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 التكمفة الهالية لمىشر عمى صفحات الهجمة

 عمى صفحات مجمة العمـك كالتقنية عمى المؤلفيف دفع رسـك مالية مبدئية  لمىشر 
كذلؾ  (  تكمفة المراجعة ) (هائة وخهسون ديىار ليبي ) ليبي  ديىار150كقدرىا 

 نهائتا)  ديىار ليبي200 ثـ دفع مبمغ كقدره وهن,  بعد إرساؿ البحث لممجمة
 .كىك تكمفة النشر الكرقي ك االلكتركني (ديىار ليبي

 سكؼ يحصؿ عمى نسخة كرقية مف المجمة باإلضافة إلى أف البحث سكؼ الهؤلف
 .ينشر عمى صفحات المكقعااللكتركني لممجمة

 يهكن دفع الرسوم الهالية لمىشر عمى صفحات الهجمة بإحدى الطريقتين: 
 المصرفي كذلؾ بإيداع القيمة المالية  في حساب المجمة المصرفي لتحويلا- 1

: التالي

 54810-301:  رقم الحساب- فرع هديىة الزاوية– هصرف شهال أفريقيا 

او 

 0051227785001-رقم حساب - فرع الزاوية– هصرف التجارة والتىهية 

أحهد الصغير الهٍدي جاب اهلل عجيىة : السيد  أو عن طريق الدفع ىقدًا -2

 00218928611623: رقم الٍاتف
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 ..............يف هذه اجمللة

  ال تعبر اآلراء التي تىشر في ٌذي الهجمة إال عن رأي
الهجمة  ىظر أصحابٍا، وال تهثل بالضرورة عن وجٍة

اأو  . ٌيئة تحريٌر
  يتحهل الهؤلفين كاهل الهسؤولية القاىوىية واالدبية

 .عمى ها ورد في أوراقٍم هن بياىات  و هعموهات
 وال يسهح  هحفوظة لمهجمةحقوق الطبع والىشر ،

 جزء هن الهجمة بأي شكل أي ىسخ أوبإعادة طبع 
 . وسيمة إال بأذن هسبقأو
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 كلوة العذد

الحمد هلل حمدان كثيران عمى نعمتو التي أنعـ اهلل بيا عمينا ك أليمنا ك كفقنا إلنجاز ىذا 
ك إنو لمف دكاعي سركرنا أف نشيد بتكفيؽ مف اهلل صدكر العدد  الخامس مف . العمؿ

 ك الذم أتاح لمبّحاث الميتميف في مجاؿ العمـك اليندسية هجمة العموم و التقىية
كالتطبيقية ك التقنية بنشر أبحاثيـ عمى صفحات ىذه المجمة لتكفير ك إعطاء 

. المعمكمة كالنتيجة الصحيحة لطالب العمـ ك المعرفة

يأتي صدكر العدد الخامس مف المجمة تزامنا  مع حصكؿ المجمة لشيادة الترقيـ 
ىك عدد فريد  الرقم التسمسمي الهعياري الدولي كالتي تعنيكالذم  (( ISSN الدكلي

المطبكعة أك مككف مف ثمانية أرقاـ يستخدـ لتعريؼ المطبكعات أك الدكريات 
 .  االلكتركنية كىك مستمد مف المعيار العالمي االيزك

ك مف ىذا المنطمؽ فإف ىيئة تحرير المجمة تجدد حرصيا الدائـ عمى استمرارية 
صدكر المجمة برصانة ك منيجية في البحث العممي كذلؾ بإتباع األساليب العممية 
المحّكمة في تقييـ البحكث العممية المقدمة مف األساتذة ك البّحاث بإشراؼ أساتذة 

متخصصيف في جميع فركع العمـك ك التقنية آخذيف في االعتبار الطرؽ المتبعة في 
. المجالت العممية العريقة في ىذا المجاؿ

كبيذه المناسبة يسر ىيئة التحرير بالمجمة أف تثمف عاليان جيكد جميع البّحاث ك 
األساتذة الميتميف الذيف اختاركا صفحات ىذه المجمة لنشر أبحاثيـ ك أكراقيـ 

كما أنيا تتقدـ بجزيؿ الشكر ك العرفاف لكؿ مف ساىـ في تحرير ك مراجعة  , العممية
 لمكجكد (مجمة العمـك كالتقنية )البحكث المقدمة لممجمة  كتقديـ ىذا الصرح العممي 
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  :قىاعذ النشر بوجلة العلىم والتقنية
 

: تعد الورقات عمى ىهوذج خاص يتم تىزيمً هن هوقع الهجمة عمى االىترىت
www.stj.com.ly 

:  أو هن صفحة الهجمة عمى هوقع الفي سبوك التالي
facebook/stj.journal 

 :لىشر البحوث والدراسات يجب التقيد بالقواعد اآلتية
 الهوضوع: أوال

  ً(لم يسبق ىشري  )أصالة افكار البحوث والدراسات الهقدهة لمىشر وهوضوعات  

  سالهة الهىٍج العمهي وذلك وفق القواعد الهتعارف عميٍا في كتابة البحوث
 .والدراسات العمهية 

 هحتويات البحث: ثاىيا 
  :(كال حسب التخصص ) يحتَيالبحثعمىالعىاَيوالتاليةيجب أن 

 عىَاوالبحث 

 -  َاوهباشرةـَعىَاىًَيكتبتحتالعى (أَالهؤلفيو)اسنالهؤلف.   

  (فيجهيعالحاالت) كمهةبالمغتيوالعربيةَاإلىجميزية 200همخصفيحدَد 

 هقدهة 

 عرض الهشكمة 

 طريقة البحث 

http://www.stj.com.ly/
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   الهواد والهعدات الهستخدهة  

 الىتائج 

  هىاقشة الىتائج 

 ستىتاجإلا 

  الشكر 

  الهراجعَتكتبحسبالسياقالهتعارفعميًَيتنالرجَعإليٍافيالىصباسنهؤلف
 .َسىةالىشر (أَالهؤلفيو)
يجب ان تكون لغة الكتابة لمبحوث أو الدراسات الهقدهة بالمغة :الكتابة والخط: ثالثاً 

 . كمهة250العربية أو اإلىجميزية هع همخص بالمغتين ال يتجاوز 
  صفحة هن صفحات الهجمة 15يجب اال تتجاوز صفحات البحث او الدراسة  .
  يجب استخدام هحرر الىصوصMicrosoft Word لكتابة البحوت والدراسات 

 :ويكون الخط كاألتي
 (Simplified Arabic) لمغة العربية . 
 ( Times New Roman)  لمغة االىجميزية. 
 تكون ٌواهش الصفحات كاألتي : 

 بالىسبة لميسار واألعمى واألسفل.   سم2.5يهين ، .   سم3.0:  المغة العربيــــــة . 

  بالىسبة لميهين واألعمى واألسفل.  سم2.5يسار و .   سم3.5: المغة اإلىجميزية. 
:  و  يكون حجم الخط عمى حسب الجدول التالي1.15هسافة التباعد بين السطور 

 سم و ارتفاع هساحة الكتابة 16و في كل الحاالت تكون عرض هساحة الكتابة ٌي 
سم 25
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يجب استخدام ىهوذج الكتابة الهوجود عمى الهوقع االلكتروىي : هالحظة هٍهة 
. جمةلمم
 

 ىوع العىوان ىوع الخط وحجم الكتابة التدكين

 العىوان الرئيسي لمبحث Simplified Arabic     16   داكن
 أسهاء الهؤلفين  Simplified Arabic     12      داكن

 عىاوين الهؤلفين  Simplified Arabic     11   عادي

 العىاوين الرئيسية Simplified Arabic     14      داكن

العىاوين الفرعية  Simplified Arabic     12      داكن

حجم الىص   Simplified Arabic     12      عادي

عادي       12     Simplified Arabic  عىاوين األشكال والصور

عادي  11Simplified Arabic  عىاوين الجداول
عادي   هحرر الهعادالت الرياضية  باستخدام

Equation editors 
الهعادالت الرياضية  

كمها أهكن ذلك  الوحدات والقياسات  SI unitsيستخدـ النظاـ العالمي في الكحدات

 

الهعادالت تكتب بواسطة هحرر  الهعادالت كها ٌو هوضح بالهثال التالي 

𝑦 =  3𝑥31

∞
+ 3𝑥 −

1

3

𝑑𝑦

𝑑𝑥
                                     (1) 

كترقـ المعادالت تسمسميا 
 .األشكال والرسوهات التوضيحية والجداول : رابعاً 

مثؿ تعد األشكاؿ كالرسكمات التكضيحية باستخداـ برنامج متكافؽ مع ميكركسكفت ككرد
كترقـ تسمسميان كتكضع في أماكنيا  ( Origin ) أك االكرجف (   ( Exelبرنامج اإلكسؿ
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كيفضؿ كضعيا داخؿ جدكؿ . المناسبة بالبحث كيتـ الرجكع إلييا في النص بأرقاميا
: كما ىك مكضح بالمثاؿ التالي

0 2 4 6 8 10

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

40.0

40.5

D
ie

 d
ia

m
e

te
r 

(m
m

)

XD (mm)

 C = 0.9

 C = 1.0

C =  1.1

 
يوضح هىحىيات القوالب .  1. الشكل رقم 

 الهختمفة
 

بيف األشكاؿ أك الجداكؿ كالنص كيكضع عنكاف الجداكؿ في أعمى  (سطر)كيترؾ فراغ 
 .الجدكؿ ك ترقـ تسمسميا

: مالحظة
 . عمى البريد االلكتركني الخاص بالمجمة(JPEG) أك (BMP)الصكر  ترسؿ إلينا بصيغة 

الهراجع : خاهسا
يشار لممراجع كالمصادر التي استشيد بيا الباحث في متف البحث مثالن 

, كفي حالة أكثر (50, 2012حدكد ك جاب اهلل,)كفي حالة مؤلفيف  (2010,200زنبيؿ,):
 ( .21, 2014القانقا كآخركف , )مف مؤلفيف, 

  قائمة المراجع كالمصادر تككف عمى النحك التالي: 

  المراجع العربية: 
. جامعة الزاكية : , الفيزياء الحديثة, الزاكية (2009) مكلكد الصغير االحرش 
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  المراجع األجنبية :
Kaplan, Robert (2000),management and Cost 
Accounting, 5th edition, (London : Thomson Learning) . 

 كترتب المراجع العربية أكال حسب حركؼ األبجدية كتمييا المراجع األجنبية 
 ------------------------------------------------- 

 باسـ رئيس تحرير مجمة العمـك كالتقنية : تكجو كافة المراسالت 
المعيد العالي لمميف الشاممة الزاكية 

ليبيا -                  الزاكية 57:            صندكؽ بريد 
00218928611623 

: ترسؿ الكرقات البحثية أك المقاالت العممية  الكتركنيا عمى البريد االلكتركني
Stjeditor1@gmail.com 

Or 
Stjeditor2@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Stjeditor1@gmail.com
mailto:Stjeditor2@gmail.com
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ا في تطوير   هحركات البحث العربية أداءهجهوعات اإلختبار العربية ودوٌر

 النكيصرم عبد السالـالدكتكر 

ليبيا - جامعة طرابمس - كمية تقنية المعمكمات 

 a.nwesri@uot.edu.lyبريد إلكتركني 

 همخص

فبدكف قياس ال يمكف معرفة مدل . يعتمد تطكر البحث العممي عادة عمى القياس
في ىذه الكرقة نعرض أدكات القياس التي يتـ . كفاءة أم نظاـ أك أداة مستحدثة

إستخداميا في تحديد كفاءة أنظمة إسترجاع المعمكمات عمكما كنركز عمى ما ىك 
متكفر منيا لقياس أنظمة إسترجاع النصكص العربية, كنبيف مدل التطكر التي أحدثو 

تركز الكرقة عمى عرض مجمكعات . عمى مستكل إسترجاع النصكص العربية
 إلىكتبرز القصكر التي تعاني منو, كتظير الحاجة , اإلختبار العربية المتكفرة حاليا

كجكد مجمكعات اختبار عربية تتكافؽ مع كاقع النصكص العربية المكجكدة حاليا 
كما نقـك بعرض مجمكعة اإلختبار التي قمنا بإعدادىا . عمى شبكة المعمكمات الدكلية

 تبيف أف زيادة الحجـ في النصكص ك. إلختبار ظاىرة زيادة حجـ النصكص العربية
.  أنظمة اإلسترجاع العربيةأداءالعربية يؤثر سمبا في مستكل 

 عربية لقياس كفاءة أنظمة اختبار إنشاء مجمكعات أىميةتـ في ىذه الكرقة إبراز كما 
حيث تـ التعرض لمفيـ مجمكعات اإلختبار ككيفية . إسترجاع النصكص العربية

كما تـ سرد المجمكعات اإلختبارية المتكفرة كبياف قصكرىا مف حيث الحجـ . إنشاءىا
كتـ في ىذه الكرقة عرض الطريقة التي تـ بيا إنشاء مجمكعة إختبار . لكالمحتك

ظيار مدل تأثير زيادة الحجـ  ستخداميا في إختبار األنظمة المتكفرة كا  كبيرة الحجـ كا 
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النتائج تظير أف إستخداـ الجدع مف أنسب الطرؽ لفيرسة . عمى ىذه األنظمة
النصكص العربية كأف إستخداـ الجذر في الفيرسة ال يصمح لممجمكعات النصية 

.  الكبيرة

هقدهة 

 في العالـ, حيث يصؿ متحدثكىا إلى انتشاراالمغة العربية ىي إحدل أكبر المغات 
كىي لغة اإلسالـ  فال يقتصر إستخداميا عمى الكطف .  مميكف نسمة300أكثر مف 

العربي فحسب, بؿ ىي لغة يستخدميا أكثر مف مميار مسمـ يكميا في صالتيـ 
. كدعائيـ في جميع أنحاء العالـ

مع ظيكر اإلنترنت كدعـ الحاسبات لكتابة النصكص بالمغة العربية, تزايد حجـ 
النصكص العربية الرقمية بشكؿ كبير, كىك ال يزاؿ في تزايد مستمر أكثر مف أم 
لغة اخرل نظرا لتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت العرب بصكرة كبيرة حيث كصمت 

أكبر % 5,296.6 إلى 2013نسبة زيادة مستخدمي المغة العربية لإلنترنت بنياية 
 1 . مميكف مستخدـ135ككصؿ عدد المستخدميف الى أكثر مف . مف أم لغة أخرل

تستخدـ محركات البحث في إيجاد الكثائؽ التي تحتكم عمى المعمكمات التي يبحث 
كتقـك ىذه المحركات بفيرسة محتكيات الصفحات المكجكدة عمى . عنيا المستخدـ

ستخداـ الفيرس في إيجاد الكثائؽ ذات العالقة باإلستفسار الذم يدخمو  اإلنترنت كا 
حيث يتـ مقارنة الكممات المكجكدة باإلستفسار مع . المستخدـ في محرؾ البحث

رجاع الكثائؽ التي يمكف أف يككف ليا عالقة بذلؾ  الكممات المكجكدة بكافة الكثائؽ كا 
سترجاع النصكص, يتـ .اإلستفسار مف أجؿ تطكير التقنيات المستخدمة في بحث كا 

إستخداـ مجمكعات إختبار يتـ إعدادىا مف قبؿ متخصصيف تحتكل عادة عمى 

                                                        
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm1 
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يتـ تحديد الكثائؽ التي ليا . مجمكعة كبيرة مف النصكص كعدد مف اإلستفسارات
يتـ إستخداـ ىذه اإلستفسارات في . عالقة باإلستفسارات داخؿ المجمكعة النصية

حيث يتـ تجربة األنظمة .  المختمفة في إسترجاع النصكصالتقنياتإختبار كفاءة 
المختمفة في إسترجاع نتائج لإلستفسارات المكجكدة في مجمكعة اإلختبار كيتـ 

عمى مستكل المغة .  مقارنتيا بالنتائج الفعمية المحددة مسبقا في المجمكعة النصية
العربية يكجد القميؿ مف مجمكعات اإلختبار كما يتكفر منيا ال يطابؽ الكاقع الحالي 

كجكد . لمنصكص العربية المكجكدة عمى شبكة اإلنترنت مف حيث الحجـ كالمحتكل
مثؿ ىذه المجمكعات مف شأنو المساىمة في تطكير أساليب البحث الخاصة بالمغة 

   . المختمفة لمبحثالتقنياتالعربية كخمؽ مجاؿ لمتنافس بيف الباحثيف العرب لتطكير 
في ىذه الكرقة سكؼ نقـك بتقديـ مجمكعات اإلختبار, طرؽ إعدادىا, كسكؼ نتطرؽ 

لكصؼ ما ىك مكجكد منيا حاليا كمدل تأثيرىا عمى تطكر البحث في مجاؿ 
ثـ نعرض ء مجمكعة إختبارية جديدة أكبر حجما مف . إسترجاع النصكص العربية

المجمكعات اإلختبارية المتكفرة كنعرض كفاءة أنظمة اإلسترجاع عند إستخداـ ىذه 
. المجمكعة

هجهوعات اإلختبار 

: تتككف مجمكعات إختبار إسترجاع النصكص مف ثالث أقساـ رئيسية كىي
يتـ تجيير . المجمكعة النصية كاإلستفسارات كنتائجيا الفعمية في المجمكعة النصية

مجمكعات اإلختبار عف طريؽ أشخاص متخصصيف في مجاؿ إسترجاع المعمكمات 
حيث يتـ تجميع النصكص مف مصادر معينة كيتـ ترقيميا اك تسميتيا بأسماء 

عادة يتـ إعطاء عنكاف . مختمفة بحيث يككف لكؿ كثيقة في المجمكعة إسما مختمفا
 يبيف إحدل 2شكؿ . لكؿ كثيقة ككذلؾ يتـ تصنيفيا حسب نكعيا في بعض األحياف

النصية اإلخبارية المستخدمة في مؤتمر إسترجاع  AFPبي .إؼ.كثائؽ مجمكعة أم
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. 2002, 2001لسنة  Text Retrieval   Conference (TREC) النصكص 
مثال ثـ إستخداـ . بداية كنياية المقاطع في كؿ كثيقة tagsيتـ إستخداـ معممات 

 <DOCNO> لتحديد بداية كنياية الكثيقة كثـ إستخداـ المعمـ <DOC>المعمـ 
بعد إعداد المجمكعة النصية يتـ تجييز  .لتحديد رقـ الكثيقة داخؿ المجمكعة النصية

مجمكعة مف اإلستفسارات كيطمب مف مجمكعة مف المتخصصيف القياـ بإعدادىا 
يجب أف يقـك مف أعدَّ اإلستفسار بكصؼ الغرض منو . ككصؼ النتائج المتكقعة ليا

كالنتائج المتكقعة لو كما الذم يريده معدُّ اإلستفسار مف نتائج كذلؾ ألف نتائج 
اإلستفسار قد تككف غامضة كأف العديد مف الكثائؽ التي تحتكم عمى نفس الكممات 

 .المكجكدة في اإلستفسار ليس ليا عالقة بما يحتاج إليو معدُّ اإلستفسار
ليذا يجب أف يحدد الشخص الذم يقـك بإعداد اإلستفسار نكع الكثائؽ التي يبحث 

 .عنيا ككذلؾ نكع الكثائؽ التي يمكف أف يرجعيا محرؾ البحث كال يرغب فييا
 
<DOC >
<DOCNO>20000101_AFP_ARB.0003</DOCNO >
<HEADER >ثاف  -الشيشاف مكسع/ ركسيا70غكغ-افب/ قبر 9710 ش 4 8200ارا
/<HEADER> 
<BODY >
<HEADLINE >  بكتيف في الشيشاف لمنح اكسمة لعسكرييف</HEADLINE> 
<TEXT >

اف الرئيس الركسي " ار تي ار"اعمف شبكة التمفزيكف الركسية الرسمية  - (اؼ ب) 1-1مكسكك 
بالككالة فالديمير بكتيف تكجو ليؿ الجمعة السبت الى غكدرميس ثاني مدف الشيشاف لمنح اكسمة 

عمؿ "كاضاؼ انو ". ما فعمتمكه ضركرم لمبالد"كقاؿ بكتيف اف . لعسكرييف مف الركس يقاتمكف ىناؾ
" سنة سعيدة"كعبر عف تمنياتو ب". كركسيا تشعر باالمتناف لكـ (...)لكضع حد ليزيمة ركسيا 
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لمجنكد في مراسـ منح االكسمة التي جرت بحضكر مفتي الشيشاف احمد قديركؼ الذم يعتبره الرئيس 
.  الشيشاني اصالف مسخادكؼ العدك االكؿ لمجميكرية االنفصالية

/<TEXT< >FOOTER >افب 66مكا/ اا/ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سب  </FOOTER> 
/<BODY >
<TRAILER >126010 00 جمت ينا/<  TRAILER> 
/<DOC> 

 

النصية المستخدمة في إختبار نمكذج إلحدل الكثائؽ النصية مف إحدل المجمكعات : 2شكؿ 
 .إسترجاع النصكص العربية

بي .إؼ. يعرض مثال إلحدل اإلستفسارات التي تـ إعدادىا في مجمكعة أم3الشكؿ 
لكؿ . 2001,2002اإلخبارية المستخدمة في مؤتمر إسترجاع المعمكمات لسنة 

كما نالحظ في ىذا  .إستفسار يككف ىناؾ رقـ كحيد يميزه عف اإلستفسارات األخرل
 <num>المثاؿ أنو تـ إستخداـ العديد مف المعمِّمات لتحديد أجزاء اإلستفسار منيا 

 لتحديد <desc>  لتحديد اإلستفسار, كالمعمـ<title>لتحديد رقـ اإلستفسار كالمعمـ 
 <narr>حقؿ كصؼ اإلستفسار كالذم يصؼ الغرض مف اإلستفسار كأخيرا المعمـ 

لتحديد تفاصيؿ أكثر عف الغرض مف اإلستفسار كما يحتاجو معدُّ اإلستفسار مف 
 .معمكمات أك نصكص

<top> 
<num> Number:  26 

<title>  مجمس المقاكمة الكطني الكردستاني  
<desc> Description : 
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 كيؼ ينظر مجمس المقاكمة الكطنية الى اإلستقالؿ المحتمؿ لالكراد؟ 
<narr> Narrative  : 

المكضكع يتضمف نصكص متعمقة بتحركات مجمس المقاكمة الكطنية , مقاالت تتحدث عف 
. قيادة اكجالف ضمف جيكد االكراد لالستقالؿ 

</top> 
نمكذج ألحد اإلستفسارات المعدة في مجمكعة االختبارة الخاصة بمؤتمر إسترجاع : 3شكؿ 

 2002, 2001المعمكمات لسنة 

الجزء التالي كالميـ كالذم يتـ عف طريقو تقييـ أنظمة البحث ىك ما يسمى تحكيـ 
في ىذا الجزء يتـ تحديد العالقة بيف كؿ . Relevance judgmentsالمرجعية 

إستفسار في مجمكعة اإلختبار كالنصكص التي يجب أف يسترجعيا بناءا عمى حاجة 
كيتـ تحديد العالقة بيف كؿ إستفسار ككافة الكثائؽ المكجكدة في . معدُّ اإلستفسار

المجمكعة النصية يدكيا كذلؾ بمراجعة الكثائؽ المكجكدة بالمجمكعة النصية كتحديد 
بعد تحديد مرجعية النصكص لكافة . تمؾ الكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار

اإلستفسارات المعدة يتـ كضع ناتج ىذه العممية في قائمة يطمؽ عمييا تحكيـ 
المرجعية كتتككف مف قائمة تحتكم عمى أرقاـ اإلستفسارات كأرقاـ الكثائؽ التي ترجع 

 يكضح نمكذجا ليذه القائمة كىي جزء مف تحكيـ المرجعية المستخدمة 4الشكؿ . ليا
.  2001,2002في مؤتمر إسترجاع المعمكمات في سنتي 

لعؿ إنشاء العالقة التي تربط بيف اإلستفسارات كالكثائؽ التي ليا عالقة بيا ىك 
حيث يتطمب جيدا كبيرا لمراجعة كافة الكثائؽ المكجكدة . األصعب مف حيث اإلعداد

عندما تككف المجمكعات النصية صغيرة, مف . في المجمكعة النصية كتحكيميا يدكيا
السيؿ الحصكؿ عمى تحكيـ شامؿ لمكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار كذلؾ بالمركر 
عمى محتكم الكثائؽ المكجكدة في المجمكعة كتحديد ما إذا كانت الكثيقة ليا عالقة 
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كلكف عندما يصؿ حجـ المجمكعة النصية إلى مالييف الكثائؽ, تككف . باالستفسار
ىذه العممية شبو مستحيمة حيث يتطمب التحكيـ الشامؿ لمكثائؽ قراءة مالييف الكثائؽ 

ليذا السبب يتـ إستخداـ بعض . كتحديد عالقتيا بكؿ إستفسار مف اإلستفسارات
التقنيات إلعداد القائمة التي تربط بيف اإلستفسارات كالكثائؽ كالتي يطمؽ عمييا إسـ 

. نتطرؽ إلى شرحيا في الجزء التالي. Relevance Judgmentsتحكيـ المرجعية 
QID 
رقم 

اإلستفسار 

DocID 
رقم الوثيقة 

Rel 
الهرجعية 

1 19940515 AFP 
ARB.0095 

0 

1 19940519 AFP 
ARB.0085 

0 

1 19940526 AFP 
ARB.0068 

1 

. . .   
2 19950518 AFP 

ARB.0134 
1 

2 19950521 AFP 
ARB.0048 

0 

. . .   
3 19950115 AFP 

ARB.0215 
1 

… ….  
نمكذج لقائمة تحكيـ المرجعية الخاصة بمجمكعة اإلختبار المستخدمة في مؤتمر : 4الشكؿ 

 .2001,2002إسترجاع المعمكمات لسنتي 
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التقىيات الهستخدهة في تحكيم الهرجعية 

مف أشير التقنيات المستخدمة لمحصكؿ عمى مرجعية التحكيـ في المجمكعات 
 Pooling[ Rijsbergen, 1975 Jonesالنصية الكبيرة الحجـ ىي تقنية اإلنتقاء 

and van] كتقنية البحث كالتحكيـ التفاعمي ,Interactive Searching and 
Judging[ Cormack et al., 1998  .]

 Poolingتقىية اإلىتقاء 

تعتمد ىذه التقنية عمى فكرة أف معظـ الكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار يمكف 
في ىذه .  الحصكؿ عمييا بإستخداـ مجمكعة مختمفة مف أنظمة اإلسترجاع اآللية

العممية يتـ إستخداـ النتائج التي يتـ إرجاعيا بإستخداـ العديد مف األنظمة المتكفرة 
يتـ . ,  ثـ يتـ تحكيـ ىذه الكثائؽ فقطPoolككضعيا في ما يسمى بالحكض 

إستخداـ األنظمة المتكفرة إلرجاع الكثائؽ التي يحتمؿ أف تككف ليا عالقة 
باإلستفسار, كيتـ ذلؾ بإستخداـ نماذج اإلسترجاع كاألنظمة كالتقنيات المستخدمة في 

ذلؾ الكقت في إسترجاع النصكص حيث يتـ مقارنة اإلستفسار بكافة الكثائؽ 
رجاع قائمة مرتبة حسب أكلكية المرجعية بحيث  المكجكدة في المجمكعة النصية كا 

تككف الكثائؽ التي ليا عالقة أكبر باإلستفسار في بداية القائمة كالتي ليا عالقة أقؿ 
يتـ إختيار عدد معيف مف الكثائؽ األكلى في القائمة . باإلستفسار في آخر القائمة

يتـ إستخداـ األنظمة كالتقنيات المكجكدة لمحصكؿ عمى . ككضعيا في الحكض
الكثائؽ التي يمكف أف تككف ليا عالقة باإلستفسار كيتـ إضافة الكثائؽ الجديدة إلى 

كال يتـ . بعد الحصكؿ عمى ىذه الكثائؽ يتـ مراجعتيا يدكيا كتحكيميا. الحكض
مراجعة كافة الكثائؽ األخرل المكجكدة في المجمكعة النصية ك التي لـ يقـ إم نظاـ 

.  بإرجاعيا
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يتراكح عدد الكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار التي يتـ الحصكؿ عمييا بإستخداـ 
مف مجمؿ الكثائؽ التي ليا عالقة % 70إلى % 50ىذه التقنية مف 

كىذا العدد يمكف اف يعطي تحكيما مكثكقا بو يمكف . [Zobel 1998]باإلستفسار
. إستخدامو في قياس األنظمة المختمفة

 Interactive Searching and Judgingتقنية البحث كالتحكيـ التفاعمي 

في ىذه . تعتبر ىذه التقنية ىي األسيؿ كاألكفر مف حيث الجيد في تحكيـ المرجعية
التقنية يتـ إستخداـ إم نظاـ مف أنظمة اإلسترجاع كيتـ كتابة اإلستفسار مباشرة في 

يقـك المستخدـ بتغيير اإلستفسار . النظاـ كتحكيـ الكثائؽ األكلى التي يرجعيا النظاـ
كما يشاء في سبيؿ الحصكؿ عمى الكثائؽ التي يرغب فييا كيقـك بالبحث مف جديد 

مستخدما االستفسار المعدؿ كتحكيـ الكثائؽ التي يتـ إرجاعيا مف جديد إلى أف يصؿ 
يتـ إعتماد . إلى مرحمة ال يقـك النظاـ فييا بإرجاع أم كثيقة ليا عالقة باإلستفسار

.  الكثائؽ التي تـ تحكيميا عمى أنيا قائمة تحكيـ المرجعية لذلؾ اإلستفسار

تشير البحكث التي قاـ بيا العديد مف البحاث أف ىذه الطريقة مناسبة لتككيف تحكيـ 
المرجعية بغض النظر عف النظاـ المستخدـ اك األشخاص الذيف يقكمكف بعممية 

[. Sanderson 2004]التحكيـ

الهجهوعات اإلختبارية العربية الهتوفرة 

يكجد العديد مف مجمكعات اإلختبار العربية التي تـ إستخداميا مف قبؿ الباحثيف في 
تتراكح ىذه المجمكعات مف حيث الحجـ, كلكف أكبرىا . مجاؿ إسترجاع النصكص

حجما لـ يصؿ بعد إلى مستكل حجـ المجمكعات اإلخبارية المستخدمة إلختبار 
في ىذا الجزء . تقنيات إسترجاع النصكص في المغات األخرل مثؿ المغة اإلنجميزية
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سنقـك بعرض شامؿ نصؼ فيو مجمكعات اإلختبار التي تـ إستخداميا في البحكث 
.  الخاصة بإسترجاع النصكص العربية

إتسمت المجمكعات . عند بداية البحث في مجاؿ إسترجاع النصكص العربية
االختبارية في البحكث األكلى بصغر حجميا كتـ إستخداميا في تحديد أنسب الطرؽ 

.  لفيرسة النصكص العربية

 355قاـ بإستخداـ مجمكعة إختبار تتألؼ مف  [Al-Kharashi, 1991]الخراشي 
تـ . الكثائؽ كانت عبارة عف سجالت خاصة بمنشكرات.  إستفسارا29كثيقة ك

إستخداـ ىذه المجمكعة ألختبار كفاءة إسترجاع النصكص العربية بإستخداـ الكممة 
كاف ممخص البحث أف إستخداـ الكممة كالجدر معا لفيرسة . كالجدع كالجدر

النصكص العربية أفضؿ مف إستخداـ الكممة لكحدىا اك الجدع لكحده في فيرسة 
. النصكص

 120قاـ بإستخداـ مجمكعة إختبار تتألؼ مف  [Abu-Salem, 1992]أبكسالـ 
أبكسالـ كصؿ .  إستفسارا إلختبار أفضؿ الطرؽ لفيرسة النصكص العربية32كثيقة ك

إلى نفس النتيجة التي كصؿ إلييا الخراشي كأثبت أف إستخداـ الجدر في الفيرسة 
. إفضؿ مف إستخداـ الجدع اك الكممة في الفيرسة

قامكا بإستخداـ مجمكعة إختبار تتألؼ  [Hmeidi et al., 1997]حميدم كآخركف 
 إستفسارا إلختبار كفاءة الفيرسة اليدكية كاأللية بإستخداـ 60 ممخصا ك242مف 

كصؿ الباحثكف إلى أف إستخداـ الجذر في الفيرسة اآللية . الجدر كالجدع كالكممة
. كاليدكية يعطي نتائج أفضؿ مف إستخداـ الجدع كالكممة في الفيرسة
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 تـ إستحداث مسارا إلختبار التقنيات المختمفة في إسترجاع 2001في سنة 
 National النصكص العربية مف قبؿ المعيد الكطني لممعايير كالتقنية األمريكي

Institute of Standards and Technology NIST,   كنشاط المشاريع 
 Intelligence Advanced Research Projects  البحثية اإلستخبارية المتقدمة

Activity IARPA.   في ما يسمى بمؤتمر  إسترجاع النصكص  Text 
REtrieval Conference TREC.2   تـ في ىذا المسار إعداد مجمكعة إختبار

ىذه المجمكعة .  كثيقة إخبارية383,872تألفت مف مجمكعة نصية إحتكت عمى 
حتكت  Agence France Press (AFP) أخذت مف مؤسسة الصحافة الفرنسية كا 

كما إحتكت المجمكعة عمى . 2000 إلى سنة 1994عمى مقاالت إخبارية مف سنة 
تـ إستخداـ ىذه المجمكعة مف قبؿ .   إستفسارا, كقائمة التحكيـ الخاصة بيا25

العديد مف الباحثيف كخمصت االبحاث إلى أف إستخداـ الجدع في فيرسة النصكص 
 ,Aljlayl] العربية يعطى نتائج أفضؿ بكثير مف إستخداـ الجذر كالكممة في الفيرسة

2002;Larkey, 2002].  
تـ في تككيف قائمة التحكيـ الخاصة بيذه المجمكعة إستخداـ تقنية اإلنتقاء 

Pooling . تنفيذا ألنظمة 30 كثيقة االكلى مف ناتج 70حيث تـ إختيار   الػ 
تـ بعد ذلؾ . إسترجاع مختمفة تـ إعدادىا مف قبؿ الباحثيف المشاركيف في المؤتمر

كصؿ متكسط معدؿ الكثائؽ . تحكيـ ىذه الكثائؽ يدكيا مف قبؿ معدِّم اإلستفسارات
.   كثيقة لكؿ إستفسار165التي ليا عالقة باإلستفسارات بقائمة تحكيـ المرجعية إلى 

مف اإلنتقادات التي كجيت الى قائمة التحكيـ النيائية ىي أف عناكيف اإلستفسارات 
 7التي ترجع لعدد  (أكثر مف النصؼ)كانت طكيمة بعض الشئ, معظـ الكثائؽ 

إستفسارات تـ إسترجاعيا مف قبؿ نظاـ كاحد فقط كلـ يتـ إرجاعيا في النظـ األخرل, 

                                                        
2 http://trec.nist.gov 
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 إستفسارات أخرل تـ إرجاعيا في الكثائؽ 6مف الكثائؽ التي ترجع إلى % 50-40ك
ليذه األسباب كصؿ كؿ مف قارم كأكراد . السبعيف االكلى عف طريؽ نظاـ كاحد فقط

إلى اف ىذه القائمة ليست مفيدة في الدراسات المقارنة كانما يمكف إستخداميا فقط 
 Gey and Oard]لتعديؿ أنظمة اإلسترجاع لتصؿ إلى إعمى نسبة مف الدقة 

2001 .]
 إستفسارا ليذه المجمكعة كتـ تفادم األخطاء التي 50 تـ إستحداث 2002في سنة 

حيث تـ تحديد العدد . 2001حدثت في الكصكؿ إلى قائمة التحكيـ االكلى في سنة 
كتعتبر ىذه القائمة %. 6األقصى التي يتـ إضافتو إلى الحكض مف كؿ نظاـ بػ 

 Orad and Gey]مالئمة لقياس كفاءة األنظمة اآللية حسب رأم أكراد كقراد 
2002 .]

إدل إستحداث المجمكعتاف األخيرتاف إلى مشاركة العديد مف البحاث في ىذيف 
ككانت ىاتاف المجمكعتاف بمثابة المعيار لكافة . المؤتمريف كفي الفترة التي تمتيا

.  األبحاث التي حدثت فيما بعد في إسترجاع النصكص العربية

أثبتت التجارب التي إستخدمت ىاتيف المجمكعتيف أف إستخداـ الجدع في فيرسة 
النصكص العربية  يعطي نتائج أفضؿ في إسترجاع النصكص العربية مف إستخداـ 

ككانت النتائج التي مغايرة تماما لألبحاث األكلى كالتي كانت . الجدر في الفيرسة
 ,Aljlayl, 2002;Larkey]تنصح بإستخداـ الجذر في فيرسة النصكص العربية 

2002; Nwesri 2008 .]

هقاييس هقدرة أىظهة إسترجاع الىصوص  

 precisionيتـ تقييـ آداء محركات البحث بإستخداـ عدة مقاييس مف أىميا الدقة 
فالدقة ىي مدل مقدرة محرؾ البحث عمى إسترجاع الكثائؽ . Recallكالكـ 
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كتقاس بتقسيـ عدد الكثائؽ . الصحيحة لممستخدـ عندما يقـك بكتابة إستفسار ما
. الصحيحة التي يرجعيا محرؾ البحث عمى العدد الكمي لمكثائؽ التي يقـك بإرجاعيا

 .اما الكـ فيقيس مدل قدرة إرجاع الكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار
 بغض النظر عف ترتيب الكثائؽ التي تـ إرجاعيا كيتـ حسابو عف طريؽ تقسيـ 

الكثائؽ الصحيحة التي يرجعيا المحرؾ عمى العدد الكمي لمكثائؽ الصحيحة كالتي قد 
مثال, لنفترض أف . ال يقـك محرؾ البحث بإرجاع بعض منيا في اغمب األحياف

ىك اإلستفسار الذم يكتبو المستخدـ في محرؾ البحث, " شير رمضاف"اإلستفسار 
, كقائمة التحكيـ 1كأف محرؾ البحث لديو مجمكعة اإلختبار الكاردة في الجدكؿ رقـ 

, كأف محرؾ البحث قاـ بإسترجاع الكثائؽ أ, ب,ج,د فاف دقة 2الكاردة في الجدكؿ 
2ىذا المحرؾ ىي 

4
2كالكـ ىك   (50% )

2
كذلؾ الف محرؾ البحث قاـ  (100% )

معظـ محركات البحث ال تقـك , بإرجاع كافة الكثائؽ التي ليا عالقة بيذا اإلستفسار
نما تقـك بحساب  فقط بالنظر إلى الكممات عمى أنيا مكجكدة في الكثيقة أـ ال كا 

. العالقة بيف اإلستفسار كالكثيقة بطرؽ محتمفة
 

.  مجمكعة نصية تتككف مف أربعة كثائؽ عمى اليميف, كأربعة إستفسارات عمى اليسار.1 .الجدكؿ

عىوان 
الوثيقة 

رقم  الهحتوي 
اإلستفسار 

اإلستفسار 

اعمنت معظـ الدكؿ العربية اف ا 
غرة شير رمضاف المبارؾ لسنة 

 ستككف يـك األربعاء 2010
. 2010 أغسطس 11

رمضاف كريـ  1 

شير رمضاف  2 شيُر رمضاف يبدا بانتياء شيِر ب 
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شعباف كظيكر ىالؿ الشير 
. كرؤيتو

يبدأ الشير القمرم بظيكر ج 
. ىالؿ الشير في االفؽ

ىالؿ شير رمضاف  3 
2010 

رمضاف طالب مجد يبمغ مف د 
. العمر تسع كعشركف سنة

رمضاف تمميذ  4 
نجيب 

 
 1قائمة تحكيـ المرجعية لمجمكعة اإلستفسارات كالكثائؽ الكاردة في الجدكؿ : 2جدكؿ 

ار 
فس

ست
 اإل

رقم
قة 

وثي
م ال

رق
ية 

رجع
 اله

ار 
فس

ست
 اإل

رقم
قة 

وثي
م ال

رق
ية 

رجع
 اله

ار 
فس

ست
 اإل

رقم
قة 

وثي
م ال

رق
ية 

رجع
 اله

ار 
فس

ست
 اإل

رقم
قة 

وثي
م ال

رق
ية 

رجع
اله

 0ا  4  1ا  3  1ا  2  1ا  1

 0ب  4  0ب  3  1ب  2  0ب  1

 0ج  4  0ج  3  0ج  2  0ج  1

 1د  4  0د  3  0د  2  0د  1

 

يتـ حساب مدل عالقة الكثيقة باإلستفسار بعدة نماذج مقارنة منيا نمكذج المتجو 
. Okapi BM25  25 كنمكذج أككابي بي أـ Vector Space Modelالفراغي 

كال ىذيف النمكذجيف يقكماف بحساب العالقة ما بيف اإلستفسار كالكثيقة كيككف الناتج 
عند إدخاؿ اإلستفسار في محرؾ البحث, يقـك . دائما قيمة ما بيف الصفر كالكاحد

بحساب العالقة بيف ىذا اإلستفسار كجميع الكثائؽ التي تكجد في الفيرس, كيتـ 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 26 

 

ترتيب ىذه الكثائؽ تنازليا بحيث تعرض الكثائؽ التي ليا عالقة أكبر باإلستفسار في 
. أكؿ القائمة

حيث أف النتائج التي يعرضيا محرؾ البحث تككف مرتبة حسب عالقة الكثيقة 
باإلستفسار, يتـ حساب الدقة بناءا عمي مكضع الكثائؽ التي ليا عالقة باإلستفسار 

: مثال لنفترض أف نتيجة محرؾ البحث كانت مرتبة كالتالي. في القائمة التي يرجعيا
عند إسترجاع الكثيقة األكلي تككف الدقة : الكثيقة  أ,ج,ب,د فاف الدقة تحسب كالتالي

1

1
, بعد إسترجاع الكثيقة الثانية كالتي ليس ليا عالقة باالستقسار يككف (100% )

لدينا كثيقتاف إحداىما ليا عالقة كاألخرل ليس ليا عالقة كليذا فاف الدقة بعد 
1إسترجاع الكثيقة الثانية تككف 

2
, كبعد إسترجاع الكثيقة الثالثة يككف لدينا (50% )

2كثيقتاف ليما عالقة باإلستفسار ككاحدة ليس ليا عالقة كتككف الدقة ىي 

3
( 67%) ,

2كبعد إسترجاع الكثيقة الرابعة تككف الدقة 

4
يتـ عادة حساب الدقة بعد عدة . (50% )

مف  مستخدمي اإلنترنت يقكمكف بعرض % 85فترات كمف المتعارؼ عميو أف 
, كليذا فإف مقياس [Henzinger, 2000]النتائج التي ترد في الصفحة األكلى فقط 

الدقة عند الكثيقة العاشرة ىك أحد المقاييس المستخدمة في حساب مقدرة محركات 
.  البحث

 لحساب متكسط الدقة Mean Average Precisionيستخدـ معدؿ متكسط الدقة 
في مثالنا السابؽ . عند جميع المكاضع التي تكجد بيا كثائؽ ذات صمة باإلستفسار

ككانت الدقة . كردت الكثائؽ التي ليا عالقة في المكضع األكؿ كالثالث في القائمة
1في ىذيف المكضعيف 

1
 , 2

3
كليذا فاف معدؿ متكسط الدقة يساكم مجمكع الدقة عند  

كتككف . ىذيف المكضعيف مقسمة عمى عدد الكثائؽ التي ليا صمة بيذا اإلستفسار
0.67+1الدقة بناءا عمى ىذا 

2
( 83  .)%
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لحساب دقة محرؾ البحث عمكما يتـ إستخداـ العديد مف اإلستفسارات كيتـ حساب 
. متكسط الدقة لكافة اإلستفسارات المستخدمة

يتـ إستخداـ الطرؽ اإلحصائية في تقدير مدل التطكر اك التقدـ الذم يحرزه أم نظاـ 
كيتـ إستخداـ . عمى نظاـ آخر كذلؾ بمقارنة النتائج الجديدة مع النتائج القديمة

الطرؽ اإلحصائية لمعرفة ما إذا كاف التقدـ فعميا ينطبؽ عمى معظـ اإلستفسارات كلـ 
مف . يكف بسبب التقدـ الكبير الذم قد يحرزه إستفسار اك بعض اإلستفسارات القميمة
-tأشير اإلختبارات التي يتـ إستخداميا في نظـ إسترجاع المعمكمات ىك إختبار 

test كىذا األختبار يكضح ما إذا كاف التقدـ الذم أحدثو النظاـ الجديد عمى النظاـ 
مف المالحظ أف عدد اإلستفسارات يؤثر في حساب ىذا . القديـ كبيرا أك ممحكظا

فكمما زاد عدد اإلستفسارات كمما كانت النتيجة . معدؿ التقدـ بإستخداـ ىذا اإلختبار
 إستفسارا 50كقد قدر بعض البحاث العدد المناسب لإلستفسارات بػ . أكثر مكثكقية
. عمى األقؿ

إىشاء هجهوعة إختبار جديدة 

مما سبؽ سرده, نالحظ إف أكبر المجمكعات اإلختبارية المتكفرة حاليا إلختبار 
إسترجاع النصكص العربية ىي المجمكعة المستخدمة في مؤتمر إسترجاع النصكص 

تعتبر ىذه المجمكعة مناسبة بعض الشئ لقياس أنظمة . 2002, 2001لسنتي 
كلكف حجـ المجمكعة النصية المستخدمة ال يعكس كاقع , اإلسترجاع العربية

فالبحث في نصكص . النصكص العربية المتكفرة عمى اإلنترنت ككذلؾ المضمكف
إخبارية صغيرة الحجـ كتبت مف قبؿ أشخاص مؤىميف لغكيا, قد يعطى نتائج أفضؿ 

مف البحث في نصكص عربية كبيرة كتبت مف قبؿ أشخاص عادييف تختمؼ 
كما أف الدراسات التي أجريت عمى المغات األخرل . مستكياتيـ في فيـ المغة العربية

ففي الكقت الذم تحتكم فيو أكبر . تمت بإستخداـ مجمكعات نصية كبيرة جدا
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 ميجا 800 كثيقة كتبمغ مف الحجـ حكالي 383872مجمكعة أختبار عربية عمى 
بايت, تحتكم المجمكعات النصية المستخدمة في مجمكعات اإلختبار الخاصة بالمغة 

.   غيجا بايت420 مميكف كثيقة كيصؿ حجميا إلى 25اإلنجميزية عمى 

في ىذا الجزء نقـك بعرض المجمكعة النصية التي تـ إستخداميا في إنشاء مجمكعة 
اإلختبار الجديدة كالطريقة التي تـ بيا تككيف اإلستفسارات كقائمة تحكيـ المرجعية 

. الخاصة بيا

الهجهوعة الىصية 

الخيار األكؿ ىك تجميع النصكص مف . ىناؾ خياراف لتككيف مجمكعة نصية
كالخيار الثاني ىك إستخداـ . اإلنترنت كمعالجتيا لتككيف مجمكعة نصية متجانسة

الخيار األكؿ يحتاج إلى كقت كجيد . المجمكعات النصية العربية الكبيرة المتكفرة
كبيريف كذلؾ ألف الكثائؽ التي تتكفر في اإلنترنت تختمؼ مف حيث نكع الشفرة 

المستخدمة في كتابة الكثيقة كتحتاج إلى معالجة قبؿ كضعيا في مجمكعة نصية 
ختيار إحدل المجمكعات . متجانسة ليذا السبب تـ المجكء إلى الخيار الثاني كا 

 Linguistic Data Consortiumالنصية الكبيرة الحجـ كالمعدة مسبقا مف قبؿ 
LDCيطمؽ عمى ىذه المجمكعة النصية .  كالمأخكذة مف عدة ككاالت أنباء مختمفة

. Arabic Gigawordالمجمكعة العربية ذات األلؼ مميكف كممة 

 تـ 2004 كسنة 1994تحتكم المجمكعة النصية عمى كثائؽ إخبارية ما بيف سنة 
جريدة الحياة, جريدة النير, , AFPتجميعيا مف كؿ مف ككالة الصحافة الفرنسية 

تتألؼ ىذه المجمكعة . Xinhuaصحيفة األمة, كجريدة صينية تصدر بالمغة العربية 
تـ تصنيؼ الكثائؽ .  غيجا بايت5 كثيقة كيبمغ حجميا أكثر مف 1591987مف 

. other, كقضايا أخرل multi, مقتطفات storyالمكجكدة بيا إلى قصة إخبارية 
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لكؿ كثيقة في ىذه المجمكعة رقـ كحيد يميزىا عف باقي الكثائؽ كيحتكل عادة عمى 
ثالث أحرؼ تبيف المصدر كثالث أحرؼ تبيف المغة كرقـ يبيف التاريخ كآخر يبيف 

 AFP_ARB_20020522.0097مثال الرقـ  . تسمسؿ الكثيقة في ذلؾ التاريخ
 22يبيف أف الكثيقة أخذت مف ككالة الصحافة الفرنسية ككتبت بالمغة العربية يـك 

.  في ذلؾ اليـك97 كتأخذ الرقـ 2002مايك 

تكوين اإلستفسارات 

لمحصكؿ عمى عدد مف اإلستفسارات تـ إعداد كثيقة تكضح اليدؼ مف التجربة 
كما تـ إعداد قائمة باألحدات التي حدثت في الفترة ما . كمحتكل المجمكعة النصية

 تـ ترجمتيا مف مكقع الكيكيبيديا االنجميزم كذلؾ 2004 كسنة 1994بيف سنة 
 شخصا 20قاـ عدد . لتذكير المشترؾ في األحداث التي حصمت في ىذه الفترة

يدرسكف في المرحمة الجامعية كمرحمة الماجستير اك الدكتكراة بالمشاركة في إعداد 
تـ تسميـ قائمة األحداث التي حدثت في سنة معينة لكؿ مشارؾ كطمب . اإلستفسارات

منو إعداد عدد سبعة إستفسارات ثالث منيا يجب أف تحتكل عمى كممات أجنبية 
تـ إستخداـ نظاـ آلي لعرض الكثائؽ كاإلرشادات كما تـ إعطاء . كتبت بالمغة العربية

أمثمة مف اإلستفسارات التي تـ إعدادىا في مجمكعة مؤتمر إسترجاع النصكص 
كما طمب مف كؿ مشارؾ تحديد العنكاف كالكصؼ كالغرض . 2001اإلخبارية لسنة 

.  مف اإلستفسار الذم يعده بجيث تعكس ىذه الحقكؿ نكع الكثائؽ التي يبحث عنيا

إىشاء قائهة تحكيم الهرجعية 

نظرا لكبر حجـ المكسكعة النصية كلقمة المكارد المالية كلمستكل األشخاص الذيف تـ 
إختيارىـ لتحكيـ الكثائؽ, تـ إختيار طريقة البحث كالتحكيـ التفاعمي إلنشاء قائمة 

تـ إنشاء نظاـ يمكف المشترؾ مف تسجيؿ الدخكؿ كعرض . تحكيـ المرجعية
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تـ فيرسة . إستفساراتو المعدة مسبقا كالبحث عف الكثائؽ في المجمكعة النصية
 Indri searchالمجمكعة النصية بإستخداـ محرؾ البحث المفتكح المصدر 

engin.3تـ إنشاء كاجية لتمكيف المشتركيف مف البحث في المجمكعة النصية   .
يقـك النظاـ بالبحث عف الكثائؽ التي ليا عالقة بإستفسار المشترؾ كعرضيا, كيمكف 
لممشترؾ أف يحدد ما إذا كانت الكثيقة المعركضة عمى الشاشة ليا عالقة باإلستفسار 

بعد اإلنتياء مف تقييـ الكثائؽ التي أرجعيا النظاـ, يمكف لممشترؾ اف يعدؿ . إـ ال
كلممشترؾ أف يختار الكممات التي . اإلستفسار لمحصكؿ عمى نتائج أخرل كتقييميا

 يكضح الصكر 3الجدكؿ . يراىا مناسبة لمحصكؿ عمى الكثائؽ التي يرغب بيا
المختمفة لإلستفسار التي تـ إدخاليا مف أجؿ إيجاد الكثائؽ التي ليا عالقة بإحدة 

. اإلستفسارات
كتـ عقد ست إجتماعات كؿ إجتماع إستمر .  إستفسارا122قاـ المشترككف بإعداد 

مف خالؿ ىذه .  كثيقة26000لمدة ساعتيف, قاـ خالليا المشترككف بتحكيـ أكثر مف 
 إستفسارا لتككيف مجمكعة اإلختبار حيث تـ حذؼ 90العممية تـ إختيار 

اإلستفسارات التي لـ يكف ليا إم مرجعية في المجمكعة النصية أك تمؾ التي كانت 
كافة الكثائؽ المحكمة ترجع ليا, كذلؾ اإلستفسارات التي كانت إجمالي الكثائؽ التي 

إجمالي الكثائؽ التي تـ .  كثيقة100تـ تحكيميا في المجمكعة النصية إقؿ مف 
.   كثيقة ليا عالقة باإلستفسارات4036 منيا 25782تحكيميا ليذه اإلستفسارات ىك 

الىتائج 

تـ إستخداـ ىذه المجمكعة في إختبار العديد مف األنظمة السابقة التي تـ إعدادىا 
كتـ مقارنة . 2002, 2001مف قبؿ مشتركيف في مؤتمر إسترجاع النصكص لسنة 

                                                        
3 http://www.lemurproject.org 
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النتائج المتحصؿ عمييا بالنتائج المتحصؿ عمييا بإستخداـ نفس األنظمة عند 
 يبيف 4الجدكؿ . 2001,2002إستخداـ مجمكعة مؤتمر إسترجاع النصكص لسنة 

: النتائج المتحصؿ عمييا

. النتائج تظير الفرؽ الكبير في النتائج المتحصؿ عمييا عند إستخداـ المجمكعتيف
حيث اف نفس األنظمة المستخدمة في معالجة المجمكعات النصية قبؿ الفيرسة 

كيرجع . تراجعت نسبة أداءىا إلى النصؼ عند إستخدـ مجمكعة اإلختبار الجديدة
كما أف إستخداـ الجذر في . ذلؾ إلى زيادة حجـ المجمكعة النصية المستخدمة

الفيرسة عند إستخداـ مجمكعة اإلختبار الثانية لـ يضؼ الجديد إلستخداـ الكممة 
, بينما كاف الفارؽ كبيرا عند إستخداـ مجمكعة اإلختبار (0.1491 – 0.1414)

النتائج كذلؾ تظير إف إستخداـ ازالة الزكائد الطفيفة . (0.314 – 0.269)الثانية 
Light stemming  تعطى أفضؿ النتائج لفيرسة النصكص العربية كىي زيادة 

.  لـ تتأثر بحجـ مجمكعة اإلختبار المستخدمةثابتة

نتائج تنفيذ التقنيات المختمفة المستخدمة بإستخداـ مجمكعة اإلختبار الجديدة كمجمكعة : 1الجدكؿ 
 .2002اإلختبار الخاصة بمؤتمر إسترجاع النصكص لسنة 

 

 AGW Collection TREC11 collection 

الكم الدقة الكم الدقة 

 0.773 0.269 0.5572 0.1414الفيرسة بإستخداـ الكممة  
 Light10  0.1747 0.6080 0.350 0.838الفيرسة بإستخداـ الجدع 
 Khoja  0.1491 0.5594 0.314 0.809الفيرسة بإستخداـ الجذر 
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التوصيات 

بناء عمى ما تقدـ في ىذه الكرقة نكصي بتككيف مجمكعات إختبارية لقياس كفاءة 
أنظمة إسترجاع النصكص العربية بما يناسب كاقع النصكص العربية المتكفرة حاليا 

: عمى شبكة األنترنت كالتي تتسـ بػ

 كثرة األخطاء اإلمالئية

 إستخداـ الميجات المحمية في كتابة النصكص العربية . 
 كثرة المصطمحات المستحدثة كالتي ال تتماشى مع قكاعد المغة العربية. 
 تكرار الكثائؽ كخصكصا ما يتعمؽ بالمسائؿ الدينية منيا. 

الهراجع 

 Al-Kharashi. Micro-AIRS: a microcomputer-based arabic 

information retrieval system comparing words, stems, and 

roots as index terms. PhD thesis, Chicago, IL, USA, 1991. 

 F. A. Nwesri.  Effective Retrieval Techniques for Arabic Text. 

Ph.D. thesis, Computer Science and Information Technology, 

RMIT university,  Melbourne, Victoria, Australia, May 2008. 

 Abu-Salem. A Microcomputer Based Arabic Information 

Retrieval System with Relational Thesauri (Arabic-IRS). PhD 

thesis, Chicago, IL, USA, August 1992. 

 D. W. Oard and F. C. Gey. The TREC-2002 Arabic/English 

CLIR track. In E. M. Voorhees and L. P. Buckland, editors, 

TREC-2002, volume NIST Special Publication:SP 500-251. 
National Institute of Standards and Technology, 2002. 

 F. C. Gey and D. W. Oard. The trec-2001 cross-language 

information retrieval track: Searching arabic using english, 

french or arabic queries. In NIST Special Publication 500-



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 33 

 

250: Proceedings of the Tenth Text REtrieval Conference 

(TREC 2001), Gaithersburg: NIST,2001. 

 G. V. Cormack, C. R. Palmer, and C. L. A. Clarke. E±cient 

construction of large test collections. In Proceedings of the 

21st annual international ACM SIGIR conference on 

Research and development in information retrieval, pages 

282{289, New York, NY, USA, 1998. ACM. 

 Hmeidi, G. Kanaan, and M. Evens. Design and 

implementation of automatic indexing for information 

retrieval with arabic documents. Journal of the American 

Society for Information Science, 48(10):867-881, 1997. 

 J. Zobel. How reliable are the results of large-scale 

information retrieval experiments? In SIGIR '98: Proceedings 

of the 21st annual international ACM SIGIR conference on 

Re-search and development in information retrieval, pages 

307{314, New York, NY, USA,1998. ACM. 

 K. S. Jones and C. van Rijsbergen. Report on the need for and 

provision of an "ideal"information retrieval test collection. In 

British Library Research and Development Report 5266, 

1975. 

 L. S. Larkey, L. Ballesteros, and M. E. Connell. Improving 

stemming for Arabic information retrieval: light stemming 

and co-occurrence analysis. In Proceedings of the 25th annual 

international ACM SIGIR conference on Research and 

development in information retrieval (SIGIR '02), pages 275-

282, New York, NY, USA, 2002. ACM, New York, NY, 

USA.  

 M. A. Aljlayl and O. Frieder. On Arabic search: improving 

the retrieval efectiveness via a light stemming approach. In 

Proceedings of the International Conference on Information 

and Knowledge Management, pages 340-347, McLean, 

Virginia, USA, 2002. ACM Press.  

 M. R. Henzinger. Tutorial 1: Web information retrieval. In 

16th International Conferenceon Data Engineering 

(ICDE'00), page 693, 2000. 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 34 

 

 M. Sanderson and H. Joho. Forming test collections with no 

system pooling. In SIGIR '04: Proceedings of the 27th annual 

international ACM SIGIR conference on Research and 

development in information retrieval, pages 33-40, New York, 

NY, USA, 2004. ACM. 

 S. Khoja and R. Garside. Stemming Arabic text. Technical 

report, Computing Department, Lancaster University, 

Lancaster, September 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 35 

 

ر واأللوهيىيوم عمي بعض خواصٍا  تأثير سرعة التبريد لهسبوكات هن الحديد الٌز
الهيكاىيكية 

 رافت سالـ عبدهلل .ـ الزركؽ باركدأحمد فرج  .د
 فرع بني كليد  جامعة الزيتكنو- كمية اليندسو

2015vetto2015@gmail.com 
 

 الهمخص

.   اف سرعة التبريد لممسبككات المعدنية ليا بالغ االثر عمي خكاصيا الميكانيكية
كمف خالؿ اختيارؾ لمعدالت التبريد يمكنؾ الحفاظ عمي الخكاص الميكانيكية 

. اك إكسابيا خكاص اخرم, اك التخمص مف بعضيا, المكجكدة بالمسبككة
, التبريد السريع: خالؿ ىذا البحث تـ تطبيؽ ثالث معدالت تبريد مختمفة كىي 

كعينات مف , كالتبريد البطيء عمي عينات مف معدف حديد زىر, التبريد العادم
ىما الصالدة , لمعرفة تأثير ذلؾ عمي خكاص ميكانيكية, معدف الكمينيـك 

. كقيمة اقصي اجياد شد, السطحية
كقد اتضح مف خالؿ النتائج بصكرة عامة اف سرعة التبريد ليا تأثير طردم عمي 

بينما ليا تأثير عكسي عمي قيمة اقصي شد لكال , الصالدة السطحية لممسبككة
. مع اختالؼ في السمكؾ بيف المعدنيف, المعدنيف

 ( SPSS-Vergon 14 )كقد تـ تحميؿ النتائج باستخداـ البرنامج االحصائي
 كاتضح مدم االرتباط بيف عامؿ سرعة التبريد كمتغيرات الصالدة السطحية ك,

. اقصي اجياد شد
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Abstract 

The cooling rate of casted metal product has a magnificent impact on 

its mechanical properties. According to the choose of cooling rate of 

the casted product, you may keep maintain the existing mechanical 

properties, or dismiss some, or to add further properties to the 

product. 

In this study, three applications of cooling rates has been made, on 

specimens of cast iron, and aluminium metals, rapid cooling, normal 

cooling, and slow cooling, to study their impacts on some mechanical 

properties of the two metals, like, surface hardness, and value of 

maximum tension stress.  

The conclusions revealed generally, that, cooling speed has a positive 

effect on the surface hardness of the casted products, while it has a 

negative effect on the value of maximum tension stress, though the 

difference in behavior of each metal. The results has been analyzed 

by statistical software program (SPSS-Vergon 14), and it has been 

revealed how much the correlations between cooling speed of casted 

product and variables like, surface hardness and value of maximum 

tension stress. 

 
معامؿ – كقت التبريد – سرعة التبريد – اقصي اجياد شد – الصالدة السطحية  :الكمهات الدالة

  .االنحدار– االرتباط 

Key words : Surface hardness – Max-tension stress – cooling rate – 

cooling time – Pearson correlation–Linear regression. 

 الهقدهة

كقد اخذ مجاؿ استخدامو في . يعتبر فف السباكة مف اقدـ الحرؼ التي عرفيا االنساف
منذ عرؼ االنساف طريقة تصميـ االجزاء بكيفية تفي بالمتطمبات , االتساع باستمرار

. كمنذ امكف زيادة الدقة البعدية لممصبكبات المنتجة, التي تقتضييا عممية السباكة
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كقد كانت السباكة طكاؿ حقبة طكيمة مف الزمف تعتمد اعتمادا يكاد يككف كميا عمي 
اما في بضع عشرات السنيف االخيرة فقد امكف اجراؤىا بالكسائؿ . العمؿ اليدكم

كاكتشؼ في اثناء تطكر فف السباكة عدد , الميكانيكية بدرجة متزايدة كبكفاءة اعمي
طريقة الصب , طريقة الصب مع التبريد الفجائي, منيا, مف االساليب الحديثة

كىذه . كغيرىا, كطريقة الشمع المفقكد, طريقة كركننج لمصب بالقكالب, بالضغط
تحسيف شكؿ كمضمكف المنتج , كاف ىدؼ االنساف مف كراءىا, الطرؽ كالتقنيات

دراسة تأثير معدالت , راينا في ىذه الكرقة البحثية, كاقتفاء ألثر ىذا النيج, المسبكؾ
, مثؿ الصالدة السطحية, تبريد المسبكؾ بعد تجمده عمي بعض صفاتو الميكانيكية

. لمتحكـ في ىذه الصفات كتكظيفيا لما تقتضيو الحاجة, كقيمة اقصي اجياد شد
.    كاتبعنا في ذلؾ المنيج العممي التجريبي

ر   . الهعدات الهستخدهة في تجارب هعدن حديد الٌز
تـ صير حديد الزىر في فرف محمي الصنع تـ تصميمو في المركز العالي الميني  -1

مبطنة بالطكب , حيث اف الفرف يتككف مف حفرة تحت سطح االرض, لمسباكة
كتكجد بالحفرة , تعمؿ بكقكد الكيركسيف, كتحتكم عمي غرفة احتراؽ, الحرارم

كتصؿ اقصى درجة حرارة , مجمكعة مف البكاتؽ التي تشحف بالمعدف المصيكر
 . درجة مئكية1800لمفرف الي 

, كقد صنع في بكلندا كتصؿ أقصى درجة  (pok71)التبريد البطيء تـ في الفرف    -2
 .درجة مئكية , كتكجد بو ثالث اكجو لتكزيع الحرارة (1200)حرارة فيو إلى 

 .تـ اجراء اختبار الصالدة باستخداـ جياز ركككيؿ  -3
 كتصؿ, كىك الماني الصنع ( ZIWEK )تـ اجراء اختبار الشد باستخداـ جياز  -4

 (. N1000 )قكتو الي 

 .الهعدات الهستخدهة في تجارب هعدن االلوهىيوم
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     ىذا الفرف خاص بصير األلكمنيـك كصنع الفرف (Nabertherm)فرف الصير 
 220) كيشتغؿ الفرف عمى  ( ـْ 1000 )في ألمانيا كأقصى درجة حرارة لمفرف ىي 

  .(فكلت 

 . السابؽ (pok71)التبريد البطيء تـ في نفس الفرف   -1
  (. Brinellبرنيؿ  )اختبار الصالدة عمى العينات باستخداـ جياز -2
 .السابؽ ( Zwickجياز زكيؾ  )اختبار الشد عمى العينات بإستخداـ  -3

التجارب العهمية 

ر:- اوال  . تجارب هعدن الحديد الٌز

خالؿ الجدكؿ  لمعرفة مككنات المعدف التي اتضحت مف, اجريت عممية تحميؿ طيفي
: االتي

. مككنات معدف حديد الزىر الكميائية  : 1جدكؿ رقـ  
P% 
400.0 

Mu% 
1.27 

Si% 
1.68 

C% 
4.54 

Fe% 
90.9 

Co 
0.0053 

Ai 
0.0090 

Ni 
0.0359 

Mo 
0.0135 

Cr 
0.189 

W 
0.0520 

V 
0.0196 

Ti 
0.0174 

Nb 
0.0050 

Cu 
0.288 

 
 عمميات السباكة كالصب في القكالب تركت العينات في قكالبيا داخؿ فرف إجراءبعد 

ثـ طبؽ عمي العينات معدالت تبريد ,  دقيقة12 درجة مئكية لمدة 900درجة حرارتو 
: كاألتي

 . تـ تبريدىا تبريد سريع بالماءاألكليالعينة  .1
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العينة الثانية تـ تبريدىا تبريد عادم بتركيا في اليكاء الي اف كصمت لدرجة  .2
 .حرارة الغرفة

 (ايقاؼ مصدر الحرارة )بعد قفؿ الفرف , العينة الثالثة تركت داخؿ الفرف .3
 .لتنخفض درجة الحرارة تدريجيا لتصؿ الي درجة حرارة الغرفة

 
 تم إجراء اختبار الصالدة عمى الثالث عيىات باستخدام اختبار روكول - 

Rockwelltest))  
: ككانت النتائج كالتالي

 ( . HRC 60.5 )صالدة الحديد في التبريد السريع - أ 
 ( . HRC  35.6)صالدة الحديد في عممية التبريد البطئ - ب 
 ( . HRC  41.1)صالدة الحديد في عممية التبريد باليكاء – ج 

 ( . HRC  43.6)كقد كانت صالدة العينات قبؿ عممية التبريد  
كانت ,  (SPSS-Vergon 14 )كبتحميؿ النتيجة باستخداـ البرنامج االحصائي 

: المخرجات كاالتي
 

 االرتباط بيف سرعة التبريد كالصالدة 
 يكضح قيمة معامؿ االرتباط بيف الصالدة السطحية ككقت التبريد 2جدكؿ رقـ 

لعينات حديد الزىر 
( pearson correlation) 

   Cooling time 
Surface Hardness 

in HRC 
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االىحدار بين وقت التبريد  والصالدة   - 
 Model Summary and Parameter Estimates 

.  يكضح قيمة االنحدار بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لعينات حديد الزىر3الجدكؿ رقـ 
 

 

 

 

  

Dependent Variable: Surface Hardness in HRC  

The independent variable is Cooling time. 
 :-حيث أف 

. ىي العينة ذات التبريد السريع  (1)العينة رقـ 
. ىي العينة ذات التبريد العادم  (2)العينة رقـ 

Cooling time Pearson 
Correlation 1 -.952 

Surface Hardness 
in HRC 

Pearson 
Correlation -.952 1 

Equatio
n Model Summary 

Parameter 
Estimates 

  
R 

Square F df1 df2 Sig. 
Constan

t b1 
Linear .906 9.627 1 1 .198 70.633 -12.450 
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. ىي العينة التبريد البطيء  (3)العينة رقـ 
 

 
 . يكضح العالقة بيف الصالدة السطحية ككقت التبريد.1 .الشكؿ رقـ

 
 

 
  العالقة البيانية بيف الصالدة كسرعة التبريد.  2.الشكؿ رقـ
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   Zwick اختبار اقصي اجٍاد شد لمعيىات الثالثة بواسطة جٍاز- 
:- كقد أظير ىذا االختبار النتائج التالية 

( . 9.46N\mm2)في عينة حديد الزىر ذات التبريد السريع كانت النتيجة - أ 
( 277.17N\mm)في عينة حديد الزىر ذات التبريد البطيء  كانت النتيجة - ب 
 .
( . 102.66N\mm2)في عينة حديد الزىر ذات التبريد العادم كانت النتيجة - ج 
 

كباستخداـ نفس البرنامج اإلحصائي تـ استنتاج االرتباط بيف المعالجة 
كأقصى إجياد كاالنحدار بيف المعالجة كأقصى إجياد , كالعالقة بيف أقصى 

. إجياد كالمعالجة 
   االرتباط بين سرعة التبريد وأقصى إجٍاد شد 

 يكضح قيمة معامؿ االرتباط بيف كقت التبريد كاقصي اجياد شد لعينات 4جدكؿ رقـ 
 .حديد الزىر

  
Cooling 

time 
Max-stress in 

N/mm2 
Cooling time Pearson 

Correlation 
1 .703 

Max-stress in 
N/mm2 

Pearson 
Correlation 

.703 1 
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االىحدار بين سرعة التبريد وأقصى إجٍاد شد 
 Model Summary and Parameter Estimates  

 
.  يكضح قيمة االنحدار بيف كقت التبريد كاقصي اجياد شد لعينات حديد الزىر5جدكؿ رقـ 

Dependent Variable: Max-stress in N/mm2  

Equatio
n Model Summary 

Parameter 
Estimates 

  
R 

Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear 

.494 .97
6 1 1 .504 -4.613 33.85

5 
The independent variable is Cooling time. 

 
 . يكضح العالقة بيف كقت التبريد كاقصى اجياد شد لعينات حديد الزىر.3 .الشكؿ رقـ
 

3.002.502.001.501.00

Cooling time

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

Max-stress in N/mm2
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 يكضح العالقة البيانية بيف كقت التبريد كاقصى اجياد شد لعينات حديد .4 .الشكؿ رقـ  
 الزىر

 
:- حيث أف 
. ىي العينة ذات التبريد السريع  (1)العينة رقـ 
. ىي العينة ذات التبريد العادم  (2)العينة رقـ 
. ىي العينة التبريد البطيء  (3)العينة رقـ 

 
. تجارب هعدن االلوهىيوم:- ثاىيا 

:-      كمف خالؿ التحميؿ الطيفي  لممعدف اثبت أنو يتككف مف العناصر التالية 
بعد اجراء عمميات السباكة كالصب في القكالب تركت العينات في قكالبيا داخؿ فرف 

ثـ طبؽ عمي العينات معدالت ,  دقيقة12 درجة مئكية لمدة 450درجة حرارتو 
: تبريد كاالتي

 .العينة االكلي تـ تبريدىا تبريد سريع بالماء .1
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العينة الثانية تـ تبريدىا تبريد عادم بتركيا في اليكاء الي اف كصمت لدرجة  .2
 .حرارة الغرفة

 (ايقاؼ مصدر الحرارة )بعد قفؿ الفرف , العينة الثالثة تركت داخؿ الفرف .3
 .لتنخفض درجة الحرارة تدريجيا لتصؿ الي درجة حرارة الغرفة

 
.   يكضح مككنات معدف األلمنيكـ الكميائية6جدكؿ رقـ 

Zn 
0.0704 

Mg 
0.397 

Mn 
0.0137 

Cu 
0.0476 

Fo 
0.601 

Si  
13.3 

Al % 
85.2 

 
Li 

0.0001 
Ca 

0.0200 
Be 

0.0001 
Ti 

0.0567 
Ni 

0.0130 
Cr 

0.0066 

 
Bi 

0.0015 
Na 

0.0330 
V 

0.0125 
Sr 

0.0014 
Sn 

0.0139 
Pb 

0.0086 

  
Co 

0.0010 
Cd 

0.0069 
Ga 

0.0141 
B 

0.0009 
Zr 

0.0023 

 
  ( Brinellبرىيل  )تم اجراء اختبار الصالدة لمثالثة عيىات باستخدام اختبار  

:- كقد أظير الجياز النتائج التالية 
  HB    ø   10 / 500 F 53.48 ػ صالدة األلكمنيـك في التبريد السريع   1
   HB   ø   10 / 500 F 23.8 ػ صالدة األلكمنيـك في التبريد البطيء    2
  HB  ø   10 / 500 F 42.8 ػ صالدة األلكمنيـك في التبريد العادم     3

  F ø 48.6  HB 500 / 10:-  كقد كانت الصالدة قبؿ عممية التبريد 
كانت ,  (SPSS-Vergon 14 )كبتحميؿ النتيجة باستخداـ البرنامج االحصائي 

: المخرجات كاالتي

. االرتباط بين سرعة التبريد والصالدة 
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 يكضح قيمة معامؿ االرتباط بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لعينات معدف 7جدكؿ رقـ 
 .االلمنيكـ

  
Cooling 

time 

Surface 
Hardness 

in HB 
Cooling time Pearson 

Correlation 1 -.987 
Surface Hardness in 

HB 
Pearson 

Correlation -.987 1 
 

 
 االىحدار بين سرعة التبريد والصالدة السطحية

Model Summary and Parameter Estimates .

 

 

 

 . يكضح قيمة االنحدار بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لعينات معدف االلمنيكـ8جدكؿ رقـ 
Dependent Variable: Surface Hardness in HB  

Equatio
n Model Summary 

Parameter 
Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear 

.974 38.17
7 1 1 .102 69.707 -

14.840 
The independent variable is Cooling time. 
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 . يكضح العالقة بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لعينات االلمنيكـ.5 .شكؿ رقـ
 

 
 العالقة البيانية بيف سرعة التبريد كالصالدة السطحية لعينات االلمنيكـ. 6. الشكؿ رقـ 

 
:- حيث أن 
. ىي العينة التي تـ تبريدىا تبريد سريع  ( 1 )العينة رقـ 
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. ىي العينة التي تـ تبريدىا تبريد عادم ( 2 )العينة رقـ 
.  ىي العينة التي تـ تبريدىا تبريد بطئ ( 3 )العينة رقـ 

 (  Zwick)اختبار اقصي اجٍاد شد لمعيىات الثالثة بواسطة جٍاز - 
:- كقد أظير ىذا االختبار النتائج التالية 

  N / mm2 92.72 ػ األلكمنيـك في عممية التبريد البطيء          1
  N / mm2 116.25 ػ األلكمنيـك في عممية التبريد العادم         2
  N / mm2 45.57 ػ األلكمنيـك في عممية التبريد السريع            3

لمعرفة ,  (SPSS-Vergon 14 )كبتحميؿ النتيجة باستخداـ البرنامج االحصائي 
. كالعالقة البيانية بيف سرعة التبريد كاقصي اجياد شد, االنحدار, االرتباط 

 : كانت المخرجات كاالتي
. االرتباط بين سرعة التبريد واقصي اجٍاد شد

.  يكضح العالقة بيف كقت التبريد كاقصي اجياد شد لعينات معدف االلمنيكـ9جدكؿ رقـ 
 

  Cooling time 
Max-stress 
in N/mm2 

Cooling time Pearson 
Correlation 1 .655 

Max-stress 
in N/mm2 

Pearson 
Correlation .655 1 

 
 االىحدار بين سرعة التبريد واقصي اجٍاد شد

Model Summary and Parameter Estimates 
.  يكضح قيمة االنحدار بيف كقت التبريد كاقصى اجياد شد لعينات معدف االلمنيكـ10جدكؿ رقـ 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 49 

 

Dependent Variable: Max-stress in N/mm2  

The independent variable is Cooling time. 

 
 .يوضح العالقة بين وقت التبريد واقصى اجهاد شد لعينات معدن االلمنيوم.  .7شكل رقم 

 

3.002.502.001.501.00

Cooling time

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

Max-stress in N/mm2

Linear

Observed

Equatio
n Model Summary 

Parameter 
Estimates 

  
R 

Square F df1 df2 Sig. 
Constan

t b1 
Linear .430 .753 1 1 .545 37.577 23.62

0 
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يوضح العالقة البيانية بين وقت التبريد واقصى اجهاد شد لعينات .  .8شكل رقم 

 معدن االلمنيوم
الىتائج  

إف سرعة التبريد لمسبككات الحديد الزىر ك االلكمنيـك محؿ البحث  ليا تأثير - 1
بالغ عمى خكاص ميكانيكية مثؿ الصالدة السطحية كقيمة اقصي اجياد شد 

.      لممسبككات
العالقة بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لممسبككات في كال المعدنيف ىي - 2

. 3 ك 1عالقة عكسية  كما ىك كاضح مف الشكميف رقمي 
معامؿ االرتباط بيف كقت التبريد كالصالدة السطحية لأللكمنيـك  قيمتػػو  -  3
 % ( 95.2) ككانت قيمة معامؿ االرتباط  المناظرة لحديد الزىر  , ( 98.7% )

ك ىذا يكضح مدل قكة االرتباط ,  عمي التكالي 5 ك 7كما يكضح الجدكليف رقـ 
 )بيف كقت التبريد كالصػالدة  السطحية لكال المعدنيف حيث أف القيمة تقترب مػف 

100 .) % 
الفتػرة بيف التبريد السريع كالتبريد العادم فإف , فيما يخص معدف االلكمنيـك - 4 

كخالؿ الفترة بيف التبريد العادم . العالقة طردية بيف كقت التبريد كأقصى إجياد
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كالتبريد البطيء فإف العالقة عكسية بيف كقت التبريد كأقصى إجياد كما يكضح 
كما يكضح  ( % 65.5 )كمعامؿ االرتباط بصػكرة عامػة تبمغ قيمتػو . 4الشكؿ رقـ 

 كبالتالي فإف ىناؾ اتجاه عاـ عمى أف العالقة بيف كقت التبريد 9ذلؾ الجدكؿ رقـ 
كما تكضح ذلؾ العالقة البيانية بيف , كأقصى إجياد ىي عالقة طردية إلى حد ما 

ككذلؾ الحاؿ فيما  ,4كقت التبريد كاقصي اجياد لمعدف االلكمنيـك في الشكؿ رقـ 
يخص معدف الحديد الزىر اال اف معامؿ االرتباط اعمي قميال مف االلكمنيـك حيث 

 . 4كما يكضح ذلؾ الجدكؿ رقـ  (%70.2 )بمغ 
معامؿ االرتباط بيف سرعة التبريد كاقصي اجياد شد لكال المعدنيف صغير اذا ما  -4

كيرجع ذلؾ  إلى ,قكرف بمعامؿ االرتباط  بيف سرعة التبريد الصالدة السطحية 
عيكب السباكة الرممية  كىي الثقكب أك التجاكيؼ الغازية كالتي تنتج مف عدـ نفاذية 

. الغازات مف القالب الرممي بشكؿ جيد 
:-  التوصيات 

لبمكرات المعدف لمكشؼ عف تأثير سرعة  (الطيفي  ) ػ استخداـ التحميؿ المجيرم 1
. التبريد  عمى البنية الداخمية لممعدف 

جراء عمميات  التبريد , 2  ػ استخداـ تقنية السباكة بالشمع المفقكد لتشكيؿ المعدف كا 
. كذلؾ لتفادم عيكب السباكة الرممية 

 ػ عند إجراء عمميات  التبريد  يمكف استخداـ الزيت بدؿ الماء في عممية التبريد 3
. السريع كذلؾ لممقارنة بيف تأثير كالن منيما عمى خكاص المعدف 

 
:- الهراجع

دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع –سيد عمي حساف . ـ– سباكة المعادف  [1]
 .2013-القاىرة 
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مف سمسمة . منير احمد عرفة. ـ. د- اصكؿ سباكة الحديد كالصمب [2]
 .1980المعارؼ التكنكلكجية طبعة 

 .مف سمسمة االسس التكنكلكجية- بتراؾ- ؼ– تشكيؿ المعادف بدكف قطع  [3]
 .1998سيد عمي حساف . ـ. مسبككات حديد الزىر المرف  [4]
اعداد مختمفة مف مجمة السباكة الصادرة عف الجمعية المصرية لسباكة  [5]

 .المعادف
 .مكاد عممية مختمفة صادرة عف الجمعية االمريكية لسباكة المعادف [6]
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 همحق صور العيىات واالجٍزة والهعدات الهستخدهة في البحث

 

 

 
ر داخل فرن التبريد البطيء  عيىة حديد ٌز

 
 عيىات االلهىيوم
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فرن هحمي الصىع تم تصهيهً في الهركز العالي الهٍىي لمسباكة 

ر . لصٍر حديد الٌز

 
ٌذا الفرن خاص بصٍر األلوهىيوم وصىع الفرن في     (Nabertherm)فرن الصٍر 

ألهاىيا 
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، وقد صىع في بولىدا  (pok71)الفرن   

 
جٍاز التحميل الطيفي لمهعادن 
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  .اختبار الصالدة باستخدام جٍاز روكويل

 

 
  (. Brinellبرىيل  )اختبار الصالدة باستخدام جٍاز
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 (ZIWEK )اختبار الشد باستخدام جٍاز 
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:  الهمخص 

لقد استمرت السيطرة القرطاجية عمى إقميـ المدف الثالث حتى اندالع الحرب البكنية  
ـ كأصبح الشماؿ . ؽ 146بيف ركما كقرطاج كالتي انيزمت فييا قرطاجة عاـ 

االفريقى تحت سيطرة الركماف فكاف لذلؾ أثره الفعاؿ في تشجيع رجاؿ األعماؿ 
الركماف عمى استثمار أمكاليـ فى مدف اإلقميـ عمى الرغـ مف أف اغمب 

الصغيره عمى  المصادرتؤكد أف الفنيقيف ىـ الذيف قامكا بتأسيس العديد مف المراكز
طكؿ الساحؿ الميبيى لغرض التزكد بالماء كالمؤف كلكي يتحصمكا عمى قسط مف 

الراحة , إال انو سرعاف ما تطكرت ىذه المراكز لتصبح نقاط رئيسيو لممارسة 
لبدل " االنشطو التجارية المتعددة كخصكصا المستكطنات الكبرل عمى ارض اإلقميـ 

كالتي تحتاج إلى تكفير كسائؿ الحمايو كالسيطرة عمى " الكبرل ػػػػ أكيا ػػػ صبرا تو  
حدكد اإلقميـ الخاضع إلى السيطرة الركمانية مف ىجمات القبائؿ المحمية , األمر 

 ػػ  193" الذم جعؿ اإلمبراطكر سيبتيمكس سيفيركس منذ تكليو عرش االمبراطكريو 
أف يكلى االىتماـ الكبير بإقميـ المدف الثالث خصكصا كانو مف عائمو " ـ 211

كاف يقـك بإدخاؿ نظاـ جديد لمدفاع " لبدل الكبرل " تنتسب إلى كبرل ىذه المدف 
عمى ىذا اإلقميـ تمثؿ في إنشاء ثالث خطكط دفاعيو , الخط األكؿ إقامة الحصكف 

مثؿ حصف غدامس كالقريات الغربية كغيرىا , الخط الثاني تمثؿ في المزارع 
المحصنة كيقع ىذا الخط عمى قمـ التالؿ المسيطرة عمى االكديو الرئيسية جنكب 
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إقميـ المدف الثالث , أما الخط الثالث فيك إنشاء الطرؽ أالستراتيجيو كالتي تربط 
بيف المدف الرئيسية فيما بينيا ككذلؾ بيف المناطؽ الداخمية كالذم ىك مكضكع ىذه 

.  الكرقة البحثية حيث تـ التركيز عمى أىـ الطرؽ كعالماتيا الميميو 
لقد تبيف مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة أف ىذا المكضكع حظي ببعض 

االىتماـ مف جانب عمماء اآلثار, عميو كمف اجؿ استيفاء متطمبات ىذه الكرقة 
البحثية فقد قمت بإعطاء تمييد لممكضكع كمقدمة لو , أما الجزء الذم يميو فيتناكؿ 

أىـ الطرؽ أالستراتيجيو كالتى انشأت في فترة حكـ اإلمبراطكر 
:  ككانت عمى النحك االتى "  ـ 217ػػػ 211" كاراكال 

كىك مف أىـ الطرؽ كيربط بيف كبرل مدف " الساحمي "  الطريؽ الرئيسي :أوال
.  اإلقميـ
ىذا الطريؽ يمتد مف منطقة : ػػػ  لبدة الكبرل " قابس الحاليو "   طريؽ تاكابى :ثاىيا

.  الذىيبات غربا مارا بمناطؽ جبؿ نفكسو حتى يصؿ جنكب لبدة الكبرل 
ىذا الطريؽ ال يقؿ اىمية عف  : ػػ لبدة الكبرل ػػ فزاف " طرابمس "  طريؽ أكيا :ثالثا

.   الطرؽ الساحمي حيث يربط الشماؿ بالجنكب 
ىذا الطريؽ يربط بيف منطقة مزده كالزنتاف عف :   طريؽ أعالي سكؼ ألجيف  :رابعا

.  طريؽ مرتفعات سكؼ الحيف 
 كالتحميؿ الشؽ الثانى مف بالدراسة فيتناكؿ البحثية الكرقة أما الجزء الثاني فى ىذه 

مكضكع البحث كىك العالمات الميمية أك ما يسمى بنصب األمياؿ الركمانية كالتي 
لعبت الدكر الميـ فى تأكيد كجكد الطرؽ الركمانية , كقد تـ اختيار نمكذج جيد ليذه 

قاـ . "أبى كماش الحالية" العالمات الميمية تـ اكتشافو بالقرب مف مستكطنة بيسيدا 
الباحث بدراستو كفؾ رمكزه كالتي بينت مف خالؿ ترجمة النص أف ىناؾ بعض 
.  األلقاب مثؿ العربي كالبارثى كالبريطاني ما ىي إال ألقاب تمنح لألباطرة الركماف
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أما الجزء األخيرمف ىذه الدراسو  فكانت الخاتمو كالتى اشتممت عمى مجمكعو مف 
النتائج كالتكصيات التى تـ التكصؿ إلييا كالتى يأمؿ الباحث أف تفيد المتخصصيف 

 . فى ىذا المجاؿ

Abstract                                                                                                         

Carthaginian control of the territory of the three cities has lasted until 

the outbreak of the Punic War between Rome and Carthage in which 

he defeated    Carthage in 146 B C  and became North Africa under 

the control of the Romans was so effective impact in encouraging 

businessmen Romans to invest their money in the cities of the region 

despite the fact that most of almassadrtakd that Alpheniqin they who 

established many Alemrakzalsgerh along the coast of      Lyaib for 

the     purpose of water supply, provisions, in order to Athsaloa a 

premium of comfort, but he quickly developed these centers to 

become key points for the exercise of multiple and especially the 

major settlements business activities on the land of the region 

"Greater seemed Oya Sabrata  " and that you need to provide the 

means of protection and control over the borders of territory under 

the Romanian control of the local tribes attacks, which made the 

Emperor Septimius Severus since he took the throne of the empire 

"193.  211 m" be given great attention to the territory of the three 

cities in particular, and it is a family affiliated with the largest of 

these cities "Greater seemed" and that the introduction of a new 

system of defense on this region was the creation of three lines 

defensive first-line establishment of forts like Ghadames Fort 

Western and Qurayyat and others, the second line represents a farm 

fortified and located this line on the hills dominating the tops of the 

main valleys south of the territory of the three cities, and the third 

line is the establishment of strategic roads linking major cities with 

each other as well as between The interior, which is the   subject of 

this paper where the focus was on the most important roads and  

brands El Milia .                                                                                               
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It has been shown through access to previous studies that this issue 

received some attention from archaeologists, it is for the 

requirements of this paper are met have you give a boot to the 

subject as a prelude to him, but the part that followed deals with the 

most important strategic roads, which have established in the reign 

of Emperor.                                                                                       

Caracalla "211.  217 m" and were as follows:                                      

                  

  First: the main road, "coastal", one of the most important roads, 

linking the major cities of the region.                                                                               

Second: through Takaby "plug current" Leptis Magna: This road 

runs from Alzhibat area west Mara regions Nafusa Mountains until it 

reaches South Leptis Magna. 

Third: by Oya "Tripoli" Leptis Magna Fezzan: This road is just as 

important as the coastal road linking the north where the south. 

Fourth: the high road will Elgin: This road connects the area Mizdah 

and Zintan  by the Mountaains of sofilgen.                                                                            

 The second part of this paper research deals with the study and 

analysis second part of the research topic which El Milia or so-called 

erected Romania mileage marks, which played an important role in 

confirming the presence of Romanian roads, has been selected a 

good model for this El Milia marks was discovered near the 

settlement of Besida "Dad current Kemash "the researcher studying 

and dismantling of its symbols and that showed through the 

translation of the text, there are some titles such as the Arab and the 

Parthian and British titles are only awarded to the Roman emperors. 

Part Alokharmen this study was the epilogue, which included a set of 

findings and recommendations that have been reached and that the 

researcher hopes to benefit specialists in this field. 
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الهقدهة 
لقد اختمفت كجيات النظر في كيفية تكفير كسائؿ الحماية كالسيطرة عمى حدكد إقميـ 
المدف الثالث الخاضعة لمسيطرة الركمانية مف ىجمات القبائؿ المحمية , ككذلؾ كاف 

الحاؿ في العديد مف المناطؽ الخاضعة لمسيطرة الركمانية فى مناطؽ أخرل مف 
العالـ الذم ىيمنت عميو اإلمبراطكرية الركمانية , فكاف لكؿ إمبراطكر طريقتو 

الخاصة فى عممية الدفاع عف اإلمبراطكرية , فاإلمبراطكر تراجاف ككذلؾ ىاد رياف 
يركف في ازدياد عدد القكات العسكرية حال مناسبا لمسيطرة عمى المنطقة , في حيف 
يرل اإلمبراطكر سبتيمكس سيفيركس   عكس ذلؾ  حيث يرل أف فكرة تاميف الحدكد 

كالمتمثمة فيما يعرؼ تككف بإنشاء أك إقامة التحصينات   الدفاعية عمى الحدكد  
   [1]" القصكر "بالمزارع المحصنة 

ـ فيرل اف اقامة الطرؽ االستراتيجية تمثؿ احدل 217  ػػ211" اما ابنو كاراكال
النظـ الدفاعية فى ترسيخ االحتالؿ الركمانى لممناطؽ الداخميو , كالكسيمة الناجحة 

  .لمتحكـ فى معظـ المناطؽ
التى تقـك القكات العسكريو بإخضاعيا كالسيطرة عمييا ,  ككذلؾ تسييؿ كصكؿ 
الفيالؽ الركمانية المتمركزة فى المنطقو الساحمية الى المناطؽ الداخمية كالتى كثرة 

 [.2]فييا االضطرابات كالثكرات 
لقد أدرؾ الركماف منذ احتالليـ لإلقميـ أىمية المكقع االستراتيجي لمناطؽ الجبؿ 
كحكضي كادم سكؼ الجيف كزمـز كالتى اعتبرت حكاجز طبيعية بيف المراكز 

الركمانية الساحمية كمناطؽ القبائؿ المحمية التي أخذت تزحؼ جنكبا بعد ازدياد 
  .الضغط الركماني عمى مناطقيـ

الداخمية , كقد عمؿ الركماف عمى تاميف الطرؽ اإلستراتيجية التي تربط بيف المدف 
الرئيسية كالمناطؽ الزراعية بالدكاخؿ لعدة أسباب منيا تاميف كصكؿ البضائع 
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اإلفريقية القادمة مف الجنكب خاصة مف مدينة جرمو , ككذلؾ تاميف كصكؿ 
مف دكاخؿ اإلقميـ إلى المكانئ الرئيسية كالعمؿ  اإلمدادات مف الحبكب كزيت الزيتكف

   [.3]عمى تصديرىا فيما بعد إلى العاصمة ركما
لقد كانت مناطؽ الجبؿ الغربي كاعالى سكؼ الجيف مف األىداؼ الحيكية لإلقميـ , 
فكانت الطرؽ جزاء ميما في حمقة النظاـ الدفاعي الركماني , كالمخمفات األثرية 

لمتحصينات الركمانية تشيرالى السيطرة الركمانية عمى تمؾ المناطؽ كيبدك أف اىتماـ 
الركماف بالطرؽ في اإلقميـ كاف ييدؼ إلى تحقيؽ ىذه السياسة , إضافة إلى ذلؾ 
فقد شكمت منطقة الجبؿ حمقة كصؿ بيف مراكز الحكـ الركماني بالمنطقة الساحمية 
كمناطؽ التخـك الجنكبية المتمثمة في المزارع المحصنة كالحصكف كالقالع العسكرية 
بيدؼ حماية المدف الساحمية مف غارات أبناء القبائؿ المحمية الذيف تـ إبعادىـ عف 

   [.4]أراضييـ الزراعية 
إال أف ميمة تتبع أثار الطرؽ الركمانية  ميمة شاقة جدا الف الركماف نادرا ما قامكا 
  برصؼ طرقيـ خارج مدف اإلقميـ , بؿ كانكا يتبعكف مسارات القكافؿ التجارية كعممكا 
عمى تطكيرىا كذلؾ بكضع عالمات األحجار الميميو كمف أىـ االدلو األدبية التي 

تساعدنا عمى تتبع الطرؽ الركمانية بإقميـ المدف الثالث ىك ما كتبو الرحالة الركماف 
عف ىذه الطرؽ كتحديد محطاتيا كاتجاىاتيا , ككذلؾ مف خالؿ كتب الجغرافيا مثؿ 

غير أف أىـ   "     "Ptolemyككتاب بطميمكس  "  "Strab0 كتاب استرابك
مصدريف أساسيف أدبييف لمتعرؼ عمى الطرؽ الركمانية باإلقميـ ىما خريطة 

التي تعكد إلى القرف الثاني الميالدم,كدليؿ  " "Tapula peutingrianبكتنجر
الذل يعكد إلى  بداية القرف الثالث " Antonine Itinerary" الرحالة انطك نيف 

الميالدم مع مالحظة كجكد اختالؼ في تحديد بعض مراحؿ الطرؽ الركمانية  
كاتجاىيا بيف الدليميف , كربما يعكد ذلؾ إلى عدـ اكتماؿ بعض المراحؿ كالفارؽ 
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الزمني بينيما , ككذلؾ إجراء بعض التعديالت عمى مسارات بعض تمؾ الطرؽ 
[1.]   

التي كانت مقامو "  نصب األمياؿ " لقد تـ العثكر عمى العديد مف المعالـ الميميو 
عمى طكؿ الطرؽ حتى ال تتكه القكات العسكرم , ككانت ايظا مف أىـ كسائؿ 
الدعاية لمحكاـ كاألباطرة الركماف فيي تحمؿ أسماء كألقاب األباطرة ,  كسكؼ 

نتناكؿ ىذا المكضكع بشئى مف التفصيؿ الحقا , أما عف نظاـ الطرؽ باإلقميـ فانو 
يمثؿ شبكو معقدة مف الطرؽ كالمسارات التي تربط بيف المدف الرئيسية الساحمية 
بالمناطؽ الداخمية ككانت الطرؽ الطكيمة كاليامة  متركبة  عمى بعضيا ككاف 

العرض األدنى ليذه الطرؽ متريف كسبعو كثالثكف سنتيمترا ككانت الطرؽ في أحياف 
:   كمف أىـ تمؾ الطرؽ االستراتيجيةىى االتى [,2 ]كثيرة تشؽ عبر المرتفعات

:  أوال ــ الطريق الساحمية 

كرد ذكر ىذا الطريؽ في مصدريف أساسييف ىما دليؿ الرحالة انطك نيف كخريطة 
ىذا الطريؽ يربط ما بيف اإلسكندرية شرقا كحتى قرطاجة غربا , كيمر بمدف  بتنجر,

, كقد أدرؾ الركماف " صبراتة ػػػػ لبدة ػػػ أكيا " إقميـ المدف الثالث الكبرل الرئيسة 
أىمية ىذا الطريؽ منذ احتالليـ لمنطقة الشماؿ االفريقى , حيث ساعدىـ عمى 

التحرؾ السريع لمقضاء عمى ال   تمرد أك ثكرة مف جانب السكاف المحمييف ,كقد تـ 
التعرؼ عمى ما يزيد عف ستة عشر نصبا ميميا عمى طكؿ الطريؽ الرئيسي , منيا 

كالذل  ( أبى كماش الحالية Psida )المعمـ الميمىي الذم تـ اكتشافو بمنطقة بسيدا 
سكؼ نتناكلو بشي مف التفصيؿ كنمكذج ليذه المعالـ الميميو , ىذه الطرؽ كانت 

ـ , كاف 217 ػػ 211ترصؼ بنكع مف الحجارة الكمسية منذ زمف اإلمبراطكر كاراكال 
 [.3 ]الفرقة االكغسطية الثالثة كانت مسئكلة عف صيانة الطرؽ في الكالية
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كألىمية ىذا الطريؽ الحيكم فقد استمـز األمر تكفير الحماية الالزمة لو , حيث 
أقيمت العديد مف المحطات التي كضعت عمى مسافات محدكده لتكفير الراحو 

يجدكف المرافؽ المعيشية االساسيو الالزمة ليـ ,ككانت ىذه  لممسافريف,  كذلؾ 
الحماية تتمثؿ في المفارز العسكرية , حيث أخذت بعض ىذه المحطات الطابع 

,  " طرابمس الحالي" كمحطة صبرا تو ككذلؾ أكيا  العسكرم مثؿ محطة لبدة الكبرل
ايظا  نجد بعض المحطات الصغرل المقامة عمى ىذا الطريؽ مثؿ محطة بسيدا 

(Pisida   أبى كماش الحالية )  التي سبؽ ذكرىا ككأساس(Casas زكارة )  ,
 Thubatis)تاجكراء , كتكباكتس  (Ad  algam ), كادلجاـ  (المايا  )كاساريا 
  ( سرت Macomades) , كماككمادس  (مصراتو 
,  (بالقرب مف تاكرغاء Maconca )  , كماككنكا  ( سمطاف  Charax )كخراكس 

  [.1 ]كغيرىا ( بكيرات الحسكف Aspis Adficium  )كاسبيس ادفيكيـك 

:  لبدة الكبرى  ( قابس Tacapae )ثاىيا ـــ  طريق تاكابى 

ىي مف الطرؽ االستراتيجية العسكرية التي كرد ذكرىا في خط سير الرحالة انطكنيف 
, ىذه الطريؽ تمر بالقرب مف مصادر المياه كتتبع حافة الجبؿ الشمالي , إال أنيا 
تعتبر مف الطرؽ القميمة في عدد العالمات الميمية التي تحدد مسارىا , ىذا الطريؽ 

يمتد مف منطقة الذىبيات كيتجو شرقا إلى مناطؽ نالكت كجادك كثينتيكس 
(Thenteus الزنتاف  )  مارا بمنطقة اكرك (Auru  )  العكينية , كثنداسة
(Thenadassa عيف كيؼ )  كيمر بمدينة مسفى (Masphe دكغة  )  حتى

  [.2 ]يصؿ إلى مدينة لبدة الكبرل مف الناحية الجنكبية
لقد أدمج  ىذا الطريؽ فيما بعد مع الطريؽ الذم تـ إنشاءه في زمف اإلمبراطكر 

عمى يد نائب القنصؿ ايميكس الميا   ( ـ 37 ػػ Tiberius )  14تيبريكس    
(Aellus Lamia ) كقد اكتشفت عدة معالـ ميمية في عدة نقاط مختمفة مف ىذا ,
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, (قابس  )الطريؽ مثؿ التي عثر عمييا عمى بعد عشر كيمك مترات مف تاكابى 
كمجمكعو أخرل بمنطقة لبدة الكبرل , كنظرا ألىمية ىذا الطريؽ فقد زكد ببعض 

 14 ؽ ـ ػػ Auqustus   30)التحصينات الدفاعية منذ زمف اإلمبراطكر أغسطس 
 Nonius)حيث بداء في تخطيطو عمى يد نائب القنصؿ نكنيكس اسبيريناس  (ـ

Asprenas )  ميالدم , كفى زمف اإلمبراطكر ككمكدس 14عاـ (Commodus  
كليذا اعتبر ىذا , أقيمت بعض الحصكف عمى ىذا الطريؽ   ( ـ192 ػػػ 180

الطريؽ خطا دفاعيا ثالثا كخطا لممكاصالت خمؼ المدف الرئيسية ليسيؿ عممية 
حشد القكات العسكرية الالزمة عند الحاجة لدعـ الخطكط  المتقدمة في حصكف 

 [.3](غدامس ), كالقريات الغربية , ككيدا مس  ( ابكنجيـGholaia)جكاليا 
كىناؾ مف يرل أف مف مياـ ىذا الطريؽ تكفير الحماية الالزمة لممناطؽ الزراعية 
الكاقعة خمؼ مدينة لبدة الكبرل , كنظرا ألىمية المنطقة االسترتيجية مف الناحية 

االقتصادية فقد أكلت السمطات الركمانية اىتماما خاصا بيذا الطريؽ , فكاف اليدؼ 
النيائي لمركماف ىك إنشاء طريؽ يسيؿ حركة القكات العسكرية مف اجؿ فرض 
السيطرة عمى ثالثة مناطؽ جغرافية ذات طبيعة مختمفة ىي الصحراء كالجباؿ 

كالبحر , كليذا أقيمت العديد مف محطات االستراحة كالتي لعبت في نفس الكقت 
دكرا عسكريا في تكفير الحماية كاألمف ليذا الطريؽ كلمقكافؿ التجارية المارة عبره , 

كلعؿ أىـ تمؾ [. 4]كتكفير االحتياجات الضركرية لرجاؿ القكافؿ كتزكيدىا بالماء 
عيف كيؼ,   ( Thenadassa )المحطات المقامة عمى ىذا الطريؽ محطة ثنداسة 

حيث تضافرت عدة عكامؿ ساعدت عمى إنشاء ىذه المحطة منيا المكقع الجغرافي 
 متر فكؽ مستكل 420كاالستراتيجي الميـ , فقد أقيمت فكؽ ىضبة بمغ ارتفاعيا 

سطح البحر كتتكفر بيا عيكف الماء التي كانت عامال ميما في اختيار الركماف 
 [.1]لممكقع ليككف مكانا إلقامة محطة الطريؽ
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كلقد أكضحت الدراسات العممية الحديثة إف محطة ثنداسة كانت مف المحطات 
 جندم لحمايتيا, 100 إلى 50المحصنة ككمفت سرية عسكرية تتألؼ مف حكالي 

كيككد ذلؾ البقايا األثرية لمجدراف ذات الطابع العسكرم , كمف خالؿ البقايا الفخارية 
التي كجدت في المكقع تدؿ عمى أف المكقع استغؿ لعدة قركف , كمف المحتمؿ أف 

 [.2]في منتصؼ القرف الثالث الميالدم  يككف الكجكد العسكرم قد انتيى
"  أويا ــ لبدة الكبرى ــ فزان " ثالثا ــ طريق  

تعتبر ىذه الطريؽ مف الطرؽ الركمانية الرئيسية الميمة لدل الركماف , حيث كانت 
تربط المنطقة الساحمية بالمناطؽ الداخمية مف اإلقميـ , إال أف أغمب اآلثار الدالة 

تكاد تككف قد ضاعت بسبب زحؼ الرماؿ كخصكصا في "  المعالـ الميمية " عمييا 
منطقة سيؿ الجفارة الذم تغطية الكثباف الرممية , كبالرغـ مف ذلؾ فقد تـ اكتشاؼ 
بعض المعالـ الميمية الدالة عمى ىذه الطريؽ , منيا المعمـ الميمى الذم اكتشؼ 

كبالقرب مف مدينة " طرابمس"مف مدينة أكيا  عمى بعد حكالي سبعة كخمسكف ميال
 [.3]"  ـ 217 ػػ211" غرياف يعكد إلى فترة حكـ اإلمبراطكر كاراكال 

كيتضح مف خالؿ بقايا الحصكف العسكرية الركمانية المنتشرة باإلقميـ األىمية 
الكبرل التي تمثميا المنطقة لمركماف , كما تكضح ازدياد حالة الخكؼ كالقمؽ 

الركماني, نتيجة لمخطر القادـ منيا , كيستمر ىذا الطريؽ حتى يصؿ إلى منطقة 
 )مزده حيث تمتقي بطريؽ أخر قادـ مف الشماؿ الشرقي ثـ يتفرع عند ثينتيكس 

Thenteusكينحدر جنكبا إلى القريات الغربية كمنيا يتجو جنكبا إلى  ( الرنتاف
منطقة فزاف , كىذا القطاع  الطريؽ مف الطريؽ ىك طريؽ ليبي استخدـ مف قبؿ 

   [.4 ]التجار الفنيقيف كالجرامنت
كيعتقد العديد مف الباحثيف كجكد عدة محطات أقيمت عمى ىذا الطريؽ كخاصة 

 قصر  Subutu)األجزاء الشمالية منو , منيا عمى سبيؿ الذكر محطة سكبكتك 
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 Flacci) , كمحطة فالكى تابيرنة  ( Cercaro) كمحطة الشرشارة  (الداككف 
Taberna) إال أف أىـ المحطات المقامة عمى ىذا الطريؽ محطة مدينة مسفى ,

(Masphe  دكغة  )  الكاقعة عند التقاء عدة طرؽ ميمة , كىى ايظا مف محطات
ميال  (40 )الطرؽ التي كرد ذكرىا في الدليؿ الركماني , ىذه المحطة تبعد حكالي 
 [.5]ركمانيا عف مدينة لبدة الكبرل, كما كانت تشكؿ مركزا ركمانيا ميما 

كيرل بعض الباحثيف أف ىذه المحطة تمثؿ مكانا حدكديا لمتخميص الجمركي كمنيا 
تنقؿ البضائع إلى مدينة لبدة الكبرل , في حيف يرل البعض األخر أنيا تمثؿ 

 كمف أىـ الطرؽ [,1]المركز االدارل المحمى ليضبة ترىكنة طيمة الفترة الركمانية
التي تتفرع مف الطريؽ المتجو جنكبا تفرعا أخر يمر بمنطقة الخضراء حتى يصؿ 

مف  (  العكينية Auru )كتعتبر محطة طريؽ اكرك . إلى كادم سكؼ الجيف
 14المحطات الميمة في اإلقميـ  كالكاقعة عمى ىذا الطريؽ, كىى تبعد حكا لي 

كيمك متر غرب منطقة يفرف , كتميزت بكجكد عدة أبار لممياه , كقد كرد ذكر ىذه 
الطريؽ بدليؿ الرحالة انطكنيف , كتشير النقكش المكتشفة بيا إلى كجكد استيطاف 

مدني كازدىار عمراني كبشرم كبيريف بيما , كما تشير النقكش إلى كجكد حاميات 
مف "  ـ211 ػػ 193"عسكرية خالؿ فترة حكـ اإلمبراطكر سبتيمكس سيفيركس 

  [.2]الفرقة االغسطية الثالثة 
كيبدك إف قطاع ىذا الطريؽ الممتد مف الزنتاف إلى مزدة قد صمـ إلضفاء الشرعية 
عمى الحدكد بيف االراضى المحتمة مف جانب الركماف كأراضي القبائؿ المحمية في 

الزنتاف كانت  ( Thenteus )الجنكب مف جية أخرل , كيبدك أف محطة ثينتيكس 
تشكؿ محطة ميمة لإلشراؼ عمى القطاع الذم يشرؼ عمى المنطقة الصحراكية , 
في حيف قامت قمعة القريات الغربية كحصف الذكيب بدكر كبير فى تكفير الحماية 
الالزمة ليذا الطريؽ  إضافة الى كجكد سمسمة مف الحصكف الصغيرة مثؿ القريات 

  [.3]الشرقية ككامس 
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:   رابعا ــ طريق اعالى سوف ألجين 

يعتبر ىذا الطريؽ مف الطرؽ التي لـ تحظى بتسجيميا المصادر القديمة, كتفتقر 
كالزنتاف  (  Mizda )إلى الشكاىد الكثائقية, ىذا الطريؽ يربط بيف منطقة مزده 

(Zintan)  عف طريؽ مرتفعات سكؼ ألجيف , تـ العثكر عمى عالمات ميميو في
المنطقة الكاقعة ما بيف قصر كامس كمزده , بمنطقة عقمة الحفرات ىذا الميؿ يشير 
إلى الميؿ الخامس كالعشريف , كباإلضافة إلى ذلؾ فقد أقيمت محطة طريؽ بالقرب 

 [.4]مف قصر كامس 
لقد اكتشؼ أكثر مف كاحد كعشريف معمما ميميا ترجع معظميا إلى فترات حكـ 

  Maximinus) كمكسمينكس ( ـ 217  ػػ Caracalla  211 )كاراكال األباطرة
كمف المحتمؿ أف يمر ىذا  ( ـ 244 ػػ Gordian238) كغكردياف  ( ـ238 ػػ 235

منطقة مزده كيتجو إلى فزاف عبر كادم سكؼ ألجيف ليمر عمى تينينال  الطريؽ عبر
كالشميخ, كيبدك أف الركماف حاكلكا تكطيد األمف بالمناطؽ الزراعية المتجو جنكب 
نشاء  الطريؽ الحدكدم مف لبدة الكبرل إلى الرنتاف, كذلؾ باحتالؿ طريؽ الجبؿ كا 

  [.5]بعض المخافر الدفاعية 
إضافة إلى  الطرؽ الرئيسية السابقة الذكر كالتي أكدتيا المصادر الركمانية فقد 
أنشئت بعض الطرؽ األخرل التي تربط بيف الحصكف كالقالع الرئيسية بالدكاخؿ 

في حممتو ضد قبائؿ  ( Festus )كمنيا الطريؽ التي استخدميا القائد فستكس 
ـ الذم يرل عدد مف الباحثيف انو قد مر بحصف القريات الغربيو 69الجرامنت عاـ 

[6.]  
كما أف بعض الطرؽ أقيمت لتسييؿ عممية االتصاؿ الداخمي بيف مناطؽ اإلقميـ 
كامتد بعضيا عمى طكؿ األكدية كربطت بيف المستكطنات الزراعية في دكاخؿ 

اإلقميـ كالمراكز الرئيسية عمى الساحؿ , كاحد ىذه الطرؽ ربط بيف مستكطنة فرزة 
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مع حكض كادم سكؼ ألجيف , باإلضافة إلى الطرؽ األخرل التي تمتقي عند 
الذم يمثؿ ممتقى رئيسيا لمجمكعو مف الطرؽ سكاء   (ابكنجيـ  )حصف جكاليا 

أكانت الطريؽ المتفرعة مف فزاف عبر الحمادة الحمراء أك المتفرعة مف حصف 
القريات الغربية أك الطرؽ التي تربط الحصف مع المدف الساحمية عبر األكدية 

  [.1]الزراعية 
لقد زكدت بعض مف ىذه الطرؽ بمصادر المياه كخاصة اآلبار مثؿ بئردكفاف الذم 
يعتبر مصدرا حيكيا ميما لممياه عمى أىـ الطرؽ الرئيسية التي تربط بيف مناطؽ 

, مع ( مصراتو )نحك الشرؽ إلى كيفالى  (Thenteasثنتيكس  )التخـك في الزنتاف 
أف بعض قطاعات الطرؽ الرئيسية افتقرت إلى كجكد مصادرلممياه مثؿ قطاع 

مما   (  بنغازم Berenike )الطريؽ الساحمي الممتد مف كيفالى إلى برنيقى 
 [.2]يضطر المسافريف إلى حمؿ الماء معيـ إلى مسافات طكيمة 

يضاؼ إلى ذلؾ فقد زكدت ىذه الطرؽ بالعديد مف القالع كالحصكف العسكرية 
كأبراج  المراقبة خاصة في المنطقة الكاقعة ما بيف الساحؿ كمناطؽ الجبؿ كذلؾ مف 

اجؿ رصد تحركات القبائؿ المحمية ,في حيف استخدمت  بعض األبراج لتخزيف 
مف أىـ األمثمة عمى تمؾ األبراج ىك البرج الدائرم بمنطقة  الغالؿ الزراعية كلعؿ

القريات الغربيو المقاـ عمى بعد كاحد كيمك متر مف القمعة الركمانية, كيبدك أف 
اليدؼ مف إقامتو ىك مراقبة طرؽ القكافؿ التجارية المارة باإلقميـ بالتعاكف مع حصف 
أخر مقاـ بمنطقة القريات الشرقية كما انتشرت ىذه األبراج باألكدية الجنكبية خاصة 

 [.3]كادم سكؼ الجيف كمف األمثمة عمى ذلؾ البرج المكتشؼ بكادم ميمكف 
كبشكؿ عاـ انتشرت المكاقع العسكرية في اغمب مناطؽ اإلقميـ كقامت بدكر الدفاع 

كالمراقبة لمتحركات التي قد تظير باإلقميـ مف جانب السكاف المحمييف, ككذلؾ 
إرساؿ فرؽ االستطالع العسكرية عمى طكؿ تمؾ الطرؽ لتكفير األمف كالسالـ 

لمقكافؿ التجارية المارة بيا , كمف ىنا يتضح أف الطرؽ العسكرية التي كانت تربط 
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بيف الحصكف كالمكاقع العسكرية استخدمت في الكقت نفسو طرقا مدنية لتربط بيف 
 .المدف كمناطؽ اإلقميـ المختمفة

كفى بعض الحاالت نجد أف الطرؽ التي أسست ألغراض عسكرية تطكرت فيما بعد 
لتخدـ األىداؼ المدنية كأصبحت تشكؿ خطكطا لالتصاؿ المدني الصرؼ, فالطريؽ 

الساحمي مثال الذم كاف يمثؿ قبؿ االحتالؿ الركماني طريقا مدنيا أصبح يخدـ 
األىداؼ العسكرية بعد أف أجريت عميو بعض التعديالت كزكد بأبراج المراقبة 

   [.4]كالمحطات العسكرية 
أما عف العالمات الميمية التي سبؽ اإلشارة إلييا بشكؿ عاـ فاألدلة المادية عمى 
ذلؾ تكاد تككف قميمة في غرب إقميـ المدف الثالث إال أف أىـ ىذه النماذج كالذم 

أبى  (Pisida)الزاؿ بحالة جيدة ذلؾ النصب الذم تـ العثكر عميو في منطقة بيسدا 
  . ـ217 ػ 211كماش الحالية كالذم يعكد إلى فترة حكـ اإلمبراطكر كراكال 

:  ىصب أهيال بيسدا القديهة 

تـ العثكر عمى ىذا النصب الميمى إلى الشرؽ مف مركز المدينة بحكالي كيمك متر 
 ـ , كالذم كاف قائما عمى حافة الطريؽ الرابط بيف 2008كنصؼ تقريبا في عاـ 

صبراتو كقرطاج  كال يبعد كثيرا عف شاطئ البحر, إال أنو لـ يتضح في مكاف 
اكتشاؼ النصب الميمى ال أثار أك بقايا ليذه الطريؽ كربما يرجع السبب في ذلؾ 

دليال ماديا عمى  إلى كثرة الرماؿ في تمؾ المنطقة كلكف كجكد ىذا النصب يعتبر
.  كجكد الطريؽ الركماني بتمؾ المنطقة

كنصب األمياؿ الركمانية ىي عبارة عف أعمدة حجرية يصؿ ارتفاعيا إلى حكالي 
 سـ , كىى غالبا ما تككف 90 سـ إلى 65متريف كنصؼ كيتراكح قطرىا مف 

اسطكانية الشكؿ مع كجكد بعض النماذج التي تأخذ الشكؿ المربع أك البيضاكم 
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كمنيا التي عمى شكؿ عمكد مدبب الرأس كىذه غالبا ما تككف في الدكاخؿ , ىذه 
 [.1 ]النصب كانت ترتكز عمى قكاعد مربعو  محفكرة في األرض

  ,لقد كاف الغرض مف إقامة ىذه المعالـ  الميمية ىك تحديد المسافة بيف المناطؽ
باإلضافة إلى أنيا كانت تحمؿ نقكش ألسماء كألقاب األباطرة كحكاـ األقاليـ 

كالمقاطعات كالكحدات لعسكرية كالمجالس البمدية كالمسكليف عف إصالح الطرؽ, 
 يقدر الميؿ الركماني )  كغالبا ما كانت تثبت ىذه المعالـ عند كؿ ميؿ ركماني

 (. مترا 1480بحكالي  
لقد أعطى اإلمبراطكر كاراكال اىتماما كبيرا لمطرؽ الركمانية كعالماتيا الميمية 

 217 ػ211ككذلؾ في صيانتيا كتجديد عالماتيا الميمية كالتي ترجع إلى فترة حكمو 
 [.2]ـ 

مف " أبى كماش " يعتبر النصب الميمى الذم تـ اكتشافو في منطقة بيسدا القديمة 
االكتشافات الميمة في تمؾ المنطقة , ىذا النصب مازاؿ بحالة جيدة , كمف خالؿ 

الدراسة الميدانية التي قمت بيا ليذا المعمـ اتضح أكال أف مكاد البناء التي نقش 
عمييا كانت مف الحجر الرممي الذم ربما تـ قطعو مف احد المحاجر الطبيعية 

غمبيا تكاد تككف كاضحة أالمكجكدة في المنطقة, ىذا النقش يتككف مف تسعة أسطر 
ما عدا السطر األخير غير كاضح ألنو عمى ما اعتقد انو تعرض إلى الكسر أثناء 
.  عممية نقمو مف مكانة االصمى إلى مركز المستكطنة , ككذلؾ ينقصو الرقـ الميمى 
كحتى تككف ىذه الدراسة ليذا المعمـ كاممة كيستفيد منيا القارم فيما بعد فقد قمت 
:  بفؾ رمكز ىذا النقش كتحديد مقاساتو بشكؿ دقيؽ كالتي كانت عمى النحك االتى 

سـ , كقطر 50 سـ , ارتفاع القاعدة 87×87ذك قاعدة مربعة الشكؿ تبمغ أبعادىا 
.  سـ56فتحة القاعدة 
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سـ , كطكؿ المسافة التي تـ النقش 56 سـ كقطره 125أما ارتفاع البدف فيبمغ 
.   سـ97 سـ كطكؿ كؿ سطر 88عمييا 

 

: ترجهة الىقــــــــــــــش 

 IMP    CAES  DIVI   SEPTIMI  SEVERI     ARA        
 BICI  ADIABENICI   PARTHICI   MAXIMI              
 BRYTTANICI  MAXIMI  FILIO  DIVI                       
 M  ANTONINI  PII  GERMANICI   SARMA             
 TICI  NEPOTI  DIVI  ANTONI  PII  P(RO ) NE        
 POTI  DIVI  HADRIANI  ABNEPOTI  DIVI  TRA     
 IANI  PARTHICI ET  DIVI  NERV  AE  ADNEPOTI 
 M   AURELIO   ANTONINO  ( P ) IO                          
 THICO            MAX                                     
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 تصكير الباحث (أبى كماش  )  نصب أمياؿ بيسدا .1.الشكؿ رقـ
 

كبعد دراسة ىذا النقش كبالتعاكف مع بعض المختصيف في المغات القديمة تـ  
:  ترجمة النص إلى المغة العربية ككاف عمى النحك االتى 

  اإلمبراطكر قيصر المؤلو سبتيمكس سيفركس  .
  العربي , المكفؽ , عظيـ البارثييف . 
  المقدس " عظيـ البريطانييف بف العظيـ المؤلو . " 
  انطكنيك بيكس , الجرمانى , السرماتى . ـ . 
  حفيد المؤلو انطكنينك بيكس , ابف . 
  حفيد المؤلو ىادرياف , المؤلو ترجاف . 
  البارثى , كالمؤلو نيرفا حفيد حفيد  . 
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  اكريميكس انطكنينك بيكس " مارككس . " ـ . 
  ............... ل العظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ         .

 

 لقد اتضح بعد ترجمة ىذا النصب الميمى أف بعض الكممات مثؿ كممة العربي 
ARABICUS)  ما ىي إال ألقاب تمنح لألباطرة الركماف, كىى تشير إلى العالقة

) , كلقب البارثى ( BRYTTANICI )بالمناطؽ الجغرافية, كذلؾ لقب البريطاني 
PARTHICI )  كعمية فقد أضيؼ لقب العربي إلى سبتيمكس سيفركس لنسبتو إلى

العرب, إضافة إلى ذلؾ تبيف أف ىذا النصب يعكد إلى فترة حكـ اإلمبراطكر كاراكال 
, حيث يتضح أف حفيد انطكنينك بيكس ىك اإلمبراطكر كاركال , ( 217 ػػ 211)

كيعتبر ىذا االكتشاؼ مف االكتشافات الميمة في تاريخ ىذه المنطقة , حيث بيف 
ىذا النقش أصالة العرب منذ القدـ كالتي بيت أف احد أبنائيا كىك اإلمبراطكرلككيس 

 ميالدم ىك 146سبتيمكس سيفركس الذم كلد كترعرع في مدينة لبدة الكبرل عاـ 
مكاطف افريقى تربع عمى عرش اإلمبراطكرية لعدة سنكات , كذلؾ أىمية ىذا النصب 

تكمف في انو   النصب أك العالمة الميمية الثانية التي تـ العثكر عمييا في إقميـ 
المدف الثالث بعد النصب الميمى الذم تـ العثكر عمية إلى الشرؽ مف مدينة صبراتو  

  [.1]كالذم يعكد إلى فترة مبكرة قبؿ تاريخ ىذا النصب
باإلضافة إلى ذلؾ فقد تـ العثكر بالقرب مف  نصب أمياؿ بسيدا عمى نصب ميمي 
أخر, إال انو لـ يتضح في ىذا النصب ال أثار أك بقايا لمنقكش التي دكنت عميو 
كحسب اعتقادم أف ىذا النصب قد استعمؿ في فترة مبكرة ربما تعكد إلى بداية  
القرف األكؿ الميالدم حيث اندثرت معالمو كطمست بالكامؿ, كربما يرجع السبب 

في ذلؾ إلى العكامؿ الطبيعية كقربة مف شاطئي البحر ,  كنظرا الف أباطرة الركماف 
كانكا دائما حريصيف عمى تدشيف انتصاراتيـ كأعماليـ كتخميد أسمائيـ عمى النصب 
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الميمية فالبد أف تنقش عمى حجارة جيدة كفى بعض األحياف عندما يتعذر كجكد 
الحجارة كانكا يستعممكف النصب القديمة كلكف مف الكاجية الخمفية لتدكيف معمكماتيـ 

 [.2]عمييا 
:   الىتائج والتوصيات 

بداء عدد مف   مف خالؿ العرض السابؽ لمبحث يمكف استخالص بعض النتائج كا 
.  المقترحات كالتكصيات 

:  أكال ػػ النتائج 

 ػػػ   التأكيد عمى أىمية المكقع الجغرافي كاالستراتيجي إلقميـ المدف الثالث  1
TRIPOLITANIA) )  مما جعمو محط أنظارالدكؿ االستعمارية قديما  .

 ػػ إف تكلى اإلمبراطكر سبتيمكس سيفركس ابف لبدة الكبرل عرش االمبراطكريو 2
أدل إلى زيادة االىتماـ بمدف اإلقميـ الثالث كالعمؿ عمى ترسيـ سياسة دفاعية 

جديدة لحماية المنطقة الساحمية , ىذا النظاـ الذم تمثؿ في إنشاء ثالث خطكط 
دفاعية ىي الطرؽ اإلستراتيجية كعالماتيا الميمية  كالحصكف الرئيسية كالمزارع 

.  المحصنة 

 ػػػ التأكيد الفعاؿ عمى الدكر الذم لعبتو الطرؽ اإلستراتيجية في سرعة السيطرة 3
عمى ال اضطرابات في الدكاخؿ , ككذلؾ القضاء عمى ثكرات القبائؿ المحمية ضد 
االحتالؿ الركماني كالسيطرة عمى الطرؽ التجارية التي تربط بيف المدف الساحمية 

.  كمصادر التجارة الصحراكية 

 ػػ اىتماـ السمطات الركمانية بإنشاء الطرؽ اإلستراتيجية كاف مف أسباب نجاح 4
كصكؿ الفيالؽ العسكرية إلى مناطؽ التمرد , كتأميف كصكؿ البضائع االفريقيو عبر 
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تمؾ الطرؽ إلى المناطؽ الساحمية , ككذلؾ ضماف كصكؿ اإلمدادات الغذائية مف 
المناطؽ الزراعية الخصبة التي تمت السيطرة عمييا كالعمؿ عمى تصديرىا إلى 

.  ركما

عمى قارعة الطرقات كنحت النقكش عمييا  (النصب  ) ػػ كجكد العالمات الميميو 5
.  في تمجيد انتصارات القادة يؤكد السيطرة لممحتؿ االجنبيى عمى ارض اإلقميـ 

:  التوصيات 
يرل الباحث ضركرة التعريؼ بالمكاقع االثريو كخصكصا الكاقعة خارج  - أ

المدف الرئيسية كالمنتشرة في مناطؽ عديدة مف ارض اإلقميـ , كيككف ذلؾ 
عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ المختمفة لتأكيد الدكر الحضارم الميبي في 

.  مسيرة الحضارة البشرية
يرل الباحث ضركرة العمؿ عمى الصيانة كالمتابعة الدكرية لممكاقع األثرية  - ب

.  بشكؿ دكرم كمستمرحتى ال تندثركتختفى معالميا 
يرل الباحث ضركرة العمؿ عمى استكماؿ الدراسات العممية كالحفريات في  - ت

.  المكاقع األثرية المنشرة في ارض اإلقميـ 
يرل الباحث ضركرة استغالؿ المكاقع األثرية كمرافؽ سياحية لتككف مكطف  - ث

.  جذب سياحي كتككف قاعدة اقتصادية بديال لمنفط في المستقبؿ 

 

:  الهراجــــــــــــــع 

كرمنقيتف , تاريخ كاليات شماؿ أفريقيا الركمانية , ت , عبد الحفيظ . ىػ . ب  [1]
.  45 ـ ص 1994 , طرابمس 1فضيؿ الميار, ط 
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 باستخدام األشعة TLD -100دراسة خصائص الكاشف الضيائي الحراري ىوع 
 السيىية

 )1(حكاء عبداليادم ىكاش – )1)يكسؼ ابكبكر عبداهلل

جامعة سبيا - كمية العمكـ  – قسـ الفيزياء 
E-mail: shafter402000@yahoo.com 

 
الهمخص 

  TLD-100تـ في ىذه الكرقة دراسة خصائص الكاشؼ الضيائي الحرارم نكع 
باستخداـ األشعة السينية , كمف أىـ الخصائص التي تمت دراستيا , خطيػػة ىذا 

الكاشؼ مع كمية الطاقة الممتصة ك تأثير الضكء المرئي عمي كمية الطاقة 
.  الممتصة كأيضا تأثير زمف التخزيف عمي كمية الطاقة الممتصة

كلقد بينت النتائج المتحصؿ عمييا بأف ىناؾ استجابة خطيػػػة بيف جيد أنبكبة األشعة 
السينية كالكميض الحرارم الناتج مف الكاشؼ كذلؾ عند تثبيت تيار األنبكب في زمف 

كأيضا ىناؾ استجابة خطيػػة بيف كمية الطاقة الممتصة . ( (mAsالتعرض  
كالكميض الحرارم  (عند تثبيت جيد أنبكبة األشعة السينية ) mAsكالمتمثمة في 

ككانت كمية الطاقة المفقكدة نتيجة عممية تخزيف ىذه الككاشؼ . الناتج مف الكاشؼ
. مف الكمية الكميػػة الممتصة% 18.5 يكما ىي 63في درجة حرارة الغرفة لمدة 

Abstract  

In this paper the characteristics of  Thermoluminescent  detector  type 

(TLD-100) using X-ray have been studied. These characteristics are, 

Linearity of TLD with the amount of absorbed energy, the effect of 

visible light on the amount of absorbed dose, and the long time TL 

fading.  

mailto:shafter402000@yahoo.com
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This study showed linear thermoluminescence (TL) response 

between the tube voltage of X-ray and TL output at fixed (mAs). Also 

there is linear response between TL output and mAs at fixed tube 

voltage, fading under dark room is 18.5% in 63 days.  

 .  الهقدهة-1

إف االستخداـ المسالـ إلشعاع المؤيف في العديد مف مجاالت العمـك كفي العديد مف 
التطبيقات العممية يحتاج إلى مقاييس دقيقة جدا لقياس الجرعة المعطاء  خاصة في 

الحاالت التشخيصية, حيث يكجد قمؽ متزايد حكؿ تعرض المرضى لكميات مف 
األشعة  كىذا القمؽ يمكف مالحظتو في تكصيات المجنة الدكلية لمحماية اإلشعاعية 

"ICRP . " حيث تيدؼ ىذه التكصيات إلى استخداـ التقنيات التي تعمؿ عمى خفض
كلتقدير . الجرعة الممتصة ك التي تككف متكافقة مع اإلغراض الطبية لمفحكص

الجرعة اإلشعاعية المعطاء  يتـ استخداـ مقاييس خاصة لقياسيا كمف أىميا مقياس 
ك غرفة التأيف  (Thermo luminescent Dosimeter)الجرعة الضيائي الحرارم 

(Ionization Chamber )  أك قياسيا عف طريؽ استخداـ العالقات الرياضية
كيعتبر المقياس الحر ضكئي مف أكثر المقاييس استخداما في تقدير . التجريبية

.  الجرعات اإلشعاعية لممرضي في أقساـ األشعة السينية
كمف أىـ خصائص المكاد الكامضة حراريا أف االلكتركنات التي تنتقؿ الي مستكم  
أعمي لمطاقة تبقي في ىذا المستكم  طالما أف درجة حرارة المادة في حدكد معينة 

كعند تسخيف مادة الكاشؼ الي درجة حرارة عالية  (في حدكد درجة حرارة الغرفة )
تعكد االلكتركنات الي المستكم األرضي مع انبعاث  ( oC–400 oC 200حكالي )

فرؽ الطاقة بيف المستكم األعمى لمطاقة كالمستكم األدنى لمطاقة في شكؿ كمضة 
كتتناسب كمية الضكء الصادر مف مادة الكاشؼ عند تسخينيا مع كمية . ضكئية 

التفاعؿ المتبادؿ بيف االشعة كالككاشؼ . الطاقة الممتصة مف اإلشعاعات الساقطة
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الضيائية الحرارية يحدث مف خالؿ مرحمتيف , كىذه العممية التي تحدث خالؿ ىاتيف 
 (.1)المرحمتيف مكضحة في الشكؿ

المرحمة االكلي ىي مرحمة التشعيع  حيث تحدث عممية تأيف عف طريؽ تشعيع 
كنتيجة لذلؾ يتـ حمؿ االلكتركنات مف منطقة  (TLDs)الككاشؼ الضيائية الحرارية 

ىذه االلكتركنات بدكرىا سكؼ . التكافؤ الي منطقة التكصيؿ حيث يتـ اصطيادىا 
تترؾ خمفيا فجكات كىي بدكرىا تياجر الي مصائد الفجكات , كىذه المصائد تككف 

 (االلكتركنات ك الفجكات)عميقة بما فيو الكفاية لغرض منع ىركب نكاقؿ الشحنة  
.  لفترة زمنية معينة

المرحمة الثانية كىي مرحمة الضيائية الحرارية كتككف عند درجة حرارة كافية لتحرير 
االلكتركنات مف مصائدىا كتمتحـ مع الفجكات كتككف مرفقة بكاسطة انبعاث لفكتكنات 

كنتيجة لذلؾ نحصؿ عمي منحني تكىج يككف . ضكء يطمؽ عمييا الضيائية الحرارية
بيف الضكء الكمي المنبعث كدالة في درجة الحرارة كغالبا ما يحتكم عمي مجمكعة 

(.      2)مف القمـ, ككؿ قمة تكضح مستكم شدة معينة كما ىك مكضح بالشكؿ 
ك تستخدـ الككاشؼ الضيائية الحرارية لتحديد الجرعات اإلشعاعية التي تتراكـ في 

,  كعند اختيار المادة الكامضة حراريا التي [1]الجسـ ككذلؾ لتحديد معدؿ التعرض 
.  سكؼ تستخدـ كمقاييس لمجرعة يجب أف تتكفر فييا الخصائص التالية

بحيث تككف درجة حرارة  ( Glow curve)يككف لدييا منحني تكىج بسيط . أكال
  oC 200.القمة الرئيسية في حدكد 

لدييا حساسية عالية , بحيث تككف لدية فعالية عالية لالنبعاث الضكء ك في . ثانيا
.  نفس الكقت تككف الجرعة العتبية منخفضة

يككف لدييا استقرار طكيؿ األمد لكمية المعمكمات المخزنة في درجة حرارة . ثالثا
. (االضمحالؿ الحرارم اك الضكئي)الغرفة 
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يككف لدييا عالقة خطية في مدم كبير بيف الكميض الحرارم المنبعث . رابعا
.  كالجرعة الممتصة

كىناؾ عدد بسيط مف ىذه .  قريبة لألنسجة البيكلكجية Z effيككف لدية . خامسا
  , Lif  , Al2O3, BeOالمكاد التي تنطبؽ عمييا الخصائص السابقة مثؿ  

Li2B4O7 , CaF2 [1-2] . ىذا النكع مف الككاشؼ ىك عبارة عف مكاد بمكرية تعمؿ
عمي تخزيف الطاقة الممتصة مف التعرض لالشعة كمف تـ تحريرىا عمي ىيئة ضكء 

 -TLD ك قد أصبحت الشرائح الصغيرة مف  . [3]مرئي عندما تتعرض لحرارة 
  مستخدمة عمى نطاؽ كاسع في مقاييس الجرعة التشخيصية كالقياسات البيئية100

,  كحمت محؿ شارات أفالـ التصكير في معظـ األحكاؿ كتتميز مادة فمكريد [4]
الميثيـك باستجابة عالية لمطاقة مقارنة بمادة فمكريد الكالسيـك كالتي تتميز بحساسية 

. شديدة لإلشعاعات كلكف استجابتيا لتغير طاقة اإلشعاعات ضعيفة
كلقد أصبح باإلمكاف قياس التعرض مباشرة مف قبؿ المستخدـ دكف الحاجة إلى 

كنظرا  لكجكد تغيرات جمة بيف العينات كطرؽ . اإلظيار الفكتكغرافي  لمفيمـ 
التسخيف يجرل عادة تحديد القيـ المطمقة لمجرعات اإلشعاعية بتعريض عينة مماثمة 

  TLD-100لتعرض جامي معركؼ القيمة كيبمغ الحد االدني لحساسية كاشؼ 
 mGy [5.] 100حكالي 

كليذا النكع مف الككاشؼ مميزات عديدة منيا عمي سبيؿ المثاؿ إعادة استخداميا 
بعد عممية التبريد لعدة مرات دكف حدكث تغيرا في فعاليتيا , كأيضا سيكلة 

استخداميا لتحديد الجرعة اإلشعاعية بصفة دكرية , كلدييا استجابة لمطاقة في مدم 
كاسع بالمقارنة بأنكاع أخرم مثؿ األفالـ الحساسة كغيرىا, كما أف ليا استقرارية 

لفترات طكيمة ك تكمفتيا قميمة ك صغر حجميا يعطييا ميزة االستخداـ في القياسات 
 [.6 ]السريرية
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يكضح آلية عمؿ المكاد الضيائية الحرارية  (1)شكؿ

 

 
 TLD -100يكضح منحني التكىج لمككاشؼ الضيائية الحرارية نكع  (2)شكؿ 
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.  الهواد وطرق البحث. 2

 TLD-100 الكواشف الضيائية الحرارية ىوع  1.2

TLD-100( Lif ) كاشؼ مف الككاشؼ الضيائية الحرارية نكع 100إستخدـ عدد 
ىذه الككاشؼ في شكؿ مربع ابعاده  . (Harshow)المصنعة بكاسطة ىارشك 

1mm x 1mm كعددىا الذرم المؤثر Zeff = 8.2  .  تـ ترتيب ىذه الككاشؼ في
 كذلؾ لغرض )3)لكح التسخيف المصنكع مف النحاس كما ىك مكضح بالشكؿ 

تسخينيا حسب دكرة التسخيف المقررة ليذه الككاشؼ , ثـ يتـ نقميا الي لكح بالستيكي 
.  مرقـ كذلؾ لالجراء عممية التشعيع

هواد التسخين  2.2
  لتسخيف الككاشؼ حسب دكرة التسخيف Thermoليذا الغرض استخدـ فرف نكع 

 لمدة ساعة كاحدة ك مف تـ تبريدىا oC 400 ليذا النكع مف الككاشؼ كىي المتبعة
الغرض مف عممية .  ساعة 24عف طريؽ حفظيا في درجة حرارة الغرفة لمدة 

 ارحاع مادة الكاشؼ الي كضع كأيضال تاريخ اشعاعي سابؽ أالتسخيف ىك إزالة 
.  االستقرار

  قارْي الكواشف  3.2
 -TLD يتـ قياسيا عف طريؽ استخداـ جياز يسمي لألشعةعممية استجابة الككاشؼ 

Reader  نكع 3500 ىارشك LTM (.  4) كما ىك مكضح بالشكؿ
 أجٍزة التشعيع  4.2

 السينية المكجكدة في مركز سبيا الطبي في عممية تشعيع األشعة أجيزةاستخدمت 
. الككاشؼ
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 مع لكح النحاس TLD-100يكضح الككاشؼ الحرضكئية  (3)الشكؿ 

 

 
  المستخدـ لقراءة الككاشؼ3500جياز ىارشك  (4)الشكؿ 

 
.  الىتائج والهىاقشة . 3

 TLD-100 خطية الكواشف الضيائية الحرارية ىوع  1.3
كتغير  ( mAs)لدراسة خطية ىذه الككاشؼ  تـ تثبيت تيار األنبكب ك زمف التعرض 

أف ىناؾ زيادة طردية بيف كال مف   (5)نالحظ مف خالؿ الشكؿ . فرؽ الجيد 
كجيد األنبكب كىذه الزيادة في الكميض  ( TL –output)الكميض الحرارم الناتج 
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كىذا يدؿ . الحرارم تعتبر بسيطة كلكف تكضح خطية الكميض الحرارم مع الجيد
عمى أف كمية الطاقة الممتصة بكاسطة ىذه المادة الضيائية الحرارية تتناسب طرديا 

المنبعث بعد عممية التحرير االلكتركنات مف مراكز  (TL)مع الكميض الحرارم 
الف بزيادة جيد األنبكب تزداد  . (TLD-100كاشؼ )المصائد المتككنة بيذه المادة 

سرعة  الكتركنات كبالتالي ىناؾ زيادة في عدد الفكتكنات المنبعثة بعد عممية 
التصادـ كىذه الزيادة ينتج عنيا زيادة في كمية الطاقة الممتصة بكاسطة ىذه 

مف  (mAs) كتغير مقدار التعرض 100kVكعند تثبيت فرؽ الجيد عند . الككاشؼ
80 mAs 180 حتى mAs نالحظ أف زيادة تيار األنبكب كالتعرض الزمني يؤدم 

إلى زيادة كمية األشعة السينية كبالتالي زيادة الجرعة اإلشعاعية لممريض , أم زيادة 
بمعنى . عدد الفكتكنات المنبعثة مف مادة الكاشؼ إثناء تحريرىا بكاسطة التسخيف

كالكميض  (mAs)أخر أف ىناؾ زيادة طردية بيف تيار األنبكب ك التعرض الزمني 
حيث أف عدد الفكتكنات  (6), كىذه الزيادة مكضحة بالشكؿ  ((TLالحرارم المنبعث 

  اكثر مف عدد الفكتكنات mAsالمنبعثة عند تثبيت الجيد كتغير عامؿ التعرض 
المنبعثة عند تثبيت ذركة التعرض الزمني كىذا يدؿ عمى أف الجرعة الممتصة 

 اكبر مف الجرعة TLD-100بكاسطة كاشؼ  ( X-Rayالمعطاء بكاسطة الجياز )
(.  mAs)الممتصة عند تثبيت 
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يكضح العالقة بيف جيد أنبكب األشعة السينية كالكميض المنبعث   (5)الشكؿ 

 

 
  كالكميض المنبعث mAsيكضح العالقة بيف العامؿ  (6)الشكؿ 
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  عاهل االضهحالل 2.3

أف ىذه الككاشؼ ليا القدرة عمى تخزيف المعمكمات  (7)نستنتج مف خالؿ الشكؿ 
لفترة زمنية ليست بقصيرة كىذا مالحظ عند  (الجرعة الممتصة أك الطاقة الساقطة)

تشعيع العينات كقراءتيا مباشرة بعد عممية التعرض كبعد تخزيف العينات لعدة أياـ 
نالحظ أف الكميض الحرارم قؿ في األياـ األكلى مف التخزيف كبعد ذلؾ نالحظ أف 

مما يعني أف االلكتركنات التي تككف .  الكميض الحرارم تقريبا يبقي مستقر
مصائدىا ليست عميقة يتـ تحريرىا خالؿ األياـ األكلي مف التخزيف كىذا ما نالحظو 
مف خالؿ منحنيات التكىج , بينما تظؿ االلكتركنات المحبكسة في المصائد العميقة 

كىذا يعطييا أىمية مف حيث قدرتيا . كالتي ال تتحرر ال عند درجات حرارة عالية
. عمى االحتفاظ بالجرعة الممتصة  لفترة أطكؿ مف الزمف 

                     

يكضح العالقة بيف زمف تخزيف العينات بعد التعرض اإلشعاعي كالكميض المنبعث  (7)الشكؿ 
 

كعند دراسة تأثير تعرض ىذه الككاشؼ لمضكء المرئي كجد أف ىذه الككاشؼ ال تتأثر 
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 (أم تـ تشعيعيا )بالضكء المرئي سكء في حالة كانت ىذه الككاشؼ تحمؿ معمكمات 
. (غير مشععة)أك كانت خالية مف أم اثر إلشعاع 

االستىتاج   .4

 سيمة االستخداـ TLD-100بينت ىذه الدراسة إف الككاشؼ الضيائية الحرارية نكع 
كىذه الميزة تميزىا عف  (المعالجة بالحرارة )ك يمكف إعادة استخداميا عدة مرات 

الجرعة المعطاء )كتـ أثبات إف ليذه الككاشؼ استجابة خطية .  غيرىا مف الككاشؼ
تساكم تقريبا الجرعة المقركءة في حالة تثبيت إحدل العكامؿ المتحكمة في األشعة 

 حيث تككف kV  يككف اكبر مف تأثير العامؿ mAsكلكف تأثير العامؿ ,   (السينية
 اكبر مف الجرعة الممتصة عند تغير جيد mAsالجرعة الممتصة في حالة تغير 

 الزيادة في طاقة االلكتركنات إلي تؤدم kVكالسبب ىنا يعكد إلي أف زيادة . األنبكب
كبالتالي زيادة في طاقة األشعة السينية الناتجة كلكف قسـ كبير مف ىذه األشعة ذات 

الطاقة العالية تخترؽ الجسـ ك ال يتـ امتصاصيا مما يؤدم إلي تقميؿ الجرعة 
كمف خالؿ دراسة االضمحالؿ الحرارم ليذه الككاشؼ .  الممتصة في جسـ المريض

.  (كمية الطاقة الممتصة)كجد أف لدييا القدرة عمي تخزيف المعمكمات لفترات طكيمة 
كما .  يكما63مف الجرعة الكمية خالؿ  %  18.5حيث كانت كمية الجرعة المفقكدة 

. أظيرت ىذه الككاشؼ استقرار في الكميض المنبعث عند تعريضيا لمضكء المرئي 
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 دور اإلدارة في تحقيق التىهية الشاهمة في الدول الىاهية

 العزيز فطيس نجاح عبد. د
 الزاكيةجامعة / كمية االقتصاد العجيالت 

nag_abd99@yahoo.com 

 
 :همخص

 االقتصادية لمتنمية الرئيسية العكامؿ احد تعتبر اإلدارية التنمية أف فيو الشؾ مما
 التخطيط عمميات كضع في قكية كعالقة كبير دكر مف ليا لما كالثقافية كاالجتماعية

 التنمية عممية كتتطمب. عاـ بشكؿ المنظمات في األفراد كتحسيف لنمك كالبرمجة
 عمي قادر فعاؿ إدارم جياز كجكد باألخص الثالث العالـ بمداف في كخاصة
 القياـ ثـ كمف لتنمية, اخطط لكضع الضركرية العممية الدراسات إجراء في المساعدة
 متفتحا حية ديناميكية إدارة اإلدارم الجياز يككف أف إلى يدعك الذم األمر بتنفيذىا

 حديث إدارم كاقع إلى تحكيميا أك استيعابول عؿ كقادرا الحديثة اإلدارية المفاىيـل عؿ
. فالتنمية أىدا لخدمة مستمر

Abstract: 

 

The administrative development is one of the main factors of 

economic, social and culture, which that their great role in the 

development of planning programming, to improve individuals in 

organizations generally.  

The development process, especially in Third World countries 

required the existence of effective management device capable of 

helping to make the necessary scientific studies to develop plans for 

the development, and implementation, Which that for the 

administrative apparatus to be lively dynamic management, and open 

to modern management concepts, which that able to absorb and 

convert them. The reality of modern and administrative continuously 

serves the development goals. 

mailto:nag_abd99@yahoo.com
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 :الهقدهة -1

اإلدارة العامة الحيدة, ىي أساس التنمية الشاممة في الماضي كالمستقبؿ, كنظرا  تعتبر
ألىمية اإلدارة في تييئة البيئة المكاتية لتقدير التحكؿ االقتصادم كاالجتماعي تمثؿ 
ركيزة مف ركائز التنمية الشاممة التي تجسد األىداؼ كالطمكحات اإلنمائية , فأف 

صالحيا ىي خطكة ايجابية كضركرية مف أجؿ التقدـ  إجراءات تحكؿ في اإلدارة كا 
 يرجع إليو نحك األماـ , كىذا األمر يفضؿ االتصاالت المباشرة لمشكمة البحث , ك

مما يحكؿ دكف تحقيؽ االستفادة القصكل مف استغالؿ   اإلدارةأساليبتخمؼ في 
المكارد البشرية المتاحة , كلذلؾ كثيرا ما نجد الرجؿ المناسب في المكاف الغير 

 . مناسب كالرجؿ الغير مناسب في المكاف المناسب كخاصة في الدكؿ النامية
اإلدالة اليـك مف خالؿ اإلدارة ال تزاؿ تتمكج في قمب فضاءات  التنمية كمجاالت  إف

التطكر فيي بالتأكيد تعتبر نقطة انطالؽ التي يجب أف يمر منيا مستقبؿ التنمية 
كيرجع ليذه العكامؿ أسباب تخمؼ .  (3,2009محمد,)لمكانتيا الكاعدة في الحياة 

الدكؿ النامية أكتر مف غيرىا , بؿ أف البعض تقتصر أسباب التخمؼ عف ىذه 
لى تعتبر المحرؾ السياسي لمتنمية في تمؾ  العكامؿ أال كىي العكامؿ اإلدارية كا 

يمكف تحقيؽ التنمية بالدرجة المطمكبة ميما تكافرت  كالعنصر الفعاؿ ال. البمداف
أك غيره كما ينتج مف ذلؾ أثار سمبية  جميع العناصر األخرل التي تؤثر في اإلنتاج

كلعؿ السبب . عمي التنمية بصفة عامة كتؤثر في انخفاض مستكم المعيشة لمسكاف 
الرئيسي في انتشار ىذه الظكاىر السمبية التي تؤثر في التنمية ىك الجيؿ الكظيفي 

كمينيا كاف  كاألمية الكظيفية التي أنتج عنيا مختمؼ األشخاص الغير مؤىميف كظيفيا
يحتاج إلى مزيد  كىذا الدكر ال. سببو الجيؿ كاألمية بقكاعد التعميـ كالكظيفة المينية 

إذا كاف  كالتأكيد , بؿ نكتفي أف نكرد ىنا ما قالو أحد الخبراء اإلدارييف مف اإليضاح
ىناؾ عامؿ كاحد أساسي إلطالؽ قكل النمك االقتصادم في المجتمعات المختمفة مف 
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كلما كانت اإلدارة تعتبر بمثابة العصب الركحي . العالـ فاف ىذا العامؿ ىك اإلدارة 
في النظاـ اإلنتاجي كاالقتصادم ألم مجتمع كيفما كانت درجة تقدمو فإنيا بقدر ما 

تساىـ في الدفع بعممية التقدـ نحك األماـ كالرفع مف درجات النمك حاؿ تقدميا 
كتطكرىا بقدر ما تكرس التبعية كالتخمؼ كتدني مستكيات العيش حاؿ تعثرىا كفشميا 

.  كلو بالبحث كالتحميؿ في المكضكعات القادمةاكىذا ما سنتف. 

 :هشكمة البحث -2

  حقيقة  مفادىا أف الدكؿ إلىيشير معظـ الباحثيف كالممارسيف في حقؿ اإلدارة 
 الدكؿ أك يسمييا البعض بالدكؿ المتخمفة أك ما التخمؼ كطأةالعربية تقع تحت 

كالباحثيف بتخمؼ شامؿ لمدكؿ العربية   النامية كاف ىناؾ إجماع يسمـ بو أغمب الكتّاب
 المبذكلةفي التكنكلكجيا عمكما كالمجاؿ اإلدارم عمي أكجو الخصكص, رغـ الجيكد 

 كمنيا التضخـ الكبير في األجيزة اإلدارية اإلدارم, فاف ىناؾ مف مظاىر التخمؼ 
, المركزية اإلدارم بحجـ الكحدات اإلدارية, ضعؼ األداء الكظيفي لمجياز قياسان 

 الخدمة أجيزةالشديدة كتفشي البيركقراطية , المحاباة كالعالقات الشخصية , ضعؼ 
كىذه دالئؿ .  استراتيجيات كخطط كاضحةإلى كافتقارىا األفرادالمدنية المعنية بشؤكف 

 إدارة الحككمية كدليؿ عمى ضعؼ كفاءة األجيزة عمي ضعؼ كفاءة أداء ةقاطع
. التنمية في غالبية الدكؿ النامية

 :أٌداف البحث -3

 لتحقيؽ  التنمية في العالـ الكقكؼ عمى المشاكؿ سابقة الذكر ييدؼ ىذا البحث إلى
مف خالؿ مف بيئتنا  التنمية في الدكؿ النامية لدكرىا استرجاع إمكانية الثاني كمدل

كاممة لمتطبيؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى الجكدة الشاممة في  العربية كقيمنا اإلسالمية
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كلقد أجمعت كؿ الدراسات الميدانية عمي أىمية التنمية اإلدارية في . العمؿ اإلدارم
 كالطاقات البشرية المحدكدة لألفراد العاليةدكؿ العالـ الثالث, حيث أف الطمكحات 

.  المستثمرة كالكفاءة كالمكارد الطبيعية غير

 :أٌهية البحث -4

ىمية مكضكع التنمية اإلدارية أساسا في ككنيا مف ضركريات تحقيؽ التنمية أتكمف 
 تحقيقيا, كلك أف ىناؾ إلى اختالفياالشاممة التي تسعي مختمؼ الدكؿ كاألنظمة عمى 

, فال يمكف أف تتحقؽ تنمية التنفيذ في كسائؿ كاختالؼ االىتماـ في درجة تفاكتا
 مع كجكد ضعؼ كتخمؼ في األجيزة اإلدارية ,إضافة إلى التخمؼ في اقتصادية

 أك الثقافي كنفس األمر في حالة كجكد التطكير االجتماعيالجانب السياسي, 
كالثقافي,  اإلدارم في ظؿ التخمؼ في الجانب االقتصادم أك السياسي أك االجتماعي

لذلؾ فالتنمية ىي مجمكعة مف الركابط أك كحدة متكاممة لتككف النسيج الخاص مف 
داريةعكامؿ سياسية كاقتصادية  .  كثقافية كاجتماعيةكا 

 :هىٍجية البحث -5
كميا عف  المدركسة كتصكيرىا الذم يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة: المنيج الكصفي 

أعتمدت الباحثة عمي جمع المعمكمات مف المصادر . طريؽ جمع المعمكمات
إضافة أف  األصمية كالثانكية في عمـ اإلدارة المتكفرة في المكتبات الجامعية إلى

 . تدريسا كممارسة  الخبرة العممية في اإلدارة

هفاٌيم عن اإلدارة / الهبحث األول
ان عظيـ أك كبيران ليا دكر كفؽ كجيات نظر جميع الكتاب كالباحتيف إف اإلدارة العامة

في تقدـ األمـ كالمجتمعات في مختمؼ أرجاء العالـ,مؤسس عمـ اإلدارة ىنرم فايكؿ 
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 إف الفرؽ بيف الشركات كالمؤسسات الناجحة كأخرم فاشمة , أبحاثو مختمؼ فيأشار 
تمؾ المؤسسات,  فادا نجحت ىذه الشركات أك. فاشال  ناجحا أك مديرا مديرا يكجد

فيذا يعني نجاح المجتمع في تحقيؽ التنمية في كافة قطاعاتو المختمفة التعميمية 
الخ مما ينعكس في النياية ... كالصحية كالعممية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

 . عمي رفع مستكم المعيشة إلفراد ذلؾ المجتمع كتحقيؽ الرفاىية لعمـك أفراده
ب مؿامعظـ العمماء كالباحثكف يسعكف منذ الخميقة بالبحث عف الكسائؿ كاألس أف

العديد مف النظريات .كالطرؽ الكفيمة ببناء  المدير الناجح كالفعاؿ في تحقيؽ األىداؼ
دائما  أك ظيرت كالزالت تظير الجديد منيا بيف فترة كأخرم كسيظؿ البحث مستمر

 . لتحقيؽ الكفاية اإلدارية

 :اإلدارة هاٌية

 تـ استعراضيا مف كالتي      بعد االطالع عمى العديد مف التعاريؼ  بؿ العشرات 
تجمع بيف    ىناؾ تعريؼ يعبر بالشمكؿ ىك أف اإلدارةاإلدارةقبؿ الباحتيف كعمماء 

 كالقكانيف الخاصة بتكجيو كافة األسسالعمـ كالفف, اإلدارة كعمـ تعنى مجمكعة 
كفف تعني مجمكعة الخبرات كاإلدارة .  نحك تحقيؽ اليدؼ المحدد األنشطةالجيكد ك

 كالميارات الالزمة التي يمتمكيا  المرؤكسيف مف خالؿ الحياة الفعمية كالخبرة العممية
 . لتكجيو مكارد المنظمة لتحقيؽ أىدافيا بأقصى كفاية ممكنة

 :اإلدارة االلكتروىية -1

ىي مجمكعة مف العمميات التنظيمية تربط بيف المستفيد كمصادر المعمكمات بكاسطة 
نتاج  . كسائؿ الكتركنية لتحقيؽ أىداؼ المنشأة مف تخطيط كتشغيؿ كمتابعة كتطكير كا 
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كاإلدارة الكتركنية ىي االنتقاؿ مف انجاز المعامالت اإلدارية كتقديـ الخدمات العامة 
 إلى الشكؿ االلكتركني عبر شبكة اليدكيةمف الطريقة التقميدية 

 (.www.ecoworid-mag.com)االنترنيت
كاالنترنيت ىي شبكة داخمية لمتكاصؿ بيف كافة األجيزة كتنقؿ المعمكمات بدكف أف 

شخصيا النجاز معامالتيـ  يضطر العمالء كالعاممكف مف االنتقاؿ بيف اإلدارات
 ألجؿ استخداـ أمثؿ لمكقت كالماؿ كالجيد كالطاقات ,كىك ما تعتمد عميو أيضا

. اإلدارات الخاصة لتحقيؽ الربح االقتصادم

 هفاٌيم التىهية  / الهبحث الثاىي

     حظي مكضكع التنمية باىتماـ كبير خاصة مف جانب الميتميف بالدراسات 
 مكضكع تناكلتككانت تنمية ىذا االىتماـ أف ظيرت مف النظريات التي , اإلنسانية

كؿ أف تركيز عمي الجانب االجتماعي كمنيا مف يركز عمي االتنمية , فمنيا مف يح
 .  أف تركيز عمي الجانب السياسي يحاكؿالجانب االقتصادم كمنيا مف 

إف الميتميف في ىذه الجكانب جميعيا يبيف أف التركيز في المراحؿ األكلي كاف 
منصبا عمي الجانب االقتصادم الذم تعاني منو دكؿ العالـ الثالث , كىذه التغيرات 

إلى عكامؿ اقتصادية أك تكنكلكجية في  التي طرأت عمي المجتمع يمكف إرجاعيا
 . نياية األمر 

يتضح مما سبؽ أف مفيـك التنمية مفيـك كاسع فقد اختمفت حكلو المفكركف 
كالمختصكف كؿ حسب ميكلو كأيدلكجيتو, كفيما يمي أىـ التكقعات التي كردت في 

يرم البعض أف التنمية ببساطة ىي االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ . مفيـك التنمية 
 إلى كضع أفضؿ بكؿ المقاييس الحالي ضعوأفضؿ كانتقاؿ المجتمع مف ك

إحداث تغير حضارم في طريقة  أك ىي عممية تيدؼ إلى. (10,2004سعد,)

http://www.ecoworid-mag.com/
http://www.ecoworid-mag.com/


 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 97 

 

القيمة تعني االنبثاؽ كنمك كؿ . (179,2004عمي كغساف,)التفكير كالسمكؾ 
اإلمكانيات كالطاقة الكامنة في كياف معيف, بشكؿ كامؿ كشامؿ كمتكازف سكاء كاف 

 (.90,2007 ىشاـ,)ىذا الكياف فردا أك جماعة أك مجتمعا 
ىناؾ مف يرم أف التنمية ىي التحكالت الجادة كالمستمرة التي يقـك بيا البشر لتحسيف 
ظركؼ الحياة االجتماعية كالفردية, بما يتكافؽ مع اإلمكانيات المتاحة كفؽ نسؽ القيـ 

(. 189,2003شعباف,)السائدة في المجتمع 
لإلنساف الغداء , السكف   كما تعرؼ التنمية بأنيا عممية تكفير االحتياجات األساسية

, الصحة كالتعميـ, كالجكانب المعنكية التي تتمخص في الحاجة إلى تحقيؽ الذات 
باالنتماء كالمشاركة في تقرير المصير كحرية التعبير كالشعكر بالكرامة كاالعتزاز 

بأنيا تخمي  Ros Tow Walt في حيف يعرفيا . (8,2007رشاد,)بركح المكاطنة 
المجتمعات المتخمفة عف السمات التقميدية السائدة, كتبقي الخصائص في الدكؿ 

 (.24,2000مكسى,)المتقدمة 
سبؽ ذكره مف تعاريؼ  يمكف االستنتاج أف التنمية عبارة عف نقمة  كبناء عمي ما

نكعية ككمية مف كضع ألخر أفضؿ منو ىذه النقمة غير مقتصرة عمي مجاؿ دكف 
كاالجتماعية كالسياسية  أخر , بؿ ىي عممية شاممة لجميع المجاالت االقتصادية

.  كالثقافية كالبيئية كالتكنكلكجية
 

 : هفٍوم التىهية -1
ىي عبارة عف الجيكد البشرية التي تبذؿ مف أجؿ التطكر كالتقدـ كتحقيؽ الرفاىية 

يقصد بيا مجرد خطة أك  كعمي ذلؾ فالتنمية ىي كممة جامعة ال. لممكاطف كالمجتمع
نما يقصد بيا ا برامج أك مشركعات لمنيكض بحياة الشعكب اقتصادم كاجتماعيا, كا 

 كؿ عمؿ إنساني بناء في جميع القطاعات كفي مختمؼ المجاالت كعمي كافة أيضا
المستكيات دكف االقتصار عمي  أحد الجكانب دكف سكاىا حيث أف اصطالح 
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Development 71 فاركؽ,)  يشمؿ النكاحي االقتصادية كاالجتماعية معا -
70,1997 .) 

 :هفٍوم التىهية الشاهمة -2

كيؤكد الكثير مف العمماء عمي االرتباط بيف التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية 
في نكاحي متعددة , كأف ىذه العالقة غير قابمة لالنفصاؿ أك التجزئة, كىذا االرتباط 

ينتج عنو ما يعرؼ بالتنمية الشاممة التي تقـك عمي نكع مف المكازنة بيف الجانب 
االقتصادم كاالجتماعي في عمميات التنمية كمشركعاتيا كخاصة منذ النصؼ الثاني 

 . القرف العشريف
إف التنمية عممية رفاىية اإلنساف ألنو كسيمة التنمية كلتحقيؽ اليدؼ كالكسيمة يقـك 
التعميـ بتجييز اإلنساف ليككف الكسيمة كاليدؼ, كلمتعرؼ إلى طبيعة ىذه العالقة , 
فالبد مف الفيـ عمي أف التنمية تتألؼ مف عنصريف ىما العنصر البشرم كالعنصر 

ـ تكامؿ ىذيف  تإذا المادم , كمف غير الممكف حدكث أم نمك ألم نشاط إال
 . العنصريف معا

كما أف العنصر البشرم يتمثؿ في عنصر العمؿ كيعتبر العنصر الحاكـ في التنمية 
آلف المكارد االقتصادية تعتمد إلى حد كبير عمي الميارات كالخبرات الفنية كاإلدارية , 
كمعني ذلؾ إف عنصر العمؿ مف أىـ عكامؿ اإلنتاج كيتميز عمي غيره مف عناصر 
اإلنتاج بميزات مف أبرزىا أف المكارد البشرية غير قابمة لمشراء كالتخزيف أك االستبداؿ 
كتحتاج لفترات طكيمة إلعدادىا كىي مصدر لممعرفة كالمعمكمات كقادرة عمي اإلبداع 

(.  2011 ,33-21جماؿ,)كمييأة ألم جانب 
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:  وأبعادٌاهفٍوم التىهية الهستداهة  -3

: هفٍوم التىهية الهستداهة1-3 

 المؤسسات مف لعديد متقبال كبيرنا عالمينا اىتمامنا المستدامة التنمية مصطمح اكتسب
عرفت التنمية المستدامة مف  فقد .كاالقتصادييف الخبراء ككذلؾ الدكلية كالمنظمات
 لتطكير الدائـ السعي بأنيا الطبيعية المكارد عمى لممحافظة العالمي قبؿ االتحاد

 الحياة يحفظ الذم البيئي النظاـ قدرات االعتبار بنظر األخذ مع اإلنسانية الحياة
 تكفؽ تنمية بأنَّيا المستدامة التنمية مف جية أخرل عرفت. (1998 الخالؽ, عبد)

 ا األقطاب ىذه بيف صالحة دائرة فتنشأ كاالجتماعية كاالقتصادية البيئية التنمية بيف
 مف كممكنة االجتماعية الناحية مف عادلة االقتصادية, الناحية مف فعالة لثالثة,
 الحياة كتدعـ البيئية كالنظـ الطبيعية المكارد تحتـر التي التنمية إنَّيا البيئية, الناحية
 كالذم االجتماعي اليدؼ نسياف دكف االقتصادية الناحية كتضمف األرض عمى

ريدة كالميندس, ) العدالة عف كالبحث , المساكاةكعدـ كالبطالة الفقر بمكافحة يتجمى
 فقد١٩٩٥ عاـ ككبنياكف في المنعقد المتحدة لألمـ الدكلي المؤتمرأما . (2009,3

 اإلنساف كرامة عمى مبنيةة لمتنمي كركحية كأخالقية كاقتصادية سياسية رؤية تبنى
 الدينية القيـ مختمؼ عمى كالتسامي كالديمقراطية كالسالـ كاالحتراـ كاةاكالمس كحقكقو

 وآخرون ميدم) الرؤية ىذه مع تتعارض كالتي لمشعكب الثقافي كالخمفياتكاألخالقية 
،2،2009.) 

العاـ  إطارىا في المستدامة التنمية مفيـك إف: القكؿ التعريفات السابقة يمكف مف ىذه
 كىي ةمرئيس أبعاد يتمثؿ في ثالثة شامؿ تنمكم مفيـك إلى تحكؿ ثـ بيئينا مفيكمنا تعد
 .البيئي كالمحكر كالبعد االقتصادمم اإلنساف االجتماعي البعد
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 :الهستداهة التىهية أبعاد2-3 

: االقتصادي البعد3-2-1

 بأطكؿ فترة االقتصادم ك تعظيـ الرفاه استمراريةالمستداـ تعني  االقتصادم النظاـ
 كتحقي اإلنسانية إلشباع كالخدمات السمع بإنتاج يسمح الذم النظاـ ممكنة كىك

 يفرض كىذا الطبيعية, بالبيئة اإلضرار إلى ذلؾ يؤدم أف دكف مستمر بشكؿ الرفاىية
 عف كالبحث الطبيعية, المكارد ىدر مف لمحد كاالستيالؾ اإلنتاج أنماط تغيير

 تمكث مف لمتقميؿ بالبيئة اإلضرار دكف االقتصادية الحاجات لتمبية الفعالةاألساليب 
 أك كالصمبة السائمة النفايات مف اإلمكاف قدر كبالتقميؿ كالترب كالمياه, اليكاء,
 عف ينجـ قد كما كالتربة, كالجكفية, السطحية لممياه الممكثة آثارىا التفادم معالجتو

(. 2014ىكيدم,) كأكبئة أمراض مف ذلؾ

 :االجتهاعي البعد 2 -3-2

 المجتمع أفراد بيف الثركة تكزيع في العدالة تعني االجتماعي بعدىا في االستدامة
يصاؿ   كالقضاء الفقيرة, الفئات إلى كالسكف كالتعميـ كالصحة الضركرية الخدماتكا 

 النكع في كالمساكاة كالمدف, األرياؼ سكاف بيف كاالجتماعي االقتصادية الفكارؽ عمى
تاحة االجتماعي  القرارات اتخاذ في السكاف ىؤالء كمشاكرة السياسية المشاركة كا 

 أم في غرافيكالديـ النمك يككف أف ينبغي كما. الديمقراطية كتطبيؽ الحرية إلشاعة
 زيادة أم ألف الطبيعية, كمكاردىا بمد كؿ حككمة إمكانات مع كمتكازنا معقكال بمد

 سكانيا حاجات تمبية عمى قادرة غير الحككمة تجعؿ متكازنة كغير سريعة ديمغارفية
 زيادة إلى يؤدم قد مما التعميـ السكف, الصحة, مجاؿ في الضركرية الخدمات مف
 كارض زراعية بطرؽ مياه مف الطبيعية كالمكارد الثركات استغالؿ ثـ كمف الفقراء عدد
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 القادمة األجياؿ كاىؿ كتثقؿ التنمية استدامة كتعيؽ المكارد ىذه تستنزؼ عشكائية
 (.2014ىكيدم,)

 :البيئي البعد 3-2-3

 كىك الطبيعية المصادر بإدارة االىتماـ ىك البيئي بعدىا في المستدامة التنمية تفرض
 عقالني بشكؿ الطبيعية لممكارد المستدامة كضركرة استغالؿ لمتنمية الفقرم العمكد
 الحيكم, التنكع لضماف المتجددة, كغير المتجددة االستنزاؼ الزائد لممكارد لتجنب
 في المختصكف كيركز البيكلكجي, التنكع عمى كالمحافظة التربة كخصكبة اليكاء كنقاء
 أف تعني التي "البيئية الحدكد" مفيـكل عؿ المستدامة لمتنمية مقاربتيـ في البيئة مجاؿ
 ىذه إفراط استغالؿ أف ك االستغالؿ مف تجاكزىا يمكف ال حدكد طبيعي نظاـ كؿ

 مف الحد ىك النظاـ ىذا لحماية الكحيد كالسبيؿ البيئي, النظاـ تدىكر يعني المكارد
 كالسطحية, الجكفية المياه استنزاؼ مثؿ السيئة, كاالستيالؾ إلنتاج اأنماطا إتباع
 .كغيرىا الغابات أشجار كقطع

 األبعاد بيف تكازف التي التنمية تحقيؽ يعني المستدامة التنمية تحقيؽ مما تقدـ نجد إف
 األبعاد ىذه أحد في التنمية حدكث يؤدم ال بحيث كاالجتماعية, كاالقتصادية البيئية
 .األخرل األبعاد تنمية في اإلخالؿ إلى

أٌهية اإلدارة في هجتهع / الهبحث الثالث
تعقدىا كفي تقدميا تككيف الجماعات  أكا  مف سمات الحياة  البشرية في سيكلتو

مكانياتو  المختمفة لمسيطرة عمي البيئة التي تعيش فييا اإلنساف نظر لطاقاتو كا 
سيرة بيف أفراد قبيمتو التي يعتمد مؿاالمحدكدة فكاف اإلنساف يعيش في حياتو البدائية 

عمييا في حماية نفسو ضد ىجمات األعداء, ككاف رئيس القبيمة ىك المسئكؿ عف 
تصريؼ أمكرىا كتكزيع األعماؿ بيف أفرادىا كحؿ النزاع, كاتخاذ القرار بيـ يعكد 
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-2010جكاد,)بالحيز عمي الجميع كىك بذلؾ  يمارس شكال مف أشكاؿ اإلدارة 
فاإلنساف مند القدـ يعيش مع الجماعة  ألنو مدني بطبعو  ال يحب  أف . (2011

يعيش منعزال عف الناس فاإلدارة كسيمة ميمة لتسير أمر الجماعة الفرد نحك أىدافيا 
ككذلؾ لتسير أمكر المؤسسة نحك تحقؽ األىداؼ فتطبيؽ اإلدارة داخؿ المؤسسة 

كعمي الرغـ مف .سكاء كاف كبير أك صغيرة  تجارية أك صناعية رياضية أك عسكرية
كجكد قميؿ مف المؤسسات التي حققت نجاحا بدكف إدارة فعالة  إال أف ىذا 

 .ال يعني التقدـ الحضارم يقـك بدكف جيكد اإلدارة
كيعكد تقدـ األمـ  إلى اإلدارة المكجكدة فييا فاإلدارة ىي المسئكلة عف نجاح 

المنظمات داخؿ المجتمع ألنيا قادرة عمي استغالؿ المكارد البشرية كالمادية  بكفاءة 
 كالبشرية كلكف الماليةعإلىة كفاعمية, فيناؾ العديد مف الدكؿ التي تممؾ المكارد 

كما يمكف أف يقاؿ أف نجاح خطة . لنقص الخبرة اإلدارية بقيت في مكقع متخمؼ
التنمية االقتصادية كاالجتماعية كتحقيقيا ألىداؼ ال يمكف أف تتـ إال بحسف  

استخداـ المكارد المتاحة المادية كالبشرية,ككذلؾ تحتاج المشركعات المختمفة في 
كال شؾ  بأف استخداـ .جميع األنشطة االقتصاد, الزراعية ,الصناعية كالخدمية

المكارد المتاحة دكف إسراؼ أك تقصير يتكقؼ أساسا عمي كفاية اإلدارة في مجاالت 
كخالؿ الحديث عف . مختمفة, كما أف نجاح المشركعات يتكقؼ عمي كفاية إدارتيا

التنمية كاإلدارة في البمداف النامية تكاجو كثير مف المشكالت اإلدارية التي تحتاج إلى 
قدرة ككفاءة إدارية لمكاجيتيما كالتصدم ليما  حتى يمكف أف تحقؽ أىدافيا التنمية 

 ( .2011-2010جكاد,)المرغكبة
إف عمـ اإلدارة الحديث يتبني منيج االبتكار كاإلبداع في إحداث تغيرات جذرية في 
مفيـك العمؿ اإلدارم كالتحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى إدارة التغير كاإلدارة المعرفة  

كمما ال شؾ فيو أف التطكر . باالعتماد عمي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
بشكؿ فعاؿ في تعزيز قدرة المؤسسات  السريع لتكنكلكجيا المعمكمات ساىـ كيساىـ
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عمي االبتكار عبر إدخاؿ تحسينات أساسية عمي سير األعماؿ كاإلستراتيجية 
 .اإلدارية

كيعقد الكثير مف األفراد إف مفاىيـ اإلدارة االلكتركنية كبداياتيا مع أنشأت مع انتشار 
االنترنيت  في منتصؼ التسعينات, إال أف األصح القكؿ إف تاريخ التطبيقات اإلدارية 

يعكد إلى عقكد مثؿ ذلؾ كاف  تحكؿ العمؿ اإلدارم إلى عمؿ يعتمد تكنكلكجيا 
المعمكمات كاالتصاالت كانتشاره حدث بفعؿ انتشار االنترنت ككاف اليدؼ األكؿ ىك 
جدبو الزبكف أضافو إلى  رفع الكفاءة الداخمية لممؤسسة كيبدك أف تحسيف األداء لف 

يتـ بدكف القدرة االلكتركنية كتكفير بيئة حقيقية لتكظيؼ تقنيات الحاسكب 
نيا  تستخدـ  كاالتصاالت في تغير أعماؿ المؤسسة فاإلدارة أصبحت إدارة بال كرؽ كا 

. األرشيؼ الكتركني كمفكرات كرسائؿ صكتية

دور اإلدارة في تحقيق التىهية الشاهمة / الهبحث الرابع 

نتيجة التطكرات االقتصادية  كاالجتماعية التي أعقبت الحربيف العالميتيف كحصكؿ 
العديد مف دكؿ العالـ الثالث عمي استقالليا خالؿ المنتصؼ القرف الماضي حدثت 

جديدة, حيث اتجيت  مرحمة ىامة, كجدت ىذه الدكؿ نفسيا أماـ تحديات كرىانات
أنظار ىذه الدكؿ إلى التنمية الشاممة التي تشمؿ جميع قطاعات الدكلة كأكجو 

ت  كبيرة عمي كافو انشاطيا, كىك ما يتطمب مف ىذه الدكؿ القياـ بمجيكد
تكفي بمجرد القياـ باألدكار التقميدية  المستكيات, مما جعؿ اإلدارة في ىده الدكؿ ال

لإلدارة العامة المتمثمة  في الحفاظ عمي النظاـ  كاألمف كالصحة, بؿ جعميا تتصدم 
الحتياجات جديدة كتمتثؿ في كظيفة الدكلة المعاصرة كالتي تقـك عمي الكفاءة إدا تعبأ 

كافة طاقتيا البشرية كالمادية  كتكاجيييا نحك زيادة اإلنتاج القكمي كالتكسع في 
 .                                                                                                                                الخدمات العامة
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ألف الجياز اإلدارم " إدارة التنمية"كىذا ما يجعؿ ىذه اإلدارة تأخذ مسمي جديدا ىك 
في ىذه الدكؿ يقـك بدكر متميز في إحداث التنمية كتكفير أكبر قدر كأحسنو مف 

(. 2015بميغ, )الخدمات لممكاطنيف باإلضافة  إلى رفع اإلنتاج كمستكم كفاءتو
كيصفيا  البعض األخر بالدكلة الرفاىية كدكلة الرفاء ألنيا تيدؼ إلى رفاىة 

المكاطنيف كرخائيـ, كآخركف يسمكنيا دكلة اإلدارة, ألف اإلدارة العامة ىي أداة  
تحقيؽ ىذه التنمية إدا تقـك بتنظيـ مشركعات التنمية في مختمؼ قطاعاتيا ككافة 

كآخركف يسمكنيا إدارة الخدمات كذلؾ نظرا  لقياميا , صكرىا إعدادا د كتنفيذا كتقكيما
دارة  بتقديـ الخدمات العامة إلى كافة المكاطنيف حقا ليـ  ال بكصفيا إحسانا عمييـ, كا 

اإلنسانية باعتبارىا  تتعامؿ مع المكاطف كبشر مشاعر كأحاسيس كرغبات 
كتفصيالت كمطالب كاجبة اإلشباع كيقـك الجياز اإلدارم بدكر رئيسي في عمميات 
التنمية كاف ظيكر مفيـك التنمية ىك تعبير عف كاقع اإلدارة العامة في الدكؿ النامية, 
كىكذا فاف إدارة التنمية تختمؼ عف األكجو كاالىتمامات األخرل لإلدارة العامة ذلؾ 

أف إدارة التنمية ىي التعبير الذم يستخدـ لدكؿ عمي مجمكع ككاالت كأجيزة 
كعمميات اإلدارة التي تنشئيا  الحككمة  لتحقيؽ أىدافيا, كظيرت الدعكم إف إدارة 

التنمية في الدكؿ النامية بعد أف عجزت اإلدارة العامة فييا بشكميا التقميدم عف القياـ 
 .                             بأعباء كمتطمبات تنفيذ  خطط التنمية الداعمة الستقالليا السياسي

فمقد أثبتت التجربة أف أداء مثؿ ىذه الميمة الكبيرة كالمتكاصمة تقتضي كجكد إدارة 
 المتاحة, كاستخداميا الماليةفعالة تقـك بتييئة المكارد كالميارات البشرية كاإلمكانات 

 (.2015بميغ, ). بأسمكب عممي منظـ مف اجؿ تحقيؽ التنمية عمي أكمؿ كجو
مف ذلؾ تظير أىمية اإلدارة المنفذة لمتنمية, كتزداد أىمية ىده األخيرة كمما اتجيت 
نحك اإلدارة العامة عمي اعتبارىا إدارة تيدؼ إلى تنفيذ السياسة العامة لمدكؿ كتتكجو 

كتا في درجة االىتماـ كاالختالؼ في اكلك أف ىناؾ تؼ. إلى تحقيؽ الصالح العاـ
كسائؿ التنفيذ, فال يمكف تصكر تحقؽ تنمية  اقتصاد مع كجكد جياز  إدارم 
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متخمؼ, إضافة إلى تخمؼ سياسي,اجتماعي كثقافي كفي نفس األمر في حالة 
تصكرنا لكجكد تنمية إدارية في ظؿ تخمؼ اقتصادم أك سياسي أك اجتماعي لذلؾ 

فالتنمية تمتثؿ في مجمكعة مف الركابط أك نسيج مف عكامؿ سياسية كاقتصادية 
دارية كثقافية كاجتماعية  كضماف استقرارىا فعاليتيااإلدارة كفي سبيؿ تحقؽ  إف. كا 

كعمكمية خدماتيا المكجية لكؿ أفراد المجتمع, يجبره عمي التكيؼ مع تحديات بيئتيا 
الداخمية التي تكاجييا عف طريؽ الكقكؼ عمي نقاط قكتيا كنقاط ضعفيا كالعمؿ عمي 

. تعزيز كتدعيـ ىده كاحتكاء كمعالجة تمؾ

 :دور التىهية اإلدارية في التىهية الشاهمة -1

تشكؿ التنمية اإلدارية عنصرا ميما كفاعال مف عناصر التنمية الشاممة نظرا  لمدكر 
الذم تمعبو المؤسسات اإلدارية ذات الفاعمية العالية كالقدرات المتميزة في كضع 
كتنفيذ خطط كأىداؼ كبرامج التنمية, كالياتي دلؾ إال آدا كاف الجياز اإلدارم 

ديناميكيا كقابال الستيعاب المفاىيـ كالممارسات كاألساليب كالكسائؿ الحديثة  في 
اإلدارة كتكظيفيا لخدمة أىداؼ التنمية كنظرا ألىمية المؤسسة أصبحت السمة المميزة  

لمدكؿ النظرية التي تسعي دائما الستخداـ أفضؿ السبؿ إلى التنمية الشاممة كىذا 
بالطبع  يتطمب تعزيز كرفع القدرات المؤسسية لدرجة تستطيع معيا أف تضع أىدافيا 
كتحدد كسائميا التنمكية التي تسيـ برفع كتعزيز مسيرة التنمية الشاممة باإلضافة إلى 

, كفي حالة كضع عاليةتنمية قدرات اإلدارييف العامميف لمقياـ بمياـ التنمية بكفاءة 
خطط التنمية اإلدارية البد مف االنطالؽ مف أكضاع إدارية مستقرة تحتاج إلى المزيد 

 اإلدارية كاألساليبمف التطكير أم  أحداث تغيرات مستمرة في ىيكؿ تنظيـ الدكلة 
المستخدمة كمما أستدعي األمر لسد جكانب النقص المكجكدة مف اجؿ مالئمة 
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التنظيمات  كاألساليب اإلدارية القائمة المستخدمة لألىداؼ كالسياسات العامة لمدكلة 
. كبرمجيا كخططيا

التفاعمية بين اإلدارة والتىهية  العالقة / الهبحث الخاهس

 اإلدارة ضركرية لمتنمية االقتصادية نظر إلمكانيتيا في تنظيـ المتطمبات األخرل 
التي الغني عنيا فكجكد إدارة قكية كفعالة كقكيمة متطمب ىاـ جدا لمتنمية 

االقتصادية كفي حالة غياب جياز إدارم جيد كفعاؿ فإف خطط التنمية الخاصة منيا 
أك العامة ال يمكف أف تنفد كما ينبغي كبرنامج التنمية  يتطمب أيضا نظاما إداريا 

مالئما لمتابعو مف خالؿ الخطكط المكضكعية  في القكانيف , كتتطمب التنمية 
االقتصادية أيضا بعض الخدمات األخرل  مثؿ النظاـ, العدالة ,الشرطة, األمف, 

ككثير مف التحميالت عف العالقة بيف القيـ كالتنمية  أظيرت بكضكح ما يتعمؽ بكيفية 
كالنظـ ىك .  خمؽ المجتمعات لعدد كاؼ مف المنظمات القيادة كجيكد التنمية

الشخص ما قد يستطيع األخذ  باكتشاؼ تقني جديد أك أسمكب جديد لإلدارة كتنفيذ 
استخدـ عممي لو  في مصنعو أك في مجاؿ عممو,  كىدا يعني أف ىناؾ أمر كاحد 

استخداما  لمتطكير التقنية أك ابتكار جديد كلكف إذا  لـ يستخدـ شخص ما تمؾ التقنية
عمميا لتحكيميا إلى ابتكار جديد فاف ىدا األمر سيككف لو تأثير  بسيط ال  أكا فعمي

 ألىميةكنظرا . (20,2002-09محمد,)االقتصادية عمي اإلطالؽ يؤثر عمي التنمية
المؤسسات أصبحت اإلدارة السمة المميزة لمدكؿ العصرية التي تسعي دائما الستخداـ 
أفضؿ السبؿ المؤدية إلى التنمية الشاممة, كىذا بالطبع يتطمب تطكير كرفع القدرات 
المؤسسية لدرجة تستطيع معيا أف تضع أىدافيا كتحدد كسائميا التنمكية التي تسيـ 

 كفي حالة كضع عاليةبرفع قدرات اإلدارييف العامميف لمقياـ بمياـ التنمية بكفاءة 
خطط لمتنمية اإلدارية البد مف االنطالؽ مف أكضاع إدارية مستقرة تحتاج إلى المزيد 
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مف التطكر, أم أحداث تغيرات مستمرة في ىيكؿ تنظيـ الدكلة كاألساليب اإلدارية 
المستخدمة كمما استدعي األمر لسد جكانب النقص المكجكدة مف اجؿ مالئمة 

التنظيمات كاألساليب اإلدارية القائمة المستخدمة لألىداؼ كالسياسات العامة لمدكلة 
 .كبرامجيا كخططيا

كقد تككف ذلؾ مف ضمف أسباب رئيسية أخرل في تعثر الخطط التنمكية الشاممة 
لمعديد مف الدكؿ النامية, ك تشير العديد مف التجارب  الدكؿ النامية إلى إف مستكم 
األجيزة اإلدارية عند تبني خطط التنمية كاف قاصرا عف إدارة التنمية بسبب الفرؽ 
الكاسع مف طمكحات كبرامج التنمية كالقدرة عمي قياـ بأعباء التنمية ما يشير بشكؿ 

كاضح إلى ضعؼ الجياز اإلدارم لمدكلة, كقد يككف سببا أخر لتعثر الخطط التنمكية 
مف العديد مف الدكؿ النامية خاصة التي ركزت عمي النمكذج البيركقراطي في إدارة 

أجيزتيا عمي افتراض أنو  يصمح لكؿ زماف كمكاف, كقد يككف تطبيؽ النماذج 
الغربية مف باب التقميد في العديد مف الدكؿ النامية سببا أخر مف أسباب التعثر 

(. 2014,إبراىيـ)بسبب االختالفات الثقافية كالبيئية
كلذلؾ نجد  إف إدارة التنمية تتطمب إعادة النظر في كثير مف األنظمة كاإلجراءات 

كما تتطمب إعادة النظر في الصالحيات التي تمنح , اليـكالتي نعمؿ مف خالليا 
 ألسمكب عممنا الحاليالكضع ,  في األجيزة المركزية كاإلقميمية كالمحميةلممسئكليف

كتركيبتو المؤسسية كارتباطاتو الكظيفية تجعؿ مف مفيـك التنمية اإلدارية ىك التأكد 
نياء العمؿ المكتبي فقط نما , مف تسديد القيد كا  بمعنى ال ييـ ماذا أنجزت أك عممت كا 

المطمكب فقط التأكد مف تسديد القيد بقيد جديد مف خالؿ دفع العمؿ الكارد إلى جية 
مفيكمنا لمتنمية كرغبتنا  ,أخرل دكف النظر في إنياء العمؿ بما يضمف عدـ عكدتو

 عبد) كليذا فإف المفيـك شيء كالرغبة أك الطمكح شيء آخر, في تحقيقيا ال يمتقياف
(. 2015العزيز, 
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التحديات التي تواجً اإلدارة في تحقيق التىهية  / الهبحث السادس
 :العولهة -1

 أصبحت ظاىرة العكلمة مف الظكاىر البارزة في المتغيرات الدكلية, كىي بقدر ما 
, اليكميةتستحكذ عمي اىتماـ الجميع, كبقدر ما أصبحت جزءا ميما مف حياة الفرد 

كعالـ اليـك ليس ىك عالـ األمس كذلؾ بفضؿ كسائؿ األعالـ كاالتصاؿ مف أقمار 
أصبح ىذا " إنترنت"صناعية ككسائؿ مكصالت كاتصاالت حديثة كشبكة معمكمات 

العالـ مترامي  األطرؼ قرية صغيرة, ففي غالبية ىذه الدكؿ يككف عدـ االستقرار 
. السياسي كاإلدارة الراىنة العائؽ الرئيسي لمتنمية االقتصادية

 القكية كالفعالة باإلضافة إلى الظركؼ السياسية المستقرة ىي عناصر أساسية فاإلدارة
لمتنمية, فاالستقرار السياسي كاإلدارة الكاضحة سكؼ تحفز اإلنماء االقتصادم 

 .كاالجتماعي كالثقافي
كالعكلمة في كاقعيا كحقيقتيا كمضمكنيا ظاىرة ذات طابع حركي ديناميكي, ظاىرة 
متكاممة الجكانب  كاألبعاد ظاىرة كاف كانت بسيطة في الشكؿ إال إنيا معقدة في 

(. 1998,داكد)ف الحقيقة كالمضمك
 :حجم العهل -2

     إف النمك المتزايد لمسكاف في العالـ كخصكصا في دكؿ العالـ الثالث سبب 
مشكمة صعكبة استيعاب العمالة  في العديد مف القطاعات اإلنتاجية كالحرفية 

كالمينية, مما سبب في مشكمة البطالة كىي إحدل األمراض االجتماعية المتفشية 
يعاني منيا الجميع بدكف استثناء, بسبب ازدياد نسبة العمالة الكافدة عمي  كالتي

إف العكامؿ .  المستكم الداخمي كالخارجي ككذلؾ ازدياد نسبة التحاؽ النساء بالعمؿ
االقتصادية كاالجتماعية لمتنمية أدت إلى خطكات متزايدة في االتجاه نحك التحدث 

(. 2002محمد,)كالتحضر  كأىمية صنع فرص العمؿ
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 :تغير اإلدارات -3
     تكجو العديد مف اإلدارات تغيرات بيف الحيف كاألخر كخاصة عمي مستكم 

 المختمفة كاف نتيجة اإداراتواإلدارات العميا مف تغيرات متسارعو في عناصر 
الصالحيات الممنكحة ليـ لو كالتدريب كالتأىيؿ عمي تطكير قدراتيـ كمشاركتيـ في 
إتحاد القرارات الصائبة كمنحيـ المعمكمات كتكسيع صالحية الرقابة لمعامميف لمقياـ  
باإلعماؿ المختمفة, كما منحيـ حؽ المشاركة في إتحاد القرار كتككيف فرؽ العمؿ 
. لالستفادة مف القكل العاممة كحؿ كافة المشاكؿ المختمفة كالتي تعترض سير العمؿ

 :الهجال السياسي -4
كىك أحد التحديات الرئيسية في قياـ نظاـ إدارم صحيح  يقـك بعممية تنمية إدارية 

صحيحة مف خالؿ المشاركة في صنع القرارات اإلدارية, كمف الناحية السياسية أيضا 
فكرة التشاكر أساسية لقرارات السياسية عامة, إال أنو في حالة التحكؿ لصالح تنمية 
قد يككف التشاكر مستحيال كخاصة في المشاريع اإلستراتيجية الضخمة, كىذا القرار 
مبني  عمي أساس االعتبارات ألتحكيمو الخاصة بالتنمية االقتصادية كىك في الحقيقة 

. قرار سياسي ىاـ مف كجية نظر عممية التنمية االقتصادية
 :الهجال االقتصادي -5

مف أىـ السمات التي تتميز بيا التنمية أنيا ذات طابع اقتصادم أكثر مما يككف 
ظيكرا  بالمقارنة مع اإلدارة العامة التقميدية كيعكد دلؾ إلى تعدد كتنكع نشاط اإلدارة 

 :في التنمية مما تحقؽ تغيرا ىما
 .قياـ اإلدارة بإدارة أنشطة إنتاجية تستمـز اخذ النظرة االقتصادية في االعتبار-1
قياـ اإلدارة بإدارة أنشطة إنتاجية تستمـز إيجاد مصدر كبير لدفع أجكرىـ, كمف -2

التحديات أيضا ىك صعكبة قياس درجة الكفاءة في عممية اإلدارة في األجيزة 
الحككمية  كذلؾ لسبب تعدد المعايير سكاء كانت ىذه المعايير سكاء كانت ىذه 

المعايير مادية أك معنكية نفسية إضافة إلى صعكبة التكاصؿ أف نظاـ مكضكعي 
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لتحديد مكافآت أك عقكبات العامميف في الكحدات اإلدارية المتعددة, إضافة إلى القكم 
 .اإلنتاجية كعالقاتيا مع الكياف االجتماعي

 الهجال اإلداري -6
إف عممية التنمية تتـ أساسا باالتساع األمثؿ كما كنكعا في دكر الجياز اإلدارم في 

: الدكؿ النامية كالحجـ  الكبير كيمكف تقسيميا إلى 
كيرجع  أساس إلى التغير التنمية السريع في كظائؼ الجياز :  الجانب التاريخي

اإلدارم فقد كانت ىذه الكظائؼ تتركز في مياديف تقميدية في اإلدارة العامة المألكفة 
دارة المرافؽ التقميدية في الدكلة, كلكنيا في فترة  مثؿ ضبط النظاـ كاألمف العاـ كا 

اجتماعية  كيعني ذلؾ - ثقافية - زمنية قصيرة تحكلت إلى كظائؼ اقتصادية تربكية 
إف الخبرات التقميدية تعد غير صالحة لمجياز اإلدارم في البالد النامية كال تفيد كثير 

كينتج عف ىذا الجانب كجكد نقص : الجانب التنظيمي.في تحقيؽ أىداؼ التنمية
كاضح في تنظيمات في اإلدارة كعدـ إتباع األسمكب العممي في مجاالت كثيرة أىميا 
تكصيؼ الكظائؼ ككضع النظـ كاإلجراءات اإلدارية المالئمة لمعمؿ الجيد المطمكب 
مف الجياز اإلدارم كعدـ التنسيؽ بيف السياسة كاإلدارة فالتنظيـ اإلدارم ال يمكف مف 

مالحقو القرارات السياسية في أحياف كثيرة مما يصعب معو خمؽ التنظيـ المالئـ 
فاإلدارة الحككمية التقميدية . لمكاجية تنفيذ تمؾ القرارات ككثير مف القرارات السياسية

. كالقطاع العاـ كؿ منيا يحتاج إلى نظـ إدارية مختمفة, كذلؾ لتحقؽ أىدافيا

الخالصة 

 حككمة كاألداة العممية  لتحقيؽ األىداؼ ةمألتمثؿ اإلدارة العامة الجياز التنفيذم 
فإف اإلدارة  العامة مكقعيا الحساس كتأثيرىا الخاص في  كالسياسات المرسكمة, لذلؾ

 .النظاـ السياسي كىي األداة المباشرة لتحقيؽ تنمية مستدامة
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كفي الفترة األخيرة ظيرت متغيرات عدة ساىمت في التأثير عمي النظـ الحككمية 
السائدة في المنطقة كعمي  أنماط الممارسات العممية لمحكـ, كما ظيرت متغيرات في 
بيئة اإلدارة العامة كفي مفاىيميا كديناميكيتيا  كالعكلمة ىي احد المؤثرات التي يمكف 

 كاتجاىاتيا ككذلؾ المستجدات في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت إلييا اإلشارة
كسيكلة النقؿ البضائع كاألشخاص كاألمكاؿ, كالتي أدت إلى خمؽ فرص جديدة كما 
كضعت الحككمات أماـ  تحديات تتطمب صياغة جديدة كصالبة لنظـ اإلدارة العامة 

كيمكف لإلدارة العامة إف تمعب دكر أساسيا إما في تطكير قدرات المجتمع في 
ما بالعكس  مكاجية التحديات الطارئة بشكؿ يسمح باالستفادة مف الفرص المتاحة, كا 
يمكف إف تككف اإلدارة العامة العائؽ الرئيسي أماـ تحقيؽ  التنمية المطمكبة كمف أىـ 
التحديات التي تكاجو إيو دكلة تسعي لتطكير مجتمعيا ىك الدكر الذم يمكف أف تمعبو 
اإلدارة العامة في خمؽ المناخ االيجابي المساعد الذم يسمح لمقطاع الخاص بالنمك 

كالتطكر كاالزدىار مف خالؿ األسمكب العممي كالعممي لإلدارة كلتشكيؿ جكىر التنمية 
لقيادة البناء كالتغير كالتنمية منظكمة شاممة كمتكاممة مف القيـ كاألفكار كالغايات 

كالكسائؿ كالمناىج كالتجارب المتراكمة,  حيث اعتبرت العممية اإلدارية ظاىرة إنسانية 
 : التاليةتاريخية ,ثـ االعتماد في دراستيا انطالقا مف االعتبارات 

 .ضركرة كجكد جياز متميز كظيفيا فادرآ عمي محاسبة كتحقيؽ التنمية  -1
 .ضركرة التزاـ اإلدارة بالقيمة كالغاية لكؿ مف الظاىرة اإلدارية كالظاىرة التنمكية  -2
 .تمسؾ اإلدارة بركني عممية التنمية كىي العقالنية كالحركية -3

كما تتطمب عممية التنمية كخاصة في بمداف العالـ الثالث  باألخص كجكد جياز 
إدارم فعاؿ قادر عمي المساعدة  في إجراء الدراسات العممية الضركرية  لكضع 

خطط لتنمية, كمف ثـ القياـ بتنفيذىا األمر الذم يدعك إلى أف يككف الجياز اإلدارم 
إدارة ديناميكية حية متفتحا عمي المفاىيـ اإلدارية الحديثة كقادرا عمي استيعابيا 

 .كتحكيميا إلى كاقع إدارم حديث مستمر لخدمة  أىداؼ التنمية
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 الىتائج

أف القيادة اإلدارية ال يمكف أف تككف ديمقراطية في كؿ الظركؼ كالمكاقؼ كالبد  -1
 .مف قرار مناسب كمؤلـ أحيانا لكؿ مكقؼ إدارم تنمكم

كؿ مقكمات النجاح لمعممية اإلدارية في نجاح العممية التنمكية يتطمب االستقرار  -2
 .اإلدارم كتطبيؽ القانكف

مساىمة المرأة في العممية اإلدارية كخاصة في المجتمعات النامية كىذا بدكره  -3
 .ب حركة تغير مستمرةؽيع ك العممية التنمكية يؤيد

ضركرة التخمص مف الماضي لما يحممو مف مؤثرات اجتماعية كطبيعتو تحكؿ  -4
 .دكف الرفع  بمستكم اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا

لتنمية اقتصادية كاجتماعية بدكف نجاح كتطبيؽ األصكؿ العممية  ال نجاح -5
 .لمعممية اإلدارية 

إف معظـ األبحاث تكضع عمي الرفكؼ كفي المخازف كال يؤخذ بتكصياتيا   -6
 .ككأنيا حبر عمي الكرؽ

ىناؾ تحديات خاصة فيما يتعمؽ باإلمكانيات المادية كىي سبب رئيسي  ككاضح  -7
 . لعدـ  تطبيؽ ما يأتي  مف تكصيات

التوصيات 

 البحث رأت الباحثة  ضركرة طرح العديد مف إلييا تكصؿ التيبعد عرض النتائج 
األخذ بيا مف قبؿ الجيات ذات العالقة كتتمثؿ ىذه  التكصيات التي ترل أف

 : .التكصيات في أألتي
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 تحسيف األكضاع المادية لممكظفيف لما ليذه األكضاع مف تأثير بالغ كمباشر  -1
عمي مشاركتيـ في العمميات كالدراسات لدكم االختصاص كخاصة في الدكؿ 

 .النامية التي تحتاج إلى تنمية شاممة
 .إعطاء دكر أكبر لممرأة في اإلدارات التنمكية -2
ينبغي عمي مؤسسات الدكلة تكفير القاعدة الالزمة مف البيانات كالتقارير  -3

كالدراسات مف خالؿ اإلدارات المتخصصة حني تككف المشاركة في أعماؿ 
 .التنمية الشاممة بالصكرة العممية الصحيحة

أألخذ بنظاـ الالمركزية ككنو أكثر األنظمة تقدما في ضماف نجاح عممية التنمية  -4
 .كتحقيؽ االحتياجات المتنامية لممكاطنيف في المجتمعات النامية

 ماليالقضاء عمي الظكاىر السمبية المتفشية بيف اإلدارات مف إىماؿ كفساد  -5
إدارم كرشكة كمحسكبية كعالقات شخصية كأنانية كعدـ شعكرىـ بالمسؤكلية 

 . .إلييـالمككمة 
 .تطبيؽ مبدأ الثكاب كالعقاب مف خالؿ سيادة القانكف -6
 القياـ بالمزيد مف البحكث  -7
 .المرأة أقؿ فساد كأكثر عطاء -8
 . في تحقيؽ اإلدارة كالتنمية الشاممةفعاليةتكجيو الشباب لدكر أكثر  -9

 
الشكر والتقدير 

 آلو كعمى اإلنسانية كىادم البشرية معمـ عمى كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحِمد
. الديف يـك إلى بإحساف تبعيـ كمف
 ىذا في تزكيدم بالمراجع العممية الستكماؿ ساىـ مف لكؿ الجزيؿ بالشكر أتكجو
لى, التنفيذ حيز إلى البحث . كمساعدتي تكجييي في سببا كاف مف كؿ كا 
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 قائهة الهصادر والهراجع
 الشاممة, التنمية في اإلدارية لتنمية دكرا ,(2014)كماالمؾ المخمكؼ إبراىيـ [1]

 .الدكلية المعمكمات شبكة
 الشاممة, التنمية تحقيؽ في العامة اإلدارة يعف داخؿ بحث (2015)بشير بميغ [2]

 .العربية بالدكؿ لمتنمية القانكنية العمـك مجمة
 المحمية المستدامة التنمية دعـ في العممي البحث دكر (2011) حالكة جماؿ [3]

. الرابع  العدد الثاني, المجمد العالمية,
 العامة اإلدارة في كالمعاصرة التاريخية االتجاىات (2011-2010)محمد  جكاد [4]

. الجامعي لمعاـ تخرج مشركع الظاىر, مكالم جامعة المقارنة,
 العكلمة خمؽ في الجنسيات متعددة الشركات دكر ,(1998)حسف  كداد [5]

 .32العدد : المجتمع
 الخدمة مينة إطار في االجتماعية التنمية (2007) عبدالمطيؼ أحمد رشاد [6]

. اإلسكندرية: كالنشر  لمطباعة الكفاء دار االجتماعية,
 التجييزات كالتكزيع لمنشر دارطيبة الثانية الطبعة كالدكلة, التنمية عالـ, طو سعد [7]

.  10,ص2004: العممية
 المصرية الدار السياسي, االجتماع عمـ (2003) االسكد الظاىر شعباف [8]

 .القاىرة: المبنانية
 دار النامية, المجتمعات في البشرية التنمية ,(2004) سنك كغساف الفراح عمي [9]

.  179,ص 2004:لبناف : العربية النيضة
 اإلدارة, كتنمية التنمية إدارة ,(2015) الخضيرم اهلل عبد بف العزيز عبد [10]

 .1 ص 2015,:االقتصادية مجمة
 المستدامة لمتنمية االرض قمة كالبيئة العرب ,(1998) عبد اهلل الخالؽ عبد [11]

. المتحدة العربية اإلمارات كالتنمية, البيئة بيف كالعالقة
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 مكتبة النامية, الدكؿ في كالتنمية التربية ,(1997) قمية عبده فاركؽ [12]
.   األكلى الطبعة الزىراء,

, محاضرة ألقيت عمي طمبة كمية (2009-2008) محمد العمراني ابكخيزة [13]
 ..جامعة الجزائر:القانكف 

,اإلعالـ كالتنمية الشاممة,  دار النشر كالتكزيع (2000)محمد منير حجاب [14]
 .القاىرة :

 كائؿ دار الديمقراطية, حكؿ نظرات ,(2002) عزكم محمد سميـ محمد [15]
.  األردف: عماف

 الكطنية, الكتب دار: العكلمة كتحدياتا أفريقي حصف, الفرجاف محمد [16]
.  09- 20,ص2002األكلي,  الطبعة: بنغازم 

. عماف: لمنشر كائؿ دار,  اإلدارية التنمية (2000) المكزمل مكس [17]
 التنمية مؤشرات ـ٘أل تحميمية دراسة (2015) كآخركف غيالف سير ميدم [18]

كالمتقدمة  العربية البمداف في المستدامة
, دكر المكارد البشرية في تمكيؿ التنمية, دار (2007)ىشاـ مصطفي الجمؿ [19]

 .اإلسكندرية: الفكر الجامعي
 لتنمية كا البيئية السياحة بيف التفاعمية ,العالقة(2014)لجميؿ  عبدا ىكيدم [20]

 (.225-211)ص 09:االجتماعية العدد كالبحكث الدراسات المستدامة, مجمة
[21] www.ecoworid-mag.com .
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 الفساد اإلداري وأثري عمي الدولة الميبية وطرق هكافحتً

 فكزم محمكد الالفي الحسكمي. أ 
 المعيد العالي لمميف الشاممة الزاكية

foze28@outlook.sa 

 

 :  همخص الدراسة

ا عمي أداء الهؤسسات الحكوهية اإلداريتىاولت ٌذي الدراسة هشكمة الفساد   وأثٌر
 الدكلة الميبية مكضح أسباب الفساد اإلدارم كالطرؽ التي يتـ بيا عالج ىذه في

المشكمة كالحمكؿ لمقضاء عمييا كاألبعاد كاآلثار ليذه الظاىرة التي أصبحت منتشرة 
في المجتمع الميبي في جميع األجيزة الحككمية كالخطر الذم يشكمو الفساد اإلدارم 

عمي االقتصاد كالتنمية في ليبيا كيكصي الباحث باالتي  
االىتماـ باألجيزة الرقابية كدعميا كتدريب العامميف بيا عمي برامج مكافحة  -1

 .الفساد 
 .استخداـ األساليب الحديثة مثؿ الحككمة االلكتركنية كاإلدارة االلكتركنية  -2
 .كضع سياسة عادلة لألجكر كالمرتبات  -3
 

Abstract 

This study addressed the problem of administrative corruption and its 

impact on the performance of government institutions in the Libyan 

state explained the reasons for administrative corruption and the ways 

in which this problem treatment and solutions to eliminate them, 

dimensions and effects of this phenomenon, which has become 

widespread in Libyan society in all government agencies and the 

threat posed by corruption on the economy and development In 

Libya, the researcher recommends the following: 

mailto:foze28@outlook.sa
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1 -devices regulatory attention, support and training staff to 

anticorruption programs. 

2- The use of modern methods such as e-government and  

e-administration. 

 -3 Develop a fair wage and salary policy . 

 

الهقدهة 

تعتبر مشكمة الفساد اإلدارم كالمالي مف الظكاىر الخطرة التي ال يكاد يخمك مجتمع 
مف ىذه المظاىر التي تعتبر خطر عمي األمف االجتماعي كالقكمي كالنمك 

االقتصادم كاألداء اإلدارم كأصبحت أجيزة الدكلة تعاني مف مشكمة الفساد اإلدارم 
كالمالي كيككف لإلدارة دكر كبير في تخمؼ الدكؿ كتقدميا مف خالؿ كجكد إدارة ذات 

كفاءة عالية كفاعمة كىذا يؤدم إلي تحديد المياـ اإلدارية لألفراد في المنظمة مـ 
يساعدىا عمي تحقيؽ أىدافيا كتكجيييا مف خالؿ العمميات اإلدارية التي تعمؿ عمي 

انجاز األعماؿ بسرعة كفي الكقت المناسب كبأقؿ التكاليؼ كىذا يعتمد عمي 
السياسات اإلدارية كالخطط التي تـ تحديدىا لمعمؿ بيا كأم خمؿ في عممية التنفيذ 

يؤدم إلي فشؿ كمشاكؿ تؤثر في العممية اإلنتاجية كاالقتصادية لممنظمة كمف 
األسباب التي تؤثر في العمميات اإلدارية كعدـ القياـ بيا بالصكرة المطمكبة ىك 
ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي ؛ كىك ما يقمؽ المجتمع الميبي لكجكده في جميع 

التعامالت اليكمية كزيادة ىذه الظاىرة في جميع األجيزة اإلدارية في ليبيا ؛ كأصبح 
عمؿ منظـ كأسمكب لمحياة كمكجكد في ثقافة المجتمع التي تشجع كتحفز عمي 

. ممارسة الفساد بجميع أشكالو كالذم أصبح ييدد المجتمع الميبي في جميع المجاالت
: هشكمة الدراسة 

كجكد تدىكر في األداء في المؤسسات الحككمية كالتي تؤثر عمي التنمية كىك ما 
: يجعؿ الباحث يبحث عف األسباب في التساؤالت التالية 
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 .ىؿ سبب تدىكر األداء في المؤسسات الحككمية بسبب الفساد اإلدارم  -1
 .ما ىي أسباب الفساد اإلدارم  -2
 .كيؼ يتـ عالج الفساد اإلدارم  -3
 .ما ىي الحمكؿ التي تعمؿ عمي القضاء عمي الفساد اإلدارم  -4
 .ما ىي أبعاد ظاىرة الفساد اإلدارم  -5

: أىمية البحث 
نتيجة لمخطر الذم يشكمو الفساد اإلدارم عمي المجتمع الميبي كضياع حقكؽ 
المكاطنيف كىدر لمماؿ العاـ كيككف الخطر كبير عمي االقتصاد كىك ما يؤثر 

:- عمي عممية األعمار كالتنمية في ليبيا كتككف األىمية في 
 .دراسة ظاىرة الفساد في المؤسسات الحككمية  -1
 .معرفة أسباب ىذا الفساد  -2
 .تحديد الطرؽ كالكسائؿ التي يتـ مف خالليا معالجة ىذه الظاىرة  -3

: أٌداف البحث 
 .تحديد األسباب لظاىرة الفساد اإلدارم  -1
 .تحديد الكسائؿ كالطرؽ التي مف خالليا يتـ معالجة ىذه الظاىرة  -2
 .كضع الحمكؿ المناسبة لمقضاء عمي ظاىرة الفساد اإلدارم  -3

: حدود الدراسة 
 2015الحدكد الزمنية سنة 

:- هىٍج الدراسة 
. تعتمد ىذه الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي 

هفٍوم الفساد اإلداري 
: ىوضح أوال الفساد 
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يعتبر الفساد ظاىرة مكجكدة كمنتشرة في جميع المجتمعات اإلنسانية كىك ظاىرة 
قديمة كتككف بمخالفة القكانيف كالمكائح كالعادات كالعرؼ السائد في المجمعات 

لمحصكؿ عمي مصالح شخصية أك حرماف أفراد المجتمع مف حقكقيـ مف خالؿ 
السرقة أك الغش أك سفؾ الدماء أك الحسد أك أخد األمكاؿ ظمما ؛ كتناكؿ القراف 

 الكريـ الفساد كتعددت اآليات ؛ قاؿ تعالي 
ٍُم َبعَض ٱلَِّذي {  ٍََر ٱلَفَساُد ِفي ٱلَبرِّ َوٱلَبحِر ِبَها َكَسَبت َأيِدي ٱلىَّاِس ِلُيِذيَق َظ

ٍُم َيرِجُعوَن  ًُ {  (41الروم )  }َعِهُموْا َلَعمَّ ًَ َوَرُسوَل ُؤْا ٱلَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن ٱلمَّ  ۥِإىََّها َجزَ  
ٍُم هِّن  م َوَأرُجُم ٍِ َوَيسَعوَن ِفي ٱأَلرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّمو ْا َأو ُيَصمَُّبو ْا َأو ُتَقطََّع َأيِدي

ٍُم ِفي ٱأل ِخَرِة َعَذاٌب  ٍُم ِخزي ِفي ٱلدُّىَيا َوَل ِلَك َل ِخمَ ٍف َأو ُيىَفوْا ِهَن ٱأَلرِض ذَ 
ا {؛ وقال تعالي  (33: الهائدة )}َعِظيٌم  ٍَ ا َهن ُيفِسُد ِفي ٍَ  َقاُلو ْا َأَتجَعُل ِفي

ا ِلمَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن { ؛( 30البقرة ) }َوَيسِفُك ٱلدَِّها َء  ٍَ  ِتمَك ٱلدَّاُر ٱأل ِخَرُة َىجَعُم
ِقَبُة ِلمُهتَِّقينَ   . (83القصص  ) }ُعُمّوا ِفي ٱأَلرِض َواَل َفَسادا َوٱلعَ 

:- هفٍوم الفساد اإلداري : ثاىيا 

ىك الحصكؿ عمي منفعة أك فائدة مف خالؿ استغالؿ السمطة عف طريؽ انتياؾ  -1
 (11 : 1997عبد اليادم ؛  ). القانكف كمعايير السمكؾ األخالقي  

عممية التحكؿ في السمكؾ اإلدارم الرسمي نتيجة ظركؼ تحكؿ اجتماعية  -2
 :(2005الكبيسي؛  ). كاقتصادية في المجتمعات إلي سمكؾ إدارم غير رسمي 

يعتبر مف األدكات اإلدارية نتيجة خمؿ في إدارة الدكلة كانحراؼ عف األسس التي  -3
تككنت منيا المؤسسات الحككمية كىك يمثؿ أىـ العكامؿ التي تعيؽ التنمية 

 (447 : 009عادؿ ؛  ). كاالستثمار في الدكلة 
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الممارسات الفاسدة كالمخمة بالمصمحة العامة أك مصمحة المؤسسة التي يقـك بيا  -4
المدراء كالعاممكف لمحصكؿ مف خالليا عمي مصمحتيـ الخاصة متجاكزيف القيـ 
التي تعيدكا باحتراميا كالعمؿ عمي تطبيقيا في األعماؿ المكمفيف بيا كىك ما 

 ). يجعؿ المؤسسة عاجزة عف اكتشافو مف خالؿ الطرؽ كاألساليب التقميدية 
  (352 : 2010طاىر ؛ صالح ؛ 

الحصكؿ عمي المنفعة الخاصة مف خالؿ استعماؿ السمطة الكظيفية كيككف  -5
الفساد في القطاع العاـ كالقطاع الخاص لتدخؿ الدكلة في عممة كضع قكاعد 

ليف في الحصكؿ عمي مصالحيـ الشخصية بطرؽ ئكتنظـ العمؿ ليستخدميا المس
  (245 : 2010مفيد ؛  ). غير مباشرة 

استغالؿ السمطة العامة لتحقيؽ مكاسب شخصية بشكؿ يتعارض مع القكانيف  -6
مف خالؿ إشراؾ أكثر مف طرؼ كبسرية تامة لمحصكؿ عمي المنافع المشتركة 

عف طريؽ صانع القرار مف خالؿ الضغكط التي يمارسيا كصالحياتو في العمؿ 
 (3 : 2012تركي ؛ شرفي ؛  ). 

ىك ممارسات لبعض المكظفيف عف طريؽ ممارسات بيركقراطية كغير سكية في  -7
األجيزة كالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية لمحصكؿ عمي منافع خاصة بيـ 

عمي حساب مصالح اآلخريف مف خالؿ الكظائؼ التي يعممكف بيا في ىذه 
  (29 : 2008الشدادم ؛  ). األجيزة 

:- أىواع الفساد اإلداري 

:  تم تصىيف الفساد حسب األىواع التالية 
الفساد الناتج عف المخالفات التي تصدر عف المكظؼ أثناء القياـ بعممو  -1

 :كيتمثؿ في األتي
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عدـ قياـ المكظؼ بالعمؿ المطمكب منو في الكقت المناسب أك بالصكرة  - أ
 .الصحيحة أك االمتناع عف القياـ بالعمؿ المكمؼ بو 

 أداء العامؿ يككف بصكرة أقؿ مما يجب أف يعمؿ لمحصكؿ عمي أجر أعمي  - ب
 .كبجيد أقؿ كبأقؿ معدؿ أداء بكسؿ كتراخي

 يقـك العامؿ بالخركج في كقت مبكر عف كقت الدكاـ الرسمي مع التأخر في  - ت
الحضكر إلي العمؿ كالبقاء في مكاف العمؿ بدكف انجاز األعماؿ المطمكبة منو 
مف خالؿ تضييع الكقت لتككف بالتالي اإلنتاجية ليذا العامؿ أقؿ بكثير مقارنة 

 .بغيره مف العامميف
يقـك العامؿ بعدـ الرغبة في التعاكف مع زمالئو مف خالؿ العمؿ الجماعي  - ث

كيمتنع عف الحضكر مف خالؿ عممية المشاركة في اتخاذ القرارات مف خالؿ 
 .عدـ إبداء الرأم كاالنعزالية كالالمباالة 

 يتيرب مف تحمؿ المسؤكلية في العمؿ كبالتالي يقـك بالتحكيؿ إلي جيات  - ج
ظيارىا  أخرم لتجنب المسؤكلية كتعطيؿ العمؿ كعدـ االحتفاظ بأسرار العمؿ كا 

 .دكف مسؤكلية منو 
 تككف المخالفات التي تحدث في العمؿ نتيجة السمكؾ مكجكدة عند العامؿ  -2

 :-أىميا 
يقـك العامؿ بالخدمات الشخصية في العمؿ مف خالؿ استعماؿ السمطة التي  - أ

يحمميا لتسييؿ األعماؿ كتجاكز االعتبارات المكضكعية كمنحيا ألقاربو 
 .ليفئككأصدقائو أك بصكرة تقرب مف المس

 يقـك المدير بتعييف أقاربو كمعارفو مف غير المؤىميف ليذه األعماؿ بمحسكبية  - ب
مـ يؤثر عمي كفاءة األعماؿ التي يقـك بيا ىؤالء األشخاص كبالتالي يؤثر عمي 

 .زيادة اإلنتاج كتقديـ الخدمات 
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يتـ استخداـ مكاف العمؿ لفعؿ األفعاؿ الفاحشة كاستعماؿ المخدرات كالجرائـ  - ت
 .األخالقية

داريا  -3  :  تككف المخالفات متعمقة بسير العمؿ ماليا كا 
 .مخالفة القكاعد كالقكانيف كالمكائح المتبعة في المؤسسة  - أ

 يتـ فرض غرامات كالحصكؿ عمي األمكاؿ بطريقة مخالفة أك مف خالؿ  - ب
 .استخداـ العامميف في األعماؿ الشخصية 

قامة الحفالت  - ت  المبالغة في استخداـ المقتنيات العامة مف أثاث كسيارات فارىة كا 
 .في المناسبات كاإلسراؼ في استخداـ الماؿ العاـ 

 :  األعماؿ الجنائية مثؿ  -4
 .الحصكؿ عمي مقابؿ نتيجة القياـ باألعماؿ بما يسمي بالرشكة  - أ

 . الحصكؿ عمي األمكاؿ ك الممتمكات العامة مف خالؿ التزكير في المستندات  - ب
 (28 – 26: ىػ 1424الشميرم ؛  ).  عمميات اختالس لمماؿ العاـ  - ت

: باإلضافة إلي التصىيف التالي 
الفساد المخالؼ لمقانكف كيككف مخالؼ لمنصكص القانكنية لمحصكؿ عمي  -1

 مكاسب مف خالؿ التجاكز ليذه النصكص 
الفساد المستمر الركتيني كيككف بتحميؿ المكاطنيف األعباء المالية لتكفير  -2

الخدمات ليـ بصنع بنية كظركؼ تجبر المكاطنيف عمي الدفع ليذه القيمة المالية 
. 

الفساد بالتجاكز مف خالؿ استغالؿ المكظؼ الصالحيات المتاحة لو لنيب  -3
األمكاؿ مف الدكلة بصكرة شرعية كقانكنية في تسييالت كمزايا  كاحتكارىا لو 

 (226 – 225  : 2000عبكد ؛  ). كحرماف اآلخريف منيا 
: ويوجد هن يقسم الفساد إلي األىواع التالية 

 .الفساد مف الحككمة كيككف بعمـ السمطات التشريعية كالقضائية كالدينية  -1
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الفساد مف حيث المجاالت كاألنشطة فيناؾ فساد مالي كفساد إدارم كسياسي  -2
 .كاقتصادم 

عالمي  -3  .الفساد حسب الخدمات كيككف صحي كاجتماعي كرياضي كا 
 .الفساد في الماؿ العاـ مف ممتمكات عامة لمدكلة  -4
 (80 -2000:78الكبيسي؛ ). الفساد حسب المكقع كيككف إما محمي أك دكلي  -5

: يوجد تقسيم حسب األىواع التالية 
: الفساد الصغير  -1

كيشمؿ صغار المكظفيف كيككف جزئي كمحدكد بأفراد ك سيؿ االكتشاؼ ك يعالج 
. بسرعة كبسيط ككاضح 

 :الفساد الكبير -2
ك  كيشمؿ كبار المسئكليف كيككف شامؿ التأثير كصعب االكتشاؼ كبطئ المعالجة

مكمؼ كاضح إلي متكسط الغمكض  
 :الفساد السياسي  -3

كيشمؿ كبار السياسييف كالقادة كيككف شامؿ التأثير في بعض الحاالت ك صعب 
. االكتشاؼ ك بطئ المعالجة ك مكمؼ كاضح إلي متكسط الغمكض 

 : الفساد الثقافي  -4
 ك صعب االكتشاؼ التأثيركيشمؿ مؤسسات اإلعالـ كمراكز البحكث كيككف شامؿ 
. كمعقد ك بطئ المعالجة نسبيا ك مكمؼ جدا كيككف عمني 

 :الفساد الشامؿ  -5
كيشمؿ جميع األجيزة في الدكلة كالشركات كيككف شامؿ معتمدا عمي شيكع ثقافة 
الفساد ك سيؿ االكتشاؼ ك بطئ جدا كيحتاج إلي منيجيات عمؿ معقدة ك مكمؼ 

. جدا كاضح 
 :الفساد الجزئي  -6



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 124 

 

دارات محددة كمكظفيف محدديف كيككف محدكد التأثير ك سيؿ  كيشمؿ أجيزة كا 
. االكتشاؼ ك سريع المعالجة ك متكسط إلي منخفض ك غير كاضح 

 : الفساد الحضارم االجتماعي  -7
كيشمؿ المجتمع كثقافتو كتراثو كيككف شامؿ ك صعب اإلحساس بو لكجكد القناعات 

. المسبقة كىك بطئ المعالجة ك كمفتو عالية جدا كيككف معمف كيفيـ بالعكس 
 :فساد منظمات األعماؿ الخاصة  -8

كيشمؿ مدراء كمكظفي الشركات كقد يساعد عميو المجتمع كيككف محدكد ك سيؿ 
. االكتشاؼ ك سريع المعالجة ك متكسط كمفة المعالجة ك متكسط الكضكح 

 :الفساد البيركقراطي  -9
كيشمؿ الجياز اإلدارم كالعامميف فيو كيككف محدكد ك سيؿ االكتشاؼ ك سريع 

  (362 : 2010الغالي كالعامرم ؛  ).المعالجة ك قد يككف مكمؼ ك غير كاضح 
: أسباب الفساد اإلداري 

يعتبر معرفة األسباب التي تؤدم إلي الفساد اإلدارم في الدكلة مف أىـ العكامؿ 
:- التي تساعد عمي عالج ىذه الظاىرة كىي 

 :-أسباب ىيكمية  -1
 كتمبية األفرادعدـ كجكد تكازف في الييكؿ اإلدارم مع ما يتناسب مع طمكحات 

متطمباتيـ كاحتياجاتيـ مـ يجعميـ يمجئكف إلي االعتماد عمي طرؽ أخرم لتحقيؽ 
. مصالحيـ الخاصة 

 :أسباب اقتصادية  -2
عدـ العدالة في تكزيع الثركة عمي جميع أفراد المجتمع ككجكد فئة محركمة في 

المجتمع كمع األكضاع المعيشية الصعبة يؤدم إلي قمة الكالء كظيكر الفساد في 
. المنظمات الحككمية لمدكلة 

 :أسباب فنية  -3
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يككف مف خالؿ التفكؾ المكجكد في المجتمع مف حيث القيـ كاألخالؽ كالتغير في 
العادات كعدـ احتراـ اآلخريف كالتنافس بيف أفراد المجتمع كبالتالي يؤدم إلي 

. التشجيع عمي الفساد كيككف مقبكؿ لمجميع 
 :أسباب سياسية  -4

تعتبر سياسة الدكلة مف أىـ األسباب لمفساد مف حيث القرارات كقنكات التأثير 
كضعؼ العالقة بيف األجيزة كأفراد المجتمع كحماية المفسديف كالتساىؿ في 

. محاسبتيـ كقصكر األجيزة الرقابية بتأثير الفساد مـ يؤثر عمي المجتمع 
 :أسباب إدارية  -5

يككف سبب ضعؼ اإلدارة كخاصة اإلدارة التقميدية كعدـ القياـ بالعمميات 
: اإلدارية بصكرة صحيحة بسبب 

 .سكء اإلدارة متمثؿ في ضعؼ الرقابة كالمتابعة كالمحسكبية  - أ
 .المرتبات كاألجكر المتدنية كالتي ال تمبي حاجات العامميف  - ب
ضعؼ القكانيف المنظمة لمعمؿ كتطبيؽ المكائح كالقكانيف اإلدارية عمي العامميف  - ت

 .لمكاجية الفساد 
عدـ االستقرار اإلدارم يؤدم إلي عممية التغيير المستمر لإلدارات كىك ما يسيـ  - ث

 .في تفشي ظاىرة الفساد 
اإلجراءات في عممية اختيار كتعييف المكظفيف كتقييـ أداء العامميف السنكم مف  - ج

: رضا كالخفاجي ). حيث الصدؽ كاألمانة في االختيار تؤدم إلي الفساد اإلدارم
5 – 6) 

: لهعالجة الفساد اإلداري يجب هعرفة األسباب التي أدت إلي ظٍوري 
 : العكامؿ الشخصية  كىي  -1

. العمر ؛ مدة الخدمة ؛ المستكم الدراسي ؛ المينة كالتخصص  
 :العكامؿ المؤسسية كالتنظيمية كتتمثؿ في  -2
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ليف ئكالعالقة مع المس– ضعؼ النظاـ الرقابي – حجـ المنظمة – ثقافة المنظمة 
– اليياكؿ التنظيمية كىياكؿ السمطة – طبيعة العمؿ المؤسسي – في اإلدارات العميا 

.  عدـ االستقرار الكظيفي 
 :العكامؿ البيئية كمف أىميا  -3

– عكامؿ البيئة االجتماعية – عكامؿ البيئة االقتصادية – عكامؿ البيئة السياسية 
الغالبي كالعامرم ؛  ). عكامؿ البيئة الثقافية – عكامؿ البيئة القانكنية كالتشريعية 

2010 : 385 – 396 ) 
: باإلضافة إلي األسباب التالية 

يرجع الفساد إلي مجمكعة مف األسباب االجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية كانتشار 
الفقر كالجيؿ كسيادة القيـ االجتماعية التقميدية كضعؼ أجيزة الرقابة كعدـ 

استقالليتيا مـ يشجع عمي ظيكر الرشكة التي أصبحت مقبكلة نتيجة تدني الركاتب 
الغناـ  ). كغالء المعيشة كالبحث عف مصادر مالية أخرم لسد االحتياجات اليكمية 

 ( 18 : 2011؛ 

: أساليب الفساد اإلداري 

: يوجد العديد هن األساليب لمفساد اإلداري هىٍا 
 :االختالس  -1

. كيتـ مف خالؿ قياـ المكظؼ بالسرقة لألمكاؿ المكجكدة في عيدتو لممؤسسة 
 :سكء استخداـ السمطة  -2

كيككف استخداـ السمطة في الحصكؿ عمي منافع شخصية لو أك ألقاربو أك 
. أصدقائو كحرماف أصحابيا منيا 

 .الحصكؿ عمي مكاسب مف خالؿ استثمار مكارد الدكلة  -3
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االبتزاز مف خالؿ التيديد لمحصكؿ عمي الحقكؽ غير المشركعة لطالب الخدمة  -4
 مف المكظؼ المختص بالقكة كالتيديد 

التزكير مف خالؿ التالعب باألكراؽ كالكثائؽ الرسمية المتمثمة في أمالؾ الدكلة  -5
 .كفكاتير البيع كالشراء 

 .العمكالت في الصفقات بنسبة مئكية مف قيمة الصفقة  -6
التعييف في الكظائؼ بمقابؿ مف المعينيف ككذلؾ عند إجراء الترقيات لممكظفيف  -7

 .بمقابؿ خدمة أك مالي كحرماف المستحقيف لمترقية 
 : التالعب كالعبث باالتي  -8
 .أسعار الصرؼ مف خالؿ االستفادة مف الفركقات في التغير في الصرؼ  - أ

 .ممفات الجيات الرسمية مف قبؿ المكظفيف  - ب
 .تخصيص المؤسسات الحككمية كنقؿ ممكيتيا بأقؿ األسعار  - ت
 .المخالفات كالضرائب كالجمارؾ  - ث
: 2002حمكاني ؛  ). استخداـ األختاـ في عمميات التزكير لكثائؽ غير رسمية  - ج

421) 
إنشاء مشاريع كىمية كصرؼ مستحقاتيا مف ميزانية الدكلة كىي مشاريع غير  -9

 .منفذة في الكاقع 
استخداـ أصحاب االمتيازات الخدمات مثؿ الماء كالكيرباء كالياتؼ  -10

 ( 55 :423الرشيدم ؛ ). لمساكنيـ الخاصة كتحميؿ المصركفات عمي الدكلة 

: اآلثار الىاتجة عن الفساد اإلداري 

مف خالؿ معرفة العكامؿ كاألسباب لظاىرة الفساد نكضح اآلثار المتعمقة بالفساد 
: كمنيا 
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يعمؿ الفساد عمي إضعاؼ مستكم الجكدة في البنية التحتية كالمشاريع التي تقـك  -1
الدكلة بيا كدلؾ نتيجة السرقة كالتزكير كتدني الكفاءة مـ يساىـ في رفع التكاليؼ 

 .ليذه المشاريع 
يؤدم إلي ظيكر طبقات في المجتمع متباعدة عمي ىيئة فقير كغني نتيجة لظاىرة  -2

 المجتمع عمي الجميع ثركاتالفساد مف خالؿ استغالؿ السمطة كسكء تكزيع 
 .ليستفيدكا منيا كالكصكؿ إلي الغني عمي حساب الفقراء 

الفساد يعمؿ عمي طرد االستثمارات األجنبية لما ليا مف أىمية في تطكير االقتصاد  -3
الكطني لعممية نقؿ الخبرات كالتكنكلكجيا كيؤدم إلي طرد االستثمارات بدؿ ما يككف 

  (17 : 2008شامية ؛  ).جاذب ليا 
: لمفساد اإلداري أثار سمبية ٌي 

ضعاؼ النمك االقتصادم  -1  :إعاقة عممية التنمية كا 
كيؤدم إلي تخفيض معدالت االستثمار كمف ثـ خفض حجـ الطمب الكمي كبالتالي 
تخفيض معدؿ النمك االقتصادم نتيجة الفساد اإلدارم عف طريؽ دفع الرشاكل كىك 

. ما يجعؿ المستثمريف يقممكف مف استثماراتيـ في ىذه الدكؿ 
 :األضرار بمصداقية الدكلة كأجيزتيا  -2

فشاؿ  مف خالؿ ضعؼ الثقة بيف أجيزة الدكلة كالعمالء كضعؼ ىيكؿ الدكلة كا 
. النظاـ اإلدارم 

 : إضعاؼ االستقرار السياسي  -3
. الفساد يضر بالدكلة نتيجة الصراع المستمر عمي السمطة 

 :تدني مستكم األنشطة الخدمية كاإلنتاجية  -4
لضعؼ الركاتب ما يجعؿ العامميف يعممكف بأكثر مف كظيفة كال ييتمكف بأداء العمؿ 

 – 285 : 2004أنضـ ؛  ). في القطاع العاـ بجكدة بؿ االىتماـ بالقطاع الخاص 
286 ) 
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: ٌىاك العديد هن اآلثار لمفساد اإلداري هىٍا 
 : اآلثار االجتماعية  -1
 .عدـ تحقيؽ العدالة االجتماعية  - أ

 .تدىكر الخدمات في أجيزة الدكلة كمنيا التعميـ كاألمف كالصحة  - ب
 .يضعؼ قيـ المجتمع كيساعد عمي ظيكر جيؿ فاسد  - ت
يضعؼ الدكلة كيستنزؼ إيراداتيا كيجعميا غير قادرة عمي اإلنفاؽ عمي المشاريع  - ث

  (267 : 2002اليكسؼ ؛  ). كالبنية األساسية 
 : اآلثار اإلدارية  -2
يؤدم الفساد اإلدارم إلي دكراف العمالة لعدـ الرضاء كعدـ العدالة كبالتالي خسارة  - أ

 . عمالة ماىرة مدربة 
يجعؿ المكظفيف الجدد يعممكف بو كيؤدم إلي أف يصبح ىذا السمكؾ مقبكؿ لمجميع  - ب

 .كيككف عائؽ لمتطكير اإلدارم كالتنمية 
 اإلنتاجيقؼ عتبة أماـ تطبيؽ معايير األداء اإلدارم كبالتالي يخفض مف مستكم  - ت

 .كالكفاءة اإلدارية 
ضياع مصالح أفراد المجتمع كخاصة الباحتيف عف عمؿ كعدـ حصكليـ عمي فرص  - ث

  (127 : 1997عبد اليادم ؛  ). العمؿ المناسبة ليـ 
 : اآلثار السياسية  -3

يعمؿ عمي عدـ الثقة في الحككمة كنظاـ الحكـ كيجعميـ متكرطيف في الفساد  - أ
 .كبالتالي عدـ اإلقباؿ عمي التعاكف مع الحككمة 

ظيكر ظكاىر سمبية في المجتمع مـ يدفعيـ إلي العنؼ كالثكرة عمي النظاـ  - ب
 .الحاكـ لتغييره لتحقيؽ العدالة كخاصة الفئات الفقيرة كالمتضررة مف الفساد 

يساعد المعارضة كيساندىا لإلطاحة بالحككمة لحرماف فئة مف أفراد المجتمع مف  - ت
  (127 : 1997عبد اليادم ؛  ). حقكقيـ 
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 : اآلثار االقتصادية  -4
ارتفاع األسعار لكجكد الرشاكل كالعمكالت كاالبتزاز كىذه التكاليؼ اإلضافية  - أ

 .تضاؼ عمي السمع كالخدمات 
استنزاؼ أمكاؿ الدكلة كيككف بسرقة الدكلة عف طرؽ األعماؿ غير مطابقة  - ب

لممكاصفات نتيجة لدفع الرشاكل لمحصكؿ عمييا كتحمؿ الرشكة عمي المشركع 
 .الذم يتـ تنفيذه 

إنشاء مشاريع اقتصادية غير ذات جدكل لغرض الحصكؿ عمي العمكالت  - ت
  (293 : 2002بمكناس ؛  ). كالرشاكل 

:  ويضيف الباحث 
الفساد اإلدارم يؤدم بالضرر بالمجتمع بأكممو كاألجياؿ القادمة كيجعؿ الدكلة 

متأخرة في التنمية االقتصادية كيعيؽ عممية التطكير كيخمؼ طبقات في المجتمع مـ 
يؤدم إلي صراع مستمر بيف فئات المجتمع لعدـ تحقيؽ العدالة االجتماعية كمطالبة 
المتضرريف مف الفساد بحقكقيـ بجميع الطرؽ كالكسائؿ المشركعة كغير المشركعة 
ككذلؾ يجعؿ ىذه الظاىرة تنمك كتتزايد بيف أبناء المجتمع كعمي الدكلة مما يجعميا 
لحاؽ الضرر بجميع  مف الدكؿ المتأخرة اقتصاديا كتنمكيا كانتشار الفقر كالجيؿ كا 

. أفراد المجتمع 

: هؤشر الفساد في ليبيا 

 الحككمية في ليبيا مف األجيزةك أثبات صحة ما تناكلو الباحث حكؿ الفساد في 
خالؿ ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد الصادر عف منظمة الشفافية الدكلية كاالتحاد 

 دكلة 175 مف 166 حيث سجمت ليبيا الترتيب 2014العالمي لمكافحة الفساد لعاـ 
 كاحتمت 156 كاليمف 169متقاربة مع العراؽ كاليمف حيث احتمت العراؽ المرتبة 
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 أف ظاىرة الفساد منتشرة في ليبيا بصكرة  يثبت كىك ما27 المرتبة كاإلماراتقطر 
يسعي الباحث بتطبيقو عمميا عمي  يجب االىتماـ بيا كمحاربتيا كعالجيا كىك ما

.  كطرؽ العالج المناسبة األسبابمؤسسات الدكلة دراسة ميدانية لمعرفة 
(http://www.transparency.org )/

:  طرق وأساليب هكافحة الفساد اإلداري 

تفعيؿ قكاعد الديمقراطية كتبسيط اإلجراءات كتسييؿ المكائح كالقكانيف مع الشفافية  -1
 . ال يككف مجاؿ لمرشكة لفي التعامؿ مع أفراد المجتمع حت

عطاء دكر أكبر  -2 التركيز عمي الجانب األخالقي كالديني لتكعية أفراد المجتمع كا 
 .لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

تحسيف مستكم األجكر كالمرتبات لمفئات التي تتعامؿ مع الجميكر كتطكير نظـ  -3
: 2009نجالء؛  ). اختيار كتعييف كترقية المكظفيف لمحد مف الفساد اإلدارم 

4 -5) 
:  يوجد العديد هن األساليب لهواجٍة الفساد 

– األساليب الكقائية كىي األفضؿ – األساليب غير المباشرة - األساليب المباشرة  
 ).األساليب العالجية ؛ مع استخداـ استراتيجيات يتـ تنفيذىا لمكافحة كعالج الفساد 

 ( 52 – 46 : 2000الكبيسي ؛ 
يتـ مف خالؿ قياـ القيادة السياسية بمحاربة الفساد كىك ما يعطي لمقيادات في جميع 
قرار سيادة القانكف كعدـ التمييز  األجيزة بااللتزاـ بمحاربة الفساد في جميع صكره كا 

 (  304 : 2002بمكناس ؛  ). في تطبيقو كالفصؿ بيف السمطات لمعالجة الفساد 
:  لهكافحة الفساد البد هن التالي 
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دكر الفرد في محاربة الفساد اإلدارم مف خالؿ الكسائؿ كاألساليب كالجيات التي  -1
 .يمجا إلييا فيي تساعد عندما تككف قكية كفاعمة 

دكر التكجيو الديني ال إحياء القيـ الدينية كذلؾ لمدكر الكبير المؤثر في سمككيات  -2
 .أفراد المجتمع كمحاربة جميع الظكاىر السمبية كمنيا الفساد 

التخمص مف ثقافة الفساد كذلؾ عف طريؽ الكعي باآلثار المترتبة عميو مف  -3
نجـ ؛  ). خسائر كتعطيؿ التنمية كزيادة كالء الزيادة كالء المكاطنيف تجاه الدكلة 

2000 :247)  
:  ويضيف الباحث 

خالؿ     لمحد مف ظاىرة الفساد كمكافحتيا كالتي تشمؿ جميع أفراد المجتمع كمف
معرفة اآلثار المترتبة عمي ىذه الظاىرة فالبد مف أف يعمؿ جميع أفراد المجتمع 

بالتعاكف مع بعض كفي نفس الكقت مف خالؿ الكقاية أكال ال أنيا أقؿ تكمفة كأسرع 
مف حيث الزمف ثـ المسار الثاني كىك العالج ليذه الظاىرة مف خالؿ التكزيع العادؿ 
عطاء جميع الحقكؽ لجميع األفراد بالتساكم بدكف تمييز  لمثركة لجميع أفراد المجتمع كا 

 بؿ محاربتيا بقكة كالتقميؿ مف الفجكة بيف أفراد األخرلمف خالؿ الجماعات كالفئات 
المجتمع كخاصة الحاجات األساسية كالضركرية نككف قد حاربنا ظاىرة الفساد في 
دكلتنا كأصبحت بالدنا في أفضؿ حاؿ كالتغيير إلي التحسيف المستمر في جميع 

 . الخدمات في جميع المؤسسات 
: الخاتهة 

حاكلت ىذه الدراسة تكضيح مفيـك الفساد اإلدارم كما ىي أسبابو كاآلثار المترتبة 
: عميو كطرؽ مكافحتو كعميو فاف الباحث يكصي باالتي 

ضركرة االىتماـ باألجيزة الرقابية لمكافحة الفساد اإلدارم كتككف مستقمة بدكف  -1
زالة العقبات التي تكاجييا كتدريب العامميف  تدخؿ أم جية أخرم في عمميا كا 

 .بيا عمي برامج مكافحة الفساد 
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استخداـ األساليب الحديثة مف خالؿ اإلدارة الحديثة في الكشؼ عف الفساد  -2
 .اإلدارم مثؿ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية كاإلدارة االلكتركنية 

كضع سياسة عادلة لألجكر كالمرتبات تراعي االحتياجات المعيشية لممكظفيف  -3
كأسرىـ كمراعاة التغيير في تكاليؼ المعيشة كالنظر في العالكة السنكية التي 

 .تمنح لممكظؼ لتحفيزه عمي زيادة األداء في عممو 
تفعيؿ دكر مؤسسات المجتمع المدني في عممية التكعية بخطكرة الفساد الحد مف  -4

 .الفساد اإلدارم 
القضاء عمي البطالة كيككف التعييف في الكظائؼ الحككمية حسب الحككمية  -5

حسب الكفاءة كالخبرة كاالبتعاد عف المحسكبية كمحاربة االزدكاج الكظيفي لتكفير 
 .فرص عمؿ لمعاطميف عف العمؿ 

 تتابع كتقبؿ الشكاكم األخرلإنشاء أكثر مف جية رقابية تككف مستقمة عف  -6
كالمقترحات بسرية بدكف تكضيح صاحب الشككل عف طريؽ البريد أك صندكؽ 

 يككف ىناؾ حرية لشكاكم أك الكتركني بدكف تجديد ىكية صاحب الشككل حت
. في تقديـ الشكاكم لمجيات الرقابية 

: قائهة الهراجع 

:  الهراجع العربية | أوال 
. القران الكريم 

 ؛ األعماؿطاىر الغالبي كصالح العامرم ؛ المسؤكلية االجتماعية كأخالقيات  [1]
 .2010دار كائؿ ؛ عماف ؛ 

 االقتصادم ؛ األداءنجالء محمد ابراىيـ بكر ؛ الفساد اإلدارم كانعكاساتو عمي   [2]
 . 2009 ؛ مصر ؛ 3المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة ؛ العدد 
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أحمد محمد عبد اليادم ؛ االنحراؼ اإلدارم في الدكؿ النامية ؛ االسكندرية ؛  [3]
1997. 

أسبابو كنتائجو كطرؽ معالجتو ؛ : عبداهلل بمكناس رؤية اقتصادية لمفساد  [4]
  .2002المؤتمر العربي الثالث في االدارة ؛ بيركت ؛ 

 العدد اإلدارة كالمصالح ؛ معيد األخالؽشقراف الرشيدم ؛ الفساد اإلدارم صراع  [5]
  . ق1423 ؛ 35

ابتساـ عبد الرحمف حمكاني ؛ كيؼ نحصف مكظفينا ضد الفساد اإلدارم ؛  [6]
 .2002المؤتمر العربي الثالث في االدارة ؛ بيركت ؛ 

 كالنتائج كطرؽ األساليب: يكسؼ خميؼ اليكسؼ ؛ الفساد اإلدارم كالمالي   [7]
  .2002 ؛ 2العالج ؛ مجمة العمـك االجتماعية العدد 

 في عالـ متغير ؛ المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية اإلدارة أخالقياتعبكد نجـ ؛   [8]
 .2000؛ القاىرة ؛ 

الحالة اليمنية نمكذجا ؛ :  سعيد عبد المؤمف أنعـ ؛ الفساد المالي كاإلدارم   [9]
 .2004   ؛ 15ندكات كمؤتمرات في اليمف العدد 

دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمي : عادؿ محمد عبد الرحمف ؛ الفساد اإلدارم  [10]
  .2011محافظة أسيكط ؛ مجمة مصر المعاصرة ؛ مصر ؛ 

أسبابو كطرؽ : عز الديف بف تركي ؛ منصؼ شرفي ؛ الفساد اإلدارم  [11]
مكافحتو ؛ الممتقي الكطني حكؿ حككمة الشركات كألية لمحد مف الفساد المالي 

 .2012بسكرة  ؛ – كاإلدارم ؛ جامعة محمد خضير 
رضا صاحب أبك حمد ؛ حاكـ جبكرم الخفاجي ؛ الفساد اإلدارم في اعمار  [12]

ستراتيجية األسباب: العراؽ   . المعالجةكا 
 لمسياسات األمثؿ التنفيذسعيد الشدادم ؛ أثر مكافحة الفساد اإلدارم في   [13]

 .2008االقتصادية في اليمف ؛ بحث غير منشكر ؛ 
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عادؿ عبد العزيز السف ؛ مكافحة أعماؿ الرشكة ؛ المنظمة العربية لمتنمية  [14]
 .2009اإلدارية ؛ القاىرة ؛  

عامر الكبيسي ؛ الفساد اإلدارم كالعكلمة ؛ المكتب الجامعي الحديث ؛  [15]
  .2005الرياض ؛ 

 الحديثة في مكافحة الفساد األساليبفيد بف محمد الغناـ ؛ مدم فاعمية  [16]
رسالة ماجستير غير منشكرة ؛ الرياض  : األمنيةاإلدارم ؛ جامعة نايؼ لمعمـك 

 .2001؛ 
 االقتصادم لمحككمة ؛ مجمة األداءمفيد دنكف يكنس ؛ تأثير الفساد عمي  [17]

 .2010 ؛ كمية المكصؿ ؛ العراؽ ؛ 101تنمية الرافديف العدد 
دكر مينة المراجعة في مكافحة الفساد ؛ > يسراف محمد سامي شامية  [18]

 .2008رسالة ماجستير جامعة دمشؽ ؛ 
[19] http://www.undp-aciac.org/Arabic/governance/ 

anticorruption.as. 
[20]  http:\\www.annabaa.com. 
[21]  http:\\www.multaga.com. 
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لمهياي الجوفية بهديىة الزاوية  تعيين تركيز األهالح الذائبة الكمية والعسرة الكمية

اليادم أحمد عبد اهلل الشكؿ  .ـ 
جنزكر _ كمية لتقنية اليندسية

hadi.68ly@gmail.com 
الهمخص 

ىذه الدراسة تـ إجراءىا بمدينة الزاكية المحاذية لساحؿ البحر كالتي تبعد 
 12.45- 12.42) كيمك متر مف مدينة طرابمس كتمتد بيف خطي طكؿ 45حكالي 
بعض االختبارات كالتحاليؿ  . ( شماالن 32.47- 32.45)كخطي عرض  (شرقان 

عينة  مف المياه الجكفية مف آبار تـ تحديدىا عشكائيان مكزعة في 30أجريت ؿ 
 منطقة الدراسة لتعييف تركيز األمالح الذائبة الكمية ككذالؾ تركيز أيكنات الكالسيـك

Ca+كالماغنسيـك  Mg+  كعسرة المياه (كىى مجمكع تركيز Ca+,  Mg+ )  في
 كجكد تركيز عالي لألمالح ظكمف خالؿ نتائج ىذه  الدراسة لكح, المياه الجكفية 

, كالماغنسيـك , كالعسرة الكمية في اغمب  الذائبة الكمية , ككذالؾ تركيز الكالسيـك
 مثؿ التمكث أخرل عكامؿ أكحيث قد يرجع ىذا إلى تداخؿ مياه البحر , العينات 

 .بمياه الصرؼ الصحي 
Abstract 

This study has been conducted in the Zawia city area, that located 

around 45km west of Tripoli . to evaluation the concentration of total 

dissolved solids (TDS), Ca
+
, Mg

+
 Ions and the total hardiness in 

ground water, Some chemical analyses were carried out for about 30 

samples , The results of these analyses indicated to high concentration 

of (TDS), Ca
+
, Mg

+
 Ions and the total hardiness in several samples 

.The source of these elements might from sea water intrusion because 

this area  located beside the sea coast , or another source as  sewage 

disposal . 

mailto:hadi.68ly@gmail.com
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  هقدهة
تعتبر المياه الجكفية المصدر األساسي لممياه في ليبيا فيي ال تمتمؾ أم 

مكرد مائي سطحي دائـ نتيجة النخفاض معدالت سقكط األمطار كتذبذبيا كال تتعدل 
 مف المياه المستغمة, لذلؾ فإف االعتماد (% 5)مساىمة المياه السطحية كالتقميدية 

 مف المكارد المائية (% 95)األكبر ىك عمى المياه الجكفية حيث تشكؿ حكالي 
       ( ـ1986السالكم, ).المستغمة

مصادر المياه السطحية كالجكفية تككف عرضة لمتمكث مف مصادر عدة 
كذلؾ نتيجة اختالط المياه بمكاد معينة تغير مف خصائصيا كتحد مف استعماليا في 

كعمى الرغـ مف أف  المياه الجكفية تككف أقؿ عرضة لمتمكث . المجاالت المختمفة 
مف المياه السطحية كذلؾ لكجكدىا تحت سطح األرض مما يحد مف كصكؿ كثير مف 
المكاد الممكثة إلييا, إال أنيا تككف عرضو لعدة أنكاع مف التمكث , كذلؾ حسب نكع 
المصدر, ك يحدث ىذا التمكث مف مصادر عدة حيث قد تككف ىذه المصادر بمدية 

 التمكث أنكاع أكثركتعتبر المصادر البيئية مف . اك صناعية اك زراعية اك بيئية
كعادة  ينتج عنيا زيادة في ممكحة المياه كذلؾ لتمكثيا , شيكعان قي المياه الجكفية 

 أكجة لتداخؿ  ماء البحر م نتأكببعض األمالح المككنة لصخكر الخزاف الجكفي 
 ( ـ2005, ابكراس  ).غير ذالؾ

 الكمية األمالح الدالة عمى تمكث المياه الجكفية ارتفاع تركيز الميمةكمف المؤشرات 
المتمثمة في تركيز أيكنات كالن مف الكالسيـك , كزيادة عسرة المياه  ( TDS )الذائبة

(Ca+)   كالماغنسيـك(Mg+ . )
 كنظران ألىمية ىذاف المؤشراف سنقـك في ىذه الدراسة بتقدير تركزىما في 

 . الجكفية بمنطقة الزاكية المياه
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  الدراسات السابقة

     نظرا لألىمية البالغة لممياه الجكفية كمصدر مائي, حرص الكثير مف الباحثيف 
  .                                          عمى دراسة مشاكؿ التمكث ليذا المصدر ك طرؽ معالجتيا

في منطقة الزاكية , بينت  (1966   )الكطني  الستشارم االمكتبفي دراسة        ؼ
التحاليؿ الكيميائية لممياه الجكفية أف األمالح الكمية الذائبة في اآلبار القريبة مف 

 الدراسة التي أما.  كىك ما يدؿ عمى بداية تمكثيا(ppm 1300)  البحر في حدكد
بينت أف  لتحديد نكعية المياه الجكفية بمنطقة سيؿ الجفارة  (1984)أجراىا  طمحة 

 في نسبة األمالحاآلبار القريبة مف البحر تنتج مياه ذات ممكحة عالية حيث كصمت 
 كما أجريت دراسة في منطقة .لتر/ مميجراـ 1800الماء في بعض العينات إلى 

حيث كجد أف تركيز النترات يتراكح ما بيف (1974، محمكد األسكد )الزاكية مف قبؿ 
 كقاـ ابكراس .الذائبةلتر كارتفاع في نسبة األمالح / مميجراـ60لتر إلى / مميجراـ45
 الزاكية  حيث بمنطقةبدراسة عمى تداخؿ مياه البحر في المياه الجكفية  ( 2005)

األمالح الذائبة الكمية حيث كصؿ في   ممحكظ في تركيزارتفاع ىذه الدراسة أظيرت
 كصؿ تركيز ايكف الكمكريدات إلى  , ككذالؾmg/L 2571بعض العينات إلى 

2193 mg/L  400ككصؿ تركيز ايكف الصكديـك إلى mg/L ككذالؾ إرتفاع في, 
  , الماغنيسيـك , البكتاسيـك ,ككاف ىذا الكالسيـك مثؿ األخرلتركيز بعض االيكنات 

 .    القريبة مف البحراآلباراالرتفاع في 
 األعهال الحقمية والهعهمية الهىجزة 

 : تـ في ىذه الدراسة القياـ بعدة أعماؿ كانت عمى النحك األتي 

: تحديد مواقع اآلبار في منطقة الدراسة. 1



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 139 

 

حيث تـ تقسيـ منطقة , تـ تحديد مكاقع اآلبار كتكزيعيا في منطقة الدراسة 
كبعد . C, كالمنطقة B , كالمنطقة Aالدراسة إلى ثالثة مناطؽ رئيسية كىي المنطقة 

 عمى A المنطقة احتكتحيث ذلؾ تـ اختيار عدد عشرة آبار عشكائية في كؿ منطقة 
, B1 ,B2 عمى اآلبار B, كاحتكت المنطقة A1 ,A2 ,A3.........A10اآلبار 

B3.........B10 كاحتكت المنطقة ,Cاآلبار  عمى C1 ,C2 ,C3,........C10 ,
 Global)كمف ثـ تـ تحديد مكاقع ىذه اآلبار بكاسطة جياز تحديد المكاقع 

positioning system GPS)  ذك النكعية(Garmin GPS 12XL)  كذلؾ
 السينية كالصادية لكؿ بئر مف ىذه اآلبار كما في الجدكؿ رقـ اإلحداثياتبتحديد 

(1 .)
: تحديد منسوب المياه الجوفية في منطقة الدراسة.  2

عف طريؽ تحديد ارتفاع اآلبار عف مستكل سطح البحر المكضحة في 
 ككذلؾ تحديد منسكب المياه الجكفية مف سطح GPSبكاسطة جياز (1)جدكؿ

األرض لكؿ بئر في منطقة الدراسة مع استخداـ اإلحداثيات السينية كالصادية 
لكؿ بئر تـ رسـ خريطة كنتكرية تبيف منسكب المياه الجكفية في منطقة الدراسة 

(. 1)كما ىك مكضح في شكؿ 
. الكاقعة في منطقة الدراسةاآلبار البيانات التي تـ جمعيا عف بعض  (1)جدكؿ رقـ  

العهق الكمي 
م /لآلبار

 الهياي هستوى
 سطح إلى هىسوبا

 م/األرض

 عن االرتفاع
 سطح هستوى

 م/البحر

latitude longitude رقم 
 البئر

30 24 25.6 32.4705 12.442 A1 
27 25 20.4 32.4722 12.4415 A2 
31 23 20.4 32.473 12.4427 A3 
29 22 10.9 32.4692 12.4439 A4 
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30 24 14 32.4685 12.4474 A5 
31 23 14.3 32.4676 12.4466 A6 
25 20 4.87 32.4643 12.4472 A7 
26 22 9.1 32.4639 12.4425 A8 
27 21 4.87 32.4661 12.4408 A9 
31 20 20.7 32.4686 12.441 A10 
40 26 20.4 32.468 12.4389 B1 
40 24 13.7 32.4668 12.4392 B2 
25 21 10.6 32.4637 12.4376 B3 
26 21 18.2 32.4638 12.4357 B4 
41 26 25.9 32.4662 12.4341 B5 
20 13 16.7 32.464 12.4399 B6 
21 15 15.48 32.4648 12.44 B7 
20 14 17 32.4654 12.4387 B8 
21 16 19.2 32.4625 12.4366 B9 
24 20 22.5 32.4657 12.4358 B10 
32 28 13.7 32.4608 12.4324 C1 
40 29 18.2 32.4647 12.4317 C2 
32 30 19.2 32.4634 12.4319 C3 
24 21 20.1 32.4649 12.4293 C4 
43 26 19.8 32.4636 12.43 C5 
25 21 19.75 32.4631 12.4313 C6 
24 21 11.27 32.461 12.4344 C7 
40 22 13.1 32.462 12.4363 C8 
26 23 17 32.4619 12.4326 C9 
37 24 17.6 32.463 12.4338 C10 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 141 

 

 

: تجهيع العيىات هن هىطقة الدراسة. 3

في ىذه الخطكة تـ تجميع العينات مف اآلبار حيث تـ أخذ العينات في قنينة 
. تسع لتر كنصؼ كذلؾ الستخداميا في التحاليؿ الكيميائية

كتـ نقؿ ىذه العينات إلى معامؿ مركز بحكث النفط في حافظة تحت درجة حرارة 
. منخفضة حيث تـ إجراء التحاليؿ الالزمة

( TDS)قياس األمالح الكمية الذائبة . 4

أك  (mg/L)كيقصد بيا مجمكع األمالح الذائبة في العينة كتقدر بكحدة 
(ppm)  كىذه الخاصية ىي التي تحدد صالحية المياه لمشرب مف عدميا, كيتـ قياس
(TDS)  إما بكاسطة جياز معممي أك بطريقة أخرل تسمى الطريقة الكزنية كذلؾ

ـْ , ثـ يتـ كزف 104عند درجة حرارة  بتسخيف العينة ثـ تجفيفيا إلى كتمة ثابتة
( . 2004عيسى كطارؽ, )المترسبة األمالح 

(. 2)كلقد استخدمت الطريقة الكزنية كتـ الحصكؿ عمى النتائج المدكنة في الجدكؿ 

  (EC)والتوصيل الكٍربائي (pH)قياس األس الٍيدروجيىي . 5

يقصد باألس الييدركجيني قياس مدل حمكضة كقمكية الماء, كالمياه 
كأقصى حد مسمكح بو لمياه الشرب حسب  (7.3- 6.9)حكالي  (pH)الطبيعية ليا 

( 2004عيسى كطارؽ,  . )(8.5- 5.6)المكاصفات القياسية الميبية ىك 
 مقياس الرقـ الييدركجيني ذك القطب الزجاجي ذك النكع                     استخداـكتـ 

(PH Meter. 3310. JENWAY )  كالذم يعتمد عمى أف التغير في كحدة رقـ
 ممى فكلت عند درجة 59.1ىيدركجيني ينتج عنو تغير في الجيد الكيربائي قدره 
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 لذلؾ , كىى خاصة بكاسطة جياز الكيربائية المكصميةكتـ قياس .   ـْ 25حرارة 
كتـ الحصكؿ عمى النتائج  , كتقريبية سريعة بطريقو الذائبةمؤشر لكمية األمالح 

 (.2) في الجدكؿ المبينة
 

 
       

خريطة كنتكرية تبيف منسكب المياه مف سطح األرض  في منطقة الدراسة  (1)شكؿ 
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كاألمالح الذائبة  (EC)كالتكصيؿ الكيربائي  (PH)نتائج تحميؿ األس الييدركجيني  (2)جدكؿ رقـ 
 الدراسة الكاقعة في منطقة اآلبارالكمية لمياه 

               
TDS,ppm EG ms/cm PH رقـ البئر 

1548 2558.1 7.33 A1 
3890 5750.5 6.95 A2 
4900 5905.2 7.19 A3 
1536 2755.7 6.98 A4 
740 1564.3 7.04 A5 
2248 3097.6 7 A6 
1798 3170.1 6.93 A7 
1846 2755.7 7.08 A8 
2600 4022.2 6.86 A9 
1506 2979 6.96 A10 
2172 3226 6.93 B1 
2446 3580.9 6.97 B2 
3058 4270.3 6.85 B3 
1650 1728.7 7.1 B4 
2386 3333 7.04 B5 
2170 3039.6 7.03 B6 
3154 4569.6 7.02 B7 
2282 3413.8 6.94 B8 
1744 3115 7.2 B9 
2878 4145.2 6.91 B10 
446 685.11 7.44 C1 
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1188 1441.4 7.23 C2 
2218 3074.4 6.98 C3 
2454 3550 6.96 C4 
792 1129.9 7.29 C5 
2064 3039.6 7 C6 
1656 2480.5 6.71 C7 
672 2521.5 7.36 C8 
1796 2931.5 7.1 C9 
638 1370.8 7.44 C10 

 
تعيين العسرة وأيون الكالسيوم وأيون الهاغىسيوم في الهاء . 6

يعبر عف عسرة الماء بمجمكع التركيز الكمي ألمالح الكالسيـك كالماغنسيـك 
في الماء كيمكف التخمص منيا عف طريؽ إمرار الماء عمى المبادالت األيكنية مثؿ 

الزيكليت الذم يستبدؿ أيكنات الماغنسيـك كالكالسيـك كأيكنات الحديديؾ بأيكنات 
كطبقان لممكاصفات القياسية الميبيو لمياه الشرب فإف أقصى ما يمكف السماح بو الصكديـك 

( 100ppm)ككعسرة ماغنسيـك  (400ppm)ككعسرة كالسيـك  (500ppm)كعسرة كمية 
 .( ـ1992الكطني لممكاصفات  المركز)

تـ تعييف العسرة الكميو عف طريؽ معايرة حجـ معيف مف العينو بمحمكؿ االيثيميف ثنائي االميف 
 EDTA (Ethylene Liamine Tetracetate Sodium).رباعي خالت الصكديـك

 , كتـ تعييف عسرة الكالسيـك بمعايرة نفس Tفي كجكد صبغة االيرككرـك بالؾ 
مره اخرل كلكف فى كجكد دليؿ الميرككسيد  (EDTA) بمحمكؿ العينةالحجـ مف 

 العسرة,كبعد ذالؾ تـ حساب عسرة الماعنسيـك كذلؾ بطرح عسرة الكالسيـك مف 
(. Vogel,1971  )الكمية
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(. 3)كمف ذالؾ تـ الحصكؿ عمى النتائج المبينة في الجدكؿ 

 
نتائج تحميؿ الكالسيكـ كالماغنسيكـ كالعسرة الكمية لمياه األبار الكاقعة في منطقة  (3)جدكؿ رقـ 
الدراسة 

Mg2+,ppm Ca2+,ppm  العسرة الكمية ,ppm رقـ البئر 
285 337 595 A1 
1088 834 1900 A2 
1318 1050 2368 A3 
393 340 733 A4 
219 220 439 A5 
367 380 747 A6 
357 420 777 A7 
344 450 794 A8 
636 500 1136 A9 
460 450 910 A10 
467 480 947 B1 
540 483 1023 B2 
608 790 1398 B3 
217 420 637 B4 
569 850 1419 B5 
450 660 1110 B6 
610 620 1230 B7 
468 480 948 B8 
346 580 926 B9 
621 740 1361 B10 
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70.8 140 210.8 C1 
213 290 503 C2 
515 530 1045 C3 
580 620 1200 C4 
143 164 307 C5 
110 540 650 C6 
410 470 880 C7 
420 480 900 C8 
297 540 837 C9 
190 270 460 C10 

 
 

 الىتائج والهىاقشة
بعد إجراء بعض التحاليؿ الكيميائية لتقدير تركيز األمالح كعسرة المياه بمنطقة 

الدراسة ,تـ تمثيؿ نتائج ىذه التحاليؿ عمى خرائط كنتكرية تكضح تكزيع ىذه العناصر 
. في منطقة الدراسة 

 النتائج نالحظ إف تركيز ىذه العناصر كاف عالي في أغمب اآلبار  ىذهكمف 
االرتفاع العاـ لتركيز األمالح الذائبة الكمية  (2)المدركسة , حيث نالحظ مف الشكؿ 

 خاصة في المنطقة القريبة ppm 1000, حيث فاقت الحد األقصى المسمكح بو 
مف شاطئ البحر , مع كجكد بعض التراكيز المنخفضة في بعض اآلبار  مثؿ اآلبار 

(C1 ,C5 , C8,C10 . )
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 في منطقة الدراسة ( TDS )خريطة كنتكرية تبيف تركيز  (2)شكؿ 

 

يكضح االرتفاع العاـ لعنصر المغنيسيـك في منطقة الدراسة , كالذم  (3)كالشكؿ 
 كىك الحد األقصى المسمكح بو حسب المقايسة الميبية,  كخاصة كمما 50ppmيفكؽ 

( 4)كىذا الكالـ ينطبؽ عمى الكالسيـك حيث يدؿ الشكؿ , اتجينا إلى شاطئ البحر
 كىك الحد ppm 200عمى االرتفاع العاـ لتركيز عنصر الكالسيـك كالذم يفكؽ 

. األقصى المسمكح بو حسب المقايسة الميبية, كخاصة عمى شاطئ البحر
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خريطة كنتكرية تبيف تركيز الماغنيسيكـ في منطقة الدراسة  (3)شكؿ 

 
خريطة كنتكرية تبيف تركيز الكالسيكـ في منطقة الدراسة  (4)شكؿ 
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الخالصة 

 الذائبة ككذالؾ العسرة الكمية األمالح نالحظ ارتفاع كبير في تركيز مما سبؽ
كىذا دليؿ عمى تمكث المياه , كالمتمثمة في مجمكع تركيز الكالسيـك كالماغنسيـك 

مما يغير مف خصائص كمكصفات ىذه المياه كيحد مف . الجكفية في ىذه المنطقة 
حيث قد يككف مصدر ىذا التمكث ىك تداخؿ ,  الحياة المختمفة أكجو في استخدمتيا
 . الصرؼ الصحي كالصناعي كغيرىامياه مثؿ أخرل مصادر أكمياه البحر 

 الهراجع  

المياه الجكفية بيف النظرية كالتطبيؽ , الدار  ( ـ1986)السالكم محمكد  [1]
. الميبية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف

دليؿ مختبر تحميؿ المياه, مكتب  ( ـ2004)عيسى محمد , طارؽ مفتاح  [2]
.  كصرمافصبرا توشئكف البيئة بشعبية 

 ( ـ2002)دراسة تداخؿ مياه البحر بمنطقة شماؿ غرب ليبيا  الجزء األكؿ  [3]
. الييئة العامة لممياه

مذكرة تكضيحية لمخريطة الييدركلكجية  ( ـ1984)طمحة , عمر سالـ  [4]
 . لمجزء الشمالي الغربي مف ليبيا , الييئة العامة لممياه

دراسة جكدة المياه الجكفية في منطقة الزاكية,  ( ـ 1974 ) األسكد محمكد  [5]
. الييئة العامة لممياه

الييئة العامة  ( ـ1966 )دراسة المكتب االستشارم لممياه الجكفية بالزاكية  [6]
. لممياه

 الجكفية بمنطقة المياهفى   البحرمياهتداخؿ  ( ـ 2005 )ابكراس غساف  [7]
.  الميبية , طرابمس ػ ليبيا األكاديميةالزاكية , رسالة ماجستير, 
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 دراسة مكسعة لتداخؿ مياه البحر في  (Floegel, H.,1971) فمكجؿ [8]
. ليبيا-  ,الييئة  العامة لممياه, طرابمس منطقة سيؿ الجفارة 

 المركز الكطني, ( ـ 1992 ) لسنة 82المكاصفات القياسية الميبية رقـ  [9]
 .لممكاصفات
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Mixing (homogenization) times in Pneumatically 

bioreactors 
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ABSTRACT 

.Pneumatically stirred column bioreactors can be characterized as 

equipment with relatively simple design, low energy consumption 

and good transport properties. 

 The measurements and results on Airlift bioreactor show the 

calculated values are hardly representative because e.g. loop mixer 

used for 30 dm
3
 content mixing gives homogenization times within 

35 s, but homogenization times for bubble column bioreactor gives 

42 s. 

The time delay is less than 10 s, it dependence on to mixer 

revolution frequency see Fig 3.  

   Key words: Airlift bioreactor ALR, bubble column bioreactor BCR, 

Mixing (homogenization) times 

INTRODUCTION 

Pneumatically agitated bioreactors, in which all agitation is due to 

bubbling gas and hydrodynamical effect of pump, are a relatively 

recent invention. Their application in the fermentation technologies 

is not widely used. Pneumatically agitated reactors include bubble 

columns with many forms of internals, pulsed bubble columns, airlift 

with stirrers, tubular loop reactors which may be suitable for small 

volume fermentation, and aeration using a downward directed two-

fluid nozzle. Spouted beds also find applications in aerobic 

fermentation 

 Pneumatic devices, where the agitation is due solely to the injection 

of gas, are a relatively recent invention and appear to overcome 

mailto:ateya.masheti@yahoo.com
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many of the large- scale design problems of stirred tanks. Gas-lift 

loop fermentors combine low shear forces and controlled liquid flow 

with efficient mixing and gas transfer.  

The mixing in the airlift bioreactors is accomplished without 

mechanical agitation. The airlift reactors are often chosen for culture 

of plant and animal cells and immobilized catalysts because shear 

effects in them are significantly lower than in the stirred 

bioreactors.[1] 

The mixing (homogenization) times is one of Basic hydrodynamic 

parameters of the bioreactors[2]. 

REACTOR DISCRIPTION 

  What Is Bioreactor ? . A bioreactor is a vessel in which is carried 

out a chemical process which involves organisms or biochemically 

active substances derived from such organisms. Bioreactors are 

commonly cylindrical, ranging in size from some liter to cube 

meters,and are often made of stainless steel. 

Bioreactor design is quite a complex engineering task. Under 

optimum conditions the microorganisms or cells will reproduce at an 

astounding rate. The vessel's environmental conditions like gas (i.e., 

air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide) flowrates, temperature, pH 

and dissolved oxygen levels, and agitation speed need to be closely 

monitored and controlled[3].  

The airlift bioreactor is simplicity of their design and construction, 

defined flow patterns in them and comparatively low power inputs 

for transport rates make them very attractive. Low shear stresses, 

good mixing and extended aseptic operation are possible due 

elimination of stiffer shafts, seals and bearings. These are important 

advantages of the airlifts bioreactors.  

Several types arrangements of the airlift reactors are in the use. Their 

distinguishing[4] 
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feature compared with the bubble column is that patterns of liquid 

flow are clearly defined due the physical separation of up-flowing 

and down-flowing streams. As shown in Fig. (1), the gas is sparged 

into only one part of the vessel cross-section called the riser. The gas 

hold-up and decreased fluid density cause liquid in the riser to move 

upwards. The gas disengages at the top of the vessel leaving heavier 

the liquid afew bubbles to recirculate through the downcomer. The 

liquid circulates in the airlift reactors as a result of the density 

differences in the riser and downcomer parts[5,6]. 

 

 

 

Fig.1. Experimental plant 
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PROCEDUR OF EXPERIMENTS 

 

Experimental plant description 

The airlift bioreactor has the following dimensions), diameter and 

height of the external tube are D = 200 mm, H = 1400 mm, material 

Simax glass, diameter and height of the internal tube are d = 110 

mm, h = 1100 mm., the dimensions of Buble column bioreactor at 

the same of airlift bioreactor only with out internal tube.The content 

was tap water 30 dm3, air distributor consists of stainless steel tube 

diameter 12 mm. with 40 holes diameter 0.8 mm.. The air flow rate 

was within 0.1 - 0.5 dm3/s and during annulur space. 

 For oxygen concentration measurements the products of WTW Co, ( 

Germany) oximeter 527 were used: an oxygen probe EO 96 with 

time delay under 10 s and a microprocessor, which are especially 

suitable for the used gassing - out method. The oxygen was gassed 

out by nitrogen. After reaching zero oxygen concentration, aeration 

was started and the test was finished when 90% saturation with 

oxygen was recorded, Record the time when zero and 90% oxygen 

concentration for deferent flow rate. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

As shown in Fig 2 the mixing time is decreased by increase the air 

flow rate. 

At the flow rate 0.5 [l/s] the homogenization times is 35 s in airlift 

bioreactor but the in bubble column bioreactor is 42 s as shown in 

Fig.3. 

As shown in Fig 4 the homogenization times in airlift bioreactoris 

less than in bubble column bioreactor at all different flow rate.    
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Fig.2. mixing (homogenization) times in: 

-Airlift bioreactor ALR 

*Time delay under 10 

 

 
Fig.3. mixing (homogenization) times in: 

-Buble column bioreactor BCR 

*Time delay under 10 

 



 
 

Science and Technology 
Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع حمفوظة 
 2015جمللة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 168 

 

 
Fig.4. Comparison of mixing (homogenization) times in 

-  Bubble column bioreactor{ BCR} 

- Airlift bioreactor {ALR} 

 

 

 

CONCLUSSON 

 

The measurements and results show good mixing on airlift 

bioreactor compared with bubble column bioreactor  
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 الولخص

ٌؼً اٌّختص١ٓ ٚاٌؼاسف١ٓ ٚاٌذاسع١ٓ ٌؼٍُ إٌٙذعت ا١ٌّىا١ٔى١ت بصفت ػاِت ٠ذسوْٛ اٌفشق 

ب١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ االٔغ١ابٟ ٚاالظطشابٟ ٠ٚذسوْٛ أٗ بإٌغبٗ ٌالزتشاق داخً اٌّسشواث 

اٌتشب١ٕ١ت ٠سذث بشىً اظطشابٟ ٚأّا افتشاض باْ االزتشاق أغ١ابٟ ِا٘ٛ اال تغ١ًٙ 

.ٌٍذاسط ِٚساٌٚت ِماسبت رٌه ٌٍٛالغ ِغ اعتخذاَ ِؼاِالث ٌٍتصس١ر افتشاظ١ت  

تغتؼشض ٘زٖ اٌٛسلت فٟ غ١اتٙا ّٔزخت ٌؼ١ٍّت االزتشاق االظطشابٟ ٌّسشواث اٌغاص٠ت 

اٌتش١ٕ١٠ت ٚرٌه بذساعت ٔغبب اٌخٍػ ب١ٓ اٌٛلٛد ٚاٌٙٛاء ٚتغ١ش٘ا ػٍٝ غٛي غشفت االزتشاق 

ٚتأت١ش رٌه ػٍٝ دسخت اٌسشاسة ٚعشػت االزتشاق ٚوفاءة االزتشاق ٚٔٛاتح االزتشاق 

ٌٚتسم١ك رٌه ٕ٘ان غش٠متاْ ٌذساعت االزتشاق ِٚتغ١شاتٗ ٟٚ٘ اػتباس اْ االزتشاق أغ١ابٟ 

أٚ ازتشاق اظطشابٟ ٌٚىً غش٠مت ػذة ِغاساث ٚٔظش٠اث ِختٍفت ٌّساٌٚت ٚظغ إٌّارج 

.إٌّاعبت ٌٍٛصٛي ٌصٛسة ِماسبت ٌّا ٘ٛ زادث فؼال داخً غشفت االزتشاق  

ٚٔظشا الْ غشف االزتشاق ٌٍّسشواث اٌتشب١ٕ١ت تتغ١ش بطٛي االعطٛأت اٞ بّؼٕٝ اْ 

االزتشاق غ١ش ِتدأظ سا٠ٕا فٟ ٘زٖ اٌٛسلت أْ ٠تُ تمغ١ُ اٌغشفت اٌٝ ػذة ِماغغ اٚ اخضاء 

بس١ج ٠ىْٛ اٌخاسج ِٓ اٌدضء االٚي داخً ٌٍّمطغ اٌثأٟ لذ ٠عاف ا١ٌٗ لذس اخش ِٓ اٌٙٛاء 

اٚ ٠طشذ ِٕٗ ٚس٠ّا ٠عاف ا١ٌٗ ٚلٛد باختالف تص١ُّ اٌّسشن ٚاٌغشض ِٕٗ ٘زا ٠غًٙ ِٓ 

 دساعت اٌتغ١شاث فٟ خصائص االزتشاق ػٍٝ غٛي اٌغشفت   

Keywords: combustion, temperature, mixture , efficiency, speed, 

fuel, air, evaporation ,turbulent, 
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Introduction 

Modelings of combustion process of fuel and air mixture in the 

combustion chambers of Gas Turbine Engine “ GTE “ are considered. 

The method of definition of temperature average value of combustion 

products, structure of a mix and speed of a gas stream on length C.C., 

and also efficiency of combustion fuel and air mix is offered on the 

basis of the theory of turbulent burning. It is received settlement 

dependences on change of efficiency of combustion, gas temperatures 

in the combustion chambers on various modes of its work. 

Composition and phase distribution of a mixture are essentially 

heterogeneous in working process of the main combustion chamber, 

i.e. the heterogeneous fuel distribution takes place in a flame tube. 

The gradual step by step secondary air supply along the combustion 

area is also the characteristic feature of main C.C. In this case, 

allocated air supply is necessary because only gradual mixing of fuel 

with air is able to provide effective fuel burning. Now optimum 

distribution of submission of air on length of a zone of burning is 

established at experimental operational development in laboratory 

and bench conditions. 

Modelling of the combustion chamber 

In a flame tube the gas mixture is formed by mixture vapor parts of 

fuel and initial air. Ignition and development of process of burning 

depends on intensity of evaporation and mixture by secondary air of 

fuel. Therefore for the correct organization of process of burning it is 

necessary to know laws of formation of structures of a mix on length 

a flame tube. 

1. All volume of the flame tube is conditionally divided on n zones 

in which there is a burning a homogeneous mix. 

2. Parameters of gas on an input of each zone are target parameters 

of the previous zone. 

3. The structure of a mix in each zone is formed of residual air and 
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fuel of the previous zone and air acting from apertures flame tube in 

the given section. 

4. In each zone there is a combustion vapor and the fuel which has 

mixed up with air. 

On figure 1 the circuit of realization of given model C.С. is given. 

Apparently from the given circuit, on an input in each zone the 

following parameters are defined: the charge of air iGв , liquid fuel 

iGт , steam fuel niG , products of combustion ncG ; completeness of 

combustion i ; temperature смT  and speed of stream Wсм; a degree 

of evaporation of fuel iz  and mixture of secondary air im . 

 

Figure 1 C.С.schematic drawing 

Change of the specified parameters in each zone can be 

determined with the help of the equations of balance of substance, 

heat, quantity (amount) of movement. 

1. The charge of air is determined from the equation: 

  
г
вввв GmGGG iiii  1 ,                          (1) 
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Where 1iGв  - air acting from the previous zone without taking into 

account hydraulic losses; 

 00VFG ii в  - The secondary air acting from peripheral 

apertures, with the effective area iF  with speed and density 0W  0 ; 

im - A degree of mixture of secondary air with a stream; 

г
вiG - amount of air which has burned down in i zone, 

  At 0,1  

0LGG iii п
г
в                                              (2) 

  At 0,1  

iii GG в
г
в                                                    (3). 

2. The charge of liquid fuel: 

  iiii GGG п1ттт                                         (4), 

Where 1iGт - the liquid fuel acting from the previous zone; 

            iGп - Quantity (amount) fuel vaporization 1  iii GzG тп ; 

iz - A degree of evaporation of fuel; 

 iт  - Factor of distribution of drops of fuel. 

3. The charge of steam fuel: 

г
пппп iiii GGGG  1                               (5), 

Where 1iGп  - the pairs, acted from the previous zone; 
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            iGп
- vaporized fuel in i zone; 

            
г
пiG

 - amount burned down  in i zone. 

  At 0,1  

     iii GG п
г
п                                                           (6) 

  At 0,1                           

       0L

G
G ii

i
вг

п


 

                                                  (7). 

4. The charge of combustion products: 

  cicici GGG ппп  1                                                  (8), 

Where 1ciGп  - the products of combustion acting from the previous 

zone; 

 ciGп
 - The products of combustion formed in i zone. 

For "poor" mixes ( 0,1 ): 

   
)1( 0пп LGG iici   
                                                 (9). 

For "rich" mixes ( 0,1 ): 

0

0 1

L

L
GG iici


  вп

                                             (10) 

The given balance equations allow to determine change of the 

basic physical parameters on length C.С. However for the given 

equations it is necessary to define a degree of evaporation of fuel, 

temperature, speed of a mix z and combustion efficiency  in each 
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zone. Definition of the specified parameters probably creation of 

assumptions: 

-  Fuel atomization and distribution of drops on section of a torch; 

- Movements and evaporations of drops of fuel; 

- Mixtures of secondary air with a stream of a mix; 

- Burning out of a mix. 

Using the corresponding balance equation as the base gas 

temperature is received: 

    

iг

iгiiВiгiг

гр

гiрпсВkррiр

i
Gc

TcGGTcGТc
Т

.

......
11 1 


 

                     (11) 

The offered zoned method (division of the chamber on length on a 

number of zones) and an assumption, that within the limits of each 

zone approximately occurs reaction of a homogeneous mix  fuel 

vapor with air which has acted in each zone from the previous site 

and side holes of the flame tube, allows to avoid these difficulties. It 

is assumed, that fuel vapor and air mixing in the radial direction is 

quite quick and the mixing process is not limiting, at the same time 

the mixture composition along the chamber varies in steps, from 

section to section of each zone, i.e. the input zone parameters are the 

corresponding output parameters of the previous zone. In fact such 

dividing of the flame tube into n zones means application of one-

dimensional model which allows to look after change of parameters 

of a stream and course in them of various processes at some moment 

of time in an axial direction. Such approach allows applying bases of 

the theory of turbulent distribution of a flame within the limits of one 

zone. In use of the theory of turbulent burning in calculations C.С is 

attractive that determining parameters (intensity and scale of 

turbulence) in addition allow to take into account influence of 

hydrodynamic factors on processes of combustion of a mix in 
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calculations. In the theory of turbulent burning at treatment of process 

of burning out of fuel the separate average volume of a mix which 

sometimes name "Mol" mixes is considered. Turbulent pulsations 

bear (take out) separate sites of front of a flame forward aside a fresh 

mix. During mixture the direction of pulsations will vary also a flame 

can be thrown on one of next mol. Thus, distribution of a flame is 

provided with go-ahead movement of the fastest points. From these 

positions speed of distribution of a flame in a turbulent stream should 

be defined both pulsations, and normal speed figure 2. 

Under A.V.Talantova's [2] statement, in a zone of burning "Mol" 

burns down from a surface with the certain speed мU , according to 

the showing  figure 2 For small time interval dt the small volume dV, 

equal to the average area  surfaces with radius l and speed мU burns 

down: 

 

 

 

Figure 2. The schematic of a fresh mix burning volumes 
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  dtUldV м
24  .                                      (12) 

Having divided this expression on the initial volume equal   

3

00
3

4
lV   , 

Let's receive 

dtU
l

l

V

V
d 








м3

0

2

0

3

                           (13) 

From the theory of turbulent distribution of a flame it is known, 

that the current scale of turbulence is determined by dependence: 

    

 





















нн UeWU
W

l
l

l

Wt

00

                               (14) 

And speed of turbulent burning asking with a surface is defined by 

the formula: 

   0l

Wt

eWUU




 нм                                                            (15) 

 

Substituting the equations (14) and (15) in the formula (13), it is 

possible to receive expression for calculation of combustion 

efficiency of a mix fuel vapor And air: 

dteUlU
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l t
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 мм

                             (16) 
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Where. WUU  мм0
 

After integration of expression (16) it is possible to receive the 

equation for calculation of combustion efficiency: 
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,   (17) 

Where t - time of stay within the limits of a zone of burning;   

           W

x
t




 

 W

l
t


 0

0
 - Time of existence of a pulsation, where Wl ,0  - scale 

and pulsation speed in settlement section of a stream. 

After substitution of these parameters in the equation (17) it is 

possible to receive: 
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 (18) 

 

Results and conclusions : 

   - From the analysis of the given analytical expression follows, that 

process of combustion depends not only on kinetic factors for which 
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influence normal speed of burning answers, but also takes into 

account the hydrodynamic conditions developing in a stream, that 

essentially raises conformity of theoretical dependences to real 

processes. Thus, the given dependence for calculation of combustion 

efficiency allows to determine influence of those or other entrance 

parameters on characteristics C.С in more details. At the same time 

the decision of the given equation is possible under condition of 

definition of characteristics of a gas stream in flame tube. 

On the basis of the received dependences calculations of processes 

in combustion chambers  GTE were carried out. On Figures 3and 4. 

The data by calculation of change of completeness of combustion 

(combustion efficiency), temperatures of gas on length flame tube are 

given. At different temperatures values at C.C. entrance  вхT
 from the 

analysis of the presented curves shows, that 

 

 

Figure 3. Distribution of combustion efficiency on length flame tube: 
5,6k ; Тк* = 443 To; Рк* = 0,1 Мpа; C.С. engine NK-12ST 
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Figure 4. Distribution of temperature on length flame tube : 

5,6k ; Рк* = 0,1 Мpа, 

- The main mixture reaction takes place in the primary zone of 

burning and temperature increases abruptly, then the gas dilutes with 

secondary air and the mixture temperature decreases. At the same 

time it is visible, that temperatures of a stream on an entrance in C.С. 

on process of reaction are rendered with weak influence. It is obvious, 

that at use of the theory of superficial burning influence of 

temperature through нu
 is taken into account insufficiently with this 

aim it is necessary, further to use in modeling process of burning in 

C.С. as well approaches based on "volumetric" representation of the 

mechanism of burning in C.С. 
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Flame Stability by using Air Swirl and Solid Central 

Body - CFD Analyses 

Abdulmagid. A. Khattabi , Mofied .M. Elnemry , Anis .A. Abousaada 

 

Abstract— The aim of this thesis is to investigate flame stability as 

a function of burner thermal power (ideal power), stoichiometric 

ratio, and central body length and swirler angles (00, 300, 450 , 600) 

in an open atmospheric combustor with optical access for access for 

the flame imaging The obtained results are displayed in two parts, 

depending on the influential 

1- Flame blowout limits, i.e., stable combustion limits for the 

various swirl intensities with the same position of central body. 

2- Flame blowout limits for the different positions of the central 

body with the same swirl generator.. 

 

Keywords— Swirl burner, central body swirl number (S_N), 

thermal power, stoichiometric ratio (ƛ), Flame blow out limits 

 

  INTRODUCTION 

THE gas turbine flow field is extremely complex because it can be 

strongly three-dimensional, three-phase, and chemical reacting, both 

of the gas and particle radiation are important and the combustion 

chamber and approach flow geometry are usually complex too. This 

complexity in such a wide number of areas such as chemical kinetics, 

turbulence, heat and mass transfer, and interactions of each of these, 

necessitates the need of using theoretical approaches to be able to 

evaluate the combustion process and to complement the associated 

experimental studies with much reduced developing costs and time 
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[1,2,3,4,5,and 6[.Mathematical simulation of practical combustion 

systems by of computational fluid dynamics (CFD) has emerged as 

modeling tool of considerable and ever growing poetical and power. 

The use of these theoretical approaches, the computational fluid 

dynamic (CFD) codes, is not only driven by development potential 

costs and time savings, but also by their capabilities of providing an 

additional into complex problems that do not lend themselves to 

analytical solutions the use of family of commercial codes, among 

them found the PHOEICS code .flow field correct solution by Using 

this numerical procedure requires a good geometrical representation 

of the flow domain, accurate specification of the reactants properties, 

proper setting of the initial Conditions with an accurate treatment of 

the flow boundary conditions that can be very difficult in handling the 

complex geometry shapes encountered in such application. 

LABORATORY SCALE COMBUSTION CHAMBER 

MODELING 

A. Model geometry and boundary condition for (θ) =300 

   In this modeling phase the swirl angle is set to 300 while the depth 

of center body (L) inside the combustion chamber is sec to zero, 

1/3Lo mm, 2/3Lo and L=Lo mm, respectively. The geometry of the 

numerical model to be simulated by the PHOENICS code that the 

chamber liner inside diameter is 0.65m;. The airflow is distributed in 

a way that 0.009 kg/sec of air enters the pre-mixing pipe to mix with 

0.0004 kg/sec of fuel. Premixed, pre-vaporized fuel with air than 

emerges from the mixing pipe with an average axial velocity of 31.5 

m/sec Fig. 1 show the model geometry. 
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Fig. 1 Model geometry 

 

B. Model geometry and boundary condition for  

In this modeling phase the swirl angle ( ) is set to 45
o
 while the 

depth of center body (L) inside the combustion chamber is set zero, 

1/3Lo mm, 2/3Lo and L=Lo mm, respectively. 

C. Model geometry and boundary condition for  ( ) =60
0
 

In this modeling phase the swirl angle ( ) is set to 60
0
 while the 

depth of center body (L) inside the combustion chamber is set zero, 

1/3Lo mm, 2/3Lo and L=Lo mm, respectively 

MODEL RESULTS AND DISCUTION 

- Where ( ) =30
0 
The temperature distribution along the combustor 

is shown in Fig.2 for the depth of the center body zero, 1/3Lo  mm, 

2/3Lo and L=Lo mm, respectively .By referring to these figures, it can 

be noticed first that the high temperature region is predicted in 

downstream section of the recirculation zone and till the chamber exit 

.it can be noticed that the reaction continues downstream of the center 

body for L=1/3Lo,2/3Lo mm, respectively ,while for L=Lo mm the 

reaction region is ending approximately at the upstream end of the 

center body . 
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- The distribution of the mass fraction of the fuel burnt is shown in 

Fig.3 for the depth of the center body zero, 1/3Lo, 2/3Lo and L=Lo 

mm, respectively .This Figs show that a almost all the fuel is burnt in 

the combustion zone and fuel rich regions does not exist .These 

results are than useful for predicting the combustion efficiency and/ 

or the level of formation of pollutants species as well as to visualize 

the occurrence of the fuel rich regions. The distribution of the gas 

velocity in the axial direction (W1) is shown in Fig.4 for the depth of 

the center body zero ,1/3Lo mm, and L=Lo mm, respectively .These 

figures are useful since they show that the low velocity exists in both 

of the recirculation zones that are as expected.  

- Where The temperature distribution along the combustor 

is shown in Fig.5 for the depth of the center body zero , 1/3Lo mm 

, 2/3Lo and L=Lo mm, respectively Similarly , these figures 

identify that the high temperature region is predicted in 

downstream section of the recirculation zone and till the chamber 

exit .And it can be noticed that the reaction continues downstream 

of the center body for L=1/3Lo ,2/3Lo mm, respectively ,while for 

L=Lo mm the reaction region is ending approximately at the 

upstream end of the center body . The distribution of the mass 

fraction of the fuel burnt is shown in Fig.6 for the depth of the 

center body zero, 1/3Lo mm, 2/3Lo mm, and L=Lo mm, 

respectively .The distribution of the gas velocity in the axial 

direction (W1) is shown in Fig.7 for the depth of the center body 

zero, 1/3LO and l=Lo mm, respectively.  

- Where ( ) =60
0
  The temperature distribution along the 

combustor is shown in figure.8 for the depth of the center body 

zero, 1/3Lo mm, 2/3Lo and L=Lo mm, respectively Similarly, 

these figures identify that the high temperature region is predicted 

in downstream section of the recirculation zone and till the 

chamber exit .It can be noticed that the reaction continues 

downstream of the center body for L=1/3Lo, 2/3Lo mm, 

respectively, while for L=Lo mm the reaction region is ending 

approximately at the upstream end of the center body. 
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The distribution of the mass fraction of the fuel burnt is shown in 

Fig.9 for the depth of the center body zero, 1/3Lo mm, 2/3Lo mm, and 

L=Lo mm, respectively .This figures show that almost all the fuel is 

burnt in the combustion zone These results are than useful for 

predicting the combustion efficiency and/or the level of formation of 

pollutants species as well as to visualize the occurrence of the fuel 

rich regions. The distribution of the gas velocity in the axial direction 

(W1) is shown in Fig.10 for the depth of the center body zero, 1/3LO 

and l=Lo mm, respectively. These figures are useful since they show 

that the low velocity exists in both of the recirculation zones that are 

as expected. 

 MAIN CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE 

WORK  

A. Effects of central body length and swirl intensity on flame 

stability 

. 

Regarding the effect of central body and swirl it can be seen that 

the most stable flame is formed in the flow without the swirl θ=0
0
 

.With the increase of central body length and swirl intensity, i.e.  the 

angle of swirl (θ ) , flame stability decreases and gets the unstable 

flame for the values of   θ=60
0
,SN =1.52.On the other hand , the 

stoichiometric ratio of stable combustion increase with the power for 

SN=0.It is mainly constant for swirler angles of 30
0
 and 45

0
 degrees , 

and decreases with power  for θ=60
0
. Decreases of flame stability

 with increases of center body length are due to heat losses of 

the reacting zone which increases with the center body length, as 

expected. Decrease of flame stability, in the case of flow with 

stronger swirl can be explained with more intensive mixing of flame 

with the surrounding cold air .This negatively affects stability by the 

two mechanisms: 

- Increasing of thermal losses. 
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- Increasing of local stoichiometric ratio by introducing the 

fresh air in to the outer area of the flame. 

Case L=0  

- The flame is narrow and elongated .The increase of swirling 

angle induces formation of recalculation zone, wider and shorter 

flame closer to the burner exit. The recalculation zone can be easily 

seen. 

Case L=1/3L0 

- When the length of central body is increased to the value 

L=1/3L0 (L0=66mm), it can be easily seen that are two different 

kinds of blow out limits. In this cases very small increasing of the 

ideal thermal power leads to complete blow out of the burner. On the 

other side there is a situation when the flame is hooked to the burner 

exit, and when the very small increasing of ideal thermal power leads 

to displacement of flame .It leaves the burner exit and hooks for the 

central body end. From the given photos very instructive conclusion 

can made. Practically two lean blow out limits exists: 

- First blow out is splitting the flame from the burner fuel-air mixer 

exit .After that the burner still runs , but depending of propose this 

condition should be treated as blow out or not. 

- Second blow out is ultimately connected with extinction of flame. 

Case L=2/3LO 

- When the height of central body is L=2/3L0, the flame is even 

more unstable. Limits of stability with the swirl angles: θ 

=30
0
,45

0
,60

0
, decrease with the increase in burner

'
s thermal power, 

i.e. speed of mixture flow and they are of the very close values. The 

most stable flame is the one with the axial flow of burning mixture 

for the value of the θ =0
0
 and the unstable for the swirl angle with θ 

=45
0 
 

Case L=L0 

- The flame shape and position are function of swirler angle and ideal 

thermal power in the same manner as for smaller central body 

length, but they are more significant. The limits of stable flame are 
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further decreased thus confirming the destabilizing effects of 

central body.  

 
Fig.2 Combustor temperature distribution for angle  

 

 

 

Fig.3 Combustor temperature distribution for angle  
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Fig.4 Combustor temperature distributions for angle  

 

 

Fig.5 Friction fuel mass friction distribution for angle  
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Fig.6 Friction fuel mass friction distribution for angle  

 

 
 

.7 Friction fuel mass friction distribution for angle  
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Fig.8 Combustor gas velocity distribution for angle  

 

 

Fig.9 Combustor gas velocity distribution for angle  
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Fig.10 Combustor gas velocity distribution for angle  

 

 

 

 CONCLUSION 

 

From the previous measurements and results follow main 

conclusions: 

1- Obtained results with cold measurements are directly applicable 

for prediction the pressure losses within burner and the exit 

mixture velocity angle near the central body. 

2- Detailed parametric analysis of flame stability as a function of 

thermal power, stoichiometric ratio, and central body length and 

swirler angle has been performed. 

3- Influence of central body length is straightforward: The flame 

stability limits decrease with the increases of the central body 

length. 
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4- The influence of central body is combined with the swirling 

angle as well. 

5- The central body influence is most pronounced for mid swirl 

levels (30
0
 and 45

0
). 

6- At θ=60
0
 the influence of central body length practical 

diminished except for the lower power range. 

7- The obtained results show that the flame stability us directly 

governed by the flame heat losses at the central body. 

8- As expected the swirle angle is also a parameter of substantial 

influence on flame stability. 

9- Due to the increasing of flow recirculation with increase of 

swirling angle the rate of entrainment of surrounding air 

increases followed by the flame quenching in the outer flame 

zone thus decreasing flame stability limits. 

10- In the case of closed combustor one could expect that the effect 

of central body would be qualitative similar as in the free flame 

case .Namely, the heat transfer from flame to the central body 

shall cause flame quenching resulting in the decrease of flame 

stability limits. 

11- On the other hand, in the case of closed combustor the influence 

of swirler angle is expected to be in favor of flame stability as a 

consequence of high temperature combustion products 

entrainment by the strong flowing recirculation zone.   

Suggestions for future work 

In the end of this work, in accordance with accumulated experience, 

some recommendations may be established for future work: 

1. Measurement of emissions of pollutants has to be made these 

results could be useful from the stand point of pollution itself, 

as well as for judgment of combustion process efficiency. 
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2. Instead of cold central body it is very interested to examine 

the influence of heated central body. it is very interested to 

examine the influence of heated central body. 

3. Velocity field should be measured and analyzed. 
4. 4-Side walls should be added to the burner. 

5. Possibility to preheat the fresh air should be considered. 
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Abstract 

Resistance spot welding (RSW) is used as a principle means of 

joining sheet metal together in multitude of industries including 

automotive, appliance aviation, recreation products, and other 

manufacturing applications, RSW has been used for decades as a 

reliable method because it is relatively fast repeatable, RSW  has 

lower equipment cost, and gives good welding properties in metals. 

In this paper, two welded sheets of austenitic stainless steel 304 and 

316 using the RSW technique, under the effects of different  

parameters such as current , force , and time , and the mechanical 

properties of a new material by applied several tests such as Tear test, 

Tensile test , and hardness test were studied. 

The acceptable results were obtained when comparison between the 

results of the rests were investigated.  

    

Introduction 

Resistance welding is a fusion welding process that requires the 

application of both heat and pressure to achieve a sound joint. The 

simplest form of the process is spot welding where the pressure is 
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provided by clamping two or more overlapping sheets between two 

electrodes [1]. A current is then passed between the electrodes, 

sufficient heat being generated at the interface by resistance to the 

flow of the current that melting occurs, a weld nugget is formed and 

an autogenousfusion weld is made between the plates. The heat 

generated depends upon the current, the time the current is passed and 

the resistance at the interface. The resistance is a function of the 

resistivity and surface condition of the parent material, the size, shape 

and material of the electrodes and the pressure applied by the 

electrodes. There are a number of variants of the resistance welding 

process including spot, seam, projection and butt welding. It is an 

economical process ideally suited to producing large numbers of 

joints on a mass production basis. Spot welding in particular has been 

used extensively in the automotive industry, albeit mostly for the 

joining of steel and in the aerospace industry for airframe components 

in aluminium alloy [2]. 

In this paper austenitic stainless steel of two types AISI304&AISI316 

have been studied. Different parameters have been applied such as 

current, force and time. 

Parameter Optimization 

RSW samples were produced over a range of force, current, and time 

parameters, the total samples which used in tests are 37 samples. 

Optimization testing was conducted to determine weld conditions 

which produced good weld qualities as determined by American 

Welding Society (AWS) standards [3]. The weld current was varied 

from 60 to 120 A, the weld force ranged from 1.5 to 2.5 KN, and the 

weld time was between 20.6 and 20.8 seconds for each material. The 

weld samples were subjected to overlap tensile shear testing, Tear 

testing, and metallographic examination [4].          

http://www.aws.org/
http://www.aws.org/
http://www.aws.org/
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A total of 37 tests were conducted per condition including 12 tensile 

tests, 12 Tear tests, 12 Hardness test, and 1 sample for metallographic 

preparation. Optimal welding parameters were attained for tensile 

shear strength. Acceptable button diameters were determined by 

using the AWS relationship for material thickness which is as follows 

[5]: 
 

Mw=4 t        (1) 

 

Where Mw is the minimum nugget diameter and t is the sheet 

thickness. 

 

RSW Welding Parameters 

In order to achieve a minimum button size of 4.8 mm. The followings 

parameters were used to weld AISI304 and AISI316 materials  

Austenitic stainless steel 304 and 316  

Sheet thickness of AISI 304 is 2.5 mm  

Sheet thickness of AISI 304 is 2.5mm 

Electrode diameter is 8 mm 

Welding process, to produce a new material, was made using 

industrial MDFC servo gun RSW machines. 

Mechanical Tests  

To measure the mechanical properties of the new material, under the 

effect of three parameters current, time, and force, two tests were 

done the U-test, and tensile test, those measurements were done by 

stabilized two parameters and change the third one. Figure 1 shows 

the sample with its dimensions of the new material. 
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Figure 1. The sample with its dimensions of the new material 

 

 

Case # 1 

In this case the force was stabilized and also the time with force of 

1.5 KN, and time of 20.6 seconds the current intensity was changed 

from 60 A to 120 A as shown in Table 1. The measured values that 

were obtained using U-test, and tensile test, are summarized in Table  

 

Table 1 Results of U-test and tensile test 

# of sample Current (A) U-test (KN) Tensile test (KN) 

1 60 3.5 22.43 

2 80 3.6 27.15 

3 100 4.3 28.27 

4 120 4.9 31.37 

The results were obtained from U-test and tensile test are plotted 

versus the current intensity as shown in figure 2. 
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Figure 2. U-test and tensile test results versus the current intensity 

 

 
Figure 3. U-test results versus the current intensity 
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Figure 4. Tensile test results versus the current intensity 

 

Case # 2 

In this case we were stabilized force and current with force of 1.5 

KN, and current of 80 A,  and changed the time from 20.5 seconds to 

20.8 seconds as shown in Table 2. The measured values that were 

obtained using U-test, and tensile test, are summarized in Table 2  

Table 2 Results of U-test and Tensile test 

# of sample  Time (Sec)  U-test (KN)  
Tensile test  

(KN)  

5  20.5  6.34  35.40  

6  20.6  6.57  35.95  

7  20.7  7.04  36.08  

8  20.8  7.20  36.20  

 

The result were obtained from u- test and tensile test are plotted 

versus the welding time as shown in figure5 
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Figure 5. Tear test and tensile test results versus the welding time 

 

 
Figure 6. Tensile test results versus the welding time 
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Figure 7. Tear test results versus the welding time 

 

 

Case # 3  

In this case we were stabilized current and time with current of 70 A, 

and time of 20.7 seconds, and changed the force from 1.5 KN to 2.5 

KN as shown in Table3. The measured values that were obtained 

using Tear test, and Tensile test, are summarized in Table 3 

Table 3 Results of Tear test and Tensile test 

# of sample Force (KN) U-test (KN) 
Tensile test  

(KN) 

9 1.5 2.99 25.16 

10 1.75 1.87 17.84 

11 2 1.23 11.25 

12 - 2.5 0.89 9.53 

 

The results were obtained from Tear test and tensile test are plotted 

versus the applied force as shown in figure 4. 

Remark:- when the forces increases from 1.5 to 2.5 KN we find that 

,if the electrode pressure increases , the tear test values increases , and 

that means the weld strength decreases as the electrode pressure 

increases . the reason for this is the bounding of the test- pieces 
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doesn‟t provide the required to fit- up for proper melting of the two 

materials , and in case of reducing the time to less than 20 seconds the 

machine doesn‟t work.  

 
Figure 8. Tear test and tensile test results versus the applied force 

 

 
 

 
Figure 9. Tear test results versus the applied force 
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Figure 10. Tensile test results versus the applied force 

 
 

Figures shows the representative data for tensile and Tear tests 

conducted on the AIST3O4 and AJSI3 16 alloys. From this data the 

optimal weld schedule for a particular material can be determined. 

Trends show that failure loads and button diameter increase with weld 

time and current. However, increasing the welding force generally 

results in a reduction of failure loads and button diameter. Welds 

within the upper and lower limits are produced within acceptable 

current, force and time parameter ranges. Welds below the lower 

limits have insufficient button diameters, while welds exceeding the 

upper limit produce expulsion. The optimal welding schedule 

required for AISI304 and AISI316 to produce the maximum failure 

load (36.08 KN) consists of 80 A current, 1 .5 KN force and a 20.7 

sec weld time. Increasing current and time coupled with decreasing 

weld force results in higher heat generation at the faying interface. 

From equation 1 it can be shown that both current and time are 

proportional to the amount of heat generated during welding. 

Increasing weld force can reduce contact resistance and hence 

adversely affect the amount of heat generated. As a result, decreasing 
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welding force increases contact resistance, which generates more heat 

at the interface. Furthermore, this promotes the formation of larger 

nuggets and increases bonded area which is reflected in the higher 

failure loads. Failure loads increase until optimal welding conditions 

are achieved, after which expulsion can occur. Expulsion typically 

introduces defects into the weld metal which can include excessive 

indentation and loss of material. 

Table 4 displays the optimal welding condition attained from weld 

lobe testing using welding force, current and time as variables.  

 

Table 4 Optimal welding parameters 
Welding condition 

AISI304 & AISI316 
Current (Amp) Force(KN) Time(sec) 

80 1.5 20.7 

 

These conditions produced weldments with the highest tensile shear 

properties within the lobe domain. Mechanical properties of welds are 

displayed in Figure 11. Highest and lowest tensile strengths were 

attained by AISI304 and AISI3 16 [6]. 

Heat input calculations 

Case # 1 

With fixed value of time of 20.6 seconds, and the total resistance  

of electrodes and sheets of 4.607x10−3  Ώ, and changed the current  

from 60 A to 120 A, the heat input calculations were summarized 

Table 5.  
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Figure 11. A cross tension specimen. 

 

Table 5 heat input calculations 

Current (Amp) Heat input (J) 

60 346.33 

80 607.39 

100 949.04 

120 1366.62 

 

The results were obtained are plotted as shown in figure 12 

Case # 2 

With fixed value of Current of 80 A, and the total resistance of  

electrodes and sheets of 4.607x10−3  Ώ, and changed the time from  

20.5 to 20.8 seconds, the heat input calculations were summarized  

Table 6.  

200mm 25 mm 
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Figure 12. Heat input versus the current 

 

Table 6. heat input calculations 

Time (seconds) Heat input (J) 

20.5 604.44 

20.6 607.39 

20.7 610.34 

20.8 613.28 

 

The results were obtained are plotted as shown in figure 13 

Hardness Testing 

Primarily, indentation hardness testing is used in engineering and 

metallurgy. It is usually measured by loading an indenter of specified 

geometry onto the material and measuring the dimensions of the 

resulting indentation 
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Figure 13. Heat input versus the Time 

 

Brinell hardness test 

The typical test uses 10 mm diameter steel ball as an indenter with a 

3000 kp force. For softer materials a smaller force is used, for harder 

materials a tungsten carbide ball is substitute for the steel ball. The 

indentation is measured and hardness calculated as: 

BHN=   
2P

πD ( D− D2–d2 )

     (2) 

Where: 

P = applied force. , D= diameter of indenter., d=diameter of 

indentation. 

The test surface can be quite rough, but a more accurate value is 

attained with a smoother surface. Brinell hardness tests are normally 

used for materials with hardness up to 600 HB, for example quenched 

and tempered steels. 

The hardness testing of the RSW weld data show in Table 7. Figure 

14 shows the hardness versus the penetration. 

Remark: 
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When we increase the electrode compression the hardness of material 

is decreased , and this indicates to the increase compression is make 

less the effectiveness of welding link and this leads to bad results. 

 

Table7. Hardness testing of the RSW weld data 
Force (kPa) D (mm) d (mm) H 

130 10 2.8 20.69 

131 10 2.7  22.45 

133 10  3.0  18.38 

136 10 3.5 13.69 

140 10 1.9 48.94 

148 10 2.8 23.55 

 

Micro structural Observations 

By examining weld cross-sections the different regions including base 

metal (BM), heat affected zone (HAZ) and fusion zone (FZ) are 

revealed. Detailed micro structural observations of these regions are 

shown for each material in figure 15. The HAZ in spot welding joints 

may be found by analyzing the hardness curve. This curve changes 

severely at the beginning of the HAZ. This is because the change 

undergone by the microstructure. The magnification of all the pictures 

is 100X.  

 
Figure 14.  Chart of RSW hardness. 
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Fig 15. Cross-section of welded SS304 

 

It is possible to see that in HAZ the size of grains become 

larger, this is due to at these points the material has been 

heated sufficiently long time for grain growth to occur. 

Conclusions 

In this paper we used the resistance spot welding (RSW) method to 

joint two different sheets of austenitic stainless steel 304 and 316.The 

jointed materials were produced under the effect of three parameters, 

time, force, and current, by stabilizing two parameters and change the 

third one. Many tests were conducted on the jointed materials, to 

study the mechanical properties of them, the tests are included Tear 

test, tensile test, and Hardness test. 
 

The results show many effects which can be summarized as follows: 

1-For the case of stabilized force and current and changed time, we 

found the better results were obtained for the sample which took large 

time for welding. 
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2-The better results for Force test were obtained when the smallest 

value of force was applied on the sample. 

3-The increasing of the current intensity produced the good results for 

current test. 

With comparative current test and time test with fixed values of force 

and time, it was found that the time test was given the better results 

compared to the best values of current test, and when we compared 

time test and force test with fixed values of force and time, we found 

the time test given, the better results compared to the best values of 

force test. 

From the above comparison, we concluded the test was given the 

better mechanical properties for the new material obtained. 
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:الخالصة  

٘ٛ اْ فٟ بذا٠ت وً دفؼت ٠دب أْ تضسع ػذد واف ِٓ ٚتؼأٟ اٌؼ١ٍّاث اٌذفؼ١ت ِٓ ػ١ب 

 ٘زا اٌدضء ِٓ  اٌتخّش إْ.  زّط اٌغتش٠هإٌٝخال٠ا اٌىائٓ اٌسٟ ٌتمَٛ بتس٠ًٛ اٌغىش 

ِٚٓ اخً اْ تىْٛ ٘ذٖ اٌؼ١ٍّت ِغتّشة االلتصاد٠ت ٠دب , ٠ستاج ٚلتا واف١ا ٌؼ١ٍّت اٌتخ١ّش

 أْ ٘زا اٌغىش ٠دب االعتفادة ِٕٗ إٌٝباإلظافت , أْ ٠ٛظف تشو١ضاث ػا١ٌت ِٓ اٌغىش

بشىً وب١ش ٌٚذٌه ٠غتٍضَ اعتخذاَ عٍغٍت ِٓ أخٙضة اٌتخ١ّش ٚ٘زا اٌتؼم١ذ ١ّ٠ً إٌٝ إٌغاء 

. اٌّضا٠ا اٌّستٍّت ٌٛظغ اٌتخ١ّش اٌّغتّش  

 ال ٠ؼٕٟ تٛلف أٚ األٚوغد١ٓ      ل١اعاتٕا أظٙشث إٌتائح االت١ٗ ٘ٛ أْ أخفاض ِغتٜٛ 

       .    تى٠ٛٓ زّط اٌغتش٠ه تباغؤ اٌىتٍت اٌس٠ٛ١ت ٌٚىٓ اٌتباغؤ ٘ٛ

ABSTRACT 

 Batch processes suffer from the defect that at the commencement of 

each batch a sufficient number of cells of the organism must be 

grown to carry out the conversion of the sugar to citric acid. This 

part of the fermentation occupies valuable fermenter time. In order 

that the continuous process shall be economic, high concentrations 

of sugar must be employed and, in addition, this sugar must be 

substantially utilised necessitating the use of several fermenters in 

series, each exhausting the medium to a lower level. This 

mailto:ateya.masheti@yahoo.com
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complication tends to nullify the potential advantages of the 

continuous fermentation mode for the citric fermentation.  

Our measurements and results show that the decrease of oxygen 

level did not mean the cessation or slowdown of biomass but the 

citric acid formation slowdown. 

KEY WORDS: STR bioreactor, oxygen transfer, fermentation 

(production of Citric acid) 

INTRODUCTION   

  Citric acid or 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid is isolated 

from lemon. 

In 1880 citric acid had been synthesised from glycerol and since that 

time a number of syntheses from other raw materials by different 

routes have been published. Subsequently fermentation processes 

were started in England, Belgium, Czechoslovakia and Germany. All 

the plants used the so-called surface process in which A. niger grows 

on static medium held in trays housed in ventilated rooms. At first 

only media prepared from sucrose and inorganic salts were 

employed but soon processes based on the cheaper beet molasses 

were introduced. Following the Second World War submerged 

fermentation processes for the production of citric acid using A. 

niger and media based on either purified glucose syrups, or beet or 

cane molasses were developed.  

For the last 60 years citric acid has been produced by fermentation of 

carbohydrates. At first the surface process utilizing the mould 

Aspergillus niger was used, beet molasses eventually replacing pure 

sucrose as carbon source. Latterly, submerged fermentation of beet 

or cane molasses or glucose syrups by A. niger have been 

introduced. More recently still, attemps were made to replace A. 

niger by strains of yeasts which exhibit higher productivity and less 

sensitivity to variations in the crude carbohydrate media.    

Production processes: Both the older surface process and the more 

recently developed submerged process are still used. The surface 
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process requires more manpower but less energy than the submerged 

method. Also higher concentration of substrate can be employed in 

the surface method, although the submerged fermentation is faster. 

1. Surface Process 

 Nowadays the raw material used in the surface fermentation is 

almost exclusively beet molasses. Cane molasses has not been used 

successfully in this process. Because molasses contains too high 

level of trace metals, i.e. zinc, copper, iron and manganese, it is 

necessary to treat the medium with a reagent to remove them. 

Usually sodium ferrocyanide is used. For use the molasses is diluted 

to a sugar concentration of 14 - 20 % w/v and heated to eliminate 

harmful contaminant microorganisms. The ferrocyanide may be 

added at this point together with supplementary nutrients such as 

phosphate and/or zinc. The medium is then run into trays of 

aluminium. The trays are assembled on racks in fermentation 

chambers [4].  

 The medium is inoculated with spores obtained from the 

selected culture of A. niger grown on a solid medium. The chambers 

are ventilated with filtered air [5]. The air serves primarily to control 

the temperature of the fermentation and secondarily to supply 

oxygen. The spores germinate and grow to cover the medium with 

mycelium. 

 The fermentation is complete within 9 - 12 days, after which the 

mycelium and fermented liquor are separated. The mycelium is 

washed to remove citric acid and the washing are added to the main 

liquor [4]. 

 

2. Submerged Process 

 In the submerged process the fungal mycelium is not permitted 

to float on the surface of the medium but is dispersed throughout the 

liquid phase. 

 Advantages of the submerged method include the possible use 

of many different substrates and better control of the fermentation. 
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Substrates usable in the submerged process include glucose, sucrose, 

beet molasses and cane molasses. Molasses is a very complex 

mixture of many components and attempts have been made to relate 

the presence of toxic components to fermentation performance.  

 The form of growth of the mycelium of A. niger is said greatly to 

influence fermentation performance. On the macroscopic scale many 

authors have claimed that the formation of small dense smooth 

pellets of mycelium is essential for good citric acid yields [6]. Others 

consider a free filamentous types of growth to be preferable. 

 If molasses is used as the source of carbohydrate, sufficient 

nitrogen may be already present to enable growth and citric acid 

production. Additions of other salts such as phosphate may however, 

be necessary. As in the surface process, ferrocyanide must be added 

to lower the trace metal concentration in the medium. Medium 

preparation will be broadly similar to that described for the surface 

process but greater precautions must be taken to ensure its sterility. 

If the medium is sterilised outside the fermenter, the latter must be 

sterilised separately, e.g. by the use of steam at not less than 121°C. 

 Submerged citric acid fermentations may be initiated by the direct 

addition of spores of A. Niger  to the sterilised fermentation medium 

contained within the fermenter. Alternatively, the spores may be 

introduced into a smaller fermenter of perhaps 10% of the volume of 

the main vessel. After a period of growth the vegetative inoculum so 

produced is transferred to the main fermenter. 

 Whether a tower fermenter or a stirred fermenter is employed will 

depend on the process in use. A pellet type process is most easily 

carried out in a tower fermenter whereas filamentous mycelium is 

more easily handled in a stirred vessel. The lower viscosity of the 

pellet broth allows easier circulation and oxygen transfer in the 

tower type vessel.  

Citric acid broth is very corrosive and fermenters and pipe-lines 

must be constructed of a high grade stainless steel [6]. 

       3. Downstream processing 
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 Downstream process steps in the citric acid recovery. The most 

delicate procedure is the precipitation of the calcium citrate as the 

purity of the precipitate is of utmost importance for the subsequent 

processing. When adding lime milk to a citric acid solution no 

calcium citrate will be precipitated at the beginning. Only after a 

certain pH value, dependent on temperature and citric acid 

concentration, is reached, the citrate will be precipitate suddenly and 

in an amorphous form. 

 It is easy to understand that such a behaviour favours the 

coprecipitation of different impuruties, which cannot completely be 

removed by washing on the filter or even by resuspension of the 

citrate. So the impurities are carried on to the evaporator and have to 

be removed by activated carbon and ion exchange resins. 

Consequently these must be regenerated in shorter cycles, causing a 

higher demand of chemicals and increased regeneration losses. 

Therefore one must try to achieve a pure calcium citrate and under 

some preconditions it is possible to prevent the citrate from 

originating in the said amorphous form and to yield a more crystallic 

product. 

The present study is the influence of oxygen dissolved on the 

biomass and citric acid production in stirred tank bioreactor (STR). 

 

FERMENTATION CONDITIONS 

The most important conditions governing a successful citric acid 

fermentation are probably: 

1. Temperature.  

2. pH.    

3. Aeration. 

      1. Temperature 

 The fermentation temperature is chosen about 30°C in relation to 

the yield. The big submersion reactors should be equipped with the 
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cooling device whilst metabolic heat created in the surface process is 

led away by the air streaming over the trays. [3] 

 

2. pH 

  pH considerations are rather complicated. Because citric acid is 

being produced all the time during the acid producing phase, the pH 

will drift downwards during batch fermentation whatever the starting 

value unless this is very low. The initial pH used will depend on the 

substrate. If a molaless solution is being employed, higher initial pH 

values are required because A. niger does not germinate or grow well 

at low pH in the medium. This is due to the presence of acetate in 

molaless. Where the substrate is sucrose or glucose plus inorganic 

salts an initial pH of 3.5 or less can be used. 

3. Aeration 

 Provision of oxygen by aeration is a significant problem only in 

the submerged fermentation. 

They found the minimum DOT for citric accumulation was about 25 

mbar. The rate of citric acid production was shown to increase 

linearly with the DOT of the medium in the range 40 - 150 mbar. 

Interruptions of air supply resulted in a cessation of citric acid 

production. 

REACTOR DISCRIPTION 

Stirred tank reactor (STR) 

As shown at the Fig. 1, the reactor is equipped with: 

- supply unit to control and measure the process as pH, O2 

percentage, stirred speed in r/min and temperature of the reactor, 

- also the unit supply is connected with printer to print the values of 

O2 %, pH, speed r/min and time, 
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- flowmeter to measure the flow rate of air inlet the reactor, 

- inlet air pressure, inlet air temperature, 

- outlet air pressure, outlet air temperature, 

- pH electrode, O2 electrode, stirrer motor, sampling tube 

 - working volume 4L. 

 
 

Fig. 1 Alternative designs of fermenter 

 

 

PROCEDUR OF EXPERIMENTS. 

1- Cultivation conditions. Conidia suspensions were obtained from 

cultures grown on slants agar. Spores were counted in Burker cell 
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and 1x10
 7

 spores per litter were incolulated into medium and 

cultivated in a shaker for 2 days at 32
0
C. 

 2- Fermentation. Fermentation medium was inoculated with 

different volumes of vegetative culture  1-2.5 
0
/0 by volume . 

Reactor temperature was kept at 32
0
C, starting PH values were set to 

2.6-2.8, dissolved oxygen concentration was kept above 10 
0
/0 of air 

saturation. Air flowrate was 0.55-3 vvm, stirring rate in STRs was 

250-450 rpm  in certain stages of fermentation up to 700 rpm . 

3- Experimental conditions in our experiments. Fermentation 

conditions used in our experiment (temperature 32°C, initial pH 2.8, 

airflow rate range 0.5 - 1.5 vvm), The stirring of stirred tank reactors 

( STR ) was 250-700 rpm ). 

4- Sample handling. Samples were taken twice a day, filtered. The 

filtrate was centrifuged at 18 000 rpm for 10 minutes, then filtered 

through a micropores filter with 0.45 m pore size. The filtered 

samples were stored in opendorf tubes in refrigerator until the HPLC 

analysis. The filtration cake was washed with excess amount of 

distilled water, then dried at 80 - 90 °C to constant weight. 

5- Analytical methods (HPLC) 

 Apparatus. The liquid chromatographic equipment consisted of a 

4-channel on-line degasser, a WellChrom Maxi-Star K-1000 high 

pressure pump, a Knauer variable wavelength monitor, a Knauer 

differential refractometer type 298.00, a Knauer HPLC interface box, 

and a EuroChrom 2000 Integration Package. Column temperature 

was maintained by self-made water jacket with aid of a HAAKE 

DC5 water thermostat. Injection system was a Knauer injection 

valve equipped with a 10 l loop. 

 Sugar analysis. The column EuroKat Pb 300 x 8 mm ID was 

maintained at 80C, the RI  detector operated at 32C. The mobile 

phase was 2 times distilled water at a flow rate of 0.8 ml/min. 
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 Organic acids analysis. The column Polyspher OA HY, 300 x 6.5 

mm ID was maintained at 50C. The variable wavelength monitor 

operated at 214 mm.  The mobile phase was 0.01 N sulphuric acid at 

flow rate 0.8 ml/min. 

Mode of separation. Both the columns are packed with a cation-

exchange resin in different ionic forms. The EuroKat Pb columns is 

in Pb
2+

 form, and Polysper OA HY in H
+
 form. The primary 

mechanism for separation is ion exclusion and ion exchange, 

although other types of interactions such steric exclusion and 

partitioning have been observed. 

Quantities of organic acids and sugars were calculated with a 

computer integrator according to the external standard method. Acid 

standards were malic, citric and gluconic acids, sugar standards were 

sucrose, glucose and fructose. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In our study six experiments were carried out with volumes 4 litters .  

As the average fermentation time about 210 hours. 

 

If we compare our experiments from the point of view of biomass 

growth and citric acid production, when the dissolved oxygen 

concentration: 

       - [ 10-30%] for experiment{5} 

       - more than 30% for experiment {1} 

Figures. 2a,b show better growths of biomass in exp.5 than in the 

exp.1,  

but at the same time in figures.3a,b show the citric acid 

concentration better performs in exp.1 than in exp.5  
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Fig. 2 Biomass concentration in STR reactors 

 

 
 

Fig.2-a   Biomass concentration in exp.1 
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Fig.2-b Biomass concentration in the exp.5 

 

 
 

Fig.3-a Citric acid concentration in Exp,1 
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Fig.3-b Citric acid concentration in Exp.5 

 

The dissolved oxygen concentration fell very rapidly like in 

every other, but a few hours later it rose to the saturation value, 

as if the oxygen consumption rate would have fallen to a very 

low level. It may imply some sort of inhibition of growth. the 

same decrease in oxygen level in other experiments did not 

mean the cessation or slowdown of biomass but citric acid 

formation slowdown. After the short period of low oxygen level, 

observed in all experiments, the increase of stirring and/or flow 

rate increased the concentration of dissolved oxygen also 

increased.  

CONCLUSSON 

Our results have shown: 

- Good operation properties and mixing and also the dissolved 

oxygen in the stirred tank reactor (STR). The pneumatically 

agitated reactors however promises some advantages, e.g. lower 

investment and operational costs. 
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- The decrease of oxygen concentration level did not mean the 

cessation or slowdown of biomass but citric acid formation 

slowdown. 
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