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دراسة وصفية في الخطوط الجلدية لبنان األصابع وعالقتها بمجاميع الدم حسب نظام 
(ABO) 

 عمر قحطان ياسين

 المديرية العامة لتربية االنبار / تربية ىيت
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 02/4/0222تاريخ التسليم: 
 00/9/0222تاريخ القبول: 

 0240/    6/  44 تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2008.15610 

تناولت ىذه الدراسة نسب توزيع الطرز الثالث الرئيسية لبصمات األصابع وفروعيا وعالقتيا بمجاميع الدم  
، شممت األصابع العشرة لكمتا اليدين بارجامعة االن -كمية التربية –لطمبة قسم عموم الحياة  –( ABOحسب نظام )

المستديرات  يا%( يمي76.65وبنسبة مئوية ) العرويات.لقد تبين أن أكثر الطرز شيوعًا بين أفراد العينة ىو طراز 
%(، أما بالنسبة ألصابع اليد الواحدة فقد لوحظ أن 6.33وبنسبة مئوية ) األقواس%( وأقميا 36.63وبنسبة مئوية )
%( وأقميا إصبع البنصر 7..5لميد اليمنى ىو الحامل لمعدد األكبر من العرويات وبنسبة مئوية ) إصبع الوسطى

%( أما بالنسبة إلصبع الخنصر ىو الحامل لمعدد األكبر من العرويات بالنسبة لميد اليسرى وبنسبة مئوية 04وبنسبة )
يرات فقد كان إصبع البنصر لميد اليمنى %(، وبالنسبة لممستد06.333وبنسبة ) أصبع الوسطى%( وأقميا 66..50)

%( وأقميا إصبعي الوسطى والخنصر وبنسبة مئوية 66..70ىو الحامل لمعدد األكبر من المستديرات وبنسبة مئوية )
%( كذلك لميد اليسرى إصبع البنصر ىو الحامل لمعدد األكبر من المستديرات وبنسبة 7.%(، )7.633.عمى التوالي )

%( .أما بالنسبة لألقواس فقد كان إصبع السبابة ىو 5.7.وأقميا إصبع الخنصر بنسبة مئوية )%( 70.633مئوية )
  %(.7...%( لميد اليمنى ولميد اليسرى )4.) األكثر ترددًا وبنسبة مئوية

األصابع. وجد إن العرويات في األفراد واع نمن أ (ABOولمتحري عن عالقة مجاميع الدم حسب نظام )
( كانت أكثر عددا في أصبع الوسطى بالنسبة لميد اليمنى وبنسبة مئوية A,B,O,ABع الدم )الحاممين لمجامي

(فكان أصبع السبابة ىو الذي يحمل اقل عددا من  A , B , AB%(، أما األفراد الحاممين لمجاميع الدم )56.3.0)
البنصر ىو الحامل لمعدد األقل ( وجد إن أصبع O%(، أما بالنسبة لمجموعة الدم )743..3العرويات وبنسبة مئوية )
( AB , O , B , A%(. أما بالنسبة لميد اليسرى فان األفراد الحاممين لمجاميع الدم ).6.75.من العرويات وبنسبة )

%(أما األفراد الحاممين لمجاميع 577..6 كان أصبع الخنصر لدييم يحمل اكبر عدد من العرويات وبنسبة مئوية )
%(، أما بالنسبة لإلفراد 4.4.5.السبابة يحمل اقل عدد من العرويات وبنسبة مئوية )( فان إصبع O , Bالدم )

%(. 467..0( فان إصبع البنصر يحمل العدد األقل من العرويات وبنسبة مئوية ),A, AB الحاممين لمجاميع الدم )
اليمنى كان أصبع اإلبيام ىو الذي ( وبالنسبة لميد Aأما بالنسبة لممستديرات وجد أن اإلفراد الحاممين لمجموعة الدم )

(فان   O , AB%(أما األفراد الحاممين لمجاميع الدم ).6.47.يحمل العدد األكبر من المستديرات وبنسبة مئوية )
%( ، أما األفراد الحاممين لمجاميع 077...أصبع البنصر ىو الذي يحمل العدد األكبر من المستديرات وبنسبة مئوية )

كان أصبع الوسطى ىو الذي يحمل اقل عدد من المستديرات، أما األفراد الحاممين لمجموعة الدم ) ( ف  O , Aالدم )
AB ( وجد أن أصبع الخنصر كان يحمل اقل عدد من المستديرات بنسبة مئوية )وأما بالنسبة لميد اليسرى 6.333 ،)%

لذي يحمل العدد األكبر من المستديرات فان البنصر ىو ا (AB , O , Aوجد أن األفراد الحاممين لمجاميع الدم ) 
( كان إصبع السبابة ىو الذي يحمل اكبر عدد B، أما األفراد الحاممين لمجموعة الدم ) %(67..5.وبنسبة مئوية )

( وجد ان الخنصر  B , AB%( أما بالنسبة لألفراد الحاممين لمجاميع الدم )5.364.من المستديرات بنسبة مئوية )
ىو الحامل لمعدد ولكمتا اليدين .أما بالنسبة لألقواس وجد أن إصبع السبابة %(7.303سبة مئوية ) يحمل اقل عدد وبن

( .كان ىناك تطابق بعض الصفات واختالف في صفات أخرى عند AB , O , B , Aاألكبر ولجميع مجاميع الدم )
 .حوث أخرى من مناطق وراثية مختمفةمقارنة النتائج مع نتائج ب
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 المقدمة
تظيررررر البشررررررة السرررررطحية لإلنسررررران عالمرررررات وخطررررروط ب شررررركال         

ن  القررردم،مختمفرررة خاصرررة فررري راحرررة اليرررد وأطرررراف األصرررابع وأخمرررص  وا 
الرابع عشر من النمو الجنينري  األسبوعترتيب ىذه الخطوط يكتمل خالل 

(Mellor ,1968()..) 
وحالما يكتمل تشكيل ىذه التراكيرب فننيرا ال تتريرر طرول فتررة الحيراة      

إال أن التريير يحدث في الحجم لذا فرنن الترييرر يحردث مرن قبرل العوامرل 
وىرررذا ال يعنررري التقميرررل مرررن أثرررر الوراثرررة فررري  المرررذكورة،البيئيرررة بعرررد الفتررررة 

 (..ارز والفعال )تركيب ىذه الخطوط إال أنو ليا الدور المميز والب
وقرد أثبترت جميرع الدراسرات فري ىرذا الموهروع أنرو ىنراك اخرتالف        

د تكررررار ررررررررحترررى عررررف أنرررو ال يوج األصرررابع،فررري الخطررروط الجمديرررة فررري 
 (.3بين اثنين من البشر) )البصمات(متماثل ليذه الخطوط 

 ( أطمرق كرل7.6.ففري عرام ) العممرا،،وىذا ما أثار انتباه كثير من      
( Dermatglyphics( كممرة)Cummins and Midlo) مرن العرالمين

( تعنرررررري الجمررررررد، Dermaوالترررررري ىرررررري مررررررن أصررررررل إ ريقرررررري حيررررررث أن )
( تعني خطوط حيث أطمق ىذا المصطمح عمى العمم الرذي glyphicsو)

 منو.ييتم بدراسة ىذه الخطوط وصفيًا وكميًا في اإلنسان واألنواع القرينة 
بحررد ذاتررو حيررث أن لررو فروعررو واختصاصرراتو لررذلك فيررو يعتبررر عمررم قررائم 

 (.3المتعددة)
لقررد انقهررى مرراينوف عمررى قرررن منررذ أن شرررع العممررا، فرري دراسررة         

( أول من أشار Galtonحيث يعتبر العالم ) جوانبو،ىذا العمم من جميع 
إلررى انتقررال خصررائص ىررذه الخطرروط بواسررطة االنحرردار مررن السررمف إلررى 

اخرتالف برين طبعرات األصرابع برين طرالب الخمف وأول من اقترر  وجرود 
  .(0المدارس اإلنكميزية)

وتوالررت الدراسررات حررول ىررذا الموهرروع حتررى بمررس االىتمررام الواسررع       
 القرن.خالل العقود الثالثة من ىذا 

اىتمررت أ مررب البحرروث الترري جرررت عمررى دراسررة الخطرروط الجمديررة        
د قميرل مرن البراحثين عمرى عمى الناحية الوصفية والكميرة ولرم ييرتم إال عرد

( كيفيرة تروارث ىرذه الصرفات عمرى 7كيفية توارث ىرذه الصرفة فقرد درس )
عينة من منطقة  رب العراق وقد أشار إلى وجرود تبراين فري ىرذه الصرفة 

 .األجيالعبر 
* Corresponding author at: General Directorate of Anbar 

Education / Heat Education, Iraq 

omerkahtan@yahoo.commail address: -E 

فقرررد درس وراثرررة طررررز البصرررمات لألصرررابع فررري  ررررب العرررراق  (6) أمرررا 
درس كرل مرن  فقرط. كمراوتركز بحثو عمى إصبع اإلبيام األيمن واأليسرر 

لسباعي ومحمرد وراثرة طررز بصرمات األصرابع فري منطقرة  ررب العرراق ا
 (.5وتركز البحث عمى إصبع السبابة فقط)

ولعررردم وجرررود دراسرررة متكاممرررة تشرررير إلرررى تررروارث األصرررابع وإلكمرررال      
خارطة القطر عمى ىذا النحو من الدراسات فقد أجري البحرث الرذي كران 

  إلى:ييدف 
ة الرئيسررية وفروعيررا لعينررة عشرروائية مررن دراسررة نسررب توزيررع الطرررز الثالثرر

 الذكور كما مرذكره سابقا.كمية التربية  –عموم الحياة  –طمبة قسم 
 (.ABOالتعرف عمى عالقة ىذه الطرز مع مجاميع الدم حسب نظام )

مقارنررة النتررائج المستحصررل عمييررا مررن البحررث مررع نتررائج دراسررات أخرررى 
 أخرى.أجريت عمى مناطق جررافية وعينات 

 عينة وطرق العملال
( فررد 4..لقد درست أشكال البصمات الظاىرية لعينرة حجميرا )        

 سررنة(3.( أي بمعرردل ) سررنة6.-4.)تتررراو  أعمررارىم بررين   ذكررور فقررط
كررون إن ىنالررك ظررروف خاصررة حالررت دون المقرردرة عمررى اخررذ بصررمات 

ثم أخذت بصمات أو طبعات األصرابع العشررة لكرل فررد  لإلناث األصابع
فرد مباشرة باسرتخدام حبرر خراص لطبعرات األصرابع وأوراق خاصرة من ال

سررم( 7.×7.صررقمية ليررا القابميررة عمررى إظيررار النترروش الجمديررة بوهررو  )
حيررررث تررررم تسررررجيل االسررررم ومجموعررررة الرررردم مررررع مالحظررررة الشرررركل العررررام 

 +Cumminsلمبصررمات وخموىررا مررن التشرروىات اعتمررد عمررى طريقررة )

Midol تمفررة ألصررابع اليررد ، ثررم تررم ( فرري فحررص وتوزيررع األشرركال المخ
ترتيرررب النترررائج فررري جرررداول تشرررير إلرررى توزيرررع األشررركال المختمفرررة لكرررل يرررد 
ولألصرررابع الخمرررس وترددىرررا ، وكررررذلك توزيرررع أشررركال البصرررمات حسررررب 

 مجاميع الدم وترتيبيا في جداول خاصة .
 والمناقشة  النتائج
 اإلبهام  إصبع
تررررردد لألشرررركال  ( نجررررد أعمررررى 3، .، .)  الجررررداولمررررن مالحظررررة       

الرئيسرررية لبصرررمات األصرررابع إلصررربع اإلبيرررام لميرررد اليمنرررى وكررران الشررركل 
% ( وكررررررذلك إبيررررررام اليررررررد اليسرررررررى بنسرررررربة مئويررررررة 74العررررررروي بنسرررررربة )

% ( وكرررررران أقررررررل تررررررردد ىررررررو لألقررررررواس حيررررررث كرررررران بنسرررررربة 66..70)
% ( إلبيررام اليررد اليسرررى ، وكانررت 666..% ( لميرد اليمنررى و) 4.633)

%( لميد اليمنى و 66..07بين الشكمين حيث نسبتيا ) المستديرات وسط
% ( اليرررد اليسررررى ، عنرررد مالحظرررة الفرررروع الثانويرررة لألشررركال 66..00) 

mailto:omerkahtan@yahoo.com
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%( إلبيرام 06.666فنجد أن العرويات الزندية ىي األكثر تردد وبنسربة )
% ( إلبيررام اليررد اليسرررى ، وسرراد شرركل الدوامررة 74.633اليررد اليمنررى و) 

ممستديرات فكانت نسبتيا بالنسربة إلبيرام اليرد اليمنرى ( بالنسبة لالحمزوني)
ا بالنسررررربة مررررر% ( ، أ7.% ( أمرررررا بالنسررررربة لميرررررد اليسررررررى ) 7.633.) 

لألقواس فقد كان العادي األكثر تردد إلصربع اإلبيرام ألفرراد العينرة بنسربة 
 % ( .666..% ( لميد اليمنى وكان لميسرى ) 4.633مئوية ) 
 السبابة:إصبع 
نجررد أن العرويررات ىرري األكثررر  (3 ،. ،.ول )احظررة الجرردومررن مال     

 اليسرى،( لميد %706.66)لميد اليمنى و  %(05.7)تردد وبنسبة مئوية 
لميررررد اليمنررررى و  %(7..0)يمييررررا فرررري التررررردد المسررررتديرات بنسرررربة مئويررررة 

وأقرررررل ترررررردد ىررررري األقرررررواس بنسررررربة مئويرررررة  اليسررررررى،لميرررررد  %(66..37)
( .جردول رقرم )كمرا فري اللميرد اليسررى  %(7...و)لميد اليمنرى  %(4.)
. 

( فتوهرررح األشررركال الثانويرررة  3،  .أمرررا عنرررد مالحظرررة الجرررداول )      
حيررث نالحررظ أن العرويررات الزنديررة ىرري األكثررر ترررددًا فرري إصرربع السرربابة 

) اليمنررى و % (لميررد34.633ولكمتررا اليرردين حيررث كانررت النسرربة المئويررة )
بة لممسرررتديرات فقرررد كررران شررركل % ( لميرررد اليسررررى ، أمرررا بالنسررر66..37

% ( لميررد 7.الدوامررة األعمررى ترررددًا عمررى بقيررة األشرركال وبنسرربة مئويررة ) 
% ( لميررد اليسرررى وكرران الشرركل 66..7.)        اليمنررى وبنسرربة مئويررة 

% ( لميررد اليمنررى وبنسرربة 5.7البيهرراوي ىررو األقررل ترررددًا بنسرربة مئويررة ) 
س فقرد سراد القروس االعتيرادي % ( لميد اليسرى أما األقوا6.333مئوية )

( ، أمررا اليررد %6.666يررد اليمنررى وبنسرربة مئويررة )عمررى القرروس الخيمرري لم
% ( وبنسرربة 6.666)  وبنسرربة اليسرررى فكرران القرروس الخيمرري ىررو السررائد

 % ( لمقوس االعتيادي .7.633)   مئوية 
 إصبع األوسط

اليردين العرويات أيهًا كانت ىي السائدة في إصبع األوسط ولكمترا       
لميرد اليسررى يميرو  %(066333)لميرد اليمنرى و  %(7..5)وبنسربة مئويرة 

لميرد اليمنرى وبنسربة  %(7.633.)في الترددات المستديرات بنسبة مئوية 
وبنسربة مئويرة لميرد اليسررى أمرا األقرواس فيري األقرل تررددًا  %(7.)مئوية 

 .لميد اليسرى %(7...)سبة مئوية ( لميد اليمنى وبن666%..)
أما الفروع الثانويرة لبصرمات األصرابع فقرد كانرت العرويرات الزنديرة       

لميرررد اليمنرررى وبنسررربة مئويرررة  %(65.7)ىرري األكثرررر تررررددًا وبنسررربة مئويرررة 
لميد اليسرى أما المستديرات فكانرت الدوامرة ىري األكثرر تررددًا  %(75.7)

 أمرررا اليرررد اليسررررى فكانرررت %(7...)بالنسررربة لميرررد اليمنرررى وبنسررربة مئويرررة 

ويميرررو فررري التررررددات العرويرررات المهررراعفة  %(6.333)النسررربة المئويرررة 
ولكمترررررا اليررررردين أمرررررا الشررررركل  %(4.633.مئويرررررة )والتررررري كانرررررت بنسررررربة 

د رلمير %(7.633)البيهاوي فكانت األقل ترددًا في ىذه األشركال وبنسربة 
 ،د اليمنى ررررلمي %(7..)اليسرى وبنسبة 

و األكثرررر تررررددًا وبنسررربة مئويرررة أمرررا األقرررواس فكررران القررروس االعتيرررادي ىررر
 كمرا فري الجردولين اليسررى.لميد  %(6.666)لميد اليمنى و  %(66...)
(.، 3.) 

 إصبع البنصر 
( نجد أن العرويرات .ىو اإلصبع الرابع ومن مالحظة جدول رقم )      

لميرررد  %(04ىرررو األكثرررر تررررددًا أيهرررًا فررري ىرررذا اإلصررربع وبنسررربة مئويرررة )
اليسرررى يميررو فرري الترررددات العاليررة المسررتديرات  لميررد %(7..6)اليمنررى و 

 %(07.633)د اليمنررى وبنسرربة مئويررة ررررررلمي %(70.066)وبنسرربة مئويررة 
أما األقواس فيي األقل ترددًا في ىذا اإلصبع وكانت بنسبة  اليسرى.لميد 

الفرروع الثانويرة فقرد كانرت العرويرات  اليدين، أمرالكمتا  %(7.633)مئوية 
لميرررد اليمنرررى و  %(37.633)ثرررر تررررددًا وبنسررربة مئويرررة الزنديرررة ىررري األك

لميد اليسرى . أمرا المسرتديرات فكانرت الدوامرة ىري األكثرر  %(66..00)
لميد اليسررى  %(7..3)%( لميد اليمنى و 37ترددًا أيهًا وبنسبة مئوية )

لميررد اليمنررى  %(7...)ويميرو فرري التررردد الشركل البيهرراوي وبنسرربة مئويرة 
 سرى .( لميد الي%4.)و 

 %(6.666)أمررا العرويررات المهرراعفة فيرري األقررل ترررددًا وبنسرربة مئويررة 
، أمرا األقرواس فيري األقرل انتشرارًا لميد اليسررى %(3.333)لميد اليمنى و 

 في ىذا اإلصبع .
  إصبع الخنصر

( نجرررد أن .وىرررو اإلصررربع الخرررامس مرررن مالحظرررة الجررردول رقرررم )        
صررررررربع وبنسررررررربة مئويرررررررة العرويرررررررات ىررررررري األكثرررررررر تررررررررددًا فررررررري ىرررررررذا اإل

لميد اليسررى يميرو فري الترردد  %(66..50)ود اليمنى ررررررلمي %(66..60)
مئويررررة لميررررد اليمنررررى وبنسرررربة  %(7.)المسررررتديرات وكانررررت بنسرررربة مئويررررة 

أمررا األقررواس فيرري األقررل ترررددًا وبنسرربة مئويررة )  ،لميررد اليسرررى  (5.7.)
 يد اليسرى .% ( لم6.666% ( لميد اليمنى وبنسبة مئوية ) 7.633
العرويرررات الزنديرررة ىررري  نوبالنسررربة لمفرررروع الثانويرررة فقرررد لررروحظ أ        

لميرررد  %(66.333و)لميرررد اليمنرررى  %(67األعمرررى تررررددًا وبنسررربة مئويرررة )
أمررا بالنسرربة لممسررتديرات فررنن الدوامررة ىرري األعمررى ترررددًا وبنسرربة  اليسرررى.
يو في الترردد لميد اليسرى ويم %(4.633.)لميد اليمنى و  %(7.)مئوية 

لميررررررررد اليمنررررررررى و  %(7.633)العرويررررررررات المهرررررررراعفة وبنسرررررررربة مئويررررررررة 
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أما الشكل البيهاوي فيو األقل ترددًا فري ىرذا  اليسرى.لميد  %(66..0)
لميررررررد  %(7..)لميررررررد اليمنررررررى و  %(66..0)اإلصرررررربع وبنسرررررربة مئويررررررة 

أمررا األقررواس فيرري األقررل ترررددًا فرري ىررذا اإلصرربع وبنسرربة مئويررة  اليسرررى،
 اليسرى.لميد  %(3.333و)د اليمنى رررلمي %(66..0)

( تبررررررين األعررررررداد والنسررررررب المئويررررررة  5،  6،  7،  0الجررررررداول )        

لتوزيررع أنمرراط بصررمات األصررابع وعالقتيررا مررع مجرراميع الرردم حسررب نظررام 

(ABO):   

( تالحررررظ توزيررررع البصررررمات لألفررررراد 0مررررن مالحظررررة الجرررردول رقررررم )     

 بالنسبة:كانت النسب المئوية ( فAالحاممين لمجموعة الدم )

 إلصبع األول ا
وىررررو اإلبيررررام كانررررت أشرررركال البصررررمات السررررائدة وىرررري العرويررررات        

بالنسرررررررررربة لميررررررررررد اليمنررررررررررى و  %(5.0..7)الزنديررررررررررة وبنسررررررررررب مئويررررررررررة 

ويميو بالتردد بالمسرتديرات فكانرت المهراعفة  اليسرى.لميد  %(0.3..5)

ى رلميرررررررررد اليمنررررررررر %(35..0.)ة ررررررررررررة مئويررررررررررررىررررررررري األكثرررررررررر تررررررررررددًا بنسب

 %(4.667.)لميرررد اليسررررى، ويميرررو فررري الترررردد الدوامرررة  %(4.300.و)

أمرررا البيهررراوية فكانرررت ىررري  اليسررررى،لميرررد  %(4.300.لميرررد اليمنرررى و)

لميررررد  %(3.006)األقررررل ترررررددًا فرررري ىررررذا اإلصرررربع فكانررررت بنسرررربة مئويررررة 

 )صررفر(ي رأمررا بالنسرربة لألقررواس فيرر اليسرررى،لميررد  %(6.606)اليمنررى و

 اليدين.لكمتا 

 :اإلصبع الثاني 
وىررو السرربابة ، فررنن توزيررع أشرركال البصررمات فيررو العرويررات الزنديررة       

% ( لميررد 430..3وية ) رررررررررىرري األكثررر ترررددًا فرري ىررذا اإلصرربع بنسرربة مئ

، والدوامرة اليسرى ويميو بالتردد المستديرات% ( لميد 5.0..7) اليمنى و

( ولكمتررررا %3.573.) ت وبنسرررربة مئويررررة ىرررري األكثررررر ترررررددًا بالمسررررتديرا

( لميرررد %6.606اليررردين واألقرررل تررررددًا ىررري البيهررراوية وبنسررربة مئويرررة ) 

المهرراعفة  لممسررتديرات( لميررد اليسرررى ، أمررا بالنسرربة %3.006)اليمنررى و

( لميرد اليمنرى و %4.300.) فيي وسط بين النوعين فكانت بنسبة مئوية

ىررو الخيمري قررواس فرنن القرروس ا بالنسربة لألمرر( لميرد اليسررى .أ6.676%)

بالنسرربة لميررد اليمنررى وبنسرربة مئويررة  االعتيررادي األكثررر ترررددًا عمررى القرروس

ىررو األكثررر  االعتيررادي( أمررا بالنسرربة لميررد اليسرررى فررنن القرروس 6.676%)

 ) صفر(.  الخيمي( أما القوس %4.300.ترددًا وبنسبة مئوية )

 الثالث:اإلصبع 
 ن( نجرررررد أ0حظرررررة جرررردول رقرررررم )مرررررن مال الوسررررطى،ىررررو إصررررربع        

ت النسررربة رررررالعرويرررات الزنديرررة ىررري األكثرررر انتشرررارًا فررري ىرررذا اإلصررربع فكان

أمرررا  اليسررررى،لميرررد  %(466..6)لميرررد اليمنرررى و  %(576..6)المئويرررة 

ة مئويرررررررة ررررررررررات بنسبررررررررررالدوامرررررررة فيررررررري األعمرررررررى تررررررررددًا بالنسررررررربة لممستدي

ويميرررو برررالتردد لميرررد اليسررررى  %(3.573.)لميرررد اليمنرررى و  %(4.300.)

لميررد  %(4.300.و)لميررد اليمنررى  %(3.006)ة ررررالمهرراعفة بنسرربة مئوي

أمرررا بالنسررربة  اليررردين.لكمترررا  صرررفرًا(اليسررررى أمرررا الشررركل البيهررراوي فكررران )

بنسربة  االعتيرادير تررددًا عمرى القروس رأكثر الخيمريلألقواس فكران القروس 

 )صرفرًا(شركال لميد اليسرى أمرا اليرد اليمنرى فكانرت األ %(6.676)مئوية 

 النوعين.لكال 

 :اإلصبع الرابع 
( إن توزيرررررع 0ىرررررو إصررررربع البنصرررررر مرررررن مالحظرررررة جررررردول رقرررررم )       

األشررركال الثانويرررة نجرررد أن العرويرررات الزنديرررة ىررري السرررائدة بنسررربة مئويرررة 

لميرررد اليسررررى ويمييرررا فررري  %(57..06)ى و ررررررررد اليمنرررررلمي %(.5..77)

ة ىررري السرررائدة برررين األنرررواع وبنسررربة الترررردد المسرررتديرات ونجرررد أن الدوامررر

لميررد اليسرررى ويميررو  %(4.660.)ى و رلميررد اليمنرر %(5.766.)ة رررررررمئوي

ى رررربالنسرربة لميررد اليمن %(4.300.)فرري التررردد البيهرراوية وبنسرربة مئويررة 

أمرا العرويرات المهراعفة فيري األقرل تررددًا  اليسرى.لميد  %(.0..5.و)

 ىاليمنرررررررررر دررررررررررررررلمي %(6.606) ةررررررررررررررواع وبنسرررررررررربة مئويرفرررررررررري ىررررررررررذه األنرررررررررر

بالنسرربة لميررد  )صررفرًا( ارررررلميررد اليسرررى أمررا األقررواس فنجدى %(4.300.و)
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فننيرررررا أقرررررل تررررررددًا وبنسررررربة مئويرررررة العاديرررررة اليمنرررررى وبالنسررررربة لألقرررررواس 

 لميد اليسرى  %(3.006)

 :اإلصبع الخامس 
( العرويررررات 0ىررررو إصرررربع الخنصررررر مررررن مالحظررررة جرررردول رقررررم )       

( %50.3.4وية )رررراألكثرر تررددًا فري ىرذا اإلصربع وبنسربة مئ الزندية ىي

% ( لميرررد اليسررررى ، أمرررا بالنسررربة لممسرررتديرات 576..6ى و) رررررررلميرررد اليمن

( لميرد %3.573.) نجد أن الدوامة ىي األكثر ترددًا أيهًا وبنسبة مئويرة

البيهررراوية ايهرررًا  %( لميرررد اليسررررى ويميرررو فررري الترررردد4.300.اليمنرررى و)

، أمررا %( لميررد اليسرررى3.006اليمنررى و)( لميررد %6.606) وبنسرربة مئويررة

( بالنسرربة لميررد اليمنررى ات المهرراعفة فكرران ترددىررا ) صررفراً بالنسرربة لمعرويرر

سررربة لألقرررواس فكررران % ( لميرررد اليسررررى ، أمرررا بالن3.006وبنسررربة مئويرررة )

 ( لكمتا اليدين .ترددىا ) صفراً 

( نالحرررظ 7بعرررة الجرررداول ومالحظرررة الجررردول رقرررم )ومرررن خرررالل متا      

( فقررد كرران توزيررع Bأشرركال البصررمات لألفررراد الحرراممين لمجموعررة الرردم )

 :أشكال البصمات ليؤال، األفراد نجد

 :اإلصبع األول
العرويات الزندية في إصبع اإلبيام ىي االكثر ترددًا وبنسبة مئويرة       

د اليسرررى ويميررو فرري تررردد لميرر %(..76.7و)لميررد اليمنررى  %(64.667)

المسرررتديرات فقرررد وجررردنا ىنرررا أن العرويرررات المهررراعفة ىررري األكثرررر تررررددًا 

 %(.30.56( لميرررد اليمنرررى و)%3.403.)بحيرررث كانرررت بنسررربة مئويرررة 

%( لميررد اليمنررى و ) 537...بنسرربة مئويررة ) الدوامررةلميررد اليسرررى ويميررو 

بنسرربة مئويررة  صرفر( لميررد اليسررى وأقررل تررددًا فرري ىرذا اإلصرربع البيهراوي

( ولكمترررا اليررردين . أمرررا بالنسررربة لألقرررواس فنجرررد أن ترررردد كرررال 0.305%)

بالنسربة لميرد اليمنرى أمرا بالنسربة  )صرفر( االعتيرادي(+  )الخيمريالنوعين 

 %(0.305)لميرررررد اليسررررررى فنجرررررد أن القررررروس االعتيرررررادي بنسررررربة مئويرررررة 

 ( لمقوس الخيمي . و)صفر

 :اإلصبع الثاني 
بة نجد أن المستديرات فري ىرذا اإلصربع ىري األكثرر ىو إصبع السبا     

%( لميررررد .30.56)مررررى ترررررددًا بنسرررربة مئويررررة انتشررررارًا والدوامررررة ىرررري األع

لميرررررد اليسررررررى ويميرررررو العرويرررررات الزنديرررررة بنسررررربة  %(34.030)واليمنرررررى 

أمررا األقررواس فيررري األقررل فرري ىررذا اإلصررربع  اليرردين.لكمتررا  %(34.030)

لميرد  %(6.677)مئويرة  خيمري بنسربة( أن القروس ال7جردول )في الفنجد 

 ( لميد اليمنى.صفراً )اليسرى و

 :اإلصبع الثالث 
( نجرررررد أن 7، ومررررن مالحظررررة جرررردول رقررررم )ىررررو إصرررربع الوسررررطى      

لميرررد  %(67.767)العرويرررات الزنديرررة ىررري األكثرررر تررررددًا وبنسررربة مئويرررة 

لميرررررررد اليسررررررررى ويميرررررررو المسرررررررتديرات ونجرررررررد أن  %(53.7.3)اليمنرررررررى و 

 المهاعفة ىي األعمى ترددًا من برين المسرتديرات بنسربة مئويرةالعرويات 

لميرررد اليسررررى ويميرررو الدوامرررة  %(.5.37.لميرررد اليمنرررى و) %(3.403.)

أمرا  اليسررى،( لميد %0.305لميد اليمنى و ) %(.5.37.وية )بنسبة مئ

وبالنسررربة لألقرررواس فيررري  اليررردين.لكمترررا  )صرررفرًا(بالنسررربة لمبيهررراوي كررران 

لميرد اليمنرى أمرا اليرد اليسررى  )صرفر(في ىرذا اإلصربع فيري األقل انتشارًا 

 . %(0.305)ة رررفقد كان القوس االعتيادي بنسبة مئوي

 :اإلصبع الرابع 
( يوهح أن العرويات 7ىو إصبع البنصر من مالحظة الجدول رقم )   

لميرررد اليمنرررى و  %(03.056)ة رررررالزنديرررة ىررري األكثرررر تررررددًا وبنسررربة مئوي

اليسرررى ويميررو فرري التررردد المسررتديرات والشرركل الرردوام  لميررد %(67.767)

لميرررررررررد اليمنرررررررررى  %(34.030) وىرررررررررو األكثرررررررررر تررررررررررددًا وبنسررررررررربة مئويرررررررررة

أمررا العرويررات المهرراعفة فيرري أقررل ترررددًا  اليسرررى.لميررد  %(.5.37.و)

أمررررررا  اليرررررردين،ولكمتررررررا  %(0.305ة مئويررررررة )ررررررررررررفررررري ىررررررذه األنررررررواع وبنسب

لميررد  %(.5.37.)وبنسرربة مئويررة  البيهرراوية فتكررون وسررط بررين النرروعين

س فيري أقرل انتشرارًا وبنسربة لميرد اليسررى أمرا األقروا %(6.677اليمنى و)

 ( لكمتا اليدين .)صفر
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 :اإلصبع الخامس 
( نالحرظ أن 7ىو إصبع الخنصرر مرن خرالل مالحظرة جردول رقرم )     

 %(5...67كثررر ترررددًا أيهررًا وبنسرربة مئويررة )العرويررات الزنديررة ىرري األ

لميررررررد اليسرررررررى ويميررررررو فرررررري التررررررردد فرررررري  %(66.776و)ى رررررررررد اليمنرررررررررلمي

لميرررررررررد اليمنرررررررررى  %(.5.37.مسرررررررررتديرات الدوامرررررررررة وبنسررررررررربة مئويرررررررررة )ال

لميرررد اليسررررى. أمرررا األقرررواس فيررري األقرررل انتشرررارًا فررري ىرررذا  %(0.305)و

 اليدين.ولكمتا  )صفر(اإلصبع وبنسبة 

اممين ( يوهرررررح توزيرررررع أشررررركال البصرررررمات لألفرررررراد الحررررر6الجررررردول رقرررررم )

 نجد:( ABلمجموعة الدم )

 :اإلصبع األول 
ىررو إصرربع اإلبيررام فقررد كانررت فيررو العرويررات الزنديررة األكثررر ترررددًا       

%( لميررد اليسرررى ويميررو 76.333) و اليمنررى لميررد %(74)وبنسرربة مئويررة 

 %(7.)فرري التررردد العرويررات المهرراعفة فرري المسررتديرات وبنسرربة مئويررة 

ة ر( لميرررد اليسررررى أمرررا الدوامرررة فكانرررت بنسبررر%6.666.)ى و ررررررلميرررد اليمن

وبالنسررربة لألقرررواس فقرررد كررران القررروس  أيهرررًا،لكمترررا اليررردين  %(6.666.)

لكمتررا  %(6.333)االعتيررادي األكثررر ترررددًا عمررى القرروس الخيمرري وبنسرربة 

 اليدين .

 :اإلصبع الثاني 
( العرويات الزندية 6ىو إصبع السبابة من مالحظة الجدول رقم )       

 %(57لميررد اليمنررى و ) %(666..0)ة ررررة مئويراألكثررر ترررددًا وبنسبرر ىرري

يمييا في الترردد ىري األقرواس وقرد كران القروس العرادي عمرى  اليسرى،لميد 

( %6.333لميرررد اليمنرررى و) %(6.666.)القررروس الخيمررري بنسررربة مئويرررة 

أمرررا بالنسررربة لممسرررتديرات فقرررد كانرررت الدوامرررة األكثرررر تررررددًا  اليسررررى.لميرررد 

 لميد اليسرى . %(6.333)لميد اليمنى و  %(7.)مئوية بنسبة 

  :اإلصبع الثالث
( نالحررررظ أن 6ىرررو إصررربع الوسررررطى مرررن مالحظرررة الجرررردول رقرررم )      

بالنسربة  %(63.333ة )رررالعرويات الزندية ىي األكثر ترددًا وبنسربة مئوي

أمررا بالنسررربة لألنرررواع األخررررى  اليسررررى،لميرررد  %(666..7و)لميررد اليمنرررى 

أمررا  %(.6.666.) بنسرربة مئويررة أنواعيررا فكانررتبكررل  المسررتديراتتمييررا 

األقررواس فيرري األقررل ترررددًا فرري ىررذا اإلصرربع فقررد كانررت منعدمررة فرري اليررد 

 اليسرى.لميد  %(6.333)ة رروبنسب )صفر(،اليمنى أي بنسبة 

 :اإلصبع الرابع  
( نالحررررظ أن 6ىررررو إصرررربع البنصررررر مررررن مالحظررررة الجرررردول رقررررم )      

ىرري األكثررر ترررددًا فالدوامررة ىرري األكثررر ترررددًا مررن بررين ىررذه المسررتديرات 

لميررد اليسرررى  %(74لميررد اليمنررى و ) %(666..0األنررواع وبنسرربة مئويررة 

ى رلميرررد اليمنررر %(74)ويميرررو فررري الترررردد العرويرررات الزنديرررة بنسررربة مئويرررة 

أما بالنسبة لألقواس فيي األقل انتشارًا وقد  اليسرى.لميد  %(33.333و)

%( 6.333)االعتيررادي عمررى القرروس الخيمرري وبنسرربة مئويررة  كرران القرروس

 لميد اليمنى . و)صفر(د اليسرى ررلمي

 :اإلصبع الخامس 
( نالحرررظ أن 6ىرررو إصررربع الخنصرررر مرررن مالحظرررة الجررردول رقرررم )       

العرويرررات ىررري األكثرررر تررررددًا وخاصرررة العرويرررات الزنديرررة وبنسررربة مئويرررة 

دد الدوامررررة وبنسرررربة مئويررررة ولكمتررررا اليرررردين يمييررررا فرررري التررررر  %(666..7)

أما األقواس فيي األقل انتشارًا في ىرذا  أيهًا.ولكمتا اليدين  %(6.333)

 اليدين.ولكمتا  )صفر(اإلصبع وبنسبة 

( يوهررح توزيرررع أشرركال البصررمات لألفرررراد 5مررن مالحظررة الجررردول رقررم )

 :( ففيOالحاممين لمجموعة الدم )

 :اإلصبع األول 
حظررة أن العرويررات الزنديررة ىرري األكثررر ترررددًا إصرربع اإلبيررام ثررم مال      

أمرررا  اليسررررى.لميرررد  %(74)لميرررد اليمنرررى و  %(675..0)وبنسررربة مئويرررة 

بالنسرربة لممسررتديرات فررنالحظ أن الدوامررة ىرري األكثررر ترررددًا وبنسرربة مئويررة 

لميرد اليسررى ويميرو فري الترردد  %(5.675.)ليمنرى ولميد ا %(34.375)

لميرررررد  %(.7.60.مئويرررررة )وبنسررررربة  تلممسرررررتديرا العرويرررررات المهررررراعفة

لميررد اليسرررى أمرا البيهرراوية فيرري أقرل ترررددًا مررن  %(67.0.5)اليمنرى و 
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لميررد  %(.3.75)لميررد اليمنررى و  %(7.375)المسررتديرات وبنسرربة مئويررة 

 ) صفر ( ولكمتا اليدين . أما بالنسبة لألقواس فكانت نسبتيا اليسرى،

 :اإلصبع الثاني 
( ويوهررررح أن 5مررررن مالحظررررة الجرررردول رقررررم ) ىررررو إصرررربع السرررربابة      

بالنسربة  %(.6.75.العرويات الزندية ىي األكثرر تررددًا وبنسربة مئويرة )

لميرررد اليسررررى، يميرررو لممسرررتديرات فالدوامرررة ىررري  %(35.7و)لميرررد اليمنرررى 

( لميررررد %...3.%( لميررررد اليمنررررى و)6.567.سررررائدة وبنسرررربة مئويررررة )ال

ط بررررين النرررروعين وبنسرررربة اليسرررررى، أمررررا العرويررررات المهرررراعفة فيرررري وسرررر

( لميرد اليسررى أمرا البيهراوي فيري %7...و) %( لميد اليمنرى.6.45.)

%( لميررد .0..5لميررد اليمنررى و) %(4.5.0.أقررل ترررددًا وبنسرربة مئويررة )

أمرررا األقرررواس فقرررد كررران القررروس االعتيرررادي سرررائدًا عمرررى القررروس  اليسررررى.

لميرررد  %(4.5.0.)لميرررد اليمنرررى و  %(6.7.6)مئويرررة الخيمررري وبنسررربة 

 اليسرى.

 :اإلصبع الثالث 
( ويوهرررح أن 5ىرررو إصررربع الوسرررطى مرررن مالحظرررة الجررردول رقرررم )      

%( بالنسربة .67.60العرويات الزندية ىي األكثرر تررددًا وبنسربة مئويرة )

 المسررتديرات،، ويميررو فرري التررردد لميررد اليسرررى %(567..7و) لميررد اليمنررى

لميررد اليمنررى  %(7...ة )كثررر ترررددًا أيهررًا وبنسرربة مئويررفالدوامررة ىرري األ

لميررررد اليسرررررى يميررررو العرويررررات المهرررراعفة بنسرررربة مئويررررة  %(4.5.0.)و

سربة مئويرة ولكمتا اليدين أما البيهاوية فيي األقرل تررددًا وبن %(6.7.6)

أما بالنسبة لألقواس  اليسرى.لميد  %(7...)لميد اليمنى و  %(567..)

مررري وبنسررربة مئويرررة فقرررد كررران القررروس االعتيرررادي سرررائدًا عمرررى القررروس الخي

 اليسرى.لميد  %(6.7.6)وى رررلميد اليمن %(.3.75)

 :اإلصبع الرابع 
( ويوهررررررح 5ىرررررو إصرررررربع البنصرررررر مررررررن مالحظررررررة الجررررردول رقررررررم )     

المسررتديرات الترري ىرري األكثررر ترررددًا فالدوامررة ىرري السررائدة مررن بررين أنررواع 

لميرررد  %(35.6)لميررد اليمنررى و %(675..0)المسررتديرات وبنسرربة مئويررة 

ولكمتررررررا اليرررررردين  %(7...)اليسرررررررى ويميررررررو البيهرررررراوي وبنسرررررربة مئويررررررة 

والعرويات المهاعفة ىي األقل ترددًا من برين أنرواع المسرتديرات وبنسربة 

أمرا األقرواس  اليسررى.لميرد  %(567..و)لميد اليمنى  %(.0..5)مئوية 

لميررررد اليمنررررى  %(7.375)فقررررد سرررراد القرررروس االعتيررررادي وبنسرررربة مئويررررة 

ويميرررررررو العرويرررررررات الزنديرررررررة بنسررررررربة مئويرررررررة  اليسررررررررى، لميرررررررد (.3.75)و

 اليسرى.لميد  %(33.7.6)لميد اليمنى و  %(.6.75.)

  : اإلصبع الخامس
( ويوهرررح أن 5ىرررو إصررربع الخنصرررر مرررن مالحظرررة الجررردول رقرررم )      

يرررد %( لم5...67ىررري األكثرررر تررررددًا وبنسررربة مئويرررة )العرويرررات الزنديرررة 

ويميرررو المسرررتديرات فالدوامرررة ىررري  %( لميرررد اليسررررى ،.67.60)اليمنرررى و

%( لميررررررررد اليمنررررررررى .6.45.مئويررررررررة )األكثررررررررر سرررررررريادة فكانررررررررت بنسرررررررربة 

مئويرررة ( لميررد اليسررررى ويميرررو العرويرررات المهررراعفة وبنسررربة %5.765.)و

%( لميررررد اليسرررررى أمررررا البيهرررراوية .0..5)%( لميررررد اليمنررررى و4.5.0.)

( لميررد رصررف%( لميررد اليمنررى و)567..ئويررة )فيرري األقررل ترررددًا وبنسرربة م

، أما األقواس فيي األقل انتشارًا في ىذا اإلصبع وقد كران القروس اليسرى

%( 7.375االعتيررادي أكثررر ترررددًا عمررى القرروس الخيمرري وبنسرربة مئويررة )

 صفر( لميد اليسرى .لميد اليمنى و)

عنررد مقارنررة أشرركال طبعررات األصررابع الرئيسررية لألصررابع الخمررس لكررل يررد 

ى ترررددًا بررين األصررابع مررن ناحيررة عمررنالحررظ أن إصرربع الوسررطى ىررو األ

 %(06.333لميرررد اليمنرررى و) %(7..5)وبنسررربة مئويرررة  اتشررركل العرويررر

أما بالنسبة لممستديرات فقد كان إصربع البنصرر ىرو األعمرى  اليسرى.لميد 

لميررررد  %(07.633)ولميررررد اليمنررررى  %(66..70)مئويررررة ترررررددًا وبنسرررربة 

لألقررواس وبنسرربة مئويررة اليسرررى وكرران إصرربع السرربابة ىررو األعمررى ترررددًا 

لميرررد اليسررررى وعنرررد مقارنرررة األشررركال  %(7...)لميرررد اليمنرررى و  %(4.)

الرئيسررية لبصررمات األصررابع لكمتررا اليرردين نجررد ىنرراك تطررابق فرري النسررب 
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بالنسربة لمعرويرات والمسررتديرات واخرتالف واهرح فرري نسربة األقرواس وفرري 

 (..)جدول كما فياألصابع الخمسة لكل يد 

رنررة أشرركال طبعررات األصررابع الرئيسررية لألصررابع الخمررس وعنررد مقا      

لكرررل يرررد وحسرررب مجموعرررة الررردم نالحرررظ أن العرويرررات تكرررون أكثرررر تررررددًا 

( أمررا بالنسرربة A , B , AB , Oلجميررع األصررابع ومجرراميع الرردم )

( وتررنخفض فرري B , Oلممسررتديرات تكررون بزيررادة فرري مجموعررة الرردم )

واس تكون أكثر تررددًا لألفرراد ( أما بالنسبة لألقAB , Aمجموعتي الدم )

( ويميرو فري الترردد مجموعرة األفرراد الحرراممين Oالحراممين لمجموعرة الردم )

( AB( وتنخفض نسبة األقواس لألفراد الحاممين لمجموعة الدم )Aالدم )

تعتبرر ىرذه ( .Bوأقل انتشارًا ليرذا النروع لألفرراد الحراممين لمجموعرة الردم )

طبعرات األصرابع ل األشركال المختمفرةلبيران الدراسة كدراسة وصفية كافيرة 

عنرررد دراسرررة عمرررم الخطررروط  ةعامررر بصرررورةوعالقتيرررا بمجررراميع الررردم ولكرررن 

البد من دراسة كمية لمخطروط  ألنوتعتبر ىذه الدراسة  ير كافية  الجمدية

ومعرفرررة مررردى عالقتيرررا بمجررراميع الررردم ، حيرررث تكرررون  لألصرررابعالجمديرررة 

الكميرررة وعالقتيرررا بمجررراميع الررردم ىنالرررك نررروعين مرررن الدراسرررات الوصرررفية و 

الخطروط الجمديرة البد إيجاد عالقرة أكثر وكذلك كي تكون الدراسة شاممة 

( حتررى تكررون أكثررر  Rhبمجرراميع الرردم لكررن حسررب نظررام ألررر )  لألصررابع

 شموال لمموهوع .
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A qualitative Study of Digital Dermatoglyphices in Relation with ABO 

Blood Groups 

Omer Kahtan Yaseen   
E-mail:  omerkahtan@yahoo.com 

Abstract  
        This study addressed the breakdown of the three main models for fingerprints and its subsidiaries and 

their relationship by blood collections system (ABO) - Students of Life Sciences Department - Faculty of Education - 

University of Anbar, including the ten fingers of both hands. The models show that more common among members of 

the sample is a Alaruyat rate Percentage (56.67%), followed by Almstdiratt and percentage (36.83%) and least bows 

and a percentage (6.33%), while the fingers of one hand, it was noted that the middle finger right Walid is pregnant 

for the bulk of the Alaruyat and percentage (72.5%) and least ring finger and by (40%) As for the finger Pinkie is 

pregnant for the bulk of the Alaruyat for labor and the left percentage (74.166%) and least finger Central by 

(48.333%), and for Mstdiratt ring finger was the right of the labor is pregnant for the bulk of the Almstdiratt and 

percentage (54.166 %) And least finger Central and Pinky and the percentage respectively (25.833%) (25%) as well 

as labor left ring finger is pregnant for the bulk of the Almstdiratt and percentage (54.833%) and least Pinkie finger 

percentage (17.5%). As for the brackets were The index finger is the most hesitant and percentage (10%) of the labor 

right and left Walid (12.5%). To investigate the relationship of blood groups as the (ABO) of the fingers. Alaruyat 

found that individuals living with blood groups (A, B, O, AB) were more numerous in Central finger for labor and the 

right percentage (76.324%), while individuals living with blood groups (A, B, AB) was the index finger is a less 

number of Alaruyat and percentage (32.903%), while for the group Blood (O) found that the ring finger is carrying 

the least number of Alaruyat rate (28.571%). As for labor, the left-positive individuals blood groups (AB, O, B, A) 

was Pinkie finger with a greater number of Alaruyat and percentage (82.755%) The individuals living with blood 

groups (O, B), the index finger a lower number of Alaruyat and percentage (20.027%), but for individuals living with 

blood groups (A, AB,), the ring finger with fewer Alaruyat and percentage (41.089%). For Mstdiratt found that 

individuals living with blood group (A) For Walid right thumb was that a larger number of Almstdiratt and percentage 

(16.091%) The individuals living with blood groups (O, AB), the ring finger is a larger number of Almstdiratt and 

percentage (22.499%), while individuals living with blood groups (O, A) was pointing Central is a less number of 

Almstdiratt, and individuals living with blood group (AB) found that finger Pinkie was a less number of Almstdiratt 

percentage ( 8.333%), while for the left hand, found that individuals living with the blood groups (AB, O, A), the ring 

is a larger number of Almstdiratt and percentage (17.165%), while people living with blood group (B) was the index 

finger is , Which holds the largest number of Almstdiratt percentage (17.360%), while for individuals living with 

blood groups (B, AB) found that a lower number of Pinky and the percentage (5.343%). As for the brackets found that 

the index finger of both hands and is the largest number of pregnant and all Blood groups (AB, O, B, A). There was a 

convergence of some difference in the qualities and other attributes when comparing the results with the results of 

other research areas of genetic different. 

 


