
الوارد   المسموحة   (14)و   (13)بالمعادلتين    (hν)الفوتون  المباشرة  غير  لالنتقاالت 

 واالنتقاالت غير المباشرة الممنوعة على الترتيب:
(13)    2Eg) –αhν = B (hν  
(14)    3Eg) –αhν = B (hν  

مقدار ثابت يتعلق بخصائص حزمتي التكافؤ والناقلية لنصف الناقل باإلضافة   Bحيث أن  
 (1983كتوت & معصراني, )(William D. Callister, 2014).إلى درجة الحرارة

 
 يوضح االنتقاالت الضوئية والفجوة الطاقية :(1)الشكل 

 حيث:
(a) .االنتقال المباشر المسموح   (b) .االنتقال غير المباشر المسموح 
(c)  الممنوعاالنتقال المباشر.    (d) االنتقال غير المباشر الممنوع. 

 ( 2017 ، مصطفى & الطاهر:1983 ،كتوت & معصراني(
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 أهمية البحث وأهدافه:   -3
التطور التكنولوجي  تعد األكاسيد النصف ناقلة من أهم موضوعات البحث ضمن إطار  

على مستوى العالم، ويحظى أكسيد النحاس ضمن هذه العائلة بأهمية خاصة في علوم 
 .                  كما ذكرنا سابقا   هامة                                              أنصاف النواقل استنادا  لما يمتلكه من تطبيقات

تخدم التطبيقات الضوئية   جيدةلحصول على أفالم رقيقة بمواصفات  إلى ايهدف هذا البحث  
ال وذلك من   .،وغيرها.  ومانعات االنعكاس  مرشحات وكواشف اإلشعاعالتكنولوجية مثل 

كعنصر كهرجابي بتكافؤ ثنائي يمكن أن يغير من بنية حزم الطاقة خالل اإلشابة بالباريوم  
والدهانات باإلضافة الستخداماته في صناعات األصبغة  المتشكلة  هذا   تم،  لألفالم  في 

لما تمتلكه من سهولة التحضير   األفالم الرقيقةلتحضير     Sol-Gelاختيار تقانة    البحث
رقيقة   أفالم  تحضير  في  المستخدمة  واألدوات  األجهزة  كبيرة  ذات  وبساطة  مساحات 

وسماكات متغيرة وطبقات متعددة قابلة للمقارنة مع تلك المحضرة باستخدام األجهزة الحديثة  
كونها منخفضة التكلفة من الناحية                                                  الباهظة الثمن وبشروط تحضير أقل تعقيدا ، فضال  عن  

 . ةاالقتصادي
 اإلجراءات العملية وطريقة البحث:  -4
 : Chemistry of Sol-Gel كيمياء المحلول الجيالتيني -4-1

ال عضوية أو      ا  بشكل عام أمالحتستخدم    Sol-Gelالد    بتقانةإن األفالم الرقيقة المحضرة  
وتحدث تفاعالت الحلمهة والتكاثف المتعددة   Precursorsألكوكسيدات المعدن كمولدات  

 عندما يتم خلط المولدات مع الماء أو الوسط المحل والحفازات. 
 على النحو اآلتي:في تحضير األكسيد عن التفاعالت الحاصلة   ويعبر

O2+ 2HCl+ 2H 2)3OH                    Cu (OCH3O + 2CH2.2H2CuCl       
 

                  O2+ 3H 2CuO + 2CO                      2+ 3O 2)3Cu (OCH 
 حيث يتم حرق المادة العضوية المرتبطة في هذا التفاعل ويتبقى األكسيد المعدني المطلول. 

C oΔ 600  
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 (Bahuguna et al., 2016)(2020 ،عباس خماس الساعدي)

 
 (: مراحل تقانة المحلول الجيالتيني.2الشكل )

 
الشائعة والتي نذكر  الطرق  إحدى    وهي  Spin Coatingبالدوران  عملية التغطية    تمت
بالغمس    منها التغطية  بالتدفق  Dip Coatingوهي:  التغطية   ،Flow Coating ، 

بالبخ     تم   Spin Coaterجهاز    على  باالعتمادوالتغطية    Spray Coatingالتغطية 
                تصنيعه محليا . 

 :تحضير األفالم النقية والمشابة بالباريوم -4-2
النقي عن طريق حل   النحاس  أكسيد  أفالم  تحضير  من كلوريد      4.26grتم 

في    O2.2H2CuCl  النحاس األسيتونتريل   من  ml10والميثانول    من   ml40المميه 
من بولي   4.26grللمزي     أضيف  0.5Mلنحصل بذلك على محلول أخضر داكن بتركيز  

لتكون النسبة   قوام أفضل للمحلول  قلتحقي  Polyethylenglyco (PEG) إيثيلين غليكول
للمزي  بضع    أضيف  PEGووضع المزي  في الخالط المغناطيسي وبعد انحالل    1:1

 مثبتة للفلم على الركيزة الزجاجية.  كمادة Triethylamine (TEA) قطرات من
 (Kadhim et al., 2016) (Hashim et al., 2018) 
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ساعات حتى تمام االنحالل والتجانس مع تغطية المحلول    ثالثواستمرت عملية المزج  
لتجنب أي    مناسب  ح المحلول بواسطة ورق ترشيحيالمزج، بعد ذلك تم ترش   عمليةخالل  

ساعة في درجة حرارة    24ترك المحلول بعد ذلك لمدة  ثم  شوائب تعيق عملية الترسيب،  
 ليصبح جاهزا للترسيب. ،C30°وهي حوالي  المخبر

 من gr (0.336 ,0.251 ,0.168)بعد ذلك عملية اإلشابة بالباريوم حيث أضفنا    تمت
 ,%6الوزنية )للحصول على نسب اإلشابة     O 2H2.2BaClكلوريد الباريوم المميه  

9%, 12%) wt    .على الترتيب 
التغطية بالدوران  وعندما أصبحت نقل    تم  (2000rpm)بسرعة    المحاليل جاهزة لعملية 

    C°180لمدة ساعة ثم إلى مجففة بدرجة      C°600األفالم المرسبة إلى مرمدة بدرجة  
 .عملية تبريد سريع ثبحيث ال تحددقيقة  20لمدة و 
 األجهزة واألدوات المستخدمة: -5

 .        محليا   مصنع Spin Coater جهاز التغطية بالدوران -1
 

  جهاز تنظيف باألمواج فوق الصوتية -2
Ultrasonic Cleaner . 

 . Magnetic Stirrer خالط مغناطيسي-3
 .gr 0.0001بدقة  ميزان حساس-4
 C°800 لفرن لدرجات حرارة عالية تصل -5

 . درجة مئوية
 درجة مئوية. 200 مجفف بحدود-6
 أنابيب مدرجة ......(. -بياشر  -زجاجيات مخبرية )انابيب اختبار -7
 . UV.VIS-Spectrometer جهاز قياس الخصا  الضوئية  -8
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 .XRD جهاز مطيافية انعراج األشعة السينية -9
 والمناقشة: النتائج  -6
 الدراسة البنيوية:  -6-1

  Rigakuمن نوع  XRDتمت الدراسة البنيوية باستخدام مطيافية انعراج األشعة السينية 
 2θوجرى المسح على قيم  (A°1.54)وبطول موجي قدره  20KVيعمل بجهد قدره 
النحاس  أظهرت النتائ  بالنسبة للفلم النقي من أكسيد و   ،(°70-°20)التي تراوحت بين 

 standard reference (3الموضح في الشكل) مقارنة مع الطيف المرجعي

patterns (JCPDS-ICDD) of 05-0661 تشكل طور أكسيد النحاس CuO  
حيث  (  4) هو موضح في الشكل كما،  (C 600) عند الدرجة ةبالمعالجة الحراريالنقي 

 CuO أكسيد النحاس على تشكل (2θ = 31.06° ,34.83° ,38.04°)  تدل القمم
على الترتيب وال يحدث التشكل التام  (111,111,100) الموافق للمستويات البلورية

 ,Dahrul et al., 2016; Khalid & Ahmad)ألكسيد النحاس دون تلك الدرجة
2021; Mallick; Selvaraj,2020)

تمثل الخطوط العمودية مواقع القمم وفق:  و  ةالمرجعي لجزيئات أكسيد النحاس النانوي  XRD(: طيف 3)الشكل 
(JCPDS-ICDD) of 05-0661 (Luna et al., 2015) 
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المشابة بالباريوم    CuOألفالم أكسيد النحاس    XRDأظهرت نتائ   أما بالنسبة للباريوم فقد  
الدرجة عند  حراريا   توافق (600C)                               والمعالجة  شدة  أعالها  جديدة  قمم  نشوء  الزاوية    ، 

(44.122θ =  )  النحاس ألكسيد  األساسية  القمم  إلى   2θ = 31.06°)   النقيإضافة 
النقي   CuOعلى حدوث تغير في بنية أكسيد النحاس    مما يدل   ،(38.04°, 34.83°,

 .(5)شائبة الباريوم في البنية البلورية لألكسيد النقي كما يوضح ذلك الشكل  إضافةعند 

 
 . CuO للفيلم النقي من   XRD طيف: (4) لشكلا

 
  . wt%12 بنسبة للفلم المشال بالباريوم   XRD طيف : (5) الشكل
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 : الضوئيةالدراسة  -6-2
أجريت القياسات الضوئية في مخبر البحث العلمي بجامعة إدلب باستخدام جهاز التحليل 

قمنا    حيث  DR/4000U  طراز  HACHنوع    من  Spectrophotometer  الطيفي
 . nm (900-250) المجال الموجي ضمنبالمسح 

السماكة الوسطية للفلم وقد تم حسال سماكة الفلم المحضر بالطريقة الوزنية، حيث تعطى 
 بالعالقة:

(15)          𝑡 = 𝑊𝐴 𝜌 

   1m-2W=mحيث: 
             1m تمثل كتلة الركيزة فارغة :)gr( . 
             2m تمثل كتلة الركيزة بعد ترسيب الفلم :)gr( . 

A               2 (: مساحة الفلمcm(  . 
               الكتلة الحجمية لمادة الفلم : (gr/cm3). 

 (D. K. Kanjarawi, 2015)(Ajeel et al., 2015) 
 : Transmittance  (T%) النفوذية - 1- 2- 6

لجميع   nm (900-280) النفوذية الضوئية ضمن مجال األطوال الموجية   تم قياس       
م النقي من أكسيد النحاس  لوأوضحت النتائ  أن قيم النفاذية بالنسبة للف  المحضرة،األفالم  

وقد تراوحت القيم  (λ)الطول الموجي  بزيادة  nm (900-280)تزداد في المجال الموجي 
المرئي   المجال  األحمر    (VIS)في  وأبدت   (%59.72-%54.3)بين    (IR)وتحت 

عند    %30.7حيث انخفضت حتى    (UV)                                         انخفاضا  واضحا  في المجال فوق البنفسجي
 .292nmالطول الموجي 

بدا واضحا األثر السلبي إلشابة  بالباريوم فقد  بالنسبة ألفالم أكسيد النحاس المشابة  أما 
  %28.25أفالم أكسيد النحاس بالباريوم على قيم النفوذية حيث بلغ متوسط قيم النفوذية  
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في حين     wt%9اإلشابةمن أجل نسبة        %39.6وبلغ  wt%6من أجل نسبة اإلشابة  
السابقتين حيث    نمنها في النسبتي  أعلى  %12كانت نفوذية األفالم المشابة بالباريوم بنسبة  

 . (1)يبين ذلك الجدول  كما %62.17   بلغ معدلها  
  تتشكل wt%9 و   wt%6  تينبأنه من أجل الفلمين المشابين بالنسب  ما سبقيمكن تفسير  

مستويات شائبة ضمن فجوة الطاقة مما يؤدي إلى زيادة عمليات االمتصا  الناتجة عن  
 .(Hussein, 1998)زيادة عدد االنتقاالت اإللكترونية وبالتالي انخفاض معدل النفوذية 

بالنسب   مأطياف النفوذية ألفالم أكسيد النحاس المشابة بالسترونشيو   (6)ل  ويوضح الشك
مقارنة مع الفلم النقي، ويظهر فيه بشكل واضح التزايد    wt (%12 ,%9 ,%6)الوزنية  

 وذلك في الفلمين    700nm) فوق )في األطوال الموجية    (IR)السريع للنفوذية في مجال  
 ،wt%9مع أفضلية واضحة للفلم المشال بنسبة    wt, 9%wt%6  تينالمشابين بالنسب

 (IR Detector) لالستخدام في تطبيقات كواشف األشعة تحت الحمراء       قابال   هلما يجع
 .    (2017 ، دوغان & زعروري ))  2018 ،صالح & لبيهات)   

 (: تغيرات قيم النفوذية للفلم النقي واألفالم المشابة بداللة الطول الموجي. 1الجدول )
T %  

CuO: Ba12% CuO: Ba9% CuO: Ba6% CuO λ(nm) 
60.12 65 42.21 60.12 900 
59.64 60.7 39.27 59.64 850 
59.43 55.9 35.91 59.43 800 
58.75 49.2 31.24 58.75 750 
59.26 44.5 29.08 59.26 700 
59.75 38.6 27.62 59.75 650 
60.62 40.7 27.03 60.62 600 
61.24 38.3 26.74 61.24 550 
61.93 36.6 26.56 61.93 500 
62.54 35.1 26.55 62.54 450 
63.19 34.1 27 63.19 400 
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62.78 33.7 27.35 62.78 375 
63.12 34.3 27.65 63.12 350 
63.56 34.8 27.74 63.56 340 
63.03 35.1 28.48 63.03 330 
60.84 35.4 28.48 60.84 320 
54.09 36.6 28.86 54.09 310 
36.96 37.5 30.55 36.96 300 
69.05 38.9 30.31 69.05 296 
69.64 39.2 29.89 69.64 292 
70.58 39.5 29.52 70.58 288 
68.47 38.6 28.16 68.47 284 
66.08 38.1 27.71 66.08 280 
70.9 30.9 22.66 70.9 276 
62.17 39.6 19.03 51.43 Average 

 

مقارنة مع الفلم  wt (%12 ,%9 ,%6)الوزنية : أطياف النفوذية لألفالم المشابة بالباريوم بالنسب (6) الشكل
 . النقي



 2021العدد لعام  4المجلد                                                  مجلة بحوث جامعة إدلب 

193 
 

 : Reflectivity (R%) االنعكاسية - 1- 2- 6
( تغيرات في قيم االنعكداسدددددددددددددديدة لألفالم المشددددددددددددددابدة بدالبداريوم بين المجدال 2)يظهر الجددول  

  wt%6المرئي والمجال تحت األحمر القريب من الطيف، ففي حالة الفلم المشدال بنسدبة  
 في   %20تجاوزت في المجال المرئي ثم   %16 ن انخفضدددت قيمة االنعكاسدددية إلى ما دو 

في حين أن سددددلوك االنعكاسددددية في الفلم المشددددال    ،700nmمجال األطوال الموجية فوق 
المجال  في %20                                          مختلفا  فقد ازدادت االنعكاسددددددددددددية لتتجاوز حدود  كان  wt%9بنسددددددددددددبة 

 . 900nmعند  (IR)في المجال  %13المرئي ثم انخفضت سريعا لتصل إلى ما دون 
                                     قليال  في قيم االنعكاسية بالمقارنة مع             انخفاضا    wt%12بينما أظهر الفلم المشال بنسبة  

الفلم النقي، كما أنه لم يكن هناك فرق في قيم االنعكاسية بين المجال المرئي والمجال تحت  
 . %16.9األحمر حيث كان متوسط االنعكاسية على كامل الطيف الممسوح 

( الذي يمثل أطياف االنعكاسية 7يمكن مالحظة هذه التغيرات بشكل واضح في الشكل )
 لألفالم الثالثة المشابة والفلم النقي.

 (: تغيرات قيم االنعكاسية بداللة الطول الموجي لألفالم المشابة بالباريوم. 2الجدول )

λ(nm) 
R % 

CuO: Ba6% CuO: Ba9% CuO: Ba12% 

900 20.29 12.62 17.97 

850 20.13 14.57 18.15 

800 19.59 16.49 18.04 

750 18.26 18.59 17.95 

700 17.32 19.61 17.38 
650 16.48 20.13 17.46 

600 16.17 19.99 17.27 

550 15.96 19.72 17.16 

500 15.84 19.4 16.91 
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450 15.85 19.13 17.02 

400 16.1 19.04 16.88 

375 16.35 19.22 16.74 

350 16.55 19.33 16.97 

340 16.56 19.46 17.56 

330 17.02 19.56 19.21 

320 16.92 19.74 19.84 

310 17.14 19.81 14.85 

300 17.95 19.89 14.66 
296 17.89 20.26 14.32 

292 17.61 20.26 15.03 

288 17.48 20.31 15.92 

284 12.44 20.05 14.2 

280 16.59 20.04 17.35 

Average 15.88 19 16.9 

 

 
 بالنسب الوزنية باريومأطياف االنعكاسية لألفالم المشابة بال(: 7الشكل )

 (6%, 9%, 12%) wt  .مقارنة مع الفلم النقي 
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 :Band Gap )عرض المجال المحظور( (Eg)فجوة الطاقة  - 3- 2- 6
من خالل أخذ  Tauc تم حسددال فجوة الطاقة لالنتقاالت المسددموحة المباشددرة وفق نموذج

حيدددث أظهرت الحسددددددددددددددددابدددات أن فجوة الطددداقدددة    (11)  البيدددانيدددة للعالقدددةالممددداس للخطوط  
من تقاطع    (8في الشدكل ) كما هو ظاهر eV 3.83  المسدموحة المباشدرة للفلم النقي بلغت

وهدذه القيمددة متوافقددة    νh  الممدداس في الخط البيدداني مع المحور الدذي يمثددل طداقدة الفوتون 
 (S. Bahabri et al., 2019)(Lillo-Ramiro et al., 2021)إلى حد ما مع المراجع

  (Sabri, 2016)(Bellal et al., 2019)  وقريبة من المرجع (Mallick & Sahu, 

2012) . 
حسددددبت قيم فجوة الطاقة ألفالم أكسدددديد النحاس المشددددابة بالباريوم بالنسددددب المذكورة حيث و 

 من األفالم المشدددددددددابة بالنسدددددددددب للك  (eV,4.25 eV,3.9 eV 4.19)بلغت القيم التالية  

(6%, 9%, 12%) wt .على الترتيب 
المشدددددابة بالباريوم مع تغير نسدددددبة اإلشدددددابة حيث   مفجوة الطاقة في األفالقيم  نالحظ تغير  

أن اإلشددددددددددددددددابدددة بدددالبددداريوم قدددد أزاحدددت حدددد   ونالحظكددداندددت كدددل القيم أعلى من الفلم النقي  
من      ا  كبير      ا  االمتصدددددددا  بشدددددددكل أعلى من اإلشدددددددابات السدددددددابقة ما يدل على أن هناك عدد

ويمكن تفسددير الزيادة الحاصددلة في ،  المسددتويات الموضددعية ضددمن حزمة الناقلية قد شددغلت
 Bureshtain-Moss) موس(  –فجوة الطاقة وفق ما يدعى بإزاحة )مفعول( )بريشددددتاين  

Shift)    بأن الشددوائب قد قللت بعض المسددتويات الموضددعية ضددمن المجال المحظور وهذا
من قبدل إلكتروندات   (CB)حزمدة النداقليدة    من  ندات  بددوره عن مدلء المسددددددددددددددتويدات القريبدة

الشددددددددددددوائب فتنزاح حافة حزمة الناقلية مما يجعل انتقال اإللكترونات من قمة حزمة التكافؤ 
(VB) من الطاقة    ا  يتطلب مزيد. 

 (Böer, 2013)   (Saadaldin et al., 2015)  (Study of Structural and 

Optical Properties of (ZnO:Sn)Thin Films Prepared By Chemical 

Spray Pyrolysis Method, 2012)  
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 (: قيم معامالت االنتقاالت اإللكترونية المباشرة للفلم النقي واألفالم المشابة. 3الجدول )
2. eV)1-. (Cm2(αhν)  

CuO: Ba12% CuO: Ba9% CuO: Ba6% CuO hν (eV) 
6.08E+09 4.36E+09 1.08E+10 6.24E+09 1.38 
7.03E+09 6.55E+09 1.42E+10 7.40E+09 1.46 
8.04E+09 1.00E+10 1.92E+10 8.68E+09 1.55 
9.56E+09 1.70E+10 2.82E+10 1.08E+10 1.65 
1.06E+10 2.55E+10 3.65E+10 1.23E+10 1.77 
1.19E+10 4.07E+10 4.59E+10 1.42E+10 1.91 
1.32E+10 4.27E+10 5.57E+10 1.61E+10 2.07 
1.51E+10 5.79E+10 6.74E+10 1.95E+10 2.26 
1.75E+10 7.69E+10 8.24E+10 2.38E+10 2.48 
2.07E+10 1.03E+11 1.02E+11 3.05E+10 2.76 
2.50E+10 1.38E+11 1.26E+11 4.03E+10 3.10 
2.93E+10 1.60E+11 1.40E+11 4.94E+10 3.31 
3.29E+10 1.78E+11 1.58E+11 5.78E+10 3.55 
3.38E+10 1.84E+11 1.67E+11 6.37E+10 3.65 
3.72E+10 1.91E+11 1.70E+11 7.24E+10 3.76 
4.58E+10 2.00E+11 1.81E+11 9.24E+10 3.88 
7.47E+10 2.00E+11 1.88E+11 1.27E+11 4.00 
2.07E+11 1.95E+11 1.83E+11 2.00E+11 4.11 
2.90E+10 1.88E+11 1.91E+11 2.48E+11 4.14 
2.84E+10 1.90E+11 2.00E+11 3.11E+11 4.19 
2.71E+10 1.92E+11 2.10E+11 2.79E+11 4.25 
3.29E+10 2.08E+11 2.33E+11 1.60E+11 4.31 
4.05E+10 2.20E+11 2.46E+11 8.70E+10 4.37 
2.87E+10 3.34E+11 3.39E+11 7.53E+10 4.43 
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(: فجوة الطاقة في االنتقاالت المباشرة المسموحة ألفالم أكسيد النحاس المشابة بالباريوم مقارنة بالفلم  8)الشكل 
 النقي. 

 :k Extinction Coefficient)0( معامل التخامد - 4- 2- 6
للفلم النقي  لتخامد  لمعامل ا  القيمة العظمىأن    (4المبينة في الجدول )  تظهر الحسابات

الطاقة حتى تصل إلى    ثم تتناقص قيمته مع تزايد  (IR)  الطاقات المنخفضةكانت عند  
  الطيف، ثم يالحظ بعد ذلك التزايد السريع ضمن  من  UVأدنى قيمة لها مع بداية المجال 

 . UV المجال
مع زيادة    نالحظ تناقص متوسط قيم معامل التخامدفلألفالم المشابة بالباريوم    أما بالنسبة

نسبة اإلشابة بالباريوم، في حين أن كل األفالم المشابة بالباريوم تميزت عن الفلم النقي 
ويمكن تفسير ذلك   (، 7يظهر في الشكل )  كما  (IR) المجالبانخفاض معامل التخامد في 

حيث يمكن أن نالحظ    قيم االمتصاصية لألفالم المشابة في المجال المذكور، بانخفاض  
 إمكانية استخدام هذه األفالم كفالتر تمرير لألشعة تحت الحمراء.
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 (: تغيرات قيم معامل التخامد للفلم النقي واألفالم المشابة بالباريوم. 4)الجدول 
 0K  

CuO: Ba12% CuO: Ba9% CuO: Ba6% CuO hν (eV) 
0.41 0.34 0.54 0.41 1.38 
0.39 0.38 0.55 0.40 1.46 
0.37 0.41 0.57 0.38 1.55 
0.35 0.47 0.61 0.38 1.65 
0.32 0.50 0.60 0.35 1.77 
0.30 0.55 0.58 0.32 1.91 
0.27 0.48 0.55 0.29 2.07 
0.24 0.47 0.50 0.27 2.26 
0.21 0.44 0.46 0.25 2.48 
0.19 0.42 0.41 0.23 2.76 
0.16 0.38 0.36 0.21 3.10 
0.15 0.36 0.34 0.20 3.31 
0.14 0.33 0.31 0.19 3.55 
0.14 0.32 0.30 0.19 3.65 
0.13 0.31 0.29 0.19 3.76 
0.14 0.29 0.28 0.20 3.88 
0.17 0.28 0.27 0.22 4.00 
0.27 0.27 0.25 0.26 4.11 
0.10 0.25 0.25 0.28 4.14 
0.09 0.25 0.24 0.30 4.19 
0.09 0.24 0.24 0.28 4.25 
0.10 0.24 0.25 0.21 4.31 
0.10 0.24 0.25 0.15 4.37 
0.09 0.29 0.28 0.13 4.43 
0.20 0.35 0.38 0.26 Average 
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 : تغيرات معامل التخامد بداللة طاقة الفوتون في األفالم المشابة بالباريوم مقارنة مع الفلم النقي. (7) الشكل
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 االستنتاجات 
بتقانة   -1 المحضرة  النحاس  أكسيد  ببطريقة       Sol-Gelأفالم  الدوران التغطية 

 متعددة التبلور.   C°600                             والمعالجة حراريا  عند الدرجة 

            تجعله قابال      wt%9إن الزيادة السريعة في نفوذية الفلم المشال بالباريوم بنسبة   -2
 .(IR Detector)لالستخدام في تطبيقات كواشف األشعة تحت الحمراء 

 .IRانخفاض قيمة االنعكاسية في المجال   إلىاإلشابة بالباريوم  أدت -3

أدت اإلشابة بالباريوم إلى زيادة فجوة الطاقة المباشرة حيث كانت أعلى قيمة لها   -4
    .wt%9عند نسبة اإلشابة 

المشال   -5 الفلم  عند  الكهرطيسية  الموجة  تخامد  لمعامل  قيمة  أعلى  على  حصلنا 
 .  wt%6بنسبة 

 
 

 مقترحات  التوصيات وال
 دراسة تأثير المعالجة الحرارية ألفالم أكسيد النحاس المشابة بالباريوم. -1

والمادة  -2 االنحالل  وسط  تغيير  بعد  بالباريوم  المشابة  النحاس  أكسيد  أفالم  دراسة 
 المثبتة.

للمقارنة مع الباريوم كشائبة ألفالم أكسيد  خر  آاإلشابة بعنصر قلوي أو قلوي ترابي   -3
 النحاس.

العمل على تحضير أفالم أكسيد النحاس المشابة بالباريوم بسرعات دوران مختلفة  -4
 . وبطرق تغطية مختلفة

 دراسة الخصائص الكهربائية ألفالم أكسيد النحاس المشابة بالباريوم.  -5
 . Microstructureدراسة البنية الحبيبة الدقيقة  -6

 
 
 
 
 
 
 



 2021العدد لعام  4المجلد                                                  مجلة بحوث جامعة إدلب 

201 
 

References 

أحمد    -1      الفتاح  عبد  )د.  الثالث  2004الشاذلي.  الجزء  الجوامد  فيزياء  جامعة عين    -(. 
 .شمس

(. الخصائص الضوئية لكاشف األشعة  2017أ. د. ط. )  ،& زعروري   ،.شيرب ،دوغان  -2     
 .تحت الحمراء المصنع بطريقة التوضع الكيميائي

ل.هينةج  ،صالح -3 لبيهات  ،.  )فاءص  ،&  والبصرية  2018.  التركيبية  الخصائص   .)
–1  ،87  ، ألغشية أكسيد النيكل المطعم بالنحاس. جامعة حمه لخضر الوادي الجزائر

87. 

4- ( الساعدي.  خماس  النانوتكنولوجي  2020عباس  التكنولوجية  - (.    - بغداد  -الجامعة 
 .مكتبة اليمامة للنشر

  - كلية العلوم  -(. فيزياء الجسم الصلب 1983. )سامب ،& معصراني ،.خري ف ،كتوت -5
 .منشورات جامعة دمشق

(. مقدمة في فيزياء أشباه الموصالت  2017. )لحسينيا  ،& الطاهر  ،.سري ي  ،مصطفى -6
 .الجزء األول -

(. دراسة الخصائص البنيوية  2013. )لي& مالك, ع  ياث ،الحامض ،منير ،غ  ،معراتي -7
 11–1  ،(1)39والضوئية والكهربائية ألفالم أكسيد االيريديوم. دراسات العلوم األساسة,  

 
-8 Ajeel, F. N., Nazar Hussein, A., Khalaf Muhammad, S., Abdaul Mohsin, 

S., & Ajeel, F. N. (2015). STUDY ON STRUCTURE AND 
OPTICAL PROPERTIES OF CuO THIN FILMS PREPARED BY 
CHEMICAL SPRAY PYROLYSIS. Original Research Article 

Journal of Applied Physical Science International, 4(3), 178–184. 
https://www.researchgate.net/publication/308178026 

9-Study of Structural and Optical Properties of (ZnO:Sn)Thin Films 
Prepared By Chemical Spray Pyrolysis Method, Diyala University-
College of Sciences 1 (2012). 

10-Bahuguna, G., Mishra, N. K., Chaudhary, P., Kumar, A., & Singh, R. 
(2016). Thin Film Coating through Sol-Gel Gel Technique. Research 

Journal of Chemical Sciences, 6(September 2017), 65–72. 
11-Bellal, Y., Bouhank, A., Serrar, H., Tüken, T., & Sığırcık, G. (2019). 

A Copper Oxide (CuO) Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis 
Method. MATEC Web of Conferences, 253, 03002. 
https://doi.org/10.1051/matecconf/201925303002 



 خطيب، د. أبو نقرة، د. حلبي      

202 
 

12-Böer, K. W. (2013). Handbook of the Physics of Thin-Film Solar Cells- 

University of Delaware Naples, USA. 
13-Dahrul, M., Alatas, H., & Irzaman. (2016). Preparation and Optical 

Properties Study of CuO thin Film as Applied Solar Cell on LAPAN-
IPB Satellite. Procedia Environmental Sciences, 33, 661–667. 
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.121 

14-Hashim, H., Samat, S. F. A., Shariffudin, S. S., & Saad, P. S. M. (2018). 
Investigation of Annealing Temperature on Copper Oxide Thin Films 
Using Sol-Gel Spin Coating Technique. IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, 340(1), 0–9. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/340/1/012008 

15-Hussein, A. H. (1998). Study Structural and Optical Properties of 
CdSe:Al Thin Films as a Function of Doping Ratio and Annealing 
Temperature. College of Education for Pure Sciences Ibn Al-

Haitham, 117, 1–117. 
16-Hussin, H. A., Al-Hasnawy, R. S., Jasim, R. I., Habubi, N. F., & Chiad, 

S. S. (2020). Optical and structural properties of nanostructured CuO 
thin films doped by Mn. Journal of Green Engineering, 10(9), 7018–
7028. 

17-Kadhim, R. G., Raheem, B., & Kzar, S. (2016). Structural and Optical 
Properties of CuO Doped (Li) Thin Films Prepared by Sol-Gel 
Technique. WSN, 56, 56–66. www.worldscientificnews.com 

18-Kanjarawi, D. K. (2015). Preparing pure thin films from poly vinyl 

chloride and studying the effect of the rotating velocity on the optical 

constants. 4, 83–98. 
19-Kanjarawi, K. (2016). Studying the optical conductivity of plastic 

polystyrene thin film prepared by spin coating technique. Tishreen 

University Journal for Research and Scientific Studies -, 3(38), 45–
62. 

20-Khalid, A., & Ahmad, P. (2021). Structural, optical and antibacterial 
efficacy of pure and zinc-doped copper oxide against pathogenic 
bacteria. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 16(2), 
243–248. https://doi.org/10.3390/nano11020451 

21-Lillo-Ramiro, J., Guerrero-Villalba, J. M., Mota-González, M. de L., 
Tostado, F. S. A.-, Gutiérrez-Heredia, G., Mejía-Silva, I., & Castillo, 
A. C.-. (2021). Optical and microstructural characteristics of CuO 
thin films by sol gel process and introducing in non-enzymatic 
glucose biosensor applications. Optik, 229, 166238. 
https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.166238 

22-Luna, I. Z., Hilary, L. N., Chowdhury, A. M. S., Gafur, M. A., Khan, 



 2021العدد لعام  4المجلد                                                  مجلة بحوث جامعة إدلب 

203 
 

N., & Khan, R. A. (2015). Preparation and Characterization of 
Copper Oxide Nanoparticles Synthesized via Chemical Precipitation 
Method. OALib, 02(03), 1–8. https://doi.org/10.4236/oalib.1101409 

23-Mallick, P., & Sahu, S. (2012). Structure, Microstructure and Optical 
Absorption Analysis of CuO Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel 
Route. Nanoscience and Nanotechnology, 2(3), 71–74. 
https://doi.org/10.5923/j.nn.20120203.05 

24-S. Bahabri, F., Y. Mahmoud, A., & A. Alghameeti, W. (2019). 
Studying Changes in Structural, Optical and Electrical Properties of 
Nickel Doped Copper Oxide (CuO) Nanoparticles. Journal of 

Nanoelectronics and Optoelectronics, 16(2), 243–248. 
https://www.ingentaconnect.com/content/10.1166/jno.2021.2912 

25-Saadaldin, N., Alsloum, M. N., & Hussain, N. (2015). Preparing of 
Copper Oxides Thin Films by Chemical Bath Deposition (CBD) for 
Using in Environmental Application. Energy Procedia, 74, 1459–
1465. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.794 

26-Sabri, T. Y. (2016). Study the effect of annealing on the structural and 
optical properties of copper oxide (Cu2O & CuO) thin films. Master 

Thesis / University of Tikrit / College of Science / Department of 

Physics, December. 
27-Selvaraj, S. P. (2020). Enhanced surface morphology of copper oxide 

(CuO) nanoparticles and its antibacterial activities. Materials Today: 

Proceedings. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.574 
28-William D. Callister, J. D. G. R. (2014). Materials science and 

Engineering 9E. John Wiley & Sons. 
 
 

 



 2021لعام  2العدد  4المجلد                                             مجلة بحوث جامعة إدلب           

204 
 

 لحم الفروج المستورد القولونية في اإلشريكية التقصي عن 
 

 2الدكتور فؤاد الداود 1يوسف شرف
 كلية الطب البيطري _ جامعة إدلب

 
 خص    م لال
 ة دددا ادددو  ، و العدددالل تدددا  اد اادددتفي فا  دددا                           واجن مدددن اللحدددوم ا اااددد ة ال           لحدددل الدددد        يعدددد    

و  ددادا اادددتفي   المسددتو د ج و                        المع شددا و  ددن امددن ال ددد    بسددبب اددوو الو ددد  بالتحديددد 
عدددداد العدددام       الت   تحديدددد ل جددد او  دددحا البحددد إة تدددل        الصدددح   وال قابدددة  جددد اوا                ونظددد ا  ل دددع  اإ

شدد  ة ة                                 ا عن وجود القولون ددا  و صوًددا  اإ        التقص   ، و دوج المستو                ا لحل ال      للقولون ا 
. تددل عددد القولون ددا  با  قددة العددد التجزئددةب دد  ع نة  خح من محددي    30         ، ج معت  القولون ة

اددداعة،  48م لمددددا 30ºعلدددل الد جدددة  BGBL                                 ا  ثددد  ااتمدددا   بعدددد التح ددد ن  دددا مددد   
والتقصددا عددن اإشدد  ة ة القولون ددة  ددا الع نددا  اإيجاب ددة للقولون ددا  بالتح دد ن  ددا مدد   

BGBL    44علل الد جةº   ا  ا ندول، وتأ  د النتائج بالز اعددة ااعة وإج او ا تب  48لمدا
أظف   قد ، و API 20Eالك م ائ ة الح و ة بتقن ة  ا  تبا ا ال إج او  EMBعلل أطبا  

 .%30باإش  ة ة القولون ة   ثونسبة التلو  ،%63.33                          نسبة التلو ث بالقولون ا   النتائج أن  
 

 المستو د، اإش  ة ة القولون ة. الكلما  الم تاا ة: القولون ا ، لحل ال  وج 
 

 

 
 
 

 
 جامعة إدلب.  -كل ة الاب الب ا ي  -د ااا  عل اطالب  1
 جامعة إدلب. -أاتاذ مساعد  ا ا ا او الدق قة كل ة الاب البش ي  2
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Investigation of Escherichia coli in Imported Broiler Meat 

 
 Yusuf Sharaf, Dr. Fouad Al-Daoud 

 Abstract 
  Poultry meat is one of the basic meats whose consumption has increased 
all over the world, and in Syria in particular, because of the poor living 
conditions, the cheap price of imported poultry and its increase in 
consumption, and due to the weakness of health measures and control, 
this research was conducted to determine the general coliform count in 
imported chicken meat, and to investigate the presence of coliform, 
especially Escherichia coli. 30 thigh samples were collected from retail 
stores. Coliforms were counted by the most probable number method 
after incubation in BGBL broth at 30 ºC for 48 hours, and investigation 
of Escherichia coli in coliform positive samples by incubation in BGBL 
broth at 44 ºC for 48 hours and an Indole test, confirmation of results by 
culture on EMB plates and then testing Biochemical with API 20E 
technology. The results showed that the percentage of coliform pollution 
is 63.33%, and the percentage of E. coli pollution is 30%.                          

                                                               
 
 
Key words: coliform, Imported Broiler Meat, Escherichia coli. 
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ــة  : Introduction                م ق ـد  مـ 
                            بددال الندد اخ مددع  ا  عل دد  وذلدد                                                          ي عد  لحل الد جاج مددن أ ثدد  اللحددوم ااددتفي ا ، ا دد  ا داد إق  

زا، و  ديدددداد م ددددا المسددددتفلك ن  عتبددددا  اللحددددوم الب  دددداو بسدددد                                                                             بب مواًدددد ات  الحسدددد  ة المم دددد 
 .((Geonaras,1995                              ًح  ة أ ث  من اللحوم الحم او  

                                                                             تكون ع ي  الا و  الس ل مة  ددا الحالددة الاب ع ددة عق مددة و ال ددة مددن ا ا دداو الدق قددة،   
                                         عنددد تعدد  ح الح ددوان إجفدداد أالجددوش، أو العادد                                       إ   أن  التلددو ث ا و لددا للحددوم قددد يحدددث 

ديدين، أو الت بددد   الح ا  دد ة الم اجاددة(، والددحي  يدد عا  علددل الج  فددا  المندداعا، و  سددبب                                                                                        الشدد 
الا وًددددول ا ا دددداو الد ق قددددة إلددددل  ة بعدددد  ا يشدددد ة، وةالتدددد                                                                           ددددع   كمددددا يز ددددد مددددن ن اذيدددد 

ة الددحبو واددلج الجلددد نت جددة تيمدد  اللحددل                                            الع ي ، أما التلو ث الث انوي   حدددث عنددد عمل دد 
ةا  ن والادد او   والعمدد ال ومدداو وأ ح المسددلج وكددحل  يحدددث عنددد نددزش ا اشدداو  ،                                                 مدد  السدد 

داول-                                                             و صوًددددا  عنددددد اصددددول تمددددز  ، إ ددددا ة  إلددددل معددددامي  بعددددد الددددح بو أالن قددددا  -         التدددد 
 (.2015         الش  جبا،أ             الت خز ن...( –         الت صن  

                                                         و ث الج اددوما ي دد  ممةددن، ولكددن يمةددن تقل ددا مخدداط  ا مدد اح التددا                    الغ دداب التدد ام للتلدد  
تنقلفدددا ا يحيددددة، وكددددحل  تقل ددددا ال سددداد بشددددةا كب دددد  عددددن ط  ددد  تقل ددددا أعددددداد ا وااددددتبعاد 
                                                                                  الكائنا  الد ق قددة المسددببة لضمدد اح، ا دد  تشدد   الب انددا  الوةائ دد ة اددول ا مدد اح المنقولددة 

للعدددو                                       تددل  ددا البلدددان المتقد  مددة  ددو اددبب مفددلج ا                                  بالغددحاو إلددل أن  ااددتفي  لحددوم ال دد و 
 .(Fitzgerald et al, 2001) التا تنقلفا ا يحية للبش 

ة جددددزو مددددن    للثدددددي ا                فددددا  الف ددددما             ددددا الج                  ب ددددت الاب عددددا        الن                                   تعددددد  اإشدددد  ة  ة القولون دددد 
وقددد  مددن اإنسددان والح ددوان،                                          ةعدد  ذ ا  فددا م تباددة بددأم اح اإاددفال  ددا كددا   و   ددو ،      والا  
أع دداو اإنسددان        ددا    علددل ااددتعما  بة لضمدد اح القددد ا          ة المسددب                ة القولون دد                  اإشدد  ة       طددو  

بة           ة المسددب               ة القولون دد           اإشدد  ة   ،  مجموعددة وااددعة مددن ا مدد اح وا عدد احبسددبب       والت           تق  بددا  
    ا  ادددبب       وتعددد                فددا  الف دددما                ة  ددا ج الج                        تصدد ب ا يشدد ة المخاط ددد   لضمدد اح  ددا ج ا معددداو

ا ط دددال المصدددداب ن بالتفدددداب          مددددن دم    عزلفدددا، كمدددا يمةددددن              ب ا البددددولا                مدددداج السددد      ا   ئ سددد 



 ش ف، د. الداود  ط.ب.   

207 

 

ة                           ة  ددددا إاددددداث ا شددددةال المعو دددد            ة المعن دددد              ة القولون دددد                     أمددددا ذ ا ي اإشدددد  ة    حايا الول دددددي،     السدددد  
بة لإلاددفال،           ة المسددب               ة القولون دد           اإشدد  ة   ل      تسددم   ا مجموعددة م  دد ة كب دد ا         فا تشددة              للم ح  إن  

 Caprioli et) ة اإمددد اح     آل ددد  بحسدددب والتدددا تنقسدددل إلدددل عددددد مدددن ا ندددواش المم  دددة 

al,2014) 
                                     ذ ا ي اإشدد  ة  ة القولون دد ة المنز   ددة         ت عدد د                                           مددن بدد ن ا نددواش المسددب  بة لضمدد اح  ددا ا معدداو   

،                 ا وان دد ة المنشددأ  قدد  O157:H7مثا  enterohemorrhagic E. coli (EHEC) لضمعاو
 Avian pathogenic E. coli (APEC)                                                 أما بالنسبة لإلش  ة  ة القولون  ة المم  ددة للا  ددو 

ولكددن  نددا  بعدد  التدددا ا بدد ن ذ ا ي  ،                                       ل ست م تباة با  ماج المعو  ة عنددد البشدد    إنفا
ة المم  ددددة للا  ددددو  والددددح  ا ي                                   المسددددب  بة لضمدددد اح  ددددا ج ا معدددداو عنددددد                                                 اإشدددد  ة  ة القولون دددد 

 . (McCoy,2011)نساناإ
                                                                             ا مدد  ا  ثدد  أ م ددة  ددو ااتمال دد ة أن يةددون البدد   ولحددل الددد واجن الملددو ث باإشدد  ة  ة     إن  

                                         لنقدددا اإشددد  ة  ة القولون ددد ة المم  دددة  دددا ج          مسدددتودعا   APEC                          القولون ددد ة المم  دددة للددددجاج 
حايا عندددد البشددد المسدددال  البول دددة  أ مددداج       تسدددب  ب والتدددا ،  ExPECا معددداو                    ، والتفددداب السددد 

meningitis،  ا   تعتمد  حه ال     ة علل أوج  التشاب   ،وأم اح أ     ا ج ا معاو                                        
 APEC                                    اإشدد  ة  ة القولون دد ة المم  ددة للدددجاج ذ ا ي الملحوظددة التددا تتشددا   بفددا بعدد  

 أنددواش علددل النقدد   مددن ،ExPECا ج ا معاو عند البشدد                                 واإش  ة  ة القولون  ة المم  ة  
وأنمددداط ال وعدددة                       و المجموعدددا  المصدددل  ة، اللحدددوم ا  ددد   وذلددد   دددا تسلسدددلفا الج ندددوما،

 ،                               وأنمدداط مقاومددة الجدد  اا ل لضدو ددة، ومحتددو  البي م دددا  ،                        وأنمدداط الن شددوو والتاددو    الج ن ة،
            ، كمددا ت ظفدد  ((Manges,2016التج ةددة   القد ا علل إاداث الم ح عند البشدد  وا واندداو 

                                         ث باإشدد  ة  ة القولون دد ة، ويالبدد ا مددا تكددون                                               لحددوم الددد واجن أعلددل المسددتو ا  اإجمال ددة بددالتلو  
ة المعزولدددددددة مدددددددن الددددددد واجن أ ثددددددد  مقاومدددددددة   ذ ا ي  لضدو دددددددة المتعدددددددددا                                                         اإشدددددد  ة  ة القولون ددددددد 

multidrug resistant أMDR ) مددن اللحددوم  عزولددة               القولون دد ة الم           اإشدد  ة  ة بالمقا نددة مدد
قدددد يةدددون   دددادا اادددتفي  لحدددوم ، بالتدددالا Manges and Johnson, 2012)أ ا  دد   
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 antibiotic                                                                       الد واجن  ا جم   أنحاو العالل قد اا ل  ا ظفو  مقاومة الم ادا  الح و  ة

(ATB) resistance   اExPEC   وظفو  عدوExPEC    2012(  ا البش Pitout,(. 
 :Research Objectivesالبحث   فأهدا

 د.وج المستو                ا لحل ال      للقولون ا عداد العام       الت   تحديد  -1

وج       ال ددد   شددد  ة ة القولون دددة  دددا لحدددل                                 ا عدددن وجدددود القولون دددا  و صوًدددا  اإ        التقصددد    -2
  ا شمال ي ب او  ا. المستو د
 :Materials & Methods  المواد والطرائق

ّ  ا وااط الز عا   :Culture Media                   ا أالم س ت ن بتا (      ّ 
 Brilliant Green lactose bile وادد  مدد   الخ دد ا اليمعددة مدد  الصدد  او والي تددو  -

broth media       أ حا الوا  اسب توً ا  الش كة المنتجة         واHi Media ). 
(، وتددددل تح دددد  ه اسددددب توًدددد ا  الشدددد كة المنتجددددة  pepton waterمدددداو الببتددددون أ -
 .( MERCKأ
وتددل تح دد  ه  ،blue agar Eosin-Methylene )ل  دد ن( الم تلدد ن قددة     و               ال دد و  ن آيددا - 

 .(CONDAبحسب توً ا  الش كة المنتجة أ
 Hi)، وتل تح   ه بحسب توًدد ا  الشدد كة المنتجددة (Trypton water)ماو الت ةتون  -

Media)  
- API (Analytical Profile Index) 20E  وتددل العمدددا بحسددب توًددد ا  الشددد كة

 (BIOMERIEUX)المنتجة
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865812/#B81
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 : Methods الطرائق
ع نة  خح من محي  ب   التجزئة  ا ا اوا  المحل ة  ددا الشددمال المحدد     30       ج معت    

 -تقدددداد -ت مددددان ن -ديدددد  اسددددان -الدددددانا -ا تددددا ب -إدلددددب -مددددن مندددداط  أ أو م الكبدددد   
                                                عنجا ا ( بواقدد  ع   نددة واادددا مددن كددا محددا  ددا ال تدد ا  -دا ا عزا -او  -عندان  -   ام ا

، ا دد  تددل أ ددح  خددح كامددا وو ددع  بأ  دداخ 2019عاشدد  وال السددادخالممتدددا بدد ن الشددف  
تغل   الب   الش ا ة المتو  ا عند البائ ، ونقل  بحا ظة مب دا إلل المختب ، ا   تددل  نددا  

                                غ من كا ع   نة إج او ا  تبا ا  25أ ح 
 :(Genta and Heluane,2001)                                     الكش  عن القولون  ا  : تل العما بحسب 

a-    2-1                             غ  مددن الع   نددة، اددل ندد ج لمددد ا  25مددا مددن مدداو الببتددون إلددل  225ن دد  
             من الع   نة.1:10 دق قة وا ةون تخ    المعل  النفائا 

b-  مددا مددن وادد   9                                       نح     تسعة اناب ب معق مة يحددوي كددا منفدداBGBL ،  وأناب ددب
                              دو  ام التا ت و   بشةا مقلوب.

c-  لثياددة أناب ددب مددن ا ناب ددب  1:10مددا مددن التخ  دد  1                    ن دد   بماًددا  معق مددة
                         مددددن الع   نددددة ا ًددددل ة ونكدددد    1:100المدددحكو ا اددددابقا،   صددددبو بالتددددالا التخ  ددد  

                    عن الع   نة ا ًل ة.1:1000و 1:1000 التج ةة لنحصا علل تخ    

d-   30نح ن أناب ب ا  تبا  علل الد جةº ااعة   48م لمدا 

e-  ا                                              بعددد الت ح دد ن ن  اقددب أناب ددب دو  ددام المقلوةددة  ددBGBL وا نددابا التددا يةددون ،
                                            % من اجمفا يا  ت عتب  إيجاب ة القولون  ا  .10

f-   نت جة أناب ب ا  تبا  م  دددا  لتحديددد العدددد ا  ثدد  ااتمددا    ددا الغدد ام أو المل متدد                                                                             
يو دددددو كمدددددا  (1:10000-1:1000-1:100)                              دددددا الع   ندددددة ا ًدددددل ة لكدددددا تخ  ددددد  

 .1الجدول  
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  (Genta and Heluane,2001)                                    اساب العدد ا  ث  ااتما   للقولون ا   : 1الجدول  

 
 

 :(Genta and Heluane,2001)                                            الكش  عن اإش  ة  ة القولون  ة تل العما بحسب 
a-  . نمزج كا  أنبوب ا تبا  و جد     يا  عند ااتخدام تقن ة تحديد القولون  ا                                                                        

b-  مددددا مددددن وادددد   10                                               ننقددددا مقدددددا  عدددد وا مددددن المعلدددد    نبددددوب معقددددل آ دددد  يحددددوي
BGBL .وأنبوب دو  ام المقلوب 

c-  ما من ماو الت ةتون.10نك   اإج او الساب  م  ا ناب ب التا تحتوي 

d-   44نح ن علل الد جةº ااعة.  48 م لمدا 
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e- ا أناب ب دو  ام المقلوةة، ونسج  ا عدددد                                ا الت ح  ن ن حن الغا  المنتج بعد  ت                                        
                   ا ناب ب اإيجاب  ة.

f- تون بالتقن ة التال ة:نتحق  من وجود اإندول  ا ا ناب ب الحاو ة علل ماو الت ة 

 ما من كاش  كو ا .1ن     -1

علدددل اددداو الواددد  بعدددد  مددد                                          ي ظفددد  الت اعدددا اإيجدددابا لإلنددددول القدددة امددد او  -2
 دقائ .

g-  ة عنددددد إنتاجفددددا للغددددا  بعددددد ة لإلشدددد  ة  ة القولون دددد                                                                               ت عتبدددد  المز عددددة الث انو ددددة إيجاب دددد 
                       ، وتشددة ا اإندددول  ددا مدداو BGBLمدد   م  ددا 30º                        الت ح دد ن علددل د جددة ادد ا ا 

 .م 44ºعلل الد جة  BGBLالت ةتون والغا   ا أناب ب دو  ام  ا م   
أا  تبددا  التأ  دددي الم الددة ا ولددل(                                                       مسددتنبتا  انتقائ ددة تم  ز ددة لتأ  ددد اإشدد  ة  ة القولون دد ة 

(Genta and Heluane,2001): 
 نستخدم اإج اوا  التال ة : e.coli                   لتعز ز التع  ف علل 

a-  نأ ح ع نة باللوب من أناب ب ا  تبا  اإيجاب  ة لإلش  ة  ة القولون  ة والتددا تحددوي                                                                             
                                  ش الع   نا  علل أ ي ا  ل   ن.نال  BGBLوا  

b-  ن ا طبا  ااعة. 48م ولمدا  37º  علل الد جة               نح   

c- ون دد ة اددوداو و   ددة                                                     ن اقددب المسددتعم ا  ا دد  اددتظف  مسددتعم ا  اإشدد  ة  ة القول                  
                                  وكث  ة ومحاطة بخ  ا معدن  ة  معة

 :                                                                  ا  تبا ا  الك م ائ  ة الح و  ةأا  تبا  التأ  دي الم الة الثان ة( 
تعددد  ددحه التقن ددة . (BIOMERIEUX)بحسددب توًدد ا   API 20Eتددل ااددتخدام تقن ددة   

                                                                            مددن ا نظمددة السدد  عة ا  ثدد  ااددتخداما   ددا تع  ددع الجدد اا ل المعو ددة، ا دد  يت ددمن نظددام 
API 20E  ،عشدد  ن أنبوةددا  مة و ددا   ددا شدد    وتحتددوي  ددحه ا ناب ددب علددل  كددائز مختل ددة                                                                   

ا   تلقو بمعل  الخييا الج اوم ة المالوب ا تبا  ا ال يح ن الش    كلة بو ددع   ددا 
و اددتظف  تغ دد ا  لون ددة  ددا ا ناب ددب تشدد   ،                أاندداو الت ح دد ن ج ا دد ًددة تمندد   اًدد ن ة 
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إلل وجود أو ي اب قد ا الج اوم علل ااتقيب  كائز مع نة، و يتل تحديد نوش العزلددة مددن 
                                      الك م ائ دددة الح و ددد ة، بمقا نتفدددا مددد  بنددد   ا  تبدددا ا                                   ددديل الشددد   ا العدديددد ة التدددا تظف  دددا 

المعلومددددا  الددددحي يحتددددوي علددددل تصددددن  ا  تشدددد   إلددددل ا اتمددددال اإاصددددائا الددددحي يحدددددد 
 (.(Cornelissen and Hobbs,2020           الج  اا ل  

 

 
 : Results النتائج

                                                                                        أظف   الن تائج أن  الت  عداد اإجمددالا  للقولون ددا  با  قددة العددد   ا  ثدد  ااتمددا    ددا ع   نددا    
              ع   نددة  خددح مددن  19/يدد ام  ددا  CFU 1100/يدد ام و CFU 2                          ال خددح اإيجاب دد ة تدد او  بدد ن 

و الج دول  30أًا   .2                                   ع   نة م ختب ا، كما يو   
 

              بعد الت ح  ن                            ع   نا  محي  ب   التجزئ                                         نتائج العد  ا  ث  ااتما   للقولون ا   ا  2        الج دول 
 . ااعة 48        م لمد ا °30علل الد جة  BGBL ا 

            العد  ا  ث            الت خ             الع   نة 
         ااتما   
MPN 

 4-10 3-10 2-10              نوش الع   نة  الموق                قل الع   نة

 23 0 0 3  خح أو م  1
 23 0 0 3  خح أو م  3
 460 1 3 3  خح أو م  5
 4 0 0 1  خح إدلب  6
 1100 2 3 3  خح إدلب  7
 9 0 0 2  خح إدلب  9
 240 0 3 3  خح أتا ب 10
 1100 2 3 3  خح أتا ب 11
 460 1 3 3  خح أتا ب 12
 3 1 0 0  خح أتا ب 13
 9 0 0 2  خح دانا 15
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بعد                             ع   نا  محي  ب   التجزئ                                         نتائج العد  ا  ث  ااتما   للقولون ا   ا  2تتمة الجدول
 ااعة  48        م لمد ا °30علل الد جة  BGBL            الت ح  ن  ا 

            العد  ا  ث            الت خ             الع   نة 
         ااتما   
MPN 

 4-10 3-10 2-10              نوش الع   نة  الموق                قل الع   نة

 2 0 1 0  خح ان س ايد 16
 4 0 0 1  خح تقاد  18
 4 0 0 1  خح    ام ا  19
 15 0 1 2  خح    ام ا  21
 4 0 0 1  خح او  23
 4 0 0 1  خح دا تعزا 28
 7 0 1 1  خح دا تعزا 29
 7 0 1 1  خح دا تعزا 30

 
و الج دول 63.333                                      وقد كانت نسبة ع   نا  ال خح اإيجاب  ة   .3                     % كما يو   

 
                                                                           نتائج الكش  عن القولون ا  با  قة العد ا  ث  ااتما    ا محي  ب   التجزئ .   3        الج دول 

           اإيجاب  ة                نسبة الع   نا                           عدد الع   نا  اإيجاب  ة                       عدد الع   نا  الكل ة              نوش الع   نة 
 %63.33 19 30  خح

 
                                     نتائج الكش  عن اإش  ة  ة القولون  ة:

                      أالددز  ش  ددا مدد   الخ دد ا  ا  تبددا  ن                              ع   نا   خح كانت إيجاب  ة لكي   9                    أظف   الن تائج أن   
                                                                            الدددز  ش  ددا مددداو الت ةتددون( وةالتدددالا إيجاب ددد ة لإلشدد  ة ة القولون ددد ة  ددا اددد ن ع   ندددة –اليمعددة 

كمددا  ددو                             الي تو  وكانددت اددلب  ة لإلندددول واادددا أطلقددت يددا   ددا مدد   الخ دد ا اليمعددة بدد 
و  ا الج دول    4                   م و  
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                                                نا  محي  ب   التجزئ  عند الت ح  ن  ا م                                  نتائج الكش  عن اإش  ة  ة  ا ع  4        الج دول
 ااعة.   48         م  لمد ا °44                                                              الخ  ا اليمعة بالي تو  والص  او و  ا ماو الت ةتون علل الد  جة 

إطي  يا   ا           الع   نة 
BGBL 

          إيجاب  ة  
 اإندول

           اإش  ة  ة  
 قل              القولون  ة 

          الع   نة 
 المصد                نوش الع   نة 

 + + + أو م الكب     خح 3
 + + + أو م الكب     خح 5
 + + + إدلب   خح 7
 + + + إدلب   خح 9
 - - + أتا ب  خح 11
 + + + أتا ب  خح 12
 + + + أتا ب  خح 13
 + + + الدانا  خح 15
 + + + دي  اسان   خح 16
 + + +    ام ا   خح 21

 
و الج دول 30                                      وقد كانت نسبة ع   نا  ال خح اإيجاب  ة   .5                     % كما يو   

              عند الت ح  ن   التجزئة                                                        نتائج الكش  عن اإش  ة  ة القولون  ة  ا ع   نا  محي  ب    5        الج دول 
 ااعة .   48         م  لمد ا °44                                                         ا م   الخ   ا اليمعة بالي تو  وماو الت ةتون علل الد جة 

                          نسبة الع   نا  اإيجاب  ة                          عدد الع   نا  اإيجاب  ة                        عدد الع   نا  الكل  ة              نوش الع   نة 
 %30 9 30  خح

 
                      اإلشريكي ة القولوني ة:                                     نتائج االختبارات الت أكيدي ة للكشف عن 

 أالم الة ا ولل( : EMBنتائج الز ش علل  
اددوداو محاطددة                                               ع   نددا   خددح إيجاب دد ة أظفدد   مسددتعم ا  نموذج دد ة 9                    أظف   الن تائج وجددود 
 .                    بلمعة معدن  ة    او
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                                                         نتائج ا  تبا ا  الك م ائ  ة الح و  ة أالم الة الثان ة( :
ا ددد                                             علدددل الع   ندددا  التدددا أظفددد   مسدددتعم ا  نموذج دددة API 20E       تقن ددد ة  اادددتخدام    تدددل  

                 (، دل  كي مدددا علدددل 5044552– 5144572نمادددا شدد   ا عدديدددة أ ا  تبدددا ا  أظفدد  
 بحسددب API 20Eدل ددا  يو ددح اإاصائا الددحي  ا اتمالعلل                             اإش  ة  ة القولون  ة بناو  

حة بالجدول  ا  تبا ا  د  عا المستعم ا  علل   7و 6   ن                  الم و  
نتائج ا  تبا ا  الك م ائ ة الح و ة للع نا  التا أظف   نم  الش   ا العددية  6        الج دول 

5044552  . 
 ONPG ADH LDC ODC CIT ا  تبا  

 - - + - + النت جة 
 H2S URE TDA IND VP ا  تبا  

 - + - - - النت جة 
 GEL GLU MAN INO SOR ا  تبا  
 + - + + - النت جة 
 RHA SAC MEL AMY ARA ا  تبا  
 + - + - + النت جة 

 
للع نا  التا أظف   نم  الش   ا العددية  API 20Eنتائج ا  تبا  التأ  دي  7        الج دول 

5144572 . 
 ONPG ADH LDC ODC CIT ا  تبا  
 - + + - + النت جة 
 H2S URE TDA IND VP ا  تبا  
 - + - - - النت جة 
 GEL GLU MAN INO SOR ا  تبا  
 + - + + - النت جة 
 RHA SAC MEL AMY ARA ا  تبا  
 + - + + + النت جة 
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 :Discussion  المناقشة
م وتحديدددد العددددد 30º الد جدددة                                                بعدددد الكشددد  عدددن القولون ددد ا  التدددا  مددد    الي تدددو  علدددل   

                                                               لفدددا ادددل الكشددد  عدددن اإشددد  ة  ة القولون ددد ة التدددا  مددد    الي تدددو  وأنتجدددت          ااتمدددا   ا  ثددد  
ة لوجود ددددا والتددددا شددددملت الددددز  ش 44º الد جددددةاإندددددول علددددل                                                          م وإجدددد او ا  تبددددا ا  التأ  ديدددد 

                                     الك م ائ دد ة الح و دد ة أظفدد   الن تددائج API 20Eاددل ا تبددا ا   EMB                    بالت خا   علددل أطبددا  
ة تدددد او  بدددد ن  الع نددددا ا   ددددا                            أن التعددددداد العددددام للقولون دددد    1100يدددد ام و/CFU 2                    اإيجاب دددد 

CFU/ 183.05                      ع   ندددة م ختبدددد ا بمعددددد ل  30مدددن أًددددا إيجاب ددددة            ع   ندددة  خددددح  19يددد ام  ددددا 
CFU/  ة                     ة التلددو ث باإشدد  ة   % ونسددب63.33                                             يدد ام وةالتددالا كانددت نسددبة التلددو ث بالقولون دد ا

ة بعددددد  ة  ا  تبددددا ا                القولون دددد  اددددوو الح دددد   ددددا  التلددددوث إلددددلوجددددود و عددددز  ، %30           التأ  ديدددد 
ة ادداعا         مدد  قلدد           صوًددا                                                            محددي   ب دد  الت جزئددة ا دد  كانددت الع   نددا  ي دد  مجمدد دا أا انددا  

  ا مدد  الددحي اددبب                                 ب  ددد التددا ت ا قددت مدد  ادد ا ا الصدد         ة الت          الا قلدد         وةالتدد   ،تشددغ ا الكف ةدداو
                                                                        ددا الحمددا الج اددوما، ا دد  تقتددا عمل ددة الت جم ددد نصدد  أعددداد الجدد اا ل الموجدددودا           ددادا  
منفددا                                           أاناو الت خز ن بالت جم د م  بقاو عدددد كب دد  با نخ اح ا ا ن يستم  عدد ا        أًي  

، ا مدد  (2015الش جبا،أ بب وت اإذابة                     ا ونشاطفا إذا تم                               ا  ة و قاد ا علل متابعة نمو  
عامدددا                         وج المسدددتو د لتسدددف ا الت                                              وا  عندددد بعددد  الباعدددة الدددحين يعمددددون إذابدددة ال ددد           الدددحي لددد  

وج السددو ي، كمددا تتعدد ح اللحددوم  ددا                                                 الم ةددان ةا معدد  وة عدد  كبدداب ذو تكل ددة أقددا مددن ال دد   
 ....( ا دد  ا دوا-الحشدد ا -                                     لل التلو ث من الب اة المح اة أال  ا إ                   محي   ب   الت جزئة 

 ل و سا، (Cappuccino and Welsh,2020أ يةتل  ا مو  من مصاد  تلوث ا يحتعد  
                                      ة محي   ب   ال  وج المستو د ا م  الددحي                                 وجود دجاج اا أو منتجات   ا كا    ا التلوث  

                                                         بالقولون  ا  الموجودا  ا   دد  وأمعدداو و    الدددجاج الحددا علددل   التلوثيز د من ااتمال ة  
كددحل  وجددود أنددواش لحددوم و ، (Caprioli et al,2014)ب ددت الاب عددا                  أنفا جددزو مددن الن  اعتبا  

    ا  عتبدد  اللحددوم أ اًددة لحددل البقدد ( مصددد         ا دد  ت   ،         الت جزئددة ب دد       محددي   بعدد   أ دد    ددا 
 البدد ا                                                                       لإلشدد  ة ة القولون دد ة ا دد  ينتقددا التلددو ث إل فددا أاندداو الددحبو مددن  دديل ميمسددة    ا  شددائع
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(Bhunia,2008)  أقددا مددن المعددد ل التددا توًددلت لدد      ة                                 ، وقددد جدداو  معددد    التلددو ث عامدد                             
( ا دد  2010أبحاث مشددابفة  ددا جنددوب العدد ا  كالبحدد  الددحي أج تدد  البااثددة أالحسددناوي،

                                     يدد ام ا نمددا عزلددت القولون دد ا  مددن ال خددح /CFU 103×7.47          ولون دد ا                       بلددم معددد ل تعددداد الق
                                                                                  المسددتو د  ددا أاددوا  مدينددة الديوان ددة  ددا العدد ا ، كمددا تدد او  معددد ل تعددداد القولون دد ا   ددا 

× 4.1- 103×1ة بددد ن أ                 (  دددا مديندددة الحلددد  2016أعز دددز و مي، دددا،  الد اادددة التدددا أج تفدددا
105 )CFU/ ا دد  تقا ةددت نسددبة التلددو ث بدد ن  ،%70اددة        الملو                             يدد ام وكانددت نسددبة الع   نددا                            

                                                                              نتائجفدددا ونتددددائج التلدددو ث  ددددا ع   نددددا  محدددي   الت جزئددددة  ددددا الشدددمال المحدددد   إ  أن تعددددداد 
 ااددا                                                              مال المح   كددان أقددا بةث دد  مددن المعددد    التددا أشددا   إل فددا الد                       القولون  ا   ا الش  

                                  ( عددز  اإشدد  ة  ة القولون دد ة  الددنم  2008حسددن،أمحمددد و عبددد الم  ابقة، كددحل  البااثددان     الس  
O157:H7   106×2.7                                              مددن منتجددا  الدددواجن  ددا مدينددة بغددداد وكددان المعددد لCFU /  يدد ام

                                                              %، و عددددز  ا ت دددداش معددددد    التلددددو ث بالد ااددددا  السددددابقة بالمقا نددددة مدددد  56وةنسددددبة عددددزل 
تعدد ح لفددا ال دد وج المسددتو د للعدد ا   ددا  تدد ا   أاددووة      ًددح                             الشمال المحدد   إلددل ظدد وف  

                                                                             إجدد او ا بحددداث ادددواو مدددن البلددد المصدددد    أو أانددداو نقدددا الشددحنا  للعددد ا  أو  دددا ا ادددوا  
إلدددل  CFU وأانددداو التدددداول، كمدددا قدددد يعدددز  ال ددد    دددا عددددد الواددددا  المشدددةلة للمسدددتعم ا

الجدد اا ل  ددا ادد ن تددل اعتماد الد ااا  السابقة ط  قة العد علددل ا طبددا   ددا إاصدداو عدددد 
المقدددم،  ددا ادد ن أشددا   نتددائج البحدد  الددحي  بحثنددا ددا                                  اعتماد ط  قددة العددد ا  ثدد  ااتمددا   

جمعفددا           التددا تددل   ال خح                             تعداد القولون  ا   ا ع   نا             ( إلل أن   al et Murad,2014أج ت  أ
عدددزا يددد ام ا ددد  /CFU 1مدددن إقلددد ل ك دادددتان العددد ا  محا ظدددة السدددل مان ة  كدددان أقدددا مدددن 

المما اا  الصح ة للش كا  المنتجة والعادا  الصددح ة للبددائع ن                           البااثون قلة التلو ث إلل  
 .                                                                           بما  ا ذل  عمل ة الت جم د التا تشةا عامي  إ ا   ا  ا تقل ا عدد القولون  ا 

د لدددحل  تمدددت                                    لوجدددود القولون ددد ا   دددا ال ددد وج المجمددد      ا  و  ة اددددود                د المواًددد ة السددد           لدددل تحدددد     
التددداب  لدددو ا ا الصدددحة  قسدددل المنتجدددا  الصدددح ة والغدددحاو المقا ندددة مددد  الحددددود المعاددداا مدددن

د  وجددود           والتددا اددد   ،Health Products and Food Branch H.P.F.B.(2003) الكنديددة
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  م ا ددز تو  دد  الجملددة                            يدد ام، ا دد  كانددت جم دد  ع   نددا/ ) 103CFU-10               القولون دد ا  ب أ
د  وال خددح( دون  ددحا الحددد وماابقددة للمواًدد ة،  ددا ادد ن  اقددت ع نتددا  خددح  قدد  مددن                                                                              أالصدد 

، كمددا لددل                                 المسددمو  وةالتددالا لددل تكددن مقبولددة                                      مختب ا من محي   ب   الت جزئة الحد    30أًا  
عتبددا  أن وجددود ولكددن علددل ا  ،                           لوجددود اإشدد  ة  ة القولون دد ة    ا  و  ة ادددود                   تحدددد المواًدد ة السدد  

إ ددا ة  (Genta and Heluane,2001)بدد ا ي                 علل وجود تلوث                               اإش  ة  ة القولون  ة  دل ا  
مم  دددددة  دددددا  م44ºمدددددو  دددددا اددددد ا ا                                             الجددددد اا ل المقاومدددددة للحددددد ا ا والقددددداد ا علددددل الن           إلددددل أن  

     أن  مختبدد ا أي  30                   ع   نددا   خددح مددن أًددا  9          الا  ددإن         وةالت  ،  (Niemi et al,2003)بالغال
                           الع   نددا  التددا كانددت مخال ددة          وا  أن                                       % مددن الع   نددا  لددل تكددن ماابقددة، وقددد لدد  30  مددا نسددبت

                                                                                   للمواً ة من ا   تعداد القولون  ا  و جد  بفا اإش  ة  ة القولون  ة المم  ة وكانت ي دد  
 .ماابقة لكي السبب ن

 يستنتج من هذا البحث مايلي:
 .% 63.33التجزئة  قولون ا   ا محي  ب   نسبة تلوث ع نا  ال خح بالبلغت  .1
 .%30. بلغت نسبة تلوث ع نا  ال خح باإش  ة ة القولون ة  ا محي  ب   التجزئة  2
                                                                                 الع نتددان اللتددان تجاو تددا الحدددود المسددمواة للقولون ددا   ددا ال دد وج المجمددد كانتددا أي ددا  . 3

المم  ة ا م  الحي يدل علددل أن تجدداو  ن  اتوائفما علل اإش  ة ة القولون ة م  و ت 
 الحد المسمو  للقولون ا  قد يسمو بوجود أنواش مم  ة.
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  من السالالت المبشرةبعض ل الغلة الحبية وبعض مكوناتهادراسة  
 ظروف محافظة ادلب  في  (.Triticum durum desf) القمح القاسي

 جمال بكري  د. ،إياس عبد العال م.

 دلبإة، كلية الهندسة الزراعية، جامعة يقسم المحاصيل الحقل

 الملخص:

دلب خالل  إ  مدينة من  شمالال   الواقعة إلى  بحوث تل صندل نفذت هذه التجربة في محطة  
الزراعي   إنتاجية    2017/2018الموسم  أداء  تقييم  القمح   8بهدف  من  مبشرة  سالالت 

الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  بالهيئة  المحاصيل  إدارة  من  الحصول عليها  تم  القاسي 
باإلضافة   ة مكررات لكل ساللةبدمشق. استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث

محليينى  لإ التحليل شاهدين  نتائج  اإلنتاجية، وأظهرت  الصفات  الغلة وبعض  ، ودرست 
للساللة    اإلحصائي تبعا   المدروسة  المؤشرات  قيم  تفوق                                           اختالف  لوحظ  حيث  المبشرة، 

                                    معنويا  في الغلة الحبية بمتوسط قدره   D.55758و  D.55649و  D.49065  تالسالال
على جميع الشواهد المدروسة،  على الترتيب ( كغ/ه  3203،كغ/هـ 3714كغ/هـ، 4530)

عدد السنيبالت وعدد الحبوب في السنبلة   تيفي صف  D.55147في حين تفوقت الساللة  
دراسة    جميععلى   نتائج  وبينت  معنوية،  وبفروقات  المدروسة  االرتباط  الشواهد  عالقات 

بصفة عدد األيام حتى   سلبية غير معنويةأن صفة الغلة الحبية ارتبطت بعالقة    الخطي
حبة  (r=-0.223)  اإلسبال األلف  وزن  صفة  مع  معنوية  غير  إيجابية  وعالقة   ،(r 

 .(r=0.273)، وصفة وزن الحبوب في السنبلة (0.333=

 دلبإ، محافظة الغلة الحبية مبشرة،ال السالالتالقمح القاسي، الكلمات المفتاحية:     
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Study of Grain Yield and Some of its Components of Some 
Promising Strains of Durum Wheat (Triticum durum 

desf.) in the Conditions of Idlib Governorate 
 

Eng. Eyas Abdullaal              D. Jamal Bakrie  
 

Department of Field Crops, college of Agricultural Engineering, 

Idlib University 

 
Abstract: 

This experiment was carried out at Tal Sandal Research Station, north of 
Idlib city, during the 2017/2018 agricultural season, with the aim of 
evaluating the productivity performance of 8 promising strains of durum 
wheat obtained from the Crop Department of the General Commission for 
Scientific Agricultural Research in Damascus. Randomized complete 
block design was used with three replications for each strain in addition to 
two local controls. Yield and some productive traits were studied. The 
results showed differences in the values of the studied indicators according 
to the promising strain, where it was noted that strains D.49065, D.55649 
and D.55758 were significantly superior in grain yield with an average of 
(4530 kg/ha, 3714 kg/ha, 3203 kg/ha) on all the studied controls. The strain 
D.55147 excelled in the two characteristics of the number of spikes and 
the number of grains in the spike over all the studied controls with 
significant differences. Grain yield was associated with a non-significant 
negative relationship with the characteristic of the number of days to 
puberty (r = -0.223), and a non-significant positive relationship with the 
characteristic of the weight of a thousand grains (r = 0.333), and the 
characteristic of the weight of grains in a spike (r = 0.273). 
 
Keywords: Durum wheat, Promising Strains, Grain Yield, Idlib 
governorate 
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 :Introduction  المقدمة-1

يعد القمح المحصول األكثر أهمية من الناحية االقتصادية والمحصول الحبي االستراتيجي  
%  20جمالي الكربوهيدرات و  إ% من  55األول لمعظم سكان العالم فهو يزود العالم ب  

                               % من المساحة المزروعة، مؤمنا   17من السعرات الحرارية الغذائية المستهلكة، كما يشغل  
نتاجه كل  إ% من عدد السكان وقد سبق  40ري نسمة أي حوالي  الغذاء ألكثر من مليا

محاصيل الحبوب األخرى في العالم كونه يعد مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية  
والكوسكوس وغيرها  والنودلز  والبرغل  والسميد  المعجنات والمعكرونة  من  أشكالها  بجميع 

تو و  مدى  على  بلد  أي  استقرار  القايعتمد  محصول  ونظرا   فر  وتخزينا ،  وانتاجا   زراعة                                      مح 
الستخداماته المتنوعة في تغذية اإلنسان أو الحيوان، كونه مادة أولية لصناعات غذائية  

   .(2004ديب وسوسي، علي )عديدة 
يعد القمح المحصول الغذائي األول في جميع دول العالم، كون الخبز الغذاء الرئيس ألكثر 

% من سكان البلدان    53من ثالثة أرباع سكان الكرة األرضية، فهو الغذاء الرئيس لنحو  
 (. Pena, 2007% من سكان البلدان النامية ) 85المتطورة و

                                  في صناعة الخبز، حيث وجد مؤخرا  أن   ويعزى سبب االنتشار الواسع للقمح إلى أهميته
الصيغة  95نحو   سداسي  طري  قمح  هو  العالم  في  بالقمح  المزروعة  المساحة  من   %

ال أما  قمح5ـ  الصبغية،  عن  عبارة  فهي  الباقية  الصبغية  %  الصيغة  رباعي    قاسي 
(Slađana et al., 2011) 

 

كما يعد القمح بحكم أهميته الغذائية، في طليعة المحاصيل االستراتيجية، وهو أحد أكثر 
                                                                              أنواع المحاصيل الزراعية شيوعا  في منطقة حوض المتوسط، واألكثر استعماال  في معظم  
منتجات الغذاء المستهلكة، إذ يدخل في صناعة المكرونة، والمغربية، والبرغل، والفريكة،  

 . (Nachit and Elouafi, 2004)والخبز البلدي 
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 : Literature Review  الدراسة المرجعية-2

والفينولوجية  المورفولوجية  الصفات  وتحديد  اإلنتاجية  تحدد  التي  للعوامل  الجيد  الفهم    إن 
والفيزيولوجية وربطها باإلنتاج من الناحية الوراثية يؤدي إلى تسريع االنتخاب خالل المراحل  

 . (Richards et al., 2002)                                         األولى من التربية اعتمادا  على هذه الصفات 

بين مكونات اإلنتاج والبيئة ولهذا فإن  التفاعل  ناتجة عن  الغلة الحبية هي صفة معقدة 
األمر السهل وأنه ال بد من معرفة طبيعة توريث مكونات اإلنتاج  تحسين اإلنتاجية ليس ب
Misra et al., 1994) (Rebetzke et al., 2008; 

ثالث من  القمح  في  الحبية  الغلة  وحدة    ةتتكون  في  السنابل  عدد  هي:  أساسية  مكونات 
تفاعل  عن  الحبية  الغلة  وتنتج  حبة.  األلف  ووزن  السنبلة،  في  الحبوب  عدد  المساحة، 

مما يعيق بلوغ الطاقة اإلنتاجية الكامنة   ، (Quarrie et al., 1999)مكونات اإلنتاج والبيئة  
(Misra et al., 1994) 

الغلة   (Pawar et al., 1990)لقد وجد   بين مكونات  أن هناك عالقات ارتباط متباينة 
الحبية الغلة  الزيادة في  تحديد كمية  مساهمة كل منها في  من خالل  المختلفة،  .  الحبية 

( عالقات االرتباط للغلة الحبية، ودليل الحصاد، وارتفاع النبات،  2006ودرس )خوري،  
يسية، ووزن األلف حبة لعشرة  وعدد الحبوب في السنبلة، ووزن الحبوب في السنبلة الرئ

هجن من القمح القاسي، باإلضافة إلى تأثير طول فترة امتالء الحبوب على الغلة الحبية  
بينهما. وحققت صفة عدد   في محاصيل الحبوب، فوجد أن هناك عالقة ارتباط إيجابية 

في   (، وجاءتr=87على ارتباط إيجابي مع غلة الحبوب )أ شطاءات المثمرة في النبات،  اإل
 (. 2007)معال وحربا،  (r=0.75)الثانية بعدها صفة وزن الحبوب في السنبلة  المرتبة 

أن العالقة عكسية بين الغلة الحبية ومحتوى الحبوب  (Fouler et al., 1989)بينما بين  
من البروتين، وأن اإلنتاج العالي لحبوب القمح يؤدي إلى انخفاض البروتين، في حين يميل 

 انخفاض اإلنتاجية إلى زيادة محتوى الحبوب من البروتين.
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وبيا ثيأساللة من القمح القاسي في    16في دراسة على    (Abinasa et al., 2011)ووجد  
،  (r=0.50)  اإلسبال                                      يجابيا  وبشكل معنوي مع عدد األيام حتى  إأن الغلة الحبية ارتبطت  

، وعدد  (r=0.36)                                                               في حين كان ارتباطها ايجابيا  وغير معنوي مع كل من وزن األلف حبة  
، ولكنها ارتبطت بشكل سلبي وغير معنوي مع ارتفاع  (r=0.03)شطاءات في النبات  اإل

إلى أن  في دراسة في تركيا    (Yagdi and Sozen, 2009)وأشار  .  (r=-0.32)النبات  
،  (r=0.40)الغلة الحبية في القمح ارتبطت بشكل إيجابي عالي المعنوية مع ارتفاع النبات  

البروتين                  يجابيا  وبشكل  إ، ولكنها ارتبطت  (r=0.25)                                            وارتبطت ايجابيا  ومعنويا  مع نسبة 
، والوزن (r=0.03)، ووزن األلف حبة  (r=0.16)غير معنوي مع كل من كمية الغلوتين  

ساللة من القمح القاسي في إيران وجد   20. وفي دراسة على  (r=0.19)النوعي للحبوب  
(Kahrizi et al., 2010)    أن الغلة الحبية ارتبطت إيجابيا  وبشكل غير معنوي مع ارتفاع                                                           

 . (r=0.31)شطاءات في النبات ، ومع عدد اإل(r=0.08)النبات 

وزن    (Korkut et al., 2001)والحظ   مع  ومعنوي  إيجابي  بشكل  الحبية  الغلة  ارتباط 
وعدد السنابل في المتر المربع. وفي دراسة على القمح القاسي لدراسة الصفات األلف حبة،  

أن الغلة  (Bilgin et al., 2010)وجد النوعية ومكونات الغلة وارتباطها مع الغلة الحبية 
الحبية ارتبطت بشكل إيجابي عالي المعنوية مع كل من وزن األلف حبة والوزن النوعي  

                                                           ارتباطها سلبيا  وعالي المعنوية مع كل من بلورية الحبة ولون  وكمية الرماد، في حين كان  
 السميد وكمية الغلوتين، ونسبة البروتين.

                                 يجابيا  وعالي المعنوية بين الغلة إ                 ارتباطا  قويا  و   (Ahmadi and Bajelan, 2008)والحظ  
، وعدد السنابل (r=0.53)، ووزن األلف حبة  (r=089)  اإلسبالالحبية وعدد األيام حتى  

، ولكنه  (r=0.31)                                              ، وارتباطا  معنويا  مع عدد الحبوب في السنبلة  (r=0.49)في النبات  
 . (r=0.06)إيجابي وغير معنوي مع ارتفاع النبات 
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 : Research Rationale and Importanceوأهميته  مبررات البحث-3

خول  زيادة الوعي االجتماعي والصحي، ود مواجهة الزيادة السريعة في عدد السكان مع    إن
، وتذبذب معدالت الهطول المطري من عام آلخر وعدم محاصيل أخرى اقتصادية منافسة

تذبذب  متغيرة وبالتالي    بالقمح  تجانس توزيعها ضمن الموسم الواحد جعل المساحة المزروعة
الستيرا أدى  مما  االستهالك اإلنتاج  حاجات  لسد  والطحين  القمح  من  الكميات  بعض  د 

 المتزايدة. 

ومن أجل تحسين إنتاجية محصول القمح في سورية وتقليل الفجوة بين اإلنتاج والكميات  
المستوردة ال بد من اتباع الطرق المناسبة لزيادة إنتاجية هذا المحصول من الحبوب في  

و  أصناف  استنباط  خالل  من  المساحة  اإلنتاجية  وحدة  بثباتية  تتمتع  القمح  من  سالالت 
 إحيائية المختلفة. حيائية والال اإل اإلجهاداتالعالية وتحمل 

 : Research Objectives أهداف البحث-4

لبعض السالالت من القمح   الحبية  الغلةو   نتاجيةواإلالفينولوجية  دراسة بعض الصفات  -1
 محافظة ادلب.في تحت ظروف الزراعة المطرية القاسي 

 بين الصفات المدروسة.الخطي البسيط دراسة عالقات االرتباط -2
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 :Research Materials and Methods رائقهـواد البحث وطــم-5

 :Research Location البحث مكان  -5-1

حيث تقع المحطة    لصندتم تنفيذ البحث في منطقة االستقرار األولى في محطة بحوث كفر  
/ كم وترتفع عن سطح 23دلب حيث تبعد عن مركز المدينة /إإلى الشمال من محافظة  

ويتراوح المعدل السنوي لألمطار    ◦36وخط طول    ◦36م وتقع على خط عرض    335البحر  
يميل    pHت  ذا طينية ثقيلة فقيرة بالمادة العضوية/ مم، حيث إن تربة التجربة حمراء  416/

يتراوح ما بين ضعيف    NPKإلى القلوية كما أن محتواها من العناصر الغذائية األساسية  
عناصر  يعد كأحدبالنسبة للبوتاس كونه                                ومتوسط بالنسبة للفوسفور وعال   بالنسبة لآلزوت 

 . (1كما هو مبين بالجدول ) ( 2011  بكري،تكوين فلز التربة )

 2013 -2012ية والكيميائية لتربة التجربة (: يوضح بعض الخصائص الفيزيائ1جدول )

 2013موسم  2012موسم  الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

 تحليل ميكانيكي

من وزن التربة   )%

 (               الجافة تماما  

 63.3 62.7 طين% 

 16.0 15.8 سلت% 

 20.7 21.6 رمل% 

 1.3 1.399 3الكثافة الظاهرية غ/سم

 pH 7.7 7.8درجة 

Ec.ds.m-1 0.25 0.1 

 0.6 0.62 المادة العضوية % 

 10.7 11.6 الكلس الفعال % 

Caco3  % 34.7 32.0 

N  p.pm 6.4 9.4 

P  p.pm 14.9 13.3 

K  p.pm 544.3 501.7 

 ( 2011  بكري،)
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 : Plant Materialالمادة النباتية -5-2

 ( التجريبية  المادة  القمح  8تضمنت  من  مبشرة  سالالت  من  (  الحصول عليها  تم  القاسي 
  ماوه  ينشاهد( باإلضافة إلى  GCSAR) الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق

للزراعة في    ما مناسبانوه،  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  أصناف محلية معتمدة من قبل
 (.2منطقة االستقرار األولى كما هو مبين بالجدول )

 المدروسة في التجربة. والشواهد (: سالالت القمح القاسي 2جدول )         

 الساللة  م الساللة  م

1 ACSAD1273 6 D.55827 

2 D.41282 7 D.55768 

3 D.49065 8 D.55758 

4 D.55147 9 ST-BHOTH 11 

5 D.55649 10 ST-DOMA 1 

 

 ( 2012)دليل القمح الحقلي،  ي البحثأهم صفات شواهد المقارنة المستخدمة ف

 : 1الصنف دوما -1

نتيجة تجارب مشتركة بين الهيئة العامة للبحوث العلمية    2002اعتمد هذا الصنف عام  
الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( حيث اعتمد  

  - الغاب  -طرطوس  -للزراعة البعلية في منطقة االستقرار األولى في محافظات )حمص
منطق   -ادلب وفي  )حماةالحسكة(،  محافظات  في  الثانية  االستقرار    - الرقة  -ادلب  -ة 

الحسكة(، يمتاز بتحمل الجفاف واألقلمة الواسعة في البيئات السورية، وبتحمل الرقاد،  وهو 
مقاوم إلى متوسط المقاومة لمرضي الصدأ األصفر واألسود تمتاز حبوبه بصفات تكنولوجية  

  78-66%، طوله نحو  14.4- 12.7ن  غ، نسبة البروتي43-30جيدة، وزن األلف حبة  
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النمو   يوم لظهور السنابل.    125-118يوم ويحتاج إلى    166- 163سم ، طول موسم 
كغ/هـ، في    4744اإلنتاجية: في منطقة االستقرار األولى:  .  Belikh//Gediz/bitالنسب:

 كغ/هـ  1702منطقة االستقرار الثانية: 

 : 11الصنف بحوث -2

  - حماة/الغاب  –طرطوس    -اعتمد للزراعة في منطقة االستقرار األولى في محافظات )درعا
الحسكة(، يمتاز بغلته العالية وأقلمته الواسعة، وحبوبه تحمل مواصفات تكنولوجية   -ادلب

يوم    117يوم، ويحتاج إلى    164سم، لون السفا أسود، طول فترة النمو    89جيدة، طوله  
 كغ/هـ  4590تاجية: في منطقة االستقرار األولى: لظهور السنابل. اإلن

  

 : Planting Method طريقة الزراعة -5-3

الموسم  تم خالل  األرض  القالب  2018/ 2017  تهيئة  بالمحراث  الخريفية  بالحراثة  م 
ثم    المطرحي بقولي(، ومن                                                                  حراثة عميقة أوال  بعد حصاد المحصول السابق )محصول 

حراثتين متعامدتين بالمحراث الحفار قبل الزراعة وتمت زراعة السالالت المبشرة إجراء  
( كغ/هـ في النصف الثاني من شهر كانون األول ،  160والشواهد المحلية بمعدل بذار ) 

( بثالثة مكررات واحتوت القطعة  RCBDالكاملة )وذلك وفق تصميم القطاعات العشوائية  
واآلخر   السطر/ م والمسافة بين  3/  السطر حيث كان طول    سطورالتجريبية على ستة  

/م، وتمت  1/ سم وممرات للخدمة بعرض /50سم، والمسافة بين قطعتين تجريبيتين /  25
وزارة الزراعة واإلصالح ية( حسب توصيات  تية والفوسفاتإضافة األسمدة الكيميائية )اآلزو 

% بشكل 46كغ/هـ سوبر فوسفات    100بمعدل    زراعي، حيث أضيف السماد الفوسفاتيال
%  46كغ /هـ يوريا    150كامل مع الفالحة األخيرة. كما أضيف السماد اآلزوتي بمعدل 

اإل عند  الثانية  والدفعة  الزراعة  قبل  األولى  الدفعة  دفعتين  الرطوبة على  وتوفر  شطاء 
 بة. المناس 
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 :Indicators Studiedالمؤشرات المدروسة -5-4

ومن السطور / نباتات أخذت بشكل عشوائي  10على /  سجلت المؤشرات والقياسات للصفات
 وهي:تجريبية لكل طراز وراثي،  الوسطية لكل قطعة 

جرى حساب عدد   )يوم(:  Heading Numbers of Days to  اإلسبالعدد األيام حتى  -1
ثلث السنبلة من غمد   اإلسبالاأليام حتى   تاريخ الزراعة وحتى ظهور                                                              وذلك اعتبارا  من 

 % من سنابل القطعة التجريبية. 50لدى  للساق الرئيسية الورقة العلمية

جرى حساب  )يوم(: Numbers of Days to Maturity التام عدد األيام حتى النضج-2
                                                              وذلك اعتبارا  من تاريخ الزراعة وحتى اصفرار السنابل بشكل كامل  عدد األيام حتى النضج  

% من نباتات القطعة التجريبية وتتصف النباتات بهذه المرحلة باصفرار أوراقها 90لدى  
  وحبوبها الجافة القاسية وتكون جاهزة للحصاد.

حبة   500حيث حدد بوزن   )غ(:  1000- Kernel weight (TKW)  وزن األلف حبة-3
  2                                                                        ها يدويا  من كل ساللة في كل مكرر، وأخذ متوسط القراءات ثم ضرب النتائج بـ     د  عتم  

 لحساب وزن األلف حبة واستخدم لهذا الغرض الميزان الحساس. 

وزن بحساب متوسط  وذلك    )غ(:  Spike kernels weight  وزن الحبوب في السنبلة-4 
  .المختارة من السنابل العشرة في السنبلة الحبوب

م حساب ت  )سنيبلة/ السنبلة(:  No. of spikelets per spikeعدد السنيبالت في السنبلة    -5
السنبلة لعشرة سنابل اختيرت السنيبالت في  عدد    عدد السنيبالت/ السنبلة بحساب متوسط

          عشوائيا .

م ت حبة/ السنبلة(:)  No. of grains per spike  (GRSP)  عدد الحبوب في السنبلة  -6
السنبلة لعشرة سنابل اختيرت الحبوب في  عدد    الحبوب/ السنبلة بحساب متوسط عدد حساب  

          عشوائيا .
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الحبية    -7 استبعاد  )كغ/هـ(:  Grain yield (GY)الغلة  بعد  التجريبية  القطع  حصدت 
الجانبية وبداية ونهاية السطور وحسب فيها وزن   التجريبية   الحبوبالسطور  في القطعة 

 وعدلت النتائج على أساس الغلة كغ/هـ.

 

 :Statistical Analysis اإلحصائيالتحليل -6

، ثم حللت  Excelتم جمع البيانات لكافة القراءات المدروسة، وبوبت باستخدام برنامج 
 Genstatبرنامج ) باستخدام                                   حصائيا  باستخدام الحاسوب االلكتروني إالبيانات والنتائج 

أقل فرق   عن طريق اختبار( وأجريت المقارنات الفردية بين متوسطات المعامالت 12
الخطي البسيط  (. وتم حساب معامالت االرتباط%5( عند مستوى ) L.S.Dمعنوي )

 .SPSS 26برنامج  لبيرسون بين الصفات المدروسة باستخدام
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 :Results and Discussion النتائج والمناقشة-7

 :)يوم(اإلسبالعدد األيام حتى -7-1

فترة أطول المتالء الحبوب وهذا يساعد على الهروب من   اإلسباليمنح   للنبات  المبكر 
من الصفات المهمة في تحمل الجفاف، ويعد التحسين    اإلسبالب  الجفاف، وتعد صفة التبكير

الوراثي لصفة الباكورية استراتيجية تربوية فعالة لتعزيز ثباتية الغلة الحبية للنجيليات في  
المناطق الجافة حيث يمكن تحقيق غلة عالية في هذه البيئات باستخدام أنماط وراثية مبكرة  

طري، في حين ال ترتبط الغلة الحبية العالية يتصادف موعد إسبالها مع نهاية الموسم الم
 (.  (Cattivelli et al., 2002بهذه الصفة في الظروف الخصبة 

في صفة           معنويا     D.55758و  D.41282تفوق الساللتين    اإلحصائيظهرت نتائج التحليل  أ 
ب الترتيب  يوم(  118.33يوم،    118.00)  اإلسبالالتبكير  بحوث    على  الشاهد    11على 

في التجربة أية فروق    1الشاهد اآلخر دومافيما لم تظهر بينهما وبين    يوم(،   120.33)
الصفة لهذه  السالالت  معنوية  من  كل  على  الصفة  لهذه  معنويا   الساللتان  تفوقت  كما   ،                                                          

D.55827  وD.55768  وD.55147  وD.55649   (122.67    ،يوم،    122.00يوم
 (. 3كما هو مبين بالجدول )م( على الترتيب يو  120.00يوم،  122.00

 لسالالت وشواهد القمح القاسي المدروسة في التجربة.  اإلسبال(: متوسط عدد األيام حتى 3جدول )

 اسم الساللة م
 األيام حتى  عدد

 اسم الساللة م )يوم(  اإلسبال
 عدد األيام حتى 

 )يوم(  اإلسبال
1 ACSAD1273 119.00 6 D.55768 122.00 

2 D.41282 118.00 7 D.55827 122.67 

3 D.49065 119.67 8 D.55758 118.33 
4 D.55147 122.00 9 ST-DOMA 1 118.67 

5 D.55649 120.00 10 ST-BHOTH 11 120.33 

L.S.D 5%= 1.621 C.V%= 0.8  =120.07المتوسط العام 
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 : )يوم( عدد األيام حتى النضج -7-2

صفة الباكورية في النضج من الصفات المهمة في الزراعة البعلية، إذ تستطيع النباتات        تعد  
 إتمام دورة حياتها قبل نفاذ الرطوبة من التربة وارتفاع درجات الحرارة. 

إن نباتات القمح التي تتكيف مع البيئات التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة في أواخر الموسم، 
                                                                               قد تتجه نحو النضج المبكر نسبي ا وذلك لتجنب اإلجهاد الحراري في المراحل الحرجة من 

 (khan et al., 2007)امتالء الحبوب 

أية فروق معنوية لصفة   ( نجد أنه ال توجد4من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )
السال بين  بالنضج  فروقات التبكير  ظهرت  أنه  إال  بالتجربة،  المدروسة  الشواهد  مع  الت 

يوم(، وأظهرت    161.73معنوية لهذه الصفة بين السالالت وبلغ المتوسط العام للصفة )
يوم( على    161.67                               في صفة التبكير بالنضج معنويا  )  D.55758النتائج تفوق الساللة  

السالالت    D.55147   (163.00اللة  الس  من  كل  تفوقت  فيما    ACSAD1273يوم(، 
  161.00يوم،    161.00يوم،    161.00                    معنويا  لهذه الصفة )  D.55827و  D.55768و

 يوم(  163.00يوم،  162.67) D.55147و D.49065يوم( على الساللتين 

 القمح المدروسة في التجربة. (: متوسطات عدد األيام حتى النضج لسالالت وشواهد 4جدول )

 اسم الساللة م
 عدد األيام حتى
 النضج )يوم(

 اسم الساللة م
عدد األيام حتى 

 النضج )يوم(
1 ACSAD1273 161.00 6 D.55768 161.00 

2 D.41282 162.22 7 D.55827 161.00 

3 D.49065 162.67 8 D.55758 161.67 
4 D.55147 163.00 9 ST-DOMA 1 161.33 

5 D.55649 161.67 10 ST-BHOTH 11 162.00 

L.S.D 5%= 1.291 C.V%= 0.5  =161.73المتوسط العام 
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  )غ(: (TKW)وزن األلف حبة-7-3

(،  Shoran et al., 2000الغلة الحبية )  في                                        يؤثر وزن األلف حبة إيجابيا  وبشكل معنوي  
معنوية إيجابية بين وزن األلف حبة ارتباط  ( وجود عالقة  2006فقد الحظ خوري وقبيلي، )

النبات  بين وزن األلف حبة وارتفاع  بينما لم يالحظ وجود ارتباط معنوي  والغلة الحبية، 
 وكذلك بين طول السنبلة ووزن الحبوب/ السنبلة فيها.  

                        ا  في صفة وزن األلف حبة  معنوي  D.55758  الساللةتفوق    اإلحصائيبينت نتائج التحليل  
غ(، ولم تظهر بينها    41.04)  11بحوث( على الشاهد المدروس في التجربة  غ47.97)

أظهر    1إال أن الشاهد دومامعنوية لهذه الصفة    غ( أية فروق   48.55)  1دوماوبين الشاهد  
بحوث على  معنويا   السالالت    11                        تفوقا   من  كل    D.55649و  D.55768وعلى 

غ،  38.36في صفة وزن األلف حبة )غ( )  D.55827و  ACSAD1273و  D.55147و
 (. 5كما هو مبين بالجدول )غ( على الترتيب 28.57غ، 31.93غ،36.08غ،  38.05

 
 لسالالت وشواهد القمح المدروسة في التجربة. (: متوسطات وزن األلف حبة )غ( 5جدول )

وزن األلف   اسم الساللة م
 حبة )غ( 

 اسم الساللة م
وزن األلف  

 حبة )غ( 
1 ACSAD1273 31.93 6 D.55768 38.36 

2 D.41282 42.37 7 D.55827 28.57 

3 D.49065 43.79 8 D.55758 47.97 
4 D.55147 36.08 9 ST-DOMA 1 48.55 

5 D.55649 38.05 10 ST-BHOTH 11 41.04 

L.S.D 5%= 6.513 C.V%= 9.6  =39.67المتوسط العام 
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 )غ(:   (SKW) وزن الحبوب في السنبلة-7-4

إيجابي أن وزن الحبوب بالسنبلة ذو تأثير    (Aycicek and Yildirim, 2006)أشار  
 . الحبية مباشر في الغلةو 

لصفة وزن الحبوب في السنبلة )غ( وجود فروقات معنوية   اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  
غ( وحقق    2.437بين السالالت والشواهد المدروسة، حيث بلغ المتوسط العام لهذه الصفة )

أقل   ACSAD1273غ(، وحققت الساللة    2.89أعلى قيمة لهذه الصفة )  1الشاهد دوما
قد تفوق    1أن الشاهد دوما  اإلحصائيبينت نتائج التحليل  وقد    غ(،  1.89قيمة للصفة )

غ(  2.46)  11غ( على الشاهد بحوث  2.89                                         معنويا  في صفة وزن الحبوب/ السنبلة )غ( ) 
المدروسة   السالالت  و    D.55827و  D.55768و  D.41282و  D.49065وعلى 

ACSAD 1273  (2.45،1.89غ،  1.93غ، 2.23غ،  2.44غ)ولم تظهر    على الترتيب  غ
الصفة كما بينها وبين بقية الشواهد والسالالت المدروسة في التجربة أية فروق معنوية لهذه  

 (. 6هو موضح بالجدول )
 

 (: متوسطات وزن الحبوب في السنبلة )غ( لسالالت وشواهد القمح المدروسة في التجربة. 6جدول )

 اسم الساللة م
وزن الحبوب/ 

 الساللةاسم  م السنبلة )غ(
وزن الحبوب/ 

 السنبلة )غ(
1 ACSAD1273 1.89 6 D.55768 2.23 

2 D.41282 2.44 7 D.55827 1.93 

3 D.49065 2.45 8 D.55758 2.76 
4 D.55147 2.66 9 ST-DOMA 1 2.89 

5 D.55649 2.64 10 ST-BHOTH 11 2.46 

L.S.D 5%= 0.3462 C.V%= 8.3  =2.437المتوسط العام 
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  عدد السنيبالت في السنبلة )سنيبلة/ السنبلة(: -7-5

زيادة عدد       إن  أهمية في زيادة إنتاجية الحبوب، حيث    عدد السنيبالت في السنبلة لهإن  
 ( 2016ن تحقيقه من خالل زيادة عدد السنيبالت فيها )ديان،  كالسنبلة يم الحبوب في

( الباحث  السنيبالت/ Spiertz et al., 2006أثبت  لعدد  ومعنوي  إيجابي  تأثير  وجود   )
 ، وعدد الحبوب/ السنبلة فيها والغلة الحبية للقمح. طول السنبلةالسنبلة، على 

( وجود فروقات معنوية بين السالالت  6المبينة بالجدول )  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  
  D.55147في صفة عدد السنيبالت في السنبلة، فقد تفوقت الساللة    والشاهدين المدروسين

  الشاهدين المدروسين وعلى جميع السالالت المدروسة سنيبلة/السنبلة( على    23.83         معنويا  )
                          تفوقت معنويا  في صفة عدد    D.55827                                   فيما بينت النتائج أيضا  أن الساللة   في التجربة.

( السنبلة  بحوثسنيبلة/ا  22.13السنيبالت/  المدروس  الشاهد  على    20.33)  11لسنبلة( 
السنبلة( الساللتين    سنيبلة/    19.90سنيبلة،    D.41282  (18.60و   D.55857وعلى 

الترتيب على  بينها،  سنيبلة(  تظهر  بقية  ولم  و   وبين  دوماالسالالت  المدروس    1الشاهد 
 (. 7بالجدول )الصفة كما هو مبين فروقات معنوية لهذه  أيةسنيبلة/ السنبلة(  21.50)

 في التجربة. وشواهدها  (: متوسطات عدد السنيبالت في السنبلة لسالالت القمح المدروسة7جدول )

عدد   اسم الساللة م
 اسم الساللة م السنبلة /السنيبالت

عدد  
 السنبلة /السنيبالت

1 ACSAD1273 20.60 6 D.55768 21.23 

2 D.41282 19.90 7 D.55827 22.13 

3 D.49065 20.57 8 D.55758 18.60 
4 D.55147 23.83 9 ST-DOMA 1 21.50 

5 D.55649 21.10 10 ST-BHOTH 11 20.33 

L.S.D 5%= 1.257 C.V%= 3.5  =20.98المتوسط العام 
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 (: حبة/ السنبلة) (GRSP) عدد الحبوب في السنبلة -7-6

الحبوب، والتي تتأثر بالطبيعة    غلةالتي لها تأثير مباشر على    المهمةونات  كالم  إحدى   يه
 Kadum)ل  السنابالعامل البيئي الذي يؤثر على زيادة الحبوب في    كذلكالوراثية للنبات و 

et al., 2019)  ، وتتأثر هذه اإلسبالل الحبوب في السنبلة الرئيسية قبل عملية  كويبدأ تش ،
بنواتج    كذلكدرجات الحرارة المنخفضة في فترة الربيع، و الصفة بالتغيرات البيئية خاصة  

 .(2018، وبوبازين وافروخ 2014عملية التمثيل الضوئي المتاحة )بلحيس، 

  D.55147  السالالت( تفوق  7الموضحة في الجدول رقم )   اإلحصائيبينت نتائج التحليل  
السنبلة  D.55827 و  D.55649و الحبوب/  عدد  صفة  في    73.83)                                     معنويا  

الشواهد السالالت و   جميع( على  حبة/ السنبلة  67.90  ،حبة/ السنبلة  69.63،حبة/السنبلة
 (. 8كما هو مبين بالجدول )في التجربة المدروسة 

وشواهدها  متوسطات عدد الحبوب في السنبلة )حبة/السنبلة( لسالالت القمح المدروسة (: 8جدول )
 في التجربة. 

 اسم الساللة م
عدد الحبوب  

 اسم الساللة م السنبلة/
عدد الحبوب  

 السنبلة/
1 ACSAD1273 59.33 6 D.55768 58.27 

2 D.41282 57.80 7 D.55827 67.90 

3 D.49065 56.10 8 D.55758 57.90 
4 D.55147 73.83 9 ST-DOMA 1 59.73 

5 D.55649 69.63 10 ST-BHOTH 11 60.80 

L.S.D 5%= 6.113 C.V%= 5.7  =62.13المتوسط العام 
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 :Grain yield )كغ/هـ( الغلة الحبية-7-7

صفة   الحبوب  بين  كإنتاجية  التفاعل  عن  ناتجة  معقدة  ناحية  مكمية  من  اإلنتاج  ونات 
س أيضا تأثير ما تعرض  كما يعكخرى،  أوالظروف البيئية والنظم المزروع بها من ناحية  

(. لذا فإن 2016سة اإلحيائية والالإحيائية )سعدة والوند  كمعاال  اإلجهاداتله النبات من  
ما أن  كج.  ونات اإلنتاكالبد من معرفة توريث م        وإن هتحسين اإلنتاجية ليس باألمر السهل.  

تحقيق تقدم وراثي في اإلنتاجية ضمن ظروف الزراعة المطرية يبقي بطيئا بسبب التأثير  
 ( 2011ونات اإلنتاج على بعضها البعض )شاهرلي وخيتي، كالسلبي لم

وجود فروق معنوية بين السالالت والشواهد المدروسة حيث    اإلحصائيبينت نتائج التحليل  
العام لصفة   المتوسط  الحبية  كان  النتائج    هـ،كغ/  3136الغلة  السالال وأظهرت    ت تفوق 

D.49065  وD.55649    و D.55758    )4530) بالترتيب في صفة الغلة الحبية )كغ/هـ  
 ـ( على جميع السالالت والشواهد المدروسة في التجربة. كغ/ه  3203، كغ/ه  3714كغ/هـ،  

  بالترتيب  D.55147و  D.55768و  D.41282تفوق السالالت         أيضا   أظهرت النتائج    اكم
  11( على الشاهد بحوثكغ/ه  2809كغ/هـ،    2851كغ/ه،   2959)  الغلة الحبيةفي صفة  

 (. 9كغ/هـ( كما هو مبين بالجدول ) 2698)

 في التجربة. وشواهدها (: متوسطات الغلة الحبية )كغ/ هـ( لسالالت القمح المدروسة 9جدول )

  الغلة الحبية اسم الساللة م
 اسم الساللة م )كغ/هـ(

الغلة الحبية  
 )كغ/هـ(

1 ACSAD1273 2735 6 D.55768 2851 

2 D.41282 2959 7 D.55827 2676 

3 D.49065 4530 8 D.55758 3203 
4 D.55147 2809 9 ST-DOMA 1 3003 

5 D.55649 3714 10 ST-BHOTH 11 2698 

L.S.D 5%= 76.63 C.V%= 1.4  =3117.9المتوسط العام 
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 : للطرز المدروسة بين الصفات الخطي البسيط االرتباط  دراسة عالقات -8

ظهار  إ                      نها تؤدي أحيانا  إلى  إ  إذ                                                        تؤدي العوامل البيئية دورا  كبيرا  في عالقات االرتباط هذه  
 صفة معينة بأشكال مختلفة بحسب تفاعل هذه المورثات مع الظروف البيئية المختلفة. 

 :اآلتية( عالقات االرتباط 10نالحظ من خالل معطيات الجدول )

أظهرت نتائج تحليل معامل االرتباط وجود عالقة ارتباط معنوية وزن األلف حبة )غ(: -1
حتى    سلبية األيام  عدد  صفة  من  وكل  )غ(  حبة  األلف  وزن  صفة  -=r)  اإلسبالبين 

السنبلة  مع  و ،  (**0.553 الحبوب/  عدد  بعالقة   .(**r=-0.512)صفة  ارتبطت  بينما 
 ،  (*r=-0.430)صفة عدد السنيبالت/ السنبلة سلبية معنوية مع 

ارتبطت بعالقة معنوية إيجابية قوية                                                وأظهرت النتائج أيضا  أن صفة وزن األلف حبة )غ(  
 . (**r=0.793)مع صفة وزن الحبوب/ السنبلة 

بين  غير معنوية وزن الحبوب في السنبلة: أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباط سلبية-2
 . (r=-0.335) اإلسبالعدد األيام حتى  وصفةغ( ) صفة وزن الحبوب في السنبلة

ارتباط معنوية إيجابية قوية بين   سنبلة: أظهرت النتائج وجود عالقةعدد الحبوب في ال-3
 .(**r=0.733)صفة عدد الحبوب/ السنبلة وصفة عدد السنيبالت/ السنبلة 

االرتباط بين الصفات عدد السنيبالت في السنبلة: لوحظ من خالل نتائج تحليل معامل  -4
بالجدول رقم ) ( أن صفة عدد السنيبالت في السنبلة ارتبطت بعالقة معنوية  10المبينة 

 . (**r=0.587) اإلسبالإيجابية مع صفة عدد األيام حتى 

 وجود عالقات ارتباط سلبية تحليل معامل االرتباط لبيرسون  أظهرت نتائج  الغلة الحبية:    -5
 اإلسبال الغلة الحبية )كغ/ه( وكل من صفة عدد األيام حتى    بين صفة  غير معنوية  لكن
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، ومع صفة عدد  (r=-0.189)، ومع صفة عدد السنيبالت في السنبلة  (r=-0.223))يوم(  
 . (r=-0.172)الحبوب في السنبلة 

وجود عالقات ارتباط إيجابية لكن غير معنوية مع كل من صفة عدد األيام حتى  أظهرت  و 
)غ(  (r=0.299)النضج   حبة  األلف  وزن  صفة  ومع   ،(r=0.333)  وزن صفة  ومع   ،

 . (r=0.273)الحبوب في السنبلة )غ( 
 

 المدروسة في التجربة.  والصفات الغلة صفة بين المظهري  االرتباط معامل (: قيم10جدول )

 0.05. االرتباط معنوي عند مستوى *         0.01. االرتباط معنوي عند مستوى **

 

 

 

  
عدد األيام 

 اإلسبال حتى 

عدد األيام 
حتى 
 النضج 

وزن األلف  
 حبة 

عدد 
السنيبالت/  

 السنبلة 

عدد 
الحبوب/ 

 السنبلة 

وزن  
 الحبوب 

 في السنبلة 

الغلة  
 الحبية 

عدد األيام حتى  
       1 اإلسبال 

عدد األيام حتى  
 النضج 

-0.029 1      

**0.553- وزن األلف حبة 
 0.305 1     

عدد السنيبالت/  
 السنبلة 

0.587**
 0.231 -0.430* 1    

عدد الحبوب/ 
 السنبلة 

0.462*
 0.185 -0.512** 0.733** 1   

وزن الحبوب  
 في السنبلة 

-0.335 0.463* 0.793** 0.015 0.111 1  

 1 0.273 0.172- 0.189- 0.333 0.299 0.223- الغلة الحبية 



   2021لعام  2العدد  4المجلد               مجلة بحوث جامعة إدلب                             

241 
 

 : Conclusions االستنتاجات-9
بالترتيب في صفة الغلة الحبية   D.55758و    D.55649و  D.49065  السالالت تفوق -1

 على جميع السالالت والشواهد المدروسة في التجربة. )كغ/هـ( 

السالالت-2 في   D.55827و  D.55649و  D.55147  تفوق  الحبوب  عدد  صفة  في 
  D.55147الساللة    تفوق اضافة إلى    . في التجربةالشواهد المدروسة  جميع  السنبلة على  

 . في صفة عدد السنيبالت في السنبلة على جميع الشواهد المدروسة في التجربة      أيضا  

الساللتي  -3 ب  D.55758 و D.41282 نتفوق  التبكير  صفة  الشاهد    اإلسبالفي  على 
 .11بحوث

 : Suggestions  المقترحات-10
برامج تربية القمح القاسي   في  D.55827و  D.55649و   D.49065تالسالال   إدخال-1

السالالت والشواهد المدروسة لمنطقة االستقرار األولى لتفوقها في الغلة الحبية على جميع  
 في التجربة.

األولى   D.55147الساللة    إدخال-2 االستقرار  لمنطقة  القاسي  القمح  تربية  برامج  في 
على الشواهد السنبلة  في    عدد السنيبالتعدد الحبوب في السنبلة و   في صفتيلتفوقها  

 . جميعها المدروسة

ومتابعة في برامج تربية القمح القاسي لمنطقة االستقرار األولى    D.55827الساللة    إدخال-3
في صفة عدد السنيبالت  و وذلك لتفوقها في صفة عدد الحبوب في السنبلة  نتاجيتها  إدراسة  

 .11وث على الشاهد بحوفي صفة وزن األلف حبة )غ( في السنبلة 
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 القمح القاسي الطرز الوراثية من بعض ل اإلنتاجيةدراسة الكفاءة 

(Triticum durum desf.)  منطقة االستقرار األولىفي 
 د.جمال بكري              إياس عبد العالم.

 إدلبة، كلية الهندسة الزراعية، جامعة يقسم المحاصيل الحقل

 الملخص:

خالل  كم 20 بـ إدلب مدينةشمال  الواقعة محطة بحوث تل صندلنفذت هذه التجربة في 
الزراعي   إنتاجية    2017/2018الموسم  أداء  تقييم  القمح   7بهدف  من  مبشرة  سالالت 

الهيئة العامة للبحوث العلمية في  المحاصيل  بحوث  القاسي تم الحصول عليها من إدارة  
 الزراعية بدمشق. استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات لكل ساللة

ل الغلةحيث  ،  ينحليم  ينشاهدـباإلضافة  المورفولوجية،   الحبية  درست  الصفات  وبعض 
المبشرة،                                            اختالف قيم المؤشرات المدروسة تبعا  للساللة    اإلحصائيوأظهرت نتائج التحليل  

السالال تفوق  لوحظ    D.55157و  ACSAD 1453و  D.51822  تحيث 
الحبية  D.55670و  ACSAD1431و الغلة  في  )                          معنويا   قدره    3561بمتوسط 

الشواهد كغ/ه3162كغ/ه،  3314كغ/ه،3324،كغ/هـ  3549كغ/هـ، جميع  على   )
الغلة الحبية والتبكير   D.55157المدروسة، في حين تميزت الساللة   بتفوقها في صفة 

و طول السنبلة وطول حامل السنبلة على معظم الشواهد المدروسة وبفروقات    اإلسبالب
فاع النبات وطول السنبلة على معظم في صفة ارت  D.55607معنوية، وتميزت الساللة  

نتائج   وبينت  المدروسة،  السالالت  معظم  مع  معنوية  وبفروق  المدروسة  تحليل الشواهد 
صفة    االرتباط العلميةأن  الورقة  بعالقة    مساحة  صفة  مع    قوية  معنوية  إيجابيةارتبطت 

 .(**r=0.551) ارتفاع النبات

 اإلنتاجية الكفاءة  طراز وراثي،القمح القاسي، الكلمات المفتاحية:  

 



 م. عبد العال، د. بكري       

247 
 

 
Study of the Productive Efficiency of Some Genotypes of 

Durum Wheat (Triticum durum desf.) in the First Stability  

Zone 
Eng. Eyas Abdullaal              D. Jamal Bakrie  

Department of Field Crops, college of Agricultural Engineering, 

Idlib University 

 
Abstract: 

This experiment was carried out at Tel Sandal Research Station, 20 km to 
the north of Idlib city, during the 2017/2018 agricultural season, with the 
aim of evaluating the productivity performance of 7 promising strains of 
durum wheat obtained from the Crops Research Department of the General 
Commission for Scientific Agricultural Research in Damascus.  
Randomized complete block design was used with three replications for 
each strain in addition to 2 local controls. Grain yield and some 
morphological characteristics were studied. The results of the statistical 
analysis showed differences. The values of the studied indicators 
according to the promising strain, where it was noticed that the strains 
D.51822 and ACSAD 1453, D.55157, ACSAD 1431, and D.55670 were 
significantly superior in grain yield with an average of  
(3561,3549,3324,3314,3162 kg / ha) of all studied parameters, while the 
strain D.55157 was distinguished by its superiority in the characteristic of 
grain yield, early sepals, spike length and spike holder length over most of 
the studied parameters with significant differences. The strain D.55607 
was distinguished in the characteristic of plant height and The length of 
the spike on most of the studied controls and with significant differences 
compared to most of the studied breeds. The results of the study of 
correlations showed that the characteristic of flag leaf area was associated 
with a strong positive significant relationship with the characteristic of 
plant height (r= 0.551**). 
 

Keywords: Durum wheat, Genotype, productive efficiency 
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 :Introduction  المقدمة -1

المحصول األكثر أهمية من الناحية االقتصادية والمحصول   Triticum spp  يعد القمح
ب   العالم  يزود  فهو  العالم  سكان  لمعظم  األول  االستراتيجي  من  55الحبي   إجمالي% 

يشغل  20والكربوهيدرات   كما  المستهلكة،  الغذائية  الحرارية  السعرات  من  من  %17   %
% من عدد السكان  40حوالي                                                           المساحة المزروعة، مؤمنا  الغذاء ألكثر من ملياري نسمة أي

وقد سبق انتاجه كل محاصيل الحبوب األخرى في العالم كونه يعد مادة أولية للعديد من  
 . برغل وغيرهاالصناعات الغذائية بجميع أشكالها من المعجنات والمعكرونة والسميد وال

                  وتخزينا ، ونظرا                                                                 يعتمد استقرار أي بلد على مدى توفر محصول القمح زراعة وانتاجا     إذ
ية لصناعات غذائية  الستخداماته المتنوعة في تغذية اإلنسان أو الحيوان، كونه مادة أول

 (. 2004ن، )ديب وآخرو عديدة 
                                                                          عزى سبب االنتشار الواسع للقمح إلى أهميته في صناعة الخبز، حيث وجد مؤخرا  أن     وي  

طر 95نحو   قمح  هو  العالم  في  بالقمح  المزروعة  المساحة  من  الصيغة  %  سداسي  ي 
ال أما  قمح5ـ  الصبغية،  عن  عبارة  فهي  الباقية  الصبغية  يقاس   %  الصيغة    رباعي 

(Slađana et al., 2011) 
 

القمح   النجيلية    .Triticum spينتمي  الفصيلة  األجناس poaceaeإلى  أهم  من  ، وهو 
التابعة لهذه الفصيلة التي تضم بدورها معظم نباتات المحاصيل كالشعير والشوفان والشيلم 

 نوع بما فيها القمح والشعير،  300        جنسا  و  25من    Triticeaeوالذرة واألرز، وتتألف قبيلة  

الرباعي   Emmerوقمح    (T.monococcum)الثنائي    Einkornكما يعد كل من قمح  
(Triticum durum)    نسانالمحاصيل التي استزرعت من قبل اإلمن أوائل  (Hillman, 

1996 ) 
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                   جنوبا  مرورا  بخط    °40                  شماال  حتى خط عرض    °60                              ينمو القمح ابتداء  من خط عرض  
                                                                              االستواء وفي مناطق تختلف بشكل كبير في االرتفاع ابتداء  من بضعة أمتار فوق مستوى  

 (Slafer and Satorre, 2000)م  3000تفاع سطح البحر حتى ار 

زيادة   بنسبة  إنتاجية  يمكن  القمح  متحملة  25محصول  طرز وراثية  تطوير  ٪ من خالل 
 . (Gill et al,.2004)الالأحيائية و  اإلحيائيةللضغوط 

 الغلة،  عالية أصناف تطوير النبات مربي على القمح محصول إنتاجية زيادة       ت وجب

  األبوية الطرز تحديد من        بدءا   كامل، بشكل التربوية العملية فعالية بزيادة يرتبط وهذا

 .االنعزالية األجيال في الوراثية التراكيب أفضل وانتخاب التهجين عملية في ستدخل التي 

 من          انطالقا   عالية إنتاجية بطاقة تتصف التي الوراثية التراكيب إلى الوصول يتطلب

 مثل للغلة، المكونة الصفات تحسين على والعمل التربية، ألهداف مالئمة وراثية مصادر

 الحبوب  وزن  زيادة السنبلة، في الحبوب عدد زيادة المساحة، وحدة في السنابل عدد زيادة

 (Menshawy, 2004) النبات في السنابل عدد  وزيادة حبة األلف وزن  زيادة السنبلة، في

أحد األهداف الرئيسية لبرامج تربية القمح الصلب هو تحسين جودة االستخدام النهائي. إن  
تحديد   شأن  التعبير عن    المورثاتمن  في  تتحكم  القمح  حبوب  الجودة في    صفاتالتي 

ذات الجودة المرتفعة من خالل   الوراثيةفي اختيار األنماط    التربيةأن يساعد جهود    قاسيال
 . (Singh et al., 2009) االختيار المباشر لألليالت المرغوبة في المواقع الحرجة

مثل عدد    الصلة،الصفات ذات  دراسة وتقييم  من خالل    في القمح  اإلنتاجيةيمكن تقييم  
 إلخ.   سنبلة،وعدد السنيبالت لكل  حبة،  1000ووزن  السنبلة،وطول  ،المثمرة اتاإلشطاء

Li et al., 2020) .) 
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 الدراسة المرجعية: -2

النبات في برامج التربية هو تقييم األداء لمخرجات    ألمور المهمة التي يهتم بها مربومن ا
البرنامج من الطرز الوراثية المنتخبة على أساس مكونات الغلة تحت ظروف بيئية متباينة  

للتعرف على األداء الجيد للطراز الوراثي    يعدوألكثر من موسم أو موقع، حيث                                                  مقياسا  
(Al-Marsomie et al., 2005) . 

اثية الستغالل عوامل النمو والتي تنعكس على أدائها من خالل إمكانية  إن تقييم الطرز الور 
زيادة نواتج عملية التمثيل الضوئي خالل مراحل النمو المختلفة وزيادة معدل نقل المواد 

 . (Grando et al., 2001) الغذائية المخزونة بما يسهم في زيادة غلة الحبوب

درس العديد من الباحثين تقييم الطرز الوراثية في محصول القمح النتخاب أفضلها باالعتماد  
ختالفات معنوية  اإلى وجود    (Islam et al., 2001)على غلة الحبوب ومكوناته، إذ أشار  

وحصل   القمح،  من  وراثية  طرز  عدة  في  درسوها  التي  الصفات  مختلف  -AL)في 

Aanbari, 2004)    اختالفات وجد  على  كما  العلمية،  الورقة  مساحة  -AL)في 

Taay,2005)    ،المربع المتر  السنابل في  العلم وعدد  مساحة ورقة  ووجد  اختالفات في 
(Abduse et al., 2003) معنوية بين أصناف القمح في طول السنبلة، بينما وجد      ا  فروق

(AL-Marsomie et al., 2005)  اختالفات في غلة الحبوب وعدد الحبوب في السنبلة
اختالف الطرز فقد الحظ    (AL-Niami, 2006)ووزن األلف حبة ودليل الحصاد، أما  

الوراثية في ارتفاع النبات وعدد السنابل في المتر المربع وطول السنبلة وعدد حبوب السنبلة  
 حبة. وغلة الحبوب والغلة الحيوية ودليل الحصاد ووزن األلف 

وجود اختالفات معنوية في   (AL-Mfrgiy, 2011)و  (AL-Taweal, 2009)كما بين  
عدد السنابل في المتر المربع وغلة الحبوب ودليل الحصاد ووزن األلف حبة، وأشار كل 

وجود إلى  (Qaiser et al., 2006)و  (Hazan, 2008)و (Emer et al., 2010)من 
ها في برامج التربية بالتهجين في جميع مكونات  إدخال اختالفات معنوية بين اآلباء التي تم
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الطرز، مما انعكس    غلة الحبوب، وأشاروا إلى أن ذلك يبين وجود اختالفات وراثية بين تلك
اختالفات معنوية   (Shaukat et al., 2010)ئها في هذه الصفات، ووجد  على كفاءة أدا

سبال وارتفاع النبات وعدد حبوب السنبلة وطول السنبلة وعدد السنابل  في المدة الالزمة لل 
 في برنامج تهجين.  هادخالإلآباء  ةغلة الحبوب في النبات عند تقييمه ستفي النبات و 

جية القمح.                                                                              يعد تكييف األصناف المحسنة ومواعيد الزراعة المناسبة أمر ا إلزامي ا لتحسين إنتا
 بشكل كبير.   الغلة تحسينيمكن أن يؤدي استخدام أصناف القمح المحسنة إلى و 

في تركيا وسوريا العديد من أصناف القمح القاسي التي تدعم صناعة  التربيةأنتجت جهود 
يشكل جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الجزء األوسط من الهالل  و القمح القاسي المحلي.  

الموارد الوراثية التي تم   أسهمتكما  منطقة رئيسية في تدجين القمح.    يعدوالذي    الخصيب،
كبير في تربية القمح القاسي في جميع أنحاء الحصول عليها من الهالل الخصيب بشكل  

العالم من خالل إنتاج أصناف النخبة من القمح الصلب باستخدام مدخالت من المركز  
في  تزرع هذه األصناف اآلن ، حيث ية في المناطق الجافة )إيكاردا(الدولي للبحوث الزراع

   (Singh et al., 2009) العديد من البلدان حول العالم

ال يزال هناك مجال لتطوير   ذلك،ومع    باكستان؛تم تطوير أنواع مختلفة من القمح في  
  إدخال٪ من خالل  50إلى    35حوالي    اإلنتاجيةزيادة في    تم تحقيق  إذ،  ة الغلةأصناف عالي

   (.(Sabri et al., 2020                           أنماط وراثية مطورة حديث ا 
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 : Research Rationale and Importance وأهميته مبررات البحث -3

، وتذبذب خول محاصيل أخرى اقتصادية منافسةإن الزيادة السريعة في عدد السكان، ود
معدالت الهطول المطري من عام آلخر وعدم تجانس توزيعها ضمن الموسم الواحد جعل 
المساحة المزروعة متغيرة وبالتالي اإلنتاج غير مستقر مما أدى الستيراد بعض الكميات  

 من القمح والطحين لسد حاجات االستهالك المتزايدة.

ومن أجل تحسين إنتاجية محصول القمح في سورية وتقليل الفجوة بين اإلنتاج والكميات  
والمستهلكة من   المنتجة  المحصول  هذا  إنتاجية  لزيادة  المناسبة  الطرق  اتباع  من  بد  ال 

ت من القمح تتمتع بثباتية  الحبوب في وحدة المساحة من خالل استنباط أصناف وسالال 
 وبأقل التكاليف. حيائية المختلفة إ والال اإلحيائية اإلجهاداتالعالية وتحمل  اإلنتاجية

 

 : Research Objectives أهداف البحث-4

تحت ظروف  للسالالت المختبرة الحبية الغلةو  والشكلية التطوريةدراسة بعض الصفات -1
 .إدلبمحافظة منطقة االستقرار األولى في الزراعة المطرية في 

 األكثر مساهمة في الغلة.  الصفةات االرتباط بين الصفات المدروسة لتحديد  دراسة عالق-2

 إدلب بمتابعة العمل عليها في المواسم القادمة في    ةيصللتو تحديد أهم السالالت المتفوقة  -3
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 :Research Materials and Methods وطرائقهمواد البحث -5

 :Research Location البحث مكان  -5-1

حيث تقع المحطة   لصند  تلتم تنفيذ البحث في منطقة االستقرار األولى في محطة بحوث  
م وتقع على   335كم وترتفع عن سطح البحر    /20/  بحوالي  إدلب  مدينةإلى الشمال من  

/ مم، حيث 416/   فيها  ويتراوح المعدل السنوي لألمطار  ،◦36وخط طول    ◦36خط عرض  
يميل إلى القلوية وذات    pHت  ذا طينية ثقيلة فقيرة بالمادة العضويةإن تربة التجربة حمراء  

يتراوح ما بين ضعيف    NPKملوحة ضعيفة كما أن محتواها من العناصر الغذائية األساسية  
عناصر  كأحد      يعد  بالنسبة للبوتاس كونه                                ومتوسط بالنسبة للفوسفور وعال   بالنسبة لآلزوت 

 كما هو موضح بالجدول التالي:   ( 2011  بكري،تكوين فلز التربة )

 2013 -2012(: يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة 1جدول )

 2013موسم  2012موسم  الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

 تحليل ميكانيكي

من وزن التربة   )%

 (               الجافة تماما  

 63.3 62.7 طين% 

 16.0 15.8 سلت% 

 20.7 21.6 رمل% 

 1.3 1.399 3الكثافة الظاهرية غ/سم

 pH 7.7 7.8درجة 

Ec.ds.m-1 0.25 0.1 

 0.6 0.62 المادة العضوية % 

 10.7 11.6 الكلس الفعال % 

Caco3  % 34.7 32.0 

N  p.pm 6.4 9.4 

P  p.pm 14.9 13.3 

K  p.pm 544.3 501.7 

 ( 2011  بكري،)
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 : Plant Materialالمادة النباتية -5-2
مبشرة من القمح القاسي تم الحصول عليها من  ( سالالت7تضمنت المادة التجريبية )

 هيو  يناهدش ( باإلضافة إلى  GCSAR)  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق
مزروعة من قبل   اعة واإلصالح الزراعيمن قبل وزارة الزر  أصناف محلية معتمدة

مناسبة للزراعة في منطقة االستقرار األولى كما  المزارعين المحليين في المنطقة كونها 
 . ( 2هو مبين بالجدول )

 المدروسة في التجربة. والشواهد (: سالالت القمح القاسي 2جدول )

 اسم الساللة م اسم الساللة م

1 D.55737 6 ACSAD 1453 

2 D.55670 7 ACSAD 1431 

3 D.55157 8 ST-BHOTH 11 

4 D.55607 9 ST-DOMA 1 

5 D.51822   

 

 ( 2012)دليل القمح الحقلي،  ي البحثأهم صفات شواهد المقارنة المستخدمة ف

 : 1الصنف دوما -1

نتيجة تجارب مشتركة بين الهيئة العامة للبحوث العلمية    2002اعتمد هذا الصنف عام  
الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( حيث اعتمد  

  - الغاب  -طرطوس  -للزراعة البعلية في منطقة االستقرار األولى في محافظات )حمص
)حماة   -إدلب محافظات  في  الثانية  االستقرار  منطقة  وفي    - الرقة  -إدلب  -الحسكة(، 

الحسكة(، يمتاز بتحمل الجفاف واألقلمة الواسعة في البيئات السورية، وبتحمل الرقاد،  وهو 
واألسود   األصفر  الصدأ  لمرضي  المقاومة  متوسط  إلى  بصفات و مقاوم  حبوبه  تمتاز 
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%، طوله نحو 14.4- 12.7غ، نسبة البروتين  43-30  تكنولوجية جيدة، وزن األلف حبة
النمو    66-78 يوم لظهور    125-118يوم ويحتاج إلى    166-163سم ، طول موسم 

  4744: في منطقة االستقرار األولى:  اإلنتاجية .  Belikh//Gediz/bit السنابل. النسب:
 كغ/هـ  1702كغ/هـ، في منطقة االستقرار الثانية: 

 : 11الصنف بحوث -2

  - حماة/الغاب  –طرطوس    -د للزراعة في منطقة االستقرار األولى في محافظات )درعااعتم
الحسكة(، يمتاز بغلته العالية وأقلمته الواسعة، وحبوبه تحمل مواصفات تكنولوجية   -إدلب

يوم    117يوم، ويحتاج إلى    164سم، لون السفا أسود، طول فترة النمو    89جيدة، طوله  
   كغ/هـ  4590: في منطقة االستقرار األولى:ةاإلنتاجيلظهور السنابل. 

 : Planting Method طريقة الزراعة -5-3

الموسم خالل  األرض  تهيئة  القالب 2018/ 2017  تمت  بالمحراث  الخريفية  بالحراثة  م 
ثم    المطرحي بقولي(، ومن                                                                  حراثة عميقة أوال  بعد حصاد المحصول السابق )محصول 

حراثتين متعامدتين بالمحراث الحفار قبل الزراعة وتمت زراعة السالالت المبشرة إجراء  
( كغ/هـ في النصف الثاني من شهر كانون األول ،  160والشواهد المحلية بمعدل بذار ) 

( بثالثة مكررات واحتوت القطعة  RCBDالكاملة )وذلك وفق تصميم القطاعات العشوائية  
واآلخر   السطر/ م والمسافة بين  3/  السطر حيث كان طول    سطورالتجريبية على ستة  

/م، وتمت  1/ سم وممرات للخدمة بعرض /50سم، والمسافة بين قطعتين تجريبيتين /  25
ية( حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح تية والفوسفاتإضافة األسمدة الكيميائية )اآلزو 

% بشكل 46كغ/هـ سوبر فوسفات    100بمعدل    زراعي، حيث أضيف السماد الفوسفاتيال
%  46كغ /هـ يوريا    150خيرة. كما أضيف السماد اآلزوتي بمعدل كامل مع الفالحة األ

عند   الثانية  والدفعة  الزراعة  قبل  األولى  الدفعة  دفعتين  الرطوبة   اإلشطاءعلى  وتوفر 
 المناسبة. 
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 :Indicators studiedالمؤشرات المدروسة -5-4

نباتات أخذت بشكل عشوائي ومن  10تمت دراسة متوسط كل صفة على /  السطور  / 
كل   من  طراز وراثي، حيث  الوسطية  لكل  تجريبية  القطعة  الزراعي    موسمدرست خالل 

 ة وهي: م المؤشرات التالي 2018/ 2017

جرى حساب عدد   )يوم(: Heading Number of Days to اإلسبالعدد األيام حتى -1
ثلث السنبلة من غمد   اإلسبالاأليام حتى   تاريخ الزراعة وحتى ظهور                                                              وذلك اعتبارا  من 

 % من سنابل القطعة التجريبية.50الورقة العلمية لدى 

جرى حساب    )يوم(:   Numbers of Days to Maturity  التام  عدد األيام حتى النضج-2
                                                         اعتبارا  من تاريخ الزراعة وحتى اصفرار السنابل بشكل كامل  عدد األيام حتى النضج وذلك  

% من نباتات القطعة التجريبية وتتصف النباتات بهذه المرحلة باصفرار أوراقها 90لدى  
 وحبوبها الجافة القاسية وتكون جاهزة للحصاد. 

تم حساب ارتفاع النبات بحساب متوسط عشرة    )سم(:  Plant Height  ارتفاع النبات -3
                                                                         عشوائية من القطعة التجريبية الواحدة وتم القياس بدءا  من نقطة مالمسته لسطح نباتات  

 . (IPGRI, 1994)( وحتى قمة السنبلة باستثناء السفا اإلشطاءالتربة )قرص 

السنبلة-4  طول   :)سم(  Spike length  طول  متوسط  بحساب  السنبلة  طول  تم حساب 
                                                  عشوائية من القطعة التجريبية الواحدة وذلك بدءا  من   نباتاتسنابل من عشرة  السنبلة لعشرة  

  نقطة انتهاء حامل السنبلة وحتى قمة السنبلة باستثناء السفا.

تم حساب طول حامل السنبلة    )سم(:Length of Spike holder  السنبلةطول حامل    -5
عشوائية من القطعة   نباتات  سنابل من عشرة  بحساب متوسط طول حامل السنبلة لعشرة

حتى نقطة تماس نصل الورقة العلمية    السفلى                         بدءا  من عقدة السنبلةالتجريبية الواحدة وذلك  
 مع غمدها. 
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(  %50تم حسابها عند تسنبل )  ثحي  (:²)سم  Flag Leaf Area  مساحة الورقة العلمية  -6
من كل قطعة  نباتات    10من  علمية  الوراق  نباتات، وذلك بقياس متوسط مساحة األمن ال

أخذ تم  حيث  بالعرض   تجريبية،  العلمية  الورقة  طول  ضرب  من  العلمية  الورقة  مساحة 
ج  سم( ومن ثم ضرب النات  0.1                                          ن تم قياسهما يدويا  باستخدام مسطرة مدرجة )ياألعظمي اللذ

القمح   بمحصول  الخاص  التصحيح  عالقة    0.79بمعامل   volding and)حسب 

Simpson, 1967 .) 

الحبية    -7 استبعاد  )كغ/هـ(:  Grain yield (GY)الغلة  بعد  التجريبية  القطع  حصدت 
وزن   فيها  وحسب  السطور  ونهاية  وبداية  الجانبية  المساحة السطور  إلى  نسبة  الحبوب 

 وعدلت النتائج على أساس الغلة كغ/هـ.  المحصودة

 

 :Statistical Analysis اإلحصائيالتحليل -6

باستخدام برنامج   القراءات المدروسة، وبوبت  البيانات لكافة  ثم حللت Excelتم جمع   ،
والنتائج   االلكتروني  إالبيانات  الحاسوب  باستخدام  )  باستخدام                                    حصائيا    Genstatبرنامج 

معنوي  12 فرق  أقل  بطريقة  المعامالت  متوسطات  بين  الفردية  المقارنات  وأجريت   )
(L.S.D عند مستوى )  البسيط   (. وتم حساب معامالت االرتباط%5)  المعنوية الخطي 

 .SPSS 26 اإلحصائيبرنامج التحليل  باستخدامبين الصفات المدروسة  لبيرسون 
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 النتائج والمناقشة: -7

 :)يوم( اإلسبالعدد األيام حتى -7-1

فترة أطول المتالء الحبوب وهذا يساعد على الهروب من   اإلسباليمنح   للنبات  المبكر 
يعد التحسين  و من الصفات المهمة في تحمل الجفاف،    اإلسبالالجفاف، وتعد صفة التبكير ب

الباكورية لصفة  الحبية    اإلسبالفي    الوراثي  الغلة  ثباتية  لتعزيز  فعالة  تربوية  استراتيجية 
الجاف المناطق  باستخدام للنجيليات في  البيئات  عالية في هذه  تحقيق غلة  يمكن  ة حيث 

أنماط وراثية مبكرة يتصادف موعد إسبالها مع نهاية الموسم المطري، في حين ال ترتبط 
 (.  (Cattivelli et al., 2002الغلة الحبية العالية بهذه الصفة في الظروف الخصبة 

         معنويا     D.55157و    ACSAD 1431ن  الساللتيتفوق    اإلحصائيهرت نتائج التحليل  ظأ 
لشاهد بحوث  على ا  على الترتيب  يوم(  118.33يوم،    118.00)  اإلسبالبفي صفة التبكير  

 في التجربة   اآلخر  اهد المدروسلم تظهر بينهما وبين الش   يوم(، في حين   120.33)   11
 (. 3بالجدول )الصفة كما هو مبين أية فروق معنوية لهذه  يوم( 118.67)  1دوما

 لسالالت وشواهد القمح القاسي المدروسة في التجربة.  اإلسبال(: متوسط عدد األيام حتى 3جدول )

 اسم الساللة م
عدد األيام حتى 

 )يوم( اإلسبال
 اسم الساللة م

عدد األيام حتى 
 )يوم( اإلسبال

1 D.55737 119.00 6 ACSAD 1453 118.67 

2 D.55670 120.33 7 ACSAD 1431 118.00 
3 D.55157 118.33 8 BHOTH 11 120.33 

4 D.55607 120.33 9 DOMA 1 118.67 

5 D.51822 119.00 L.S.D 5% = 1.672 

 C.V%= 0.8 119.03المتوسط العام= 
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 : )يوم( عدد األيام حتى النضج -7-2

تكيف مع البيئات التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة في أواخر الموسم، إن نباتات القمح التي ت
لتجنب اإلجهاد الحراري في المراحل الحرجة من وذلك          نسبي ا    المبكرنضج  تتجه نحو القد  

 (khan et al., 2007) الحبوب امتالء

نجد أنه ال توجد أية فروق معنوية لصفة التبكير (  4من خالل النتائج الموضحة بالجدول )
من جهة   الشواهد المدروسة بالتجربةفيما بينها من جهة وبينها وبين  بالنضج بين السالالت  

يوم(، وبلغ أكثر عدد أيام حتى النضج   161.67أخرى حيث بلغ المتوسط العام للصفة )
يوم( وأقل عدد    162.67يوم،    162.67)   D.55607و  ACSAD1431عند السالالت  

  161.00يوم،    D.55670   (161.00 و   ACSAD1453أيام حتى النضج عند السالالت  
     .يوم(

 (: متوسطات عدد األيام حتى النضج لسالالت وشواهد القمح المدروسة في التجربة. 4جدول )

 اسم الساللة م
عدد األيام حتى 

 النضج )يوم(
 اسم الساللة م

عدد األيام حتى 
 )يوم(النضج 

1 D.55737 161.33 6 ACSAD 1453 161.00 

2 D.55670 161.00 7 ACSAD 1431 162.67 
3 D.55157 161.33 8 BHOTH 11 162.00 

4 D.55607 162.67 9 DOMA 1 161.33 

5 D.51822 161.33 L.S.D 5%  = 1.105 

 C.V%= 0.4 161.67المتوسط العام= 
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  :)سم( ارتفاع النبات-7-3

    ا  إيجابي    ا  الغلة الحبية غير ثابت، إذ وجد بعض الباحثين ارتباط  فيإن تأثير ارتفاع النبات 
 Patel(، بينما وجد )Camargo et al, 2000بين ارتفاع النبات والغلة الحبية )     ا  ومعنوي

and Jain, 2002  أن االرتباط سلبي ومعنوي بين ارتفاع النبات والغلة الحبية نظرا  ألن )                                                                   
 أقل من الحبوب/ السنبلة.     ا  ات الطويلة تحوي عددالنبات

التحليل   نتائج  بين السالالت والشواهد المدروسة    اإلحصائيبينت  وجود فروقات معنوية 
تفوق الساللة  سم(، وأظهرت    76.07لصفة ارتفاع النبات وبلغ المتوسط العام لهذه الصفة )

D.55607     معنويا         ( النبات  ارتفاع  صفة  على    86.84في  والسالالت    الشاهدينسم( 
في          معنويا   وقت بدورها  والتي تف  ACSAD 1453المدروسة في التجربة ما عدا الساللة  

سم،  74.27بالترتيب )  11وبحوث  1سم( على الشاهدين دوما  81.72صفة ارتفاع النبات )
سم،    D.51822   (74.33و  D.55737و   ACSAD1431، وعلى السالالت  سم(  70.43
الترتيب.  68.29سم،    70.87 على  التحليل    سم(  نتائج  أظهرت  تفوق    اإلحصائيكما 
  70.43)  11سم( على الشاهد بحوث  77.62في صفة ارتفاع النبات )  D.55670الساللة  

كما هو مبين    أية فروق معنوية لهذه الصفة  1الشاهد دوماسم(، فيما لم تظهر بينها وبين  
 . (5بالجدول )
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 المدروسة في التجربة.  القاسي (: متوسطات ارتفاع النبات لسالالت وشواهد القمح5)  جدول

 اسم الساللة م
ارتفاع النبات  

 اسم الساللة م )سم(
ارتفاع النبات  

 )سم(
1 D.55737 70.87 6 ACSAD 1453 81.72 

2 D.55670 77.62 7 ACSAD 1431 74.33 
3 D.55157 76.00 8 BHOTH 11 70.43 

4 D.55607 86.84 9 DOMA 1 74.27 

5 D.51822 68.29 L.S.D 5%  = 5.957 

 C.V%= 4.6 76.07المتوسط العام= 

 

   طول السنبلة )سم(:-7-4

ال السنابل  ذات  األصناف  أكتتمتع  بقدرة  تكبيرة  أثناء  بالمياه  االحتفاظ  على  وين  كبر 
الحبوب في ظل الظروف    الغلة منالجفاف وزيادة    تحملالمحصول، والقدرة الجيدة على  

 . (Wang et al,. 2018) البعلية

وجود فروقات معنوية بين السالالت والشواهد المدروسة    اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  
 سم(، ولوحظ   8.79في صفة طول السنبلة )سم(، حيث بلغ المتوسط العام لهذه الصفة )

سم،    9.95بالترتيب في صفة طول السنبلة )  D.55607و    D.55157ن  وق الساللتيتف
سم(    10.12)   1الشاهد دوماأن  سم(، في حين    8.59)  11بحوث  على الشاهدسم(    9.94

 (.6كما هو موضح بالجدول )    11بحوثاهد                               معنويا  على باقي السالالت والش               أظهر تفوقا  
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 المدروسة في التجربة.  القاسي (: متوسطات طول السنبلة لسالالت وشواهد القمح6جدول )

 طول السنبلة )سم(  اسم الساللة م طول السنبلة )سم( اسم الساللة م

1 D.55737 8.68 6 ACSAD 1453 8.11 

2 D.55670 7.82 7 ACSAD 1431 7.48 
3 D.55157 9.95 8 BHOTH 11 8.59 

4 D.55607 9.94 9 DOMA 1 10.12 

5 D.51822 8.95 L.S.D 5%  =0.5251 

 C.V%= 3.5 8.79المتوسط العام= 
 

 : )سم( طول حامل السنبلة-7-5

السنبلة من الصفات الشكلية المؤثرة بشكل كبير في درجة تحمل النبات    طول حامل   يعد
، وهو أداة فعالة في تحديد الطاقة القصوى للغلة الحبية للقمح (Blum, 2005)للجفاف  

القاسي في البيئات الجافة، ووجدت عالقة ارتباط قوية بين طول حامل السنبلة والغلة الحبية  
(Kaya et al, 2002) . 

فروقات معنوية بين السالالت والشواهد المدروسة    وجود  اإلحصائيظهرت نتائج التحليل  أ
سم(،    11.71في صفة طول حامل السنبلة )سم(، حيث بلغ المتوسط العام لهذه الصفة )

النتائج   الساللة  وأظهرت  السنبلة           معنويا     ACSAD 1431تفوق  طول حامل  صفة  في 
 ت والشواهد المدروسة في التجربة. جميع السالالعلى سم(  15.19)

السالالت   من  كل  تفوق  أيضا   النتائج  بينت   و  D.55157و  ACSAD 1453                                          كما 
D.55607  وD.55737  ( السنبلة  حامل  طول  صفة  في    12.00سم،  12.76بالترتيب 

سم( ولم تظهر بينها وبين    8.79)   11سم( على الشاهد بحوث   11.82سم،    11.93سم،
كما هو موضح في   صفةلهذه ال  أي فروق معنوية  سم(  11.74)  1الشاهد المدروس دوما

 . (7الجدول )
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 المدروسة في التجربة.  القاسي (: متوسطات طول حامل السنبلة لسالالت وشواهد القمح7جدول )   

 م
اسم  
 الساللة 

طول حامل السنبلة 
 اسم الساللة م )سم(

طول حامل السنبلة 
 )سم( 

1 D.55737 11.82 7 ACSAD 1453 12.76 

2 D.55670 11.02 6 ACSAD 1431 15.19 
3 D.55157 12.00 9 BHOTH 11 8.79 

4 D.55607 11.93 10 DOMA 1 11.74 

5 D.51822 9.12 L.S.D 5%  = 2.368 

 C.V%= 11.9 11.71المتوسط العام= 

 

   مساحة الورقة العلمية:-7-6

  الحبوب إلى إنتاج عدد أكبر من    األكبر  مساحة الورقة العلمللقمح ذات    الوراثية  الطرزتميل  
ا على مساحة    ، كما عملفي السنبلة                    للقمح ووجدوا أن    يةالعلم  ةق ور ال                              بعض الباحثين أيض 

 . ((Zhao et al., 2018محصول القمح الغلة الحبية ل                       دور ا رئيسي ا في تحسين ها ل

فروقات معنوية بين  لصفة مساحة الورقة العلمية وجود    اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  
( للصفة  العام  المتوسط  بلغ  حيث  المدروسة،  والشواهد  (، وأظهرت  ²سم  35.1السالالت 

( ²سم  46.66في صفة مساحة الورقة العلمية )  ACSAD 1453تفوق الساللة  النتائج  
التجربة في  المدروسة  الشواهد  جميع  الساللتين  على  وعلى   ،D.55737  وD.51822  

ولم تظهر بينها وبين بقية السالالت المدروسة    ( على الترتيب²سم 28.87، ²سم 32.17)
 . أية فروق معنوية لهذه الصفة

بين بقية السالالت  أية فروق معنوية لصفة مساحة الورقة العلمية  في حين لم تكن هناك  
 (. 8والشواهد المدروسة كما هو مبين بالجدول )

 المدروسة في التجربة.  القاسي لسالالت وشواهد القمح(: متوسطات مساحة الورقة العلمية 8جدول )
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 اسم الساللة م
مساحة الورقة 

 (²العلمية )سم
 اسم الساللة م

مساحة الورقة 
 (²العلمية )سم

1 D.55737 32.17 6 ACSAD 1453 46.66 

2 D.55670 35.87 7 ACSAD 1431 37.61 
3 D.55157 39.41 8 BHOTH 11 34.56 

4 D.55607 38.36 9 DOMA 1 29.00 

5 D.51822 28.87 L.S.D 5% = 11.20 

 C.V%=18.7 35.1المتوسط العام= 

 

   :Grain Yield)كغ/هـ(  الغلة الحبية-7-7

الحبية الغلة  بين  كصفة    تعد  التفاعل  عن  ناتجة  معقدة  ناحية  مكمية  من  اإلنتاج  ونات 
 (.  2016)سعدة والوند  خرى أوالظروف البيئية من ناحية 

ونات اإلنتاج.  كسهل. وأنه البد من معرفة توريث مليس باألمر ال  اإلنتاجيةلذا فإن تحسين 
ضمن ظروف الزراعة المطرية يبقي بطيئا بسبب   اإلنتاجيةما أن تحقيق تقدم وراثي في  ك

 ( 2011ونات اإلنتاج على بعضها البعض )شاهرلي وخيتي، كلمالتأثير السلبي 

نتا التحليل  بينت  بين السالالت والشواهد المدروسة    اإلحصائيئج  وجود فروقات معنوية 
وحققت كغ/ه(    3188.2لصفة الغلة الحبية )كغ/ه(، حيث بلغ المتوسط العام للصفة )

أقل   11كغ/ه(، في حين حقق الشاهد بحوث  3561أعلى غلة حبية )  D.51822الساللة  
 ACSADو D.51822 تتفوق السالالكغ/ه(، كما أظهرت النتائج   2698غلة حبية )

)كغ/هـ(   D.55670و  ACSAD 1431و  D.55157و  1453 الحبية  الغلة  صفة  في 
الترتيب (  كغ/هـ  3162كغ/هـ،   3314كغ/هـ،   3324، كغ/هـ  3549كغ/هـ،    3561) على 

 . وجميع الشواهد المدروسةالسالالت  بقية على
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الساللتي تفوقت  صفة    D.55737 و  D.55607ن  كما  في    3039)  اإلنتاجيةبالترتيب 
ين  كغ/ه( كما هو مب 2698) 11على الشاهد بحوث على الترتيب (كغ/هـ 2957كغ/هـ، 

 (9بالجدول )

 المدروسة في التجربة.  القاسي ( لسالالت وشواهد القمحاإلنتاجية (: متوسطات الغلة الحبية )9جدول )

 الغلة الحبية )كغ/هـ( اسم الساللة م الغلة الحبية )كغ/هـ( اسم الساللة م

1 D.55737 2957 6 ACSAD 1453 3549 

2 D.55670 3162 7 ACSAD 1431 3314 
3 D.55157 3324 8 BHOTH 11 2698 

4 D.55607 3039 9 DOMA 1 3003 

5 D.51822 3561 L.S.D 5% = 59.21 

 C.V%=1.1 3188.2المتوسط العام= 

 

 

 

 

 

 

 بين الصفات:  (R)الخطي البسيط لبيرسون  معامل االرتباط-8

إلى  أحيانا   تؤدي  أنها  حيث  هذه  االرتباط  عالقات  في  كبيرا   دورا   البيئية  العوامل                                                                                   تؤدي 
 مع الظروف البيئية المختلفة. بحسب تفاعل مورثاتها  صفة معينة  اختالف عالقات االرتباط ل
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عالقات   لظهور  المسبب  هي  والبيئة  للنبات  الوراثي  النمط  بين  ما  المتبادلة  العالقة  إن 
لمختلفة بين مختلف الصفات المورفولوجية. ومن خالل هذه الدراسات ظهرت قيم االرتباط ا

 (. 9بحسب الجدول ) إيجابيةمختلفة من معامل االرتباط بين الصفات المختلفة سلبية أو 

يشير االرتباط إلى العالقة الموجودة بين متغيرين أو أكثر ويمكن من خالل حساب معامل  
التغير الذي يحدث في   تغير في   إحدى االرتباط معرفة مدى  الصفات والذي يؤدي إلى 

 الصفة األخرى باتجاه طردي )ارتباط موجب( أو عكسي )ارتباط سالب(.  

 :اآلتيةاالرتباط  ( عالقات10نالحظ من خالل معطيات الجدول )

نتائج تحليل االرتباط:  اإلسبالعدد األيام حتى  -1 وجود عالقة ارتباط   الخطي  أظهرت 
مع صفة الغلة الحبية    اإلسبالبين صفة عدد األيام حتى     (r=-0.366)غير معنوية  سلبية

 Cattivelli)كلما قل اإلنتاج وهذا يتوافق مع    اإلسبالأي أنه كلما تأخر مدى    )كغ/هـ(

et al., 2002) 

العلمية:-2 الورقة  معنوية    مساحة  ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  قوية    إيجابيةأظهرت 
(r=0.551**) ( وصفة ارتفاع النبات )سم(²بين صفة مساحة الورقة العلمية )سم 

طول السنبلة )سم(   بصفةمعنوية  غير                                              وارتبطت هذه الصفة أيضا  بعالقة ارتباط سلبية  
(r=-0.273)   صفة طول حامل السنبلة )سم(  غير معنوية مع    إيجابيةبعالقة  و(r=0.331) 

 (r=0.267)غير معنوية  إيجابيةبينما ارتبطت مع صفة الغلة الحبية )كغ/ه( بعالقة 

 (r=-0.164)معنوية    غير  إيجابيةأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط    طول السنبلة:-3

السنبلة وصفة ارتفاع النبات )سم(، بينما ارتبطت هذه الصفة مع صفة صفة طول    بين
 . (r=-0.186)الغلة الحبية بعالقة سلبية غير معنوية 
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السنبلة:-4 حامل  ارتباط    طول  عالقة  وجود  النتائج  غيرأظهرت   -=r)معنوية    سلبية 

 إيجابيةوعالقة ارتباط    )سم(،  طول السنبلةصفة  بين صفة طول حامل السنبلة و   (0.195
 )سم(. ارتفاع النباتصفة مع   (*r=-0.460) قوية معنوية

مع كل من صفة    معنوية  سلبية غير أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط    ة الحبية:لالغ-5
،  (r=-0.255)ومع صفة عدد األيام حتى النضج    ،(r=- 0.366)  اإلسبالعدد األيام حتى  

السنبلة   طول  صفة  النتائجكما    . (r=-0.186)ومع  ارتباط          أيضا    أظهرت  عالقة  وجود 
، ومع صفة طول  (r=0.115)  )سم(  ارتفاع النبات  مع كل من صفة  معنوية  غير  إيجابية

  (r=0.267)(  ²، ومع صفة مساحة الورقة العلمية )سم (r=0.258)  )سم(  حامل السنبلة
 (. 10كما هو مبين في الجدول )

 المدروسة في التجربة.  والصفات الغلة صفة بين المظهري  االرتباط معامل (: قيم10جدول ) 

 0.01االرتباط معنوي عند مستوى -**       0.05 االرتباط معنوي عند مستوى  -*

 : Conclusions االستنتاجات-9

  ACSAD 1431و  D.55157و  ACSAD 1453و  D.51822  تالسالالتفوق  -1
 المدروسة. على جميع السالالت والشواهد  في صفة الغلة الحبية D.55670و

عدد األيام   
 اإلسبالحتى 

عدد األيام  
 حتى النضج

طول 
 السنبلة 

ارتفاع 
 النبات

طول حامل 
 السنبلة 

الورقة  مساحة 
 الغلة الحبية  العلمية 

 1 اإلسبال عدد األيام حتى 
      

      1 0.109 عدد األيام حتى النضج

     1 0.092 0.073 طول السنبلة

    1 0.164 0.083 0.265 ارتفاع النبات

   1 *460. 0.195- 0.100 0.238- طول حامل السنبلة 

  1 0.331 **551. 0.273- 0.052- 0.138- مساحة الورقة العلمية 

 1 0.267 0.258 0.115 0.186- 0.225- 0.366- الغلة الحبية 
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التبكير    D.55157 و ACSAD 1431 ن الساللتيتفوق    -2 صفة  على    اإلسبالبفي 
 .11الشاهد بحوث

في صفة مساحة الورقة العلمية على جميع الشواهد   ACSAD 1453  ت الساللةتفوق-3
 المدروسة.

الشا  D.55607و  D.55157  نالساللتيتفوق  -4 على  السنبلة  طول  صفة   هد في 
 .11بحوث

الشواهد المدروسة  على  في صفة طول حامل السنبلة    ACSAD 1431تفوق الساللة    -5
 . 1ودوما 11وبحوث 7في التجربة بحوث

 :Suggestions  المقترحات-10

  ACSAD 1431و  D.55157و  ACSAD 1453و  D.51822  تالسالال   إدخال-1
لتفوقهفي    D.55670و لمنطقة االستقرار األولى  القاسي  القمح  الغلة  مبرامج تربية  ا في 

 في التجربة. الحبية على جميع أصناف المقارنة 

تربية القمح القاسي لمنطقة  برامج  في    D.55157 و ACSAD 1431 الساللتين  إدخال-2
 .11على الشاهد بحوث اإلسبالصفة التبكير ب ا فيماالستقرار األولى لتفوقه

  برامج تربية القمح القاسي لمنطقة االستقرار األولى في    ACSAD 1453الساللة    إدخال-3
 . في صفة مساحة الورقة العلمية على جميع الشواهد المدروسةلتفوقها 

لمنطقة    D.55607و  D.55157  الساللتين  إدخال-4 القاسي  القمح  تربية  برامج  في 
  .11بحوثهد في صفة طول السنبلة على الشالتفوقها االستقرار األولى 

في برامج تربية القمح القاسي لمنطقة االستقرار األولى    ACSAD 1431الساللة    إدخال-5
 جميع الشواهد المدروسة. على في صفة طول حامل السنبلة لتفوقها 

 زراعة السالالت المبشرة المتفوقة في حقول موسعة للتأكد من أدائها اإلنتاجي.-6
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 الصليبية الصراع البيزنطي النورماندي على أنطاكية
 د عبد هللا الحاج عبد هللا ، عبد الرحمن محمد كنجو

 )قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إدلب( 
 

 :ملخصال

إن العدددددددداإل بددددددد ن ايمبراةووإدددددددة الب الن دددددددة انمددددددداو   لنا  دددددددة النوومالد دددددددة كدددددددان 
                                                                        ختفددددن ح نددددا  اإناددددر  ح الددددا   بددددرل، الددددد امفلدددددن جباددددا  ال تددددا  ب نامددددا  ددددن كدددد  مدددددن 

اددددم   الصددددراى حتدددد   ل ك ددددا  ددددن اددددما   لنا  ددددة امدننددددة التدل ددددة  ددددن جنو اددددا، اامتددددد 
ةووإددددددة الب الن ددددددة  لنا  ددددددة إمدددددداو  ايمبرا      عددددددد  داوازا  ددددددن اددددددبق جاإددددددر  البل ددددددان،   ددددددد 

اابعددددة لاددددا، ااجاددددن ج وادددداا علددددتعاد  ال،دددد نر  عل اددددا عددددد  مددددرا ،  مددددا النوومددددان   ددددد 
لددددعوا مددددا بولددددعا  لتجندددددب دلددددد، الدددد   عتر ددددوا بال،ددددد اد  الب الن ددددة إع  ددددن حالددددة اواجدددددد 

 ج وااا  ن  لنا  ة.

 (، صل بن)صراى، ب النة، لوومان،  لنا  ة الكلمات المفتاحية
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The Byzantine- Norman Conflict on Crusader Antioch 

Abdel Rahman Mohamed Kanjo, Dr. Abdullah Al-Haj Abdullah 

(Department of History, College of Arts and Humanities, Idlib 

University) 

                              Abstract: 
The enmity between the Byzantine Empire and the 

Norman Emirate of Antioch used to disappear at times and then 
appear at other times. The fighting fronts between them were in 
Cilicia in the north of Antioch and the city of Latakia in the south. 
The conflict extended until it included Durazo in the Balkan 
Peninsula. The Byzantine Empire considered Antioch a dependent 
emirate, and directed its armies to regain control on it several 
times, while the Normans did the to avoid this. They did not 
admit the Byzantine Empire's sovereignty except in the case of 
the presence of its armies in Antioch. 

 Key words (conflict- Byzantium- Norman- Antioch) 
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 :المقدمة ـــ1
عددددددن ل ددددددام  و عددددددة ك الددددددا   م1097هددددددد 491 لددددددفر  الحملددددددة الصددددددل ب ة ا الدددددد 

انمددددداو   لنا  دددددة انمددددداو  ةدددددرابل  اممل دددددة ب دددددن الم دددددد ،  1صدددددل ب ة هدددددنر إمددددداو  الرهدددددا
، اهددددددن علدددددد   ا  ةرإددددددد ال ددددددام لل ددددددادم ن مددددددن  لدددددد ا الصدددددد رل  مدننددددددة  لنا  ددددددةا دددددد  

                                                         لرإبدددددة جدددددددا  مدددددن م ندددددداإل ال،دددددوإد ة علدددددد  البحدددددر المتولدددددد ، كالدددددن هدددددد    مدنندددددة دابل ددددددة
، ممددددددا اددددددامددددددن لصدددددد ب النوومددددددان، الدددددد نن عمددددددداا إلدددددد  ا لدددددد   إمدددددداو  لادددددد    المدننددددددة 

 د مددددة،  لنا  ددددة مددددن  مت اددددا ال اعدددددجعلادددد   ددددن مواجاددددة ايمبراةووإددددة الب الن ددددة التددددن 
 دددددددبلوا  ددددددن صددددددرعا  احددددددراي مدددددد  ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة  ددددددن كدددددد  مددددددن  لنا  ددددددة 
اك ل ك دددددا االتدل دددددة اال دددددري ا اوا دددددن، ا مدددددر الددددد    دل إلددددد  إ دددددعا  ايمددددداو ، ل دددددن 
بعددددد ا لددددة الم،دددداحة الج را  ددددة للمدددداو ، ااجتفدددداث كدددد  مددددن إمدددداو  الرهددددا اممل ددددة ب ددددن 

ا مددددد  ايمبراةووإدددددة الب الن دددددة  مدددددن حالدددددة الم دددددد ، ا  دددددر  ل الدددددتاا،  ال لبدددددن عتلتاددددد 
الصددددددددراى االحددددددددراي إلدددددددد  حالددددددددة الخ ددددددددوى االددددددددوعإل للمبراةووإددددددددة الب الن ددددددددة باددددددددد  

 الحفاظ عل   وا  اا المتب  ة.

 دددددددن ل ددددددد  النوومددددددان بت دددددددااا  مدددددد  الب دددددددالن  ن مدددددددن  أهميــــــة الب ــــــ ا مددددددن 
لددددت نان ال ددددام، ا مددددر الدددد    دل إلدددد  إ ددددعا  اع بددددتدال ددددري ا اوا ددددن إلدددد  اددددما  

  ك  باص.بالصل بن ب ك  عام ااعلت نان النوومالد  

ــ   ددددددددوم  ــنث  الب ـــــ علدددددددد  الددددددددت راإل المعلومددددددددا  مددددددددن بنددددددددون المصددددددددادو  مـــــ
ااحل لاددددددا ادلددددددد مددددددن  جدددددد  التم  ددددددا بدددددد ن المعندددددد  الحر ددددددن اوا  الددددددنة، مددددددن بددددددت  

  ددددددددد   مددددددددا  خددددددددة الصددددددددراعا  االمعدددددددداو  ا ال ددددددددر  االتعل دددددددد  االتف،دددددددد ر االتو دددددددد  ، 
علدددددد  المددددددناا الوصددددددفن، كمددددددا  ن النرإ ددددددة ايل ددددددا  ة  ددددددراوإة كددددددن  كددددددون  اعتمددددددد 

لددددددالة   صدددددد حة                                   الاب ددددددا  بالح ددددددا  مددددددن بددددددت  الددددددتخدام ل ددددددة المو ددددددوى   فددددددر ح وإددددددة، 
 اا حة عل   ع  كون دلد عل  ح،اي الح ا د التاوإخ ة.
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ــا قةل  مدددددددا بالن،دددددددبة ــات الســــ   لعددددددد   برزهدددددددا التدددددددن اناالدددددددن المو دددددددوى، لدراســــ
 تددددددداي أإمددددددداو   لنا  دددددددة الصدددددددل ب ة االم،دددددددلمونأ للددددددددكتوو ح،ددددددد ن محمدددددددد عن دددددددة مدددددددن 

مدددددا ناإدددددد لدددددد م دددد  علددددد  إصدددددداو ال تدددداي م، ا 1989جامعددددة ةنندددددا  دددددن مصددددر عدددددام 
                                                                   الفتثددددد ن عامدددددا ، كمدددددا  لدددددق لددددد  نتولدددد   دددددن دوالدددددة المو دددددوى بح ددددد  ا بددددد  الدوالدددددة  عددددن

ح ادددددا اا تفددددد  بدددددالمراو علددددد  كف دددددر مدددددن ال  دددددا ا دان  ن اندددددا  لصددددد باا مدددددن البحددددد  
 الدل د.

 دددددن اعددددددد جبادددددا  الصدددددراى االحدددددراي مدددددن  لنا  دددددة  الصـــــعو ات الدددددد امفلدددددن
تدل دددددة إلددددد  ال دددددري ا اوا دددددن، ممدددددا حددددددا بالباحددددد  إلددددد  اععتمددددداد إلددددد  ك ل ك دددددا إلددددد  ال

 ددددددا ة إلدددددد  العدددددددام اجددددددود إعلدددددد  المصددددددادو العر  ددددددة اال ولال ددددددة االتا ن ددددددة اا ومن ددددددة، 
 ل ترال ة.لباح  إل  اععتماد عل  ال تب ايالمكتبا ، مما د   ا

 التمثيد:ـــ 2

لدددددكندلا  ة التدددددن كالدددددن ا ندددددن  دددددن ادددددما   اوا دددددا، النوومدددددان مدددددن ال دددددعوي اي
ثدددددددد  الددددددددتوةنوا  ددددددددن جندددددددددوي إ نال ددددددددا اجاإددددددددر  صدددددددد ل ة، اكالدددددددددن لادددددددد  حددددددددراي مددددددددد  

م التصددددددددر ال ا ددددددددد النوومالددددددددد  1082هددددددددد 475ايمبراةووإددددددددة الب الن ددددددددة،  فددددددددن لددددددددنة 
 2وا دددددر  جوإ،دددددكاود االدددددد بوه مولدددددد ا ا  علددددد  ايمبراةووإدددددة الب الن دددددة  دددددن دنرا  دددددوم

اددددددا، االددددددتناى ابنددددددق بوه مولددددددد  ن ننددددددا  الااإمددددددة بددددددالب الن  ن   فددددددر مددددددن االدددددتول  عل 
 .4ام دال ا 3مر ، ح   التول  عل  انبرا 

 تدددددر   ،ددددد ر  بدددددد   الحدددددراي الصدددددل ب ة  دددددن الم دددددر  العر دددددن ايلدددددتمن بعدددددد  
هاإمددددددددة ايمبراةووإددددددددة الب الن ددددددددة  مددددددددام ال،ددددددددتج ة  ددددددددن معركددددددددة متدكددددددددرد لددددددددنة مددددددددن 
م التددددن لددددتا عناددددا الح،دددداو لدددد نر  ايمبراةووإددددة الب الن ددددة عددددن  جدددددااإل 1071هددددد 463

 ب دددددددر  مدددددددن  لددددددد ا الصددددددد رل، اا لددددددد   دالدددددددة لدددددددتج ة الدددددددرام  دددددددن  لددددددد ا الصددددددد رل، 
إدددددة االدددددتنجد  بادددددا،  ااجادددددن ايمبراةووإدددددة الب الن دددددة إلددددد  ا،دددددوإة بت ااادددددا مددددد  البابو 

 5                                    دالدددددددددددددددددا  صدددددددددددددددددا  ة مدددددددددددددددددن البابدددددددددددددددددا  او دددددددددددددددددان الفدددددددددددددددددالن  وجدددددددددددددددددد  ايمبراةووإدددددددددددددددددة 
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م( الدددددددد   دعدددددددا إلدددددددد  الحددددددددراي الصدددددددل ب ة  ددددددددن مجمدددددددد  1099د1088هددددددددد 493دددددددددد481)
 .7م1095هد 489لنة  6 ل رمولن

، ا ددددددددد اا ال ددددددددري ا اوا ددددددددن ددددددددن هدددددددد   الحددددددددراي معندددددددد  ج ددددددددو   ااددددددددتركن
 التددددددن هددددددد  إمبراةووهددددددا ال ،دددددد و  كددددددومن ن بالتددددددد د علدددددد  ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة،

م( مددددددددددن لدددددددددددام الصددددددددددل ب  ن اح  ددددددددددد  هدا ددددددددددق الخاصددددددددددة 1118د1081 هددددددددددد 512د474)
امدددددن جاددددددة  بددددددرل ، مدددددن جاددددددة بايمبراةووإدددددة، اهددددددن ال  ددددداإل علدددددد  اادندددددد ال،ددددددتج ة

                                                                      الدددددترجاى مدددددا التاعدددددق ال،دددددتج ة مدددددن ايمبراةووإدددددة مدددددن  وا   اع لددددد ما  لنا  دددددة دا  
 .8ال ب ر  بالن،بة للمبراةووإة الب الن ةا هم ة  

الددددددددد اعاددددددددد زعمدددددددداإل الحملددددددددة الصددددددددل ب ة ا الدددددددد  بددددددددالوعإل، اا،ددددددددل   كدددددددد  مددددددددا 
 ،دددددددددتردالق مددددددددددن  وا دددددددددن ايمبراةووإددددددددددة الب الن دددددددددة المف ددددددددددود   دددددددددن  لدددددددددد ا الصدددددددددد رل 

مددددددا عددددددا ا وا ددددددن الم دلددددددة لف،دددددداا، ادلدددددد كلددددددق م ابدددددد  اعاددددددد للمبراةدددددوو الب النددددددن 
بدددددالملن اال،دددددفن التزمدددددة لدددددن لا  إلددددد  ال ددددداة  ا لددددد و ، اكدددددان  ايمبراةدددددوو بهمدددددداده 

لدددددة ال ،ددددد  كمدددددا اود  دددددن ا ل ،ددددد اد أمدددددا مدددددن بلدددددد،  ا مولددددد   ا حصدددددن، لددددد كون  دددددن 
الم،دددددت ب  مدددددن الممكدددددن اعلدددددت تإل عل دددددق، اكدددددان مدددددن لبددددد  اعدددددود مل  تدددددق للمبراةووإدددددة 
الرام ددددددددددة، لدددددددددد  وم بددددددددددالتخلن عنددددددددددق، اا،ددددددددددل مق إلدددددددددد  ال دددددددددداب  المنتدددددددددددي مددددددددددن لبدددددددددد  

 .9ايمبراةووأ

 النزاع على أنطاكية:ـــ 3

 ددددان بوه مولددددد مددددن ال دددداد  الدددد نن ادددداوكوا  ددددن الحملددددة الصددددل ب ة ا الدددد ، الدددددم 
 مددددد ن الدددددوعإل للمبراةدددددوو الب الندددددن، الددددد     دددددد  عل دددددق ال ف دددددر مدددددن ا مدددددوا ، ااددددد كر 

التدددددن (  ن ايمبراةدددددوو الب الندددددن كدددددان  عدددددر  ةبددددداى الف،ددددد ة بوه مولدددددد 10) لدددددا كوم ندددددا
                                                                   ع اعدددددر  الر ددددد  ااعلدددددت راو ا اوعدددددة  دددددن المكدددددر، ااددددد كر    دددددا   لدددددباي عددددددم بدددددراج 
االددددددها مددددد  الصلدددددد ب  ن متددددددد وعة بددددد ن أالجددددد د الرامدددددالن ع حدددددو  لدددددق، صددددد  ر العددددددد 

، اا تفددددد  ايمبراةدددددوو بهولدددددا  ال ا دددددد 11بالم اولدددددة مددددد  التعدددددداد الاا ددددد  لح دددددود الفرلجدددددةأ
اكلفدددددددددق م،ددددددددداعد  الصدددددددددل ب  ن ا ن نت،دددددددددل  مدددددددددنا  كددددددددد  مدنندددددددددة  ،دددددددددتولوا  12ااا  دددددددددو 
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، إع  ن بوه مولددددددد امكددددددن مددددددن الددددددتخلة مددددددن ال ا ددددددد الب النددددددن بتخوإفددددددق مددددددن 13عل اددددددا
اااددددددام ا مددددددراإل الصدددددددل ب  ن لددددددق بالخ الدددددددة، ممددددددا د ددددددد  ال ا ددددددد الب الندددددددن ااا  ددددددو  إلددددددد  

،ددددكر الصدددددل بن باددددد  المحا نددددة علددددد  ح ااددددق، ايعددددتم ايمبراةدددددوو الاددددراي مددددن المع
 .14الب النن بما حدث معق

الح   ددددددددة  ن ايمبراةددددددددوو الب النددددددددن كددددددددان ندددددددددو  ح   ددددددددة  ةمدددددددداى بوه مولددددددددد 
او بتدددددددق  دددددددن إبعددددددداد ايمبراةووإدددددددة الب الن دددددددة عدددددددن  لنا  دددددددة،  احددددددد  بج  دددددددق بااجدددددددا  

كب دددددر لنجدددددد   لنا  دددددة لدددددرو   لنا  دددددة، اعنددددددما اصدددددلتق  لبددددداإل بدددددراج الم،دددددلم ن بجددددد د
اعل،ددددددددحاي بج  ددددددددق لحددددددددو العاصددددددددمة ال ،ددددددددننن ن ة،  لددددددددق  دو  مددددددددن ا ببدددددددداو التددددددددن 
اصددددددلتق  لاددددددا لددددددالنة ع محددددددا ، الخو ددددددق مددددددن الح ددددددود ال ددددددخمة للم،ددددددلم ن اا ددددددراو 
لددددددد ناوإو معركدددددددة متدكدددددددرد ممدددددددا لددددددد لد  إلددددددد  لددددددد و   ل   دددددددة اال ،دددددددننن ن ة، او مدددددددا 

ة بال امدددد ،   دددد  إلدددد  دلدددددد عتلتددددق ال،دددد  ة مددددد  ال  دددداإل علدددد  ايمبراةووإددددة الب الن ددددد 
الصدددددل ب  ن الددددد نن  ك ددددددان المدددددلامرا   دددددد ايمبراةووإدددددة الددددد    برهدددددا المدددددلامر   دددددد 
ااا  دددددو ، لدددددد ا ألدددددرو احددددددن معن ددددددا  هددددد   النددددددرا   ن  علددددددن للجم ددددد  ببددددددر زحدددددد  
الم،ددددلم ن، اادددد  ايعددددتن  ددددن الحددددا  بدددد ن علدددد  كدددد  وجدددد  اامددددر   م ددددادو  المكددددان لبدددد  

 .15اصولا أ

بعدددددددددددد الدددددددددددت تإل الصدددددددددددل ب  ن علددددددددددد  مدنندددددددددددة  لنا  دددددددددددة اا م نادددددددددددا، االتادددددددددددداإل 
احتفددددداعاا ، عددددداد  بت دددددااا  مدددددن جدندددددد،  لمدددددن ا دددددون  لنا  دددددة   ا دددددون للمبراةووإدددددة 

 الب الن ة   م ا ون من لص ب بوه مولد النوومالد  

التدددددددام  مدددددددراإل الحملدددددددة الصدددددددل ب ة ا الددددددد  بت،دددددددل   ايمبراةدددددددوو الب الندددددددن  الدددددددد
                                                              نتمكندددددون مدددددن اعلدددددت تإل عل ادددددا، االتدددددن كالدددددن لددددداب ا  مل دددددا  للمبراةووإدددددة  المددددددن التدددددن

الب الن ددددة، ا ل،ددددموا ا  مددددان علدددد  انف دددد  اعافددددا ، ل ددددن ايمبراةددددوو الب النددددن لدددد    دددددم 
                                                                        بنف،دددددق لمناصدددددر  الصدددددل ب  ن، الفددددد  واجعدددددا  بج  دددددق إلددددد  عاصدددددمتق ال ،دددددننن ن ة عنددددددما 

صدددداحب الموصدددد  لفددددد الحصدددداو عددددن  16علدددد  بتوجددددق ال ددددوا  ايلددددتم ة ب  دددداد  كر ولددددا
 لنا  دددددة، باي دددددا ة إلددددد  ال،دددددحاي ال،دددددرإة التدددددن  ولدددددلاا ايمبراةدددددوو الب الندددددن ب  ددددداد  
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ااا  ددددددو  لمرا  ددددددة الصددددددل ب  ن، لت جددددددة المددددددلامر  التددددددن دبرهددددددا بوه مولددددددد باددددددد  إبعدددددداد 
ايمبراةووإددددددددة الب الن ددددددددة عددددددددن  لنا  ددددددددة انجاددددددددا      مدددددددد  لاددددددددا لتدعدددددددداإل ب ح  ددددددددة 

ا  ددددددددة، ح دددددددد  لدددددددد   كددددددددن لاددددددددا    اجددددددددود الددددددددن لدددددددد و   لنا  ددددددددة ب ددددددددد امتت اددددددددا  لن
الصددددددددل ب  ن، ا التددددددددالن  لددددددددن  لنا  ددددددددة إلدددددددد  بوه مولددددددددد، اا ل،ددددددددن ايمدددددددداو  الصددددددددل ب ة 

 .الفال ة باعامتق

 الصراع على الالذقية:ـــ 4

امتدددددد الصددددددراى بدددددد ن الب ددددددالن  ن االصددددددل ب  ن مدددددن مدننددددددة  لنا  ددددددة إلدددددد  م ندددددداإل 
التدل دددددة علددددد  البحدددددر المتولددددد ،  بعدددددد الدددددت تإل ال،دددددتج ة علددددد  مدنندددددة التدل دددددة لدددددنة 

                                                     م، لدددددددد  البددددددددد   ددددددددن  نددددددددددنا  ةددددددددوإت  ح ددددددددد  الددددددددتعادااا ايمبراةووإدددددددددة 1084هددددددددد 477
  بدددددددر اادندددددددد بددددددداوجن الب الن ددددددة، ا ددددددد لد ا دددددددون ايمبراةووإددددددة الب الن دددددددة لدددددددد اددددددكلن 

إ دددددا ة إلددددد  ، ادددددا امتلدددددد لاعدددددد  بحرإدددددة  دددددن لبدددددرص                             علددددد  إمددددداو  بوه مولدددددد بصوصدددددا   ل
 لادددددا ا،ددددد نر علددددد  مدنندددددة التدل دددددة جندددددوي  لنا  دددددة، امدددددوال  ك ل ك دددددا ادددددمالاا، ا مدددددر 
                                                                 الددددددد   ل  دددددددك  ع بدددددددة  مدددددددام اولددددددد  إمددددددداو   لنا  دددددددة، ع بددددددد  بندددددددرا  عل ادددددددا،    دددددددح  

                                     ااودا ، هدددددد   ا لدددددباي د عددددددن بوه مولدددددد إلدددددد                                    اددددددبلاا  دددددن منن ددددددة لادددددر العاصددددددن  مدددددرا  
م، ا ثنددددداإل عمل دددددة الحصددددداو اصددددد   لدددددنو  مدددددن 1099هدددددد 492حصددددداو التدل دددددة لدددددنة 

أ 17                                                                      مدنندددددة ب ددددداا اي نال دددددة، مكولدددددا  مدددددن ما دددددة اع دددددرإن لدددددف نة، اعلددددد  و لدددددا  أدا مبدددددر 
الددددددد    ولدددددددلتق البابوإدددددددة كمندددددددداي لادددددددا، بادددددددد   دددددددمان مصدددددددال  البابوإدددددددة،  الدددددددت   

                                                      ا ، اع ددددددددد احالفددددددددا  مدددددددد  دا مبددددددددر  لنددددددددرد الب ددددددددالن  ن مددددددددن ال،دددددددداح  بوه مولددددددددد لدددددددددام
 حدددددددد لددددددداد  الحملدددددددة الصدددددددل ب ة ا الددددددد   18ال،دددددددوو ، ابدددددددت  الحصددددددداو اصددددددد  وإمولدددددددد

                                                                             ب وااددددق باحفدددددا  عددددن منن دددددة   ددددد     اددددا إمددددداو  لددددق  لدددددو   بب  دددددة ا مددددراإل،  تفاجددددد  بالحصددددداو 
البامددددددا بفددددددد الم ددددددتر  لمدننددددددة التدل ددددددة مددددددن لبدددددد  كدددددد  مددددددن بوه مولددددددد ادا مبددددددر ،  ن

الحصدددددداو باددددددد  الحفدددددداظ علدددددد  عتلددددددة ج ددددددد  مدددددد  ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة، ا اددددددد  
إبعددددداد بوه مولدددددد امنعدددددق مدددددن اعلدددددت تإل عل ادددددا، ا ا ددددد  لامدددددا  هم دددددة اوح دددددد ال ن،دددددت ن 

، ا ن  رصدددددددة ) ال ولال دددددددة  دددددددن ال ،دددددددننن ن ة االتا ن دددددددة  دددددددن وامدددددددا(ال دددددددرل ة اال ر  دددددددة
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ن ب دددددددن الم دددددددد ، ا ددددددد لد   دددددددلن م،ددددددداعن دا مبدددددددر  ل ،دددددددن  دددددددن التدل دددددددة انلمدددددددا  ددددددد 
 .19بوه مولد  ن اعلت تإل عل  م ناإل التدل ة

بعدددددد   ددددد  م،دددددداعن بوه مولدددددد  ددددددن اعلدددددت تإل علددددد  م ندددددداإل التدل دددددة، الددددددت   
 ا ومددددددددن لفددددددددد حصدددددددداو لدددددددتج ة الددددددددرام عددددددددن مدننددددددددةلدددددددداإل اعلددددددددت اثة الدددددددد   اجادددددددق 

إماواددددددق، اك،ددددددب ، ادلددددددد باددددددد  اولدددددد   لفددددددود ، ا دددددد  مدننددددددة ملن ددددددة إلدددددد  20ملن ددددددة
 .21ا ومن إل  جالبق  ن صراعق م  الب الن  ن

ا ثنددددداإل اوجدددددق بوه مولدددددد لفدددددد الحصددددداو عدددددن مدنندددددة ملن دددددة، الددددد   دددددن  لدددددر  
لصدددددددب كمددددددد ن  علددددددد لدددددددتج ة الدددددددرام الددددددد نن لددددددداعداا  معدددددددر تا  بج را  دددددددة المنن دددددددة 

تددددددول  الوصدددددا ة علددددد   لنا  ددددددة ابدددددن  بتدددددق اال رإددددددد، الددددد   الددددددتفاد  ، ل دددددوا  بوه مولدددددد
براةددددددوو اعجددددددا  مدددددن العددددددداإل الت ل ددددددد  بدددددد ن الب دددددالن  ن االنوومددددددان، ا دو   ددددددع  ايم

عدددددن إولدددددا  اعاإددددداا  إلددددد  ك ل ك دددددا بعدددددد ل دددددو  ال،دددددتج ة،  ادددددام الحام دددددا  الب الن دددددة 
علدددددد  الم اامددددددة االددددددتول  علدددددد  المص صددددددة ا  ددددددنة اةرلددددددو ، اهددددددن               التددددددن لدددددد  ا ددددددو  

 .22المدن الر  ، ة  ن إلل   ك ل ك ا

ا عدددددد دلدددددد احدددددو  اهتمدددددام اال رإدددددد إلددددد  م نددددداإل التدل دددددة، اامفلدددددن بنتدددددق  دددددن 
 جالب ن اثن نر

                                                               ا ا ر نتعلددددددد برإمولددددددد  م ددددددر ةددددددرابل  الدددددد      دددددد  م،ددددددب ا  حملددددددة بوه مولددددددد 
علددددددد  التدل دددددددة،  الدددددددت   اال رإدددددددد اصدددددددولق إلددددددد   لنا  دددددددة، ااعت لدددددددق ا ادعدددددددق ال،دددددددجن 
ااادددددتر  عل دددددق لدددددحب لواادددددق مدددددن م نددددداإل التدل دددددة اعددددددم م،ددددداعد  الب دددددالن  ن، ا ددددد لد 

 .23 كون لد  من الو ق عل  الح اد

اعلدددددددتفاد  مدددددددن الجنوإدددددددة، اع لددددددد ما مدددددددن  لدددددددنولا  البحدددددددر ،  ع دددددددد  الفدددددددالنر
                                                                   اافالدددددا  معاددددد   دددددمن بموجبدددددق لنددددد  بندددددو  المواصدددددت  بددددد ن ال اعدددددد  الب الن دددددة  دددددن 
                                                                         لبددددرص االحام ددددة الب الن ددددة  ددددن التدل ددددة، ثدددد  اوجددددق إلدددد  حصدددداو التدل ددددة بددددرا  إلدددد   ن 
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ة م بعددددددددد حصدددددددداو الددددددددتمر لددددددددن1103هددددددددد 496امكددددددددن مددددددددن اعلددددددددت تإل عل اددددددددا لددددددددنة 
 .24 املة

 ال رب في الغرب األورو ي:ـــ 5

م، امدددددددا لدددددددتا عنادددددددا مدددددددن هاإمدددددددة 1104هدددددددد 498ا عدددددددد مولعدددددددة حدددددددران لدددددددنة 
الصددددددل ب  ن ال ددددددام ايمبراةددددددوو الب النددددددن ال ،دددددد و  كددددددومن ن بهولددددددا  حملتدددددد ن ا الدددددد  

، اوجددددددق بوه مولدددددد إلدددددد  25بحرإدددددة الددددددتعاد  التدل دددددة، االفال ددددددة برإدددددة الددددددتعاد  ك ل ك دددددا
م( اعمدددددددد  علدددددددد  1118د1099هددددددددد 512د493) إ نال ددددددددا ااجتمدددددددد  مدددددددد  البابددددددددا بالددددددددكا 

احرإ ددددددق  ددددددد ايمبراةددددددوو الب النددددددن، ثدددددد  اوجددددددق إلدددددد   رل،ددددددا ح دددددد  الددددددت ب  بحددددددراو  
م(، 1108د1060هدددددددد 502د452) ملدددددددد  رل،دددددددا ا ا   بنددددددد  عنددددددد   مدددددددن لبددددددد    ل دددددددب

اج بوه مولددددددد ابددددددت  زإاواددددددق ادددددد  ادددددددع   العتلددددددا  بدددددد ن النوومالدددددددن ن االفرل،دددددد  ن بدددددداا 
لندددداى ا اوا  دددد ن بتعدددداان إمددددا  ددددن                        ول،ددددتال ، الجدددد  إلدددد  حددددد  مددددن ابنددددة   ل ددددب ا م ددددر  ك

ايمبراةووإدددددة الب الن دددددة مددددد  ال،دددددتج ة الم،دددددلم ن  دددددد الصدددددل ب  ن اامكدددددن مدددددن اجن دددددد 
جددددد د كب دددددر مدددددن النوومدددددان االفرل،ددددد  ن، اوجدددددق بدددددق إلددددد  ادددددبق جاإدددددر  البل دددددان، اابتددددداو 

 لددددددول لددددددتى الب ددددددالن  ن عنددددددد مدددددددب  ا دوإدددددداا كن ااعددددددد مااجمددددددة داوازا، اهددددددن مددددددن 
 .26مفتا  البل ان

لددددد  ا ددددددن  ببدددددداو بوه مولددددددد ببع ددددددد  عددددددن م،ددددددام  ايمبراةددددددوو الب النددددددن  ع ددددددد 
للعدددددة                                                                  صددددلحا  مدددد  ال،ددددتج ة، النددددد  لوااددددق للتصددددد  لبوه مولددددد الددددد     دددد   ددددن التحددددام 

 ددددداو  إلددددد  ال دددددو  البحرإدددددة لمناعتادددددا ال  دددددام ايمبراةدددددوو ب دددددح ها بالم ددددداال ن، اع ت داوازا
التددددددن امتل تاددددددا ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة، ا ولدددددداةتاا امكنددددددن ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة 
                                                                     مددددن لندددد  بنددددو  ايمددددداد للصددددل ب  ن مدددد  إ نال ددددا، احصدددداو بوه مولددددد بحددددرا   ددددن الددددن 
اف ددددددن   ددددددق ا مددددددرا  االمجاعددددددة  ددددددن صددددددفو  ج  ددددددق، اعندددددددما    ددددددن بوه مولددددددد مددددددن 

أا عددددد حصدددداو الددددتمر ة لددددة عددددام كامدددد   بفددددد بوه مولددددد  ددددن الااإمددددة  علددددن الت،ددددتمق 
، ااجتمددددد  مددددد  ايمبراةدددددوو الب الندددددن عندددددد لادددددر د فدددددو  ااددددد  27إلجددددداز ادددددنإل ملمدددددو أ

 اول   المعاهد  التن لصن عل ر
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 ن الوعإل.  عت و بوه مولد عن عدم التاامق ب م       اع ر 

وجالددددددددق  ن   ،دددددددد  بدددددددد ن  صددددددددب  التددددددداب  المخلددددددددة للمبراةددددددددوو اإلددددددددام         ثال دددددددا ر 
  ح اا ح ا .

                                                         نب   بوه مولد  م را   لنا  ة  حكماا احن ل اد  ايمبراةوو.        ثالفا ر 

 اب   مدن ك ل ك ا االتدل ة احن حك  ايمبراةوو الب النن.        وابعا ر 

 التبدا  بنرإر   لنا  ة التا نن بآبر نولالن.        بام،ا ر 

 اج.اعاد ايمبراةوو الب النن  ن نلمن لتمة الحج        لادلا ر 

 .28نتعاد بوه مولد ب ن  حاوي اال رإد إدا و ض ارا  الصل         لابعا ر 

ل دددددد ك،دددددر  هددددد   المعاهدددددد  بوه مولدددددد،  لددددد   جدددددر  علددددد  النادددددوو  دددددن ال دددددر  
                                                                ثال ددددددددة  االددددددددت ر  ددددددددن إللددددددددد    بول ددددددددا  ددددددددن إ نال ددددددددا حتددددددددد  ا ااددددددددق  ددددددددن وم ددددددددان لدددددددددنة 

كول،ددددددتال ، مددددددا   الامددددددا                                مخلفددددددا  الدددددددنن مددددددن زاجتددددددق الفرل،دددددد ة  م1111هددددددد  داو504
 .29احم  الفالن ال  االد  اصاو اوإفق ال رعن

الدددددددددد   كددددددددددان   ددددددددددق بوه مولددددددددددد  ،ددددددددددتعد للاجددددددددددوم علدددددددددد   لف،ددددددددددق الولددددددددددن ددددددددددن 
ايمبراةووإددددة الب الن ددددة مددددن جاددددة ال دددددري، لددددام ايمبراةددددوو الب النددددن بالددددتدعاإل لواادددددق 

 ن  ،دددددت                                                                    البرإدددددة االبحرإدددددة مدددددن ال دددددر ، ااوكدددددا  حام دددددا  صددددد  ر ، ممدددددا حددددددا بتال رإدددددد
الفرصددددددة،  توجددددددق ب وااددددددق عبددددددر جبددددددا  ا مددددددالو  الدددددد نر علدددددد  المص صددددددة امددددددن ثدددددد  
                                                                   دددددنة اةرلدددددو ، االدددددت      دددددا    ددددداي ا لدددددنو  الب الندددددن عدددددن التدل دددددة، ااافدددددد 
مددددد  ا لدددددنو  الب دددددا  علددددد  م،دددددالداق  دددددن اعلدددددت تإل علددددد  التدل دددددة م ابددددد  امدددددتت ا  

 .30أكن ،ة ام،تودى ب ا   التدل ة م                                   حد اواوى  لنا  ة اح ا  من  ح اإل 

اهكدددد ا  ددددن الولددددن لف،ددددق الدددد   لدددد     ددددق لجدددد  بوه مولددددد  ددددن ال ددددري بااإمتددددق 
ااول عددددددق معاهددددددد  د فددددددو ، لمددددددد  لجدددددد  اال رإددددددد  ددددددن ال دددددددر  بحددددددداد امتددددددد مددددددن جبدددددددا  

 ةووا  إل   اال  لووإة.
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ا عددددد هاإمددددة بوه مولدددددد  ددددن ال دددددري،  ولدددد  ايمبراةددددوو الب الندددددن لددددفراإل إلددددد  
اال رإددددددددددد بدددددددددداعلتاام بالمعاهددددددددددد ، إع  ن اال رإددددددددددد ةددددددددددرده  او ددددددددددض  لنا  ددددددددددة  نالددددددددددب 

 .31اعلتجابة لمنالب ايمبراةوو ا التالن  صبحن المعاهد  حبر عل  او  

 ال ملة النورماندية البيزنطية على حلب:ـــ 6
-1118هددددددددد 537-512 ددددددددن عاددددددددد ايمبراةددددددددوو الب النددددددددن حنددددددددا كددددددددومن ن )

ايمبراةووإدددددددددة الب الن دددددددددة مدددددددددن جادددددددددة االصدددددددددل ب  ن م( دبلدددددددددن العتلدددددددددا  بددددددددد ن 1143
                                                                          االم،ددددلم ن مدددددن جادددددة  بدددددرل ةدددددووا  جدنددددددا ، دلددددد  ن حندددددا كدددددومن ن كدددددان محاو دددددا  لددددددنرا ، 

 م   معن  لنوا  حكمق عل  و   ج واق لتح  د ا هدا  ا ا ةر

الدددددترداد ك ل ك دددددا مدددددن ا ومدددددن أادلدددددد  ن ل دددددون ا ومندددددن، الدددددتول  علددددد         اع ر 
 .32التن كالن با عة للرامانأ –ال  ل ك ة  –ا نااوإة  عدد كب ر من المدن

الر بددددددة  ددددددن الددددددترجاى مكالددددددة ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة ك ددددددول عنمدددددد          ثال ددددددا ر 
  ن ال ر .

 .33إجباو الصل ب  ن  ن  لنا  ة عل  اععترا  ب، اداق        ثالفا ر 

بعدددددد  ن ح دددددد ايمبراةدددددوو الب الندددددن حندددددا كدددددومن ن بعدددددض المكالدددددب االدددددترد 
 ددددة  لدددد  وجدددد  مددددن اي رإددددد                                ال،ددددتج ة أجمدددد  ج  ددددا    دددددو ب و عماةد مددددن بعددددض المندددد 

االفرلجددددددة اا لمددددددان االان دددددداوإ ن االددددددتعد للاحدددددد  علدددددد  ةددددددو  لدددددداح  ك ل ك ددددددا، حتدددددد  
 ندددد  بجالددددب البحددددر، ا دددد لد نن دددد   متعتددددق  ددددن ال،ددددفن التددددن ا،ددددتن    ن امددددد  بددددالملن 

 .34االعل  للخ و  بالتنامأ

 ن ايمبراةدددددوو لدددددلد النرإدددددد ال،ددددداحلن ادلدددددد بادددددد  اددددد م ن  امدددددن المتحددددد 
                                                                      اعاصدددددا  مددددد   لدددددنولق  اع ، احتددددد  ع   ددددد   دددددن ال مدددددا ن ثال دددددا ، ا ادددددد  اح  دددددد هد دددددق 
                                                                    ددددددددددن ا دنددددددددددب ا ومددددددددددن االددددددددددترجاى ك ل ك ددددددددددا ثالفددددددددددا  أهدددددددددداج  نوحنددددددددددا ملددددددددددد ال ولددددددددددال  ن

ةرلدددددو  ا ومندددددن ا بدددد  مدددددا ن  )ل ددددون(                            بعندددد  ك ل ك ددددا  ا دددددبا  علدددد  ل و )الب ددددالن  ن(
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ا  دددددنة االمص صدددددة ا  دددددره ، ا عدددددد  ن  ب ددددد  كددددد  الدددددبتد  م،دددددد ل دددددو اامر ادددددق ا ن دددددق 
 .35ا وللا  إل  ال ،ننن ن ة ح   ما  ل و هنا أ

 الدددددن دالدددددة ا ومدددددن  دددددن ك ل ك دددددا بمفابدددددة حددددداجا بددددد ن ايمبراةووإدددددة الب الن دددددة 
حنددددددا انمددددداو   لنا  ددددددة النوومالد ددددددة، ال ددددددن الددددددتتى هددددد ا الحدددددداجا علدددددد  نددددددد ايمبراةددددددوو 

 ددددددومن ن، جعدددددد  الحددددددداد مبااددددددر  بدددددد ن الب ددددددالن  ن االنوومددددددان، ا التددددددالن  ددددددهن الخنددددددو  
التال ددددددة للمبراةددددددوو بعددددددد الددددددتردا  ك ل ك ددددددا ااصددددددولق إلدددددد  م دددددداو  بددددددتد ال ددددددام، هددددددن 

 .36المنالبة من جدند بمل  ة  لنا  ة

ارا دددددددددد اصدددددددددو  ايمبراةدددددددددوو الب الندددددددددن إلددددددددد   لنا  دددددددددة، بو ددددددددد  م لددددددددداا  
مبراةددددددوو نوحنددددددا الفددددددالن  ددددددن ع،ددددددكر كف دددددد  لم ددددددا  ة  لنا  ددددددة، للصددددددل ب  ن أا دددددددم اي

 لمدددددددا بل ادددددددا لددددددداوى إلدددددددد   دددددددر  الحصددددددداو عل اددددددددا،  نصدددددددب العددددددددد اا ع  الحر  ددددددددة 
 .37الف  لةأ

 ثندددددداإل حصددددداو  لنا  ددددددة،  دو  ايمبراةدددددوو  ن اعلددددددت تإل عل ادددددا لدددددد    دددددن  ا
  مدددددام                                                                 بالمامدددددة ال،دددددالة،  ادددددن مدنندددددة محصدددددنة، كمدددددا  لدددددق الددددد   ل خ،دددددر التدددددا  ةدددددوإت  
-480) لدددددواوها، باي دددددا ة إلددددد   ادددددوو لدددددو  إلدددددتم ة اتمفددددد   دددددن عمددددداد الددددددنن زل دددددن

 ، لددددد لد لدددددرعان مدددددا ا لبدددددن وا  اععتددددددا  علددددد  ايمبراةدددددوو(1146-1087هدددددد 541
اوإمولددددددد  م ددددددر  لنا  ددددددة، ادبدددددد  النر ددددددان  ددددددن مفاا ددددددا ، اعتددددددر    اددددددا  الب النددددددن

 دددددد  العلدددددد  ايمبراةددددددوو  علدددددد  وإمولددددددد ب،دددددد اد  ايمبراةددددددوو، ا علددددددن ابع تددددددق لددددددق، اادددددد  و 
، الددددد   و ل هدددددو ا بدددددر  لدددددق مدددددن 38للعدددددة  لنا  دددددة، بموا  دددددة ملدددددد ب دددددن الم دددددد   ولدددددد

ا   دددددد  ك،ددددددب اد الب ددددددالن  ن للحصددددددو  علدددددد  معددددددولتا   ددددددد الم،ددددددلم ن، كمددددددا ادددددد  
                                                                      اعافدددددا     دددددا  أ ن  بددددد  الملدددددد بدددددتد لدددددووإة،  عندددددن حلدددددب ا  رهدددددا،  عن ادددددا لل دددددرلا، 

                                                   ، كمددددا زاداا علددددد  اعافددددا  أ ن   ،دددد  ا م ددددر  م نددددا  م لندددددة 39 لنا  ددددةأااي ددددرلا  عنددددو  
 ع  عدددداو  ايمبراةدددددوو  ددددن دبولدددددق المدنندددددة  ا للعتاددددا متددددد  اددددداإل  ددددن ال،دددددل  االحدددددري 

 .40عل  ال،واإلأ
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إن مدددددددا اافدددددددد عل دددددددق الصدددددددل ب ون االب الن دددددددون،  عندددددددن ل دددددددام حملدددددددة م دددددددتركة، 
بادددددد  اعلدددددت تإل علدددددد  حلدددددب ااددددد او احمددددددا  احمدددددة، انلامدددددة إمدددددداو  صدددددل ب ة   اددددددا 

 اا،ل ماا إل  وإمولد  م ر  لنا  ة م اب  اخل ق عن إماو  إلنا  ة للب الن  ن.

م،ددددددلم ن عمدددددد  الصددددددل ب ون علدددددد  إل دددددداإل ال ددددددبض علدددددد  التجدددددداو االم،ددددددا رإن ال
بادددددددد  منددددددد  ا،دددددددرإب ا ببددددددداو للم،دددددددلم ن، ا مدددددددر الددددددد    ثددددددداو مخددددددداا   هددددددد  حلدددددددب 
أ  ددددددددرعوا  ددددددددن احصدددددددد ناا احفددددددددر بنادلاددددددددا.... ا مددددددددا الددددددددرام  ددددددددهلا  حصددددددددراا حصددددددددن 

، الددددددداالو  لدددددددبعة   دددددددام،   دددددددعفن للدددددددوي الم،دددددددلم ن ....  ،دددددددلمو  إلددددددد  الدددددددرام 41بااعدددددددا
ن  ار ددددددوا مناددددددا .... مددددددن الجنددددددد الم،ددددددلم  42با مددددددان ....  خددددددا  مددددددن ب لعددددددة ا ثدددددداوي

ادبددددد  ملدددددد الدددددرام بلدددددد معدددددر  النعمدددددان، اوحددددد  عنادددددا ندددددوم اعثنددددد ن ثالددددد  ع دددددر مدددددن 
اوموهدددددا بالمجدددددال د  ،دددددلماا  هلادددددا  دددددن  43ادددددعبان إلددددد  جادددددة اددددد او الالدددددوا كفدددددر ةددددداي

ام ددددددددن الددددددددرام إلدددددددد  ادددددددد او ، اإددددددددرا  ابددددددددن لن دددددددد  الحمددددددددو  أ44لصدددددددد  اددددددددعبانأ
 .45أ حصراها

 ال ال  لا   الحملة  ما هو لبب النجا  المنرا اال،لا   

كدددد  مدددددن لددددوا  الب دددددالن  ن هدددد  هدددددو لل ددددو  ال ب دددددر  لادددد   الحملدددددة التددددن  دددددمن 
 اافرلا .،  ما إل   ع  لو  الم،لم ن ةاالصل ب  ن مجتمع

لاددددد   الح دددددود لادددددا داو  دددددن هددددد ا النجدددددا ، ل دددددن  ن ا عدددددداد ال ب دددددر  ع ادددددك  
عمددددداد الددددددنن زل دددددن الدددددداو ا  بدددددر لتفدددددر  الم،دددددلم ن احدددددرا ا  الدابل دددددة،   دددددد ال ددددد   

 ددددن حصدددداو حمددددة باددددد  اوح ددددد بددددتد ال ددددام، إع  لددددق عندددددما علدددد  بدددد لد،  ولدددد  ل،دددد  
مدددددن لواادددددق للدددددد اى عدددددن حلدددددب، لددددد    ددددد  عمددددداد الددددددنن زل دددددن الددددددبو   دددددن معركدددددة مددددد  

 لتفددددددولا  عل دددددددق  ددددددن العدددددددد  االعددددددددد، اا تفدددددد  بدددددددالخراج كدددددد  ندددددددوم لل  دددددددام              العدددددددا، لندددددددرا  
ب عمدددددا  ال دددددر االفددددددر، اعمددددد  علدددددد  إ دددددعا  الددددددرا  المعنوإدددددة للعدددددددا، ال دددددر التفرلددددددة 
                                                                      بددددد ن صدددددفو ا ،   ولددددد  إلددددد  ايمبراةدددددوو الب الندددددن لدددددا ت  لدددددق أإل ددددد  لدددددد احصدددددنت  مندددددن 

فددددددر  بكدددددد   وحددددددن بادددددد   الجبددددددا ،  ددددددالالوا عناددددددا إلدددددد  الصددددددحراإل حتدددددد  للت ددددددن،  ددددددهن  
 .46الم،لم ن من  ، انن  فرا  بن الترحت  ا ب ا  ا او ا  رهاأ
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ا  نمدددددددا كدددددددان ايمبراةدددددددوو اج  دددددددق نبددددددد لون  لصددددددد  جادددددددده  لتح  دددددددد لصدددددددر 
 م ددددر الرهددددا  دددددن  47علدددد  الم،ددددلم ن، ارابدددد  كدددد  مددددن وإمولدددددد  م ددددر  لنا  ددددة اجولددددل ن

،           ي لددددد  اصددددد    عمدددددا  ال تدددددا  االحصددددداو، اإرجددددد  دلدددددد إلددددد  اجدددددود  زمدددددة ث دددددة،  دددددال لو 
ح ددددددد  جددددددداإل الصدددددددل ب ون مجبدددددددرإن ع مختددددددداوإن أا  نمدددددددا كدددددددان هدددددددلعإل منصدددددددر ون كددددددد  

اكددددددان ادددددداب ن  ددددددن مع ددددددة  –اعلصددددددرا  إلدددددد  الصددددددراى العن دددددد  إدا بددددددا م ر اال ولددددددن 
 ،ت،دددددلمان لندددددااا  ال دددددباي الددددد نن  دددددن مفددددد  عمرهمدددددا،  ال بدددددا علددددد   لعددددداي  –العمدددددر 

لددددد   ددددد د عامددددا عدددددم و بتامددددا  دددددن                                             ال مدددداو ال بابددددا    ددددر بمصددددالحاما، ازإدددداد  علددددد  د
 .48مواصلة ال تا  إل  إ راإل لواهما بالت ال أ

لت جددددددة لمدددددددا ب لدددددددق ايمبراةدددددددوو الب الندددددددن مدددددددن جادددددددود امكدددددددن مدددددددن اعلدددددددت تإل 
 عددددر  علدددد    بددددو الع،ددددا ر لددددلنان علدددد  جدددداإل مددددن ادددد او، عندددددها  ولدددد   م ددددر ادددد او

  حرإرإددددة اكنددددوز ايمبراةددددوو اعل،ددددحاي م ابدددد  ا ددددد   هدددددا ا اتمفدددد   ددددن ب ددددو  امتبدددد 
امناددددا صددددل ب مدددداإن بال ددددالو  اد دددد  جاإددددة لددددنوإة، الددددد د عددددن م اامددددة ادددد او امتالددددة 
 لددددددواوها ا ددددددتد  الصددددددل ب  ن اعدددددددم ا تددددددراثا  بال تددددددا  إلدددددد  لبددددددو  ايمبراةددددددوو العددددددر  
                                                                     الددددد   لدمدددددق  م دددددر اددددد او،  ر ددددد  الحصددددداو، الفددددد  عا ددددددا  إلددددد   لنا  دددددة، ادبلادددددا  دددددن 

  ال لعددددة لتخدددداإن مددددا لد ددددق مددددن  مددددوا  ادب ددددر ،  موكددددب حا دددد ، اةلددددب مددددن وإمولددددد ا،ددددل
ا مدددددر الددددد    دل إلددددد  الدددددت اإل الصدددددل ب  ن،  عدددددد  ايمبراةدددددوو عدددددن ةلبدددددق ع دددددب ل دددددام 
ثدددددددوو  عاومدددددددة  دددددددن  لنا  دددددددة  دددددددد ، ا ادددددددد  ك،دددددددب اد الصدددددددل ب  ن لتددددددد م ن بندددددددو  

 .49مواصتاق بعد وجوعق إل  ال ،ننن ن ة

مدددددددا إن  دددددددادو ايمبراةدددددددوو ادددددددما  بدددددددتد ال دددددددام، حتددددددد  امكدددددددن عمددددددداد الددددددددنن 
                                                                    زل ددددن مدددددن الددددترجاى كددددد  المنددددداةد التددددن لددددد نن مددددلبرا ، اكددددد ن الحملدددددة لدددد  ا دددددن   دددددد 
الددددترد ا ثدددداوي ا ااعددددا امعددددر  النعمددددان اكفددددر ةدددداي، ابددددت  الفتددددر  ال،دددداب ة لدددد  ان ندددد  

 .51لا ب حلب عن  لنا  ة 50 اوا  لواو

 البيزنطي:  يماندالنور   ـــ التقارب7
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م، 1138هدددددد 533بعدددددد   ددددد  حملدددددة ايمبراةدددددوو الب الندددددن علددددد  اددددد او لدددددنة 
اعدددددددددم اح  ددددددددد  هدا ددددددددق لت جددددددددة اددددددددآمر الصددددددددل ب  ن اعدددددددددم اجددددددددود الف ددددددددة ب نامددددددددا، لدددددددداد 

م بادددددد  اعلدددددت تإل 1142هدددددد 537ايمبراةدددددوو حندددددا كدددددومن ن ج  دددددق مدددددر  ثال دددددة لدددددنة 
عدددددددة ب دددددددرا  علددددددد  النرإدددددددد                                              علددددددد   لنا  دددددددة الدددددددت تإل  كدددددددامت ، اعندددددددد اصدددددددولق إلددددددد  لل

                                                                               الواصدددد  بدددد ن  لنا  ددددة اك ل ك ددددا،  ولدددد  إلدددد اوا  كتاب ددددا  إلدددد  وإمولددددد  نلددددب منددددق  ن أ ،ددددل  
 .52                                                           إل ق المدننة ب لعتاا اجم   حصولاا، اع  ،تفنن من دلد ا  ا أ

اجددددد وإمولدددددد هدددد ا ايلدددد او  دددددر ة لالدددد ة لددددق، ع لددددد ما  ددددن الولددددن الددددد    الددددد
                                                                         لدددد  افتدددد  ج ددددو  الم،ددددلم ن ا  ددددر علدددد  إماواددددق، اع لدددد ما  لددددق اعاددددد لدددداب ا  للمبراةددددوو 

، ا بددددددد اا مددددددد  لدددددددبتإل ايمددددددداو       بت،دددددددل مق المدنندددددددة متددددددد  اددددددداإل،  ع دددددددد وإمولدددددددد اجتماعدددددددا
و، الدددددددرعان مدددددددا نبحفدددددددون عدددددددن مخدددددددرج للتادددددددري مدددددددن اعدددددددوده  االدددددددتخلة مدددددددن ايلددددددد ا

اوصددددلوا إلدددد   ن وإمولددددد  حكدددد   لنا  ددددة بصددددفتق زاج اوإفددددة  لنا  ددددة، امددددن ثدددد  ع حددددد 
                                                                      لدددددق  دددددن التخلدددددن عدددددن  وا ددددد اا، احتددددد   ن ا م دددددر اا م دددددر  معدددددا  ع  ،دددددتن عان التخلدددددن 
عدددددن ايمددددداو   ا مبادلتادددددا دان موا  دددددة وعا اهمدددددا، اعدددددر  علددددد  ايمبراةدددددوو  ن نددددددب  

عحترام االولددددددداو، إع  ن ايمبراةدددددددوو الب الندددددددن  ثنددددددداإل                           المدنندددددددة  دددددددن موكبدددددددق مكلدددددددت  بدددددددا
                                                                             إم ددددا ق  صدددد  ال ددددتاإل  ددددن ك ل ك ددددا التندددداوا  لبدا ددددة الر  دددد  لبدددددإل الاجددددوم علدددد   لنا  ددددة، 
ل دددددن حتفدددددق لت جدددددة إصدددددابتق ب،دددددا   ثنددددداإل وحلدددددة صددددد د، ا ددددد لد اخلدددددة الصدددددل ب ون مدددددن 

 .53بنر 

براةددددددددوو حنددددددددا إن العدددددددداإل بدددددددد ن الب ددددددددالن  ن االصدددددددل ب  ن لدددددددد  ننتددددددددق بو دددددددا  ايم
  دددددددددددددددددددددومن ن، انلمدددددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددددتمر  دددددددددددددددددددددن عادددددددددددددددددددددد ابندددددددددددددددددددددق مالوإددددددددددددددددددددد  كددددددددددددددددددددددومن ن

م(،   ددددددددددد الددددددددددت   وإمولددددددددددد  رصددددددددددة ا ددددددددددا  ايمبراةددددددددددوو 1180د1143هددددددددددد 576د538)
                                                                    لتلددددددددت تإل علدددددددد  ك ل ك ددددددددا، إع  ن ايمبراةددددددددوو الجدنددددددددد مالوإدددددددد   ولدددددددد  ج  ددددددددا  برإددددددددا  

لف،ددددداا                                                                   ا لدددددنوع  بحرإدددددا  امكدددددن مدددددن ةدددددرد الصدددددل ب  ن مدددددن ك ل ك دددددا، ثددددد  هددددداج   لنا  دددددة
ا لددددددا  الااإمددددددة برإمولددددددد أالددددددتناعوا بددددددت  مددددددد  اج ددددددا   ن  ،ددددددترداا الحصددددددون التددددددن 
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 دددددددان ا لندددددددا  ون لدددددددد لدددددددلبوها مدددددددن الرامدددددددان، ادبلدددددددوا  دددددددن مواجادددددددا  مددددددد  وإمولدددددددد 
 .54                                                      و مو  عل  التراج ، التلوا عددا  كب را  من ااباعقأ

   ما  ثاو دلد اهك ا لاإل  العتلا  ب ن الب الن  ن االصل ب  ن،

ل دددددد امفلدددددن ا ثددددداو ال،ددددددلب ة ل،دددددوإل العتلدددددا  بدددددد ن الب دددددالن  ن االنوومدددددان  ددددددن 
احرإددددددددددددر الرهددددددددددددا لددددددددددددنة  ددددددددددددن لعمدددددددددددداد الدددددددددددددنن زل ددددددددددددن هااحددددددددددددة الفرصددددددددددددة ب لنا  ددددددددددددة، 

الرهددددددا، ا   ددددددد ال ناعددددددة للم،ددددددلم ن  ن مددددددا  احرإددددددرم، اكددددددان مددددددن لتددددددا ا 1144هددددددد 539
                                                                       بدددددددد  بددددددددال و  ع نددددددددرد إع بددددددددال و ، ا ن ال  الددددددددا  الصددددددددل ب ة لددددددددن ا،ددددددددتمر علدددددددد  ا و  

 .55ايلتم ة،  ن  بناإلها المخلص ن لن   بلوا با ا الو  

 ددددددان ل،دددددد و  الرهددددددا صدددددددل كب ددددددر  ددددددن العددددددال   جمدددددد ،  اددددددن  الدددددد  ايمدددددداوا  
جالدددددددب حددددددددادها الم دددددددتركة مددددددد  إمددددددداو   هددددددد ا إلددددددد                                 الصدددددددل ب ة ا ل ،دددددددا  ا الادددددددا لددددددد وةا ، 

لنا  ددددة، ا مددددر الدددد   جعدددد  وإمولددددد ندددددو   لددددق مددددن المتعدددد و اعحتفدددداظ ب لنا  ددددة  ددددن  
اجددددق دلدددددد الخندددددر المتمفدددد  بعمددددداد الددددددنن زل ددددن دان محالفدددددة الب دددددالن  ن ام،ددددداعداا ، 

الب ددددالن  ن الددددد نن  عمدددد  علدددد  إعدددداد  ارا دددددب  اوالددددق ع لدددد ما بعددددد هاإمتدددددق علدددد   نددددد  
  ددددددحوا لدددددداي لولدددددد ن  ا  دلدددددد  مددددددن  لنا  ددددددة أا و مددددددن هدددددد   النددددددواز  وإمولددددددد علدددددد  

، لددددددد  نولدددددددق كدددددددومن ن( مالوإدددددد )الرح دددددد  إلددددددد  ب الندددددددة، اعندددددددما اصددددددد  إلددددددد  ايمبراةوو
ايمبراةددددددددددوو  ددددددددددن البدا ددددددددددة  دلدددددددددد  اهتمددددددددددام، ادلددددددددددد حتدددددددددد  الددددددددددتجاو ب ددددددددددرإ   ب ددددددددددق 

                       صددددددددب  وإمولددددددددد ااحدددددددددا  مددددددددن ، اهنددددددددا ك،ددددددددب عفددددددددو ، ثدددددددد  كددددددددومن ن( حنددددددددا)ايمبراةوو
 .56 اباعقأ

ن مدددددل ال دددددع  الدددد    صددددداي و  دو  كدددد  مدددددن لددددوو الددددددنن محمددددود االصدددددل ب 
الدالددددة الفاةم ددددة  ددددن مصددددر، امددددا اعال ددددق مددددن صددددراعا ، إلدددد  جالددددب ثرا اددددا الفدددداحد، 
او ددددب ملددددد ب دددددن الم ددددد  عمدددددوو  ا ا   ددددن اعلدددددت تإل عل اددددا ااحوإلادددددا إلدددد  لاعدددددد  
يمددددداو  صدددددل ب ة جدندددددد   دددددن ال دددددر ، امنددددد  الم،دددددلم ن مدددددن ا دددددوإن جبادددددة موحدددددد  مدددددن 

علدددد  ا ددددك   احددددال   دددد  كدددد  مددددن بوه مولددددد الفالدددد  الفددددرا  إلدددد  الن دددد ، لدددد لد عمدددد  



 2021العدد لعام  4المجلد                                                  مجلة بحوث جامعة إدلب 

290 
 

 م دددددر  لنا  دددددة، اوإمولدددددد الفالددددد   م دددددر ةدددددرابل ، احدددددا   ك ل ك دددددا الب الندددددن، اثدددددووا  
الفدددددالن ا م دددددر ا ومندددددن، اعندددددد اصدددددولا  إلددددد  حددددداوم، الدددددتدوجا  لدددددوو الددددددنن محمدددددود 

م 1164هدددددددد 560إلددددددد  حصدددددددن اوادددددددا ، اهندددددددا  داو  معركدددددددة حام دددددددة الدددددددوة   لدددددددنة 
لدددددددوا  الصدددددددل ب  ن، ا حدددددددا  باددددددد  الم،دددددددلمون أمدددددددن جم ددددددد     ادددددددا علددددددد ر  اداو  الددددددددا 

الجاددددددا ،  ااددددددتد الحددددددري، اكفددددددر ال تدددددد   ددددددن الفددددددرلا،  ولعددددددن علدددددد ا  ال لبددددددة، اعددددددد  
الم،دددددلمون إلددددد  ا لدددددر،   لدددددراا صددددداحب  لنا  دددددة، اصددددداحب ةدددددرابل ، االددددددا  م ددددددم 

 .57الرام، اابن جولل ن ..... اكان عدد ال تل  ناإد عل  ع ر   ع أ

مددددددد  لدددددددوو الددددددددنن محمدددددددود علددددددد  الدددددددت ت  التصددددددداو ،  احددددددد  إلددددددد  حصدددددددن ع
                                                                  حددددداوم االدددددتول  عل دددددق، كمدددددا زحددددد  جنو دددددا  االدددددتول  علددددد  حصدددددن بال دددددا  مدددددن ممل دددددة 

 امدددددن  لدددددباي، إع  ن لددددد  نبدددددادو  دددددن اعلدددددت تإل علددددد  إمددددداو   لنا  دددددة، 58ب دددددن الم دددددد 
 دلدر

  إن الاددددددد  ا لالددددددن الددددددد    ،ددددددع  إلدددددد  اح   دددددددق هددددددو اعلددددددت تإل علددددددد        اع ر 
 مصر احرمان الصل ب  ن مناا.

                                                            إن إمدددددداو  النا  ددددددة ا دددددد  الددددددم ا  احددددددن حما ددددددة ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة         ثال ددددددا ر 
 اه ا من ا لق  ن   حمق  ن حراي م  ايمبراةووإة هو ب ن  عناا.

 صددددددبحن إمدددددداو   لنا  ددددددة بعددددددد اجرإدددددددها مددددددن ممتل اااددددددا اددددددرلن لاددددددر         ثالفددددددا ر 
ا بوه مولدددددد الفالددددد  ا التدددددالن  مدددددن لدددددوو العاصدددددن  دددددع فة، باي دددددا ة إلددددد   لدددددر  م رهددددد 

 الدنن ارها.

احددددتف  لددددوو الدددددنن بكدددد  مددددن وإمولددددد الفالدددد   م ددددر ةددددرابل  اجولددددل ن الفالدددد  
ا ةلددددد لددددرا  بوه مولددددد الفالدددد   م ددددر  لنا  ددددة، اإرجدددد  دلددددد ل ولددددق لرإددددب ايمبراةددددوو 
 الب النددددن مالوإدددد  كددددومن ن الدددد   اددددااج  بددددن بوه مولددددد الفالدددد ، باي ددددا ة إلدددد  و بتددددق
 ددددن الحصددددو  علدددد  ا مددددوا  لتدددد م ن م دددداوإعق  ددددن ال،دددد نر  علدددد  مصددددر، الدددد   كددددد نددددت  

م حتددددددد  لصددددددددد 1165هددددددددد 561إةدددددددت  لدددددددرا  بوه مولددددددددد الفالددددددد   ددددددددن صددددددد   لدددددددنة 
ال ،دددددددددننن ن ة عاصدددددددددمة ايمبراةووإدددددددددة الب الن دددددددددة لاإددددددددداو   بتدددددددددق ايمبراةدددددددددوو  مددددددددداو  



 عبدهللا. كنجو، د    
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اع ددددد ن  فالددددد  علددددد ازاجادددددا ايمبراةدددددوو مالوإددددد ، ا دددددن الدددددد الاإددددداو  اا دددددد بوه مولدددددد ال
، ا مددددددر الدددددد      ددددددب وجددددددا  الدددددددنن ال اثول ددددددد  ددددددن بنرإددددددر  نولددددددالن  ددددددن  لنا  ددددددة

 لنا  ددددددة ا حدددددددث  تنددددددة دابل ددددددة، احالددددددة مددددددن ال لددددددد ةددددددوا  ادددددد   البنرإددددددر  ال ولددددددالن 
 رلددددن البنرك ددددة، كمددددا لجدددد  بوه مولددددد الفالدددد   ددددن إلندددداى ايمبراةددددوو بددددد   جدددداإل مدددددن 

 .59لراحقالفد ة المنلو ة ل اإل إةت  

ابدددددددت  بوه مولدددددددد الفالددددددد  زإاوادددددددق باااجدددددددق مدددددددن ث دددددددوداوا كدددددددومن ن ابندددددددة اددددددد  د 
مالوإدددد  باددددد  ا وإددددة العتلددددا  اك،ددددب دعدددد  ايمبراةددددوو الب النددددن، ل ددددن بمجددددرد ا ددددا  

بوه مولدددددد الفالددددد  زاجتدددددق ال ولال دددددة،     ر     جددددد       م ه  1180هدددددد 576ايمبراةدددددوو مالوإددددد  لدددددنة 
 .60 لنا  ة                                       إاعاوا  بالتااإل الوصا ة الب الن ة عل   

ا دددددد لد لجددددددن  لنا  ددددددة بف دددددد  الوعاددددددا احددددددن الحما ددددددة الب الن ددددددة،  لدددددد    دددددد  
لدددددددوو الددددددددنن ك،دددددددب عدددددددداإل ايمبراةووإدددددددة الب الن دددددددة  دددددددن الولدددددددن الددددددد    ،دددددددع    دددددددق 

 عجتفاث ممل ة ب ن الم د .

 تدهور العالقات النورماندية البيزنطية:ـــ 8
م ددددددانر  عمددددددن لددددددب ق، الددددددتاا ايمبراةددددددوو الب النددددددن مالوإدددددد  كددددددومن ن ل الددددددة 

 دددددددهدا كالدددددددن ل الدددددددة لددددددداب  ق اتمفددددددد   دددددددن و بدددددددة ايمبراةووإدددددددة الب الن دددددددة  دددددددن  دددددددر  
                                                                       لدددددد نرااا علددددددد  منن دددددددة ك ل ك دددددددا انمددددددداو   لنا  ددددددة احدنددددددددا ،  دددددددهن ايمبراةدددددددوو مالوإددددددد  
الت جدددددة بت دددددق مددددد  ايمبراةدددددوو ا لمدددددالن و دددددب  دددددن النادددددوو كددددداع   حملدددددة صدددددل ب ة 

 ا، الد امفلن ل التق  ن هد  ن اثن نر ع د للمبراةووإة ه بتاا امكالتا

ا ا ر ال  ددددددددام بحملددددددددة ع،ددددددددكرإة لل  دددددددداإل علدددددددد  لددددددددتج ة الددددددددرام ااعلددددددددت تإل 
 11علدددددد  عاصددددددمتا  لول ددددددة، إع  ن الحملددددددة   ددددددلن علدددددد   نددددددد  ال،ددددددتج ة ادلددددددد  ددددددن

م، الدددددد لدددددتا عنادددددا ب،دددددا ر ب دددددرإة كب دددددر  دان 1176 نلدددددو   17هدددددد  572و  ددددد  ا ا  
م ابدددددددد  اعاددددددددد ايمبراةددددددددوو بادددددددددم الحصددددددددون الجدنددددددددد ،  ب،دددددددداو     منن ددددددددة ج را  ددددددددة،

 .61ا  لد   لن ايمبراةووإة  ن التعاد  ل نرااا عل  ا لا و 
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الفددددالنر ال  ددددام بحملددددة صددددل ب ة ب الن ددددة ا،ددددتاد  مصددددر، بعددددد لجددددا  صددددت  
الدددددنن ا نددددو ن  ددددن اوح دددددد مصددددر ا ددددتد ال ددددام،   ولددددد  ايمبراةددددوو الب النددددن لدددددبع ن 

م لم دددددددددداوكة 1177هددددددددددد   نلددددددددددو  573 ددددددددددن و  دددددددددد  ا ا   لددددددددددف نة حر  ددددددددددة إلدددددددددد  عكددددددددددا
الصددددل ب  ن  ددددن حملددددتا  علددددد  مصددددر، الددددد ارا ددددد اصدددددو  ال،ددددفن الب الن ددددة إلدددد  عكدددددا 

إلددددد  ب دددددن الم دددددد ، الدددددد عدددددر  عل دددددق ملدددددد ب دددددن  62بوصدددددو    ل دددددب كولدددددن  تلددددددوز
الم ددددددد  بلددددددداإن الرابدددددد  اعاددددددترا   ددددددن الحملددددددة الصددددددل ب ة الب الن ددددددة علدددددد  مصددددددر، إع 

ادددددترا ، ااوجدددددق إلددددد   لنا  دددددة ااددددداو   م رهدددددا  دددددن الحملدددددة علددددد  حددددداوم،  لدددددق و دددددض اع
الددددد الددددتفاد منددددق بوه مولددددد لدددد     دددد   ددددن اوجددددق الحملددددة الع،ددددكرإة علدددد  حدددداوم، انلمددددا 
اجددددددد   ددددددق الفرصددددددة للبددددددت  بالتاامااددددددق اجددددددا  ايمبراةددددددوو مالوإدددددد  ا رصددددددة للددددددتخلة 

ا  الحملدددددة الب الن دددددة مدددددن التبع دددددة الب الن دددددة، ا ددددد لد لددددداه  بوه مولدددددد الفالددددد   دددددن إ  ددددد 
الصدددددددل ب ة علددددددد  مصدددددددر باافالدددددددق مددددددد  كولدددددددن  تلددددددددوز ام ددددددداوكتق  دددددددن حملتدددددددق علددددددد  

 .63حاوم

م ادددددو ن ايمبراةدددددوو الب الندددددن مالوإددددد  كدددددول ن بعدددددد 1180هدددددد 576 دددددن لدددددنة 
                                                                     حكددددد  الدددددتمر  و عددددد ن عامدددددا ، ا و اادددددق ةوإدددددن صدددددفحة مدددددن اددددداوإ  العتلدددددا  الب الن دددددة 

عا  احدددددراي  هل دددددة، ح ددددد  بلددددد  ا ايمبراةووإدددددة مرحلدددددة صدددددر الصدددددل ب ة، ح ددددد  دبلدددددن 
ايمبراةددددوو مالوإدددد  ابنددددق ال ،دددد و  الدددد   ع نتجددددااز عمددددر  الفال ددددة ع ددددر،  تولددددن  مددددق 
ماوإدددددا اددددد   ة بوه مولدددددد الفالددددد  الوصدددددا ة علددددد  العدددددر ، حتددددد  امكدددددن  لددددددوال  و  ابدددددن 

لدددددد  م، إع  ن ا مددددددوو 1183هددددددد 579عدددددد  مالوإدددددد  مددددددن اعلددددددت تإل علدددددد  العددددددر  عددددددام 
م(، ح دددددد  ثدددددداو 1185د1183هددددددد 581د579) ا،ددددددت ر للمبراةددددددوو الجدنددددددد  لدددددددوال  و 

  كدددددومن ن الددددد   الددددد   دددددن  لدددددر ا ومدددددن،  مدددددا كدددددان مدددددن الدددددحإ دددددد  ال ا دددددد الع،دددددكر  
ا م،دددددداعد  بوه مولددددددد الفالدددددد   بوه مولددددددد إلدددددد   ن ادددددددب   ددددددن ك ل ك ددددددا ا ةلددددددد لددددددراحق،

االدددددت   بادددددا عدددددن ايمبراةووإدددددة   كدددددومن ن مدددددن ال،ددددد نر  جاإدددددر  لبدددددرص الدددددحإامكدددددن 
 .64الب الن ة
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                                                               ا ددددد لد   ددددددحن ايمبراةووإدددددة الب الن ددددددة عدددددداا  يمدددددداو   لنا  دددددة، الددددددد اجلددددددن 
 كدددددددددومن ن  الدددددددددحإبوه مولدددددددددد الفالددددددددد  إلددددددددد  إةدددددددددت  لدددددددددرا  ا لدددددددددباي التدددددددددن د عدددددددددن 

 ام،اعداق  ن اعلت تإل عل  لبرص با انر

االنوومددددددان، الدددددد   اجلدددددد                                                   اع ر العددددددداإل التدددددداوإخن بدددددد ن ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة 
                                                                  ب اكا  مختلفة بدإلا  من عاد بوه مولد ا ا  إل  عاد بوه مولد الفال .

                                                         ثال ددددددددا ر و ددددددددض بوه مولددددددددد الفالدددددددد  اعل ددددددددتي الدددددددد   الدددددددد  علدددددددد  ابددددددددن  بتددددددددق 
ال ،ددددد و ، االددددد   لدددددام بدددددق  لددددددوال  و ، ا ددددد لد اعل دددددتي ب،دددددر بوه مولدددددد لفدددددود   دددددن 

 ايمبراةووإة الب الن ة.

يمبراةدددددوو الب الندددددن  لددددددوال  و  ب تددددد  اددددد   ة بوه مولدددددد ماوإدددددا                ثالفدددددا ر ل دددددام ا
 .65اابناا ال ، و ، اةرد الصل ب  ن من ال ،ننن ن ة

ال،ددددددلب ة اجددددددا  ل، الددددددة بوه مولددددددد الفالدددددد   ال، الدددددد ةا ثدددددداو  مددددددااال،ددددددلا  هنددددددا 
 ايمبراةووإة الب الن ة 

  مكن ايجابة عن ه ا ال،لا  با انر

                                                  الصدددددددل ب  ن ب دددددددك  عدددددددام انمددددددداو   لنا  دددددددة ب دددددددك  بددددددداص حل فدددددددا               اع ر ب،ددددددداو  
                                           التراا ج ا  متمفت  بايمبراةووإة الب الن ة.

                                                             ثال دددددددددا ر ل دددددددددام ايمبراةدددددددددوو الب الندددددددددن الجدندددددددددد  لددددددددددوال  و  باعاصدددددددددا  مددددددددد  
                          م، ح ددددددددد  ع دددددددددد معدددددددددق اافالدددددددددا   دددددددددد 1185هدددددددددد 581صدددددددددت  الددددددددددنن ا ندددددددددو ن عدددددددددام 

لجمعدددددددة  دددددددن جدددددددام  للم،دددددددلم ن  دددددددن الصدددددددل ب  ن، ااددددددد  اعافدددددددا  علددددددد  إلامدددددددة صدددددددت  ا
ال ،ددددددننن ن ة، ا ن ايمبراةددددددوو م،ددددددتمر علدددددد  المددددددود  وا ددددددب  ددددددن المحبددددددة،  مددددددا كددددددان 
مدددددن بوه مولدددددد الفالددددد  اوإمولدددددد  م دددددر ةدددددرابل  إع اعت دددددا  ال ،ددددد و   لج ل دددددو  اددددد  د 
ايمبراةدددددددوو الب النددددددددن  ددددددددن ةرإددددددددد عوداددددددددق إلددددددد  ال ،ددددددددننن ن ة بعددددددددد اجتماعددددددددق مدددددددد  

 .66صت  الدنن ا نو ن
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لدددددتراا جن إ ددددد   لد  لدددددامن ل الدددددة بوه مولدددددد  دددددن ب،ددددداو  الصدددددل ب  ن لحا ددددد 
ن بددددددد م  الحاجدددددددة لم،ددددددداعداق بعدددددددد لجدددددددا  صدددددددت  الددددددددنن و  دددددددن الدددددددن كدددددددان الصدددددددل ب 

 ا نو ن  ن اوح د بتد ال ام امصر.

، اوجددددددددددق ايمبراةددددددددددوو م1189هددددددددددد 585 ا ثندددددددددداإل الحملددددددددددة الصددددددددددل ب ة الفالفددددددددددة
                   م( بددددددددددددرا  عبددددددددددددر ا وا ددددددددددددن 1190د1155 هددددددددددددد 586د550) ا لمددددددددددددالن  ردوإددددددددددددد ا ا 

الب الن ددددددة باددددددد  المددددددراو عبرهددددددا، ثدددددد  اعلت ددددددا  إلدددددد  ك ل ك ددددددا، امناددددددا إلدددددد   لنا  ددددددة 
   الفددددددددددددالنالددددددددددددحإ                                               اصددددددددددددوع  إلدددددددددددد  ب ددددددددددددن الم ددددددددددددد ، إع  ن ايمبراةددددددددددددوو الب النددددددددددددن 

م( و ددددددددددض ال،ددددددددددما  لددددددددددق بددددددددددالمراو،  مددددددددددا كددددددددددان مددددددددددن 1195د1185 هددددددددددد 592د581)
ال ،دددددننن ن ة، ا مدددددر الددددد    جبدددددر ايمبراةدددددوو ايمبراةدددددوو ا مدددددالن  ن هددددددد بددددداحتت  

الب النددددددددددن علدددددددددد  ال،ددددددددددما  لددددددددددق بددددددددددالعبوو اعندددددددددددما و ل ايمبراةددددددددددوو الب النددددددددددن أ ن 
ايمبراةدددددددوو  ردوإدددددددد لدددددددد الدددددددتول  علددددددد  جددددددداإل مدددددددن إمبراةووا دددددددق، ب دددددددن  ن  ،دددددددتولن 
علددددد  الجددددداإل البدددددالن، لاددددد ا ع دددددد مفاا دددددا  مددددد  بصدددددمق الدددددرو التراجددددد  عدددددن مولفدددددق 

 .67،اعدا  االمعولا أ.... الدم إل ا  الم

ا دددددد لد كالددددددن هدددددد    بددددددر بدمددددددة لدددددددمتاا ايمبراةووإددددددة الب الن ددددددة للصددددددل ب  ن 
لت دددددددد  بعدددددددددها  رإ،ددددددددة للحملددددددددة الصددددددددل ب ة الرابعددددددددة التددددددددن احتلددددددددن ال ،ددددددددننن ن ة عددددددددام 

 .68م1202هد 599

 الخاتمة:ـــ 9

إن ادددددددددددداوإ  العتلددددددددددددا  بدددددددددددد ن إمدددددددددددداو   لنا  ددددددددددددة النوومالد ددددددددددددة اايمبراةووإددددددددددددة 
الددددد  دل                                      مددددن الت دددداوي ح نددددا  االصددددراى ح نددددا   بددددرل،  عدنددددد ،                        الب الن ددددة لددددد مددددر  بمراحدددد  

  ددددد إلدددد  إ ددددعا  الصددددل ب  ن ب ددددك  عددددام انمدددداو   لنا  ددددة ب ددددك  بدددداص،  الصددددراىهدددد ا 
اصددددددندمن إمدددددداو   لنا  ددددددة مدددددد  الب ددددددالن  ن  ددددددن كدددددد  مددددددن ك ل ك ددددددا االتدل ددددددة اال ددددددري 

 الب الن دددددددةمدددددداو   ددددددن الحملددددددة ايااددددددتركن  اا اوا ددددددن، ا ددددددن  لنا  ددددددة لف،دددددداا، اعنددددددددم
لعدددددددم اجددددددود الف ددددددة بدددددد ن    الحملددددددةا  دددددد إ                داوا  كب ددددددرا   ددددددن ايمدددددداو  ، لعبددددددن ولدددددد  ادددددد ا ع

 النرإف ن.
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صدددددددالحا ،   دددددددان  ا   جعلدددددددو   دددددددن  الدددددددد الدددددددتفمر الم،دددددددلمون هددددددد ا الخدددددددت ،
الفمدددداو اوح ددددد الموصدددد  مدددد  حلددددب مدددد  حمددددا  مدددد  حمددددة علدددد  نددددد عمدددداد الدددددنن زل ددددن 

م، اثال اددددا لجددددا  ابنددددق لددددوو الدددددنن محمددددود 1144هددددد 539الجاحددددق بتحرإددددر الرهددددا عددددام 
ب دددد  دم ددددد، امددددن ثددددد  مصددددر، ا دددد لد اوحدددددد  بددددتد ال ددددام مددددد  مصددددر، اثالفاددددا  دددددن 

 كددددددون ، ا دددددد لد م1187 دهدددددد 583 الم ددددددد  عددددددامب ددددددن صددددددت  الدددددددنن ا نددددددو ن احرإددددددر 
                           للبا  عل  الم راى الصل بن. ثر الب النن النوومالد  الخت   

 

عبد هللا الحمو ، )   الو الرها مدننة بالجاإر  ب ن الموصدددددد  اال ددددددام، ب ناما لددددددن  رالدددددد    - 1
 .106، ص3م م،1997، داو صادو، ب را ، معجم البلدان  رهد(626 

م التصر   اا النوومان باعامة وا ر  جوإ،كاود  1082هددد 475دنرا  وم معركة العن عام   - 2
معالم محمود لدددددددددددع د عمرانر  ا تحن لا  النرإد لحو ال ،دددددددددددننن ن ة     ،عل  الب الن  ن

 .273، صم1986، داو المعر ة الجامع ة، ب را ، تاريخ أورو ا في العصور الوسطى

 .273ص المرج  لف،ق،انبرا  منن ة  ن البل ان   - 3

 .273، صالمرج  لف،ق - 4
 او دان الفدالن هو  ا  من دعدا للحراي الصددددددددددددددل ب دة  ن مجم  كل رمولدن، احددث   دق عن    -  5

محمد معالا  الم،دددددح  ن  ن ال دددددر ، اعن ا هم ة البال ة لب ن الم د  عند الم،دددددح  ن   
 .13، صم2011، ب را ، 1، داو النفا  ،  تاريخ ال روب الصليبيةة و ر لا   

ع د الملامر  ن لا   ا  ران بكل رمولن  ن م اةعة بر ند ا الوالعة  ن جنوي  رل،ا، دعا   - 6
 .13ص المرج  لف،ق،  ق البابا  او ان الفالن إل  إةت  الحراي الصل ب ة  

داو ال تب العلم ة، ب را ،   الكامل في التاريخ،هدددد(ر 630ابن ا ث ر )علن بن محمد،  ر  - 7
حاضــــــر العالم   جم   عبد هللا محمد المصددددددددددر ر 389-388، ص 8م، ج1987، 1 

   63، ص 1م، ج2002،  1، مكتبة العب كان، الرإا ،  اإلســالمي وقيــايام المعا ــر 
ــليبيةب،دددددددددام الع،دددددددددلنر   ــمة في ال روب الصــــ ، 2، داو النفا  ، ب را ،  األيام ال اســــ

 .19م، ص1987
ل دددام ة، إادددرا ر لدددا   زكاو، ، المولدددوعة ايوميات  ــاحب أعماا الفرنجةملوخ مجاو ر  -8

العالقات بين   مصددنف  ح،دد ن محمد ال نالنر 88، ص6م، ج1995داو الف ر، دم ددد، 
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م،  1981الا  ة المصرإة العامة لل تاي، ايلكندوإة،  ، جنو  والفاطميين في الشرق األدنى
، 1، دم دددد،  تاريخ الجثاد لطرد الغزا  الصــليبيين     لدددعد محمود حومدر120-119ص

 .92، ص1م، ج2002
ــياد لا كوم نار   - 9 إاددددددرا ر لددددددا   زكاو، داو ال تب، دم ددددددد،   ، المولددددددوعة ال ددددددام ة،األلكســ

، مكتبة ا لجلو ال ركة الصـــــليبية  لدددددددع د عبد الفتا  عاادددددددوور 26، ص 6، جم1995
 .444، ص1م، ج1963م، -، د1المصرإة،  

 لدددا كوم ندددا هن ابندددة ايمبراةوو الب النن ال ،دددددددددددددد و  كومن ن، الددد   كدددان عل  عر    -  10
ال ،دددددددددددددننن ن ة  ثناإل الحملة الصدددددددددددددل ب ة ا ال ، ال ن  لا كوم نا عنا ة كب ر  ح    د  
                                                                                ث ا تاا مماثلة لمعاو  عصددددرها، كتبن ا م ر   لا كتابا  حم  الدددد  أا ل ،دددد ادأ ل،ددددبة إل  

 .3ص ،6، جم1995داو ال تب، دم د،  ،وسوعة الشاميةالماالدها  لا   زكاور 
 .39-38، ص6جالمولوعة ال ام ة، ، ال،ابدالمصدو  لا كوم نار  - 11

 منداي ايمبراةوو الب النن لمرا  ة الحملة الصل ب ة ا ال . - 12

 .39، ص6ج المولوعة ال ام ة، ،ال،ابد المصدو لا كوم نار  - 13
 .47، ص6، جالمصدو لف،ق - 14
 .55، ص6، جالمصدو لف،ق - 15
كر ولا االن الموصددددد ، اوجق ب مر من ال،دددددلنان ال،دددددلجولن برك اوا  لفد الحصددددداو عن   - 16

اج د  د  لوا  دم دد الدنجاو احمة، اصد   ، لنا  ة، اامكن من جم  ج د كب ر
ب د الصدددددددل ب  ن،  فر  حصددددددداو     ااإل   لنا  ة بعد حوالن لدددددددتة   ام من لددددددد وة ر ولا  

ــليبيةل،دددددددددددرجالنر عل اا  وا ب ا ــة ال روب الصـــــ ، 1مللددددددددددد،دددددددددددة الر ، ال اهر ،  ،  قصـــــ
 .122-121صم، 2008ص

دا مبر  و     لدددالفة ب اا، لدددالد بوه مولد ا ا   ن حملتق عل  التدل ة، ث  ا  انصددد بق   - 17
 .184-183ص المرج  ال،ابد، ة و رمحمد لا   بنرإر   ن ب ن الم د   

ن الوعإل   م  م   د                                                                وإمولد الصددددددددددددنج لن من  مراو الحملة الصددددددددددددل ب ة ا ال  ا  فر اددددددددددددار ، ل   - 18
للمبراةوو الب النن ال ،ددددد و  كومن ن،  لددددد  إماو  لق  ن ةرابل  عل  لددددداح  البحر  

 .164صالمرج  ال،ابد، ة و ر محمد لا   المتول   

، ارر ح،ددددددن حب ددددددن، مللددددد،دددددة  فيما وراء الب ار تاريخ األعماا المنجز ال   الصددددددوو ر  - 19
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  دور حلب األيوبية في الصراع األرمني النورماندي على أنطاكية
 الصليبية 

 ، أ. د عبد هللا الحاج عبد هللا عبد الرحمن محمد كنجو

 )قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة إدلب( 
 

 :خصملال

إلرررررررر  اهرررررررر حوا  ا  مررررررررام  األرمنررررررررا النورماأررررررررد  علرررررررر  أأ ا  ررررررررة أدى الصرررررررررا 
مرررررررا  ترررررررا ر هرررررررواد، ت رررررررد دعمررررررر  حلرررررررب النو                   والمسررررررر حا علررررررر  حرررررررد  العرررررررالي ا هررررررر ما 

أأ ا  رررررة، وأتهرررررل  جفرررررود األرمرررررن ترررررا ااهررررر   د علررررر  أأ ا  رررررة، األمرررررر الررررر   أد لفرررررا 
لريموأررررررررد ا رررررررررن تررررررررا حررررررررراعا، وحرررررررررروا مرررررررر  األرمررررررررن، إا أ  ا   رررررررررا  ا هررررررررماع ل ة 

علررررررر  حصرررررررو   موأرررررررد الرابررررررر  أم رررررررر أأ ا  رررررررة، ومرررررررن  ررررررري  جررررررروم  و  موأرررررررد الرابررررررر  و  
ا هررررررماع ل ة، أدى إلرررررر  اأف ررررررار ال حررررررالر  رررررر ن النورمررررررا  وحلررررررب، األمررررررر الرررررر   هررررررم  

 لألرمن بااه   د عل  أأ ا  ة.

 ( حرا  رررررر أرمن ررررر أورما  رررررر أأ ا  ة)حلب ررررر  الكلمات المفتاحية
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Ayyobi Aleppo's Rolein the Norman- Armenion 

Conflict on Crusader Antioch  
Abdel Rahman Mohamed Kanjo, Prof. Dr. Abdullah Al-Haj Abdullah 

(Department of History, College of Arts and Humanities, Idlib 

University) 

Abstract:                                                                              
The Norman-Armenian conflict over Antioch led to the 

acquisition of the attention of the Islamic and Christian worlds 
alike. Aleppo supported the Normans in Antioch, and foiled the 
Armenians’ efforts to seize Antioch. This led to conflicts and 
wars with the Armenians. However, the Ismaili assassination of 
Raymond, son of Bohemond IV, Prince of Antioch, and then 
Bohemond IV's attack on the Ismaili fortresses, led to the collapse 
of the alliance between the Normans and Aleppo, which allowed 
the Armenians to seize Antioch. 
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 المقدمة: ــ1

تعررررررد الل ررررررر  المم ررررررد  مررررررن ال رررررررر  ال ررررررام  الفجر  الحرررررراد  عهررررررر المررررررر  د  
الصرررررا  إلرررر  ال ررررر  السرررراب  الفجررررر   ال الررررح عهررررر المرررر  د  أ  ررررة تحررررو  كبرررررى تررررا 

 ررررر ن الهررررررو والنررررررا، و لرررررب أ  جرررررة للحمررررر ، الصرررررل ب ة ال رررررا  رررررنفا النررررررا األورو رررررا 
 عل  المهرو العر ا ا ه ما.

 ،م تن رررررررر 1189 رررررررر 585ولكرررررررن بعرررررررد تهرررررررا الحملرررررررة الصرررررررل ب ة ال ال رررررررة عرررررررام 
تررررررا     ا  أهاهرررررر     ا  ال رررررروى لصررررررال  المسررررررلم ن، تنررررررد، إمررررررار  حلررررررب األ و  ررررررة اعبرررررر  مرررررروا ين

ماأرررررررررد  علررررررررر  أأ ا  رررررررررة بح ررررررررري  وتفرررررررررا العسررررررررر رية ومو عفرررررررررا الصررررررررررا  األرمنرررررررررا النور 
 الجنراتا الم ا ي للحدود م  كا من األرمن تا ك ل   ا والنورما  تا أأ ا  ة.

ــ تكمرررررررن  ــة الب ــــ اهررررررر حوا  الصررررررررا  األرمنرررررررا النورماأرررررررد  علررررررر  ترررررررا  أهميــــ
ح رررررح  ،      عامرررررا   أأ ا  رررررة ا  مرررررام العرررررالي ا هررررر ما والمسررررر حا علررررر  مررررردى  مسرررررة عهرررررر

مهررررررر لة أأ ا  رررررررة محرررررررا الصررررررررا  الصرررررررل با ا هررررررر ما ترررررررا المهررررررررو العر رررررررا       حلررررررر  
ا هرررررر ما، ل صررررررب   حرررررر ة السرررررراعة وحجررررررر الةاويررررررة تررررررا ترررررراري  الع  ررررررا، الس اهرررررر ة 

     الل ر  ال ا تل  الحملة ال ال ة ح    دوم الحملة الصل ب ة ال امسة.
د علرررررر  اهرررررر  را علرررررر  المررررررنفا العلمررررررا ال رررررراري ا الرررررر     ررررررومالب ــــــ  اع مررررررد 

ال م  رررررة  ررررر ن المعنررررر  الحرترررررا ورو   بن رررررةالمعلومرررررا، مرررررن ب رررررو  المصرررررادر وتحل لفرررررا 
ا ت مررررا   ررررن الصررررراعا،                                                    الررررنن، مررررن  رررر   الهررررر  وال عل ررررا وال لسرررر ر وال و رررر  ، أمرررر  

ااع مررررررراد علررررررر  المرررررررنفا الوحرررررررلا، كمرررررررا أ  ال ري رررررررة ا أهرررررررا  ة  تررررررريت رررررررد والمعرررررررار  
بالح رررررا  مرررررن  ررررر   اهررررر  دام                                             ررررررورية كرررررا   رررررو  المو رررررو  أ  رررررر ح ويرررررة، وأابحرررررا  

 هفلة وا حة عل  أا   و   لب عل  حساا الح ا ق ال اري  ة.   حةلنة تص

ــا قةل أمرررررررا بالنسررررررربة ــات الســــ  تلعرررررررا أ ر  رررررررا ال رررررررا تناولررررررر  المو رررررررو ، لدراســــ
مرررررررار  أأ ا  رررررررة الصرررررررل ب ة والمسرررررررلمو   للررررررردك ور حسررررررر ن محمرررررررد ع  رررررررة مرررررررن   ررررررراا  إ

مرررررا  ةيرررررد م، و رررررد محرررر  علررررر  إحررررردار الك رررراا 1989جامعررررة  ن رررررا ترررررا مصررررر عرررررام 
                                                                   ال   ررررر ن عامرررررا ، كمرررررا أأرررررا لررررري   وهرررر  ترررررا دراهرررررة المو رررررو  بح رررررح ت  ررررر  الدراهرررررة  عررررن
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بحرررررح ح فرررررا وا  لررررر  برررررالمرور علررررر  ك  رررررر مرررررن ال حرررررا ا دو  أ  تنرررررا  أصررررر بفا مرررررن ال
 الد  ق.

وجرررررود الم  برررررا،، ممرررررا دتررررر  الباحرررررح إلررررر   أررررردر  ترررررا الصـــــعوبات و رررررد تم لررررر 
 ااع ماد عل  الك ب االك روأ ة.

 التمهيد:ـــ 2

                                                             أأ ا  رررررررة مد نررررررررة دا ل ررررررررة   ررررررررر هرررررررراحل ة، إا أأفرررررررا  ريبررررررررة جرررررررردا  مررررررررن م نرررررررراد 
ت ررررر  المد نرررررة علررررر  أو   ريرررررق الهرررررام لل رررررادم ن مرررررن ، السرررررويد ة علررررر  البحرررررر الم وهررررر 

و.م عنرررررردما ت هسرررررر  علرررررر   ررررررد  300آهرررررر ا الصررررررنرى، وكررررررا   ررررررد  رررررردأ تاري فررررررا عررررررام 
، و ررررر   الحرررررروا الصرررررل ب ة أحررررربح  1هرررررلو   األو  أحرررررد  ررررراد  ا هررررر ندر الم ررررردوأا

ح ررررررح  رررررررج الجرررررر   ال الررررررح مررررررن الحملررررررة الصررررررل ب ة األولرررررر  مركررررررة إمررررررار  للنورمررررررا ، 
                                                         موأرررررد  رررررن جوهررررر  ارد مصررررر حبا  معرررررا آا  النورمرررررا  مرررررن حررررر ل ة وجنررررروا ب  ررررراد   و  

 .2إ  ال ا

                                        حرررررراعا  عن لررررررا  مرررررن أجررررررا الب ررررراد، تكررررررا  علرررررر في ترررررا ك ل   ررررررا  رررررام األرمررررررن 
ال صررررررررررد  لفجمررررررررررا، السرررررررررر ج ة مررررررررررن جفررررررررررة، ومحرررررررررراوا، ا مبرا وريررررررررررة الب ةأ  ررررررررررة 

الحملرررررة الصررررررل ب ة اهررررر رجا  المن  رررررة مررررررن جفرررررة  اأ ررررررة، و رررررد وجرررررد األرمررررررن ترررررا  رررررردوم 
                                                                      األولرررررر  من ررررررر ا  لفرررررري، تبرررررررادروا إلررررررر  ت ررررررد ي المسررررررراعدا، للصرررررررل ب  ن مررررررن مررررررر   و ر ررررررراد 
لل رررررو، وتكوأرررر   رررر ن ال رررررت ن حرررردا ة  ويررررة، ويرجرررر   لررررب إلرررر  ر بررررة الصررررل ب  ن تررررا 
ااهررررررر لاد  مرررررررن العنصرررررررر البهرررررررر  ترررررررا معررررررراركفي ترررررررا المهررررررررو العر رررررررا ا هررررررر ما، 

مرررررردادا،، المن  ررررررة، وترررررر م نفي للمرررررر   وا ت ررررررة أ ررررررر إلرررررر   لررررررب معرتررررررة األرمررررررن بجنرا
                                                                   ويصررررر حرررراحب أعمررررا  اللرأجررررة  رررر د األرمررررن ب ولررررا   رررر د األرمررررن ت فررررا  مرررر   ررررد دا  

وع رررررر  إلررررررر  رررررررررررر  هررررررر ا الصررررررنرى ررررررررر السرررررر ج ة المسرررررررلم ن تررررررا آ إلرررررر  دمررررررراد ال ركمررررررا 
 .3اارتواد منفا 
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      ا  ترررررا و ررررر ا ا  عنرررررا أ  الع  رررررا،  ررررر ن أرمرررررن ك ل   رررررا والصرررررل ب  ن ب  ررررر  دا مررررر 
حالرررررة األرررررراج وتعررررراو ،  رررررا ت للفرررررا بعرررررا ال  ترررررا، والنةاعرررررا،، ت رررررد أ رررررام الصرررررل ب و  
أولرررر  إمرررراراتفي تررررا من  ررررة الر ررررا ال ررررا  سرررر نفا األرمررررن، أ ررررر إلرررر   لررررب توهرررر  إمررررار  
                                                                         أأ ا  رررررة النورماأد رررررة  رررررماا  ترررررا من  رررررة ك ل   رررررا، تاأ  رررررا ال ررررر   حرررررو  أح  رررررة ملك رررررة 

 . 4واألرمن النورما أ   ن إل  من  ة ك ل   ا من األرمن والب ة 

 أسباب النزاع األرمني النورماندي:ـــ 3

                               حالررررررة الحررررررعر وال هررررررر م ال ررررررا حلرررررر   5اهرررررر نا األم ررررررر األرمنررررررا ل ررررررو ال رررررراأا
 بالصرررررررل ب  ن بهررررررر ا عرررررررام و مرررررررار  أأ ا  رررررررة بهررررررر ا  رررررررا  بعرررررررد مو عرررررررة ح ررررررر ن عرررررررام

مرررررد ا أأ ا  رررررة مرررررن جفرررررة الهرررررما ،  6تاهررررر ول  علررررر  حصرررررن بنررررررا  م1187 رررررر 583
                                                                       و لرررررب  فرررررد  توهررررر   حررررردود إمارترررررا مرررررن جفرررررة، واأ  امرررررا  مرررررن أم رررررر أأ ا  رررررة  و  موأرررررد 
                                                                          ال الررررح الرررر   أهررررر هرررراب ا   ررررر  ق ل ررررو ال رررراأا رو رررر ن ال الرررررح، لكنررررا لرررري    ررررر  بررررراح    
حصررررن بنرررررا  تحسررررب،  ررررا وجررررا دعررررو  لبو  موأررررد ال الررررح لةيررررار  حصررررن بنرررررا  لحررررا 

الةيرررررررررررار   رررررررررررام ل رررررررررررو ال ررررررررررراأا باع  رررررررررررا   و  موأرررررررررررد ال الرررررررررررح هرررررررررررنة  المهررررررررررر لة، وأ نررررررررررراد
 .7م1193 ر 589

بعرررررد اع  رررررا  أم رررررر أأ ا  رررررة والسررررر  ر  علررررر  بنررررررا  المرررررد ا الهرررررمالا  مرررررار  
                                                                          أأ ا  رررررة، أرهرررررا ل رررررو ال ررررراأا وتررررردا  إلررررر  مد نرررررة أأ ا  رررررة   لرررررب تسرررررل ي المد نرررررة م ا رررررا 

                     حد ررررررردا  النرررررررب د ال تررررررر ن إ ررررررر و هررررررررا   و  موأرررررررد ال الرررررررح، إا أ  هررررررر ا  أأ ا  رررررررة وت
                                                                  الررررررر  ن رتحرررررررروا هررررررراب ا  ال حررررررررو  للح رررررررري الب ةأ رررررررا رتحرررررررروا أ حرررررررا  ال حررررررررو  للح رررررررري 

 ، وات  وا ا جرادا، اآلت ة: 8األرمنا

                                                                    أوا : ع ررررردوا اج ماعررررررا  ب  رررررراد  الب ريرررررر  أ مررررررر  وأعلنرررررروا   رررررام  ومررررررو   مجلرررررر  
ةو األرمنررررا  ررررعبا  الم ررررو  مررررن أررررب د أأ ا  ررررة،  فررررد  الرررردتا  عررررن المد نررررة  ررررد النرررر 

 .9و دارتفا تا  ا اع  ا  األم ر
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                                                                     اأ رررررا : أ سرررررموا  مررررر ن الرررررواد لريموأرررررد اا رررررن األ برررررر لبو  موأرررررد ال الرررررح،  فرررررد  
 .10                                                                تنص با أم را  عل  أأ ا  ة تا حا  اه مرار اع  ا   و  موأد ال الح

                                                                        ال ررررا : أرهرررررلوا إلرررر  ا نرررررا ال رررراأا  و  موأرررررد أم ررررر  ررررررا ل  لل رررردوم إلررررر  أأ ا  رررررة 
 المهاركة تا إأ ا  أ  ا من أهر األرمن.  فد 

الرررر   اج مرررر  مرررر   11                                                    رابعررررا : أرهررررلوا وترررردا  إلرررر  ع ررررا لرررردعو   نررررر  د   ررررامباأ ا
                                 وع ررررد اتلا ررررا   رررر ن  و  موأررررد ال الررررح  12الب ريررررر  وأ نرررراد  و  موأررررد،  رررري توجررررا إلرررر  هرررر  

 ، و د تحمن ااتلاو:13ول و ال اأا

ال الررررررح بمل  ررررررة ل ررررررو ال رررررراأا لكررررررا مررررررن هرررررراحا  لرررررر ا  اع رررررررا   و  موأررررررد      أوا : 
 اه ندرو  وحصن بنرا .

 إعلاد ل و ال اأا من  م ن الواد لبو  موأد ال الح.         اأ ا : 

 إ  و هرا   و  موأد ال الح دو  تد ة.         ال ا : 

 واج ريموأرررررد اا رررررن األ برررررر لبو  موأرررررد ال الرررررح مرررررن ألررررر   ا نرررررة  ررررر  ق         رابعرررررا : 
 .14ل و

                                          إ ا أأجرررررب ريموأررررد مرررررن  وج ررررا ألررررر   ولرررردا   كررررررا                           و نرررراد  علرررر  الرررررةواج األ  ررررر  
                                                                        صررررررب  وري ررررررا  لل ررررررو ال رررررراأا تررررررا ح رررررري ك ل   ررررررا، و الم ا ررررررا بعررررررد وتررررررا  ريموأررررررد تررررررد ا 
                                                                            أأ ا  رررة ترررا ح ررري ا نرررا مرررن  وج رررا ألررر    و رررد اتل ررروا علررر   ررر ا، وتعا ررردوا عل رررا ك ابرررة  

 .15و موجب ال سي 

   و  موأرررررد ال الرررررح أ  ارترررررب  مصررررر ر أأ ا  رررررة  رررررا  مرررررن أ رررررا ا حاد رررررة اع  رررررا
تحررررررررر، أرم ن رررررررا الصرررررررنرى مرررررررن ال بع رررررررة  مرررررررار  كمرررررررا  ،16بمصررررررر ر أرم ن رررررررا الصرررررررنرى 

أأ ا  ررررة بءعلرررراد ل ررررو ال رررراأا مررررن  مرررر ن الررررواد لبو  موأررررد ال الررررح، وكاأرررر   رررر ا الحاد ررررة 
أ  رررررررة تحرررررررو  ترررررررا تررررررراري  األرمرررررررن ترررررررا ك ل   رررررررا، ح رررررررح اأ  رررررررا األرمرررررررن مرررررررن مرحلرررررررة 

د ا ال ررررروى ا  ل م رررررة ترررررا  ررررر وأفي الدا ل رررررة إلررررر  مرحلرررررة تررررررم   منررررر في الحرررررعر وتررررر 
 عل  ال وى المجاور .  
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                                      م د لرررررررر  الع  ررررررررا، األرمن ررررررررة األأ ا  ررررررررة  رررررررررورا  1197 ررررررررر 593تررررررررا عررررررررام 
      لررررررر           وراد ه                                                                جد ررررررردا ، تم رررررررا  وترررررررا  ريموأرررررررد اا رررررررن األ برررررررر لبو  موأرررررررد ال الرررررررح، تاركرررررررا  

موأررررررد رو رررررر ن، تبررررررادر جررررررده  و  موأررررررد                                       حررررررن را  مررررررن  وج ررررررا األرمن ررررررة ألرررررر  ،  رررررردع  ري
ال الررررح بءرهررررالا مرررر  أمررررا إلرررر  ك ل   ررررا،  فررررد  إبعرررراد األرمررررن عررررن أأ ا  ررررة، تررررا حرررر ن 

 .17ا  ي ل و ال اأا   ر   ا

 مان وحلب:ر الت الف بين النو ـــ 4

                         م، أرهرررررا ل رررررو ال ررررراأا رهررررروا  1201 رررررر 597بعرررررد وترررررا   و  موأرررررد ال الرررررح هرررررنة 
د وا رررررة العفرررررد إلررررر  ا نرررررا الب رررررر فررررر  رررررد عأبررررراه                                     إلررررر   و  موأرررررد كوأررررر   ررررررا ل    برررررره أ   

، لكرررررن  و  موأرررررد وجرررررد ترررررا وترررررا  والرررررده اللرحرررررة المناهررررربة )الم ةوج مرررررن ألررررر  (ريموأرررررد
اعررررر  د عرررررر  أأ ا  رررررة، ت وجرررررا إل فرررررا، و رررررار  ترررررا جنرررررا   والرررررده، ومرررررن  ررررري حصرررررا 

مرررررررن  ومرررررررو  أأ ا  رررررررة، وترررررررول  عر رررررررفا باهررررررري  و  موأرررررررد الرابررررررر ، علررررررر   مررررررر ن الرررررررواد 
)ا رررررررن ريموأرررررررد اا رررررررن األ برررررررر  و ال رررررررالا لررررررري تعرررررررد  نرررررررا    مرررررررة لحرررررررق ريموأرررررررد رو ررررررر ن

أدراجررررا إلرررر  ك ل   ررررا بعررررد أ  علرررري بمررررا حرررردث ال رررراأا ، لرررر لب عرررراد ل ررررو لبو  موأررررد ال الررررح(
د لريموأررررد رو رررر ن تررررا أأ ا  ررررة وتبعررررا  سرررري كب ررررر مررررن النررررب د الرررر  ن أ سررررموا  مرررر ن الرررروا

 . 18من  با، تكا  عل في أ   حار وا إل  جاأب األرمن

تررررررا أأ ا  ررررررة،  ررررررد  النورمررررررا و الح   ررررررة إ  الصرررررررا   رررررر ن األرمررررررن تررررررا ك ل   ررررررا 
 فرررررا مرررررن     ا                                                               أ ررررر   ابعرررررا  جد ررررردا ، ح رررررح  رررررد، أرم ن رررررا الصرررررنرى مملكرررررة مسررررر  لة مع رتررررر 

                                                                  النرررررا األورو ررررا، ومررررن   ررررر المم ررررن حسرررري األمررررر عسرررر ريا  تررررا معركررررة  لرررررم ت فررررا 
المن صرررررر رأ رررررا، أل  الصررررررا   رررررد جررررر ا الك  رررررر مرررررن  و  المصرررررال  ترررررا  رررررما   ررررر د 

م يرررررد لبو  موأرررررد الرابررررر ، ممرررررا و ريموأرررررد رو ررررر ن الهرررررام، ت رررررد اأ سررررري النرررررب د  ررررر ن م يرررررد ل
أدى إلرررررر  تصرررررراعد المهرررررر لة واهرررررر حوا  ا علرررررر  ا  مررررررام الصررررررل ب  ن واألرمررررررن والبا ويررررررة 

 . 19                والمسلم ن أ حا  

 20                                                              لررررررري    رررررررر   و  موأرررررررد الرابررررررر       رررررررد  ومرررررررو  أأ ا  رررررررة وكرررررررا  مرررررررن الداويرررررررة
، تعمرررررررررررررررررا علررررررررررررررررر  تكررررررررررررررررروين تحرررررررررررررررررالر مررررررررررررررررر  الملرررررررررررررررررب ال رررررررررررررررررا ر 21وااهرررررررررررررررررب ارية
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م( تررررررا حلررررررب، ويرجرررررر   لررررررب إلرررررر  ال  ررررررارا الجنراتررررررا 1216ررررررررر 1186ه 613ررررررررر581)
                                                                          نفمررررا، و لرررر  الحرررردود المهرررر ركة ال ررررا تم ررررد إلرررر  حمررررن جنو ررررا ، و لرررر  ت ررررو  اا نرررر ن 
مرررررررن  ررررررررو  األرمرررررررن ك رررررررو  إ ل م رررررررة كبررررررررى، وا هررررررر ما بعرررررررد هررررررر  رتفي علررررررر  حصرررررررن 

من سررررمة علررررر  ا ر أ  تب رررر  ال ررررروى المسرررر ح ة  رررر ، تاألتحررررا بالنسرررربة للملرررررب ال22بنرررررا 
                                                                ألسرررررفا مرررررن أ  ت كرررررو  جبفرررررة موحرررررد   رررررد مسرررررلما حلرررررب بهررررر ا  رررررا ، أمرررررا بالنسررررربة 
لبو  موأررررررد الرابرررررر  ت  ل ررررررا الحصررررررو  علرررررر  المسرررررراعد  العسرررررر رية  فررررررد  الحلررررررا  علرررررر  
ا مرررررار  مرررررن أ مرررررا  و جمرررررا، األرمرررررن، و ررررر لب كرررررا  ال عررررراو  المهررررر ر   ررررر ن  و  موأرررررد 

 .23 فما ومصالحفما المه ركةالراب  والملب ال ا ر  رور  أمل فا  رو  كل

 م اوالت األرمن االستيالء على أنطاكية:ـــ 5

إلرررررررر   ال رررررررراأا أأ ا  ررررررررة، توجررررررررا ل ررررررررو عررررررررر بعررررررررد اعرررررررر  د  و  موأررررررررد الرابرررررررر  
علرررررر  جسررررررر  )ل ررررررو ال رررررراأا(  أررررررة  ا ررررررن او   ، ح ررررررحأأ ا  ررررررة وترررررررم حصرررررراره عل فررررررا
ر ا  الحد رررررررد لحررررررررا أ رررررررا أأ ا  رررررررة،  البلرررررررد، و  ررررررر  مررررررراد  الم رررررررر  الم واحرررررررلة مرررررررن          و ررررررر 

، إا أ  ترررررد ا الملرررررب ال رررررا ر الررررر   عسررررر ر ب واترررررا ترررررا حرررررارم 24أأ ا  رررررة إلررررر  حلرررررب 
أتهرررررررا  جومرررررررا، ت راجررررررر  عرررررررن أأ ا  رررررررة لعررررررردم  درترررررررا علررررررر  مواجفرررررررة جررررررر   الملرررررررب 

 .25ال ا ر

وحررررررررررو   رررررررررروا،  م1204 ررررررررررر 601عررررررررررام  راتررررررررررق الحملررررررررررة الصررررررررررل ب ة الرابعررررررررررة
م  لفررررري                                                                     حرررررل ب ة إلررررر  هررررراحا  ررررر د الهرررررام، و موجرررررب الفدأرررررة  ررررر ن أأ ا  رررررة وحلرررررب هررررر 
برررررررالعبور  رررررررمن أرا رررررررا مد نرررررررة ال    رررررررة ال ا رررررررعة للمسرررررررلم ن، إا أ  عررررررردم ت  رررررررد ي 
بحررررررواب  المرررررررور، و ررررررعور المسررررررلم ن ب  ررررررر ي ور برررررر في بااهرررررر   د علرررررر  ال    ررررررة، 

 وعبررررررروا تررررررا أرم ال    ررررررة،  26لرررررر فيدترررررر   رررررروا، المسررررررلم ن تررررررا ال    ررررررة لل حرررررراد ع
 .27                                                                     عل  كره من المسلم ن، وتا عةمفي إ  رأوا لفي  معا  تا ال    ة     و ا 

                                                            و رررررر لب ح رمرررررر  أأ ا  ررررررة مررررررن ال عةيررررررةا، ال ررررررا كررررررا   م ررررررن اهرررررر  دامفا تررررررا 
                                                           ، الرررر   اهرررر عا  بررررال وا، الصررررل ب ة ال ررررا وحررررل  إلرررر  ك ل   ررررا بحرررررا  ال رررراأا مواجفررررة ل ررررو

ح ررررررح اأحررررررموا إل رررررررا تررررررا حررررررراعا  ررررررد أأ ا  ررررررة، ويرجررررررر   28سرررررراب  رررررراد  جررررررا  د  أ
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إلررررررر  حررررررردور  ررررررررار الحرمرررررررا  مرررررررن البا ويرررررررة بحرررررررق  ال ررررررراأا و ررررررروتفي إلررررررر  جاأرررررررب ل رررررررو
ا عررررر  أأ ا  ررررة، كمررررا اهرررر نا ل ررررو   رررراا  و  موأررررد ترررررا  رررر  و  موأررررد الرابرررر  بعررررد اع  

م، 1203 ررررررر  كررررررراأو  األو  600 رررررررا ل ، و رررررراجي أأ ا  رررررررة تررررررا ر  رررررر  اآل رررررررر هررررررنة 
  تر ررررة مررررن  واتررررا مررررن د ررررو  أأ ا  ررررة، ت حصررررن الداويررررة و ومررررو  أأ ا  ررررة تررررا وتم نرررر 

ال لعررررة، و رررراموا  فجرررروم محرررراد تم نرررروا ت ررررا مررررن  رررررد اللر ررررة األرمن ررررة مررررن المد نررررة، كمررررا 
أرهرررررلوا أرررررداد اهررررر نا ة إلررررر  الملرررررب ال رررررا ر بحلرررررب الررررر   عسررررر ر ب واترررررا  ررررررا حرررررارم، 

 .29                          للعود  مجددا  إل  ك ل   اال اأا تا  ر ل و 

الررررر  ن أ ررررروا علررررر  أأ ا  رررررة إلررررر  دترررررا  أ لفرررررا، ال ررررراأا  رجررررر  تهرررررا حملرررررة ل رررررو 
ال حرررررررو  للح ررررررري األرمنرررررررا، ت رررررررد تصررررررردى للحملرررررررة كرررررررا مرررررررن ترهرررررررا  الداويرررررررة وأرررررررب د 

تررررا حلررررب، ح ررررح مررررن   دومررررا  ررررو  الملررررب ال ررررا ر أأ ا  ررررة ال ترررر ن، الرررر  ن اهرررر نجدوا ب
وحلوارررررر  ررررروا، لمرررررا  ت، وترررررا ألررررر  الو ررررر  أرعرررررب  دومرررررا ل رررررو ال ررررراأا للنورمرررررا  معنويرررررة

عنرررررد ي، و ررررراموا  )ل رررررو ال ررررراأا( العاحرررررا،  رررررعر أمرررررر ا رررررن او   الملرررررب ال ا رررررررر إلررررر 
 .30عل ا، وأ رجوه منفا، و  لوا جماعة كب ر  من أححابا 

  ررررام  ررررور  ا  اع ررررة  ررررد  و  موأررررد الرابرررر  تررررا من  ررررة ال رررراأا  مررررا اهرررر نا ل ررررو 
ت ويرررررق ال ررررراأا ، و رررررد  ررررد  ل رررررو 31 رررررا ل ، وال رررررا تم لررررر    رررررور  رينرررروار حرررررا ي أ لررررر ن

 صررررما مررررن  ررررما  أأ ا  ررررة  فجرررروم ال رررروا، األرمن ررررة ومررررن جنو فررررا ب رررروا، رينرررروار، إا 
 32ترررررا  مررررر  ااأ لا رررررة وت   رررررد كرررررا مرررررن ااهرررررب ارية والجنويرررررةالرابررررر  أ  حرررررةم  و  موأرررررد 

لرررررررا، إ ررررررراتة إلررررررر  أجرررررررد  الملرررررررب ال رررررررا ر، حرررررررا  دو  تح  رررررررق   ررررررروا، عمل رررررررة ترررررررا 
 .33ال اأا ا    ة ل وال حالر و ال الا إته 

 جهود األرمن لثني حلب عن الت الف مع النورمان:ـــ 6

أ  الررررررر    حررررررو    نرررررررا و ررررررر ن عررررررر  أأ ا  رررررررة  رررررررو الملرررررررب ال ررررررراأا أدر  ل ررررررو 
السرررراب ة علرررر  أأ ا  ررررة، ال رررراأا ال ررررا ر ألسررررا، ت ررررد أتهررررا الملررررب ال ررررا ر  جمررررا، ل ررررو 

  تررررررم ي  لعرررررة  ررررررا لررررر لب هرررررع  ل رررررو إلررررر  تفد رررررد الملرررررب ال رررررا ر ألسرررررا، و لرررررب بءعررررراد
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                                                  ال ا ررررررر  للمسرررررررلم ن، و رررررررام أ حرررررررا  برررررررالفجوم علررررررر  من  رررررررة هرررررررفا  34حصرررررررن در سرررررررا 
 . 35العمق وأهر أعداد كب ر  من ال ركما  با  اتة إل  أفب موا  في

مرررررررن  لرررررررب الحرررررررن  علررررررر  الملرررررررب ال رررررررا ر لحملرررررررا علررررررر  ال ررررررراأا  رررررررد  ل رررررررو 
ال  لرررررا عررررررن  و  موأررررررد الرابررررر  ول ح  ررررررده ب صررررررو  الصررررررا  حررررررو  أأ ا  ررررررة، بعررررررد أ  

 وترررررا، برررررادر إلررررر  ااتصرررررا  مررررر  الملرررررب ال رررررا ر وعررررررم عل رررررا ال ررررراأا اهررررر عرم ل رررررو 
 وأ   أ   ررررررد مرررررا أ ررررر ه مرررررن إ لررررر ي هرررررفا العمرررررق م ا رررررا أ    لرررررا   نرررررا و ررررر ن أأ ا  رررررة

 . 36ما أ  ه من العمق، ت جابا إل   لب، و ادأا عل    ا األمر  ع د جم   

، إا ال ررررراأا أ فرررررر الملرررررب ال رررررا ر ر ب رررررا بالموات رررررة علررررر   برررررو  عررررررم ل رررررو
تررررا أأ ا  ررررة بررررالم    تكررررا  الملررررب ال ررررا ر  مررررد أ ررررا  النورمررررا أأررررا اهرررر مر تررررا إمررررداد 

ترررررا  النورمرررررا ، ويرجررررر   لرررررب إلرررر  ر ب رررررا ترررررا إب ررررراد ااتصررررا  مررررر  37أأ ا  ررررة برررررالن   
أأ ا  رررررررة، تلررررررر   مرررررررن مصرررررررلح ا هررررررر  ر  األرمرررررررن علررررررر  كرررررررا مرررررررن ك ل   رررررررا وأأ ا  رررررررة 
وتكرررروينفي دولررررة  ويررررة علرررر  حرررردوده النر  ررررة، إا أأررررا ام نرررر  عررررن ت ررررد ي الرررردعي العسرررر ر  

لموا   رررررا معرررررا، و فررررررر  الرابرررررر  ، ويرجررررر   لررررررب إلررررر  إ ررررر    و  موأررررردالرابررررر  لبو  موأرررررد
، ااهررررررب ارية علرررررر  جبلررررررة وال    ررررررة، ح ررررررح أراد لفجمررررررا الرابرررررر   لررررررب      ررررررد  و  موأررررررد

الملررررب ال رررررا ر أ   هررررعر  و  موأرررررد بحاج رررررا الماهررررة لنجرررررد  حلرررررب ال ررررا  المرررررا أبعرررررد، 
 .38ال  ر األرمنا عن أأ ا  ة

الرابررررر  برررررالنبن، أ  جرررررة عررررردم ت لرررررا ال رررررا ر عرررررن  و  موأرررررد  ال ررررراأا أحررررر  ل رررررو
م علرررررر  1205مبر ررررررر د س 602بهرررررر ا أفررررررا ا، تسررررررار  بررررررالفجوم تررررررا جمررررررادى األولرررررر  

، وتم نرررررر   ررررروا، المسررررررلم ن مرررررن حررررررد الفجرررررروم، إا 39المسرررررلم ن تررررررا حصرررررن در سررررررا 
                                                                     أ  الملررررررب ال ررررررا ر لرررررري    ررررررر   رررررر لب،  ررررررا ترررررررأ  ج هررررررا وتوجررررررا إلرررررر  أأ ا  ررررررة  البررررررا  

مررررررن جفررررررة الجنرررررروا،   نمررررررا  ال رررررراأا ل فرررررراجموا ل ررررررو النورمررررررا عهررررررر  آا  مررررررن المهررررررا  
 فرررراجي الملررررب ال رررررا ر مررررن جفرررررة الهرررررو  و لررررب جماعرررررة مررررن أأ ا  رررررة، واتلررررق معفررررري 

عهرررررر  آا  راجررررررا، وي صرررررردو   رررررر د ا ررررررن  )النورمررررررا (   دم مررررررن اللرررررررأاعلررررر  أ   سرررررر 
 .40من جف في، وي صد الملب ال ا ر   ده من جف ا  )ل و ال اأا(او  
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وتم رررررن المسرررررلمو  بمسررررراعد  تر رررررة أأ ا  رررررة مرررررن حرررررد الفجررررروم األرمنرررررا علررررر  
عجررررةه عررررن ال صررررد  ال رررراأا ،  رررري اأ  لرررروا إلرررر  الفجرررروم، وعنرررردما أدر  ل ررررو 41مرررررج دا ررررق
، والنورمرررررا  ررررراتة إلررررر  ت وترررررا مرررررن و رررررو  ك ل   رررررا تحررررر  هررررر  ر  المسرررررلم ن إللفجررررروم، 

هرررررار  إلرررررر   لررررررب الصررررررل  مررررررن الملررررررب ال ررررررا ر وترررررري ااتلرررررراو تررررررا  ررررررفر محرررررررم هررررررنة 
 م عل  اآلتا:1206 ر  آا 603

ه م ا رررررررررا حصررررررررن المسرررررررررلم ن ترررررررررا  فرررررررردم األرمرررررررررن الحصرررررررررن الرررررررر    نرررررررررو       أوا : 
 در سا .

 جم   ما أ  ه من الننا ي.ال اأا أ   رد ل و          اأ ا : 

 جم   األهرى.ال اأا  أ   رد ل و         ال ا : 

 أا   عرم األرمن ألأ ا  ة.        رابعا : 

 .42مد  الصل   ماأا هنوا،         امسا : 

  حاللررررررا مرررررر  الملررررررب ال ررررررا ر ومهررررررارك ا تررررررا الرابرررررر  و رررررر لب أجرررررر   و  موأررررررد 
                                                           ا بعهررررررر  آا  م اتررررررا مررررررن كررررررب  جمررررررا  األرمررررررن، والرررررر  لن ولررررررو م   ررررررا  مررررررن الحررررررر 

 محا  اتفي.

تررررررا السرررررر  ر  علرررررر  أأ ا  ررررررة، لرررررري  بررررررق أمامررررررا هرررررروى ال رررررراأا بعرررررد تهررررررا ل ررررررو 
                                                                   ااأ  رررررررام وال عب رررررررر عرررررررن  حررررررربا، تبرررررررادر إلررررررر  ا  رررررررار  علررررررر  هرررررررفا أأ ا  رررررررة، مررررررردمرا  

ملرررررب ال رررررا ر بءرهرررررا                                                         الح رررررو  الةراع رررررة، أا ررررررا  الرعرررررب ترررررا  لررررروا األ رررررالا، تبرررررادر ال
ررررررررر 588) 43ا أرهررررررر    سررررررري مرررررررن  واترررررررا إلررررررر  السرررررررل ا  السرررررررلجو ا ك  سررررررررو  رررررررن  لررررررر 

، ال ررررررراأا م(، لل  رررررررام بحملرررررررة مهررررررر ركة تسررررررر فد  ت د رررررررب ل رررررررو1196ررررررررررر ر1192 رررررررر 592
 .44وتفد ده تا ع ر داره

والحصرررررو   ترررررد ا   ررررراث  أجحررررر  الحملرررررة ترررررا السررررر  ر  علررررر  بعرررررا ال ررررر  
                                        ، وعرررررراث ت فررررررا، وأررررررا   حصررررررنا  وات  حررررررا باألمررررررا  )ل ررررررو ال رررررراأا(  ررررررن او  الررررررد ن  رررررر د 

 .45                             .... وت     عا  أ رى و ر فا 
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تررررررا  عررررررن ال صررررررد  للحملررررررة، راهررررررا الملررررررب العرررررراد ال رررررراأا وأمررررررام عجررررررة ل ررررررو 
 الملررررررب العرررررراد  و رررررردوره أرهررررررا  م( لع ررررررد  دأررررررة1218ررررررررر1196 ررررررر 615رررررررر592) مصررررررر

إلررررر  الملرررررب ال رررررا ر و لررررر  ك  سررررررو وتررررري ااتلررررراو علررررر   أ   ررررررد حصرررررن بنررررررا  إلررررر  
 .46الداوية، وأا  عرم ألأ ا  ة 

مرررررن الحملرررررة المهررررر ركة، إا  بالملرررررب العررررراد  أأ ررررر  ك ل   ررررراال ررررراأا اتصرررررا  ل رررررو 
أأرررررا أد رررررا اعبررررر ن جررررردد إلررررر  مهررررر لة أأ ا  رررررة، أولفمرررررا   ررررراث الرررررد ن ك  سررررررو الررررر   
 فرررررد  إلررررر  توهررررر   حررررردود إمارترررررا علررررر  حسررررراا األرمرررررن، وال ررررراأا الملرررررب العررررراد  ترررررا 

 مصر، ال    فد  إل  إ فار ألسا األ وى تا المن  ة.

 انهيار ت الف النورمان مع حلب:ـــ 7

م( اهررررررررر ن   1216-1198 رررررررررر 613-595)أأوهرررررررررن  ال الرررررررررح ر رررررررررب البابرررررررررا
تررررررا هررررررب ا  الرابرررررر  ع  ررررررة الصرررررردا ة وال حررررررالر ال ررررررا ر  رررررر   رررررر ن ال ررررررا ر و و  موأررررررد

 الرابرررررر  الحلررررررا  علرررررر  الصرررررربنة ال ت ن ررررررة للكن سررررررة، ت ررررررد و ررررررر ال ررررررا ر مرررررر   و  موأررررررد
لحما رررررة مصرررررالحا ال احرررررة، ترررررء ا اهررررر جاا ال رررررا ر ل لرررررب البابرررررا بمسررررراعد  الب ريرررررر  
إ مررررر ، تررررء   رررر ا األمررررر هررررو   لسررررد الع  ررررة   نفمررررا، و رررر ا مررررا  رأررررو إل ررررا البابررررا، و  ا 
                                                                        لررري  سررر جب ال رررا ر، تلرررن   سرررر البابرررا  رررر  ا ، و ررر ا مرررا حررردث تعررر  ، تلررري   رررن ل  رررراا 

 .47البابا أ  ت   ر لدى الملب ال ا ر

با   رررررررررا  ريموأرررررررررد اا رررررررررن  48ل ة م  رررررررررام ا هرررررررررماع1213 رررررررررر 610ترررررررررا هرررررررررنة 
ل أ  رررررام مرررررن   لرررررة ا نرررررا،  الرابررررر  األ برررررر لبو  موأرررررد الرابررررر ، األمرررررر الررررر   دتررررر   و  موأرررررد

 رررررر  611تاهررررر نا  جررررروم ااهرررررب ارية علررررر  حمرررررن وحمرررررا  ترررررا  رررررفر جمرررررادى ال ررررراأا 
ه علررررر  حصررررررن ، وتررررررم حصررررررار ا هررررررماع ل ةم، و رررررراجي أمررررر   1214تهررررررين ال ررررراأا 

  ررررر ن مرررررن المهرررررا  ل ة بالملرررررب ال رررررا ر الررررر   أمرررررد ي بم، تاهررررر نجد ا هرررررماع 49ال ررررروا ا
ا رررررررررر ب   مرررررررررر  تعةيررررررررررةا، ال ررررررررررا ر  النورمررررررررررا وتر ررررررررررة مررررررررررن اللرهررررررررررا ، إا أ   رررررررررروا، 

 50، األمرررررر الررررر   دتررررر  الملرررررب المع ررررري ع سررررر                                  واأ صرررررر، عل فرررررا وأهرررررر،    ررررر ن م رررررات   
  أرا رررررا  ررررررا ل  وأفرررررب  ررررر اعفا، ا رررررن الملرررررب العررررراد  ترررررا دمهرررررق إلررررر  الرررررد و  إلررررر 
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حصرررررن ال ررررروا ا، وعنرررررد ا تم نررررر   ررررروا، ال رررررا ر مرررررن د رررررو   مرررررن النورمرررررا تاأسرررررحب 
 علمفررررررري ب أرررررررا لرررررررن  م رررررررنفي مرررررررن  للنورمرررررررا الحصرررررررن، و ررررررردوره أرهرررررررا الملرررررررب ال رررررررا ر 

 ا هرررررررررماع ل ة، و رررررررررد  كرررررررررر الررررررررر  با ترررررررررا ك ابرررررررررا تررررررررراري  ا هررررررررر م   صرررررررررد، اللررررررررررأا
 ررررر د ا هرررررماع ل ة ، وأةلررررروا علررررر  حصرررررن ال ررررروا ا، وجررررردوا ترررررا الحصرررررار،  (النورمرررررا )

 أ  ن علرررررررر  ا هررررررررماع ل ة بسرررررررربب  رررررررر لفي ا ررررررررن البرررررررررأ  حرررررررراحب أأ ا  ررررررررةاوكررررررراأوا حرررررررر 
 ررررراا ا رررررن  مرررررا  عهرررررر  هرررررنة، ت ررررررج الملرررررب ال رررررا ر ، )ريموأرررررد ا رررررن  و  موأرررررد الرابررررر (

 .51عن الحصن (النورما )بعس ره ل  هر عنفي، ت رحل  اللرأا 

 وااهب ارية عل  حصن ال وا ا: الراب  أ ا عن حملة  و  موأد   

 و ررررررررا                                                     أوا : تهرررررررا الحملررررررررة تررررررررا تح  رررررررق أ ررررررررداتفا ال ررررررررا  رجررررررر  مررررررررن أجلفررررررررا 
 ، أو الحصو  عل   نا ي. الراب  ا ن  و  موأدريموأد ااأ  ام لم  ا 

هرررررررررر رات جا، تبالنسرررررررررربة للملررررررررررب  سررررررررررار   و  موأررررررررررد الرابرررررررررر  لحل لررررررررررا ا          اأ ررررررررررا : 
                                مبن ررررا  علررررر  مصرررررالحا ال احرررررة ترررررا تررررررم الرابررررر  ال ررررا ر كرررررا  تحاللرررررا مررررر   و  موأرررررد 

  من ررررررا علرررررر   ررررررما   رررررر د الهررررررام ومنرررررر    ررررررام دولررررررة كبرررررررى للصررررررل ب  ن تفرررررردد حرررررردوده 
بررررررررالفجوم علرررررررر  أرا ررررررررا  للنورمررررررررا ا لررررررررن  سرررررررم                 و الم ا ررررررررا تءأرررررررر  النر  رررررررة والهررررررررمال ة، 

 مرحلة  د د  من الحعر.  النورما المسلم ن تا تلب الل ر  ال ا  لغ ت فا 

 م:1216هـ/612استيالء ريموند روبين على أنطاكية  ـــ8

وتهرررررررلا ترررررررا ااأ  رررررررام، و سرررررررارتا لحل لرررررررا الرابررررررر  بعرررررررد م  رررررررا ا رررررررن  و  موأرررررررد 
                                          عررررررن أأ ا  ررررررة، واأ  ررررررا للعرررررر   تررررررا  رررررررا ل  بع رررررردا  الرابرررررر  ال ررررررا ر، ت لرررررر   و  موأررررررد 

 عررررن مهرررررا ا أأ ا  رررررة، أ رررررر إلررررر   لررررب الحرررررا  ة اا  صررررراد ة ال رررررا تع هرررررفا أأ ا  رررررة
أ  جرررررررررررررة  سرررررررررررررارتفا مع ررررررررررررري أرا ررررررررررررر فا الةراع رررررررررررررة ع رررررررررررررب مو عرررررررررررررة ح ررررررررررررر ن هرررررررررررررنة 

أألسررررررررفي،  النورمررررررررا المهرررررررا ا الدا ل ررررررررة  رررررررر ن  ، وملررررررررا السرررررررر ا  مررررررررنم1187 رررررررر 583
تررررا كسررررب واد بعررررا النررررب د بالمررررا ، و  ررررامفي بلرررر   برررراا ال ررررد    ال رررراأا وأجررررا  ل ررررو

 14 ررررر 612 رررروا   24 ررررول  الوا رررر  تررررا الجفررررة الهررررمال ة لل رررروا، األرمن ررررة مسرررراد  رررروم 
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علررررر  أأ ا  ررررررة، و لرررررب بلحرررررا د ا ررررررا ال ررررراأا ،  اهررررر ول  الملرررررب ل ررررررو 52م1216 ررررربا  
ومروأ رررررا، مرررررن دو   رررررروم معرررررار   ررررررارية، و رررررد تم ررررررن مرررررن الوحررررررو  إلررررر  أ داتررررررا 

 .53من     عدد من األ رياد واألع ا  

 واهرررررر     هرررررر ا  أأ ا  ررررررة علرررررر  و رررررر  الموهرررررر  ا العسرررررر رية، ح ررررررح توجررررررا ل ررررررو
بصرررررحبة األم رررررر ريموأرررررد رو ررررر ن إلررررر  كن سرررررة ال رررررد   ب رررررر ، و ررررردما ترررررروم ال ررررراأا 

                                                 أعلرررررن ريموأرررررد رو ررررر ن أم ررررررا  علررررر  أأ ا  رررررة رهرررررم ا ، ال اعرررررة للب ريرررررر  ال ت نرررررا الررررر 
و ررررردم الباروأرررررا، ترررررروم ال اعرررررة لرررررا، أمرررررا بالنسررررربة لمو رررررر  و  موأرررررد الرابررررر  ت رررررد عررررراد 

، وعررررررردم ام   رررررررا ال ررررررررو  بعرررررررد أ  ت  رررررررد مررررررررن هررررررر و  أأ ا  رررررررةإلررررررر   ررررررررا ل  أدراجرررررررا 
 .54اه عادتفا

 :باآلتاأهباا ه و  أأ ا  ة   د األرمن  أ ي لعا

، تلررررري  عرررررر  ال ررررر   ال ررررراأا عةيمرررررة و رررررو  ا راد  ال رررررا تحلررررر   فرررررا ل ررررروال      أوا :  
ال ررررا ام ررررد، مررررن وتررررا   و  موأررررد ال الررررح عررررام الرابرررر   رررر   ت ررررر  حررررراعا مرررر   و  موأررررد 

 م.1216 ر 612م إل  عام 1201 ر 597

وترررررررررار  علررررررررر    ترررررررررار  علررررررررر  الحررررررررررا والسررررررررر  ال ررررررررراأا اع مررررررررراد ل رررررررررو          اأ رررررررررا : 
                                         هرررررا عرررررد  مررررررا، ترررررا د رررررو  أأ ا  رررررة عسررررر ريا ، وترررررا الد لوماهررررر ة والملاو رررررا،، ت رررررد ت

 الم ا ا أا ا    كلا وملا ود ا تا الملاو ا، ال ا رع فا البا وية.

مررررن  رررر   اام  ررررا ا، ال ررررا وعررررد ي  فررررا  أجاحررررا تررررا كسررررب ااهررررب ارية         ال ررررا : 
 تا كا من أأ ا  ة ودولة ه ج ة الروم.

ترررررررا تح  رررررررد ترهرررررررا  الداويرررررررة عنررررررردما أعررررررراد لفررررررري  ل رررررررو ال ررررررراأا أجرررررررا         رابعرررررررا : 
أم  فرررري تررررا ك ل   ررررا، وتعفررررد لفرررري  رررررد حصررررن بنرررررا ، تعنررررد د ولررررا إلرررر  أأ ا  ررررة لرررري 

 رررررو حصرررررن بنررررررا  بعرررررد   فرررررر الداويرررررة أ  م اومرررررة أو رترررررا، و الم ا رررررا أعررررراد لفررررري ل
 د ولا أأ ا  ة.
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ملرررررررا هررررررر ا  أأ ا  رررررررة مرررررررن حالرررررررة الحررررررررا والعرررررررداد ال رررررررا اهررررررر مر،          امسرررررررا : 
                                                      نفي و  ن األرمن لل ر   من ة ت در  ر مسة عهر عاما .

الو رررررررر  اا  صرررررررراد  الرررررررر   تعرررررررراأا منررررررررا إمررررررررار  أأ ا  ررررررررة أ  جررررررررة         هادهررررررررا : 
  ت لرررررررن الحررررررردود إ ررررررراتة إلررررررر والحرررررررروا ال ارج رررررررة مررررررر  األرمرررررررن،  المهرررررررا ا الدا ل رررررررة

الجنرات ررررررررة ألأ ا  ررررررررة بعررررررررد تجريررررررررد ا مررررررررن مع رررررررري أم  فررررررررا ع ررررررررب معركررررررررة ح رررررررر ن 
 م.1187 ر 583هنة

الرابررررر  بعرررررد م  رررررا ا نرررررا علررررر   رررررد  اأف رررررار الررررررو  المعنويرررررة لبو  موأرررررد        هرررررابعا : 
ا هرررررررماع ل ة، وت داأرررررررا مسررررررراعد  الملرررررررب ال رررررررا ر بعرررررررد حمل رررررررا اللا رررررررلة علررررررر  حصرررررررن 

 ال وا ا.

منرررررررادر   و  موأرررررررد أأ ا  رررررررة، واهررررررر  راره ترررررررا  ررررررررا ل ، األمرررررررر الررررررر            امنرررررررا : 
 ، وت   األ واا لا.ال اأا هم  لنب د أأ ا  ة الموال ن لألرمن بااتصا   ل و

 ت بين األرمن وحلب:المراسالـــ 9
 55م أرهرررررا عرررررة الرررررد ن ك  ررررراو 1217 رررررر 613وترررررا  رررررفر محررررررم مرررررن هرررررنة 

واأ ررررةا  ال رررراأا م(  حررررح الملررررب ال ررررا ر علرررر    ررررا  ل ررررو 1219رررررر1211 ررررر 616رررررر608)
أأ ا  ررررررة منررررررا، ت جرررررراا الملررررررب ال ررررررا ر علرررررر  أ    صررررررد عررررررة الررررررد ن ك  رررررراو   رررررر د 
األرمرررررن مررررررن جفررررررة مرررررررع ، والملررررررب ال ررررررا ر مرررررن جفررررررة در سررررررا ، تررررررا الو رررررر  الرررررر   

و رررررردوره أعلرررررري الملررررررب ال ررررررا ر عمررررررا العرررررراد  ، 56  صررررررد ت ررررررا  و  موأررررررد الرابرررررر  أأ ا  ررررررة
م ال حررررالر مرررر  عررررة الررررد ن  ن ررررة الفجرررروم علرررر   رررر د األرمررررن، إا أ  عمررررا أصررررحا بعررررد

                                                                          رررراو ، و نررررا و رررر  الملررررب ال ررررا ر تررررا ح ررررر   مررررن أمررررره، تك ررررر  وتررررق  رررر ن وعررررده لعررررة 
الرررررررد ن بالمهررررررراركة ويسررررررر جب ألوامرررررررر عمرررررررا العررررررراد  باام نرررررررا ، تنلرررررررب عل رررررررا األمرررررررر 

إلرررر  حلررررب، ح ررررح  رررردموا لررررا  رررردا ا  م نررررة،  ال رررراأا ال رررراأا وا هرررر ما بعررررد  رررردوم رهررررا ل ررررو
إأنررررا مملررررو  السررررل ا ، و ررررر  دول ررررا، و ررررد د لرررر  جرررراد ت ررررا   ال رررراأاورهررررالة مررررن ل ررررو 

إل ررررررا د ررررررو  العررررررررا، وأ لررررررب منررررررا إأ رررررررا   مررررررن  رررررر ه الور رررررررة، وأ ررررررو  مملوكررررررا مرررررررا 
عهررررررررررر ، و رررررررررررد حل ررررررررررر   ررررررررررر د السرررررررررررل ا    رررررررررررر مرررررررررررر  و دم رررررررررررا ...... و   كرررررررررررا  
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 رررررررردم السررررررررل ا ، ت رررررررردم ا أ  ررررررررر مررررررررن  دم ررررررررا، وهررررررررو   ) و  موأررررررررد الرابرررررررر (ا  رأ 
 بصرررررر السرررررل ا   ررررردم ا، وم  م رررررا بابرررررا الهرررررري ، و رررررد أوحررررر   ا رررررن أ  رررررا الررررر   

 .57أصب ا تا أأ ا  ة بم  مة  دم ا 

وأ  جرررررة لرهرررررالة ل رررررو ال ررررراأا الررررر   تعفرررررد ت فرررررا بعررررردم ااع رررررداد علررررر  أر رررررا 
الملررررررب ال ررررررا ر عررررررن  المسررررررلم ن، وا  ررررررراا وحررررررو  الحملررررررة الصررررررل ب ة ال امسررررررة أحجرررررري

 ال  ام ب   عما عس ر  تجاه األرمن تا ك ل   ا.

 الخاتمة:ــــ 10
                                                        مررررررررن  رررررررر   مررررررررا    ررررررررر هرررررررراب ا  أجررررررررد أ  الع  ررررررررا، الس اهرررررررر ة  مررررررررار  حلررررررررب 

والنورمرررررا  ترررررا أأ ا  رررررة كاأررررر  أ  جرررررة للصررررررا   األ و  رررررة مررررر  كرررررا مرررررن األرمرررررن ك ل   رررررا
عررررردم حررررردوث األرمنرررررا النورماأرررررد  علررررر  أأ ا  رررررة، و رررررد تم رررررة، مرحلرررررة الصررررررا    ررررر ه ب

 ررررررر ن المسرررررررلم ن والنورمرررررررا ، أ  جرررررررة اأهرررررررنا  النورمرررررررا  بالصررررررررا  مررررررر  حررررررررا  مبا رررررررر 
الصرررررررراعا، المسررررررر مر  مررررررر  ب              وتم رررررررة، أ حرررررررا  ، األرمرررررررن حرررررررو  ملك رررررررة عرررررررر  أأ ا  رررررررة

لررررر  مهررررر لة أأ ا  رررررة محرررررا الصررررررا  الصرررررل با ا هررررر ما ترررررا المهررررررو األرمرررررن، ت رررررد ح
                                                     و ررررررد لعبرررررر  حلررررررب األ و  ررررررة دورا  كب رررررررا  تررررررا  رررررر ا الصرررررررا  بح رررررري العر ررررررا ا هرررررر ما، 

 وتفررررا العسرررر رية ومو عفررررا الجنراتررررا الم ررررا ي للحرررردود مرررر  كررررا مررررن األرمررررن تررررا ك ل   ررررا 
تح  ررررق ترررروا   ا  والنورمررررا  تررررا أأ ا  ررررة، و ررررد  رررردت  حلررررب مررررن تررررد لفا تررررا  رررر ا الصررررر 

ة  اأ رررة منررر    رررام تك رررا حرررل با دولرررا  فرررد  الحلرررا  علررر  ألسرررفا مرررن جفرررة، ومرررن جفررر 
األرمرررررن تررررررا  ،الو رررررر  علررررر  مررررررا  رررررو عل ررررررا ب رررررادإلرررررر   فا  رررررد ا، ت رررررد  رررررردت  ه اهررررر 

  ل   رررررررا والنورمرررررررا  ترررررررا أأ ا  رررررررة، ومنررررررر  أ   رررررررر  مرررررررن السررررررر  ر  علررررررر  مم لكرررررررا، 
 .تا هب ا الحلا  عل  مصالحفا  ال ر  اآل ر

 

 

1- Michel Najim and T.l. Frazier, Brief History of the Patriarchate of 

Antioch, without date and place of publishing, p2. 
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، الف  ة  العالقات بين جنوة والفاطميين في الشــرا األدنى: الكناأا  مصررر ل  حسررر ن محمد - 2
 .120-119م،  1981المصرية العامة للك اا، ا ه ندرية، 

، الموهرروعة الهررام ة، إ رررا : هررف ا  كار، يوميات صــاحب أعماا الفرن ةمجفو : م رخ   - 3
 .103،  6، جم1955دار اللكر، دمهق، 

، المجل  الو نا لل  اتة واللنو  واآلداا، ماهية ال روب الصـــــــليبية اهرررررررررري عبده  اهرررررررررري:   - 4
 .100،  م1987الكوي ، 

                                                                            أم را   ك ا ، وم  درا  وتارهرررررررررا  بارعا  و رررررررررجاعا  تا أعما  الحروا، تول  ح ي   د ل و ال اأا  - 5
: الموهررررررروعة الهرررررررام ة، إ ررررررررا : ســـــمبام األرمنياألرمن تا ك ل   ا بعد وتا  أ  ا رو  ن   

 .292،  35م، ج1999هف ا  كار، دار اللكر، دمهق، 

،  م 1993ر، دار اللكر، دمهرق، : الموهروعة الهرام ة، إ ررا : هرف ا  كاذيل وليم الصـوري  - 6
 .359،  8ج

 . 301،  35جالموهوعة الهام ة، ، المصدر السا ق: همبا  األرمنا - 7
 .474،  8  ا ول ي الصور : المصدر السا ق، الموهوعة الهام ة: ج - 8

ــلمون :  ع  رة حسرررررررررررررر ن محمرد -  9 ــليبـية والمســـــــ ، دار المعرترة الجرامع رة،  إمـارة أنطـاكـية الصـــــــ
 .237  م1989، 1ا ه ندرية،  

 .237المرج  ألسا،   - 10
م  رت ة ملب إأكل را 1190 ررررررررررررررر 586                                                 د م   نر  كوأ   امباأ ا إل  الهرو تا ح ر عام  - 11

ري هررررررررررررررارد، وأ رام تا ع را،  ي تةوج من ا ةا    وري رة عر  مملكرة   ر  الم رد   توتا عرام 
 .236م المرج  ألسا،  1197 ر  594

هررر  : أع ي مد  ال نور الهرررام ة   ن أأ ا  ة و رهرررو    ا و، )عبد هللا الحمو ، ،:  - 12
 .297،  3م، م1977، دار حادر،   رو،، مع م البلدان  ر(: 626

م(: الموهرررروعة الهررررام ة، إ رررررا : هررررف ا  كار، دار  1199)،:   الســـوري الكبير  ميخائيل - 13
 .309،  5م، ج1995اللكر، دمهق، 

 .239-237،  ع  ة: المرج  السا قحس ن محمد  - 14
 .304،  35الموهوعة الهام ة، جالمصدر السا ق، همبا  األرمنا:  - 15
 .239حس ن محمد ع  ة: المرج  السا ق،   - 16

 .304،  35، جالسا قالمصدر همبا  األرمنا:  - 17
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 .256،  المرج  السا ق: ع  ة   حس ن محمد312،  35، جالمصدر ألسا - 18
 .256،  المرج  ألسا - 19
م من أجا الدتا  عن المملكة ال ت ن ة تا  1118 رر 512ت هس  ر باأ ة الداوية تا هنة   - 20

وصـــــــــف األر                                                                    مملكرة   ر  الم رد ، وكراأر  ر بنرة  ويرة وتريرة جردا   جو  أو  وور   ر : 
،  33م، ج1998، دار اللكر، دمهرررق،  ، الموهررروعة الهرررام ة، إ ررررا : هرررف ا  كارالمقدســة

 360-361. 

                                                                   ت هررررررررسرررررررر  ر باأ ة ترهررررررررا  ااهرررررررر بارية أوا  عل   رررررررر ا مهررررررررل  تا     الم د  هررررررررنة   - 21
م ح   1301 رررررررررررر 701م وكاأ    ه الر بنة  وية و رية، وعرت  من هنة  1092 رررررررررررر 485
،  33م باهي ترها  رود ، و عفد ا باهي ترها  مال ا  المصدر ألسا، ج1523 رررررررر   930

 360. 
بنرا   لعة من أأ ا  ة  ريبة وأأفا تا الهرردا د لدعا فا مج بة و ا للداوية، األحررلفاأا:  - 22

 .172،  13، الموهوعة الهام ة، جالفتح القسي
 .258-257،  السا قالمرج   ع  ة حس ن محمد - 23
، بني أيوبمفرج الكروب في أخبار  ر(:  697جما  الد ن محمد  ن هالي، ،:) واحا ا ن  - 24

 .140،  3، ج،-ت : جما  الد ن اله ا ، ا ه ندرية، د
 .263: المرج  السا ق،  ع  ة حس ن محمد - 25

كاأ  ال    ة تابعة لحلب، تح  ح ي هرررر ر الد ن  ن علي الد ن، و موجب اتلا  ة الفدأة  - 26
م  لفي بررالعبور من ال    ررة  را  برراتجرراه أأ ررا  ررة، لكن عنررد مررا أح                                                                          م  الصررررررررررررررل ب  ن، هرررررررررررررر 

المسرررررلمو  ب  ر ي ور ب في تا ااهررررر   د عل  ال    ة، ا ررررر ب    وا، المسرررررلم ن معفي، 
زبدة ال لب   ر(:  660، ،: ما  الد ن عمر  ن أحمد)  العد ي  ا نوا  اد ي أهرى إل  حلب   

دار الك ررررب العلم ررررة،   رو،،  من تـــاريخ حلـــب ،  م 1996،  1، ت :  ل ررررا المنصررررررررررررررور، 
 445. 

 .445،  المصدر ألسا - 27
دم ب واتا إل    د الهررررررررررام، وعندما علي ب رار الحرما  بحق                        جا  د  أسررررررررررا اللرأسررررررررررا،     - 28

الراب  أم ر أأ ا  ة، و ر إل  جا ن الملب ل و ال اأا األرمنا، وهاأده تا مفاجمة     و  موأد
 .264 المرج  السا ق، ع  ة: حس ن محمد م  1203 ر 600أأ ا  ة عام 
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،  محمد  ن أحمد  ن ع ما  ال  با )   155-154،  3ا ن واحررا: المصرردر السررا ق، ج  - 29
 ، دار  عمر عبد الس م تدمر   ، ت :واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير  ررررر(:  748،:

 .52،  42، جم1987، 1الك اا العر ا،   رو،،  
 .446،  المصدر السا قا ن العد ي:  - 30
الراب ،     ور  ا  اع ة تا إ ل ي  را ل ، وأج  تا  ةيمة  و  موأد  رينوار حا ي أ ل نتةعي   - 31

ح ح وحرا ب واتا إل  أ واا  را ل ، و ر ل    ه ال ور  تفد د    ر عل   و  موأد الراب  
 وأفا تحالل  م  ل و ال اأا، و د أج   و  موأد الراب  تا ال حرررراد عل فا بمسرررراعد  الجنوية  
بعدما ا رررررررررررررر بب م  رينوار تا معركة اأ ف   فةيمة رينوار وأهررررررررررررررره، وت دا   و  موأد الراب  

 .273-270 المرج  السا ق، ع  ة: حس ن محمد حدى ع نا  إ

جنو  إحدى مد  إ  ال ا، ت   عل  السرررراحا الهررررمالا للبحر ال  راأا،  ررررارك  تا الحروا - 32
مدن السـاحل الشـامي ما بين أنطاكية وطرابلف في القرن السـاد   الصررل ب ة  مفا داوود:  

 .191 م، 2004، جامعة دمهق، اله ري/الثاني عشر للميالد
- 271: المرج  السررا ق،  ع  ة    حسرر ن محمد446،  السررا قالمصرردر  ا ن العد ي:   - 33

273. 

أحمد ) ال ل هند  لعة من جند  نسرين،  مالا حلب، و ا  لعة حص نة  ا، أع ن وماد،  - 34
، الم بعة األم رية، ال ا ر ، في صـناعة اإلنشـاء صـبح األعشـى:   رررررررررررررررر(821 ن علا، ،: 

 .122،  4، جم1914

راجعا وحرررررححا: محمد  الكامل في التاريخ، ررررررررررررررررررر(:  630)علا  ن محمد، ،: األ  ر  ا ن - 35
 .319،  10جم، 1987، 1 وهر الد او، دار الك ب العلم ة،   رو،،  

 .446ا ن العد ي: المصدر السا ق،   - 36

 .446المصدر ألسا،   - 37
 .273،  السا قالمرج  : ع  ة حس ن محمد - 38
 لعة من جند  نسرررررررين،  ررررررمالا حلب، و ا  لعة حصرررررر نة  ا، أع ن وماد، ال ل هررررررند :  - 39

 .122،   4، جالمصدر السا ق

، 43، جالمصررردر السرررا ق  ال  با:  171-170،   3، جالمصررردر السرررا قا ن واحرررا:   - 40
 9. 

 من أعما  إعةا  تا  مالا حلب. - 41
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 .447،  : المصدر السا قا ن العد ي - 42
، المصردر السرا ق  اث الد ن ك  سررو  ن  ل ا أرهر   حراحب   د الروم  ا ن واحرا:  - 43

 .217،  3ج

 .187،  3، جالمصدر ألسا - 44
 .187،  3، جالمصدر ألسا - 45
 .448،  السا قالمصدر  ا ن العد ي:  - 46
 .287-284،  المرج  السا ق: ع  ة حس ن محمد - 47

عر الدولة اللا م ة وهررر و فا عل   د حررر   الد ن األ و ا، كا  حصرررن  أهررر ، بعد  ررر - 48
مصرر ا  من أع ي حصرروأفا تا   د الهررام، اتبع  أهررلوا اا   ا  السرر اهررا ل اد  الجفاد  

 .217ا ه ما  مفا داوود: المرج  السا ق،  

: ال ل هرررررررررررند :  لعة تا جفة الهرررررررررررما  من  را ل  عل  أحو مرحل  ن،  حصرررررررررررن ال وا ا - 49
 .147،  4، جالمصدر السا ق

الل  ا األد ب ولد   االملب المع ي هرررررررل ا  الهرررررررام  رررررررر  الد ن ع سررررررر   ن العاد  الحنل - 50
  ال  با )محمد  ن أحمد  ن ع ما ،  بال ا ر  هررنة هرر  وهرربع ن وحل  ال رآ  و ر  تا الل ا

، ت : ح   الد ن المنجد، م بعة ح ومة الكوي ، العبر في خبر من غبر رررررررررر(:  748،: 
 .100،  5م، ج1984، 2الكوي ،  
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 القديم نظرية التواصل في النقد العربي
 "العناصر والوظائف" 

   يأحمد صوف
 قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب -جامعة إدلب

  

 الملخص

يهدددددب الإحددددا إلدددد  لتدددداف  النددددة اليوالدددد  ندددد  ال  ددددد العل دددد  ال ددددد   مدددد   تددددا  
ع اللها ووظائف تلك الع الل، وذلك قتاسددا علدد   النددة جااإلددوف اللدونددة، وقددد تولدد  
                                                                                     الإحا إل  أف   النددة اليوالدد  العل تددة تينددو ف مدد  المدإدد لا المإددد ا، والمدإدد ل ا الميل دد ا، 

ثدددا  ا، والمدإدددل ع ددددر ا الموبدددو ا، والدإدددل ا المع دددد                                   والمدإددد ل بدددر ا اللسدددالةا المع دددد  ال
                                                                                  ال فلدد او وأمدد ا وظائفهددا نهدد  علدد  اليلتتددب اللددالتا ا نهددام وا ميددا ، ا سدديفهام والي ددون ، 
                                                                                 والميعة والفائدة، الشلب والصحة، الصدقو و   مك  أف  تنم  عملتة تل   الشعل إ  ليلك 

د اء لوا دددة دوف ارىددلاو نالعتقددة لددت  الع الددل مددا وظائفهددا مجيمعددة، نددت  مكدد  ا سددي
                                                                              هذه الع الل ميجادلة يؤث ل بعضها ن  بعضها اآلىلو نالمدإل  كيب ون  ذه ر الميل دد ، 
واللددددتاق اللدددددوا وا جيمدددداع  والحضدددداما، والميل دددد   لدددديما أو   ددددلأ وندددد  ذه ددددر ار لدددداق 

الدإددل والمدإددل  فلددها، مضددانا إلتهددا ذوقددر وملنيددرو والمدإددل بددر    كددوف إ  علدد  أسددا  
ع ر، والمدإل ع ر    ددو شعلنا إ  بالع الل اللاب ة كلها، نيصدد ا شددإكة مدد  العتقددا  

 الي     مك  نص  إ داها ع  ارىلاو

 النلما  المفيا تةا  النة اليوال ،  النة اللدة، الميل  ، وظتفة اللدة، وظتفة ال  دو
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Communication Theory of Ancient Arabic Criticism: 

Elements and Functions 

By Ahmed Sufi 

Idlib University – Faculty of Arts and Humanities 

Arabic Department 

Abstract: 

The research aims to clarify the theory of communication in ancient 
Arabic criticism in terms of its elements and functions of those elements, 
by analogy with Jacobson's linguistic theory. The second, the informant 
(the subject), and the news (the psychological meaning). As for its 
functions, they are in the previous order: to make it clear and interesting, 
to question and correct, to have fun and benefit, honor and health, and 
honesty. And the process of receiving poetry can only be completed by 
these elements with their combined functions, so one cannot be dispensed 
with without the other. The relationship between these elements is 
ambivalent, affecting each other. The informant writes with the recipient 
in mind, and the linguistic, social and civilized context, and the recipient 
listens or reads with the same patterns in mind, adding to them his taste 
and vision. The one who is told about it is only on the basis of the news 
and the one who is told about it, and the one who is told about it does not 
become poetic except with all the previous elements, and so is a network 
of relationships that cannot be separated from one another. 

Keywords: communication theory, language theory, receiver, language 
function, criticism function. 
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          المقد مة:

              أهمي ة البحث:

كو ددر  كشددف اللثددام عدد  قضددتة ملكقنددة ندد  ال  ددد العل دد ، تدديت  أهمتددة الإحددا مدد   
ة   د ة عل تددة، ذلددك قادمة عل  تفلتل كثتل م  أ كامر ال  د ة، وتفيح الإاب لصتاغة  الن

                                                                                 أف   النة اليوال  أسا  أا  النة   د ة قد مة أو  ديثة، ملددلحة بمعلنددة كانتددة لمحاولددة 
وع  اليددلاث ال  دددا وز جدداة  النددة جديدددة تلددي د إلتهددا، وعت هددا علدد  مددا   ددت ال  ددد الدل دد  

 م  إ جاةا و

 منهج البحث:

وأهدددد  الدماسددددا  نتددددر، سدددع  الإحددددا إلدددد  اسددددي لاء أهدددد  كيددددب ال  ددددد العل دددد  ال ددددد    
 سيدلاج أه  ال صوص الي  تؤسس ل النة اليوالدد  ندد  ال  ددد، ثدد  تحلتدد  تلددك ال صددوص 
واسددي قاقها، وزعددادة لددتاغة تلددك ال صددوص بددم   النددة جامعددة لشددياتها، وذلددك بالم ام ددة 
ما  النة جااإلوف اللدونة، ني تس جوا ب ا تفاق وا ىيتب ما تلددك ال النددة بددم تا   

 او       تصلنح  

  الدراسات السابقة:

                                                                               قلما  عثل الملء عل  دماسا  ن   النددة اليوالدد  ندد  ال  ددد العل دد  ال ددد  ، مددا أ دد ر ثدد  
                                                                                 دماسا  كثتلة ت لب م ها تحت ع اون  اليل  ، و النا  ا سي إال، وثدد   م ددا   حمدد  اسددم ا 

للدماسددا  اليدد  قلنإددا مدد  ع ددواف الإحدداو ولددذا سددتعلا الإحددا هددذا الم ددال و موذجددا وا دددا 
 ت ا تحت ملم  اليل  ا
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م ال بع واف اليل   واليوال  ن  ال  د العل   ال د  ، للدكيومة   اف  مددودة،  شددل  -
 و2009عام  23ن  مجلة اليوال ، العدد 

هدددا اراإدددل مييحددددث الم دددال عددد  اليل ددد  وشدددلوبر، وعتقيدددر بالمإدددد ، ن دددال اهيما
، بمددا  جعدد  الم ددال أقددلب إلدد                                          الحديا ع  الصلة لت  مإد  ال ص  وميل   ا                                لدد ص 

                                                            الإحا نتما   علب ن  ال  د العل   ال د   بملاعاة م ض  الحالو
                                                                      وهدددذه الدماسدددة علددد  أهمتيهدددا إ  أ  هدددا تديلدددف عددد   الندددة ال الندددة اليوالددد  اليددد  
                                                                  حدداول الإحددا الييسددتس لهددا، مددد   تددا ع الددل اليوالدد  وعتقيهددا، وزف  كا دددت 

تلد ندد  الإحددا، والددذا هددو الددلك  الدددامس مدد  ت يددلب مدد  مفهددوم الميل دد  كمددا سدد 
  النة اليوال  الم يل ةو

محمد المإامك، المؤسلة العل تة للدماسا  وال شل، لتددلو و ل                    اياب اسي إال ال ص    -
                                                                            ه  قلاءة جادة لليلاث العل دد ، ولن  هددا   تلكددق علدد   النددة اليوالدد  لدد  تجعدد  هم هددا 

ع الددل ا سددي إال ثتثددة ع الددلا المإددد                                        الميل دد ، واسددي إال الدد ص  الشددعلا، وتجعدد  
                                                                         والميل ددد  والددد ص  وسدددتقا لت همددداو ومدددا أ  هدددا تع دددوف أ دددد مإا ثهدددا باليوالددد  وشدددلو  

وهدد  لددذلك و                                                                      الييد ة اردلتة إ  أ  ها   تدلج كذلك ع  دماسا   النا  ال لاءة واليل دد 
  و النة لليوال  ن  ال  د العل   ال د   هذا الإحا الذا  حاولتديلف ع  

 الصعوبات:

                                                                     لع   م  أاإل لعو ا  هذا الإحا  كم  ن  اسي قاق ال صددوص ال  د ددة ال د مددة  
لإتاف الملكو  ع ر وال ادم عل  كشف جوا ب ال النة المالمددة، وهددو مددا الجهددد المإددذول 
                                                                                 نتر    مك  بمفلده أف يؤسس ل النة قادمة عل  إق ددا  أغلددب الميل ددت  إذ  مددا يددقال موبددو  

                                                                 نحياج إل  مقند م  الدماسددا   يدد  ي ضدد و ن ددد ا صددلنت جدد   الدماسددا  إلدد                الإحا بكل ا و 
 دماسة اليوال  م  ةاونة الميل   نحلب دوف ال ال ن  ارمكاف ارىلاو
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            خط ة البحث:

لددددأ الإحدددا لييسدددتس  ادددلا عدددلا نتدددر الإحدددا  الندددة جااإلدددوف اللدوندددة ليندددوف  
ل ا سيإصام ل النددة جااإلددوف ن  اليوال  م  ىت عل تة   النة  لمحاولة لتاغة  أساسا

اللدونددةو ثدد  ت دداول الإحددا ع الددل ال النددة الم يل ددة ووظائفهددا، وىددي  الإحددا لإتدداف ال يددائ  
 الي  تول  إلتهاو

 تمهيد:

   كاد  دلو م ه    دا  ديا مدد  موقددف مدد   النددة اليوالدد ، بعددد 
 نلدي ا د دا سوستلر اللدوا                                   جااإلوف ل موذجر ع  اليوال ، وقإل   جاء    أف  

وقدددد جعددد  جااإلدددوف ل الندددة اليوالدددد  سدددية أمكددداف، وهددد ا الملسدددد ، 
كمددددا هددددو موبددددح والملسدددد  إلتددددر، واللسددددالة، والشددددتفلة، وا تصددددال، واللددددتاقو 

 بالشك  اآلت ا

 سياق                         
 

 مرسل.................رسالة..............مرسل إليه
 

 اتصال                        
 

 (1)سنن) سيفرة(                      
 

                                                             وللدة ما ك   وا د م ها وظتفة،  ي  تي  عملتددة اليوالدد ، وهدد  علدد  
إذا كدددداف  إنهامتددددةاليلتتددددب اللددددالتا ا فعالتددددة إذا كدددداف اليلكتددددق علدددد  الملسدددد ، 

اليلكتددق علدد  الملسدد  إلتددر، شددعلنة إذا كدداف اليلكتددق علدد  اللسددالة، ملجعتددة إف 
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ق علدد  اللددددة إف كدداف اليلكتدد  ا متيالدونددةا ادداف اليلكتددق علدد  اللددتاق، شددام ة
 اما هو موبح بالشك  اآلت او ا2ا فلها

         مرجعي ة                           

 

 انفعالية                    شعرية                        إفهامية

 

 انتباهية                          

 (3)ميتالسانية                         

                                           أف  عملتددة اليوالدد  ندد  اردب تلكددق علدد  اللسددالة  وقددد مأا جااإلددوف 
، وهددو مددا  فصدد  اردب عدد  واقعددر ا4اذاتها أا أف وظتفددة اللدددة سددينوف شددعلنة

                                                  ومإدعر وميل تر، كما هو معلوب ن  الدماسا  ال صت ةو

ا، وتلكتدددق علددد         ت لنإددد   اليوالددد            نددد   ع الدددلل ميعمددددإهمدددال ونددد  هدددذا 
       و نددد ف  كمدددا تلاهدددا الإ توندددةة بالشدددعلنة وظتفدددة اللدددد    صدددل قدددد اللسدددالة ذاتهدددا، و 

تحياج عملتة  نتللع الل اللية معا،  انيلابتااا ت عملتة اليوال  محياجة 
                                                         إ  إل  ال ص  ا اللسالةا و  صل عم  ال اقد ن  اايشدداب ل تيددر  اليل   أو ال  د

 مكا ددا  ال النددة اليدد  ناللاا ة و  اه الميقددومة بمعددقل عدد  أا مددؤثل ىددامج و 
لولددفر              الدد ص  الشددعلا  علدد    فدداد م هددا ندد  دماسددة الشددعل، اقيصددل   مكدد  أف

ا مدل ددا مفصددو  عدد  كدد  سددتاقاتر ندد  الدماسددة العلمتددة لدد دبو   ، مغإددة مدد ه                                ص 
                                    جل  الدماسا  ال  د ة إل  ىامج اردبو        تقلن اوهو ما قد يإدو ل ا 

 النظرية العربية:مالمح 

تلمددددس  الإحددددا الشددددهتلة تلددددك،  دددداول بالم ام ددددة مددددا  النددددة جااإلددددوف 
مد أساسددا علدد  مددا كيإددر ال  دداد العددلب و  يعتوسدد   العل تة   النة اليوال متمح  
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، إذ كدداف الإحددا ستما عإد ال اهل الجلجددا  ، دوف اسي صدداء مددا كيإددر اللدونددوف 
 ن  ال  د   ن  اللدة، ون  اليوال  الجمال    ن  اليوال  اليداول و

ع الدددددل            تإدددددت   أف   ب ال  دددددد العل ددددد  ال دددددد  ومددددد  ىدددددتل اسدددددي لاء كيددددد  
ل،        ا الد  ع ددددده  هدددد اليوالدددد   ل ع ددددر، المدإدددد  ل بددددر، المدإدددد  ل                                       إددددل، المدإدددد          المدإدددد 

 الوظتفةوا، و الميل  ا

 الخبر:  -

ولددتس لددر م الدد  ندد   النددة  هددو المع دد  ال فلدد  المددلاد إثإاتددر أو  فتددر
، وقدددد جعددد  عإدددد ال ددداهل الجلجدددا   الدإدددل أمقددد  أ دددوا  الندددتم إذ بدددر جااإلدددوف 

                         "وجملدددة  ارمدددل  أف  الدإدددل    دددولا تاهدددل المتدددقة و دددر تندددوف الفصدددا ة والإتغدددة، 
ئ ها ا   لاف  ندد         معان                 وجمتا  النتم                                 ونصددلن ها ندد  ننددله  ون دداج  لهددا        نفسهه                        ي ش 

ف  بي  ها م الد   "                                               قلإ ر ونلاجا  نتها ع ل ر وتول   و نددالدإل هددو المع دد ا5ا           وأغلاا 
                    الواقددا  فلددر كمددا ظدد    هددو الذا يلند المينل  إثإاتر أو  فتر، ولتس الدإددل        ارو ل

ل  هددو المع دد  المددلاد ا ىإددام بددر عدد  الواقددا أو الدد فس، وهددو   ،ا6اأ صام اللفظ
                                                           لددذلك مضددإو  بضددوابب المدإدد ل ع ددر، ندد ف ألدداب الشدداعل ندد  ولددفر سددم  

        مدقئ او                مصتإا، وز  ع د  

إلدد  أف عملتددة اليوالدد  ندد  الشددعل   تلتنددق  (7)وقددد ذهددب أغلددب ال  دداد
، أو المعددددا                   أو المع ددد  ارو ل علددد  الموبدددو  أو مدددا  لدددمو ر بدددالمع   العدددام

                                                                      المقلو ة ن  القلنت، أو غتددل ذلددك، ممددا  شددتل إلدد  أف  المعددا   ار و ل الدفدد  
جا إها، إذ   إلدا  نتهددا، و  تمتددق، مشيلكة لت  ال ا ، نت  مدح الشاعل م  

 لتس ه ا مكاف الحديا ع هاو وا لها بعضا م  الضوابببعوما ذلك و 

ا، ولددر أهمتددة بالدددة                                      وهددو وسددتلة إ صددال الدإددل إثإاتددا أو  فتدد               المخب ر به:  
                                                               ول عإد ال اهلا" وم  الثالت  ندد  الع ددول  وال ددائ   ندد  ال فددو   ن  ال  د ال د  ،  
                                      و م دإددل  ع ددر ر ددر ي   لدد   إ لدد  إ ثإددا              مخبهه ر  بههه             ل   يدد   كددوف                 أ ددر    كددوف  ىإدد 

                                                                                    و ف و وا  ثإا      ي ض  م ثإيا  وم ثإيا  لرو وال ف     يض  م  فتددا  وم فتددا  ع ددرو نلددو 
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                                                                             اولدددت  أف  تيصدددو م  إثإدددا  مع ددد  أو   ف تددد ر  مددد    دوف أف  كدددوف  ه ددداك  م ثإدددت  لدددر 
ح                                          ندد  ع  دد    و    ددا  ندد  وهدد و ومدد  أجدد   ذلددك                                وم فدد   ع ددر  اولددت  مددا     صدد 

                                                                          امي ا  أف  كوف  لك قصددد  إ لدد  شدد ء م ا هدد ل  أو م ددد م ، وكدداف لفاددك بددر إذا أ ددت 
 وا8ا ل  تلد ذلك، ولوتا تصوتر سواء"

، وجددود ألددلت  مهمددت  رأو  فتدد  الدإددل  فيلا عإد ال اهل، بعددد إثإددا 
ر بدد ل                صددد بددالمدإ   ر    أ دد  إدددو ون  و             والم دإدد ل بددر                               ندد  عملتددة اليوالدد ا الم دإدد ل ع ددر 

                              والذا  مك  أف    يلب مدد  مفهددوم  المع   ال فل  الدإل أو بلائت اليعإتل ع 
                                                                       اللسالة لدددا جااإلددوف، ونديلددف عدد  مفهددوم اللسددالة بدديف  اللسددالة قائمددة لددذاتها 
                                                                  ندد  نهدد  جااإلددوف، غتددل محياجددة إلدد  غتلهددا، وأمدد ا مفهددوم" المدإددل بددر" لدددا 

                                                                  نقلائت اليعإتل الي  تلتإب امتإاب ا عضون ا بلائل ع الل اليوالدد ، و    ال  اد
                       مك  أف  تفه  إ  لهاو

المع دد  ارول ع ددت االدإددلا  وهددو المع دد  ال فلدد  لدددي او ددذلك  صددإح 
                                                  ل بدددر المع ددد  الثددددا   تح  دددا و وتصدددإح الإلاعدددة نددد  دماسددددة                 م فصدددت عددد  المدإددد  

 وال بر وبلن ة إثإا  المع   ا الدإل       المدإ  

                                                      وقدددد سددددم   عإدددد ال دددداهل المدإددددل بدددر ندددد  غتددددل هدددذا الموبددددا بصددددومة 
                                                                    المع دد ، أا ثدد    مع دد  عددام، ولفددظ، ولددومة المع دد  العددام للفددظ محددددو و ددذلك 

 و ا9اي ه  ال لمة الث ائتة للفظ والمع  

، ولذا وجددب أف  كددوف       كل ها والمدإل بر  ياج وظائف الع الل ارىلا 
 ب، وقادما عل  إميا  الميل دد  بعددد إنهامددر مدد  موان ا للموابعة اللدونة م  جا

ولددددوم وتلااتددددبو وهددددو   قددددة  جمتلددددةجا دددب ،ىددددل، بمددددا ا يددددوا مدددد  أسددددالتب 
اليمددا  المحلوسددة لددت  الشدداعل والميل ددد ، وم هددا ي ي دد  الميل دد  إلدد  مدددا وماء 

،  دماك ملامتدددر ولدددحير وجمالدددرو والوظت ة ارساسدددتة اليددد  ييفدددلد لهدددا فددد                                          الددد ص 
ع  الواقا، ولن ددر ي  دد   كمددا  تس لومة       ر  ر ل أو ال ف  ثإا ل بر هو ا        المدإ  
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و ومدد  ا ثإددا  أو ال فدد   حصدد  الميل دد  علدد  ا نهددام ا المعلنددةا والميعددة ع ددر
                                   الجمالتة، وهذه م  شلو  المدإ ل برو

 عليه أو هو الواقع أو النفس:                                           المخب ر عنه: هو الموضوع الذي ينبي الخبر   -

 ، دددا  الدإدددل علتدددر  دماك مقاب يدددر لدددر                    حدددال إلتدددر، وهدددو مدددا         الم   وهدددو
 ، و النذب إف ىالفو  وانت                                نتحك  عل  لا ب الدإل بالصدق إف  

                                                             ولددتس لددر م الدد  ندد   النددة جااإلددوف، ولن دد ر   يددلب كثتددل ا مدد  مفهددوم 
 الموبو  ن  ال  د الواقع 

                                          ا بددام اللدددوا، ولن دد ر مهدد  ندد   النددة اليوالدد  ل ع ددر ىددامج         والمدإدد  
أو                                                                   العل تددة، ر دد ر  ح ددت الد لددة كمددا  جددب أف تنددوف، ولددتس كمددا يلاهددا ال ددام  

الدإددل ليح تددت ا نددادة، وغا ددة غا ددة الدإددل، ندد ذا  شددل ل ع ددر           و والمدإدد  المإددد 
ل ع ر هددو غا ددة غا ددة ا ثإددا ،                                              اا ت غا ة الدإل ا ثإا  أو ال ف ، ن ف  المدإ  

 وهو تح تت الفائدة ا المعلنة أو المعلنة والميعةاو 

ل ع دددر لددددعوا ال تدددود اليددد   فلبدددها                            و   مكددد  ا سددديد اء عددد  المدإددد  
                                                             علددد  ال دددام  لفهددد  الددد ص، أو ر ددد ر  لدددت غتدددل لددددوا، ندددت عتقدددة لدددر بدددال ص 

ل كدددذلك نددد  عملتدددة اليوالددد  الدل تدددةو                                   اللددددواو أو رف  المؤلدددف غتدددل معيإددد  
                                                         ال النة العل تددة ت قلددت مدد  م قل ددا  مديلفددة، إذ  كا ددت الد لددة  مك  ذلك رف  

بددلومنة، وكا ددت غائتددة ليحصددت  الح ت ددة، نددت لددد إذف مدد  ا  الددة الملجعتددة 
                                                    لفه  ال ص  وتوجتر الد لة أو م ما تدقئيها وتصونإهاو

هددو  ل ددة الولدد  لددت  الشدداعل والميل دد ، ون ددا ندد  أسددف  الدد ص بمددا و 
      ، إذ  وا لدددا                                      ت  جددوة للدد ص  أف  دالفددر لدددعوا الدتددال جعلر أساسر وألددلر، ندد 

وا نهدددام و دددده    ميدددا  ثا تددداوعملتدددة اليوالددد  قائمدددة علددد  ا نهدددام أو  ثددد  ا 
  ص ا أدبا، وا ميا     كوف إ  برو
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          المخب ر:  -

أو المدددينل  أو  أو الملسددد  نددد   الندددة جااإلدددوف  وهدددو لدددا ب الدإدددل
                                          ف   لددم  مؤلفددا كمددا ندد  ال  ددد الحددديا لمددا نتددر                             المإددد ، أو الشدداعل و   صددح  أ

                                                                       م  إ حاءا  ت ف  ع ر ا لدا  وتلددلمر لجإلنددة المددادةو ندد   ددت  أف  المدإدد ل أو 
                                                                 الشاعل ن  ال  د ال د  ، مإد ، وشاعل أا عامب  عددلب ونحددس  بمددا    حددس 

                                                           ، ولما كدداف كددذلك اسدديحت  المدددح إف أ لدد ، والددذم إف  أسدداء، وهددذا   ا10ابر غتله
  كيب ال  د ال د   ملتئة ليص تف الشددعلاء ندد  بإ ددا  ميلاتإددة تصددلنحا ما جع

كما شا  مدح شعلاء ن  مددواب  الحلدد ، وذم ،ىددلن  ندد  مددواب    و اتضمتأو  
موعددد  قصدددده نددد  الندددتم و حدددا عددد  غلبدددر ومددددقاه، لددد  نددد   وقددددا سددداءةو 

ل دددداء علدددد  معلنددددة ال اقددددد بم صددددد ة  ي    دقددد                     كدددداف  صددددحح اللفددددظ ون   ةأ تددداف كثتددددل 
، أا أف وجود الشاعل ن  عملتة اليوالدد  وجددود بددلوما لدد  ملجعدد  لالشاع

 و ا11ا   مك  ا سيد اء ع ر، نت  مك  للدإل أف  كوف م  غتل لا إر

   كددداد  فدددامق مفهدددوم ال صدددد علمددداء الددد فس واللددددة والإتغدددة، " وهدددو و 
نددد  نللدددفة الفنلوووومدددا يدددقال  حاددد                                    لدددتس إ  جدددقءا مددد  إشدددكالت ة أعددد   تإحدددا 

وع ددددد و ا12اباهيمددددام الللددددا تت  وقددددإله  الف هدددداء والمينلمددددوف وعلمدددداء الإتغددددة"و
اليفلنت لت  الد لة واليداولتة وكتهما  ع   ب ضددتة  إل اليداولتت  يذهب لتيش 

 ا  تتتيالمع  ، وليوبتح الفلق لت  الجمليت  اآل

 ماذا تع   ا أاو -1

 ماذا تع   أ ت لدددد ا أاو -2

، ندد  1إف الفلق لت همددا هددو أف الد لددة تهددي  بددالمع   ذاتددر ندد  الجملددة 
 ت  تليحضل اليداولتة لفه  المع  ، ع صل المينل  أو مليعم  اللدة ما مددا 

 و ا13ا  صده ن  الجملة الثا تةو
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ونددددى  ال صدددد نددد  تحديدددد الحلددد  وال دددإح ع دددد المعيقلدددة، نتدددلوف أف" 
و ا14ا                                                           الحلدد  إ مددا ولددف بي دد ر لددواب ر ددر ىددلج ب صددد ناعلددر عدد   ددد  الدقددي"

نت تليحت أعمال ا  لاف أف تولف بالحل  إ  إذا كا ت م صددودة ل فلددها، 
وزف ىلددت مدد  ال صددد ىلددت مدد  الحلدد و وهددو مإدددأ ميجددذم ندد  الث انددة العل تددة 

 ددت ىقددي إف ا ستمتة، نت  حاسددب ا  لدداف علدد  أعمالددر اليدد    يلنهددا وزف كا
          ر  م يدد             ت جدد او ة   للا       إ ف  وقددد ومد ندد  الحددديا ال إددوا الشددلن ا "  ل  تن  م صودة،

ث        ع      وا15ا"           ع ل ت ر                 اس ي ن ل ه وا       و م ا                و ال   ل ت اف ، ،ي        ال د ق        ع    ا        ث ت 

ن يددد  الدقدددي مدددثت  ديلدددف تمامدددا عددد  قيددد  العمدددد، ندددارول ييلتدددب علتدددر الد دددة 
 و إف قصد والثا   ال ي ، ل  أىلجر قوم م  الف هاء م  الملة بفعلروالصتام، 

                                                            قصد المإددد  مهدد   ندد  ال النددة العل تددة وأساسدد ، و   مكدد  ا سدديد اء و 
ع ر، نال صد قد  دتل مدلول النتم، ونلدداعد علدد  تفلددتله تفلددتلا لددحتحا ندد  

                             ولددذا يددلا أهدد  العل تددة أف  "مددا                                              ضامة تلي د إل  مفهوم الح ت ة ن  ك   قتمهددا، 
 فهددد  مددد  غتدددل قصدددد مددد  المدددينل     كدددوف مددددلو  للفدددظ ع دددده ، نددد ف الد لدددة 
ع دددده  هددد  نهددد  الم صدددود   نهددد  المع ددد  مقل ددداوووناهل أف الد لدددة تيوقدددف 

و وقدددددد جعددددد  ا16اعلددددد  ا مادة مقل دددددا مقاب دددددة كا دددددت أو تضدددددم ا أو اليقامدددددا" 
والصددومة والصددا ا  تاء، وهدد  الموبددو الدفدداج  لنمددال أ ددة لدد اعة ىملددة أشدد 

و وقد شا  ن  ال  د العل دد  ال ددد   م ولددةا " الشددعل ا17اواآللة والدلا اال صدا
 و                                            ولذا تعد  سلقة الم صد ة نوق سلقة ال ص  ذاترو ا18اعل  م صد قائلر"

                                                         ونجددب أف   متدددق نددد  الم صدددد ة لددت  أمدددلن  اث دددت ا أ ددددهما م صدددد ة 
كالموابددعة اللدونددة  ا ل دداء علدد  معقتددا  مدداالمؤلددف اليدد    ددا  الشددعل علتهدد 

، وغالإددا مددا ييعلددت هددذا الجا ددب باليع تددد ل دداء علتهددا                  نت دقدد ي أو  صددو ب والم ددام،
اللفا  أو ما  مك  أف  لمتر بددعف الشدداعل ندد  اليعإتددل عدد  مددلادهو واآلىددل 
                                                                     وهو ىقي الم صد ة ذاتها ن  موان ة الموابددعة ا جيماعتددة كدديف  يلنددد الشدداعل 

  نتهجووالمد ح 
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 وم  ارولا ما أومده ال  اد ن  ا ي اده  ل ول الفلةدق]القون [ا

 ا   نددد     ل     م        إ  م               ر نددد  ال دددا            ومدددا مثلددد  
 

 ر    ددد        ام               ألدددوه        ددد       ر           ألدددو أمددد    
 ا19ا

 

،   علدد  الصددتاغة                                               ن ددلا أ  هدد  قددد موا المع دد  اعيمددادا علدد  الم صددد ة
                                                                      اللدوندددة، ووجددددوا أف  المع ددد  المدددلاد هدددوا ومدددا مثلدددر نددد  ال دددا   ددد     ام دددر إ  
                                                                           مملنا ألو أم ر ألوهو نل   ص  ال  اد إل  هذا المع   م  د لة اللفظ، ولن   م  

و                                                     معلنيه  بم صديير اسي ادا إل  معلنيه  بلتاقا  ال ص 

 تحت ما أسماه الم لددوب، "وهددووم  الثا  ا ما أومده قدامة ل  جعفل 
أف  ضددقل الددوةف الشددعلا إلدد  إ الددة المع دد ، نت لإددر الشدداعل إلدد  ىددتب مددا 

 قصد برو

 اا20ا]الوانل[ مثال ذلك لعلوة ل  الومد

                           نلدددددددو أ ددددددد    شدددددددهد   أبدددددددا سدددددددعاد  
 

د                   بمهجيددددددددددر   فددددددددددوق              غددددددددددداة  غدددددددددد 
 

                           ندددددددديت  ل فلددددددددر   فلددددددد   ومددددددددال   
 

                       ومددددددددددا ،لددددددددددوك  إ  مددددددددددا أبتدددددددددددت   
 

 ا21ا "  ولا نديت  فلر ل فل ، ن لب المع  أماد أف  

                                                              نالددذا  حددد د المع دد  لددتس الدد ص  وعتقاتددر العمت ددة واللددقتحة، وز  مددا 
 الم صد ة مضانا إلتها تلك العتقا و

تح دددت  ملددديوا  علددد                                           و عدددد ، نمدددا وظتفدددة الشددداعل نددد  عملتدددة اليوالددد 
 ؟الد لة ا المع  ا ذاتها  الد لة،  

 كددداد  جمدددا ال  ددداد أف وظتفيدددر ا نهدددام، علددد  الملددديوا ال حدددوا، ومدددا  
 مكدد  أف  لددمتر با دهددال ندد  الملدديوا الإتغدد ، نالشددعل  شدديلك مددا النددتم 
العددادا ندد  ملدديوا ا نهددام، ون فددلد بالملدديوا اآلىددلو   ددول ثعلددب ندد  ذلددكا 
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لددد  ال دددابت                                                             "سددإت  المدددينل  ا نهدددام، و دتدددة المكلددد   ا سددديفهام، نددديىف  الندددتم ع
                                                                      و ددة، وأسدددهل ر علددد  اللددداما محمدددت ، مدددا ن هدد   عددد  اليدائدددر مدددلاد  قائلدددر، وأبددداف ؤ م

و نعلدد  الشدداعل أف  جهددد ندد  لددتاغة تنددوف أللدد  مدد  ا22اقلتلددر، ووبددح دلتلددر"
، وأجم  وستلة، ولذا اسيإعد الجددا ظ وأاثددل ال  دداد مدد  دائددلة الح ت ة وأشد تثإتيا

                                                                  الشعل ك   كتم ل دد  علدد  ا نددادة مدد  غتددل تح تددت الملدديوا الثددا   الإتغدد  ا 
الميعددةا، وهددو مددا عددلب ع ددد الجددا ظ ل النددة المعددا   المقلو ددة ندد  القلنددت 

                                                       وهدددذا ىدددتب مدددا ذهدددب إلتدددر بعددد  المحددددثت ، مددد  أف  هددددب ا سددديعامة  وا23ا
 وا24امجاة ع د العلب ال دماء ا نهام نحلب  وال

أف  كوف مث فا ث انة تمك ددر مدد  معلنددة أ ددوال                        وعل  المدإ ل ا المإد ا 
الميل ت ، وبلق اليعإتددل عدد  المعددا   ونددت الم امددا  وار ددوال المديلفددةو وهدد  

و إبدددانة إلددد  اللدددلت ة الشدددعلنة والقإدددا ا25ا ث اندددة لدوندددة واجيماعتدددة وتامندتدددة
مدد  إميددا  الميل دد  بعددد إنهامددرو نعملتددة إ يدداج الشددعل  جددب أف ييدللهددا مك  يلتدد 

 جا ب كإتل م  الوع  والع   وا دماك لتي ل  للشاعل تح تت غلبرو

                    المخب ر ) المتلقي(: -

لع  الميل دد   عددد أهدد  ع صددل ندد  عملتددة اليوالدد ، نندد  الع الددل أو 
يل دد ، ندد ف تدد  ذلددك  جحددت مح ددت ا نهددام وا ميددا  لليارمكدداف اللدداب ة ميعل ددة ل

عملتددة اليوالدد  وز  نددتو ولددذا وبددا ال  دداد شددلوبا كثتددلة علدد  الشدداعل  يدد  
كدددداليقام الموابددددعة اللدونددددة وارعددددلاب ا جيماعتددددة، وبإ ددددة  ق اعددددر              مكددد   مدددد  إ

، وه  معاف م ثومة ن  كيب ال  ددد الميل   والم ام الذا تي  نتر عملتة اليوال 
 وا26االعل   ال د  

           ونمددر إذ  وت                                               هو لا ب الحك  عل  الشعل والمدددو ل ب إولددر ومد ه،     الميلو 
 ااف الشعل رجلرو  

ت كثتددددددل علدددددد  ألتددددددا   عمددددددل لدددددد  ألدددددد  م تعددددددة اآلتتددددددة ا27ا                         ولددددددذا علدددددد 
 ا]الم للح[
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 هددددددددددددا          هددددددددددددا تعاتإ           لهددددددددددددا أىي         قالددددددددددددت  
 

         نددددد  عمدددددل           القدددددواب      ف     د      فلددددد         ت   
 

 ه   ل      بصدددددددددد          ا لددددددددددر ر            قددددددددددوم  تصددددددددددد  
 

         ندددد  ىفددددل            ددددا أىددددت           اغمقنددددر       ثدددد    
 

 ر ندددددددديل                    قالدددددددت لهددددددداا قدددددددد غمقتددددددد  
 

 نددددد  أثدددددلا        تشددددديد                   ثددددد  اسدددددإقل   
 

قدددددددددائتا "أهكدددددددددذا   ددددددددددال للمدددددددددلأة؟؟ إ مدددددددددا تولددددددددددف بي هدددددددددا مقلو ددددددددددة 
 وا28اممي عة"

أ شدددددددددد "أبدددددددددا سدددددددددعتد محمدددددددددد لددددددددد   ا29ا                       و ومثددددددددد  ذلدددددددددك أف  الإحيدددددددددلا 
 ا]القون [                                 يوسف الثدلا قصتدتر الي  أو لها

                             لدددك الونددد  مددد  لتددد   تقددداول ،ىدددله
 

قم  أبددددددداعله                                ووشددددددك   ددددددوا  دددددد    تدددددد 
 

 و ا30ان ال ألو سعتدا الون  لك والحلب"

 فلدددددددددر عددددددددد  الفدددددددددلاق                             ونإددددددددددو أف  الإحيدددددددددلا كددددددددداف  حددددددددددث 
ر لمدددددا كددددداف بدددددمتل ا ليفدددددا  نددددد  ظددددداهله  وال لدددددت                                                      المصدددددا ب للفدددددلاقو ولن ددددد 

اد للمدابدددددب والمدابدددددب هدددددو الممددددددوح ميل ددددد  الشدددددعل لددددد   جدددددق                 ، وعدددددد ه ال  ددددد 
                                                ت  ددددددا  شددددددعلنير ع ددددددده  بمدددددددا موان يددددددر لدددددد فس الشددددددداعل نالشددددددعل  عتإددددددا،

ىددددددلج عدددددد                                              لدددددد    لددددددد  مدددددد  أف  كددددددوف موان ددددددا لحددددددال الميل دددددد  وز   نحلددددددب،
،   تيح ددددددت إ  بددددددالميل  ،                              رف  الشددددددعل لددددددر هدددددددب وغا ددددددة ع ددددددده الشددددددعلنة، 

 وما قت  لر          والنتم ل  

ىإدددل                                                          قددد يدد  ح الشددعل أ تا دددا إف أ ددس  أ دد ر محيدداج إلددد  ذلددك، نمدد  ذلددك و 
                                                               يددومده الملة ددا   عدد  ارلددمع  مفدداده أف  ارلددمع  قددالا " قددلأ  علدد  ىلددف 

 اا31ا]القون [                          شعل جلنل نلم ا للدت قولر



 أو لون 

336 

 

ب            ال قددددددداة م                 وندددددددوم  ك لهدددددددام          حإددددددد 
 

 ر                          إلدددددد   هددددددواه غالددددددب  لدددددد   بابلدددددد   
 

          ول   ن             الدلنل                   ةق ا بر الصتد     م  
 

ر محلومددددددة  و إائلدددددد         امدددددد    ر                       إلدددددد 
 

ا ىتددددددل              قإدددددد   شدددددددل هه                  نتالددددددك يومدددددد 
 

ب واشددددددتر وأقصددددددل     ر      عاذلدددددد                      تدتدددددد 
 

ن الا ونلر! وما ي فعر ىتل يؤول إل  شل؟ قلت لرا هكذا قلأتر علدد  ألدد       
لد ارلفددا ،                                                                       عملوو ن ال ل ا لدقت، وكذا قالر جلنل، وكدداف قلتدد  الي  ددتح مشدد 
ومددا كدداف ألددو عمددلو لت لئددك إ  كمددا سددماو ن لددتا ننتددف كدداف  جددب أف   ددول؟ 

 قالا ارجود لر لو قالا

                                                شل هو ناموه هكذا، ن د كا ت اللواة قد ما تصددلح مدد                        نتا لك يوم ا ىتله دوف 
  وا32اأشعام ال دماءو ن لتا وللا   أمونر بعد هذا إ  هكذا"

                                                               اهددل مدد  الدد ص  أف  سددإب تدتتددل اللوا ددة بددعف المع دد ، وأف  جلنددلا مددا 
                                            ر ر قلت  الي  ددتح، ولددو عددلب مددا علنددر ىلددف لدتدد ل  هذا المع   الضعتف  قصد

                                                   ه ددا أف  الميل دد   ملددك أف   دقدد  الشدداعل وندد  ح شددعله ندد    مواييرو والذا يهم ا
ع ددر، ندد ف هددذا                                                        ضومه وغتابر، وأف  الشاعل وزف  كاف لددا ب الشددعل وملددؤو 

   حدددلم الحدددت للدددلواة نددد  تدتتدددل اللوا دددة بمدددا يلو دددر ارنضددد  للشدددعل وللميل ددد  
 وشاعللول

 وظيفة التواصل الشعري:

موبددوعها، نوظتفددة الموبددو  تديلددف وظتفددة عملتددة اليوالدد  بحلددب 
العلمددد  غتدددل اردلددد ، ولدددذا  جدددد أف ال ددددماء جعلوهدددا نددد  الشدددعل نددد  ا ميدددا ، 

وزثامة اليعجب، وغتل ذلك م  المفاهت  الي  تشتل ندد    ،وا دهال، بعد ا نهام
مجملها إل  إدماك الجمال الشعلا الإحت، وك   ص  الميل   إل  هددذه الحالددة 
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                                                   د  أف ييتلل لر ن  ال ص  الشددعلا مددا يثتددله، ومددا يثتددله م  ال شوة الجمالتة،   ل
هو بلنت عددلا المع دد  بمددا  جعلددر أثإددت وأوكددد، نال دددماء "   يددذكلوف شددتئا 

، ونكوف ذلك بحلب ال دماء مدد  ا33ا                                         م  المجاة إ  قالوا إ  ر ألل  م  الح ت ة"و
 ىدددتل الددددلوج علددد    ت دددة اللددددة نددد  ا سددديعمال بمدددا  مكددد  أف  لدددمتر التدددوم

  ددول عإددد ال دداهل الجلجددا  ا " ومإ دد  القإددا  وموبددو  وندد  هددذا ، با  قندداح
                                                                الجإلددة علدد  أف  الشدد ء إذا ظهددل مدد  مكدداف لدد   عهددد ظهددومه م ددر، وىددلج مدد  
موبددا لددتس بمعدددف لددر، كا ددت لددإابة ال فددو  بددر أاثددل، وكدداف الشدددف م هددا 

الشدد ء                                                               أجدم، نلواء  ن  إثامة اليعجب وزىلاجك إل  موعة المليدلب، وجودك 
                                                               مدد  مكدداف لددتس مدد  أمك يددر، ووجددود  شدد ء لدد  يوجددد ولدد    عددلب مدد  ألددلر ندد  

 و  ا34اذاتر ولفير"

، نعلددد  والميعدددة نددد ذا كددداف المؤلدددف هدندددر ا نهدددام، والميل ددد  ا سددديفهام
وتح تددددت الميعددددة  عملتددددة اليوالدددد  أف تح ددددت ذلددددك مدددد  ىددددتل توكتددددد ا ثإددددا 

ا ثإا  ولتس     الح ت ة كما ه ،   ول عإد ؛ إذ كاف الدإل وظتفير الجمالتة
ال ددداهل الجلجددددا   نددد  ذلددددكا " مدددددلول اللفدددظ لددددتس هددددو نددد  وجددددود المع دددد  أو 
عدمددددر، ولندددد  الحكدددد  لوجددددود المع دددد  أو عدمددددر، وأف ذلددددك أا الحكدددد  لوجددددود 
                                                                    المع دد  أو عدمددر   ت ددة الدإددل إ  أ دد ر إذا كدداف لوجددود المع دد  مدد  الشدد ء أو 

ا كدداف بعدددم وجددود المع دد  أو ا يفائددر عدد  الشدد ء  لددم  نتددر  لددم  إثإاتددا، وزذ
و وسددينوف عملتددة اليوالدد  ندد  الشددعل هدددنها توكتددد ا ثإددا ، إذ لدددة ا35ا فتددا"

، وندد  الشعل تديلف ع  غتلها ب وة ا ثإا ، نه  أوكددد مدد  الح ت ددة   محالددة
و ولدددذا ذهدددب ال ددددماء إلددد  أف الإتغدددة إ ضددداح المع ددد  وتحلدددت  إ  دددا  الميعدددة

" و وذهإددوا إلدد  أف ا سدديعامة والن ا ددة واليشددإتر ألدددا أللدد  مدد  الح ت ددةا36اظواللفدد 
 وا37ا
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ونمكدد  ل ددا أف  مثدد   النددة اليوالدد  العل تددة علدد  بلن ددة جااإلددوف 
                        بالمدقب اآلت 

 ) المعنى(الخبر                       

  (    المتلقي ) صاحب المقام(الرسالةر به )                               المخبر ) المبدع(       المخب  

 موضوع(                 المخب ر عنه ) ال                       

 

                                             أ  ر  صعب أف  جع  للدة ع د ك   ع صددل مدد  ع الددل  لا    أخيرا:و 
اليوالدد  وظتفددة وا دددة، كمددا نعدد  جااإلددوف، نالع الددل تشدديلك معددا ندد  تلددك 

عملتددددة اليوالدددد  الشددددعلنة، أف تنيفدددد  بشددددعلنة اللسددددالة ل و   مكدددد  الوظددددائفو
نحلدددب، رجدددد  العلمتددددة الإاهيددددة، لدددد  اللسدددالة  فلددددها تصددددحح  لددددب سددددتاقا  
أىددلا، كددالواقا، والميل دد ، والم صددد ة، والملجعتددة اللدونددة  فلددهاو ومدد  جا ددب 

ة كإتددددلة ندددد  تحديددددد مضددددموف اللسددددالة، م              ،ىددددل  ددددلا أف  ل                                                    صددددد ة المؤلددددف أهمتدددد 
                                                     ا عدد  الهدددب، و   مكدد  أف يهمدد  المإددد  ألدددا، نتددؤول الدد ص  وتصحتح ا حلانه

 ، كتددف قصددد المؤلددف، هددذا ألدد   لدد                                     اتف  شاء الميل دد  أو كتددف  شدداء الدد ص 
مهدد  مدد  ألددول  النددة اليوالدد  العل تددة ندد  مجددال ال  دددو وكددذا   تددددو اللدددة 
االشدددتفلةا مددددادة علمتددددة بحيددددة ىالتددددة مددد  ا  لددددا  ا  لددددا  ، ولددددذا    جددددوة 

تدددة نددد  المددددالل، لددد   جدددب أف  ضدددإب هدددذا ئاتهدددا كمدددا تحلددد  المدددواد النتمتحلتل
، لدددددددتاق اللددددددددوا وا جيمددددددداع ، والدددددددواقع ، والحضددددددداما اليحلتددددددد  والدماسدددددددة بال

 .و م الد المؤلف م  جا ب ،ىل

 

 الهوامش: 
 
النقددددعرال الدددد رالهددددع  ر ن   دددد رسررررلد ا ررررد      رررر   انظرررر   (1)

  مد   رررل ا  وررر  وا م اوجرررية ا ايمل رررل  ايملرررل   ررر   وقضددد    
 131   ص 2005

 ،                     علم الداللة، أصوله ومباحثه في التراثم  وما   ا ال عإد الجلت  ا2ا  
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 ، وا ال عإد 56، ص 2001اتحاد النياب العلب، دمشت، دو  ،   
 ، م  الإ تونة إل  اليفنتك عال                                       المرايا المحدبةالعقنق  مودةا   
 وما بعدهاو  236، ص 1998،  232المعلنة، النونت، عدد   

 132  ص النقعرال ال رالهع  سلد ا د         انظ   (3)
 132ص ، النقد العربي الحديثسعد الدي  كلتب، ا ال  ا4ا
 ، تح تت محمود       دالئل اإلعجازهاا 471 ا  ،عإد ال اهلالجلجا   اا5ا

 528، ص 2004شاال، مكيإة الدا ج ، ال اهلة، القإعة اللابعة،    
 526، ص دالئل اإلعجازالجلجا  ا عإد ال اهل ا ال  ا6ا

 ،نقهههههد الشهههههعر (هددددد337قدامددددة لدددد  جعفددددل ا ألددددو الفددددلج،  ا انظرررر   (7)
المث دددددد ،  تح تددددددت كمددددددال مصددددددقف ، مكيإددددددة الدددددددا ج ، مصددددددل، ومكيإددددددة 

) ا قيضرررررررا ا ا اررررررريناانظررررررر  و 19  ص ، 1963 بدددددددداد، دو ، 
لدددد مرال  نلدددد ر لوسدددد   ا  هررررر(366ج ررررا ارررر  جاررررد ا ل  رررر   ة  

و ق رررح م مرررد فارررو ا يضرررع ياررر اه    وج رررا م مرررد   ،وخصددددو  
و  62ص   2006  2ا ااررررريوم  ا م وارررررل ا لتررررر  ل  ا ررررر وة   

هدددددداا  395ألدددددو العلدددددكلا ا الحلددددد  لددددد  عإدددددد للا لددددد  سددددده ،  ا  ا ادددددل
، تح تدددددددت علددددددد  محمدددددددد الصههههههههناعتين فههههههههي ال تابههههههههة والشههههههههعراب كتهههههههه 

الإجددددددداوا، ومحمدددددددد ألدددددددو الفضددددددد  إلدددددددلاهت ، دام الفندددددددل العل ددددددد ، مصدددددددل، 
ا  ررريوما ) فارررو ج رررا م مرررد اررر  انظررر  و 143قإعدددة الثا تدددة، دوتدددا،ال

رر(هرررر388  ة  ا  سررر   رالاسددد ل رال وضدددر ر  ر رررر ررر ر فددد ر سدددارسددداق  ر لددد رره ررر
م مررد  وسررم نارر    دا  تررريد   ،رال  دددلرال  نلددد ،روسددد ق ر ددد ا 

 123 -122ص   1965ودا  ا  وة  ا  وة  

 527  -526، ص دالئل اإلعجازالجلجا  ا عإد ال اهل   ا8ا

 508، ص دالئل اإلعجازالجلجا  ا عإد ال اهل  ا9ا
 في   العمدةاا 456ال  مشتت ا ألو عل  الحل  ل  مشتت،  ا  ا10ا  

  ،، تح تت محمد مح  الدي  عإد الحمتدمحاسن الشعر، وآدابه، ونقده   
 116، ص 1جد   ، 1981دام الجت ، لتلو ، القإعة الداملة،     

                                                                 ولع   أهمتة إس اد ال ص  لصا إر تعود إل  تيثل ال  د بعل  الحديا،   ا11ا
  إذ     إ   ديا المجاهت  أو الم قو  و  ىإل بدتل س د، وقد  جد كثتلا 

 م  ارسا تد ل ىإام ال  د ة مإثوثة ن  كيب ال  دو     
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 للنظر النحوي عند  األسس االبستمولوجية والتداوليةإد س م إول،  ا12ا
 356ص ، 2007عال  النيب الحديا، إم د، دو ، ، سيبويه    

 355ص،  سس االبستمولوجية والتداوليةاألل، و إدمنس م إ ا ال ا13ا

 229، ص األسس االبستمولوجية والتداولية ل،و إدمنس م إ ا14ا

فاررو ا رر  ارر  فاررا برر ال  )جاررد   ارر  م مررد ارر  يارر اه   ارر   (15)
  و ق ررح  مرريع  وسررم ا  رروة   صددنأر لدد ر دد ل هررر(  235جثمرري  

 172/ 4هر. 1409  1م وال ا  ب د    
 357، ص األسس االبستمولوجية والتداوليةل، و إدمنس م إ ا16ا
 ال  س اف الدفاج  اارمتل ألو محمد عإد للا ل   ا ال ا17ا

 ، تح تت  سر الفصاحةهداا 466محمد ل  سعتد ل  س اف،  ا     
 عإد الميعال  الصعتدا، مقإعة محمد عل  لإتح وأو ده،     
 102، ص 1952ال اهلة، دو  ،    

 هدداا393محمد الحل ، ل  عل ،  ا  ال  وكتا الي تل ، ا ألو ا18ا
 ،  في نقد الشعر، وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره  المنصف     
 ، ص 1982تح تت محمد وبواف الدا ة، دام قيتإة، دمشت، دو  ،     
    159 

 ، عيار الشعراا 322ال  بإابإا ا ألو الحل  محمد ل  أ مد،  ا  ا19ا
 تح تت عإد العقنق ل   الل الما ا، اتحاد النياب العلب، دمشت،     
 الملة ا   ا ألو عإتد للا محمد ل  عملاف،  ا  ، و 72لد ، 2005              
 مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من   الموشحا هد384             
 و وا ال،  162لد ، ، دام  هضة مصل، مصل، دو ، دوتاالشعر             

ول  أعثل عل   و165، لد لموشحاالملة ا  ، أىلا، ن   كذلك، للوا ة 
 الإتت ن  ديواف الفلةدقو 

    فجث  ج ى ا ا ة فا د وانه (20)
  ،نقد الشعر (هد337قدامة ل  جعفل ا ألو الفلج،  ا  ا21ا

 تح تت كمال مصقف ، مكيإة الدا ج ، مصل، ومكيإة     
 الملة ا  ، و و 222لد ، 1963 المث  ، بدداد، دو ،     
 و128لد  الموشح،   
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، قواعد الشعراا هدد291،  ا ثعلب ا ألو العإا  أ مد ل   حت   ا22ا
عإد الم ع  ىفاج ، دام الجت ، لتلو ، القإعة ارول ،  تح تت محمد

 و64، ص 2005
 اا 255ا ال الجا ظ ا ألو عثماف عملو ل  بحل،  ا  ا23ا

 ، تحتت عإد اللتم هاموف، دام إ تاء اليلاث، الحيوان     
 132ص  3، جد 1969لتلو ،     

 في التراث النقدي غلى نهاية  مفهوم األدبيةتونتت القندا، ا ال   ا24ا
 131، ص 1985سلا  لل شل، تو س، دو  ،  ،القرن الرابع     

 ،  343 -341، ص ، سر الفصاحةا ال ال  س اف الدفاج   ا25ا

ص   الصناعتين في ال تابة والشعراب كتألو هتل العلكلا،  وا ال
 و 25

  ص ال و ددد انظررر  مرررثر فرررا م اجررريت اعجررر ام ا اوميج رررل  (26)
. وانظررر  فرررا م اجررريت ا مواضرررلل ا   و رررل  124/ 2 ال  دددع   و220

ررسددددداررال صددددد ه  رر ررررر ر    وانظررررر  فرررررا 207 وع ددددد ارال ددددد ا،  94  ص  ر
س دددد لر،رفاررررو هرررررع ا لسرررر  مم اجرررريت ا مقرررري  و اقررررل ا مو قررررا  

ص  ال و دددددددد ،ا م  اررررررررينا    و432  و399ص  الصددددددددن ع  م،
قدامرررل اررر  اليررر     و206  ص ع ددد ارال ددد اااررر   اي اررري    و303

   ومي الدهي91  ص نقعرال  ا
ع ددوامرع ددارلددمر هررر(93  ة   ا لررل فاررا ارر    جاررد ارر  جمرر ) (27)

  2و ق ررح فرري   م مررد  دا  ا  ورري  ا ل اررا  ا رر وة      لدد رال  دد 
   ا وا ل مخو يل  وها  161  -160ص     1996

       رررر                           و يس د    ا  وام فا جم            يل   رر                     قي ة   و     هي م ر 
       رررر                          ث  اغم  ه  ي فخة  فا خ ي                                   قي ة  و تد م   ه    ات  ني    
                              ث   اسا   ة  وسلى ج ى ف ث  م                                قي ة   هي قد غم  وه  فأاى    

 124/  2 ال  ع راا   ب ح  (28)
 ا ونررروخا    رررى اررر  جا رررد اررر  ا و  رررد جاررريدت فاررروا ا وررر م )  (29)

و ق ررررح  سرررر   يمررررع   ع ددددوامرالله ددددا هررررر( 280ة   ا  رررري ا
  و وا رررررررل 876/ 2   3ا تررررررر  فا  دا  ا ملررررررري م  متررررررر    

 ا د وا   " ه ا و ع" . 
فاررررررو هرررررررع   و206  ص ع دددددد ارال دددددد ا،راارررررر   اي ارررررري (30)

ا موبرررر   ا م  اررررينا    و432  ص س دددد لرالصددددن ع  مرا لسرررر  م 
 303ص 



 أو لون 
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  واعا ررررية   سررررة 965 -964/ 3انظرررر  اعا ررررية فررررا د وانرررره  (31)
موليقاررل  و رر  فاررد ا ا ررة ا ثررينا فررا ا ررد وا   و وا ررل ا ا ررة ا ثي رر  

 فا ا د وا  
 "وذ ك  و " ادع " ف ي  ك  ومي"

 166  -165ص  ،الموشح، الملة ا   ا32ا

 367، ص دالئل اإلعجازعإد ال اهل الجلجا  ،  ا33ا

 131، ص أسرار البالغةعإد ال اهل الجلجا  ،  ا34ا

 529، ص دالئل اإلعجازعإد ال اهل الجلجا  ،  ا35ا

 17،  ص كتاب الصناعتين ألو هتل العلكلا، ا ال  ا36ا

 290و   170ص  ،الفصاحةسر  ال  س اف الدفاج ، ا ال ا37ا
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 الخطف ألجل المال
 )دراسة فقهية تطبيقية( 

 مصطفى صالح الشبيب، د. إبراهيم شاشو 
 قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة إدلب

 ملخص البحث 
المال، فقد قمت في هذ البحث بيان وتوضيح وتأصيل شرعي لظاهرة الخطف ألجل  

بداية بتعريف مصطلح الخطف منفردا، ثم عرفت مصطلح الخطف ألجل المال، وبينت أهم  
ومعناه من الناحية الشرعية، ثم بينت تكييف ظاهرة الخطف الخطف وطرقه وصوره وسائل 

 شرعا وحكمها وعقوبتها. 

حد الحرابة، بل هو صورة    ىوقد خلصت إلى أن الخطف ألجل المال أقرب ما يكون إل
من الصور المعاصرة لحد الحرابة وذلك لتوفر بعض أركان حد الحرابة فيه، وذكرت في  

عقوبة من يرتكب جريمة الخطف ألجل المال وذلك لعظيم ضررها   تغليظالتوصيات ضرورة  
 وخطرها على أمن المسلمين وسالمتهم.

 . الكلمات المفتاحية

 ألجل المال. الخطف، حكم الخطف، حكم الخطف
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Kidnapping fo Money 

(Applied Jurisprudence Study) 
Dr. Ibrahim shasho ،Mustafa Salih alshbib 

Abstract 
In this research, there is a clarification and legal originalization of the 
phenomenon of kidnapping for money. I first defined the term 
"kidnapping", then I defined the term "kidnapping for money", and 
showed the most important means, methods and forms of kidnapping 
and its meaning in terms of legality, then showed the legal adaptation 
of the phenomenon of kidnapping, its ruling and punishment. 
I have concluded that kidnapping for money is as close as possible to 
the penalty of banditry, rather it is one of the contemporary forms of 
the penalty of banditry, due to the availability of some of the pillars 
of the penalty of banditry in it. I mentioned in the recommendations 
the necessity of strictness in the punishment of those who commit the 
crime of kidnapping for money and that is because of its great harm 
and danger to the security of Muslims and their safety. 

Key Words 

Kidnapping, kidnapping verdict, Kidnapping for money 
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 المقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ي أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد

                                                                        له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم أرسله ربنا لألمة داعيا   ال شريك  
                                 ونذيرا  ومبلغا  وهاديا  وبشيرا .

)حكم الخطف ألجل المال( وهذا الموضوع له صلة مباشرة    لقد كان عنوان بحثي المقدم
الناس وأمنهم وأموالهم، وحاولت في ان حكمه                                  تأصيل الموضوع تأصيال  شرعيا  وبيه  بحياة 

 لخطورة هذا الفعل.

 أهمية البحث:

                                    الد ين والعقل والنفس والن سب والعرض الضروريات،  إن الشريعة اإلسالمية جاءت لحفظ  
لألمن    افيه تهديد  ألن  ؛عظيمن خطر االعتداء على إحدى هذه الضروريات خطر  إوالمال، و 

الخطف  وإن موضوع  البالد،  مستوى  على  صوره    تعددتو منتشرة،  أصبح ظاهرة    والسلم 
جد الباحث أن بيان خطره على المسلمين وحكم الشرع فيه أمر لذلك و وأشكاله ووسائله، و 

 . وهام ضروري 

 سبب اختيار البحث: 

البحث هو عمل   اختيار  مجال  الباحث  إن سبب   على   االطالعلزيادة    القضاء،في 
اإلسالمية   الشريعة  في  الخطف  الناحية  و أحكام  من  الفعل  هذا  أحكام   الشرعية،تفاصيل 

المحرر فكان  السوري  وكذلك مما دعاني لكتابة هذا البحث انتشار هذه الظاهرة في الشمال
من الضروري بيان حكمها من الناحية الشرعية وإظهار عظيم حرمتها في الشريعة اإلسالمية  

 لمن تسول له نفسه الوقوع فيها.                   تحذيرا  وتنبيها  

 

 أهداف البحث: 
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بيان مفهوم جريمة الخطف ألجل المال في الشريعة اإلسالمية وبيان حكمها وعقوبتها،  
وأثر التوبة قبل القدرة على الخاطف فيها، والتعرف على الصور المعاصرة للخطف ألجل  

ومدى انطباق حد الحرابة على الخاطفين ألجل    هووسائلالخطف ألجل المال  المال، وطرق  
ع دالمال، وأثر عمليات الخط  . جميعها                                              ف ألجل المال على المجتمع من النواحي والص 

 إشكالية البحث:

 :تينلأمس تكمن إشكالية البحث في 

جريمة الخطف ألجل المال، مع خلوها من أركان حد  إنزال وصف الحرابة على  ــــ  1
 .والمكابرة( )المجاهرةالحرابة 

بحد الحرابة، أم يعاقب   فهل يعاقب  نوع العقوبة المستحقة لمن ارتكب الجرم،ـــــ  2
 ؟ بعقوبة تعزيرية

لم يجد   ؛ ولذلكالجرائم زمن الفقهاء المتقدمين المجتهدين  ا النوع منعدم وجود هذــــ  3
 .                                                                    الباحث توصيفا  فقهيا  دقيقا  أو تكييفا  علميا  منضبطا  لهذه الجريمة

 :السابقة الدراسات

 موسع   بشكل  وأشكاله  وصوره  الحرابة  حد  موضوع  العلم  وطالب  الفقهاء  من  العديد  تناول
 تحدثت   المعاصرة  الدراسات  بعض  ظهرتكذلك  و   فيه،  القول  وفصلوا  متناهية  بدقة  وبحثوه
  الحرابة   بحد  الالحقة  الصور  أسماها        صورا    بعضهم   وذكر  الحرابة  لحد  المعاصرة  الصور  عن

مؤلفوها    يتطرق   لمأغلب تلك الدراسات    لكن  ،الغيلة  وقتل  وسلم  عليه  هللا   صلى  النبي  كسب
  حد  عن  مكالمه  عموميات  في  هو ذكر   وإنما  خاص  بشكل  المال  ألجل  الخطف  لموضوع
 . له الشرعي التوصيف  أو الفقهية الناحية من  حكمه وايبين ولم الحرابة

بعض  قد  و  اإلسالميةالدراسات  تناولت  الشريعة  في  االختطاف  وذكرت   عقوبة 
  ـــــ الحقوق  كليةفي للدكتور حايد فريدة  هذه الدراسات دراسة  ومن  حكمها                خصائصها وبينت  

 ل. جيج ــــ  جامعة محمد الصديق بن يحيى
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مقارنة بين    دراسة)  االختطاف  جرائمعنوانها    عبد هللا   بالوهاعبد    كتوردللوكذلك دراسة  
 .األردن اإلسراء،جامعة  (القانون والفقه اإلسالمي

 : تهوطريق البحثمنهج 

التحليلي وهو تصور المسألة المراد بحثها بشكل دقيق    وصفيالمنهج ال  يفي بحث  تاتبع
اآليات القرآنية التي تتحدث عن  ت  دراستها، وذكر قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من  

بإلى شرحها  تموضوع وعمدال س   بأرقامهاية  القرآناآليات    زوع، وقمت    وجعلت   اورهإلى 
ها توشرح  الموضوعاألحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن    تذكر   و  ،اية اآليةهنالعزو  

المبحوث بالموضوع  وبين صلتها  المعنى  تخريج  ،  بشكل عام من حيث  لطريقة  وبالنسبة 
المنهج اإلجمالي وهو ذكر اسم الكتاب الذي ورد فيه الحديث    تاألحاديث النبوية فقد اعتمد

ع نص حديث النبي صلى هللا عليه وسلم  وض  تورقم الجزء والصفحة ثم رقم الحديث واعتمد
في تخريج األحاديث على صحيحي البخاري ومسلم، فاذا لم    ت بين قوسين مائلين. واعتمد

كتب أهل العلم المتقدمين   نظرت ثم عنه في كتب السنن األربعة،  تجد الحديث فيهما بحثأ
من    توح واستفدالمطر بالبحث  على ما كتبوه في كتبهم فيما له صلة    توالمتأخرين واطلع

                                                                                    أقوالهم واستنباطاتهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها في تكييف الموضوع المطروح فقهيا . 

    :هونطاقالبحث حدود 

كخطف    الخطف،دخل تحته حاالت كثيرة من  ت  واسع،إن الخطف ألجل المال مفهوم 
وسأقتصر في بحثي على الكالم عن خطف األشخاص   وغيرهما،السفن التجارية والطائرات  
 باقي أنواع الخطف.  لىألجل المال دون الكالم ع

 

 خطة البحث:

 :انالبحث مؤلف من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، ولكل مبحث مطلب

 مطلبان: وفيه المبحث األول: تعريف الخطف 

 المطلب األول: تعريف الخطف.
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 ألجل المال.المطلب الثاني: تعريف الخطف 

 المبحث الثاني: أسباب الخطف ألجل المال ووسائله وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: أسباب الخطف ألجل المال. 

 ألجل المال. هوطرقالخطف المطلب الثاني: وسائل 

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لجريمة الخطف ألجل المال وحكمه وعقوبته وفيه  
 مطلبان:

 الفقهي لجريمة الخطف ألجل المال. المطلب األول: التكييف

                                                  المطلب الثاني: حكم الخطف ألجل المال وعقوبته شرعا .

 النتائج والتوصيات. وتتضمن :الخاتمة

 هوامش البحث.

 المصادر والمراجع. 

 
 

 
 

 المبحث األول: تعريف الخطف
 المطلب األول: تعريف الخطف. 

                                             ومنه قوله تعالى: ﴿ي ك اد  ال ب ر ق  ي خ ط ف    (1)   ،االستالب، وقيل األخذ بسرعةلغة:    الخطف
ار ه م  ﴾    (2) .(، وقال الطبري: الخطف هو السلب20البقرة )                 أ ب ص 
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 ( 4) في تفسير الخطف: يخطفها الجني: يأخذها ويسلبها بسرعة. (3)  البغوي وقال  

 ( 6) .: اختطفه: استرقه(5)   منظورقال ابن 

فليس للفقهاء تعريف يخص  ، االختطاف في اصطالح الفقهاءما تعريف أ          واصطالحا :
لكنهم يذكرون مصطلح الخطف ضمن مباحث    لها،االختطاف كجريمة بالمفهوم الحديث  

وكالهما    واحد،ألن االختالس واالختطاف عندهم بمعنى    المختلس،والمختطف هو    السرقة،
أن المنتهب    واالنتهاب:الس  والفرق بين االخت  السرعة،أخذ الشيء عالنية على وجه    يعني:

 ( 7) .والقهريأخذ الشيء عالنية وعلى وجه المغالبة 

: أخذه ق س ر ا، محتجز ا إي اه في مكان  ما، طمعا في فدية  أو ابتغاء أمر  و                                                                                       خط ف  الش خص 
 (8)   ما.

                                                                                ولم أجد في كتب الفقهاء المتقدمين تعريفا  لجريمة الخطف يتطابق مع صورتها المعروفة 
في الجريمة المعاصرة، والسبب في ذلك هو حداثة جريمة الخطف، حيث لم تكن معروفة 
عند الفقهاء السابقين بهذا االسم، وإن كان بعض الفقهاء قد توسع في مفهوم جريمة الحرابة  

تقع في الطريق سواء  حتى تشتمل كل أنوا  التي  المال، أو أع الجرائم  وقعت بقصد سلب 
االعتداء على األشخاص  بالقتل أو انتهاك العرض أو حتى مجرد جرائم اإلخافة واإلرعاب،  
وهذا يصدق على بعض صور جريمة االختطاف وخاصة عند من يرى أن جريمة الحرابة  

   (9)    ا .                                             يمكن أن تقع داخل المصر أو خارجه ليال  أو نهار 

 
 المطلب الثاني: تعريف الخطف ألجل المال

خطف الناس ألجل المال مفهوم واسع يدخل فيه خطفهم واحتجازهم ومفاداتهم بالمال 
عن طريق أهلهم، ويدخل فيه خطف أحد أفراد عائلة المراد ابتزازه )كزوجته أو ابنه أو والده( 

 وابتزازه على مبالغ مالية مقابل إطالق سراحهم.  

مبالغ مالية   ىدولته عل رتبة عالية ومفاوضة    ى ويدخل فيه خطف موظف أو مسؤول ذ
 كبيرة مقابل تركه. 
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متنها ركاب والتهديد بتفجيرها أو قتل من فيها أو تحويل   ىويدخل فيه خطف طائرة عل
 حكومة مواطني تلك الدول مبالغ مالية طائلة للخاطفين تودع ضمن بنوك وبأرقام سرية.

ن خطف وبما أن البحث يتحدث عن خطف األشخاص فقط ألجل المال فلن أتحدث ع
أو السفن وما شابههما، وسأقتصر على الحديث عن خطف األشخاص ألجل   الطائرات 

 المال.

العلم  أحدا من أهل  المال لم أجد  القاصر عن تعريف الخطف ألجل  وخالل بحثي 
 عرف هذه الجريمة تعريفا كامال ولذلك عرفتها بناء على دراسة عامة لمفهوم الخطف. 

ة أشخاص على خطف أحد األفراد ألهداف قد                  إقدام شخص أو عد  هو    االختطافف
 (10)         مالي ة.                             تكون سياسي ة أو اجتماعي ة أو 

رصد  والجرائم عادة  تحتاج  وتنفيذ     ا  الجماعية  واحتجازه       ا  ومراقبة  المخطوف  ونقل 
 والمفاوضة عليه واستالم المال من أهله.

 وطرقه المال ألجل الخطف أسباب: الثاني  المبحث

 المال   ألجل الخطف أسباب: األول المطلب 

أسباب تعود إلى الخاطف،    ثالثة أقسام،يمكن تقسيم أسباب الخطف ألجل المال إلى  
 ، وأسباب عامة. وأسباب تعود إلى المخطوف

 أوال: األسباب التي تعود للخاطف:

  في  مباشر  غير  أو  مباشر  عامل  لهما  والبطالة  الفقر  إن  :االقتصادي  ــــ العامل1   
 سبل   وجود  من  العمل  عن  توقف  الذي  العامل  حرمان  تعني  فالبطالة  الخطف،  جريمة  انتشار
 رغباته   يشبع  أن  يستطيع  بموجبها  المحرمة التي  الطرق   إلى  يلجأ  الحالة  هذه  ففي  العيش
  لجمع  طريق  أسهل  ووجد   أمامه،  موصدة  ووجدها  العمل   أبواب  طرق   فإذا  حاجاته،  ويسد
 يسلك   ألن          مضطرا    نفسه  يجد  فإنه        عنوة    منهم   المال  وأخذ  وابتزازهم  الناس  خطف  هو  المال
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 تنتشر   التي  البلدان  من  كثير   في  يحصل  ما   وهذا  المال  لجمع  سهلة  طريق   وهي  الطريق،  هذا
 البطالة والفقر.  فيها

العامل2  واتباعهم   الحنيف  الدين  تعاليم  عن  األشخاص  بعض  بعد  إن  :النفسي  ـــــ 
  بلباس  إنس  شياطين   منهم  تجعل   بالسوء  األمارة  والنفس  السوء  ورفقة  الشيطان  لخطوات
  من  يجعل  المحرمة  وشهواتها  وملذاتها  الدنيا  في  واالنغماس  الدين  عن  البعد  وهذا  البشر،
        إرضاء    حدوده  ويتعدى   هللا   محارم  فينتهك  ذمة،  وال      إال    هللا  خلق  في  يراعي  ال  امجرم  صاحبه
 احتجازهم   بعد   طائلة  مبالغ  على  يفاديهم  أو  أموالهم  ويسلبهم  األبرياء  فيخطف  وملذاته،  لشهواته
 . قصيرة أو طويلة         أحيانا   تكون  لفترات

  منضبطةال  وغير  الشاذة  الفتاوى   بعض  األخيرة  اآلونة  في  ظهرت  :الديني  ـــــ العامل3
 عند   إفراط  أو  لغلو  إما  تعود  الفتاوى   هذه  وغالب  ة،يمسل  شرعية  أسس  على  المبنيةغير    أو

 ألهل  االنتساب  يدعون   من  بعض  فقام  الحرام،  المال   في  وطمعه  المفتي  لتشهي  أو  صاحبها،
 وصلوا  وربما  باطلة،  وحجج  واهية  بذرائع  بالباطل  الناس  مال  أكل  تجيز  فتاوى   بإصدار  العلم
  اإلسالم   دين  من  وإخراجهم  أصحابها  تكفير  بعد  الدماء المعصومة  الستباحة  الفتاوى   بهذه

 هؤالء  من   فئة   وهناك  المعصومة،  أموالهم  يستبيحون   تكفيرهم  على  وبناء   مرتدين،   واعتبارهم
  يمثلون   أنهم  زاعمين  التعزير  سبيل  على  يأخذونها  وإنما  ،  أموالهم  يستبيحون   من  يقتلون   ال

 الفئة   هذه  وتستهدف  الشرعية،  المحاكم  خارج   ذلك  يكون          وطبعا    والقضاء،  المسلمين  سلطان
  فيقومون   أياه،  سلبهم        شرعا    ويجوز  حراما  مالهم  فيعتبرون   والمعاصي  الذنوب  أصحاب  بعض

 بمبالغ  يعزرونهم  ثم  الشرعي  القضاء  عن  ممثلين  أنفسهم  معتبرين  معهم  والتحقيق  بخطفهم
 بحجة   خطفهم  بعد        قهرا    الناس  أموال  تأخذ  طائفة  ظهرت  وكذلك          أحيانا ،  كبيرة  تكون   مالية
  مسيرة  لدعم        شرعا    جائز   الطريقة  بهذه  أموالهم  الناس  سلب  أن  ويعتبرون   الجهاد  أو  الثورة  دعم

وتغطية نفقاتهما مع أن هذا الفعل نص الشارع الحكيم على تحريمه واعتباره    الثورة  أو  الجهاد
  ،(188)  البقرة  ﴾                ب ال ب اط ل               ب ي ن ك م                  أ م و ال ك م              ت أ ك ل وا        و ال  : ﴿سبحانه وتعالى        ق ال    ، رالكبائ  أكبر من  
  «وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل »وسلم: عليه هللا  صلى نا الكريم نبي قالو 
  أو   علمال  أهل  ليسوا من  الخطف  بأعمال  يقوم  من  أن  وبعد التتبع واالستقصاء تبين لي  (11)
 على   والقضاء  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  الخطف  عملية  من  هدفهم أن  وأ  تقى،ال وأ  فضلال
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 ها ءأهوا  اتبعت  وسلب  خطف  عصابات  هم  إنماو   أصحابها،  وتعزير  والمعاصي  الفجور  ظواهر
  حياتها  في  به  لتتنعم   كمية  وأكبر  جهد  بأقل  المال  جمع  في  نفسها  طمع  تحت  الفاسدة،
  لكنها   وردعهم  وتأديبهم  والمعاصي  الذنوب  أهل  تعزير  ظاهرها  والتي  الدعاية، هذه  فاخترعت

  بتسليم  لقاموا  فعلهم  في  صادقين  كانوا  ولو   وسلب،  خطف  عمليات  إال  هي  ما  الحقيقة  في
  يكون           وغالبا    المحرر،  الشمال  في  المنتشرة  الشرعية  للمحاكم  والمعاصي  الذنوب  أهل

 لسلب   الخاطفون   دعاهاا  فاسدة  ذريعة  هي  وإنما   المعاصي  و  الذنوب  أهل  من  ليس  المخطوف
 .  حق وجه دون  ماله المخطوف

 الشريحة المستهدفة بالخطف() ثانيا: األسباب العائدة للمخطوف

 بالخطف   المستهدفة  الشريحة  هم  واألثرياء  األموال  رؤوس  أصحاب  إن:  الغنى والثراء ــــ  1
  عند  إال يتوفر ال والمال  المال، كسب هو منه والهدف فعل الخاطف فإن سبب عام،  بشكل
 فال  المال، له يوفرهما حياته في ورفاهية ترف صاحب الغني يكون          وغالبا   المذكورة، الطبقة

  وإهانته   بضربه  قاموا  إن         خصوصا    الخاطفة  الجهة  من   له  يتعرض  الذي  الضغط  حملتي
 على   والحفاظ  أيديهم   من   نفسه  إلنقاذ   لهم  المطلوب  المبلغ  دفع  على  مباشرة  فيعمل  وإذالله،
 محالت   أصحاب  كانت  بالخطف  المستهدفة  الفئة  أن  تالحظ  المحرر  الشمال  وفي  حياته،
  لمحاوالت   عرضة  كانوا  فقد  الصاغة  محالت  أصحاب  وكذلك  واألطباء  والتجار  الصرافة
 سبيلهم   إخالء  يتم  ولم  والطويلة  المتوسطة  بين  تراوحت  لفترات  واالحتجاز  الخطف  من  متكررة

 القبض  وإلقائها  األمنية  القوى   تدخل  بعد  أو  للخاطفين،  طائلة  مبالغ  أهلهم  أن دفع  بعد  إال
 هو  الخطف  بعملية  المستهدف  يكون   ال           وأحيانا    المخطوفين،  سراح  وإطالق  الفاعلين  على

 المال   لتحصيل  عليه  للضغط  والده  أو  شقيقه   أو  ابنه  استهدف  ولربما  بعينه  المال  صاحب
 .منه

 بعض   فإن(  الديني  العامل)  في         سابقا    معنا  مر  وكما  :والخلقي  الديني  االنحراف  ـــــ2
للخطف،    المجاهرين          وخصوصا    والمعاصي  الذنوب  في  يقعون   من يكونون عرضة  منهم 

  ذنوبهم  عن  معهم  والتحقيق  واحتجازهم  بخطفهم  والصالح  التقى  أدعياء  بعض  يقوم  حيث
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 بالفعل  المخطوف  يكون            وأحيانا    شرعية،  محاكم  في  ن و محقق  أو  قضاة  وكأنهم  ومعاصيهم
  أو  اإلكراه   نتيجة  الخاطفة  العصابة  أمام  يقر            وأحيانا    المحرمة،  األمور  بعض   في  وقع  ممن

 على   تعزير له  المبالغ  هذه  أن         زاعمة    مالية  مبالغ  بسلبه  الخاطفة  العصابة  فتقوم  الضرب،
 المخطوف   فيه  وقع  مما  أشنع  في  وقعوا  أنهم  هي  الحقيقة  لكن  فيها،  وقع  التي  المحرمة  األفعال

 المال   وأخذ  والضرب  والحبس  كالخطف  محرمة   أفعال   مجموعة  ارتكبوا   فهم (  صدقوا  إن)
 .والتأديب والضرب للحبس يحتاج  من  وهم واإلكراه، بالقوة

 أسهل   يكون   بالعموم  البلوغ  سن  دون   هم  الذين  األطفال  خطف  :األطفال  خطف  ــــ3
 تكون   الوقت  وبذات  عندهم،  النفس  عن  الدفاع   ووسائل  المقاومة  النعدام  الخاطفة  للمجموعات

  تنعدم  القتلة  المجرمين  بين  ابنهم  يرون   عندما  المخطوف  الطفل  أهل  ألن  ناجحة  العملية
  الخاطفة   العصابة  يد  من  ابنهم  أسر  لفكاك   والرخيص  الغالي  ويبذلون   أمامهم  الخيارات
 .الخاطفة الجهة وأوامر طلباتل ويمتثلون 

 مع   الكمائن  طرق   من  الطريقة  هذه  اعتبار  ويمكن  :النقل  وسائل  أصحاب  خطف  ـــ4
  تكسي)  كانت        أيا    العامة  النقل  وسيلة  صاحب  من  الطلب  طريق   عن  فتتم  الطريقة،  اختالف
 آخر،   مكان  إلى  مكان  من  الخاطفين  نقل(  البضائع  لنقل  شحن  سيارة  ــــ  ميكروباص  خاصة ــــ
 وبعد   للخطف،  عصابة  إال  هم  ما  الطلب  أصحاب  أن  النقل  وسيلة  صاحب  يجهل         وطبعا  

 العصابة   أفراد  يقوم  عمليتها  لتنفيذ         مسبقا    أعدته  قد  الخاطفة  الجهة  تكون   لمكان  وصولهم
 اإلجراءات   معه  ع    تب      وت    وطلباتهم،  أوامرهم  تنفيذ  على   وإرغامه  السائق  على  سالحهم  بإشهار

 العصابة   تكتفي  وربما  سيارته  السائق  سلب  يتم          وغالبا    المخطوفين  باقي  مع  المتبعة  هاذات
  إطالق  مقابل   مالية  فدية  ذلك  على         زيادة    تطلب  وربما  سراحه  وتطلق  فقط  بذلك  الخاطفة
 .  سراحه

 السيارة  بيعت أو أمرها كتشفي حتى ال السيارة أوصاف بتغيير  ذلك بعد العصابة وتقوم
 .فيه  والسلب الخطف عملية تنفيذ تم الذي المكان عن بعيد  مكان في

 األسباب العامة:ثالثا: 
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  يكون   التي  المناطق  في  والسلب  الخطف  حاالت  تكثر   :الفوضى  وانتشار  األمن  ضعف 
  في  بعملياتهم   ويقومون   الحالة  هذه  المجرمون   يستغل  حيث          ضعيفا ،   فيها   األمني  الوضع
 استغل   المحرر  السوري   الشمال  وفي  العمليات،  هذه  في  ينجحون   ما  وغالبا  والسلب،  الخطف

  وغالبا  والسلب،  الخطف  بعمليات  فقاموا  الصائل   العدو  بقتال  المجاهدين  المجرمون انشغال
 تتمكن   ال  حتى  البالد،  خارج  المحرمة  لعملياتهم  تنفيذهم  بعد  المجموعات  هذه  أفراد  يهرب  ما

 اقترفت  ما جزاء لينالوا الشرعية للمحاكم  حالتهمإو  عليهم القبض لقاءإ من المختصة األجهزة
 . أيديهم

 وطرقه المال ألجل الخطف وسائل: الثاني  المطلب

 :في نحصرها أن ويمكن المال لسلب الخطف ووسائل طرق  وتتنوع تتعدد

  بأسلحة   مسلحين  أشخاص  مجموعة  بقيام  الطريقة  هذه  وتكون   :السالح  بقوة  ــــ الخطف1
 شخص   بخطف  وجوههم  على  وأقنعة  مذخرة  اجعب  ويرتدون   (قنابل  مسدسات،  ،بنادق)  حربية
 وكذلك  للمخطوف،  ومراقبة  رصد  عملية  الخطف  عملية  يسبق              وغالبا  ما   السالح،  تهديد   تحت
 والتاجر   الطبيب  خطف  فيتم  واالجتماعي،  المالي  لوضعه  دراسة  بعد  المخطوف  انتقاء  يتم

 من          أحيانا    الخطف  ويكون   الصرافة،  محالت  أصحاب  وكذلك  الصاغة  محالت  وأصحاب
 المحاكم  شرطة  أنهم  ويدعون   أمنية  صفة  الخاطفة   المجموعة  تنتحل  فأحيانا  المخطوف،  بيت
  يكون            وأحيانا    قضائية،  أو  عسكرية  جهة  ألي  بتبعيتهم  يصرحون   ال           وأحيانا    ها،و أمني  أو

  الخطف   يكون            وأحيانا  (  عيادة  ــــ   صيدلية ــــ  صرافة  محل  مشفى ــــ )  العمل  مكان  من  الخطف
  ويتم  يركبها  التي  النقل  وسيلة  أو  سيارته اعتراض  فيتم  المخطوف  فيه  يمر  مهجور  مكان  من

فغالبا    العمليات،   هذه  لمثل   ومجهزة  مدربة فرق   العمليات  بهذه  تقوم  و   مجهول،   لمكان  سوقه
  العملية،  نجاح  لضمان  تستخدم  السلكية  وأجهزة  ومناظير   ورصد  مراقبة  أجهزة  يمتلكون ما  

  أو  ثالث،  وسيط   طريق  عن  ضخم  مالي  بمبلغ  المخطوف  بمبادلة  إما   العملية  هذه  وتنتهي
  مزيف،  غير  أنه  من  للتأكد  وفحصه  بأخذه  الخاطفة  الجهة  وتقوم  معين  مكان  في  المال  يوضع

  وتصفيته   المخطوف  قتل  يتم  المال  أخذ  بعد           وأحيانا    ذلك،  بعد  المخطوف  سبيل  يطلق  ثم
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  وأثناء  أمرهم،  فضح  يتم  ال  حتى  الخاطفة  العصابة  أعضاء  أحد  على  تعرف  إذا         خصوصا  
 وسائل   عبر  مجهولة  أرقام  ويتم التواصل من  تامة  بسرية  تتم  التي)  والمفاوضة  الخطف  عملية

 كإرسال  شنيعة،  بوسائل  المخطوف  أهل  بابتزاز  الخاطفة  الجهة  تقوم(  اإللكترونية  االتصال
 من   والضرب  واإلهانة  التعذيب  أنواع  أبشع  يتلقى  وهو  المخطوف  فيه  يظهر  لهم  فيديو  مقاطع

 .عنه اإلفراج مقابل  بلغ مهما الخاطفة الجهة تطلبه الذي المبلغ  دفع أهله ويرجو الخاطفين

 في   كمين  بنصب  الخاطفة  المجموعة  فيه  تقوم  إذ  :الكمائن  طريق  عن  الخطف  ـــ2
 طلب   من  المخطوف  فيه  يتمكن  ال  بحيث  قليلة،  أو  معدومة  شبه  الحركة  فيه  تكون   مكان
 للخطف  المعد  المكان  إلى  المخطوف  باستدراج  الخاطفة  المجموعة  تقوم  وربما  والعون،  الغوث
  أو   الخاطفة  المجموعة  مع  امتواطئ  هنفس   الوقت  في  ويكون   ،منه  المقربين  أحد  طريق  عن
 ما  أو شراء أو بيع صفقة إلتمام الكمين لمكان  قدومه بضرورة المخطوف إعالم طريق عن
  في   الصعود  على  إرغامه  يتم(  الكمين)  المحدد   للمكان  المخطوف  وصول  وبعد  ذلك،  شابه
 في  ذكرها   تم   التي  ها نفس   والطرق   الوسائل  الخاطفة  الجهة  وتتبع  .للعملية  مخصصة  سيارة
 . الخطف ومكان الخطف عملية أثناء يحصل  وما التبادل طريقة من السابق البند

النساء  للخطف  المعدة  الكمائن  ومن عبر    هي  تكون   امرأة   تتواصل  فقد:  االستدراج 
 والتمتع  منها  بالنيل  ووعده  المخطوف  إغواء  بعملية  وتقوم  الخاطفة  العصابة  أفراد  أحد  باألصل

 يتفاجأ   الموعود  للمكان  وصوله  وبعد  المحرمة،  شهوته  وطأة  تحت  المخطوف  فيحضر  بها
 اإلجراءات   بمتابعة   الخاطفة  العصابة  ذلك  بعد  وتقوم  يجهلها   امرأة   من  لخدعة  تعرض  أنه
 . مالي مبلغ مقابل  ومبادلته وتعذيبه وسجنه نقله من المخطوف مع ذكرناها التي هاذات

  تربطهم  أناس  من         غالبا    العملية  هذه  وتتم  :العقلية  المؤثرات  طريق  عن  ـــ الخطف3
 الشراب  أو الطعام  في له منومة أو مخدرة مادة  بوضع يقومون  حيث المخطوف، مع عالقة
  معه  تتبع  المنومة  أو  المخدرة  المادة  تأثير  تحت  ينام   أن  وبعد  به،  تجمعهم  جلسة  أثناء

 .المخطوفين باقي مع المتبعة هاذات السابقة اإلجراءات

 . وعقوبته وحكمه المال ألجل الخطف لجريمة الفقهي  التكييف:  الثالث المبحث
 . المال ألجل الخطف لجريمة الفقهي التكييف: األول  المطلب
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الخطف   جريمة               وصفا  دقيقا  ل)بعد بحثي القاصر(    لم أجد في كتب الفقهاء األقدمين
 ألجل المال، والسبب في ذلك حداثة هذا النوع من الجرائم وتنوع طرقه وأساليبه. 

لألفعال   الفقهاء  إطالقات  على  غالبة  كانت  واالنتهاب  والسلب  السطو  عمليات  وإن 
لعملية الخطف، وبالمقابل تجد أن بعض الفقهاء توسع في مفهوم جريمة الحرابة  المشابهة  

أنواع الجرائم التي تقع في الطريق سواء وقعت بقصد سلب المال، أو    جميعحتى تشمل  
االعتداء على األشخاص بالقتل أو انتهاك العرض أو حتى مجرد جرائم اإلخافة واإلرعاب، 

الختطاف وخاصة عند من يرى أن جريمة الحرابة  وهذا يصدق على بعض صور جريمة ا
الخطف    ماهية جريمة                                                              يمكن أن تقع داخل المصر أو خارجها ليال  أو نهارا ، وبالنظر إلى  

  وإنما،  ةواحد   جريمةرى أن فعل الخطف هو  أال    نيبالشكل المعاصر لها فإنألجل المال  
وجل وسنة نبيه صلى                                                       هو فعل مركب من عدة جرائم محرمة شرعا  بنصوص كتاب هللا عز 

والضرب   باإلكراه  المال  وسلب  واالحتجاز  والتهديد  الترويع  على  يشتمل  وسلم،  عليه  هللا 
                                                                                     والتعذيب، ولو راجعنا كتب الفقهاء لوجدنا أن لكل فعل من األفعال السابقة مبحثا  مستقال  

 ينص فيه على حرمته في الشريعة اإلسالمية.

الفقهاء في مفهو  ليشمل الجرائم  وقد توسع طائفة من  الحرابة  التي فيها قطع    هاكلم 
  مكان ذلك داخل العمران، أأاآلمنين ومغالبتهم على أنفسهم وأموالهم، سواء    إخافةو   الطريق

ستخدم المحارب في ذلك السالح أم لم يستخدمه، وقالوا إن جميع أكان في الصحراء، وسواء  
 ساد في األرض. اإلف ضروب  من  اهذه األفعال موجبة لحد الحرابة كونه

نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا أن اعتبار الحرابة في البنيان )داخل المدن( ف 
  (13)   والشافعي  (12)  عنه  هو قول طائفة كبيرة من الفقهاء قال: وهذا قول مالك في المشهور

في البنيان أحق بالعقوبة    مبل ه  (15)  ،أحمدوأكثر أصحاب    (14)  حنيفةوبعض أصحاب أبي  
منهم في الصحراء، ألن البنيان محل األمن والطمأنينة، وألنه محل تناصر الناس وتعاونهم،  

  ،اجميع  فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، وألنهم يسلبون الرجل في داره ماله
 ( 16)                                                       والمسافر ال يكون معه غالبا  إال بعض ماله وهذا هو الصواب.
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التجارية  وب القوافل  على  كالهجوم  القديمة  الحرابة  بين صور  الشبه  أوجه  إلى  النظر 
، وبين صور الحرابة الحديثة فإننا نجد أن هناك فوارق  وقطع طرق القوافل التجارية  وسلبها

عنها في طرق   تالحرابة وأساليبها، فالصور المعاصرة التي تحدثارتكاب جريمة  في طرق  
في زمن الفقهاء القدامى، لكن خطرها ال يقل  أو متصورة  موجودة    الخطف وأساليبه لم تكن

يفوقها خطرا، فقديما كان المحارب يقطع  أحيانا  عن خطر أفعال المحاربين الحقيقيين بل  
                                                                                         الطريق على المارة فإما أن يقتلهم أو يسلبهم المال أو يقوم بالفعلين معا  أو أن يخيف المارة 

ألن الطرق محمية    ؛الغالب  فيليوم فلم تعد هذه الصورة موجودة  بال قتل وال أخذ للمال، أما ا
                                                                              ووسائل النقل أصبحت أكثر أمنا  وتوفرت لدى الناس بعض وسائل األمن والحماية كالسالح 

 الفردي وغيره.

المال( هي جرائم  لسلب  )كالخطف  الحرابة  لحد  المعاصرة  الصور  إن  القول  ويمكن 
ينطبق عل تابعة لحد الحرابة،  يها بعض أوصاف وشروط حد الحرابة وفيها صور  حادثة 

وسلبهم  وتعذيبهم  واحتجازهم  الناس  اختطاف  على  تقوم  مسبقا ،  موجودة  تكن  لم                                                                                جديدة 
ضد إجرامية  أعمال  بارتكاب  الناس  بين  والرعب  الخوف  وإشاعة  ومن  همأموالهم  غير  ، 

م توفر بعض أن نسقط عن الصور المعاصرة ألفعال المجرمين حد الحرابة لعد  المعقول
أركان حد الحرابة الحقيقية التي اشترطها الفقهاء فيها والتي هي المجاهرة والمكابرة والمغالبة، 
فهذا يزيد من إجرامهم ويتنافى مع مقاصد الشريعة اإلسالمية والتي جاءت بنصوص وثوابت  

علوم  الم والمال، إذ منات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والعقل يتأمر بحفظ الضرور 
  أن من أمن العقوبة أساء األدب.

وإذا قمنا بمقارنة بين بعض الصور المعاصرة ألفعال المحاربين وبين بعض الصور  
                                                                               القديمة والتي ن ص على أنها جريمة حرابة كاملة، لوجدنا أن بعض الصور المعاصرة أشد 

وا السلم  يهدد  المسلم  المجتمع  في  وانتشارها  المسلمين،  مجتمع  على  األهلي                                                                      خطرا   ألمن 
المعاصرة  الصور  قياس  الضروري  من  فكان  والفساد،  للفوضى  المجتمع عرضة  ويجعل 

من حبس وإكراه   ا)الخطف ألجل المال( وما يحدث أثناءهجريمة  ألفعال المجرمين ومنها  
                                                                               وتعذيب وسلب للمال على الصور القديمة التي نص العلماء على أنها صور حرابة  كاملة  

ركة بينهما وهي االعتداء على اآلمنين وخطفهم واحتجازهم وضربهم وأكل  بجامع العلة المشت
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أموالهم بالباطل، وبعرض بعض الجرائم المكونة لفعل الخطف على ميزان الشريعة نراها من  
، يجتمع فيها االعتداء والصيال والغدر والبغي والظلم واإلفساد رأشد المحرمات وأكبر الكبائ

هي عن ترويع أخيه وترويع المجتمع بأي                      ع وإخافة، والمسلم ن  ألن الخطف تروي  ؛في األرض
فقد   االعتداءمن أوجه    خطفوسيلة أو أسلوب، فحرم هللا عز وجل االعتداء على الغير، وال

(، وقد جاء  190) البقرة﴾                ال م ع ت د ين          ي ح ب      ال       ّللا         إ ن               ت ع ت د وا        و ال  تعالى: ﴿ ربنا سبحانه و قال 
ال تروعوا المسلم فإن »من حديث علي بن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  

، وفي رواية من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه عن ( 17)  «روعة المسلم ظلم عقيم
يؤمنه                                     من أخاف مؤمنا  كان حقا  على هللا أن ال   »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :

 ( 18).«من فزع يوم القيامة

وخالصة القول هو أن أركان حد الحرابة متوفرة حقيقة أو حكما في جريمة الخطف 
الشرعي ثابت بنص الكتاب والسنة األول وهو الركن  ألجل المال وربما بزيادة عليها، فالركن  

                                                 ر س ول ه  و ي س ع و ن  ف ي األ ر ض  ف س ادا  أ ن                                               ﴿إ ن م ا ج ز اء ال ذ ين  ي ح ار ب ون  ّللا   و   :المتمثل بقوله تعالى
ل ب وا  أ و  ت ق ط ع  أ ي د يه م  و أ ر ج ل ه م م  ن  خ الف  أ و  ي نف و ا  م ن  األ ر ض  ذ ل ك  ل ه                 م  خ ز ي  ف ي                                                                                                                          ي ق ت ل وا  أ و  ي ص 

 .33                                                         الد ن ي ا و ل ه م  ف ي اآلخ ر ة  ع ذ اب  ع ظ يم ﴾ المائدة

اك م  ب ه  ل ع ل ك م  ت ع ق ل ون ﴾         ﴿وال  تعالى    وقوله                                                                                                         ت ق ت ل وا  الن ف س  ال ت ي ح ر م  ّللا   إ ال  ب ال ح ق   ذ ل ك م  و ص 
 .151األنعام

د ين ﴾ القصص                                                       ﴿و ال ت ب غ  ال ف س اد  ف ي األ  ر ض  إ ن  ّللا   ال ي ح ب     :وقوله عز وجل  . 77:                      ال م ف س 

د  ف يه ا و ي ه ل ك  ال ح ر ث  و الن س ل  و ّللا   ال  وقوله تعالى: ﴿                                                                                               و إ ذ ا ت و ل ى س ع ى ف ي األ  ر ض  ل ي ف س 
   .20                          ي ح ب  ال ف س اد ﴾ البقرة 

                                                                     ووجه الداللة في اآليات الكريمة هو بيان  من هللا عز وجل عن حكم من أفسد في  
، فدل على تحريم األفعال التي  األرض وما استحق المفسد في األرض من العقوبة والنكال

حاجاتهم وهذا ينطبق على وصف   ءمن شأنها إيذاء المارة ومنعهم من مواصلة الطريق لقضا
 فعل الخطف ألجل المال.
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النبي صلى هللا عليه   ب ي ن ك م            ف إ ن  »  وسلم:وكذلك قول  ك م ،                                                             د م اء ك م ، و أ م و ال ك م ، و أ ع ر اض 
 ( 19)  «                                                                                 ح ر ام ، ك ح ر م ة  ي و م ك م  ه ذ ا، ف ي ش ه ر ك م  ه ذ ا، ف ي ب ل د ك م  ه ذ ا

وسلب   به  أما الركن الثاني: وهو الركن المادي المتمثل في استعمال السالح والتهديد
رة األولى لحد الحرابة والصورة الالحقة أي المعاصرة متوفر في الصورتين الصو هو فالمال  

مع بيان أن بعض الفقهاء لم يشترط وجود السالح مع المحاربين   ،وهي الخطف ألجل المال
بالعصا والحجارة فهو  فالحنابلة قالوا من قطع الطريق    ليتحقق وصف الحرابة في فعلهم.

 (20) . لحديداأشبه ف األطرافو محارب؛ ألنه سالح يأتي على النفس 

الركن   الصورتين الثالث                وأيضا   في  ومتوفر  متحقق  فهو  الجرمي(  )القصد  المعنوي 
 األصلية والالحقة.

من ضروب اإلفساد في األرض   االخطف ألجل المال ضربيمكن اعتبار  ولكل ما سبق  
                                                           شرعا  بنصوص الكتاب والسنة النبوية الشتراكهما في علة واحدة،    ةويرقى لحد الحرابة المحرم

وقد ألحق بعض األئمة بعض الجرائم بحد الحرابة مع عدم توفر أركان حد الحرابة فيها 
أن يغتال رجال أو صبيا فيخدعه  وعرفوه ب(  21)   الحرابةكقتل الغيلة فقد اعتبره المالكية من  

وبناء على هذا التعريف فال يشترط فيه    (22)   كالحرابةحتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو  
 ومع هذا عدوا فاعله محاربا. المجاهرة والمكابرة

وكذلك سب النبي صلى هللا وعليه وسلم فقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا   
محارب هلل ورسوله ومن الساعين في األرض   وسلم  وعليه  هللا   صلىعلى أن ساب النبي  

                                                                   ، وأيضا  نقض العهد من الذمي فقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا على  ( 23)       فسادا  
 ؛، وكذلك تهريب وترويج المخدرات( 24) ذمة محارب هلل ورسولهأن ناقض العهد من أهل ال

                                                                                    ولما كان تهريب وترويج المخدرات لم يكن معروفا  في السابق عند علماء األمة، نظرا  لعدم  
انتشارها كما هو الحال عليه اآلن، ولعدم وجود تلك التنظيمات التي تتعامل بمنتهى الدقة 

ات، وعدم وجود الحدود الدولية واإلقليمية كما هو متعارف  والتنظيم والسرية في تجارة المخدر 
إشارات أشاروا لذلك  عليه اآلن، لذلك فإنهم لم يتطرقوا إلى أحكام المخدرات وتفصيلها، وإنما  

عابرة تجدها هنا وهناك، وهذا ما دفع علماءنا المعاصرين إلى االجتهاد في حكم من يقوم  
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شكل منظم ودقيق، مما نشأ عنه فساد عظيم سواء  ببيعها وترويجها، وذلك لما انتشرت ب
الفرد أو الجماعة. وهو ما جعلهم يقولون: إن من يقوم بتهريب وترويج المخدرات  مستوى  على  

مفسد في األرض، لذا فإنه يشمله عقوبة المفسدين في األرض الواردة في آية الحرابة، وهي 
                             أن يقتل تعزيرا  أو سياسية.  

تقدة لعنصري الحرابة السابقين، فال يوجد بها مجاهرة وال مكابرة،  وهذه الصورة تعتبر مف
وليس فيها في الغالب إخافة أو ترويع لآلمنين، بل يعتمد المهربون والمروجون على نقيض 

 (25)  المجاهرة وهو االستخفاء واإلسرار.

يعبر عنه فقهاء   ما  الناس لالستيالء على أموالهم وهو  يذهبون عقول  الذين  وكذلك 
ذهاب عقولهم واالستيالء على  ونحوه إل  (27)   البنجأو    (26)   السيكرانالمالكية بإسقاء الناس  

فإنه بذلك يعد                                           كان صغيرا  أو كبيرا  ألخذ ما معه من مال أأموالهم أو مخادعة مميز سواء  
فيموتون منه ويأخذون            محاربا ، الناس السيكران  الذين يسقون  ولقد سئل مالك عن هؤالء 

 (28) .  "سبيلهم سبيل المحاربين " أمتعتهم فقال مالك:

ومع أن األفعال التي ذكرناها ال يتوفر فيها ما اشترطه أهل العلم من أركان لوصف  
من الصور الالحقة بحد   ( 29)  الباحثينبعض    االفعل بأنه من حد الحرابة، ومع ذلك اعتبره

                                                                                 الحرابة اجتهادا  منهم ألن هذه األفعال مما عظم خطره على المجتمع المسلم ووقع أصحابها 
في موبقات الذنوب وكبائر المعاصي واآلثام، وال شك أن الخطف ألجل المال من أعظم 

                     ا  لضررهم وحفظا  على الجرائم المحرمة لذلك كان من الضروري إلحاق فاعله بالمحاربين دفع
 أمن المسلمين وأموالهم ودمائهم. 

موضوع الخطف ألجل المال سننتقل لبيان حكم الخطف    نوبعد هذا التقديم والتوضيح ع 
 . ألجل المال وعقوبة الخاطف

 .                                                  المطلب الثاني: حكم الخطف ألجل المال وعقوبته شرعا  
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ة الخطف لسلب المال  في المطلب السابق عن التكييف الفقهي لجريم  تبعد أن قدم
أنهاو  واعتبر   بينت  اإلفساد في األرض  محارب  تضرب من ضروب  هلل ولرسوله    ا فاعلها 

أن بعض أركان جريمة الحرابة موجودة في جريمة الخطف لسلب المال،   توللمؤمنين، وذكر 
ولكل ما سبق فإن أقرب وصف شرعي لفعل من يخطف ألجل المال هو انطباق وصف 

تكون عقوبتهما    فعله على أوصاف حد أن  فيجب  الوصف  في  اتفقا  أنهما  وبما  الحرابة، 
 واحدة.

ألن الخاطف عندما يقدم على ارتكاب هذه الجريمة فإنه يبدأ بخطف المخطوف وإكراهه  و 
ذالله وسلبه ماله دون وجه حق، وبما أن هذا الفعل يشيع الرعب والخوف  إبالحبس وضربه و 

اإلفساد في األرض ألنهم يعلنون العداء هلل ورسوله بترويعهم  بين الناس، فهذه من جرائم  
 لآلمنين وخروجهم على سلطة سلطان المسلمين.

                                                       ﴿إ ن م ا ج ز اء ال ذ ين  ي ح ار ب ون  ّللا   و ر س ول ه   :  واألصل في حكم المحاربين هو قوله تعالى
                                                                            ل ب وا  أ و  ت ق ط ع  أ ي د يه م  و أ ر ج ل ه م م  ن  خ الف  أ و  ي نف و ا                                                               و ي س ع و ن  ف ي األ ر ض  ف س ادا  أ ن ي ق ت ل وا  أ و  ي ص  

. وهذه اآلية 33                                                                                                م ن  األ ر ض  ذ ل ك  ل ه م  خ ز ي  ف ي الد ن ي ا و ل ه م  ف ي اآلخ ر ة  ع ذ اب  ع ظ يم ﴾ المائدة  
 هي أصل عقوبة المحاربين.                         

ما   السنة  ع ك ل               ق ت اد ة ، ه  روا ومن  م ن   ن اس ا  أ ن   ح د ث ه م :  ع ن ه ،  ّللا    ي   ر ض  أ ن س ا                                                                      أ ن  
 (30)  

             و ع ر ي ن ة  
ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  و ت ك ل م وا ب اإل س ال م ، ف ق ال وا ي ا ن ب ي    (31)                                                                                                                 ق د م وا الم د ين ة  ع ل ى الن ب ي   ص 

ر ع ،                      ّللا  : إ ن ا ك ن ا أ ه             ل  ض 
، و اس ت و خ م و   (32)                           ف أ م ر  ل ه م  ر س ول     »  ،            الم د ين ة    (33)   ا                                           و ل م  ن ك ن  أ ه ل  ر يف 

ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ب ذ و د  و ر اع ، و أ م ر ه م  أ ن  ي خ ر ج وا ف يه  ف ي ش ر ب وا م ن  أ ل ب ان ه ا                     و أ ب و ال ه ا«،                                                                                                                      ّللا   ص 
ل ى هللا     (34)                                                     ف ان ط ل ق وا ح ت ى إ ذ ا ك ان وا ن اح ي ة  الح ر ة ،                                                                      ك ف ر وا ب ع د  إ س ال م ه م ، و ق ت ل وا ر اع ي  الن ب ي   ص 

ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ف ب    ( 35)،                                         ع ل ي ه  و س ل م ، و اس ت اق وا الذ و د                                  ع ث  الط ل ب  ف ي آث ار ه م ،                                                     »ف ب ل غ  الن ب ي  ص 
أ ع ي ن ه م ، ف س م ر وا  ب ه م                                           ف أ م ر  
ع ل ى   ( 36)  م ات وا  ح ت ى  الح ر ة   ن اح ي ة   ف ي  و ت ر ك وا  أ ي د ي ه م ،                                                                                 و ق ط ع وا 

 (37) .           ح ال ه م «

      م ن    »: وما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال
، م ات  م يت ة  ج اه ل ي ة ، و م ن  ق ات ل  ت ح ت  ر اي ة  ع م  ي ة        خ ر                                                                                                                          ج  م ن  الط اع ة ، و ف ار ق  ال ج م اع ة  ف م ات 
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ب ة ، ف ق ت ل ، ف ق ت ل ة  ج اه ل ي ة ، و م ن  خ ر ج   ر  ع ص  ب ة ، أ و  ي ن ص  ب ة ، أ و  ي د ع و إ ل ى ع ص  ب  ل ع ص                                                                                                                            ي غ ض 
ر ب  ب ر ه ا و ف اج ر ه ا، و ال  ي ت ح اش ى م ن  م ؤ م ن ه ا، و ال  ي ف ي ل ذ ي ع ه د  ع ه د ه ، ف ل ي س             ع ل ى أ م                                                                                                                    ت ي، ي ض 

وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم لفظ )الضرب( ولم   (38)   «                         م ن  ي و ل س ت  م ن ه  
فقال: المحارب  ابن حزم الظاهري  اإلمام  وقد عرف  بغيره،  بسالح وال  المكابر    "يقل  هو 

  ــــ سواء بسالح، أو بال سالح أصال    ـــــ المخيف ألهل الطريق، المفسد في سبيل األرض  
سواء    ــــأو في قصر الخليفة، أو الجامع    ـــــفي فالة    ، أورفي مص  ـــــ سواء ليال، أو نهارا  

نفسه  أ الخليفة  يقدموا سوى    ــــ فعل ذلك بجنده أو غيره    ــــقدموا على أنفسهم إماما، أو لم 
منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية سكانا في دورهم، أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة  

كل من حارب المار، وأخاف السبيل   ــــكان أو أكثر  واحدا    ــــكذلك    ،عظيمة، أو غير عظيمة
   (39) ."بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة، أو النتهاك فرج: فهو محارب

مسألة الخطف ألجل المال، فال مجال للبحث هنا في عقوبة   نظر وبما أن البحث ي
ية أخذ  المحارب إذا قتل، أو أخذ المال وقتل، أو أخاف السبيل، وينحصر بحثنا في جزئ

 المال فقط.

فإذا أخذ المحارب المال ولم يقتل، فيرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن يقطع المحارب 
وهم يقطعون اليد اليمنى للمعنى الذي     (40)من خالف، أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى،  

ة، وال ينتظر اندمال اليد  خافقطعت به يد السارق اليمنى ويقطعون الرجل اليسرى لتحقق اإل
بدأ في قطع الرج باأليدي ألن النص  العقوبة عقوبة واحدة وتبدأ  يقطعان معا  ألن                                                                   ل بل 

باأليدي فقدمها على األرجل، وقالوا: إن اختالف العقوبات توجب اختالف أسبابها، وقالوا:  
يمنع من هذا  العقوبات والترتيب  بأغلظ  يعاقب من قل جرمه  أن  التخيير مفض  إلى                                                                              أن 

باآلية باألغلظ وجب أن يكون على الترتيب مثل كفارة القتل  التناقض، وقالوا: أنه لما بدأ  
 والظهار، ولو كانت على التخيير لبدأ فيها باألخف مثل كفارة اليمين . 

ودليلهم على هذا القول ما رواه البيهقي من طريق محمد بن سعد العوفي عن آبائه إلى  
تعالى ي ح ار    :ابن عباس في قوله  ال ذ ين                                                   ب ون  ّللا   و ر س ول ه  و ي س ع و ن  ف ي األ ر ض                                    ﴿إ ن م ا ج ز اء 



2021لعام  2دد الع 4المجلد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب        

363 

ل ب وا  أ و  ت ق ط ع  أ ي د يه م  و أ ر ج ل ه م م  ن  خ الف  أ و  ي نف و ا  م ن  األ ر ض                    ذ ل ك  ل ه م                                                                                                                             ف س ادا  أ ن ي ق ت ل وا  أ و  ي ص 
  .33لمائدة                                                              خ ز ي  ف ي الد ن ي ا و ل ه م  ف ي اآلخ ر ة  ع ذ اب  ع ظ يم ﴾ ا

                                                                                 قال: إذا حارب ف ق ت ل، فعليه القتل، إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال 
وخالف في ذلك    (41)  وقتل، فعليه الصلب، وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خالف

 وداود   (45)   والنخعي  (44)   وعطاء   (43)   ومجاهد  (42)  المسيباإلمام مالك رحمه هللا وسعيد بن  

مام ونظره ومشورة الفقهاء بما فقالوا: األمر في عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد اإل(  46)
   (47)  يراه أتم للمصلحة وأدفع للمفسدة، وليس ذلك على هوى اإلمام.

فإذا أخذ المحارب المال ولم يقتل فاإلمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه 
                                      يراه نظرا  ومصلحة وال يحكم فيه بالهوى.يفعل مما ذكر ما 

المذكور في آية المحاربة يقتضي في اللغة   "أو"  ودليل مالك على هذا الرأي: أن حرف  
                                                                                         ك ف ار ت ه  إ ط ع ام  ع ش ر ة  م س اك ين  م ن  أ و س ط  م ا ت ط ع م ون  أ ه ل يك م  أ و  ف﴿ :التخيير، مثل قوله تعالى

ي ام  ث ال ث ة  أ ي ام  ذ ل ك  ك ف ار ة  أ ي م ان ك م  إ ذ ا ح ل ف ت م  و اح ف ظ وا                         ك س و ت ه م  أ و  ت ح                                                                                                                            ر ير  ر ق ب ة  ف م ن ل م  ي ج د  ف ص 
أما الجمهور فقالوا: إن   (48)   (89المائدة )﴾                                                                             أ ي م ان ك م  ك ذ ل ك  ي ب ي  ن  ّللا   ل ك م  آي ات ه  ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون  

   نويع، فتكون العقوبة بحسب نوع الجناية كما تبين.للت "أو "

في   تفي اعتبار جريمة الخطف حرابة أم ال، فإذا توفر   واألمر راجع الجتهاد القاضي
الفعل حرابة،   اعتبار  الحرابة وجب  أركان حد  الخاطفين  يتوفرو فعل  لم  إن  فللقاضي   أما 

الفقهاء التي مر ذكرها والتي لم   يشترطوا فيها  إلحاق أفعالهم بحد للحرابة استنادا ألقوال 
 المجاهرة والمكابرة العتبار الفعل حرابة. 

حال عدم اكتمال أركان    )فيوله اعتبار أفعالهم ضربا من ضروب اإلفساد في األرض  
نزال العقوبة هو إويكون المقصد من  عقوبة تعزيرية رادعة،  حد الحرابة( وتعزيرهم عليها ب

وهذا ما أرجحه لعدة   ،الزجر والردع للخاطفين وحفظ المجتمع والمسلمين من شر أمثالهم
 أمور منها: 
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، والحدود عقوبات مقدرة ضبطها الشارع  بينها الفقهاء  حد الحرابة له ضوابط وأركانـــــ  
 .وال يجري فيها القياس

حرابة اجتهاد شخصي بعض صور الخطف ألجل المال  روا  اعتب  نكالم الباحثين الذيــــ  
 منهم ليس عليه دليل، وكالم الباحث يستدل له وال يستدل به.

توفر فيها تالتي ال    الخطف ألجل المالولما سبق أرى أن توصيف أفعال عصابات  
أركان حد الحرابة ضرب من ضروب اإلفساد في األرض وعقوبتها التعزير، ومن الممكن  

 . اخطرها عظيمكان لقتل في حال كانت الجريمة كبيرة أو إلى اأن يصل التعزير 

 الخاتمة 
 البحث نتائج  

بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله   الحمد هلل الذي
 : وصحبه أجمعين، وبعد

: نهاية البحث يمكن الوصول إلى النتائج اآلتية  يف     
                                                                           هناك صور معاصرة لجريمة الحرابة لم تكن موجودة سابقا ، لكن ينطبق عليها أوصاف ــــ  

على إشاعة حالة من الخوف والترويع لآلمنين هذه الصور  تقوم    ،هاوشروط  جريمة الحرابة
 بارتكاب جرائم ضدهم بهدف سلبهم أموالهم.معصومي الدم والمال 

ن حد الحرابة له صور أصلية وصور تبعية، صور أصلية ذكرها العلماء في كتبهم ــــ إ
كقطع الطرقات ونصب الكمائن وسلب الناس أموالهم فيها، وصور تبعية مثل سب النبي 

 صلى هللا عليه وسلم ونقض العهد من الذمي وقتل الغيلة. 

الحرابة األصلية المجاهرة والمكابرة واإلخافة وترويع اآلمنين، بينما الحرابة   من شروطـــــ  
                                                                               التبعية يعبر عنها أحيانا  بلفظ )اإلفساد في األرض( وكل جريمة يصل فعل الفاعل فيها  

 لدرجة اإلفساد في األرض فهي من الحرابة ويستحق فاعلها العقوبة. 
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                                        وعت تبعا  لمتغيرات العصر، ونتيجة للتقدم وتنوتطورت  تعددت أشكال جرائم الخطف  ـــــ  
 . كافة الحاصل على األصعدة

                                                                     أغراض جريمة الخطف متعددة، بدءا من مجرد التخويف واإلرهاب به، وصوال  إلى ــــ  
 النفس وهتك األعراض.  أخذ المال وإتالف

وسيلة الخطف أعظم عنصر مؤثر في عملية االختطاف، جرما وأثرا وعقوبة،   دتعــــ  
العقلية، أو    تكانأ  سواء باستخدام السالح بأنواعه المختلفة، أو بقوة البدن، أو بالمؤثرات 

 باستغالل ظروف وسائل النقل.

                                                                               الصحيح أنه ال ي شترط السالح في جريمة الحرابة، بل يكفي مجرد الغلبة والقهر بالقوة  ــــ  
شتى وسائل االختطاف ، وبالتالي تدخل  ألجل المال  ولو بالبدن، وهذا يشمل جريمة الخطف

 في مفهوم الحرابة.

باعتبارها حد حرابة ترجع إلى رأي القاضي  ألجل المال  إن عقوبة جريمة الخطف  ــــ  
من خالف، وإن أراد    هورجلالجاني  فإن أراد األخذ بقول الجمهور فله إيقاع عقوبة قطع يد  

ار العقوبة المناسبة للجاني، األخذ برأي اإلمام مالك رحمه هللا وشيخ اإلسالم ابن تيمية باختي
أي على التخيير من آية الحرابة فله ذلك، ويمكن لسلطان المسلمين األخذ بالرأي األشد 

                                                                  حال انتشار هذه الظاهرة وتشكيلها خطرا  حقيقيا  على مجتمع المسلمين.

حتى   ،تهومعرف  ألجل المال  ال بد للقاضي من تصور الوصف الدقيق لجريمة الخطفــــ  
 من الوصول إلى الحكم الصحيح في هذا الجرم.         يتمك ن

 يستوي في عملية الخطف )الرجل والمرأة( فهم في ذلك سواء.ـــ  

 التوصيات: 
و ــــ   نفسي  أوصي  البحث  إنهاء  النوازل إبعد  دارسة  في  بالتوسع  العلم  خواني طالب 

خا بشكل  وذويهم  وحياتهم  المسلمين  أمن  تخص  التي  والقضايا  عام،  بشكل  ص،  الفقهية 
والتوسع فيها وإعالن حكمها الشرعي وعقوبة من يقع فيها وذلك لردع من تسول لهم أنفسهم  

 العبث بأمن المسلمين.
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عالم بشكل أكبر وأوسع على خطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها وعقوبة تسليط اإلــــ  
 فاعلها كدور فاعل ورئيس في حفظ المجتمع المسلم وصيانته عن هذه الظواهر اإلجرامية. 

العمل على نشر ثقافة حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وخطورة الخوض فيهما، وإناطة  ــــ  
 لشرعي فقط.صدار األحكام عليهم بالقضاء اإ

 شالهوام
 

، دار صادر، بيروت، لسان العربهـ(:  711)محمد بن مكرم بن علي، ت  ابن منظور(  1)
 (2/1200:)ھ3،1414ط
أحمد محمد  ، حق:  جامع البيان في تأويل القرآنهـ(:  310)محمد بن جرير،   الطبري   (2)

 (1/357) ه14۲۰، 1، طشاكر، مؤسسة الرسالة
هـ( هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي    516: )ت  البغوي (3) 

                                                                                   الشافعي، صاحب التصانيف، الملق ب بركن الدين، وبمحيي السنة. محد  ث فقيه مفسر، تفق ه  
منه،   وسمع  الشافعية،  شيخ  محمد  بن  القاضي حسين  الواحد على  عبد  عمر  أبي  ومن 

توفي  والمصابيح؛  التنزيل؛  السن ة، ومعالم  المفيدة: شرح                                                                                   المليحي، وغيرهم. من مصنفاته 
  (2/259( األعالم للزركلي:)14/328                                     بمرو الر وذ. سير أعالم النبالء للذهبي:)

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير  هـ(:  510الحسين بن مسعود ،  البغوي )  (4)
ــــ بيروت، ط،  عبد الرزاق المهدي:  حقغوي،  الب  هـ   1420،  1دار إحياء التراث العربي 
(1/70) 

م( محمد بن مكرم بن علي، أبو    1311-  1232هـ =    711-  630)  ابن منظور  (5)
الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، صاحب )لسان العرب(: 
في   )وقيل:  بمصر  ولد  األنصاري.  ثابت  بن  رويفع  نسل  من  الحجة.  اللغوي  اإلمام 

قضاء في طرابلس. وعاد طرابلس الغرب( وخدم في ديوان اإلنشاء بالقاهرة. ثم ولي ال
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آخر عمره.   مجلد، وعمي في  نحو خمسمئة  بخطه  ترك  وقد  فيها،  فتوفي  إلى مصر 
 (7/260األعالم للزركلي )

 ( 2/1200ابن منظور ، لسان العرب:) (6)
)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ابن عابدين    (7)

طالمختارالدر    على المحتار  رد  هـ(  1252 بيروت،  الفكرــــ  دار  ـــــ  1412،  2،  هـ 
 (4/94م،:)1992

(8( عمر،(  الحميد  عبد  مختار  المعاصرةهـ(:  1424  أحمد  العربية  اللغة  عالم  معجم   ،
 ( 1/665هـ:) 1429، 1الكتب، ط

  (11:)مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، علي أحمد(9) 
 (1/666معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد عمر:) (10)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  هـ(:  261مسلم بن الحجاج، تمسلم )(  11)
حق: محمد فؤاد عبد    هللا عليه وسلم= صحيح مسلم،     العدل إلى رسول هللا صلى  

 (   2564( رقم )4/1986الباقي ــ دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت، )
، دار   بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ(: 595)محمد بن أحمد ،   ابن رشد الحفيد(12) 

 ( 373/ 2ه:)1425الحديث ـــــ القاهرة، د.ط، 
  804ف بـابن النحوي المتوفى:  )سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعرو   أبو حفص(  13)

، ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق إلى توجيه المنهاج   عجالة المحتاج  هـ(:  
هـ   1421عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد ـــــ األردن،  

  (1651/4) م 2001ـــــ 
(14  )( الحسين  حمأبو  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  بالقدوري  أحمد  المعروف  دان 

الفقهية واالقتصادية أ. د محمد   ،التجريدهـ(:    428)المتوفى:   حق: مركز الدراسات 
  2006 -هـ  1427، 2أحمد سراج و أ. د علي جمعة محمد، دار السالم ــــ القاهرة، ط

 (6072 /12م:)
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(15  )( الحنالمرداوي  الصالحي  الدمشقي  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  بلي، عالء 
، دار إحياء التراث العربي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفهـ(:  885المتوفى:  

 ( 292/ 10، )2ط
تيمية   (16) ت    ابن  الحليم،  عبد  بن  الشرعيةهـ(:  728)أحمد  الشؤون السياسة  وزارة   ،

 ( 66هـ:)1418، 1اإلسالمية ـــــ السعودية، ط 
صحيح وضعيف  هـ(:  911لدين المتوفى:  )عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل ا  السيوطي  (17)

في ضعيف    6211( والحديث ضعيف، ينظر حديث رقم:  363:)الجامع الصغير وزيادته
 الجامع لأللباني.

حق: طارق    المعجم األوسط، هـ( ،  360)سليمان بن أحمد ، ت   أبو القاسم الطبراني  (18)
د.ط،    بن عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين ـــــ القاهرة،

 (5362( رقم )3/24د.ت، )
 الجامع المسند الصحيح المختصر من  ه(: 256)محمد بن إسماعيل، ت    البخاري   (19)

محمد زهير    حق:أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،  
   ( 67( رقم )1/26)ه 1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن قدامة المقدسي )  (20)
،  الكافي في فقه اإلمام أحمد  هـ(620الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى:  

 (8/68م: )  1994 -هـ  1414، 1دار الكتب العلمية، ط
، دار الفكر للطباعة ــ شرح مختصر خليلهـ(:  1101)محمد بن عبد هللا،    الخرشي(21) 

   (8/104بيروت، د.ط، د.ت:)
، دار الكتب التاج واإلكليل لمختصر خليلهـ(:  897)محمد بن يوسف، ت    المواق  (22)  

 ( 428/ 8:)هـ 1416، 1العلمية، ط
، الصارم المسلول على شاتم الرسولهـ(:  728)أحمد بن عبد الحليم، ت    ابن تيمية(23) 

حق: محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية، 
 (284د.ط، د.ت:) ص
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  ( 9ابن تيمية، الصارم المسلول:)(24) 
   د.ت. ، د.ط، أبحاث هيئة كبار العلماء ،  مجموعة من المؤلفين(25) 

ي ك ران :(  26) ر ت ه الق ي ظ  ك ل ه  ق ال : وسأ لت ش ي خ ا م ن                 الس                                                                                                    ق ال  أ بو ح ن يف ة : السيكران م م ا ت د وم  خ ض 
ر                              األ عراب ع ن  الس ي ك ران                                                                                           ف ق ال : ه و  الس خ ر  و ن ح ن  نأ كله ر ط با  أ ي  أ ك ل ، ق ال : و ل ه  ح ب  أ خ ض 

. وس ك ر ه  ت س ك يرا            ك ح ب   ا :                                                                                                                            لر از ي ان ج . و ي ق ال  ل لش ي ء  ال ح ار   إ ذا خ ب ا ح ر ه وس ك ن  ف و ر ه: ق د  س ك ر  ي س ك ر 
 ( 4/375لسان العرب، ابن منظور:) .                                                                       خ ن ق ه؛ والبعير  ي س ك  ر  آخ ر  ب ذ ر اع ه  ح ت ى ي ك اد  ي ق ت ل ه  

ي  ق ال : إ نه م م ا ي ن ت ب ذ ، أ و ي ق و ى    البنج:(27)  يد ه : وأ رى ال ف ار س  . ق ال  اب ن  س  ر ب  م ن  الن ب ات                                                                                                            ض 
  (2/216                                                                                     ب ه  النبيذ . وب ن ج الق ب ج ة : أ خرجها م ن  ج ح رها، دخيل . لسان العرب، ابن منظور:)

هـ:    1415،  1ب العلمية، ط، دار الكتالمدونة هـ(:  179)مالك بن أنس، ت    المدني(28) 
(4/656) 

  تسهيل الفقه(  115، عبد اللطيف الغامدي:)األوصاف الجرمية لحد الحرابةينظر:  (29) 
 ( 390/391)الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصرة( ، د. عبد هللا عبد العزيز الجبرين:)

بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب.  عكل:  (30)  

: بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة والمراد نةعري(31) 
  هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس.

  . ماشية، والمراد: أنهم أهل بادية :عضر  (32)
 أي استثقلوا المدينة ولم يوافق هواؤها أبدانهم.               اس ت و خ م وا: (33)
 بالفتح والتشديد هي أرض ذات حجارة سود والمراد بذلك حرة المدينة ومنه قوله   الحرة: (34)

  .إلى الحرتين ويوم الحرة اسم وقعة كانت بحرة المدينة في خالفة يزيد بن معاوية
 

. همخذوا اإلبل وساقوها أماماإلبل، أي أنهم أ الذود:   (35)  

:سمروا أعينهم أي فقؤوها بمسامير من حديد أحميت لهم.  (36)  

 (4192( رقم )5/129صحيح البخاري ) البخاري،(37) 
 ( 1848( )3/1477مسلم، صحيح مسلم :)  )38(
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د.ط،    ، دار الفكر ـــــ بيروت،المحلى باآلثار:  هـ(456علي بن أحمد ، ت  ابن حزم )  (39)
 ( 283/ 12د.ت:) 

هـ  1414بيروت،    –دار المعرفة    المبسوطهـ(  483)محمد بن أحمد ، ت   السرخسي  (40)
، دار  المهذبهـ(: 476)اسحاق إبراهيم بن علي ، ت  الشيرازي  ،(  195/ 9م: )1993 -

( د.ت،   ، د.ط  العلمية،  ،109/  20الكتب  الشربيني  (  أحمد، ت    الخطيب  بن  )محمد 
معاني  هـ(  977 معرفة  إلى  المحتاج  المنهاجمغني  العلمية، ألفاظ  الكتب  دار   ،
، مكتبة  المغني  ه(:620عبد هللا بن أحمد، ت  ابن قدامة )( ،  182/  4ه: )1،1415ط

 ( 62( ابن تيمية، السياسة الشرعية:)149/ 9)هـ  1405،  1دار إحيار التراث العربي، ط
 هـ(458ت:                                                       بن الحسين بن علي بن موسى الخ س ر و ج ردي الخراساني،  أحمدالبيهقي )  (41)

، 3لبنان، ط  –، حق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  الكبرى   السنن
 .17315 ( رقم الحديث:492/ 8م:) 2003 -هـ  1424

( وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 94)المتوفى: ابن المسيب  (42) 
سبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه  القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء ال

والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، ال يأخذ عطاء. وكان أحفظ الناس ألحكام 
/  5طبقات ابن سعد:)  .عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة

88) 
)المتوفى:  مجاهد:  (  43)  المكي:  الحجاج  أبو  جبر  بن  مجاهد  بني 104هو  مولى  هـ(، 

مخزوم: تابعي، مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن 
في   وتنقل  مرات،  ثالث  عليه  قرأه  عباس،  الكوفة.  ابن  في  واستقر  طبقات األسفار، 

 (45الفقهاء:)
أجالء  هـ(: تابعي، من  114هو عطاء بن أسلم بن صفوان )المتوفى:  ابن أبي رباح:  (  44)

)باليمن( ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم،   الفقهاء. كان عبدا أسودا. ولد في جند 
 ( 310/ 3وحلية األولياء:)  وتوفي فيها.
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ه( 96) المتوفى:  :هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران النخعيالنخعي:  (  (45
ا للحديث. من أهل الكوفة. ، من مذحج: من أكابر التابعين صالحا وصدق رواية وحفظ

مات مختفيا من الحجاج. قال فيه الصالح الصفدي: فقيه العراق، كان إماما مجتهدا له 
 ( 199ــــ 188/ 6مذهب. طبقات ابن سعد )

الظاهري  (46)  بالظاهري  داود  الملقب  سليمان،  أبو  بن خلف األصبهاني،  بن علي  داود   :
جتهدين في اإلسالم. تنسب إليه الطائفة الظاهرية، األئمة الم      هـ(: أحد    270)المتوفى:  

وسميت بذلك ألخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود 
أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهاني األصل من أهل قاشان )بلدة قريبة من أصبهان(  

وفيات األعيان  لعلم فيها، توفي في بغداد. ومولده في الكوفة. سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة ا
(:1/175) 

، مطبعة السعادة ــــ  المنتقى شرح الموطأهـ(:  474سليمان بن خلف ، ت  أبو الوليد )  (47)
 ( 171/ 7هـ ) 1332، 1بجوار محافظة مصر، ط

 ( 456/ 2ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: )( (48

 والمراجعفهرس المصادر 

، دار صادر،  3، طلسان العرب  -ھ  1414محمد بن مكرم بن علي،    ابن منظور .1
 .15بيروت، عدد األجزاء : 

،  جامع البيان في تأويل القرآنه ـــــ    14۲۰محمد بن جرير،    ابن جرير الطبري  .2
 .24، حق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، عدد األجزاء: 1ط

                                                         أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ س ر و ج ردي الخراساني    أبو بكر البيهقي  .3
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،    ، حق 3، طالسنن الكبرى   -هـ    1424،

 .1لبنان، األجزاء –بيروت 
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هـ ــــ    1420الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،    أبو محمد .4
،  عبد الرزاق المهدي  حق  ،1ط= تفسير البغوي،  معالم التنزيل في تفسير القرآن  

 .5دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت، عدد األجزاء:
 ،1ط،  معجم اللغة العربية المعاصرة  ه ــــ  1429،أحمد مختار عبد الحميد عمر .5

 .4األجزاء: دالكتب، عدعالم 
عابدين .6 الحنفي،   ابن  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد 

دار الفكرـــــ بيروت، عدد األجزاء:    ، 2طرد المحتار على الدر المختار،هـ،  1412
6. 

النيسابوري  .7 القشيري  الحسن  د.ت،    أبو  الحجاج،  بن  الصحيح مسلم  المسند 
م= صحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

د.ط، حق: محمد فؤاد عبد الباقي ـــــ دار إحياء التراث العربي ـــــ بيروت،    مسلم،
 .5عدد األجزاء: 

تيمية .8 الحليم،    ابن  عبد  بن  الشرعية  -ه  1418أحمد  ط  السياسة  وزارة  1،   ،
 .1الشؤون اإلسالمية ـــــ السعودية، عدد األجزاء: 

، مجمع  هـ  1414،  سليمان الهيثمينور الدين علي بن أبي بكر بن  أبو الحسن   .9
د.ط، حق: حسام الدين القدسي ـــــ مكتبة القدسي، القاهرة، الزوائد ومنبع الفوائد،  

 . 10عدد األجزاء: 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، د.ت،   أبو القاسم الطبراني .10

ن بن د.ط، حق: طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد المحس   المعجم األوسط،
 .10إبراهيم الحسيني ــــ دار الحرمين ـــــ القاهرة، عدد األجزاء: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من   -ه 14۲۲محمد بن إسماعيل،  البخاري  .11
، حق: محمد زهير بن  1، طأمور رسول هللا وسننه وأيامه = صحيح البخاري 

 . ۹، عدد األجزاء: 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط



2021لعام  2دد الع 4المجلد                                 مجلة بحوث جامعة إدلب        

373 

 

، د.ط، دار الفكر للطباعة شرح مختصر خليلمحمد بن عبد هللا، د.ت ــــــ    الخرشي .12
 .8ــــــ بيروت، عدد األجزاء:

ــــــ    ابن تيمية .13 ، الصارم المسلول على شاتم الرسولأحمد بن عبد الحليم، د.ت 
المملكة  السعودي،  الوطني  الحرس  الحميد،  الدين عبد  محمد محي  د.ط، حق: 

 .1السعودية، عدد األجزاء: العربية 
المؤلفين .14 من  د.ت،  مجموعة  العلماء ،  كبار  هيئة  العلماء  أبحاث  كبار  هيئة   ،

 .7بالمملكة العربية السعودية، د.ط، عدد األجزاء: 
ـــــ  1415مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي،  المدني .15 ،  1، طالمدونةهـ 

 .4دار الكتب العلمية، عدد األجزاء:
د.ط، دار الفكر  المحلى باآلثار،  بن أحمد بن سعيد بن حزم، د.ت،    عليابن حزم   .16

 ـــــ بيروت،
 . 12عدد األجزاء:  .17
، د.ط، دار المعرفة  المبسوطهـــ،  1414محمد بن أحمد بن أبي سهل،    السرخسي .18

 . 30ــــ بيروت، عدد األجزاء: 
لكتب ، د.ط، دار االمهذبأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، د.ت،    الشيرازي  .19

 . 3العلمية، عدد األجزاء:
مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ه ـــــ 1415محمد بن أحمد،  الخطيب الشربيني  .20

 . 6، دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: 1، طألفاظ المنهاج
، د.ط، مكتبة القاهرة،  المغنيه ــــــ    ۱۳۸۸عبد هللا بن أحمد،    ابن قدامة المقدسي .21

 . 10عدد األجزاء :
ـــــ  1419أحمد بن علي بن محمد بن أحمد،    حجر العسقالني ابن   .22 التلخيص  هـ 

ط  الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  عدد    ،1الحبير  العلمية،  الكتب  دار 
 .4األجزاء:
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سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي أبو الوليد   .23
طبعة السعادة ــــ بجوار محافظة ، م 1، طالمنتقى شرح الموطأهــ    1332األندلسي،  

 7مصر، عدد األجزاء:
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،    ابن رشد الحفيد  .24

ـــــ  1425 ـــــ القاهرة، عدد   بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د.ط، هـ  دار الحديث 
 .4األجزاء:

يوسف  المواق .25 بن  لمختصه،  1416محمد  واإلكليل  خليلالتاج  الكتب  ر  دار   ،
 . 1العلمية، ط

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة،  ابن قدامة المقدسي  .26
 . 1، دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه اإلمام أحمدهـ، 1414

 .صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهعبد الرحمن بن أبي بكر،  السيوطي  .27
،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعالء الدين أبو الحسن علي، المرداوي  .28

 .2دار إحياء التراث العربي، ط
حق: مركز الدراسات  ،التجريده،  1427أحمد بن محمد بن أحمد،  أبو الحسين   .29

الفقهية واالقتصادية أ. د محمد أحمد سراج و أ. د علي جمعة محمد، دار السالم 
 .2ــــ القاهرة، ط

حفص .30 أحمد،    أبو  بن  علي  بن  توجيه  هـ،    1421عمر  إلى  المحتاج  عجالة 
، ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد المنهاج

 الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد ـــــ األردن. 
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 القتل غيلة
 فقهية( )دراسة 

 إبراهيم شاشو د. ، مصطفى صالح الشبيب
 قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة إدلب

 
 ملخص البحث 

وسأبدأ   منه،غيلة وموقف الفقه اإلسالمي    قتلال  يقوم هذا البحث على دراسة موضوع
أوال بالحديث عن حرمة الدماء واالعتداء على األنفس البشرية بشكل عام، ثم أعرف القتل  

وأبين معنى كل مصطلح على حدة، ثم أبين معناهما مجتمعين،    خصوصا  غيلةالعموما و 
، ثم أذكر األثر المترتب  خالفهم في حكمهو أدلتهم  و غيلة    أقوال الفقهاء في القتلثم أذكر  

  ت خلص  وقدثم أناقش أدلة الفريقين وأرجح بينها،    حكم القاتل غيلة،خالف الفقهاء في   ىعل
                                    قتل غ يل ة، وفي التكييف الفقهي لهذا ال                                                إلى أن ث م ة خالف بين الفقهاء في فهمهم للمقصود ب

وعقوبة فاعله، وهل لولي األمر أو السلطان    المترتب عليه                  ومن ثم  في األثر  ،النوع من القتل
ثم سأذكر في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت     أولياء الدم،عفا  قبة القاتل غيلة في حال  معا

 لها والتوصيات التي أنصح بها.

 الكلمات المفتاحية. 

 . القتل، الغيلة، حد الحرابة القتل غيلة،
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Murder gheila 

) Doctrinal study)  
Mustafa Salih alshbib، Dr. Ibrahim shasho  

Abstract 

This research is based on studying the subject of murder and the 
position of Islamic jurisprudence on it, and I will first start by talking about 
the sanctity of blood and assaulting human selves in general, and then 
killing in general and define Gheila in particular and show the meaning of 
each term separately, then I will show the meaning of both. Then I mention 
the statements of the jurists concerning the killing in Gheila and their 
evidence and their disagreement on its rule. I mention the effect of their 
disagreement on the rule of the murderer in Gheila, and then I discuss the 
evidence of the two groups and balance them. I concluded that there is a 
disagreement between the jurists in their understanding of what is meant 
by killing in Gheila, and in the doctrinal adaptation of this type of killing 
and then in its effect and the punishment of its perpetrator, and whether the 
guardian or sultan can punish the murderer in Gheila in case the killed one 
forgive the killer. In the conclusion I will mention the most important 
findings and recommendations. 

Key Words 

Murder gheila, Murder, Al Ghaila, Harraba Border . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المقدمة

 م على المبعوث يسلتال  وأتمالصالة  أفضل  ستعين، و أ الحمد هلل رب العالمين، وبه  
البحث    وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد تكلمت في هذانبينا محمد  رحمة للعالمين،  

للعبد، والنتائج   أمجل وعال وما إذا كانت حقا هلل  هالقتل غيلة وتكييف الفقهاء العن مسألة 
 . المستعان وللا  ،ذلكالمترتبة على 

ففيه   العدوان،  العمد  القتل  صور  أبشع  من  يعد  غيلة  القتل  األنفس  فإن  تزهق 
وفيه تسفك الدماء المحقونة بدم بارد دون أن يكون للمجني عليه فرصة لحماية   المعصومة،

 وتسلطه. نفسه من جبروت الجاني 

 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في ظهور صورة جديدة من صور القتل غيلة كالقتل بمسدسات 
غير مبحوثة في كتب الفقهاء قديما كونها غير متصورة    هذه الصورو   ،صوتال  مكتومة  حربية
فقديما كان   القتل،بذات الطريقة مع خالف في آلة  غيلة مع أنهم تصوروا القتل ، زمنهمفي 

 القتل غيلة بالخناجر والرمي بالسهام.

 سبب اختيار البحث

عمل الباحث في مجال القضاء الشرعي، وهذا العمل يتطلب من الباحث معرفة 
 .بحكم العمل الموكل إليه للقتل غيلة وتأصيله الشرعي فقهيالحكم ال 

مكت بمسدسات  كالقتل  المعاصرة  غيلة  القتل  صور  بعض  حكم  بيان  ومة أهمية 
 الصوت.
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 أهداف البحث 

توصيفه   وهل  ؟أم هلل عزوجل  ؟للعبدبيان الحكم الشرعي للقتل غيلة، وهل الحق فيه  
 ؟ يقبل العفو فيه من أولياء الدمهل و  ؟أقرب للحرابة

 إشكالية البحث

 :ثالث مسائلفي تكمن إشكالية البحث 

أركان حد الحرابة  ، مع خلوه من القتل غيلةــــ إنزال وصف الحرابة على  1
 )المجاهرة والمكابرة(.

المستحقة  2 العقوبة  نوع  غيلةـــــ  يعاقب للقاتل  أم  الحرابة،  بحد  يعاقب  فهل   ،
 .بالقصاص

 لك.  ذــــ هل ألولياء الدم والسلطان العفو عن القاتل غيلة، أم ليس لهم 3

 الدراسات السابقة

ومن   الفقهية،عي وتفاصيله  قام عدد من الباحثين بدراسة القتل غيلة وحكمه الشر 
تحت اسم قتل الغيلة ـــ االغتيال   رشوان عوض  يعلدراسة قام بها الباحث    هذه الدراسات  بين

حق للا وحق العبد وأثرها في تكييف المسألة    ومسألةن في دراسته تعريف الغيلة      بي  وقد    ،ــــ 
 وأدلة الفقهاء فيها.  فقهيا

 منهج وطريقة البحث 

 المقارن، االستنباطي االستداللي التحليلي  اتبعت في بحثي هذا المنهج االستقرائي  
ثم أبين األدلة   المسألة المراد بيان الحكم الشرعي فيها،بتتبع أقوال الفقهاء في  فبداية أقوم  

هب وأرجح بينها،  ا الحكم الشرعي، ثم أقارن بين أدلة المذالتي استندوا عليها في تأصيل  
  علتهوج  ا،هر و إلى س   بأرقامهاية  القرآناآليات    اآلتية: عزوتة البحث  طريق  ك              وات بعت في ذل

من الصحيحين أو أحدهما، تخريجا إجماليا  في البحث    ردةواجت األحاديث الر اية اآلية، وخهن
كتب   باقي  من  ثم  األربعة  السنن  كتب  من  خرجته  فيهما  الحديث  أجد  لم    الحديث،وإن 

 ووضعت نص الحديث النبوي بين 
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بــ    عالمتي تنصيص يلقنو ،  «   »يرمز لهما  ما  الفقهاء   الو أق  نم  هط برتبت إلى البحث 
 النقل من كتبهم.  ضعمو لذلك وت ز وع ونصوصهم،

 خطة البحث

، فيها أهم النتائج والتوصيات  وخاتمة  مباحث  ةوتمهيد وثالثؤلف من مقدمة  البحث م
 مطالب:  ةثالثكل مبحث في و 

 .دماء المسلمينحرمة  تمهيد:

 ، وأنواعه. تعريف القتل غيلة :األولالمبحث 

 تعريف القتل. المطلب األول:

 تعريف الغيلة.المطلب الثاني: 

 أنواع القتل. المطلب الثالث: 

 .عند الفقهاء صور القتل غيلة  :ثانيالالمبحث 

  .االستدراج للقتل وأخذ المال المطلب األول:

 .قتل النائمالمطلب الثاني: 

 . صور معاصرة للقتل غيلة الثالث:المطلب 

 . حكم القتل غيلة وعقوبته: الثالمبحث الث

 . وعقوبته في حكم القتل غيلة المطلب األول: أقوال الفقهاء

 .أدلة الفقهاء في تكييفهم للقتل غيلةالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: المناقشة والترجيح. 

 .التوصياتو  النتائج وتتضمنالخاتمة 

 هوامش البحث.
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 المصادر والمراجع. 

 تمهيد
 حرمة دماء المسلمين

الدين    علممما  ن  إ جاءت  بالضرورة  من  اإلسالم  شريعة  الضروريات  لأن  حفظ 
 عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل.   مت االعتداء     وحر   الخمس،

ال يجوز بحال المعصومة، فاألنفس   وال يختلف المسلمون في تحريم االعتداء على
النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر    االعتداء على
ب             : ﴿و م ن         وع ال                  ق ال  َّللا   ج ل     ،الذنوب العظام                                                                               ي ق ت ل  م ؤ م ن ا م ت ع م  د ا ف ج ز اؤ ه  ج ه ن م  خ ال د ا ف يه ا و غ ض 

 (.93                                                                 َّللا   ع ل ي ه  و ل ع ن ه  و أ ع د  ل ه  ع ذ اب ا ع ظ يم ا﴾ النساء )

       ق ت ل                                                                          : ﴿م ن  أ ج ل  ذ  ل ك  ك ت ب ن ا ع ل ى  ب ن ي إ س ر ائ يل  أ ن ه  م ن   أيضا                 سبحانه وتعالى         ق ال   و 
           ا الن اس                                                                                                                              ن ف س ا ب غ ي ر  ن ف س  أ و  ف س اد  ف ي األ  ر ض  ف ك أ ن م ا ق ت ل  الن اس  ج م يع ا و م ن  أ ح ي اه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي  

 و ل ق د  ج اء ت ه م  ر س ل ن ا ب ال ب ي  ن ات  ث م  إ ن  ك ث ير ا م ن ه م  ب ع د  ذ  ل ك  ف ي األ  ر  
                                                                                                      ج م يع ا 
                           ض  ل م س ر ف ون ﴾ المائدة           

 ( 2) .«: في اإلثم، وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق(1)  للا قال مجاهد رحمه  (32)

                                                                                                     وقال نبينا الكريم صلى للا عليه وسلم: »أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح ت ى ي ق ول وا: ال  إ ل ه  إ ال         
م  م ن  ي م ال ه ، و ن ف س ه ، إ ال  ب ح ق  ه  و ح س اب ه  ع ل ى للا  «.                      للا ، ف م ن  ق ال : ال     (3)                                                                                                إ ل ه  إ ال  للا ، ف ق د  ع ص 

ما أعظمك  »يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال:    عنهما  رضي للا   نظر ابن عمرو 
 (4) .« عند للا منك  وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة

كل المسلم على ...  »   أنه قال:  صلى للا عليه وسلموروى أبي هريرة عن النبي للا  
 (5) .«  وعرضهالمسلم حرام، دمه، وماله، 

كل هذه األدلة وغيرها كثير من اآليات واألحاديث واآلثار تدل على عظم حرمة  
النصوص    ى إباحتهدم المرء المسلم، وتحريم قتله ألي سبب من األسباب إال ما دلت عل 

 الشرعية، فال يحل ألحد أن يعتدي على مسلم بغير حق.
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 . ، وأنواعه غيلة القتل  تعريف: األول المبحث
 القتل  تعريف : األول المطلب

ل  و إ م ات ة . ي ق ال :    القتل لغة: ح يح  ي د ل  ع ل ى إ ذ ال  ل  ص  م  أ ص                                                                                                   )ق ت ل ( ال ق اف  و الت اء  و الال 
. و ال ق ت ل ة : ال ح ال  ي ق ت ل  ع ل ي ه ا. ي ق ال  ق ت ل ه  ق ت ل ة  س وء . و ال ق ت ل ة : ال م ر ة  ال و                        اح د ة . و م ق ات ل                                                                                                                               ق ت ل ه  ق ت ال 

يب ت  ق ت ل ه  ذ ل ك . و م ن  ذ ل ك : ق ت ل ت  الش ي ء  خ ب ر ا و ع ل م ا. ق ال  َّللا            اإل  ن س   ع  ال ت ي إ ذ ا أ ص                                                                                                                            ان : ال م و اض 
ي ق ين ا﴾   ق ت ل وه   ق ه ا،   .(157النساء:  )                                         س ب ح ان ه : ﴿و م ا  ل لر ج ل  ح ت ى ع ش  ال ج ار ي ة   ت ق ت ل ت                                                                 و ي ق ال : 

ع ت  ل ه           ك أ ن ه    ( 6) .                ا خ ض 

بالكسر.  (7)  الجوهري يقول   س و ء ،  ق ت ل ة   وق ت ل ه   وت ق تاال .  ق ت ال   وق ت ل ه   معروف.  الق ت ل    :                                                                                  
. وقتلت "الرجل بين فكيه    مقتل"                                                        وم قات ل  اإلنسان : المواضع التي إذا أصيبت قتلته. يقال:  

 (8).خبرا ءالشي

فإذا حذف  وقتلته قتال، أزهقت روحه، فهو قتيل، والمرأة قتيل أيضا إذا كان وصفا  
 ( 9).الموصوف جعل اسما، ودخلت الهاء نحو رأيت قتيلة بني فالن والجمع فيها قتلى

 القتل اصطالحا:

 ( 11) الروح.: القتل: فعل يحصل به زهوق (10) الجرجانيقال 

: أصل القتل: إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل  (12)  الراغبوقال  
 (13).قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة قيل: موت وفوتالمتولي لذلك، يقال 

 ( 15) .: القتل: إزالة الروح عن الجسد اعتبارا بفعل المتولي لذلك(14)  الكفوي وقال 

 ( 16).تزول به الحياة                                   عرفه الحنفية بأنه: فعل  من العبادو 

 : تعريف الغيلة نيالمطلب الثا
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                                      يقال: ق ت ل  ف الن  غيلة، أي: خ د عة،              الخ د يع ة؛معان منها: عدة لها                     الغ يل ة  في اللغة
وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله. والغيلة في كالم العرب: إيصال  

 (17) .الشر والقتل إليه من حيث ال يعلم وال يشعر

يدر.                                                         ال ه الشيء  غ و ال  واغ ت ال ه : أهلكه وأخذه من حيث لم  غ  ل:   و     غ  وفي لسان العرب  
ل: المنية. واغتاله: قتله غيلة، واألصل الواو. األصمعي وغيره: قتل فالن فالنا غيلة    و        والغ  

أي في اغتيال وخفية، وقيل: هو أن يخدع اإلنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له 
 فيه من يقتله؛ قال ذلك أبو عبيد.  

إذا اغتاله، وكل م(18)  السكيتوقال ابن   يقال غاله يغوله  ا أهلك اإلنسان فهو : 
غول، وقالوا: الغضب غول الحلم أي أنه يهلكه ويغتاله ويذهب به. ويقال: أية غول أغول  

.  (ما أدري أين ذهب  أي)  صقعمن الغضب. وغالت فالنا غول أي هلكة، وقيل: لم يدر أين  
ث: ابن األعرابي: وغال الشيء زيدا إذا ذهب به يغوله. والغول: كل شيء ذهب بالعقل. اللي

 (19).غاله الموت أي أهلكه

 وفي االصطالح:  

الغيلة: أن يخدع الرجل حتى يخرج به إلى موضع يخفى فيه أمره ثم يقتله. وفي 
 ( 20)مثل: ال تنفع حيلة مع غيلة.

غافل غير                                                                إذا قتله من حيث ال يعلم، وفتك به إذا قتله من حيث يراه وهو غار  أو 
وغال امرأ ما كان   :أبو العباس مستعد. وغال فالنا كذا وكذا إذا وصل إليه منه شر؛ وأنشد

 أي أوصل إليه الشر من حيث ال يعلم فيستعد.   يخشى غوائله

ن عاء غ يلة   "عمر:  ويقال: قد اغتاله إذا فعل به ذلك. وفي حديث ب ي ا ق تل بص                                   أ ن  ص 
ع  ال  ي ر اه    ،                        أ ي ف ي خ ف ية واغ تيال" غيلة:           س ب ع ة                     فق تل ب ه  ع م ر                                                      و ه و  أ ن ي خد ع وي قت ل ف ي م و ض 

 .            ف يه  أ حد

الدعاء: حديث  وفي  االغتيال.  من  فعلة  من  »  والغيلة:  أغتال  أن  بك  وأعوذ 
   (21) .«تحتي
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و أن  الغيلة بالكسر االغتيال، يقال قتله غيلة وه  :عرف الحنفية قتل الغيلة بقولهمو 
 (22)يخدعه فيذهب به الى موضع فإذا صار اليه قتله.

موضعا فيأخذ    أن يغتال رجال أو صبيا فيخدعه حتى يدخلهبقولهم:  وعرفه المالكية  
 (23) .معه فهو كالحرابة ما

 (24) .يراه فيه أحد  وعند الشافعية قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع ال

الحنابلة   القتلبقولهم:  وعرفه  وهي  المعجمة  العين  بكسر  الغيلة  غرة   وقتل  على 
 (25) أخذ ماله وغيره.كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه وغيره فيقتله وي

في تعريفاتهم    وبعد عرض تعريفات المذاهب يتضح أن الحنفية والشافعية قد وافقوا
 . ال عليه ويقتله غدراالمعنى اللغوي لقتل الغيلة، وهو أن يحت

قصد السرقة   المالكية والحنابلة لم يكتفوا بالمعنى اللغوي بل زادوا عليهأن  بينما نجد  
 . مالالخدعة ألخذ تم ن القتل أفهم يرون 

الذا أجد أن   تعريف الحنفية والشافعية لموافقته للغة،  للقتل غيلة    لراجحالتعريف 
نما عن طريق الحيلة والخدعة  إو   (وشحناء  عداوة)  نائرةعن شجار وال    وألن أي قتل ليس

 ا.السرقة أو غيرهمنه كان القصد  فهو قتل غيلة سواء

 المطلب الثالث: أنواع القتل
   : ثالثة القتل أنواع

 . خطأ ــــ 3 عمد شبه ــــ2عمد  ـــــ1

 الظن  على يغلب بما الدم معصوم إنسان قتل المكلف يقصد أن: هو  العمد فالقتل
 .        في قتل به يقتل أنه

  عادة،   يقتل  ال  بما  الدم  معصوم  إنسان  قتل  المكلف  يقصد  أن  هو:  العمد  شبه  والقتل
 .       في قتل ذلك ونحو سوط أو بيده، يلكزه أو صغير،  حجر أو خفيفة بعصا يضربه كأن
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  يقصد  أو  صيدا،  يرمي  كأن  فعله،  له  يباح  ما  المكلف  يفعل  أن:  هو  الخطأ  والقتل
  ينصب  أو   إنسان،  فيها  فيتردى   بئرا،  يحفر  وكأن   فيقتله،  الدم  معصوم  إنسانا  فيصيب  غرضا،

  من   الصادر  العمد  القتل  بالخطأ  ويلحق  فيقتل،   رجل  بها   فيعلق  -   يجوز  ال   حيث  -  شبكة
 ( 26).والمجنون  كالصبي  مكلف، غير

القتل على   تقسيمهم ألنواع  المالكية اقتصروا في  القتل  علما أن  نوعين فقط هما 
 ى ، والحنفية أضافوا نوعين هما: ما جر (27) العمد والقتل الخطأ، ولم يذكروا القتل شبه عمد

 (28)مجرى الخطأ والقتل بالتسبب.

وبناء على التقسيمات التي ذكرها الفقهاء فإن القتل غيلة أقرب ما يكون للقتل العمد، 
والفارق بينهما أن القتل غيلة يكون على وجه الحيلة ويستحيل أن يكون شبه عمد أو خطأ، 

والخداع والخفية، أما القتل عمدا فال تتوفر في أغلب صوره هذه األحوال، ويتفق كالهما في 
 توفر القصد الجرمي عند الجاني. 

 المبحث الثاني: صور القتل غيلة عند الفقهاء.
 االستدراج للقتل وأخذ المال: المطلب األول:

أن هذه الصورة    (31)  ، والباجي(30)   ، والفاكهاني(29)  كالبوني  بعض الفقهاءوقد عد  
 ( 32) .أن يستدرجه إلى مكان بحيث يخفى أمره على غيره فيقتلهمن صور القتل غيلة، وذلك ب

ويمكن اعتبار هذه الصورة من الصور التي يدخل تحتها أن يأمن المقتول غائلة 
 بالجاني وأمانه جانبه ما حضر إليه. القاتل، فالمغدور لوال ثقته 

يخدع شخصا حتى يأمنه، ويأخذه إلى    ويمكن أن يضاف إليها صور أخرى كأن
 (33) مكان ال يراه فيه أحد، ثم يقتله.

: قال الفاكهاني عن  (34)   القروي وقال العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي  
ومر  قتله،  أهل اللغة: قتل الغيلة: هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفي، فإذا صار فيه  

أنه اشترط في    -وأظنه البوني رحمه للا تعالى  -إلى أن قال: )ونقل عن بعض أصحابنا
ائرة، وهي: العداوة بينهما، فيجوز العفو فيه. قلت: نوأما ال ـــــ  ذلك أن يكون القتل على مال
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ما ظنه عن البوني مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية قال: قتل الغيلة حرابة، وهو: قتل 
الرجل خفية ألخذ ماله، قال: ومن أصحابنا من يقول: هو القتل على وجه القصد الذي ال  

 ( 36) .(35) زرقون يجوز عليه الخطأ، وقبله ابن 

 : المطلب الثاني: قتل النائم
الفقهاء بحثوا   بعينها، وإنما أغلب  النائم  الفقهاء مسألة قتل  لم أجد من بحث من 
مسألة القتل في حالة أن يأمن المقتول غائلة القاتل، ويمكن إدراج مسألة قتل النائم تحتها  

أقاربه أو أصدقائه التحاد الوصف فيهما، فاإلنسان غالبا ال ينام إال في بيته أو عند أحد  
ممن يثق بهم ويأمن جانبهم، وفي حال قيامهم بقتله عمدا عدوانا أثناء نومه فقد غدروا به  

 بعد أن أمن جانبهم. 

ما كان    ي أن القتل غيلةموسوعة الفقه اإلسالمفي كتابه    (37)  وقد ذكر التويجري 
 قتول من غائلة القاتل                                                               عمدا  وعدوانا  على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه الم

                                                           كمن يخدع إنسانا  ويأخذه إلى مكان ال يراه فيه أحد ثم يقتله. 

سئل   للا  مالك  اإلمام  ولقد  الناس  رحمه  يسقون  الذين  هؤالء    ( 38)  السيكرانعن 
 (39) ."سبيلهم سبيل المحاربين " قال:ف ؛فيموتون منه ويأخذون أمتعتهم

القتل غيلة وذلك عندما يأمن المقتول غائلة ويمكن تخريج هذه المسألة على أصول  
ت له الغدر ودس له السم                                                          القاتل فيأكل طعامه ويشرب شرابه دون أن يدري أن الجاني بي  

 في الطعام أو الشراب. 

كأن  كاالستدراج ألجل القتل و وإني أرى أن كل قتل يتم بطريقة المخادعة والتحايل 
 مكان يأمن فيه أحدهما اآلخر قتل غيلة. أو  يقتل الرجل زوجته أو العكس في بيتهما 

 
 المطلب الثالث: صور معاصرة للقتل غيلة: 
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كاتم   بجهاز  مزودة  حربية  بمسدسات  القتل  غيلة  للقتل  المعاصرة  الصور  ومن 
للصوت بحيث ينفذ القاتل جريمته دون أن يشعر به المجني عليه، أو وضع عبوات متفجرة  

ها، ويكون مبدأ عمل هذه العبوات أن تفجر عند صعود  أسفل سيارة المراد قتله أو بالقرب من 
المجني عليه سيارته متأثرة باالهتزاز الذي يصدره المجني عليه لحظة ركوبه سيارته، أو 

 تعتمد مبدأ التفجير عن بعد. 

أو استدراج المراد قتله لغرف مغلقة ثم تسريب هواء مخلوط بمواد سامة أو غازات  
 فتقضي عليه. ملوثة يستنشقها المراد قتله

التيار  من  لموجات  قتله  المراد  بتعريض  وذلك  الكهربائي  بالصعق  القتل  وكذلك 
الكهربائي كأن يتم توجيهها لكرسيه أو مكان اغتساله أو سيارته حيث تصعقه هذه التيارات 

 بمجرد لمسه لها.

العلماء من  بالحيلة والمخادعة والذي عده  القتل  تنزيل هذه الصور على  ويمكن 
 صور القتل غيلة كما مر معنا سابقا. 

 المبحث الثالث: حكم القتل غيلة وعقوبته.
 : المطلب األول: أقوال الفقهاء في حكم القتل غيلة وعقوبته

اتفق الفقهاء على حرمة القتل غيلة وعدوه من كبائر الذنوب لما فيه من االعتداء 
 في ذلك غيلة، والسبب  لقتل  لف الفقهي  يي في التك  وااختلفعلى األنفس المعصومة، لكنهم  

 ؟ األرض  في  سادفاإل  هل هو ضرب من ضروباختالفهم في اعتبار هذا النوع من القتل  
 ؟نه نوع من أنواع القتل العمدوبذلك يلحق بحد الحرابة، أم أ

 وقد انقسم الفقهاء في تكييفهم للقتل غيلة لفريقين:

شيخ اإلسالم   واختـاره  المالكية،وهو قول  اعتبروا أن القتل غيلة حرابة  الفريق األول:  
)وقتل الغيلة( وهي قتل  ، ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب:(40)  الزنادابن تيمية وأبي 

اإلنسان ألخذ ماله )ال عفو فيه( ال للمقتول وال لألولياء وال للسلطان، ظاهر كالمه ولو كان 
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المقتول كافرا وهو كذلك في المدونة، وإنما لم يجز العفو فيها؛ ألنها حق للا تعالى وعلى 
 ( 41)هذا مقتول حدا ال قودا.

وأما إذا كان يقتل النفوس سرا ألخذ   تيمية:وفي مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن  
وأخذ  قتلهم  منهم  بقوم  انفرد  فإذا  السبيل  ألبناء  يكريه  خان  في  يجلس  الذي  مثل  المال؛ 
أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله  

فإذا كان ألخذ المال فهل هم   ،(42)  المعرجينوهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة 
كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قوالن للفقهاء. أحدهما: أنهم كالمحاربين ألن  
القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كالهما ال يمكن االحتراز منه؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ ألنه  

المغتال يكون أمره إلى   يدري به. والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وأن هذا  ال
 (43).ولي الدم. واألول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ ألنه ال يدري به

من أنواع القتل العمد باعتبار أنه حق للعبد      ا  اعتبروا القتل غيلة نوع  الفريق الثاني:
 والحنابلة.  قال الحنفية والشافعية هذاوب

من قتل حمه للا  للا قال أبو حنيفة ر   رحمه  الحنفية يقول محمد بن الحسن  فعند
 (44) .ا عفواو ا قتلوا وإن شاؤ و شاؤ   القتيل فإن  غيلة فذلك إلى أولياء  ررجال عمدا قتل غيلة أو غي

كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو   للا:رحمه  وقال الشافعي
أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى األولياء وليس إلى السلطان  قتل غيلة على مال أو غيره  

 ( 45) .من ذلك شيء إال األدب إذا عفا الولي

 لكوذ  ،القصاص والعفو  بن قدامة من الحنابلة: وقتل الغيلة وغيره سواء فيل اوقا
   (46) .وابن المنذر يشافعبو حنيفة وال أللولي دون السلطان وبه قال 

 

 

 . ويأخذ كل أحكام القصاص                               أنهم يرون قتل الغيلة قتل عمد   والخالصة
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بناء على الخالف الذي ذكرناه سابقا فإن أثر الخالف يظهر فيما لو أننا أخذنا  و 
بالقول األول وهو أن القتل غيلة حرابة فإن القاتل يقتل حدا للحرابة وال أثر لعفو أولياء دم  

ك ال يجوز لولي األمر أن يعفو عن الجاني  المغدور أو إسقاطهم لحقهم عن الجاني، وكذل
 فإن تاب قبل أن يقدر عليه، فيكون الواجب عندئذ القصاص.   ،إال أن يتوب قبل أن يقدر عليه

من أنواع القتل العمد فإن المغتال أمره إلى أولياء             غيلة نوع           القتل                        أما إذا اعتبرنا أن   
ا عفوا، وإال اقتصوا ألنه قتل عمد ففيه القصاص، ويحق ألولياء الدم العفو و الدم إن شاؤ 

 ( 47).عن الجاني مقابل الدية، وكذلك يصح العفو منهم مطلقا دون دية

 :المطلب الثاني: أدلة الفقهاء في تكييفهم للقتل غيلة

الفري الذين  األول  قأدلة  وه  وهم  غيلة حرابة  القتل  أن  وشيخ    ماعتبروا  المالكية 
  .الزناد واإلسالم ابن تيمية وأب

ي  َّللا   ع ن ه : أ ن  ر ه ط ا م ن  ع ك ل  ما رواه    ودليلهم:                                  ، ث م ان ي ة ، ق د م وا  (48)                                                                 أ ن س  ب ن  م ال ك  ر ض 
ل ى للا    ، ق ال : »م ا                            ع ل ى الن ب ي   ص                                                                                                        ع ل ي ه  و س ل م ، ف اج ت و و ا الم د ين ة ، ف ق ال وا: ي ا ر س ول  َّللا   اب غ ن ا ر س ال 

ح وا              و س م ن وا،                                                                                                                             أ ج د  ل ك م  إ ال  أ ن  ت ل ح ق وا ب الذ و د «، ف ان ط ل ق وا، ف ش ر ب وا م ن  أ ب و ال ه ا و أ ل ب ان ه ا، ح ت ى ص 
ل ى للا  ع ل ي ه  و س ل              و ق ت ل وا   ر يخ  الن ب ي  ص      م ،                                                                                                                      الر اع ي  و اس ت اق وا الذ و د ، و ك ف ر وا ب ع د  إ س ال م ه م ، ف أ ت ى الص 

ب م   أ م ر   ث م   و أ ر ج ل ه م ،  أ ي د ي ه م   ف ق ط ع   ب ه م ،  أ ت ي   الن ه ار  ح ت ى  ت ر ج ل   ف م ا   ، الط ل ب            س ام ير                                                                                                                           ف ب ع ث  
     ة :                                                                                                                              ف أ ح م ي ت  ف ك ح ل ه م  ب ه ا، و ط ر ح ه م  ب الح ر ة ، ي س ت س ق ون  ف م ا ي س ق و ن ، ح ت ى م ات وا، ق ال  أ ب و ق ال ب  

ل ى للا  ع ل ي ه  و س ل م ، و س ع و ا ف ي األ ر ض  ف س اد ا    (49)  .«                                                                                                           ق ت ل وا و س ر ق وا و ح ار ب وا َّللا   و ر س ول ه  ص 

قال ابن القيم: في القصة دليل على ... أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فال 
يسقطه العفو، وال تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب 

   (50) أحمد اختاره شيخنا وأفتى به.

لها،    (51)   أوضاحما رواه أنس رضي للا عنه، أن يهوديا قتل جارية على  كذلك  و  
 « فالن؟          »أقتلك  فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى للا عليه وسلم وبها رمق، فقال:  

برأسها: أن ال، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن ال، ثم سألها الثالثة، فأشارت   تفأشار 
   (52)برأسها: أن نعم، فقتله النبي صلى للا عليه وسلم بحجرين.
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في الحديث أنه لم يرد أن النبي صلى للا عليه وسلم قد شاور أهل  ووجه الداللة  
الجارية المقتولة، باعتبار أنهم أولياء دمها، مما يدل على أن هذا النوع من القتل حرابة،  

 باعتبار أنه حرابة، فوجب القتل حدا. وأن أمره لإلمام

 الحنفية والشافعية والحنابلة. وهم جمهور الفقهاء من  أدلة الفريق الثاني:

 و م ن  ق ت ل     :من الكتاب
                قول َّللا  جل  وعال: ﴿و ال  ت ق ت ل وا الن ف س  ال ت ي ح ر م  َّللا   إ ال  ب ال ح ق   
                                                                            

ور ا﴾ اإلسراء )                                                                                        م ظ ل وم ا ف ق د  ج ع ل ن ا ل و ل ي  ه  س ل ط ان ا ف ال  ي س ر ف  ف ي ال ق ت ل   إ ن ه    (.33                          ك ان  م ن ص 

اص  ف ي ال ق ت ل ى  ال ح ر                                                                                                         وقوله جل في عاله: ﴿ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ص 
 ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن  أ خ يه  ش ي ء  ف ات  ب اع  ب ال  

                                                          ب ال ح ر   و ال ع ب د  ب ال ع ب د  و األ  ن ث ى  ب األ  ن ث ى  
                              م ع ر وف  و أ د اء  إ ل ي ه                                                                

 ف م ن  اع ت د ى  ب ع د  ذ  ل ك  ف ل ه  ع ذ اب  أ ل يم ﴾ البقرة )
 
 ذ  ل ك  ت خ ف يف  م ن  ر ب  ك م  و ر ح م ة 

                                                                 ب إ ح س ان  
 
                                            

            178 .) 

                                                                   قال محمد بن الحسن: قول للا عز وجل أصدق من غيره قال للا عز وجل: ﴿و م ن  
ور ا﴾ وقال عزوجل:                            ق ت ل  م ظ ل وم ا ف ق د                                                                                                        ج ع ل ن ا ل و ل ي  ه  س ل ط ان ا ف ال  ي س ر ف  ف ي ال ق ت ل   إ ن ه  ك ان  م ن ص 

اص  ف ي ال ق ت ل ى  ال ح ر  ب ال ح ر   و ال ع ب د  ب ال ع ب د ﴾ إلى قوله                                                                                                                              ﴿ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ك ت ب  ع ل ي ك م  ال ق ص 
﴾ فلم يسم في ذلك قتل الغيلة وال غيرها                           ﴿ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن     ،                                                                              أ خ يه  ش ي ء  ف ات  ب اع  ب ال م ع ر وف 

                                                                                                            ف من قتل وليه ف ه و  وليه ف ي د مه دون الس ل ط ان إ ن ش اء  قتل و إ ن ش اء  ع فا و ل ي س  إ ل ى الس ل ط ان  
  (53) .               من ذ ل ك ش ي ء

النبي                                                                                               وقال ابن قدامة: ولنا عموم قوله تعالى: ﴿ف ق د  ج ع ل ن ا ل و ل ي  ه  س ل ط ان ا﴾ وقول 
. وألنه قتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى  «بين خيرتين  »فأهلهصلى للا عليه وسلم:  

   (54) وليه، كسائر القتلى، وقول عمر: ألقدتهم به أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم.

                                          إنكم معشر  خ زاع ة  قتلت م هذا القتيل  من   أال»وحديث النبي صلى للا عليه وسلم:  
                                                                                                         ه ذ يل ، وإن  ي عاق ل ه ، فمن ق ت ل له  بعد  مقالتي هذه قتيل ، فأهل ه  بين  خ ي ر ت ين : بين أن يأخ ذوا  

   (55) .«                        الع ق ل ، أو ي قت ل وا

أن أمر القصاص من   القتيل، دون  ويدل الحديث على  الجاني مرجعه إلى أهل 
 غيرهم فهم الذين يملكون أن يتصرفوا في ذلك بالقصاص أو العفو أو العدول إلى الدية. 
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 المطلب الثالث: المناقشة والترجيح. 
 المناقشة: 

بعد عرض أدلة الطرفين يتضح أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
هم القتل غيلة من أنواع القتل العمد، فهم استدلوا لقولهم بعموم  استدلوا بأدلة عامة العتبار 

أدلة حرمة الدماء أو سفكها بغير موجب شرعي، بينما نجد المالكية ومن وافقهم قد استدلوا  
قتل غيلة حكمه كحكم الحرابة، ومن المعلوم أن الخاص يقدم على البأدلة خاصة تبين أن  

                                              عو ل على أن المفسدة خاصة، لكن بالنظر والتأمل    كما أن من قال بأنه قتل عمد ،  العام
نجد أن مفسدة قتل الغيلة تتعدى المقتول إلى المجتمع ألنه يكون عن طريق الحيلة والخدعة  
وعليه فإن أي أحد معرض له وبذلك ال يأمن الناس على أرواحهم، ومن المعلوم أن الدين 

لذلك فإن هذ النوع من القتل حق  جاء لحفظ األرواح فحفظ األرواح من مقاصد الشريعة،  
 هلل. 

صور  هناك  أن  بمسدسات       ا  كما  كالقتل  اآلن  ظهرت  غيلة  للقتل    مكتومة جديدة 
 .صوت يصعب معها كشف الجاني والتحرز منهال

 الترجيح: 

بعد النظر في أدلة الفريقين أجد أن اعتبار قتل الغيلة من الحرابة هو الرأي الراجح  
 وذلك لعدة أمور منها: 

                                                                                  ــــ قوة رأي المالكية ومن وافقهم في تفسيرهم للح رابة باعتبارها تشمل القتل على وجه 
 التحيل والخديعة، والقتل خفية ألجل المال وغيره.

ـــ قوة األدلة التي استند إليها القائلون بذلك، من حيث كونها صريحة في أن نوعا  
أمر النبي صلى للا عليه وسلم  من القتل يكون حكمه لإلمام، وإال فكيف يمكن أن يفهم  

قتل له قتيل   من»  قال:بقتل اليهودي الذي رضخ رأس الجارية دون استشارة أهلها وهو الذي  
 علمه أن هناك نوعا من القتل مرجعه لإلمام.  لوال «النظرينفهو بخير 



2021لعام  2العدد  4المجلد                                مجلة بحوث جامعة إدلب        

 
391 

 

                                                                               ــــ إن في هذا القول جمعا  بين األدلة الواردة في المسألة، فتحمل األدلة التي فيها 
حصول القتل من اإلمام دون استشارة األولياء على أن ذلك من الحرابة، وتحمل األدلة التي 

، علما أن لإلمام في  حرابةفيها جعل األمر لألولياء على أن ذلك في القتل العمد الذي ليس  
 قتل البشعة أال يمكن أولياء الدم من العفو فيقتل الجاني ويدفع لهم الدية إن أرادوا. قضايا ال

 : البحث نتائج

                                                                           استنادا  إلى ما تقدم بيانه حول القتل غيلة وموقف الفقه اإلسالمي منه فقد خلصت  
 إلى النتائج اآلتية: 

، فهو عند                                                               ــــ قتل الغ ي ل ة من حيث معناه االصطالحي، مدار خالف بين الفقهاء  1
المالكية في القول المعتمد والحنابلة: القتل خفية ألخذ المال، أما عند الحنفية والمالكية في 
الت ح ي ل   وجه  على  القتل  الظاهري:  حزم  ابن  قول  من  والظاهر  والشافعية  الثاني،                                                                                   قولهم 

 والخديعة، وهو األرجح برأيي. 

لقتل الغيلة، فهو عند المالكية وابن تيمية                                         ــــ اختلف الفقهاء في الت ك ييف الفقهي    2
                                                                                         من الحنابلة وأبي الزناد من الح رابة، وهذا الرأي الذي اخترته. وهو عند الحنفية، والشافعية، 

 والحنابلة، والظاهرية، من قبيل القتل العمد، وليس من الحرابة. 

 لة. ــــ اختلف الفقهاء في األثر المترتب على التكييف الفقهي لقتل الغي 3

فمن اعتبره من الفقهاء حرابة، جعل عقوبته كعقوبة الحرابة نفسها، وبالتالي فيكون  
 األمر فيه إلى السلطان، وليس له العفو. 

القتل  القتل العمد، وليس من الحرابة جعل عقوبته كعقوبة  ومن اعتبره من قبيل 
 دية.                                                                 عمدا ، ويكون األمر فيه إلى الولي، وهو بالخيار بين القصاص وأخذ ال

 التوصيات: 
ـــــ أوصي طالب العلم بضرورة القيام بدورهم في توعية المسلمين وتحذيرهم من 1

 ارتكاب جريمة قتل الغيلة، وغيرها من جرائم القتل األخرى. 
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ــــ أوصي طالب العلم بضرورة بيان األحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من القتل،  2
ضرات والمقاالت حتى يتجنب الناس الوقوع في هذه  اوالمحمن خالل الدروس، والخطب،  

 الجريمة الخطيرة. 

ــــ أدعو القضاة الشرعيين والمجلس األعلى للقضاء لضرورة األخذ بقول المالكية    3
 ومن وافقهم في اعتبار القتل غيلة من جرائم الحرابة.

بالفقه اإلسالمي، وب4 العناية  العلم إلى مزيد من  يان قدرته على ــــ أدعو طالب 
 وضع الحلول السليمة لكل ما تحتاجه البشرية في شتى مناحي حياتها. 

 حواشي ال
 

مولى بني مخزوم:   ،هـ(  104: هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي: )المتوفى:  مجاهد  (1)
تابعي، مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه  

 (45عليه ثالث مرات، وتنقل في األسفار، واستقر في الكوفة. طبقات الفقهاء:)
قع  ، الكتاب منشور على مو : إرهاب المستأمنين وموقف اإلسالم منهبدر بن ناصر(البدر )  (2)

 ( 42وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات:)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ه(: 261مسلم بن الحجاج، تمسلم ) (3)
حق: محمد فؤاد عبد الباقي ـــــ دار إحياء التراث العربي ـــــ بيروت،    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

 ( 20( رقم )1/51)

، 1، حق: أحمد محمد شاكر )جـ  سنن الترمذيهــ(:  279بن عيسى، ت  )محمد    أبو عيسى  (4)
( 5،  4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2

 ( 2032( رقم )4/378ـــــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـــــ مصر، :)
 ( 2564( رقم )4/1986مسلم، صحيح مسلم:) (5)
، حق: عبد السالم هارون ـــــ  معجم مقاييس اللغةهـ(:  395)أحمد بن فارس بن زكريا    الرازي   (6)

                ه، مادة)ق ت ل (1399دار الفكر
هـ( أول من حاول )الطيران(   393: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر )المتوفى:  الجوهري   (7)

ابن مقلة. أشهر كتبه الصحاح، وله  ومات في سبيله، لغوي، من األئمة، وخطه يذكر مع خط  
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كتاب في العروض ومقدمته في النحو، أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرا، وسافر إلى الحجاز  
 (1/313فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور. األعالم للزركلي:)

، حق: أحمد  ربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العه(:  393)إسماعيل بن حماد، ت    أبو نصر  (8)
 ( 1797/ 5ه:)1407،4عبد الغفور عطارــــ دار العلم للماليين، بيروت، ط 

،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ(:  770)أحمد بن محمد بن علي، ت    أبو العباس  (9)
 ( 490/ 2المكتبة العلمية ــــ بيروت، د. ط، د. ت:)

)المتوفى:الجرجاني  (10) الحسن  أبو  علي322:  عالم   هـ(  الجرجاني.  القاضي  العزير  عبد  بن 
                                                                                              موسوعي  وأديب ناقد من أعالم القرن الرابع للهجرة ولد بجرجان ونشأ بها ثم رحل إلى العراق والشام،  
تولى قضاء جرجان ثم الري ثم أصبح رئيسا للقضاة، توفي بنيسابور، وهو دون السبعين، فحمل  

فسير القرآن المجيد، الداللة، تهذيب التاريخ. األعالم  تابوته إلى جرجان. من مؤلفاته التعريفات، ت
 ( 318( تاريخ جرجان:) 4/300للزركلي:)

، حق: جماعة من العلماء  كتاب التعريفاتهـ(: 816)علي بن محمد بن علي، ت  الجرجاني(11)
 ( 172هـ:)1403، 1بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت ـــــ لبنان، ط

: الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني )أو األصبهاني(  األصفهانيالراغب    (12)
سكن بغداد،   ،هـ( أديب من الحكماء العلماء، من أهل )أصبهان(  502المعروف بالراغب )المتوفى:  

واشتهر، حتى كان يقرن باإلمام الغزالي، من كتبه محاضرات األدباء والذريعة إلى مكارم الشريعة 
األعالم  واألخال تفسيره.  في  البيضاوي  عنه  أخذ  التفاسير،  وجامع  الراغب  أخالق  ويسمى  ق 

 (2/255للزركلي:)

بن محمداألصفهاني    (13) القرآن،  :هـ(502ت  ،  )الحسين  غريب  حق: صفوان    المفردات في 
 ( 393هـ: ) 1412، 1عدنان الداودي ـــــ دار القلم، الدار الشامية ـــــ دمشق بيروت، ط

،          الكلي اتكتاب  صاحب   ،م(    1094: أيوب بن موسى الحسيني القريمي )المتوفى:  ي الكفو   (14)
األحناف  كان قضاة  إلى   ،من  وعاد  وببغداد.  وبالقدس،  بتركيا،  )كفه(  في  القضاء  وولي  عاش 

 ( 2/38. األعالم للزركلي:)إستانبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية
،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:  هـ(1094تأيوب بن موسى،  الكفوي )  (15)

 ( 729بيروت، د.ط، د. ت:)  –ري ـــــ مؤسسة الرسالة عدنان درويش ـــــ محمد المص: حق
/ 10:)د.ط، د. ت، دار الفكر،  فتح القديرهـ(:  861)محمد بن عبد الواحد، ت    ابن الهمام  (16)

203 ) 
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الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول )سعود بن عبد العالي(:  العتيبي (17)
 (576ه:)1427،2ط السعودية،بها في المملكة العربية 

هـ( إمام في اللغة واألدب.   244ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف )المتوفى:    (18)
أصله من خوزستان )بين البصرة وفارس( تعلم ببغداد. واتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب  

إص كتبه  من  مجهول،  لسبب  قتله،  ثم  ندمائه،  عداد  في  وجعله  واأللفاظأوالده،  المنطق،   ، الح 
 (1/98واألضداد. الفهرست، ابن النديم:)

،  3، دار صادر، بيروت، ط  لسان العربهـ(:  711)محمد بن مكرم بن علي، ت  ابن منظور  (19)
 ( 11/507:)ھ1414

 ( 473/ 10ابن منظور، لسان العرب:) (20)
 ( 11/513ابن منظور، لسان العرب:) (21)
حاشية الطحطاوي على مراقي  هـ(    1231  )أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت  الطحطاوي   (22)

،  1محمد عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية ـــــ بيروت ، ط:  حقالفالح شرح نور اإليضاح ،  
 ( 602:)ه1418

، دار الكتب العلمية، التاج واإلكليل لمختصر خليلهـ( 897)محمد بن يوسف ، ت  المواق (23)
 ( 428/ 8:)هـ 1416،  1ط
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هـ(  977)محمد بن أحمد، ت    الخطيب الشربيني  (24)

 (  245/  5ه:)1،1415، دار الكتب العلمية، طالمنهاج
مطالب أولي النهى في شرح غاية  هـ(  1243)مصطفى بن سعد بن عبده ، ت    السيوطي  (25)

 ( 6/32:)هــ1415، 2المكتب اإلسالمي ، ط ،المنتهى
حاشية    هـ(1230)محمد بن أحمد بن عرفة،    الدسوقي  (،10/204ابن الهمام، فتح القدير:)  (26)

الكبير، الشرح  على  ط:)  الدسوقي  د.  د. ت،  الفكر،  مغني  4/242دار  الشربيني،  الخطيب   ،)
  ه(:620عبد للا بن أحمد، ت  ابن قدامة )(، 211/ 5المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :)

 ( 8/260، )، مكتبة القاهرة، د.طالمغني
 (  4/242ابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:) (27)
 (  10/214القدير:) الكمال ابن الهمام، فتح (28)
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: أبو عبد الملك البوني اسمه مروان بن علي القطان أندلسي األصل، سكن بونة من  البوني (29)
                                                                                               بالد إفريقية، كان من الفقهاء المتفننين، وألف في شرح الموطأ كتابا  مشهورا  حسنا  رواه عنه الناس. 

 ( 1/ 71شرح الموطأ، عبد الكريم خضير:)
 734عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي اإلسكندري، تاج الدين )المتوفى:    :الفاكهاني  (30)
هـ واجتمع به ابن كثير )صاحب  731عالم بالنحو، من أهل اإلسكندرية، زار دمشق سنة    ،هـ(  

له كتب، منها " اإلشارة "  ،  البداية والنهاية( وقال: سمعنا عليه ومعه. وحج ورجع إلى اإلسكندرية
المنهج المبين " في شرح األربعين النووية، و " التحرير والتحبير " في شرح رسالة    في النحو، و "

 (3/178. الدرر الكامنة:)ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية
، فقيه    (هـ  474  المتوفى:: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد )الباجي  (31)

كتبه: )السراج في علم الحجاج( و)إحكام الفصول، في أحكام  مالكي كبير، من رجال الحديث، من  
 (14/55األصول( و )المنتقى شرح الموطأ(. سير أعالم النبالء للذهبي )

 (  167/2، د.ط، د. ت:)شرح الموطأ)عبد الكريم بن عبد للا(: الخضير (32)
يح  األحك ام  م ن ب لو غ الم ر ام  هـ(:1423)عبد للا بن عبد الرحمن، ت    التميمي  (33)           ، مكت بة                                       توض 

 ( 122ه:) 1423، 5                        األسدي، مك ة المكر مة، ط
ناجي(  34) )  :ابن  القيرواني  التنوخي  ناجي  بن  عيسى  بن  فقيه، من    837  المتوفى:قاسم  هـ( 

القضاة، من أهل القيروان. تعلم فيها وولي القضاء في عدة أماكن. له كتب، منها " شرح المدونة " 
 (5/179". األعالم للزركلي:)" مع المعالم" وزيادات على معالم اإليمان" و

فقيه    ،هـ(    586  المتوفى:محمد بن سعيد بن أحمد األنصاري، أبو عبد للا )  :ابن زرقون   (35)
ولد في شريش، واستقر بإشبيلية، ومات بها. قال الذهبي: كان    أندلسي،  مالكي عارف بالحديث
ولي قضاء شلب وقضاء سبتة، وحمدت سيرته ونزاهته. له )جوامع أنوار   مسند األندلس في وقته.

 ( 6/139. األعالم للزركلي:)المنتقى واالستذكار( البن عبد البر، في شرح الموطأ

بالمملكة العربية السعودية،  مجموعة من المؤلفين   (36) أبحاث هيئة كبار ، هيئة كبار العلماء 
 ( 3/410، د. ط، د. ت:)العلماء
هـ. درس في مدينة بريدة،  1371محمد بن إبراهيم بن عبد للا في مدينة بريدة عام    :التويجري   (37)

  ، هـ1395مية بالرياض عام  ثم تخرج من كلية الشريعة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
عثيمين وابن  باز  كابن  علماء عصره  يد  على  الشرعي  العلم  مؤلفاته:تلقى  الفقه    ، من  مختصر 
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موسوعة الفقه    . نقلت ترجمته من كتابه:فقه القلوب وموسوعةالفقه اإلسالمي  وموسوعةاإلسالمي 
 .اإلسالمي

ي ك ران    (38) م               الس  السيكران  أ بو ح ن يف ة :  ق ال   م ن                                      :  ق ال : وسأ لت ش ي خ ا  ك ل ه   الق ي ظ   ر ت ه  ت د وم  خ ض                                                                   م ا 
ر  ك ح ب                               األ عراب ع ن  الس ي ك ران                                                                                                   ف ق ال : ه و  الس خ ر  و ن ح ن  نأ كله ر ط با  أ ي  أ ك ل ، ق ال : و ل ه  ح ب  أ خ ض 

. وس ك ر ه  ت س ك يرا : خ ن ق ه؛ والبعير                                                              الر از ي ان ج . و ي ق ال  ل لش ي ء  ال ح ار   إ ذا خ ب ا ح                                                                                      ر ه وس ك ن  ف و ر ه: ق د  س ك ر  ي س ك ر 
 ( 4/375                                                                             ي س ك  ر  آخ ر  ب ذ ر اع ه  ح ت ى ي ك اد  ي ق ت ل ه . لسان العرب، ابن منظور:)

ت    المدني   (39) أنس،  بن  طالمدونةهـ(:  179)مالك  العلمية،  الكتب  دار  هـ    1415،  1، 
(:4/656  ) 

، قال  ينمحدثال من كبار (هـ 131 المتوفى:للا بن ذكوان القرشي المدني ) د: عبالزنادأبو  (40)
الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثالث مئة تابع، من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان  

زبيري: كان فقيه أهل المدينة، وكان صاحب  يسميه أمير المؤمنين في الحديث. قال مصعب ال
كتابة وحساب، وفد على هشام بحساب ديوان المدينة. توفي فجأة بالمدينة. وكان ثقة في الحديث 

 (1/126، الذهبي:)عالما بالعربية فصيحا. تذكرة الحفاظ
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  هـ( :  1189)علي بن أحمد بن مكرم، ت    الصعيدي  (41)

 ( 2/296:)هــ1414يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر ــــ بيروت،  د.ط ، : ، حقالرباني
أن الذين يحبسون    العامةوقصد  ،  (321/ 2:): في لسان العرب: عرج الناقة: حبسهاالمعرجين (  42)

 والمعرجون اسم فاعل جمع.معرجين،  ينتهوا منهم               وي خفونهم حتىالناس 
، حق: عبد الرحمن بن  مجموع الفتاوى    ه( :  728) أحمد بن عبد الحليم ،  ت  ابن تيمية    (43)

ـــــ المدينة النبوية، المملكة العربية   محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
 ( 317/ 28)السعودية،

، حق: مهدي حسن الحجة على أهل المدينةهـ(:  189) محمد بن الحسن، ت    بانيالشي  (44)
 ( 382/ 4) هــ ،1403، 3الكيالني القادري، عالم الكتب ـــــ بيروت، ط

/  7)ه:1410دار المعرفةـ ـــ بيروت ، د.ط ،  : األم ،  ه(204)محمد بن إدريس، ت  الشافعي    (45)
349 ) 

 ( 8/270ابن قدامة، المغني :) (46)
 ( 653/ 4المدونة:)،  ( مالك(47
 ل: بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب.   ك     ع   (48)
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أمور    الجامع المسند الصحيح المختصر من  ه(:256)محمد بن إسماعيل، ت    البخاري   (49)
حق: محمد زهير الناصر، دار  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،  

 (3018( رقم )4/62:)ه1422، 1طوق النجاة، ط
، مؤسسة  زاد المعاد في هدي خير العبادهـ(:  751)محمد بن أبي بكر، ت    ابن قيم الجوزية  (50)

 (  4/45هـ :)1415، 27، الكويت، ط الرسالة، بيروت ـــــ مكتبة المنار اإلسالمية

 الوضح: حلي من فضة، والجمع أوضاح، سميت بذلك لبياضها، واحدها وضح. (51)
 ( 6879( رقم )9/5البخاري، صحيح البخاري:) (52)
 ( 4/382( الشيباني، الحجة:)53)
 ( 8/215( ابن قدامة، المغني:)54)
حق: محمد محيي الدين عبد  سنن أبي داود،  هـ(:  275)سليمان بن األشعث،    أبي داود(  55)

 ( 4504( رقم )6/665:)الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ــــــ بيروت، د.ت، د. ط

 فهرس المصادر والمراجع

، د.ط، الكتاب  إرهاب المستأمنين وموقف اإلسالم منهد. ت،    ،بدر بن ناصربدر  الــــ  
 موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات.منشور على 

النيسابوري ـــــ   القشيري  بنقل  مسلم بن الحجاج،    أبو الحسن  المسند الصحيح المختصر 
د.ط، حق: محمد فؤاد عبد الباقي   العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

 .5ـــــ دار إحياء التراث العربي ـــــ بيروت، عدد األجزاء: 
سنن  هـ،    1395                                                   محمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك الترمذي،    أبو عيسىـــــ  

( وإبراهيم  3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2،  1، حق: أحمد محمد شاكر )جـ  2ط  الترمذي،
ـــــ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  5،  4عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ    )

 أجزاء.  5عدد األجزاء:  البابي الحلبي ـــــ مصر،
، د.ط،  معجم مقاييس اللغة  هــ،1399،  الرازي   أحمد بن فارس بن زكريا   أبو الحسينـــــ  

 .6حق: عبد السالم هارون ـــــ دار الفكر، عدد المجلدات:
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الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،  هـ  1407إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  أبو نصر ــــــ  
 .6حمد عبد الغفور عطارــــ دار العلم للماليين، بيروت، عدد األجزاء:، حق: أ4، طالعربية

المصباح المنير في  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، د.ت،    أبو العباس ـــــ  
 . 2، د.ط، المكتبة العلمية ــــ بيروت، عدد األجزاء:غريب الشرح الكبير

التعريفات  -ه1403يف،  علي بن محمد بن علي الزين الشر   الجرجاني ــــ     ،1، طكتاب 
 .1لبنان، عدد األجزاءـــــ  حق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت  

  ، 1طالمفردات في غريب القرآن،  هـ،    1412،  أبو القاسم الحسين بن محمداألصفهاني  ــــ  
 دمشق بيروت. -الشامية حق: صفوان عدنان الداودي ـــــ دار القلم، الدار 

الحنفي ـــــ   البقاء  الكفوي،    أبو  القريمي  الحسيني  موسى  بن  في  أيوب  معجم  الكليات 
اللغوية ـــــ مؤسسة    - عدنان درويش  :  ، د.ط، حقالمصطلحات والفروق  محمد المصري 

 .1بيروت، عدد األجزاء: –الرسالة 
 .۱۰، د.ط، دار الفكر، األجزاء: القدير فتحمحمد بن عبد الواحد، د.ت ــــــ   ابن الهمامـــــ 
الموسوعة الجنائية اإلسالمية  ، د.ت ــــ  1427سعود بن عبد العالي البارودي،    العتيبي  ـــــ

 . 2طالمقارنة باألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، 
بيروت،   ، دار صادر، 3، طلسان العرب  - ھ  1414محمد بن مكرم بن علي،    ابن منظور   ــــ 

 .15عدد األجزاء : 
ـــــ  1418أحمد بن محمد بن إسماعيل ،  الطحطاوي ــــــ   حاشية الطحطاوي على مراقي  ه 

محمد عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية  :  حق،  1ط  الفالح شرح نور اإليضاح،
 .1عدد األجزاء:  لبنان، –بيروت 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي،   أبو عبد هللا المواقـــــ  
 .8، دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: 1، طالتاج واإلكليل لمختصر خليلهـ ــــــ 1416

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ه ـــــ 1415محمد بن أحمد،    الخطيب الشربينيـــــ  
 .6، عدد األجزاء: ، دار الكتب العلمية1، طالمنهاج

مطالب أولي النهى في شرح غاية  هــ ،  1415مصطفى بن سعد بن عبده ،    السيوطي ــــــ  
 . 6عدد األجزاء: المكتب اإلسالمي، ،2،طالمنتهى
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أبو عبد الرحمن عبد للا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد    التميمي   ـــــ
يح  ه ،    1423بن إبراهيم البسام،                         ، مكت بة األسدي، مك ة  5، ط                             األحك ام  م ن ب لو غ الم ر ام          توض 

 .7                    المكر مة،عدد األجزاء:
ـــــ  1414أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم،    الصعيديـــــ   حاشية العدوي على شرح  هــ 

يوسف الشيخ محمد البقاعي ـــــ دار الفكر ــــ بيروت، عدد  :  ، د.ط، حقكفاية الطالب الرباني
 .2األجزاء:

، د.ط، حق: عبد الرحمن مجموع الفتاوى   –ه  1416أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية  ـــــ  
 .35بن محمد بن قاسم، مجمع فهد، المدينة النبوية، عدد األجزاء :

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   -ه  14۲۲محمد بن إسماعيل،    البخاري   ـــــ
، حق: محمد زهير بن ناصر الناصر،   1، طالبخاري   رسول هللا وسننه وأيامه = صحيح

 .۹، عدد األجزاء : 1دار طوق النجاة، ط
،  الحجة على أهل المدينةهــ ـــــ 1403أبو عبد للا محمد بن الحسن بن فرقد ،  الشيبانيـــــ 
 .4بيروت، عدد األجزاء: –حق: مهدي حسن الكيالني القادري، عالم الكتب  ،3ط
و عبد للا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  أب  الشافعي   ــــ 

، د.ط ، دار المعرفة ــــ بيروت ،    األمهـــ ـــــ  1410بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي،
 . 8عدد األجزاء:

، د.ط، مكتبة القاهرة، عدد المغني  -ه    ۱۳۸۸عبد للا بن أحمد،    ابن قدامة المقدسي ـــــ  
 .10األجزاء :

ج س تاني،  أبي داود ـــــ                                                                         سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس  
د.ط، حق: محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية، صيدا  سنن أبي داود،د.ت، 

 .4بيروت، عدد األجزاء: –
  الكتب  دار  ،1ط  ،المدونة  ـــــ   هـ1415األصبحي،  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  المدني  ــــــ

 . 4:األجزاء عدد العلمية،
  ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالمالكي، د.ت، محمد بن أحمد بن عرفة  الدسوقي  ـــــ

 .4عدد األجزاء:، دار الفكر ،د.ط
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عبد للا بن  الشارح: عبد الكريم بن    ،شرح الموطأ  د.ت،  األصبحي،مالك بن أنس    المدني ــــ  
 ، د.ط. عبد الرحمن بن حمد الخضير

بالمملكة  ،  العلماء أبحاث هيئة كبار  ، د.ت،  المؤلفينمجموعة من    ــــ العلماء  كبار  هيئة 
 . 7عدد األجزاء: السعودية، د.ط، العربية 

بيت  ،  1، طاإلسالمي موسوعة الفقه  هـ،    1430للا،  محمد بن إبراهيم بن عبد    التويجري  ــــ 
 .5عدد األجزاء: الدولية، األفكار 

زاد المعاد    هـ،1415الدين،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس    ابن قيم الجوزيةـــــ  
،  الكويتمكتبة المنار اإلسالمية،   ـــــمؤسسة الرسالة، بيروت    ، 27، طفي هدي خير العباد

 . 5عدد األجزاء:
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Terms of publication in Idlib University Research Journal 

☼ In its various series, Idlib University Research Journal publishes original 
researches from inside and outside Idlib University providing that they 
fulfill the terms of coherent academic research and the requirements of 
Idlib University Research Journal. 

☼ The research shall be presented to two specialized arbitrators. If one of 
the arbitrators rejects the research, it shall be presented to a third 
arbitrator  

☼ Researches received by the journal shall not be returned to their owners, 
whether they are published or not. 

☼ A researcher gets a research publication notice after their research is 
ready for publication in the journal. 

☼ The journal reserves the right of submitting proposals for amendment 
and clarification according to the content of the experts' reports. 

☼ The journal shall not be responsible for the opinions and tendencies 
implicated in the published works. 

Conditions for publishing researches in Idlib University Research 

Journal 

1. A research must be original and not published or submitted for 
publication in any other journal or website. 

2. A research owner undertakes that they have never published their 
research, and have not submitted it for publication to any other party. 

3. Ownership of the accepted research shall be transferred to the journal 
for a period of one year from the date of publication. Thereafter, the 
researcher shall have the right to republish it in a book of their 
ownership. 

4. A research publication request form shall be submitted directly to the 
journal, and the research owner shall pay the financial fees incurred for 
publishing the research. 

5. The original research shall be printed on the computer in three hard 
copies on one side on (B5) paper, with the name of the researcher on 
one copy only. The research shall be not less than 5 pages and not more 
than 30 pages, including summaries, tables and references.... provided 
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that it meets the required specifications of printing and conditions of 
publication in the journal. In addition, an electronic copy in both 
formats (Word and PDF) shall be submitted. 

6. The title of the research, the name of the researcher, the department and 
the college and the university shall be written at the beginning of the 
research. 

7. The research shall be organized in accordance with the specialization. 
      Example 1: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 
keywords, introduction, materials and methods, results and discussion. 

      Example 2: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 
keywords, introduction, importance of the research, research 
methodology, previous studies, difficulties, research plan, preface, 
themes and conclusion. 

8. Arabic numerals shall be used in the research (1,2,3, …) 
9. The research shall include a summary (5-10 lines) in the original 

language of the research in addition to a summary in a foreign language. 
10. The researcher shall be informed of the results of the arbitration to make 

the required amendments (if any). 
11. After the research is scientifically and technically ready, it shall be 

presented to the linguistic audit committee. The researcher shall be 
required to make linguistic corrections (if any). 

12. After the research is ready for publication (scientifically, linguistically 
and technically), the researcher shall submit a final paper copy and an 
electronic copy (Word, PDF) signed by them.  

Page and print options 

Options: Numerals: Arabic 

Paragraph Format: First line indent (1.27 cm). Line spacing: single. 

Page Setup: 

 

Margins: Top and Bottom (2.5 cm), Right and 
Left (2.5 cm). [The documentation margin for 
odd pages:  0.8 and for even pages: 0.8]. 

Paper size: B5 - height and width (17.6 x 25 cm). 
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Options: Numerals: Arabic 

Headers and Footers: Different odd and even 
pages; footer and header: (1.5 cm). 

 

Type of the letter specified for research, text body, and footnotes 

Paragraph Arabic Font 
Foreign 
Font 

Font 
Style 

Font Simplified 
Arabic 

Times New 
Roman Bold 

Research Title 16 14 Bold 

Researcher's name and 
surname 13 12 Regula

r 

Dept., Faculty and 
University 12 12 Bold 

Summary text 13 12 Regula
r 

Letters and numbers in the 
text of the summary and 
the research 

13 12 Bold 

Headings in the body of the 
text 14 13 Bold 

The text in the body of the 
research 13 12 Regula

r 

Subheadings in the body of 
the text 13 12 Bold 

Footnotes (bottom 0f the 
page) 12 12 Regula

r 

Odd and Even Page Header 12 12 Regula
r 

Page number (bottom 
center) 13 12 

Regula
r 

Values inside the table 12 12 Regula
r 
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- Odd Page Header (1-3-5…): 
If the research is written in Arabic, the following shall be added: Idlib 
University Research Journal, Biological Sciences Series, Issue No ……. 
year 2020. 

 

- Even page header (2-4-6...): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: the name 
of the researcher or researchers, for example: Dr. Hassoun, Dr. Mossa and 
Dr. Khulaif. 
Microsoft Word formatting tips: 

- There should be no space before the following characters (they should 
be typed immediately after the preceding word): dot (.), comma (, ،), 
semicolon (; ؛), colon (:), closed parenthesis)] and percent (%). 

- There should be no space after the following characters (the following 
word should be written immediately after them): the open bracket ([ 
and the Arabic conjunction (و). 

- Symbols and equations are typed in foreign characters using the 
Microsoft Equation editor built-in in Microsoft Word. Chemical 
equations have special programmes such as Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their 
occurrence in the manuscript. They should be titled in font size (10) of 
the bold style provided that the title precedes the table and follows the 
figures. 

 
Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 

Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association 
(APA) method, shall be as follows: 
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1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of 
publication, the page or pages shall be written in parentheses as follows: 
If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / 
(Raup, 2003, p.52) 
If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-
Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 
If the reference is written by three authors or more: the first author's 
family name and the following phrase should be added "et al". 
Example: 
(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above 
should be taken into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, 
Year, and Site shall be written: as follows:  
(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of 
using renewable energy). http://www.unep.org.bh 
 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically 
with continuous numbering so that the numbering begins with the 
Arabic references and then the foreign references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references 
shall be listed as follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of 
Publication. Two spaces. The Title of the Book, underlined. Edition. 
Two spaces. Publisher. Place of Publication. Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. 
Riyadh. Saudi Arabia. 
Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. 
Japan 
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- If the reference is composed by more than one person, we write as 
follows: 
Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then 
we continue in the above order. 

2) For Documenting a research published in a scientific journal in 

Arabic or in a foreign language, the following order shall be taken 

into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of 
Publication. Search Title in quotation marks. Journal Name: Volume, 
Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 
91/92 winter season in the northern West Bank." Yarmouk Research 
Journal (Basic and Engineering Sciences Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 
grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a 

foreign language: 

The following order is taken into account: 
The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. 
College, University. Country of Publication. The thesis title shall be 
written in quotation marks. Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of 
blood pressure, heart rate and hearing among factory workers in the city 
of Nablus", an unpublished master’s thesis, College of Graduate Studies, 
An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 
phyto and mespzooplankton in the 
Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical 
Marine Ecology. University of 
Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 
into account: 
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The author's family or nickname, first name, year of publication. 
"Article Title", website - underlined. 

Example: 

Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 
using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of 
the research by inserting sequential endnotes according to their 
occurrence in the article. 
 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be 
as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of 
the author and the nickname) (without scientific titles), a colon, then the 

title of the book (in bold) as mentioned by the author himself, followed 
by a comma, the investigation or translation (if any), the publishing 
house followed by a comma, the place of publication followed by a 
comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or 
publication, the part from which the information was taken, a comma, 
the page or pages, then the documentation ends with a dot. 
 
Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil 

fi al-Tarikh, investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 
 
Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 
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Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in 

origins and theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th 
edition, 1989, pp. 31-40. 

 
(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or 

consecutively on the same page of the research, the following shall be 
written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 
In English we write: Ibid, p110. 
 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall 
be referred to as follows: 
Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 

Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 
Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 
(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time 

as mentioned above. If it is repeated, the previous steps shall be 
followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the 
investigator/translator shall be added immediately after the name of the 
book, and the same above-mentioned method of documentation shall be 
followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great 

Industry, investigated by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, 
Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 
 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-
Noor Press, Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 
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(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by 
several researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of 
the article in inverted small brackets “…” followed by a comma, then 
the preposition in, the title of the book followed by a comma, then the 
first name and nickname of the book editor followed by a comma, the 
publishing house, a comma, the place of publication followed by a 
comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 
 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, 
Khartoum, 1976, pp. 76-101. 

 
(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri 

and Gregorian calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article 
in inverted small brackets”, the           name of the journal, location of 
the journal, volume number, issue number, year of publication, then age 
or pages number. 

 Example: 
 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 
AD, pp. 113-151. 

          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 
 
(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-

consecutively on a later page of the thesis, the documentation shall be 
as follows: 
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 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 
 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 
 
(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is 

approved in scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, 
the department and the institution first, then the name of the country, 
the name of the source, publishing house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 
1975, National Press, Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, 
Department of General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  
 International Monetary Fund, International Financial Review, 

Washington 1996, table 50, p. 90. 
 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 

25, p120. 
D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the 
Prophet’s Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty 
of Arts, Ain Shams University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a 
reference). 

 
E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's 
location and classification number and folio number. It shall be stated 
in parentheses that the source is a manuscript.  
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 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-
Maqdisi (died 803 AH / 1400 AD): The most guiding destination in the 
remembrance of the companions of Imam Ahmad, Library of the Iraqi 
Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 
 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 
 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, 
decision number and year (3/94), then the place of its publication (if 
any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 
 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar 

Association, issue 1-3, p. 181, National Press, Amman, 1993. 
 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 

171 163 1979. 
Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume 
number or issue number, place of the conference, date of the conference, 
place of proceedings publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in 
the minutes of the Distance Learning Symposium, edited by ….., 
Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 
Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 
Pp 17 -110. 

 
 
Third: Psychological and Educational Studies Series: 
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First: Arabic references: 

 

1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the 
first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 
 
    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 
of their first name, the second author's nickname and initial letter of 
their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 
 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 
of their first name, then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 
 
 
2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  
 It shall be started with the surname followed by a comma, first name 

followed by a comma, year followed by colon:, title of the book 
followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing 
house followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm 
for Millions, Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 
their first name followed by a comma, then the second author's surname 
and their first name followed by a comma, year followed by a colin:, 
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title of the book followed by a comma, edition number followed by a 
comma, publishing house followed by a comma, country of publication 
followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 
2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 
 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 
their first name followed by a comma, then the second author's surname 
followed by a comma, their first name followed by a comma, then the 
third author's surname followed by a comma, their first name followed 
by a comma, the year followed by colon:, the title of the book followed 
by a comma, edition number followed by a comma, publishing house 
followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: 
Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author 
only. 

 Example: (Watson, J., 1984, 14) 
 B- In the list of references: The author and the translator are indicated 

as follows: 
 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of 

reference, translator's name and surname after writing the phrase 
translated by, publishing house, country of publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz 
Al-Qusi, Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or 
researcher, year: title of the article or research, name of the journal or 
periodical, volume number, issue number of the volume, range of 
research pages in the journal or periodical. 
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 Example: 

 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to 
exam anxiety among high school students, Psychological Research 
Journal, Volume 3, Issue 4, 434-452. 

 
5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, 
university, country. 

 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance 
Competencies of the Primary School Teacher in Jordan in the Light of 
Systems and Proposing Programmes to Develop them, an unpublished 
Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 

 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in 
bold), conference sequence (if any), conference title, conference venue 
(in the period from... to…), volume number, range of research pages in 
the volume. 

 Example: 
 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some 

Personality Traits in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-
Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, Psychological 
Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, 
Volume One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to 
the page from which the researcher takes the quote, and the link appears 
in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that 
the author, the researcher or the publisher of the article holds a doctorate 
degree. 

 
Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 
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 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the 
initial letter of their name followed by a dot followed by a comma., year 
followed by a comma, page number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 
 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, 
the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 
comma, then the second author's surname followed by a comma, the 
initial letter of their first name followed by a dot followed by a comma, 
then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 
 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, 
the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 
comma, then the abbreviation et al. followed by a comma, year, page 
number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 
2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with 
only mentioning the author’s surname without the full name. The initial 
letter of the foreign author shall be followed by a dot followed by a 
comma. 

 A. One Author: Example 

 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 
York, Rinehart and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 
future prospects, Washington, DC: American Psychological 
Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 
Treatment for sexually abused children and adolescents. American 
Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 
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 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 
Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 
Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 
American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 
CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, 
followed by websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and 
doctoral theses, and conference researches, shall be arranged 
alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral 
theses, and conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed 
between quotation marks “………” and documentation shall be done 
according to the documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an 
idea is extracted from a text, documentation shall be done according to 
the documentation in the text directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in 
succession, documentation shall be done in the first time according to the 
documentation in the text. In the following times the following shall be 
written (the previous reference and the page only). Example: 
The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 
Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in 
both foreign and Arabic languages and the year. Then it is sufficient in 
the following times to be written in Arabic with the year. Example: 
Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 
The following times: 
Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 
8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
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9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and 
numbering of foreign references continues in the same way. If the 
numbering of the Arabic references ends with the number (30), the 
number of the first foreign reference shall be (31) and the series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered directly 

to the editorial department of the Journal at: Syria - Idlib Street 

Institutes Building University Presidency Idlib University Research 

Journal 

              d.j.sr@idlib.university  
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