
 



  



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼشاقعًٕٓسٚخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو / لغى انكًٛٛبء

 سعبنخ يمذيخ انٗ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ -كهٛخ انؼهٕو 

 ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد انؾصٕل ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش فٙ ػهٕو انكًٛٛبء  

 ٖٓ هجَ

 ٳعًبػٛمأؽًذ ؽغٍٛ 

ثٌبُٞس٣ٞط ػِـــــّٞ ك٢ ا٤ٔ٤ٌُــــــبء /  اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ  

2014 

 ثئششاف

 أ.و.د. أؽًذ يزُجٙ ػجذهللا

٤ًِخ اُؼِّٞ/ هغْ ا٤ٔ٤ٌُبء اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ/  

 أ.و.د. َٕٚظ َٕس٘ ؽًّ

هغْ ا٤ٔ٤ٌُبء ٤ًِخ اُؼِّٞ/ عبٓؼخ اُغِطبٕ هبثٞط/  
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 انخالصخ

ك٢ ٓؾبُٝز٘ب ٫عزٌشبف كئخ عذ٣ذح ٖٓ اُؼٞآَ أُعبدح ُِغشاص٤ْ كوذ رْ رؾع٤ش ٓشزوبد ؽِو٤خ ؿ٤ش ٓزغبٗغخ 

اُط٤ل٤خ ٓضَ رو٤٘خ غ٤ق ا٫شؼخ ( ٝشخصذ ثٞاعطخ ثؼط اُطشم I, II, III, VIعذ٣ذح )ًٔب ٓج٤ٖ ثبُٔخططبد 

 رؾذ اُؾٔشاء ٝغ٤ق اُش٤ٖٗ ا١ُٝٞ٘ أُـ٘بغغ٢ ٝغ٤ق اٌُزِخ.

ش٤ٔذد ث٤ٖ  -( ثطش٣وخ رٌبصق ٤ًِغd-a1ٖٓشزوبد اُغبٌُٕٞ  )رْ رؾع٤ش ( Scheme Iك٢ أُخطػ ا٫ٍٝ )

 أُض٤َ ٤ًزٕٞ ٝا٫ُذ٣ٜب٣ذاد أُوبثِخ ك٢ ٓؾٍِٞ ا٣٫ضبٍٗٞ اُوبػذ١.

رْ رؾع٤شٛب ثٞاعطخ اُـِن  (d-a2)ثب٣شاصٍٝ H- 1-كَ٘  --N٘بئ٢ ٓؼٞظبد ا٫س٣َص-5,3اسثؼخ ٓشزوبد ٍ

 ٓغ اُلَ٘ ٛب٣ذساص٣ٖ ك٢ ؽبٓط اُخ٤ِي اُضِغ٢. d-a1)اُؾِو٢ ُٔشزوبد اُغبٌُٕٞ )

ٓغ  ((d-a1ؽعشد ٖٓ رلبػَ ٓشزوبد اُغبٌُٕٞ  (d-a3)٤ٖ ثب٣شاصُٝ -1H- كَ٘ -ا٫س٣َ ٓؼٞظبد ص٘بئ٢-5,3

-5,3اع٤زب٣َ -Nاُٜب٣ذساص٣ٖ أُبئ٢ ك٢ ا٣٫ضبٍٗٞ, ث٤٘ٔب ثٞعٞد ؽبٓط اُخ٤ِي اُضِغ٢ رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ ٓشزن 

( b,a1(. اُزلبػَ ث٤ٖ ٓشزوبد اُغبٌُٕٞ )٤a4ٖ )ثب٣شاصُٝ -1H- كَ٘ ا٫س٣َ ٓؼٞظبد ص٘بئ٢

 -1-ص٘بئ٢ ٛب٣شٝثب٣شاصٍٝ -5,4ا٫س٣َ ٓؼٞظبد ص٘بئ٢-5,3ٝاُضب٣ٞع٤ٔ٤ٌبسثبصا٣ذ ك٢ ا٣٫ضبٍٗٞ اػط٠ ٓشزوبد 

ص٘بئ٢ كَ٘  -3,1( ٖٓ رلبػَ ٓشًجبد  d-a6(. رْ رؾع٤ش ٓشزوبد ا٣٫ضٝاًٝغبصٍٝ )b,a1ًبسثٞصب٣ٞ آب٣ذ )

. اُزلبػَ ث٤ٖ (Scheme II)( ٓغ اُٜب٣ذسًٝغ٤َ ا٤ٖٓ ٛب٣ذسًِٝٞسا٣ذ ك٢ ا٣٫ضبٍٗٞ d-a1إٝ ) -1-٣ٖ-2-ثشٝة

 -ا٤ٓ٘ٞكَ٘( -4-ٓؼٞض  -(N-3ٝ أُب٤ُي اٝ اُلضب٤ُي اٜٗب٣ذسا٣ذ اػط٠ ٓشزوبد  d-a1)ٓشزوبد اُجب٣شاص٤ُٖٝ )

 b,a7, b,a8 (Scheme III. ))) ثب٣شاص٤ُٖٝ -H -1-اس٣َ ٓؼٞض  -5

( ٓغ (d-a3( ٖٓ رلبػَ أُشًجبد d-a9ٓشزوبد اُجب٣شاص٤ُٖٝ )رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ  ٖٓ ٗبؽ٤خ اخشٟ

 (.Schemes III, IVاًٝغبٕ )دا١  -4,1اٌُِٞسٝاع٤زب٣َ ًِٞسا٣ذ ك٢ ٓز٣ت 

-d)ًبسثًٞغ٬٤د ) -1-ص٘بئ٢ ٛب٣شٝثب٣شاصٍٝ -5,4-)اس٣َ(-5-)ٓؼٞض(-3 -ٓشزوبد أُض٤َرْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ 

a10( ٖرلبػَ ٓشزوبد اُجب٣شاص٤ُٝ ٖٓd-a3 ٕٞٓغ أُض٤َ ًِٞسٝكٞس٤ٓذ ك٢ ا٫ع٤ز )(Schemes III, IV.) 

( ٝ اٌُِٞسٝاع٤زٕٞ ك٢ ٓز٣ت ا٣٫ضبٍٗٞ اػط٠ d-a3اُزلبػَ ث٤ٖ ٓشزوبد اُجب٣شاص٤ُٖٝ ) كؤٕ  ػ٬ٝح ػ٠ِ رُي

 ,Schemes III) (d-a11إٝ )-2-ا٣َ( ثشٝثبٕ-1-ٛب٣شٝثب٣شاصٍٝ ص٘بئ٢ -5,4-ٓؼٞض ا٫س٣َ  -5ٓشزوبد )

IV.) 

)أُٞعجخ ٝاُغبُجخ(  ِٔب٣ٌشٝثبد ُِٔشًجبد أُؾعشح ظذ اٗٞاع ٓزؼذدح ٖٓ اُجٌز٤ش٣ب اُلؼب٤ُخ أُعبدح ُ رْ دساعخ 

 .(1أُعبدح ُِلطش٣بد  ثبعزؼٔبٍ غش٣وخ ا٫ٗزشبس )عذٍٝ ًٝزُي

 2c, 3a, 3c, 3d, 6d 9d, 10d)   رْ دساعخ ٓؼبَٓ ا٫سرجبغ ُِٔشًجبد راد اُلؼب٤ُخ اُؼب٤ُخ )

ب٣ض اُز١ ٣ٔضَ ا٫ٗض٣ْ أُغزٜذف ٖٓ هجَ ٓعبداد أُب٣ٌشٝثبد ًٝٔب كٞعلبد عب٣٘ض-6-ٓغ اٗض٣ْ ًًِٞٞص ا٤ٖٓ 

 . Autodockٝرُي ثبعزؼٔبٍ ثشٗبٓظ  2ٝاُغذٍٝ  112ٓٞظؼ ثبُشٌَ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

  



  

 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 

 سح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙٔصا

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

          

دسعبد انؾشاسح ثٍٛ انًُبغك انؾعشٚخ ؽغبة فشٔلبد 

 ٔانشٚفٛخ نًذُٚخ ثغذاد
 

 سعبنخ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ –لغى ػهٕو انغٕ كهٛخ انؼهٕو إنٗ يمذيخ  

 فٙ ػهٕو انغٕ انًبعغزٛشْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ 

 

 يٍ

 اؽًذ كشٚى خضػم انٓبشًٙ 

 2005 ػِّٞ اُغٞ ثٌبُٞس٣ٞط 

 

 ثأششاف األعزبر انًغبػذ 

 انذكزٕس اؽًذ عبيٙ ؽغٍ

                         

 ّ 2011 ا٣بس                                                                            ـ1433ٛ شؼجبٕ



 انًغزخهص

 أُ٘بخ٤خ أُزـ٤شاد ػ٠ِ ٝاعؼخ رؤص٤شاد ٖٓ ُٜب ُٔب أُٜٔخ اُغ٣ٞخ اُؼ٘بصش ٖٓ اُٜٞاء ؽشاسح دسعخ رؼذ

ٛ٘بُي ػذد ٖٓ اُؼٞآَ رٞد١ ا٠ُ سكغ  .ا٫ٗغبٕ ؽ٤بح ػ٠ِ أُئصشح اُؼٞآَ ٖٓ بعا٣ ٝرؼذ ,أُ٘بخ٢ اُ٘ظبّ ٝػ٠ِ

 .اُؼٞآَ اُزؾعش ٙدسعخ اُؾشاسح ٖٝٓ ٛز

٣شًض ٛزا اُجؾش ك٢ دساعخ رؤص٤ش اُزؾعش ػ٠ِ دسعخ ؽشاسح اُٜٞاء اُغطؾ٢ ُٔذ٣٘خ ثـذاد, ٝاُز٢ ثِـذ 

ًْ 340ٓغبؽزٜب ا٤ٌُِخ 
2
. اػزٔذ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ ث٤بٗبد 2010 ُغ٘خٗغٔخ  6,132,000ٜٗب ٝػذد عٌب 

, ٝث٤بٗبد ٓؾطخ هغْ ػِّٞ اُغٞ 2015ا٠ُ  1830ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ٨ُٗٞاء اُغ٣ٞخ ٝاُشصذ اُضُضا٢ُ ُِلزشح ٖٓ 

 .2015ا٠ُ  2001اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ ُِلزشح ٖٓ 

٢ٛٝ دسعخ  اُغطؾ٤خ اُٜٞاء ؾشاسحاُ بددسع ٖٓ ٗٞعا ص٬صخ ث٤ٖ اُلشم اُؼَٔ ٛزا ٗزبئظ أظٜشد ٝهذ

اُضب٢ٗ ٤ٗٝغبٕ ٝرٔٞص ٝرشش٣ٖ  ًبٕٗٞ) اُؾشاسح اُؼظ٠ٔ ٝاُصـشٟ ٝأُؼذٍ ا٢ٓٞ٤ُ ُذسعخ اُؾشاسح ٨ُشٜش

 5.6ؽ٤ش ًبٕ اُلشم ا٧ًجش ك٢ دسعبد اُؾشاسح اُصـشٟ  (.ٝس٣ل٤خ ؽعش٣خ) ُٔؾطز٤ٖ( ا٫ٍٝ
o
C  ك٢ ع٘خ

 1.8 ًبٕ, آب أًجش كشم ك٢ دسعبد اُؾشاسح اُؼظ٠ٔ 2015
o
C  2011ك٢ ع٘خ. 

 دسعخ 1.2 ثٔوذاس اُش٣ل٤خ ٔؾطخاُ ٖٓ أًجش ُِٔؾطخ اُؾعش٣خ اُؼظ٠ٔ اُؾشاسح دسعخ ك٢ اُشزٝر ًٝبٕ

ًٝبٗذ  .دسعخ 3.5 ثٔوذاساُصـشٟ ًبٕ أًجش  اُؾشاسح دسعخ ُشزٝر ثبُ٘غجخ اُؾبٍ ٛٞ ًٔب ش,شٜا٧ ُغ٤ٔغ ٓئ٣ٞخ

س ا. ٝر٘بٍٝ اُجؾش ٓوذا٧شٜش ُٔؼظْ ا٧خشٟ اُغ٘ٞاد ٖٓأثشد  2003ٝ 2001ع٘خ ؽبسٙ ث٤٘ٔب  2010ع٘خ 

ػ٠ِ ٓؼ٤بس  2010أُؼب٤٣ش, ؽ٤ش ثِؾ اُ٘وص ُغ٘خ  ٖ أُغبؽبد اُخعشاء ٝٓطبثوزٜب ٓغؽصخ اُلشد ٓ

(6.5m
2
/person)   (20,235,600 m

 2
ع٤ٌٕٞ اُ٘وص ػ٠ِ ٗلظ أُؼ٤بس اُغبثن  2030, آب ُغ٘خ (

(54,590,400 m
2
). 

 ذسعبد اُؾشاسح٫رغبٙ اُؼبّ ًُٝزُي ر٘بٍٝ اُجؾش روذ٣ش دسعبد اُؾشاسح أُغزوج٤ِخ ثب٫ػزٔبد ػ٠ِ ا 

, ؽ٤ش ًبٕ ا٫رغبٙ ٤ٔ٣َ ا٠ُ اُض٣بدح ثٔوذاس ٣خزِق ٖٓ دسعخ ا٠ُ أخشٟ ٖٝٓ (2015-1830ُلزشح اُض٤٘ٓخ )

3شٜش ا٠ُ اخش, ًٝبٕ اػ٠ِ صؼٞد ك٢ دسعبد اُؾشاسح اُصـشٟ ؽ٤ش ثِؾ 
 o

C   .ٍٝك٢ شٜش رشش٣ٖ ا٧ 

ًٝزُي رْ ؽغبة رؤص٤ش اٌُضبكخ اُغٌب٤ٗخ ػ٠ِ دسعخ اُؾشاسح اُؾعش٣خ, ؽ٤ش ػٔن ٛزا اُزؤص٤ش اُلبسم ث٤ٖ دسعبد 

 9.8 س ٝصَ رسٝرٚ ك٢ شٜش رشش٣ٖ ا٧ٍٝ ا٠ُاؽشاسح اُش٣ق ٝأُذ٣٘خ ثٔوذ
o
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 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

 
ٔدساعـخ رطجٛمبرّ انجبٕٚنٕعٛخ  PMMA-Agرصُٛغ انًزشاكت انُبَٕ٘ 

 ٔانكٓشثبئٛخ

 

 يمذيخ اغشٔؽخ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ /ٛخ انؼهٕوكه يغهظ إنٗ 

 فٙ ػهٕو انفٛضٚبء انذكزٕساِ يزطهجبد َٛم دسعخ  ء يٍعض ْٔٙ

   
 مـــلج يٍ

  

 اعشاء ْبد٘ ْالل انخضسعٙ
 

 ( 2005 – انفٛضٚــبءػهٕو  ثكبنٕسٕٚط)

 ( 2009ا–) يبعغزٛش ػهٕو انفٛضٚبء 

 

 انغبيؼــخ انًغزُصــشٚخ

 
 ثئششاف

 

  كبظى عٕاد كبظى         د. ؽغٍٛ إعًبػٛم ػجذ هللا                  د.         

                                 استاذ                                            أستاذ مساعد                  
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 انخـالصـخ  
 

رعٔ٘ذ ٛزٙ اُذساعخ عضئ٤ٖ ػ٢ِٔ ٝٗظش١ : ار رْ رؾعي٤ش عغي٤ٔبد اُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ ثطش٣ويخ ا٫خزيضاٍ 

-PMMA( ده٤وخ ,  ًزُي ؽعش أُزشاًيت اُ٘يب١ٞٗ  )  60-6اُعٞئ٢ ُ٘زشاد اُلعخ ثضٖٓ رشؼ٤غ رشاٝػ ث٤ٖ) 

Ag)  ( ده٤وخ , ار إ ٗزشاد اُلعخ هذ اعزخذٓذ ًٔبدح ثبدئخ ُِزجِٔش ٝٓبدح  ) 15ثطش٣وخ ا٫خزضاٍ اُعٞئ٢ ُٝٔذح

 %(. 25-5ٓعبكخ ث٘لظ اُٞهذ  ثزشا٤ًض رشاٝؽذ ث٤ٖ )

 رييييييييييييييييْ اعييييييييييييييييشاء اُلؾييييييييييييييييٞ  اُزشخ٤صيييييييييييييييي٤خ ُِؼ٤٘ييييييييييييييييبد ثبعييييييييييييييييزؼٔبٍ رو٤٘ييييييييييييييييبد :

(XRD , AFM ,FE- SEM , EDX, FTIR)   ث٤٘يذ ٗزيبئظ كؾٞصيبد ا٫شيؼخ اُغي٤٘٤خ ُِلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ اٜٗيب :

ٝاظٜييشد اٗٔييبغ ؽ٤ييٞد ا٫شييؼخ اُغيي٤٘٤خ خٔييظ رسٝاد ػ٘ييذ أُييذٟ  (FCC)رش٤ًييت ٌٓؼييت ٓزٔشًييض اُٞعييٚ راد 

, ٝريْ ؽغيبة ٓؼيذٍ ؽغيْ اُغغي٤ٔبد ) (111) , (200) , (200) , (220) , (311ُِغطٞػ  °(70-30)اُضا١ٝ 

 .ٗبٗٞٓزش   ( 61.92 – 28.84)ث٤ٖ  ش٤شسٝ ًبٗذ رزشاٝػ ٓب  –ثؤعزخذاّ  ٓؼبدُخ د٣جب١ 

غج٤ؼييخ اُغيطؼ ُِؼ٤٘ييبد أُؾعييشح ًٝبٗيذ ٓخزِلييخ ٓيٖ ؽ٤ييش ٓؼييذٍ  (AFM)اٝظيؾذ ٗزييبئظ كؾٞصيبد 

ٗييييبٗٞٓزش ,  آييييب ٗزييييبئظ                             (93.18-42.23)خشييييٞٗخ اُغييييطؼ , ٝٓؼييييذٍ هطييييش اُؾج٤جييييبد ٝ ًبٗييييذ رزييييشاٝػ ثيييي٤ٖ 

بئؼ اٝ ثبشٌبٍ ًش٣ٝخ ٓزغٔؼخ  آب كوذ اظٜشد اشٌبٍ ٓخزِلخ ُِؼ٤٘بد أُؾعشح كٜٔ٘ب ثشٌَ صل (FE-SEM)اُـ 

 3,3.2)كوذ اظٜشد ع٤ٔيغ اُؼ٤٘يبد إ هٔيْ اُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ ظٜيشد ػ٘يذاُطبهبد   (EDX)ثبُ٘غجخ ُ٘زبئظ كؾص 

and 3.4) َُ ٤ًِٞاٌُزشٕٝ كُٞذ  ٝاُز٢ روبثَ غبهخ اُشثػAg L, AgL, and Ag L2  . ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 

ػِي٠ اُخيٞا  اٌُٜشثبئ٤يخ )أُغيزٔشح ٝأُز٘بٝثيخ(  اُ٘ب٣ٞٗيخ  لعيخ دساعيخ  ريبص٤ش رشا٤ًيض اُثب٩ظيبكخ اُي٠ 

  أُغيبٍ  ٝرطج٤وبرٜب اُجب٣ِٞع٤خ  ًٔيبدح ٓعيبدح ُِجٌزش٣يب ًٝزشاٗغغيزش ُزيؤص٤ش (PMMA-Ag)ُِٔزشاًت ٝاُجصش٣خ 

. رييْ ه٤ييبط اُخييٞا  اٌُٜشثبئ٤ييخ أُغييزٔشح ُِٔزشاًجييبد اُ٘ب٣ٞٗييخ كيي٢ دسعييبد ؽييشاسح ٓخزِلييخ. ث٤٘ييذ اُ٘زييبئظ إ 

ش٤ًيض اُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ اصدادد ثض٣يبدح ر ( PMMA-Ag)٤ِخ اٌُٜشثبئ٤يخ أُغيزٔشح ُِِٔزشاًيت اُجي٤ُٞٔش١ اُزٞصي٤

  (0.994 -0.668ٝدسعبد اُؾشاسح. ًٔب إ غبهيخ اُز٘شي٤ػ هِيذ ثض٣يبدح اُزش٤ًيض ُغغي٤ٔبد اُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ  ٓيٖ 

 اٌُزشٕٝ كُٞذ ػ٘ذ اهَ ٗغجخ اظبكخ . )

10×5-100) عذ ك٢ ٓذٟ رشدد  إ اُخٞا  اٌُٜشثبئ٤خ أُز٘بٝثخ دس
6
ٛشرض ك٢ دسعخ ؽشاسح اُـشكخ.  (

 ( PMMA-Ag)ث٤٘ذ اُ٘زبئظ اُزغش٣ج٤خ إ صبثذ اُؼضٍ اٌُٜشثيبئ٢ ٝكويذإ اُؼيضٍ اٌُٜشثيبئ٢ ُِٔزشاًيت اُ٘ب٣ٞٗيخ 

  ٣و٬ٕ ثض٣بدح رشدد أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ أُغِػ. ٝإ اُزٞص٤ِ٤خ اٌُٜشثبئ٤خ أُز٘بٝثخ اصدادد ٓغ ص٣بدح اُزشدد.

ث٤٘ذ ص٣بدح ا٫ٓزصبصي٤خ, ٓؼبٓيَ  (PMMA-Ag)اُ٘زبئظ ُِخٞا  اُجصش٣خ ُِٔزشاًت اُ٘ب١ٞٗ  ًٔب إ 

-PMMA)ا٫ٓزصب , ٓؼبَٓ اُخٔٞد, ٓؼبَٓ ا٫ٌٗغبس, صٞاثذ اُؼضٍ اُؾو٤و٢ ٝاُخ٤ب٢ُ ُِٔزشاًيت اُجي٤ُٞٔش١ 

Ag) ش٤ًيض عغي٤ٔبد  اُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ كغيٞح اُطبهيخ  كويذ هِيذ  ثض٣يبدح ر  هي٤ْ٤ض اُغغ٤ٔبد اُلعخ ث٤٘ٔب ًثض٣بدح رش

 ( اٌُزشٕٝ كُٞذ . 5-3.25ٖٓ) 



ٓيٖ خي٬ٍ آب ك٤ٔب ٣خص اُغبٗت اُ٘ظش١ كوذ دسعذ اُغض٣ئبد اُ٘ب٣ٞٗخ ثؤعزخذاّ ثطش٣وخ ًضبكخ اُذٝاٍ ُِطبهخ      

,  ُٔب ٣ٔزبص ثٚ اُجشٗبٓظ ٖٓ ٤ٓضاد ٖٓ هبث٤ِخ سعْ ُِغض٣ئبد5.08ثبُزذاخَ ٓغ ثشٗبٓظ ًبٝط   08ثشٗبٓظ ًبٝط 

ض٘بئ٢ د  , ٘بسٝجب٫ًُزٝص ٢٘ ٔؾغسًُٝزداس اػ٠ِ ٔٝؽغبة اٌُض٤ش ٖٓ اُخٞا  ُِغض٣ئبد أُذسٝعخ ٜٓ٘ب غبهيخ ا

د ٘بسٝجب٫ًُزٝص ٔؾغس ؿ٤  ٢٘ سًُٝزداس اؤ ٔاٝغبهخ غيييت , ا٫عيييزوطبث٤خ , اُصييي٬دح, اُغٜيييذ ا٤ٔ٤ٌُيييبئ٢  ٝغُوا

-5.02ٝكغٞح اُطبهخ   ُِٔزشاًيت اُ٘يب١ٞٗ اُجي٤ُٔٞش١ اُزي٢ رويَ ًِٔيب صادد ٗغيجخ اُزشي٣ٞت ثبُلعيخ اُ٘ب٣ٞٗيخ ٓيٖ )

( اٌُزشٕٝ كُٞذ  ٝثشٌَ ٓوبسة ُؾذ ٓب ٖٓ اُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ أُذسٝعيخ . آيب ك٤ٔيب ٣خيص غ٤يق ا٫ٓزصيب  2.85

 ب٣ٞٗخ ٝأُزشاًت اُ٘ب١ٞٗ كوذ ًبٗذ ٓزٞاكوخ ُؾذ ٓب اُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ . غ٤ق ا٫شؼخ رؾذ اُؾٔشاء ٌَُ ٖٓ أُبدح اُ٘

( اُجب٣ِٞع٤يييخ ًٔعيييبداد ُجٌزش٣يييب ٓٞعجيييخ ؿيييشاّ  (PMMA-Agث٤٘يييذ ٗزيييبئظ رطج٤ويييبد أُزشاًيييت اُ٘ب٣ٞٗيييخ      

اُزٛج٤يييخ( ٝعيييبُجخ ؿيييشاّ )ا٫شش٣شييي٤ب اُو٤ُٗٞٞيييخ , ٤ًِجغييي٬٤ ث٤ٗٞٓٞ٤٘يييب١ ٝ ٝأٌُيييٞساد )أٌُيييٞساد اُؼ٘وٞد٣يييخ 

٤ٞدٝٓٞٗبط(. ث٤٘يييذ اُ٘زيييبئظ إ ٓ٘طويييخ اُزضجييي٤ػ اصدادد ٓيييغ ثض٣يييبدح رشا٤ًيييض عغييي٤ٔبد اُلعيييخ اُ٘ب٣ٞٗيييخ كييي٢ ثغييي

اُ٘شبغ أُعبد ُِجٌز٤ش٣ب ظذ اُجٌز٤ش٣ب اُغبُجخ أًضش كؼب٤ُخ ٓيٖ اُجٌز٤ش٣يب  اُج٤ُٔٞشٌُٖ رش٤ًض اُجٌزش٣ب كوذ هَ ًٔب إ

 . ا٣٩غبث٤خ 

 ( ك٢ رؾع٤ش ؿشبء سه٤ن ٖٓ رشاٗغغزش رؤص٤ش أُغبٍ  ( PMMA -Agاعزخذاّ أُزشاًت اُ٘ب١ٞٗ  ًٔب رْ  

ٓيٖ اُ٘يٞع ٓي٘خلط  كوذ أظٜشد اُ٘زيبئظ ُلؾٞصيبد اُز٤يبس ٝاُلُٞز٤يخ ثب٩ظيبكخ اُي٠ اُغيؼخ إ اُزشاٗغغيزش   ًيبٕ 

ٝ  رؾش٤ًخ رؤص٤ش ( volt 4-)     ٝإ  عٜذ اُخ٘ن ُٚ   ( normally – on)ٝأُلزٞػ ػبدح  depletion اُزش٣ٞت

µFE  (580 .71cmأُغبٍ 
2
/V.s).  خ٬ٍ دساعخ ٤ٔٓضاد اُغؼخ ٖٓ– ( اُلُٞز٤خC-V  ُِزشاٗضعيزٞس كي٢ ؽبُيخ )

 ٝاُزشدد  VGروَ ثض٣بدح كُٞز٤خ اُجٞاثخ  CGا٫ٗؾ٤بص اُؼٌغ٢ أظٜشد اُ٘زبئظ إٔ اُغؼخ 

 CGكي٢ ؽبُيخ ا٫ٗؾ٤يبص ا٫ٓيب٢ٓ إٔ اُغيؼخ  (C-V)اُلُٞز٤يخ  -ث٤٘ٔبأظٜشد ٗزبئظ دساعخ خصيبئص اُغيؼٚ

 ٝأٜٗب روَ ثض٣بدح اُزشدد  . VGضداد ثض٣بدح كُٞز٤خ اُجٞاثخ ر

  



                                                  

  

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

أثٛزبٚذ انُبَّٕٚ يٍ ػظبو  -انٓٛذسٔكغٛم حدساعخ إؽصبئٛخ نزؾعٛش يبد

 ؽٕٛاَبد يخزهفخ 

 
 رسالة مقدمة

 الجامعة المستنصرية   /كمية العموم  الى مجمس

 ماجستيرال وىي جزء من متطمبات نيل درجة

 الفيزياءفي عموم 

 قبلمن 
 سماء عبد الستار عبد الرزاق االسديأ

 

  بإشراف

 د. أسماء ىادي محمد الوائمي
 أستاذ مساعد
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 جمهورٌة العراق

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

 الجامعة المستنصرٌة

كلٌة العلوم 



 

 

 

اثزب٣ذ اُ٘ب٣ٞٗخ ػب٤ُخ اُ٘وبٝح  ٖٓ ٓصبدس غج٤ؼ٤خ -ٓبدح ا٤ُٜذسًٝغ٤َ اعزخ٬ ك٢ ٛزا اُجؾش رْ 

 .٤ُضس(-شم رؾع٤ش ٓخزِلخ )٤ٔ٤ًبئ٤خٓخزِلخ ػظبّ اُغٔي, اُذعبط ٝاُجوش ثبعزخذاّ غ

رْ دساعخ خصبئص أُبدح اُ٘ب٣ٞٗخ أُؾعشح ػ٘ذ ظشٝف رؾع٤ش ٓخزِلخ ٜٓ٘ب اُخصبئص 

ٝاعزخذاّ اكعَ اُظشٝف ُزؾغ٤ٖ اُخصبئص ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُؾشٞح ا٫ٗغبٕ  اُزش٤ًج٤خ ٝاُجصش٣خ

 اُص٘بػ٤خ.

ػ٘ذ اعزخذاّ ػظبّ اُغٔي ثؼذ ٓؼبُغزٜب ٤ٔ٤ًبئ٤بً  د اُ٘زبئظ ثشٌَ ػبّ ٗوبٝح ػب٤ُخ ُِٔ٘زظاظٜش

-( ٖٝٓ صْ هصلٜب ثب٤ُِضس ُزؾع٤ش ٓبدح ا٤ُٜذسًٝغHCl and H2SO4َ٤ثؾٞآط ٓخزِلخ ٜٓ٘ب )

 اُ٘ب٣ٞٗخ.زب٣ذ ٤اث

ٔبعؼ إ اُ اُخصبئص اُزش٤ًج٤خ أُزعٔ٘خ ٬ًً ٖٓ ا٫شؼخ اُغ٤٘٤خ ٝ أُغٜش ا٫ٌُزش٢ٗٝ اظٜشد

ثبٝدس ٗب١ٞٗ ًش١ٝ ٝثؤؽغبّ ٓخزِلخ اهَ  ػ٠ِ أُبدح اُ٘ب٣ٞٗخ أُؾعشح ٖٓ ٓصبدس غج٤ؼ٤خ ًبٗذ

 ٗبٗٞٓزش. 100ٖٓ 

ك٢ ا٤ُٜذسًٝغ٤َ ا٫ث٤زب٣ذ  غجخرْ دساعخ اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ُِٔبدح اُ٘ب٣ٞٗخ ٝاظٜشد إ اكعَ ٗ

 .1.67ث٤ٖ اٌُبُغ٤ّٞ ٝاُلغلٞس ًبٗذ  ًبٗذ

ٝخطٞح ٜٗبئ٤خ رْ دساعخ اُخصبئص ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِؾشٞح ) ؽشٞح اُغٖ(  هجَ ٝثؼذ اظبكخ أُ٘زظ. 

  ًشلذ اُزؾ٬٤ِد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ إ اُخصبئص ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ هذ رْ رؾغ٤ٜ٘ب ٝثشٌَ ٝاظؼ. 

 

  

 انخالصخ

 



 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية العلوم

 قسم الرياضيات

 

 

اد يزغٛشاد ػمذٚخ ػذٚذح ٔ يزغهغالد ر  نًُشأؽبدٚخ اأ أػًبو انًُٕ نذٔال

 دسٚشهٛخ 

 

 أغشٔؽّ يمذيخ انٗ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ –كهٛخ انؼهٕو  يغهظ

 فهغفّ فٙ ػهٕو انشٚبظٛبد /ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ انذكزٕساِ 

 

 

 يٍ لجم

 سيل حميد عبد السادة الوائليأ

 ثأششاف
 أ.م.د. مشتاق شاكر عبد الحسين
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 الملخص

النمو للدالة الكلٌة الممثلة بسلسلة تاٌلور لمتغٌرات مركبة متعدده واعطٌنا فً هذه االطروحه قدمنا و درسنا 

 الشرط الضروري والكافً لهذه الدوال ان تكون ذات نمو منتظم معمم.

 ٝ   H.H.Khan  النمو للدالة الكلٌة الممثلة بمتعددة حدود متجانسة تم دراستها حٌث وسعنا وحسبنا نتائج

R.Ali. 

حصلنا على بعض العالقات بٌن الرتب و االنواع للدوال الكلٌة المتمثلة بسلسلة  ا٫غشٝؽٚك٢ ٛزٙ اٌضا" 

 درشت المتعددة.

جبر ٌحمل اسمه من بعده وٌمكن اعتباره تعمٌم ألعداد  William kingdom Cliffordقدم  8181فً السنه  

و التً ٌمكن وصفها الحل  المنشأ ةحادٌبالدالة أ  كلٌفورد تحلٌل فً الرئٌسً الموضوع على وٌطلقالمركبه. 

 رٌمان . -الصفري لمعامل كوشً

M.A.Abul-Ez  و De Almeida  حصلوا على توصٌف للرتبه, الرتبه السفلى, النوع و النوع األسفل

   M.A.Abul-Ezللدوال الخاصه أحادٌه المنشأ بداللة معامالت سلسلة تاٌلور. فً هذه االطروحه وسعنا نتائج 

. حٌث درسنا اعمام الرتبه , الرتبه السفلى والنوع للدوال الخاصه أحادٌه المنشأ ذات النمو De Almeidaو  

 البطًء بمساعدة دوال نمو عامه .

,  Seremetaالمبدأ ألعمام الرتبه ,الرتبه السفلى والنوع للدوال الكلٌه بطٌئة النمو اعطت من قبل الباحثٌن 

Kapoor   وNautiyal به والرتبه السفلى والنوع للدوال الكلٌه الخاصة أحادٌة المنشأ ذات . الوصف للرت

 النمو البطًء قد تم الحصول علٌها بداللة معامالت سلسلة تاٌلور .

قدمنا وناقشنا بعض خصائص الدالة الكلٌة الخاصة احادٌة المنشأ المتمثلة بسلسلة تاٌلور .حٌث حصلنا على 

 ٝ Lahiri و الدلٌل المركزي . اٌضا" فً هذه االطروحه وسعنا نتائج  بعض المتراجحات بداللة الحد األعظم

Banerjee. حٌث درسنا النمو المقارن للحد األعظم للدوال أحادٌة المنشأ مع الحد األعظم للدوال ذات الصلة, 

بتها المعممه عدد قلٌل من العالقات على معدالت النمو للدوال المركبة الكلٌة الخاصة أحادٌة المنشأ بأستخدام رت

 تم الحصول علٌها . هذ       ٖٓ اُشٌَ  

بعض الصٌغ بداللة معامالت تاٌلور للرتبة والنوع للدوال الخاصة أحادٌة  المنشأ بمساعدة دوال أخرى خاصة 

 أحادٌة  المنشأ تم الحصول علٌها .



 O. P. Juneja   ,G. P. Kapoor و S. k. Bajpai  ٌَؽصِٞا ػ٠ِ اُشرجٚ ٝاُ٘ٞع ٖٓ اُشp,q)).  ًزُي

ًزُي ؽصِٞا ػ٠ِ رٞص٤ق ربّ ُٔؼب٬ٓد اُذٝاٍ  ُِذاُخ ا٤ٌُِخ ٝ  ((p,qاُ٘ٞع ا٫علَ ٝ اُشرجٚ اُغل٠ِ ٖٓ اُشٌَ  

 أػ٬ٙ.

ُِذاُخ ا٤ٌُِخ ثبُ٘غجخ ا٠ُ اُشرجٚ اُزوش٣ج٤خ  ((p,qٝ أػٔبّ اُ٘ٞع اُغل٢ِ ٖٓ اُشٌَ   ((p,qٖٓ اُشٌَ   أػٔبّ اُ٘ٞع

,  R.S.L.Srivastava ٝ K.Nandan, Ramparkash.D.Hery رْ دساعزٚ ٖٓ هجَ ((p,qٓغ د٤َُ اُضٝط 

 ُؾصٍٞ ػ٠ِ رٞص٤ق ُٔؼب٬ٓد اُذٝاٍ أػ٬ٙ .اًزُي رْ 

ٝاخزد ثؼ٤ٖ ا٧ػزجبس ُِذاُٚ اُخبصٚ اؽبد٣خ أُ٘شؤ,  ((p,qك٢ ٛزٙ ا٫غشٝؽٚ اخزشٗب ٓجذأ اُشرجٚ ٖٓ اُشٌَ  

ؽ٤ش إ ٛزا أُجذأ  ٛٞ رط٣ٞش ُِزؼش٣ق اُزو٤ِذ١ ُِشرجخ ٝاُشرجخ اُغل٠ِ ٝ اُز١ رْ اُؾصٍٞ ػ٤ِٚ ثٞاعطخ أعزجذاٍ 

 .  p ٝqاُِٞؿبسر٤ٔبد ثِٞؿبسرٔبد رٌشاس٣خ ؽ٤ش إ دسعخ اُزٌشاس رزؼ٤ٖ ثٞاعطخ دسعخ  

الى   R.S.L.Srivastava ٝ K.Nandan Ramparkash.D.Hery ٝعؼ٘ب ٗزبئظٝاخ٤شا" ك٢ ٛزٙ ا٫غشٝؽخ 

 .(p,q)أعمام النوع وأعمام النوع السفلً للدالة الكلٌة الخاصة أحادٌة المنشأ بالنسبة لدلٌل الزوج 

 

  



 

 



 

 

 



 



 

 



 

  



 



 



 



      

  

 

 
 

ٙ نجؼط اصُبف انًُطمٙ انزمبسث الَؾذاسارؾهٛم 

 اَظًخ انزٕصٚغ
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 انًغزخهص

ثبُٔغغبد ا٫عزشار٤غ٤خ, اُوبث٤ِخ ػ٠ِ أُشبٛذح,  (ك٢ ٛزا اُؼَٔ ادخِ٘ب ثؼط أُلب٤ْٛ اُز٢ رزؼِن 

أُشبٛذ( ُزؾ٤َِ ا٫ٗؾذاس ا٫ع٢ ك٢ ٓ٘طوخ عضئ٤خ ٖٓ أُغبٍ ُص٘ق ٖٓ ا٫ٗظٔخ اُزٞص٣ؼ٤خ. ًٝزُي رْ رٞع٤غ 

ٓلّٜٞ أُغغبد ا٫عزشار٤غ٤خ ُٔ٘طوخ ا٠ُ ؽبُخ ا٫ٗؾذاس ك٢ رِي أُ٘طوخ ٧عَ اٗغبص اُوبث٤ِخ ػ٠ِ أُشبٛذح 

 ع٢ ك٢ رِي أُ٘طوخ. ٬ُٗؾذاس ا٫

ٝػ٤ِٚ رْ رٞع٤غ أُلب٤ْٛ ا٠ُ اُؾبُخ اُؾذٝد٣خ ُٔ٘طوخ عضئ٤خ ثب٫ػزٔبد ػ٠ِ غش٣وخ اُؼجٞس ٖٓ اُؾبُخ 

 اُذاخ٤ِخ ا٠ُ اُؾبُخ اُؾذٝد٣خ.

ٝػ٬ٝح ػ٠ِ رُي, ث٤٘ب اُغجت اُشئ٤غ٢ ُذساعخ ٓلّٜٞ اُوبث٤ِخ ػ٠ِ ا٫ًزشبف ٬ُٗؾذاس ا٫ع٢ ك٢ أُ٘طوخ 

 اٗشبء ٓشبٛذ ا٫ٗؾذاس ا٫ع٢ ُزِي أُ٘طوخ ٝرؾذ ا١ ششغ ٣ٞعذ ٣ٝزؾون. ٖٓ خ٬ٍ آٌب٤ٗخ

ٝثشٌَ ادم اًزشل٘ب ٝهذٓ٘ب اُششٝغ اٌُبك٤خ ُٞعٞد اٗٞاع ٓخزِلخ ٖٓ ٓشبٛذ ا٫ٗؾذاس ا٫ع٢ ك٢ رِي 

س أُ٘طوخ ٓضَ ٓشبٛذ ا٫ٗؾذاس ا٫ع٢ اُؼبّ, ٓشبٛذ ا٫ٗؾذاس ا٫ع٢ راد اُشرجخ اٌُبِٓخ, ًٝزُي ٓشبٛذ ا٫ٗؾذا

ا٫ع٢ راد اُشرجخ أُخلعخ ك٢ رِي أُ٘طوخ, ثٞاعطخ اعزخذاّ ٓلّٜٞ اُوبث٤ِخ ػ٠ِ ا٫ًزشبف ٬ُٗؾذاس ا٫ع٢ 

 ُٔ٘طوخ ٝأُغغبد ا٫عزشار٤غ٤خ ٬ُٗؾذاس.

ٝأخ٤شا, رْ رطج٤ن اُ٘زبئظ اُز٢ رٞصِ٘ب ا٤ُٜب ػ٠ِ اٗٞاع ٓخزِلخ ٖٓ رشا٤ًت أُغغبد ا٫عزشار٤غ٤خ 

 ُششٝغ اُؾذٝد٣خ ٧ٗظٔخ ا٫ٗزشبس اُزٞص٣ؼ٤خ أؽبد٣خ اُجؼذ ٝص٘بئ٤خ اُجؼذ.  ٬ُٗؾذاس ٝأشٌبٍ أُغبٍ ٝا
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 انخالصخ

-2أُؾعش٣ٖ ٓغ ٤ٌُبٗذ  III)( ٝاُؾذ٣ذ )IIأعش٣ذ دساعبد غ٤ل٤خ ػذ٣ذح ػ٠ِ ٓؼوذ١ اُ٘ؾبط )ك٢ ٛزا اُجؾش  -1

,ثؼذ رؾذ٣ذ أُز٣ت ا٫ٓضَ  (O-CBAI)ص٘بئ٢ ك٤َ٘ ا٤ٓذاصٍٝ -5, 4ًبسثًٞغ٢ ث٘ض٣ٖ( اصٝ[-2])

50%ethanol/water ( ٝرضج٤ذ اُظشٝف أُض٠ِ ٖٓ رش٤ًض ٝداُخ ؽبٓع٤خpH=6 ثبُ٘غجخ ُٔؼوذ اُ٘ؾبط )

(ٝpH=5ٝرٔذ  ℃25( ثبُ٘غجخ ُٔؼوذ اُؾذ٣ذ٣ي ٝدسعخ اُؾشاسح أُض٠ِ )دسعخ ؽشاسح أُخزجش )ٖ٬ٌُ أُؼوذ٣

زبئظ إ ٓؼوذ اُ٘ؾبط أًضش دساعخ آزصبص٤خ أُؼوذاد ػ٘ذ دسعبد ؽشاس٣خ ٓخزِلخ ٝثؤصٓبٕ ٓزلبٝرخ ٝث٤٘ذ اُ٘

اعزوشاسا ٖٓ ٓؼوذ اُؾذ٣ذ ػ٘ذ دسعبد اُؾشاسح أُشرلؼخ ٝإ ٓؼوذ اُؾذ٣ذ٣ي ٣ٌٕٞ أًضش اعزوشاسا ػ٘ذ دسعبد 

 .℃30-20)اُؾشاسح )

رْ اُزٞصَ ا٠ُ اُطٍٞ أُٔٞع٢ أُؼوذاد أُشئ٤خ ُٔؾٍِٞ  –ٖٓ خ٬ٍ دساعخ أغ٤بف ا٧شؼخ كٞم اُج٘لغغ٤خ  -2

( ٝٓؼوذ أُؾذ٣ذ٣ي ػ٘ذ اُطٍٞ 544nmػ٘ذ اُطٍٞ أُٞع٢ )اػ٠ِ آزصبص٤خ اُ٘ؾبط  ٓؼوذ ٣ؼط٢ؽ٤ش . ا٧ٓضَ

( ٝٛزٙ ا٫صاؽخ ثبُطٍٞ أُٔٞع٢ ٤ُِ430nmٌبٗذ ) ا٫ػ٠ِ  اُطٍٞ أُٔٞع٢ ػِٔب إ( 504nmأُٔٞع٢  )

 ُِٔؼوذاد ٓوبسٗخ ٓغ اُطٍٞ أُٞع٢ ٤ٌُِ٘ذ رضجذ ر٣ٌٖٞ أُؼوذاد , 

٤ٌُ٘ذ : كِض ٖٝٓ خ٬ٍ ٗزبئظ اُ٘غت ا٤ُُٞٔخ رْ اؽزغبة ه٤ْ  1:2ٞٗخ ٢ٛ  ًبٗذ اُ٘غجخ ا٤ُُٞٔخ ُِٔؼوذاد أُزٌ -3

10 1.142ؽ٤ش ًبٗذ ه٤ْ صٞاثذ اُز٣ٌٖٞ )Job صٞاثذ اُز٣ٌٖٞ ُِٔؼوذاد ٓشح ثبعزخذاّ غش٣وخ 
6

( ُٔؼوذ 

10 1.490)اُ٘ؾبط ٝ)
6

ؽ٤ش ًبٗذ ه٤ْ صٞاثذ اُز٣ٌٖٞ  yoeُٔؼوذ أُؾذ٣ذ٣ي ٝٓشح أخشٟ ثبعزخذاّ غش٣وخ  

(1.313 10
6

10 1.322)(ُٔؼوذ اُ٘ؾبط ٝ)
6

أٓب اُطبهخ اُؾشح ٌُجظ كل٢ ع٤ٔغ اُؾب٫د  ُٔؼوذ أُؾذ٣ذ٣ي 

34.9kj.mol-ًبٗذ ه٤ٔزٜب عبُجخ أ١ اُزلبػَ ٣زْ ثصٞسح رِوبئ٤خ ٝه٤ٔزٜب روبسة 
-1

  

Rٖٝٓ ٗزبئظ ٓ٘ؾ٢٘ أُؼب٣شح اُو٤بع٤خ ُِٔؼوذاد رْ اؽزغبة اُو٤ْ اُزب٤ُخ ُٔؼوذ اُ٘ؾبط: )  -4
2
بَٓ , ٓؼ0.9945=

10 2.36 ا٫ٓزصب  ا٫ُٞٔس١=
4
L.cm

-1
.mol

-1
 Y= -0.1467,, اُوطغ ثٔؾٞس  0.3047,ا٤َُٔ= .

ẍ=3.492, S
2
=1.109, S.D=1.053,  

(sandell's sensitivity =0.0027,  ( ُٝٔؼوذ اُؾذ٣ذ٣يR
2
 , ٓؼبَٓ ا٫ٓزصب  ا٫ُٞٔس١=0.9961=

2.26 10
4
L.cm

-1
.mol

-1
Y= -0.1774 ẍ=3.076, S, اُوطغ ثٔؾٞس  0.1943, ا٤َُٔ=.

2
=0.87 , 

S.D=0.933 , ,  

sandell's sensitivity =0.0023 .) 

ٝه٤بعبد اٌُزِخ ٝه٤بط  C.H.Nاعزخذٓذ اُطشائن اُزؾ٤ِ٤ِخ ٝاُل٤ض٣بئ٤خ ُزشخ٤ص ا٤ٌُِبٗذ ٝأُؼوذاد ًو٤بعبد  -5

ُٝٔؼوذ اُؾذ٣ذ٣ي   ℃300)( ُٝٔؼوذ اُ٘ؾبط)℃205دسعخ ا٫ٗصٜبس ؽ٤ش ًبٗذ دسعخ اٗصٜبس ا٤ٌُِ٘ذ)

((310℃. 



ُِٔؼوذاد أُؾعشح ٝػ٘ذ ٓوبسٗزٜب ٓغ غ٤ق ا٤ٌُِبٗذ اُؾش  (IR)ا٣عب رٔذ دساعخ اغ٤بف ا٫شؼخ رؾذ اُؾٔشاء  -6

ُٞؽع ؽصٍٞ اصاؽخ ُجؼط اُؾضّ ٝاخزلبء ُجؼعٜب ا٫خش أٝ ؽصٍٞ رـ٤ش ك٢ اُشٌَ ٝاُشذح , ٓٔب ٣ذٍ ػ٠ِ 

 ذ ؽصٍٞ اُز٘بعن ث٤ٖ ا٣٫ٞٗبد اُلِض٣خ ٝا٤ٌُِبٗ

ًٔب رٔذ دساعخ اُو٤بعبد اُزٞص٤ِ٤خ ٝأُغٜبد٣خ ُِٔؼوذاد ٝاؽزغبة ه٤ْ صٞاثذ اُز٣ٌٖٞ ُِٔؼوذاد ٖٓ خ٬ٍ ٗزبئظ  -1

رغبسة اُزٞص٤ِ٤خ ا٫ُٞٔس٣خ ٝأ٣عب ٖٓ رغبسة أُغٜبد٣خ ٝث٤٘ذ اُ٘زبئظ إ ٓؼوذ أُؾذ٣ذ٣ي ُٚ صبثذ ر٣ٌٖٞ اًجش 

 ٖٓ ٓؼوذ اُ٘ؾبط.

ثؤخز ػ٤٘بد ٓخزِلخ ٖٓ أُبء  (O-CBAI)اُض٬ص٢ ثبعزخذاّ ا٤ٌُِبٗذ ًٔب اعش٣ذ دساعخ ُزوذ٣ش ا٣ٕٞ اُؾذ٣ذ -3

 أُِٞس  اُ٘برظ ٖٓ ٓخِلبد ٓص٘غ اُجطبس٣بد ٝػ٠ِ كزشاد ٓزلبٝرخ ٝرُي ثز٣ٌٖٞ ٓؼوذاد رائجخ ٓغ ا٣ٕٞ اُؾذ٣ذ

ْ ٖٝٓ خ٬ٍ ه٤ْ ا٫ٓزصبص٤خ ٝه٤ U.Vٝه٤غذ ا٫غٞاٍ أُٞع٤خ ٝا٫ٓزصبص٤بد ُٜزٙ أُؼوذاد ثبعزخذاّ رو٤٘ٚ 

ٓؼبَٓ ا٫ٓزصب  ا٫ُٞٔس١ رْ ؽغبة رش٤ًض ا٣ٕٞ اُؾذ٣ذ اُض٬ص٢ ك٢ رِي اُؼ٤٘بد ًٝبٗذ ظٖٔ أُذٟ 

((3_4.7ppm  
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 :                                                  الخالصة

ثؼط ٖٓ  Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)ػضُخ رؼٞد ُجٌزش٣ب  عٔؼذ عزخ ٝخٔغٕٞ        

اُؼض٫د ٖٓ  ٛزٙ رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ. 2016ًٍٝبٕٗٞ ا٫ ا٠ُرشش٣ٖ اُضب٢ٗ  ٖٓثـذاد ُِلزشح  ك٢ٔغزشل٤بد اُ

 (٪11.10)6ٖٓ ا٫دساس ٝ ُخػض (٪11.10)6ػضُخ ٖٓ اُذّ ٝ (٪68.65)38 ٓصبدس عش٣ش٣خ ٓخزِلخ شِٔذ:

اُزؤًذ ٖٓ رشخ٤صٜب ٓغؾبد ا٫رٕ ,ٝرْ ٖٓ  ُخػض (٪36.5)2ٖٓ اُوشغ ٝ ُخػض (٪36.5)3ٝاُؾشٝم ٖٓ  ُخػض

 (.  PCRثؤعزؼٔبٍ رو٤٘خ اُلب٣زي  ٝرو٤٘خ رلبػَ اُجِٔشٙ اُزغِغ٢ِ )

ٝثبعزخذاّ  2-اُلب٣زي ٗظبّٓعبد عشص٢ٓٞ ثبعزخذاّ  15رْ اعشاء كؾص اُؾغبع٤خ ُِؼض٫د رغبٙ         

 .Kباظٜشد ٗزبئظ كؾص اُؾغبع٤خ إ اُؼض٫د  أُؾ٤ِٚ ُجٌزش0٣اُخب  ثبُؾغبع٤خ 68سهْ  جطبهبداُ

pneumoniae  :ًبٗذ رِٔي ٓوبٝٓخ ػب٤ُخ رغبٙ ٓؼظْ أُعبداد رؾذ اُذساعخ ًٝبٗذ ٗغجخ أُوبٝٓخ ًٔب٢ِ٣

عِلب٤ٓضًٞغبصٍٝ, \ُِغ٤لزبص٣ذ٣ْ ٝاُزشا٤ٔ٣ضٞثش٣ْ ٪35.11ُِغ٤لبص٤ُٖٝ, ٪٬ُ31.6ٓجغ٤ِٖ,  100٪

 ٪51.14ُِغ٘زبٓب٣غ٤ٖ , ٪66.01عبُجبًزبّ, \٬ُٓجغ٤ِٖ ٪13.53,ُِغ٤ل٤ج٤ْ ٝاُغ٤لزش٣بًغٕٞ, 33.82٪

 26.18ُِ٘ب٣زشٝك٤ٞس٣٘شٖ,  ٪٬ً35.11ك٫ٞ٤ٗي اعذ, \٬ًُٓٞغ٤ِٖ ٪42.35ُِزٞثشآب٣غ٤ٖ,  

٤ٓ٬ُج٤٘٤ْ ًٝبٕ ا٤ٓ٫ج٤٘٤ْ ٛٞ  ٪11.36ُِغجشٝكًِٞغبع٤ٖ ٝا٤ُلٞكًِٞغبع٤ٖ,  ٪25ربصٝثبًزبّ,  \ُِج٤جشاع٤ِ٤ٖ٪

 0رؾذ اُذساعخظذ اُؼض٫د ا٧ًضش كؼب٤ُخ أُعبد

أ٫ٝ  ,(ESBLsعؼخ اُط٤ق )ٞااُاٗض٣ٔبد اُج٤زب٫ًز٤ٔ٤ض ٩ٗزبط اعزخذّ غش٣وزبٕ ٌُِشق أُظٜش١  رْ       

غش٣وخ اُغٔغ  ثبعزخذاّٝاُضب٤ٗخ  اُؾب٣ٝخ ػ٠ِ ٛزا اُلؾص 68 سهْجطبهبد اُثبعزخذاّ  2-٣زيبلاُثبعزخذاّ ٗظبّ 

غ٤لزبص٣ذ٣ْ اُضٝط ا٫ٍٝ ٓعبد اُ( )D52C)ا٫هشا  ٓغٔٞػبد صٝع٤ٖ ٖٓ اعزخذاّ ك٤ٜب ث٤ٖ ا٧هشا  اُز٢ رْ 

 ع٤لٞربًغ٤ْ ٝؽذٙ ٝ ع٤لٞربًغ٤ْ +  اُضٝط اُضب٢ٗ ٣زٌٕٞ ٖٓك٢ ؽ٤ٖ ؽبٓط ا٬ٌُك٫ٞ٤ٗي  ٝؽذٙ ٝ ع٤لزبص٣ذ٣ْ + 

 ( ٖٓ اُؼض٫د ًبٗذ ٓ٘زغخ ٧ٗض٣ٔبد ٪35.11) 43( ٝ٪30.42)45اظٜشد اُ٘زبئظ إ  (.ؽبٓط ٬ًك٫ٞ٤ٗي

ESβL ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. اُغٔغ ث٤ٖ ا٧هشا غش٣وخ ٝ 2-٣زيبلاُٗظبّ  ثطش٣وخ 

 ُزشخ٤ص ثٌزش٣بPCR) رْ اٌُشق ع٤ٔغ اُؼض٫د رؾذ اُذساعخ ُزو٤٘خ رلبػَ اُجِٔشح اُزغِغ٢ِ )       

 K. pneumoniaeاُغ٤ٖبعزخذاّ ث  rpoBُٝبد ٫ٗض٣ٔاُزشل٤ش أُغُٞٝخ ػٖ اُغ٤٘بدثؼط   ػٖ ٌشقرْ  ا

 ,ESβLs :(blaCTX-M, blaCTX-M-9, blaCTX-M-1-all, blaSHVاُج٤زب ٫ًزب٤ٓض ٝاعؼخ اُط٤ق 

blaTEM .)كع٦ ػٖ رُي رْ اٌُشق ػٖ اُغ٤ٖ اُوبكض  ISEcp1ُٝاُغ٤ٖ اُوبكض ٝعٞد ػٖا٣عب ٝ ٌشقا 

ISEcp1 ًَ َُّاُزشل٤شأُغُٞٝخ ػٖ  اُغ٤٘بد ٖٓآبESβL  اُذساعخ رؾذ. 

بد اُج٤زب ٫ًزب٤ٓض ٝاعؼخ ٫ٗض٣ٔاُزشل٤شأُغُٞٝخ ػٖ  اُغ٤٘بداٗزشبس ػٖآظٜشد ٗزبئظ اُذساعٚ اُؾب٤ُٚ        

 blaTEMٝ ع٤٘بد   ٝعٞد اُ٘زبئظ ٝأظٜشد اُذساعخ, ه٤ذ K. pneumonia ػض٫د ك٢اُط٤ق 

blaSHVٝblaCTX-M ٝblaCTX-M-9 ٝ blaCTX-M-1-all 51ٝػضُخ ( ٪38.28) 50 ك٢ 

 ػضُخ .٪(  38.28) 50ُٝخ ػض٪( 3.51) 2ُخ ٝػض٪( 82.36) 52ٝ ػضُخ٪( 81.01)



بد اُج٤زب ٫ًزب٤ٓض ٫ٗض٣ًٔبٗذ رٔزِي ص٬س ع٤٘بد رشلش  اُذساعخ ه٤ذ اُؼض٫د ٓؼظْ كبٕ ,كع٦ ػٖ رُي          

 ٝ blaCTX-Mرِٔي ع٤٘بد  ًبٗذه٤ذ اُذساعخ  ػضُخ 56 ٖٓػضُخ  ٪(13.56) 44ار ٝعذ إ  ,ٝاعؼخ اُط٤ق

blaSHVٝblaTEM ,رِٔي ع٤٘بد  ػض٫د٪( 5.36) 3ًبٗذ  ؽ٤ٖ ك٢ ٓؼبblaCTX-M ٝblaTEM  ٓؼب

ًبٗذ رِٔي  ػض٫د٪( 5.36) 3ٝ ٓؼب blaCTX-MٝblaSHV رِٔي ع٤٘بد  ػض٫د٪( 5.36) 3ًٝبٗذ 

أُشلشح  اُغ٤٘بد ٖٓ ٝاؽذا ع٤٘بػض٫د كوػ رِٔي  ٪( 5.36) 3 ث٤٘ٔب ًبٗذ ٓؼب,blaTEMٝ blaSHV ع٤٘بد 

 0بد اُج٤زب ٫ًزب٤ٓض ٝاعؼخ اُط٤ق٫ٗض٣ٔ

ٗبرظ  ٓغ اُذساعخ ه٤ذ اُؼض٫د ع٤ٔغ ك٢ٛزا اُغ٤ٖ   ٝعٞدISEcp1 اُغ٤ٖ اُوبكضبئظ اٌُشق ػٖ ٗز أظٜشد       

 ٝعٞد ػ٠ِ أًذ اُز١ ٛزاٛٞاُزوش٣شا٧ٍٝإ  ػِٔ٘بٝؽغت . صٝط هبػذح 525ٓعخْ رٝ ٝصٕ عض٣ئ٢ 

ISEcp1ٖاُغش٣ش٣خ اُؼض٫د ث٤ K. pneumoniae ٕٝػض٫د ث٤ٖ عبئذٛزا اُغ٤ٖ اُوبكض ًب K. 

pneumoniae. 

آبّ ًَ ٖٓ  ISEcp1 اُغ٤ٖ اُوبكض ٝعٞد ػذّ اُذساعخ رؾذ K. pneumoniae ػض٫د ع٤ٔغ أظٜشد        

اُغ٤ٖ  ٝعٞد اُ٘زبئظ أظٜشد أخشٟ ٗبؽ٤خ ٖٓ. blaTEMٝع٤ٖ   blaSHVٝع٤ٖ  blaCTX-M-9-R1ع٤ٖ

 ك٢ صٝط هبػذح 1350ٗبرظ ٓعخْ رٝ ٝصٕ عض٣ئ٢  ٓغblaCTX-M-1RCJ ع٤ٖ  ٝآبISEcpّ اُوبكضآبّ 

. عِج٤خ٤غخ ٗزُخ كوػ  ػض٪( 25) 14ذ أػط ؽ٤ٖ ك٢ اُذساعخ, رؾذ اُؼض٫د ع٤ٔغ ٖٓػضُخ  ٪(15) 42

 2224ٗبرظ ٓعخْ رٝ ٝصٕ عض٣ئ٢  ٓغ blaCTX-Mآبّ  ع٤ٖ  ISEcp1اُغ٤ٖ اُوبكض ٝعٞد اُ٘زبئظ أظٜشد

٤غخ ٗز أػطذ ػضُخ٪( 23.21) 13 ٝكوػ 56اٍ اُؼض٫د ع٤ٔغ ٖٓػضُخ ٪( 16.18) 43 ك٢  صٝط هبػذح

 .عِج٤خ

 

CTXbla-اُغ٤ٖ  إٔ M-CTXbla-1ٝ ع٤ٖ  M -CTXlabٗزبئظ رغِغَ اُؾبٓط ا١ُٝٞ٘ ُغ٤ٖ ظٜشدا      

 ٪88رطبثن  blaCTX-M-9ع٤ٖ  غِغَد ٗزبئظ رأظٜش ًٔب. أُؾ٤ِٚ ػض٫ر٘ب ث٤ٖٛٞ اُغ٤ٖ اُغبئذ  ًبٕ 15

SHVbla- ز٤ٖ رِٔي اُغ٤ٖػضُ  إٔ SHVbla اُغ٤ٖ غِغَرأظٜش. ٛٞ اُغ٤ٖ اُغبئذ ًبٕ CTXbla-41اُغ٤ٖ 

ٗزبئظ رغِغَ  ظٜشدٝ .  blaSHV-11د رِٔي اُغ٤ٖػضblaSHV-28  ٝ4٫د ٢ٛ رِٔي اُغ٤ٖػض٫ 2ٝ  27

 .ػض٫ر٘ب ث٤ٖٛٞ اُغ٤ٖ اُغبئذ  ًبٕ blaTEM-1اُغ٤ٖ  إٔ blaTEMاُؾبٓط ا١ُٝٞ٘ ُغ٤ٖ 
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 انخالصخ 

 ٝػٞآَ اُؾ٣ٞ٤خ أُعبداد ٓوبٝٓخ ػٖ  ش١ُِزؾ ٔ٘بػ٢اُٝ اُجٌزش٣ُٞٞع٢ اُغبٗت  اُذساعخ ٛزٙ رعٔ٘ذ

اْٛ  ٖٓ ٝاؽذح رٔضَ اُز٢ اُؼض٫د رِي ظذ ٤٘ٔغٝاُز  Acinetobacter baumannii جٌزش٣ب ُ اُعشاٝح 

 أُ٘بػخ ٗوص ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ أُشظ٠ ك٢ ٝخبصخأٌُزغجخ ػٖ غش٣ن أُغزشل٠  ُزٜبثبد٬ُ أُغججخ اُؼٞآَ

 رضاٍ ٫ ٢ٛٝ اُؼبُْ, ٓ٘بغن ع٤ٔغ ك٢ سئ٤غ٤خ غج٤خ ٓشبًَ ٢ٛ ا٫ُزٜبثبد ٛزٙ  إ أُشًضح اُؼ٘ب٣خ ٝؽذادك٢ 

 . أُغزشل٤بد ك٢  ٝاُٞك٤بد ٓشاض٬ُ اُشئ٤غ٤خ ا٧عجبة ٖٓ ٝاؽذح

 ٓغزشل٤بد ص٬سٖٓ  ا٫دساس ٝاُغشٝػ ٝاُوشغ ٖٓ ػ٤٘خ 520 عٔغ رْ 2016 آة ا٠ُ شجبغ ٖٓ أُٔزذح اُلزشح

 اُغٜبص اُِزٜبة  ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ أُشظ٠ ٖٓ اُ٘ؼٔبٕ ٝٓغزشل٠ ثـذاد اُطج٤خ ٝأُذ٣٘خ اُزؼ٢ٔ٤ِ اٌُ٘ذ١ ٓغزشل٠

 غشم ٝص٬س ا٤ٌُٔٞؽ٣ٞ٤خُلؾٞصبد ا ثٞاعطخ A.baumannii ؼض٫دٝشخصذ اُ  وشغٝاُ ٝاُغشٝػ اُج٢ُٞ

رلبػَ اُجِٔشح أُزغِغَ ثبعزخذاّ  ٝ ,  Vitek  2 system ٗظبّٝ   ,ٝعػ اًبس اٌُشّٝ  رُي ك٢ ثٔب ٓخزِلخ,

 .    16sRNA, RecA, gltAص٬س ع٤٘بد

 شخ٤صاُز أٗظٔخ ٧ٕ اُغش٣ش١ اُزشخ٤ص ٓخزجشاد ك٢ A.baumannii  ُجٌزش٣ب  اُذه٤ن شخ٤صاُز٣ُصؼت 

 ُغ٘ظ,اُز٢ ٫ر٤ٔض ث٤ٖ ا٫ٗٞاع اُزبثؼخ ُٜزا ا أُظٜش٣خ ا٫خزجبساد أعبط ػ٠ِػبدٙ رؼزٔذ  أُغزخذٓخ خاُزغبس٣

 غشم ص٬س ٓوبسٗخ رٔذ. ػ٬ط ا٩صبثخ  ًلبءحٖٓ  ٖؾغ٣  A.baumanniiثـ ٔصبث٤ُِٖ ثغشػخ ٝاُزؼشف

 اُؼ٬ط رغ٤ِْ ٝهذ و٤َِٝر اُزشخ٤ص غش٣وخ ٖٓٝ ٝاُزٌِلخ اُٞهذ ٖٓ ُِؾذ baumannii. A  ُؼضٍ اُزشخ٤ص

 ك٢ A.baumannii ُزشخ٤ص ه٣ٞخ غش٣وخ رلبػَ اُجِٔشح أُزغِغَ اكعَ ًٝبٕ ُِٔشظ٠ اُؾ٣ٞ٤خ ثبُٔعبداد

ٝ ٝعػ اًبس  Vitek 2 system  ؽز٠ ٝإ ًبٗذ اُجٌزش٣ب ٤ٓزخ ٝثؤػذاد ه٤ِِخ ك٢ اُ٘ٔٞرط ٓوبسٗخ ث٘ظبّ  أُخزجش

 .اُشٝر٢٘٤ لؾصٝاُ اُٞهذ ٖٓ ٔض٣ذاُ ٠ُ ا رؾزبطاٌُشّٝ اُز٢ 

 ChromagarAcinetobacter  Chromagar بُجخ ٌُشاّ ثٞاعطخ عثٌز٤ش٣خ  ُخػض 55 شخصذ

Orintation, Vitek 2 system, PCR    ٗٞع   41شِٔذAcinetobacter   ٖٔ45 )رزع  A. 

baumannii   ٝ2  Acinetobacter radioresistans )اُزشخ٤ص ؽغبع٤خٗغجخ  ًٝبٗذ. اُزٞا٢ُ ػ٠ِ 

 )% Chromogenic media, , PCR and Vitek 2  100% (3hr.), 81.8% (8hr.), 100 ٞهذاُٝ

24hr.)  اُزٞا٢ُ ػ٠ِ. 

ٝ   ceftriaxoneٗغجخ أُوبٝٓخ ا٠ُ ا٠ُ اخزجبس كؾص اُؾغبع٤خ ُِٔعبداد ًٝبٗذ  اُؼض٫د ع٤ٔغ أخعؼذ

cefotaxime (97.78%)  ٝ(93.33%) Levofloxacin  ٝ(91.11%) ا٠ُ ٓعبدCiprofloxacin   ث٤٘ٔب

 Amikacin  (84.44%)  ٝMeropenem (66.66%) ٝGentamicin, Imipenemًبٗذ ؽغبعخ ا٠ُ 

(88.87%)         ٝAmpicillin-sulbactam (100%), ُِزش٤ًض أُضجػ ا٫د٠ٗ  كوػ ٝاؽذح خػضُ ٝٓوبٝٓخ

   breakpoint< 4 ا٤ٌُُٞغز٤ٖ

ٝ  capsule  ٝpellicle  (%100)ٜٔٔخ ًٝبٗذ اُ٘غجخ اُ عشاٝحاُ ػٞآَ ثؼط ػٖ اٌُشق رْ ًٔب

twitching motility ( ٝ77.78% ا٠ُ )  lecithinase ( ٝ  heamolysin (84.45% (ٝ  lipase 

(40% (ٝ13.33%   ) siderophore  (ٝ8.89%    )     protease( ٝ11.125  ٝ  22.22ه٣ٞخ%  

 ٖٓ اص٤ٖ٘ اخز٤بس رbiofilm  ( ٝ  gelatinase ,motility ( 0%ْٝ   ظؼ٤لخ (   %22.22ٓزٞعطخ  ٝ

 ُغ٤ٔغ ٓوبٝٓخػب٤ُخ اُعشاٝح ٝأُوبٝٓخ ُِٔعبداد اُؾ٣ٞ٤خ  ٠ُٝا٧ ,٤ٓٞٗٞع٤ٖا٫ ٝٗٔٞرط ٤٘ٔغُِز اُؼض٫د

 . (32ػضُخ سهْ ) خٝاُضب٤ٗ (13اُؼضُخ  سهْ ) ٢ٛ اُؾ٣ٞ٤خ أُعبداد

 

 عذ٣ذح ٜٓ٘غ٤بد رط٣ٞش ٣عٖٔ خ ٓزؼذدح ُِٔعبداد ٓوبٝٓ ر٘زظ ثلؼَ  اُز٢ ٨ُٓشاض اُغش٣ش٣خ ا٤ٔٛ٧خ رٞعغ إ

 ٖٓ أًضش اعزخذاّآر إٔ  ًِوبػ ثٞاعطخ اُلٞسٓب٤ُٖ ًبِٓخ خ٤ِخ هزَ اعزخذٓ٘ب زُيُ  ٝاُؼ٬ط ٤٘ٔغاُز رشَٔ ُِٞهب٣خ

 راد أُوبٝٓخ أُزؼذدح  A.baumannii ظذ اكعَ ٝهبئ٤خ ٓ٘بػخ ٣ٞكش ٝاؽذ ٓغزعذ



 23ٝ  21ٝ 14 ثؼذ  اُلئشإ ٓصَ ك٢ TLR4ٝ TLR2شا٤ًض ر رو٤٤ْ ك٢ ELISAرو٤٘خ  اعزخذٓذاُز٤٘ٔغ     

 خٝا٣غبث٤ ٝاؽذ ثبعزض٘بء اُؾ٣ٞ٤خ أُعبداد ُغ٤ٔغ ٔوبٝٓخاُ ػب٤ُخ اُعشاٝح ٝ اُؼضُخ ٝأظٜشد ,٤٘ٔغ اُز ٖٓ ٣ٞٓب

ظشاٝح   ػٞآَ أسثؼخ ا٠ُ ا٣غبث٤خٝ ,ٔعبد٣ٖ كوػُ ظؼقا٫ اُؼضُخ ٓوبٝٓخ إٔ ؽ٤ٖ ك٢ ,عشاٝحاُ ػٞآَ ٔؼظُْ

 .ثبُؼعِخ أُخزجش٣خ اُلئشإ زِو٤ؼٝاعزخذٓذ ُ

 كشم ٛ٘بى ٣ٌٖ ُْٝ TLR4 رش٤ًض ( ُزو13ْ٤٤) اُؼضُخ اعزخذاّ ػ٘ذ (P>0.01) ػب٤ُخ ٓؼ٣ٞ٘خ كشٝم ظٜشد     

 سئ٤غ٤ب دٝسا رِؼت TLR4 إٔ ا٠ُ ٗزبئغ٘ب ٝرش٤ش , TLR2ُزو٤٤ْ رش٤ًض  (32ٝ 13ز٤ٖ )اُؼضُ اعزخذاّ ث٤ٖ ًج٤ش

 ٗلظ ٣ؼط٢ أٗٚ رجTLR2ٖ٤ ث٤٘ٔب  , ٨د٣ٝخُ أُزؼذدح ٔوبٝٓخُٜزٙ اُؼض٫د اُ رؾغظ أُ٘بػخ أُزبصِخ ك٢

 ٫د راد أُوبٝٓخ أُزؼذدح ؼضُِ (IWC) ُزا ٛزا ا٤ٓ٫ٞٗٞع٤ٖ  اُؼضُز٤ٖ  ٌَُ ٤٘ٔغاُز أص٘بء اُزؾل٤ض ٖٓ ٔغزٟٞ اُ

 .ثبُؼض٫د راد أُوبٝٓخ أُزؼذدح ٝاُعبس٣خ   ا٫صبثخ  ظذ ه٣ٞخ ؽٔب٣خرط٣ٞش   ػ٠ِٚ هبث٤ِخ ُ

خ٤ِخ /َٓ , ٝٗغجخ اُجوبء ػ٠ِ ه٤ذ اُؾ٤بح  x  10  1ًبٗذ اُغشػخ ا٤ُٔٔزخ ُ٘صق اُؼذد ك٢ ٛزٙ اُذساعخ رغب١ٝ  

% ٝظٜٞس اُز٬صٕ ث٤ٖ ا٫ٗزغ٤ٖ ٝا٫عغبّ أُعبدح روش٣جب ك٢ ًَ اُؼض٫د ٝأ٣عب 30ثؼذ كؾص اُزؾذ١ 

 % ػضُخ .66.6% ٝاُز٬صٕ اُذ١ٞٓ ث٘غجخ 43.3أُصَ ث٘غجخ أظٜشد كؼب٤ُخ ٓوبٝٓخ 

  

8 



 جميورية العراق

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 الجامعة المستنصرية

/ قسم الرياضيات كمية العموم

 

 

 

 

 اطروحة

 الجامعة المستنصرية –كمية العموم مجمس  مقدمة الى

 وىي جزء من متطمبات نيل 

 اتفي عموم الرياضي الدكتوراه فمسفةدرجة 

 الطالب ياقدم

 حسام عبد عمي محمد

 بأشراف

 أ.د. طارق صالح عبد الرزاق

 م 1087          ه8341
 



 :انًغزخهص

٢ٛ رِي أُغبئَ اُز٢ رٔزِي ٓغٔٞػخ ٓ٘ز٤ٜخ ٖٓ اُؾٍِٞ أُوجُٞخ        ٓغبئَ ا٧ٓض٤ِخ اُزٞاكو٤خ 

 ٝٓغ ًَ اُؾٍِٞ أُوجُٞخ ك٢ كعبء اُجؾش.. أكعَ غش٣وخ ُؾَ ٓغبئَ ا٧ٓض٤ِخ اُزٞاكو٤خ ٢ٛ ٓشاعؼخ      

ٝخصٞصبً ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ كعبء اُجؾش ًج٤ش. ُٝزُي,  دائٔب, ٌٓٔ٘ب ٤ُظ اُؾٍِٞ أُوجُٞخ ع٤ٔغ ٖٓ اُزؾون كبٕ رُي,

ٛ٘بى ػذح غشائن ٓب ٝساء اُز٘و٤ج٤خ )خٞاسص٤ٓبد ثؾش ٓؾ٤ِخ( غٞسد ٌٝؽٞسد ُؾَ ٌٛزا ٗٞع ٖٓ أُغبئَ. 

٫ ظٔبٕ ُٜب ك٢ ا٣غبد اُؾٍِٞ أُض٠ِ ٝاُغجت ك٢ رُي ًٜٞٗب رزؾشٟ كوػ ك٢ ٓغٔٞػخ اُطشائن ٓب ٝساء اُز٘و٤ج٤خ 

عضئ٤خ ٖٓ اُؾٍِٞ أُوجُٞخ, ٌُٖٝ ٓؾبُٝخ اُزؾش١ ك٢ ٓ٘بغن ٓخزِلخ ٖٓ كعبء اُجؾش ٢ٛ غش٣وخ ر٤ًخ ُِؾصٍٞ 

 ػ٠ِ ؽَ أٓضَ أٝ هش٣ت ٨ُٓضَ ك٢ ٝهذ اهَ ًِٝلخ اهَ.

غشٝؽخ ٛٞ اعزٌشبف غشائن ٓزؼذدح ٖٓ اُؾٍِٞ اُذه٤وخ أُض٠ِ إٔ اُـشض ٖٓ اُجؾش أُؼشٝض ك٢ ٛزٙ ا٫

ٝاُز٘و٤ج٤خ ُؾَ ٓغبئَ ا٫ٓض٤ِخ اُزٞاكو٤خ. ًٝبٕ ا٫ٛزٔبّ ٓ٘صت ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٓغبئَ ا٫ٓض٤ِخ اُزٞاكو٤خ: ٓغؤُخ 

 .     ٝٓغؤُخ ٛجٞغ اُطبئشاد       عذُٝخ أٌُبئٖ 

ٖ ٓخزِل٤ٖ ٖٓ ٓغبئَ عذُٝخ أٌُبئٖ: ا٫ًٝ ٓغبئَ عذُٝخ ٓبً٘خ ثبُ٘غجخ ُٔغبئَ اُغذُٝخ, ًبٕ اٛزٔبٓ٘ب ث٘ٞػ٤

∑)‖ )ٝاؽذح ُذٝاٍ ٓزؼذدح ا٧ٛذاف )أُغؤُخ  ∑‖ ٝأُغؤُخ       (              

 .               ‖  (, صب٤ٗبً ٓغؤُخ عذُٝخ ا٫ٗغ٤بث٤خ ص٘بئ٤خ ا٧ٛذاف           

: هذٓ٘ب ثؼط أُجشٛ٘بد ٝاُز٤ٜٔذاد ٣٩غبد ؽٍِٞ ًلئح ٝؽذد ػذدٛب ُجؼط اُؾب٫د اُخبصخ   ُِٔغؤُخ 

, ًٝبٕ ٗزبئغٜب ع٤ذح عذاً ثبُٔوبسٗخ ٓغ        ُٔغؤُز٘ب. غٞسٗب اص٘ز٤ٖ ٖٓ خٞاسص٤ٓبد اُجؾش أُؾ٢ِ 

 اُ٘زبئظ ا٫خشٟ. 

أُغزخذٓخ ك٢ خٞاسص٤ٓخ اُزلشع ٝاُو٤ذ       اهزشؽ٘ب ثؼط أُجشٛ٘بد ؽٍٞ هٞاػذ ا٤ُٜٔ٘خ  :  ُِٔغؤُخ 

  :    , ًزُي اعزخذٓ٘ب ػذح غشائن ك٢ ؽغبة اُو٤ذ ا٧ػ٠ُِِؾصٍٞ ػ٠ِ اُؾٍِٞ أُض٠ِ      

             and        أػطذ     . خٞاسص٤ٓخ    ك٢ خٞاسص٤ٓخ  ُزو٤َِ اُؾغبثبد

أػطذ اكعَ ؽٍِٞ ٌَُ أُغبئَ أُخزجشح ٝخٞاسص٤ٓخ     . خٞاسص٤ٓخ     اُؾٍِٞ أُض٠ِ ٨ُػٔبٍ 

 .       أػطذ اُؾٍِٞ ثؤكعَ صٖٓ ؽز٠     

: دسع٘ب ؽبُخ خبصخ ٖٓ ا٫ٗغ٤بث٤خ رذػ٠ ا٫ٗغ٤بث٤خ أُز٘بعجخ   عذُٝخ ا٫ٗغ٤بث٤خ ص٘بئ٤خ ا٧ٛذاف  ُٔغؤُخ

أُؼذُخ     . خٞاسص٤ٓخ    ا٣غبد . هذٓ٘ب ثؼط هٞاػذ ا٤ُٜٔ٘خ ٝاُز٢ ًبٗذ ٓل٤ذح عذاً ك٢      

٨ُػٔبٍ     اصجزذ ًلبءح ك٢ ا٣غبد       . خٞاسص٤ٓبد     ٨ُػٔبٍ     أػطذ        

     . 

ثبُ٘غجخ ُٔغؤُخ ٛجٞغ اُطبئشاد ًبٕ اٛزٔبٓ٘ب ث٘ٞػ٤ٖ ٓخزِل٤ٖ ٖٓ ٓغبئَ ٛجٞغ اُطبئشاد: ٛجٞغ اُطبئشاد 

    ُذاُخ ٛذف ٓ٘لشد ٝداُخ ٛذك٤ٖ. ػشظ٘ب اص٤ٖ٘ ٖٓ اكعَ اُخٞاسص٤ٓبد اُز٘و٤ج٤خ أُؾغ٘خ أُؼشٝكخ رذػ٠ 

ذح رذػ٠ خٞاسص٤ٓخ ٛجٞغ اُطبئشاد , هذٓ٘ب خٞاسص٤ٓخ عذ٣٩٣غبد اصـش ًِلخ ُٜجٞغ اُطبئشاد     ٝ

, ٝاُز٢ اػطذ ٗزبئظ اكعَ ٖٓ اُخٞاسص٤ٓز٤ٖ اُغبثوز٤ٖ. آب غشائن اُجؾش أُؾ٤ِخ ٝاُز٢      أُؾغ٘خ 



أػطذ ؽٍِٞ ٓض٠ِ ؽز٠     .    ٝ   ,    اهزشؽذ ُؾَ ٛزٙ أُغبئَ راد داُخ اُٜذف أُلشدح ٢ٛ: 

أػطذ ؽٍِٞ     ٝ   ,    . ث٤٘ٔب اُخٞاسص٤ٓبد         ٝؽٍِٞ هش٣جخ ُِٔض٠ِ ُـ      

أػطذ ؽٍِٞ اكعَ ٓغ اػذاد       ٓغ ٗبكزح اُضٖٓ أُع٤وخ     ٝآب خٞاسص٤ٓخ      ٓض٠ِ ؽز٠ 

أػطذ ؽَ اكعَ ٓغ  اػذاد اُطبئشاد     ٓغ     ٝخٞاسص٤ٓخ               اُطبئشاد 

          . 

ُٔغؤُخ ٛجٞغ اُطبئشاد ص٘بئ٤خ ا٧ٛذاف: اهزشؽ٘ب ػذح خٞاسص٤ٓبد ٓزؼذدح ا٧ٛذاف ٣٩غبد ٓغٔٞػخ اُؾٍِٞ 

ُٔغٔٞع أٝهبد عذُٝخ أرٔبّ اُٜجٞغ ُغ٤ٔغ اُطبئشاد ٝاُزٌِلخ ا٫عٔب٤ُخ ُـشآبد ا٫ٗؾشاف ث٤ٖ     اٌُلئح 

 ٝهذ عذُٝخ اُٜجٞغ ٝاُٞهذ أُ٘شٞد ُِٜجٞغ.

  



 

 



 

 



 

  



 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

 
أُشٞثخ ٝؿ٤ش (CdSe)  رؾع٤ش ٝدساعخ اؿش٤خ ع٤٘٤ِ٤ذ اٌُبد٤ّٓٞ  

 أُشٞثخ ثزساد اُـب٤ُّٞ ٝرطج٤وبرٜب

 

 يمذيخ سعبنخ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ /ٛخ انؼهٕوكه يغهظ إنٗ 

 فٙ ػهٕو انفٛضٚبء انًبعغزٛشيزطهجبد َٛم دسعخ  ء يٍعض ْٔٙ

   
 مـــلج يٍ

  

 يٓذ٘ يؾًذ ؽًضح
 

 ( 2013 – انفٛضٚــبءػهٕو  ثكبنٕسٕٚط)

 

 
 ثئششاف

 

            عاكول             رمضان إبراهٌم  د.                              

 أستاذ                                               
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 انخالصخ   

داخَ أٗجٞثخ ٖٓ اٌُٞاسرض ٓلشؿخ ٖٓ  nd CdSe:Ga) a (CdSe رْ ك٢ ٛزا اُجؾش ٝث٘غبػ رؾع٤ش عج٤ٌخ      

10)ػ٘ذ ظـػ ) اُٜٞاء
-2 

torr ( رْ كؾص رش٤ًت ٛزٙ اُغج٤ٌخ ثٞعبغخ ؽ٤ٞد ا٧شؼخ اُغ٤٘٤خ ٝ ,XRD ٝٝعذ , )

َّٕ رش٤ًجٜب ٓزؼذد اُزجِٞس ٣ٝٔزِي شٌ  . بً عذاع٤ ٬ً أ

٫ؿش٤خ  ٝاُجصش٣خ اُزش٤ًجخ ػ٠ِ اُخصبئص(٪ 5 ٝ 3 ٝ 1)ٝث٘غت  ثبُـب٤ُّٞ اُزش٣ٞت رؤص٤ش ٖٓ اُزؾو٤ن رْ ٝهذ

اُزش٤ًج٤خ ًبُؾغْ اُؾج٤ج٢ ٝا٫عٜبد ٬ُؿش٤خ اُشه٤وخ رْ رٞص٤لٜب ثبعزخذاّ اُخصبئص  . اُشه٤وخ اٌُبد٤ّٓٞ ع٤٘٤ِ٤ذ

 ٓغ ٝعٞد اُـب٤ُّٞ .  21.37) ٠ا37.54ُ رو٤٘خ ؽ٤ٞد ا٫شؼخ اُغ٤٘٤خ. اُؾغْ اُؾج٤ج٢ ٣٘خلط ٖٓ )

ٓغٜش اُوٞح اُزس٣خ ٝأُغٜش ا٫ٌُزش٢ٗٝ أُبعؼ رْ دساعخ غٞثٞؿشاك٤خ اُغطؼ  ٝرو٤٤ْ اُخشٞٗخ ثبعزخذاّ 

ؿش٤خ اُز٢ رْ اُؾصٍٞ ػ٤ِٜب. ع٤ٔغ ا٫ؿش٤خ ًبٗذ ٓزغبٗغخ ٝثؾغْ ؽج٤ج٢ ًش١ٝ اػزٔبدا ػ٠ِ ٓؾزٟٞ ٬ُ

 اُـب٤ُّٞ, ٓؼذٍ اُغزس اُزشث٤ؼ٢ ُِخشٞٗخ ا٫ؿش٤خ رضداد ٓغ ص٣بدح اُزش٣ٞت ثبُـب٤ُّٞ.

اُخصبئص اُجصش٣خ ًب٫ٓزصبص٤خ ٝٓؼبَٓ ا٫ٓزصب  ٝكغٞح اُطبهخ اُجصش٣خ ٬ُؿش٤خ اُشه٤وخ رْ دساعزٜب 

 1.62ا٠ُ  1.14اُلٞم ث٘لغغ٤خ . ه٤ْ كغٞح اُطبهخ اُجصش٣خ ر٘خلط ٖٓ  –ثبعزخذاّ ٓط٤بف ا٫شؼخ أُشئ٤خ 

 .ثبُـب٤ُّٞ اٌُزشٕٝ كُٞذ ٓغ ص٣بدح ٗغجخ اُزش٣ٞت

عزٜب. ٝهذ ٝعذ ثؼط اُخصبئص اٌُٜشثبئ٤خ ًبُزٞص٤ِ٤خ أُغزٔشح ٝرؤر٤ش ٍٛٞ رْ دسا ٠ػِ انغبنٕٛو رش٤ًضربص٤ش 

 رئد١ ا٠ُ ص٣بدح اُزٞص٤ِ٤خ ػ٘ذ دسعخ ؽشاسح اُـشكخ.   انغبنٕٛو رش٤ًضإ ص٣بدح 

اًجش ه٤ٔخ ُطبهخ  طبهخ ر٘ش٤ػ ٝإ ٛزٙ اُو٤ْ روَ ٓغ ص٣بدح ٗغجخ اُزش٣ٞت.ُرج٤ٖ إ ع٤ٔغ ا٫ؿش٤خ ُٜب ه٤ٔزبٕ 

ا٠ُ  25ك٢ ٓذٟ دسعبد ؽشاسح ٓبث٤ٖ )اُ٘و٤خ  اٌُبد٤ّٓٞ ع٤٘٤ِ٤ذؿش٤خ ٫اٌُزشٕٝ كُٞذ  (0.299)اُز٘ش٤ػ ًبٗذ 

(  دسعخ ع٤ِ٤ض٣خ , ًٔب إ رش٤ًض ؽب٬ٓد اُشؾ٘خ رضداد ٓغ ص٣بدح رش٤ًض اُـب٤ُّٞ. ٣خزِق رش٤ًض اُؾب٬ٓد 200

10× 94.07% ٖٓ 5ث٤ٖ ا٫ؿش٤خ اُ٘و٤خ ٝا٫ؿش٤خ أُشٞثخ ث٘غجخ 
+18

 cm
-3

10×245.45ا٠ُ  
+18

cm
-3

ػ٠ِ  

cm 91.34ذ دسعخ ؽشاسح أُخزجش ٢ٛٝ روَ اع٤ب ٖٓ رؾش٤ًخ ٍٛٞ رْ ؽغبثٜب ػ٘ اُزشر٤ت.
2
/V.sec  ٬ُؿش٤خ

cm 47.59اُ٘و٤خ ا٠ُ 
2
/V.sec  5أُشٞثخ ثبُـب٤ُّٞ ث٘غجخ ٬ُؿش٤خ %. 

( رذٍ ػ٠ِ رذكن اُز٤بس ثبرغبٙ ٝاؽذ دٕٝ ا٫خش. ك٢  فٕنزّٛ–رٛبس  ث٤٘ذ اُ٘زبئظ ػ٘ذ ظشٝف اُظ٬ّ إ خصبئص )

عٜذ ( رذٍ ػ٠ِ إ أُلشم اُٜغ٤ٖ ٛٞ ٖٓ –إ ه٤بعبد ) عؼخ  ُِز٤بس رٌٕٞ اُؼ٬هخ اع٤خ . ٫ٓب٢ٓ ؽبُخ ا٫ٗؾ٤بص ا

 هذ اصداد ػ٘ذ اُزش٣ٞت .  Vbiاُذاخ٢ِ  اُ٘ٞع اُؾبد ٝهذ اظٜش ثبٕ ه٤ٔخ عٜذ اُج٘بء

ا٣غبد  رْ رؾع٤شٛب ٝدساعخ  خصبئصٜب ٝ n-(CdSe and CdSe:Ga)/Si خصبئص خ٤ِخ اُشٔغ٤خ ٗٞع

  5.25ًبٗذ %  %5َغجخ رشٕٚت  د، واعلى  كفاءة تحوٌل  للخلٌة الشمسٌة عنالخلٌة الشمسٌة ٓؼِٞٓبد  

. 



                                        

 عًٕٓسّٚ انؼشاق

 ٔصاسِ انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 ًغزُصشّٚانغبيؼّ ان

 كهّٛ انؼهٕو

 

   

 

بد ٔ لٕاػذ شف، أٔكغبصثُٛ  انزضجٛذ انعٕئٙ نجٕنٙ كهٕسٚذ انفبُٚٛم ثٕاعطّ

 رزشاصٔالد يشزمّ يٍ انجُضدٍٚ

 

 

 سعبنّ يمذيّ انٗ

 كهّٛ انؼهٕو - انغبيؼّ انًغزُصشّٚ

 ثٕصفٓب عضءا يٍ يزطهجبد َٛم دسعّ انًبعغزٛش

 فٙ ػهٕو انكًٛٛبء

 

 يٍ لجم

 

 ؽًٛذ غبص٘ نٕفّ

 
 7033 بكالوريوس علوم كيمياء

 
 ثأششاف

 أ.و.د.انفخ ػجذ َبٚف
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 انخـالصــخ

, [A5 ٤ٖج٣ٓشًجيبد ا٫ًٝغيبص ,  [A2-A4]شي٤ق  ٞاػيذه ,ٓشًجبدٝٓشيزوبرٚ[A1] ج٘ض٣يذ٣ٖ اُ, ؼٔيَكي٢ ٛيزا اُ

A6 ,A8 ,A9 ,A11 ,[A12 ,ٝ اُززشاصٍٝٓشًجبد[A13,A10,A7]    ثٞاعطٚ ٓط٤بك٤ٚ  ؽعشد ٝشخصذ

 ٙ أُشًجيبد ًٔضجزيبد ظيٞئ٤ٚ  ُجي٢ُٞاعيزخذٓذ ٛيز.ا٫شؼٚ رؾذ اُؾٔشاء ٝٓط٤بك٤ٚ اُيش٤ٖٗ اُ٘ي١ٝٞ أُـ٘بغ٤غي٢ 

  ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َ.

( ICOثو٤يبط ٓؼبٓيَ أٓزصيب  اٌُبسث٤ٗٞيَ ) اُزضج٤يذ اُعيٞئ٢ ُشهيبئن اُجي٢ُٞ ًِٞس٣يذ اُلب٤٘٣يَ ٓؼيذٍ رٔذ ٓزبثؼيخ

اُج٢ُٞ ًِٞس٣ذ  ٓغ صٖٓ اُزشؼ٤غ.ًٝبٕ اُعٞء أُغزخذّ ك٢ رشؼ٤غ سهبئن( IOHٝٓؼبَٓ أٓزصب  ا٤ُٜذسًٝغ٤َ )

6.788x10) بشييذح ٓوييذاسٛٓييغ   λ (313nm) ٔييٞع٢اُ غُٞييٚ اُلب٤٘٣ييَ
-8

) ein.dm
-3

.s
-1

ٝثذسعييخ ؽييشاسح  

 ٓئ٣ٞخ. 40ؽٞا٢ُ

( ريضداد ثض٣يبدح صٓيٖ IOHا٤ُٜذسًٝغي٤َ )( ٝٓؼبٓيَ أٓزصيب  ICOإٔ ه٤ْ ٓؼبَٓ أٓزصب  اٌُبسث٤َٗٞ ) ٝهذ ٝعذ

 .اُج٢ُٞ ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َ ٝعٔي اك٬ّ ُٔعبكبد رش٤ًضااُزشؼ٤غ ٝٛزٙ اُض٣بدح رؼزٔذ ػ٠ِ ٗٞع ٝ

 ثٞعٞد ٛزٙ أُعبكبد: ُشهبئن اُج٢ُٞ ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َ ٣زْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ ا٫رغبٙ اُزب٢ُ ُزؤص٤ش اُزغضئٚ اُعٞئ٤ٚ 

 

PVC (control) >A1 >A2 >A 4> A3>A7>A6>A5>A13>A9>A12>A11>A10>A8 

 

 ٓؼيذٍ ػِي٠( A2, A8) ُِٔعيبكبد ثيبُٞصٕ (%0.5-%0.1) أُيذٟ عيبكبدأُرش٤ًض ريؤص٤ش دساعيخ رًْزُي      

اُلؼب٤ُييٚ اُؼب٤ُييٚ ُِزضج٤ييذ  إٔ اُ٘زييبئظ ٝرجيي٤ٖ , mµ(40) يثغيئاُزضج٤ييذ اُعييٞئ٢ ُشهييبئن اُجيي٢ُٞ ًِٞس٣ييذ اُلب٤٘٣ييَ 

 اُعٞئ٢ رؾصَ ٓغ ص٣بدٙ اُزش٤ًض.

 عئي ص٣يبدح ٓيغ أٗيٚ اُ٘زيبئظ ٝأظٜيشد ,أُعيبكبد ٞعٞدث سهبئن اُج٢ُٞ ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َ عٔي رؤص٤ش دساعخ رْ ًٔب

  اُج٢ُٞ ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َ. ِشهبئنُ ذٍ اُزضج٤ذ اُعٞئ٢ٓؼ ص٣بدح ٣زْ اُل٤ِْ,

اُجي٢ُٞ ًِٞس٣يذ شهيبئن غش٣وٚ كوذإ اُٞصٕ ًزُي دسعيذ,ٝاُ٘زبئظ رجي٤ٖ اٗيٚ ثٞعيٞد أُعيبكبد ٣ويَ كويذإ اُيٞصٕ ُ

 . اُلب٤٘٣َ

اُزـ٤ش ك٢ ٓؼيذٍ اُيٞصٕ اُغض٣ئي٢ اُِضٝعي٢ ٓيغ صٓيٖ اُزشيؼ٤غ ُشهيبئن ه٤بط هطغ اُغِغِخ ثٞاعطخ  ٝرٔذ دساعخ  

ٝٗيبرظ اٌُيْ  (α),دسعيٚ اُزغضئيٚ (S)ٓؼيذٍ ػيذد اُوطيغ ٌُيَ عِغيِٚ ٝاؽيذًٙٔب رْ ؽغيبة  . ًِٞس٣ذ اُلب٤٘٣َاُج٢ُٞ 

 ,ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إ هطغ اُغِغِٚ ًبٕ ػشٞائ٤ب.  (ФCS)ُوطغ اُغِغِٚ

ُِٔعيبكبد  بد٤ٌٓب٤ٌ٤ٗيػيذٙ اُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ أُغزؾصِخ ًٝزُي ثب٫ػزٔبد ػ٠ِ رشا٤ًت أُعيبكبد ريْ أهزيشاػ  ٝكوب

 ًٔٔزصبد ٨ُشؼخ كٞم اُج٘لغغ٤خ ٝصبئذاد اُغزٝس اُؾشح.أُضجزٚ ظٞئ٤ب 
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 انخالصخ

ػ٤٘خ ٖٓ أ٫صجبؽ أُزٞاعذح ك٢ ا٫عٞام أُؾ٤ِخ ثبٗٞاع ٝٓ٘بشئ ٝششًبد ٓخزِلخ, رزعٖٔ  32رْ عٔغ 

ٛزٙ ا٫صجبؽ أسثؼخ اٗٞاع سئ٤غ٤خ ٓغزؼِٔخ ثشٌَ ٝاعغ ك٢ غ٬ء اُغذسإ اُذاخ٤ِخ ك٢ اُؼشام ٝاُز٢ رذػ٠ ٓؾ٤ِب 

 اُط٬ء أُزخصصخ ٌَُ ٗٞع.  أصجبؽ )ث٘ز٣٬ذ, ث٣ٞب, ث٬عز٤ي ٝاُذ٣ٌٞس٣خ(. ار رْ صجؾ اُغذاس ثبعزؼٔبٍ ادٝاد

اُلؼبُخ ُو٤بط رشا٤ًض ؿبص اُشادٕٝ أُ٘جؼش ٖٓ ػ٤٘بد (Radon-Scout) رْ اعزؼٔبٍ رو٤٘خ ًبشق   

اُغذاس هجَ ٝثؼذ اُط٬ء, ار ٣ئد١ ك٢ ثؼط ا٫ٗٞاع ا٠ُ رو٤َِ اٗجؼبس ؿبص اُشادٕٝ ٖٓ اُغذاس أ١ اٜٗب رؼَٔ 

ُٔ٘جؼضخ ٖٓ اُؼ٘بصش أُشؼخ ُٜب أُٞعٞدح ك٢ ٓٞاد اُج٘بء, ٓٔب ًؾبعض ٣وّٞ ثؾغت ؿبص اُشادٕٝ ٝعغ٤ٔبد اُلب ا

٣وَِ ٖٓ خطش اعز٘شبم ؿبص اُشادٕٝ أُشغ ٝاُز١ ٣ؼزجش اُؼبَٓ اُضب٢ٗ ٫ٓشاض عشغبٕ اُشئخ ثؼذ اُزذخ٤ٖ. هذ 

اظٜشد اُ٘زبئظ ثصٞسح ػبٓخ إ ا٫صجبؽ اُذ٣ٌٞس٣خ ٝاُج٘ز٣٬ذ رؾز١ٞ ػ٠ِ رشا٤ًض ػب٤ُخ ٖٓ ؿبص اُشادٕٝ 

( ٝػ٤٘خ غ٬ء LVٝاُزش٢ً   ST, ا٫ُٔب٢ٗ FA1 ,GF2صخ ك٢ ػ٤٘بد اُط٬ء اُذ٣ٌٞس١ )ا٫سد٢ٗٝخب

( ASP( ٝثبػضبد اُلب )RSPرْ ه٤بط اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ُؾغت ؿبصاُشادٕٝ )ار  . ((PN10اُج٘ز٣٬ذ اُ٘ش٣ٝغ٢ 

+ ٝ 14ئ  )%٫ٍٝ ٓشح ك٢ ٛزا اُجؾش ؽ٤ش اظٜشد اُ٘زبئظ إ اػ٠ِ ٗغجخ ؽغت ُِشادٕٝ ٝثبػضبد أُلب ٛ

( اُز١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اهَ رش٤ًض داخ٢ِ ُـبص اُشادٕٝ PN9+( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ك٢ غ٬ء اُج٘ز٣٬ذ اُجِغ٢ٌ٤ )%41

( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ك٢ -66ٝ % -63ٝٗغجخ ؽغت ػب٤ُخ, آب اهَ ٗغجخ ؽغت ُـبص اُشادٕٝ ٝثبػضبد أُلب كٜئ )%

 ٤خ.( ثغجت اؽزٞائٜب ػ٠ِ رشا٤ًض داخِ LVاُط٬ء اُذ١ٌٞ٣ اُزش٢ً )

( ُو٤بط رشا٤ًض ؿبص اُشادٕٝ ٝثبػضبد أُلب ُٝ٘لظ CR-39ٝرْ ا٣عب اعزؼٔبٍ رو٤٘خ ًبشق ا٫صش ا١ُٝٞ٘ )

ٌُٖٝ ٛ٘بى   Radon-Scout اُؼ٤٘بد. اظٜشد اُ٘زبئظ إ رشا٤ًض ؿبص اُشادٕٝ ٓوبسثخ  ُِزشا٤ًض أُوبعخ ثغٜبص

ؽ٤ش هٔ٘ب ثؤعشاء  CR-39.خ ًبشق كشم ه٤َِ ثبُزش٤ًض ثغجت ٗغت اُخطؤ ا٫ؽصبئ٤خ أُٞعٞدح ك٢ ٓ٘ظٞٓ

, 226-ٓؼب٣شر٤ٖ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ, أُؼب٣شح ا٠ُٝ٫ ُؾغبة رشا٤ًضؿبص اُشادٕٝ ثبعزخذاّ اُ٘ظ٤شأُشغ اُشاد٣ّٞ

ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إ أػ٠ِ  ,241-آب أُؼب٣شح اُضب٤ٗخ ُؾغبة رشا٤ًض ثبػضبد اُلب ثبعزخذاّ ٗظ٤ش ا٫ٓش٣ش٤شّ

2Bq.m.رش٤ًض ُـبص اُشادٕٝ ٝثبػضبد اُلب ٛئ 
-3

65 ٝ 187.8Bq.m
-2

ك٢ ػ٤٘خ اُغذاس أُط٢ِ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 

( رش٢ً أُ٘شؤ. ًٔب رْ ؽغبة ٓؼظْ ٓؼب٬ٓد ا٫شؼبع ٝاُخطٞسح اُخبصخ ثـبص اُشادٕٝ (LVاُذ٣ٌٞس١ 

ؽب٫د ا٫صبثخ ثغشغبٕ اُشئخ ٌَُ ٤ِٕٓٞ شخص ك٢  أُ٘جؼش ٖٓ ٓٞاد اُج٘بء ٝاُغذسإ ثب٫ظبكخ ا٠ُ روذ٣ش

اُغ٘خ ٗز٤غخ اعز٘شبم ؿبص اُشادٕٝ ٤ُٝٝذارٚ. ًٝبٗذ ع٤ٔغ رشا٤ًض ؿبص اُشادٕ أُوبعخ ثبعزؼٔبٍ ًٞاشق 

Radon-Scout  ٝCR-39 ( أهَ ثٌض٤ش ٖٓ اُؾذٝد أُغٔٞؽخ ػب٤ُٔبBq.m
-3

200.) 
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 انًغزخهص

أصجؼ ساداس اُطوظ ٓضدٝط ا٩عزوطبة عٜبص شبئغ ا٩عزخذاّ ك٢ دٝائش ا٧سصبد اُغ٣ٞخ ؽٍٞ اُؼبُْ 

ثغجت هبث٤ِزٚ ك٢ ر٤٤ٔض ا٧ٗٞاع أُخزِلخ ٖٓ اُٜطٍٞ ٝرؾغ٤ٖ دهخ اُزخ٤ٖٔ ا٢ٌُٔ ُِٜطٍٞ. ساداساد اُطوظ 

ٜطٍٞ كوػ. اُشاداساد ا٫ػز٤بد٣خ رشعَ ٝرغزِْ ٓٞعبد راد اعزوطبة أكو٢ ٓ٘لشد ٣ٌٜٝٔ٘ب ه٤بط ٓؼذٍ اُ

أُغزوطجخ رشعَ ٝرغزِْ ٓٞعبد ٬ً ا٩عزوطبث٤ٖ ا٧كو٢ ٝاُؼٔٞد١ ٝاظبكخ ُٔؼذٍ اُٜطٍٞ ُٜب اُوبث٤ِخ ك٢ رؾذ٣ذ 

ؽغْ ٝشٌَ ٝٗٞع عغ٤ٔبد اُٜطٍٞ. ٣ٜذف ٛزا اُجؾش ا٠ُ رخ٤ٖٔ ٓزـ٤شاد اُشاداساد أُغزوطجخ راد ؽضّ 

 ٓغ ٓؼذ٫د عوٞغ أُطش. اُزشدداد أُخزِلخ ٝدساعخ عِٞى ٛزٙ أُزـ٤شاد 

ٝظؾذ ؽغبثبد ا٧عضاء اُؾو٤و٤خ ٝاُخ٤ب٤ُخ ُٔؼبَٓ ا٫ٌٗغبس أُؼوذ ثؤٕ أُطش ٣شزذ ٣ٖٝٞٛ أُٞعبد 

اُذه٤وخ أًضش ٖٓ ا٧ٗٞاع ا٧خشٟ ٖٓ اُٜطٍٞ. ًٔب ث٤٘ذ اُ٘زبئظ ثبٗٚ ك٢ ؽبُخ رشزذ سا٢ِ٣ ٣ٌٕٞ اُزشزذ ثبرغبٙ 

 ك٢ ؽبُخ رشزذ ٢ٓ ٣ٌٕٞ ٛزا اُغِٞى ٓؼٌٞعب. ا٫ٓبّ أًجش ٖٓ اُزشزذ ثبرغبٙ اُخِق ث٤٘ٔب

رْ ؽغبة ٓزـ٤شاد اُشاداس أُغزوطت ث٘بءاٌ ػ٠ِ ػذح كشظ٤بد. كوذ اكزشض ثبٕ اُزٞص٣غ اُؾغ٢ٔ 

دسعخ ٓئ٣ٞخ. ًٔب اكزشض ثبٕ  10ثبُٔش ٝإ دسعخ ؽشاسح اُٜٞاء صبثزٚ ػ٘ذ  -ُوطشاد أُطش ٣زجغ رٞص٣غ ٓبسشبٍ

ٝصا٣ٝخ أُؾٞس اُضب١ٞٗ ٓغ اُشبهٍٞ ٓغب٣ٝخ ُِصلش, ثٔؼ٠٘ آخش إٔ  هطشاد أُطش راد شٌَ ث٤ع١ٞ ٓلِطؼ

هطشاد أُطش ػ٘ذ عوٞغٜب ٣ٌٕٞ ٓؾٞسٛب اُشئ٤غ٢ ٓٞاص٣ب ُغطؼ ا٧سض.  ٝهذ أعش٣ذ اُؾغبثبد ُٔؼذ٫د 

 عبػخ.\٤ِٓٔزش 100ٝ 1أٓطبس ث٤ٖ 

 20رزشاٝػ ث٤ٖ  ث٤٘ذ اُ٘زبئظ ثؤٕ ٓؼب٬ٓد ا٩ٗؼٌبع٤خ ػ٘ذ ا٩عزوطبة ا٧كو٢ ٝا٩عزوطبة اُؼٔٞد١

dBz ٖٓ 55, ٝأًضش dBz  ثبُ٘غجخ ٨ُٓطبس اُخل٤لخ ٝا٧ٓطبس اُـض٣شح عذا ػ٠ِ اُزٞا٢ُ, ٝإ ٓؼبَٓ ا٩ٗؼٌبع٤خ

ػ٘ذ ا٩عزوطبة ا٧كو٢ أًجش ٖٓ ٓؼبَٓ ا٩ٗؼٌبع٤خ ػ٘ذ ا٩عزوطبة اُؼٔٞد١ ُغ٤ٔغ ٓؼذ٫د ا٧ٓطبس. ا٩ٗؼٌبع٤خ 

ٔطش ًٜٞٗب رٔضَ اُلشم ث٤ٖ ا٩ٗؼٌبع٤ز٤ٖ. ُٝٔؼذ٫د أٓطبس أًضش ٖٓ اُزلبظ٤ِخ ٢ٛ أ٣عب رضداد ٓغ ص٣بدح ٓؼذٍ اُ

أًجش ٖٓ اٗؼٌبع٤خ اُشاداساد اُز٢ رؼَٔ  Xعبػخ رٌٕٞ اٗؼٌبع٤خ اُشاداساد اُز٢ رؼَٔ ثبُؾضٓخ \٤ِٓٔزش 35

أًجش ٖٓ اٗؼٌبع٤خ ساداساد  C. ٝػ٘ذ ٓؼذ٫د ا٧ٓطبس ا٧ًجش رصجؼ اٗؼٌبع٤خ ساداساد ؽضٓخ C  ٝSثبُؾضّ 

 ٝٛزا ثغجت اُش٤ٖٗ ك٢ ؽَ ٗظش٣خ ٢ٓ.        Xضٓخ اُؾ

رؼب٢ٗ ثشذح ٖٓ اُز٤ٖٛٞ  Xدُذ ؽغبثبد اُز٤ٖٛٞ اُزلبظ٢ِ اُ٘ٞػ٢ ثؤٕ اُشاداساد اُز٢ رؼَٔ ثبُؾضٓخ 

٢ٛ أ٣عب رزؤصش ثب٧ٓطبس ٌُٖٝ ثشٌَ أهَ. إ اُز٤ٖٛٞ  Cاُشاداساد اُز٢ رؼَٔ ثبُؾضٓخ  ثٞاعطخ ا٧ٓطبس ٝإ

ه٤َِ عذا. اظبكخ ُٜزٙ اُخبص٤خ, كبٕ اُ٘زبئظ أظٜشد ثبٕ كشم  Sاساد اُز٢ رؼَٔ ثبُؾضٓخ اُزلبظ٢ِ اُ٘ٞػ٢ ُِشاد

أصـش  Sاُطٞس اُزلبظ٢ِ ث٤ٖ ا٩شبساد أُشرذح ػ٘ذ ا٩عزوطبث٤ٖ ا٧كو٢ ٝاُشبه٢ُٞ ُِشاداساد راد اُؾضٓخ 

ا٩عزوطبة ُشاداساد  , ٝأ٣عب ث٤٘ذ اُ٘زبئظ ثؤٕ ٓؼبَٓ اسرجبغ اشزشاىX  ٝCثٌض٤ش ٖٓ كشم اُطٞس ػ٘ذ اُؾضّ 

ثشٌَ أٝعغ  Sرغزخذّ ساداساد ؽضٓخ  . ُٜٝزٙ ا٧عجبةX ٝC  أػ٠ِ ٖٓ ٓؼب٬ٓد ا٩سرجبغ  ُِؾضّ   Sاُؾضٓخ 

 ٧ؿشاض سصذ اُطوظ ٝا٧ثؾبس ٖٓ رِي اُز٢ رؼَٔ ثبُؾضّ ا٧خشٟ.



كوذ  ,عشاإٛب ك٢ ٛزا اُجؾشٖٓ دهخ ؽغبثبد ٓزـ٤شاد ساداس ا٩عزوطبة اُز٢ رْ ا ُٝـشض اُزؤًذ

عزوطبة رٝ ٠ِ اُو٤بعبد ٖٓ اُشاداس ص٘بئ٢ ا٧ه٤بعبد ساداس ؽو٤و٤خ ُٜزا اُـشض. رْ اُؾصٍٞ ػ اعزخذٓذ

. ٣ٝوغ ٛزا اُشاداس ك٢ ٓذ٣٘خ ك٢ ٣٫ٝخ أ٬ًٝٛٞٓب ا٧ٓش٤ٌ٣خ (KOUN)٬ًٝٛٞٓب اُزبثغ ُغبٓؼخ أ Sاُؾضٓخ 

. ٝهذ ث٤٘ذ 2013أ٣بس  13ش ؿض٣ش ك٢ ٗٞسٓبٕ هشة ٓذ٣٘خ أ٬ًٝٛٞٓب. ٝهذ أعش٣ذ ٛزٙ اُؾغبثبد خ٬ٍ ؽبُخ ٓط

 رؾ٬٤ِد ٛزٙ اُو٤بعبد ثؤٕ ٓذٟ ه٤ْ ٛزٙ أُزـ٤شاد ٓزٞاكوخ عذا ٓغ ٓذ٣بد اُو٤ْ أُؾغٞثخ.    
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 انخالصخ

ٖٓ خٔغخ   Acinetobacter baumanniiػضُخ عش٣ش٣خ رؼٞد ُجٌزش٣ب  ٕٞأسثؼٝ خٔغخ رْ عٔغ     

( ػ٤ِٜب اُغ٬ّكبغٔخ اُضٛشاء ) ,ؽٔب٣خ ا٧غلبٍ اُزؼ٢ٔ٤ِ   أُخزجشاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ٢ٔ٤ِ , ؼٓغزشل٤بد: ثـذاد اُز

. رْ 2016ٝ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  2015ا٫ٓب٤ٖٓ اٌُبظ٤ٖٔ )ػ٤ِٜٔب اُغ٬ّ( ,ُِلزشح ٓب ث٤ٖ رشش٣ٖ ا٧ٍٝ  ٝٓغزشل٠

, ػضُز٤ٖ ٪(13.3) 6٪(, ٖٓ اُغشٝػ 11.1) 32ٖٓ اُذّ  : اُؾصٍٞ ػ٠ِ اُؼض٫د ٖٓ ٓصبدس عش٣ش٣خ ٓخزِلخ

%( ٌَُ ٖٓ اُغبئَ اُجش٣ز٢ٗٞ, ٓغؾخ 2.2%( ٌَُ ٖٓ اُغبئَ اُ٘خبػ٢ اُش٢ًٞ ٝا٫دساس, ٝ ػضُخ ٝاؽذح )4.4)

أُغٜش٣خ, أُظٜش٣خ ٝ  ; بٝاُوشغ . رْ رشخ٤ص ع٤ٔغ اُؼض٫د اُجٌز٤ش٣خ اػزٔبدا ػ٠ِ خصبئصٜ ٘غشحاُؾ

 .رشخ٤ص ٛزٙ اُؼض٫د اُجٌز٤ش٣خُِزؤًذ ٖٓ  Vitek2 اعزُخذّ عٜبص .ا٫خزجبساد ا٤ٌُٔٞؽ٣ٞ٤خ 

ٝ  congo red agar (CRA)ُؽِذَدد ثطش٣وخ  اٗزبط اُـشبء اُؾ١ٞ٤ ػ٠ِ A. bamanniiػض٫د هبث٤ِخ     

أًضش ؽغبع٤خ ٌُِشق ػٖ  ذًبٗ MTPغش٣وخ  (. ٝأظٜشد اُ٘زبئظ إٔ MTP) microtiter plate غش٣وخ 

اُز٢ أظٜشد   CRAغش٣وخ  ٪( ػضُخ ٓ٘زغخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤  ٓوبسٗخ ٓغ 53.33) 24 ؽ٤ش إ اُـشبء اُؾ١ٞ٤

 ١.٪( ػضُخ ٓ٘زغخ ُِـشبء اُؾ33.3ٞ٤) 15 إ

ا٫ٗزشبس   غش٣وخ ثبعزخذاّ  ٓعبد 15  رغبٙ ُِؼض٫د أُعبدح اُؾغبع٤خ كؾص اعشاء رْ أخشٟ, ٗبؽ٤خ ٖٓ    

اُ٘زبئظ ث٤٘ذ إ أٗٔبغ أُوبٝٓخ   Vitek2 ٗظبّرب٤ًذٛب ثبعزخذاّ  ٝ (disc diffusion method)ثب٫هشا  

٪ 81.1 ٤ٗزشٝكٞساٗز٣ٖٞ , ع٤لبص٤ُٖٝ ٝ ؽبٓط ا٬ٌُك٫ٞ٤ٗي/  أًٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ , ٓج٤غ٤ِ٤ٖرغبٙ ا٧ ٪100: ًبٗذ 

 ٪13.3 ربصٝثبًزبّ/  ث٤ج٤شاع٤ِ٤ٖ ٤ٔشٝث٤ْ٘ ,اُ ٝ ع٤لزش٣بًضٕٝ , ع٤لزبص٣ذ٣ْرغبٙ  ٪11.1,٪30 اُغ٘زب٤ٓغ٤ٖ

 ٝ ٤ٔ٣ج٤ْ٘ا٩  رغبٙ ٪66.6 ,عِلب٤ٓضًٞغبصٍٝ/  زشا٤ٔ٣ضٞثش٣ْٝ اُ غ٤جشٝكًِٞغبع٤ٖاُ  رغبٙ 63.3٪,

اُؾغبع٤خ إ  أظٜشد ٗزبئظؽ٤ش  ,٪ 43.3 رٞثشا٤ٓغ٤ٖ  ,٪64.4 عبُِجبًزبّ/  أٓج٤غ٤ِ٤ٖ, ٤ُلٞكًِٞغبع٤ٖ

كؼب٤ُخ ظذ أًضش أُذسٝعخ ك٢ ؽ٤ٖ ًبٕ ٓعبد اُزٞثشآب٣غ٤ٖ  اُؼض٫د رٔزِي ٓوبٝٓخ ػب٤ُخ ُِٔعبداد اُؾ٣ٞ٤خ

 .أُذسٝعخ  اُؼض٫د

 Bap)ٝ ع٤ٖ اُجشٝر٤ٖ أُوزشٕ ثبُـشبء اُؾ١ٞ٤ ) OXA-23ع٤ٖ ث٤زب٫ًز٤ٔض , ٖ ٤اُذساعخ اُغض٣ئ٤خ ُغ٤٘٤    

 اصَ  ٖٓػضُخ  ٪( 30) 36 ك٢   Bap, ك٢ ؽ٤ٖ ًبٕ ع٤ٖ  -bla OXA 23إ ع٤ٔغ اُؼض٫د رؾز١ٞ  أظٜشد

رٔزِي ٝ  ُِـشبء اُؾ١ٞ٤ خٓ٘زغ A. baumannii ٖٓ ثٌزش٣ب    ػضُخ 45٪( ٖٓ أص43.33َ) 22 ٝ  ػضُخ 45

٪( 33.51) 31 ٜٓ٘ب ٌُِبسثبث٤٘٤ْ, ٓوبٝٓخ ػضُخ ٪(11.1) 35 ًبٗذ , ع٤ٔغ اُؼض٫د ث٤ٖ ٖٝٓ. Bap)ع٤ٖ )

اُـشبء   ر٣ٌٖٞ ا٠ُ ثب٩ظبكخ Bap)) رؾز١ٞ ع٤ٖ ٜٓ٘ب ٪18(54.23) ٝ  (Bap) ع٤ٖ رؾز١ٞ ػ٠ِ  ػضُخ

  .اُؾ١ٞ٤

ك٢ ا٧عٞام أُؾ٤ِخ ُِؾصٍٞ ػ٠ِ ػض٫د  ٝ أُزٞكشح  اُغبكخ أُغزٞسدح خجضاعزخذٓذ خٔبئش اُ      

Saccharomyces cerevisiae( ٝاُز٢ رعٔ٘ذ ًَ ٖٓ: ػضُخ ,AY )    خ٤ٔشح ٖٓAngel  ,اُص٤٘٤خ أُ٘شؤ



(TY)  خ٤ٔشح ٖٓ Town-instant  , اُص٤٘٤خ أُ٘شؤ(YY)  خ٤ٔشح ٖٓYuva  , اُزش٤ًخ أُ٘شؤ(GY)  ٖٓ

٘ٞع رْ اُ اُغ٘ظ ٝ اُلشٗغ٤خ أُ٘شؤ . Saf-instantٖٓ خ٤ٔشح (SY) أُصش٣خ أُ٘شؤ ٝ  Gloripan خ٤ٔشح 

 أُغٜش٣خ , أُظٜش٣خ ٝ ا٫خزجبساد ا٤ٌُٔٞؽ٣ٞ٤خ. ;اػزٔبداً ػ٠ِ خصبئصٜب ب ٔرشخ٤صٜ

 اشؼ ٝ ساعتُشُِٔغزؾِت اُؾ١ٞ٤ . ؽ٤ش ث٤٘ذ اُ٘زبئظ إ اُلؼب٤ُخ اُغطؾ٤خ عخ اُلؼب٤ُخ اُغطؾ٤خ رْ دسا       

cerevisiae(YY) . S(4-8( ٝ ِْٓ )6-13ِٓ )5.18) ًبٗذ ك٢ ؽ٤ٖ  ثطش٣وخ اصاؽخ اُض٣ذ ْ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ% 

 .(E24)  ثطش٣وخ  ٓئشش ا٫عزؾ٬ة ػ٠ِ اُزٞا٢ُ شؼ ٝ اُشاعتِشاُ  (%13-6.3%( ٝ )%12.21 -

 Mercaptoethanolٓغ ثٔؼبِٓزٜب    S. cerevisiae (YY)  اُؾ١ٞ٤ اِعزُخَِِص ٖٓ ػضُخأُغزؾِت     

(ME)   ٝsodium dodecyl sulfate (SDS)    رْ ر٘و٤زٜب عضئ٤ب ثبعزخذاّ ًجش٣زبد ا٤ٗٞٓ٧ّٞ ث٘غجخ اشجبع ٝ

ٝ    (DEAE-Cellulose)ثؼٔٞد أُجبدٍ ا٢ٗٞ٣٧ ًشٝٓبرٞؿشاك٤ب اُزجبدٍ ا٢ٗٞ٣٧ َّ خذِ عزُ %  صْ ا30

)  ار رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ ثشٝر٤ٖ ٓ٘و٠ ثلؼب٤ُخ عطؾ٤خ (Sepharose-6B) ثؼٔٞد ًشٝٓبرٞؿشاك٤ب اُزشش٤ؼ ا٢ٓ٬ُٜ

  %83.18. ( ًبE24ٕٓئشش ا٩عزؾ٬ة )ِْٓ ك٢ ؽ٤ٖ إ  (35

(  38.1)ِؾ ؽ٤ش ث , ًشٝٓبرٞؿشاك٤ب اُزشش٤ؼ ا٢ٓ٬ُُِٜٔغزؾِت اُؾ١ٞ٤ ثٞاعطخ رْ رؾذ٣ذ اُٞصٕ اُغض٣ئ٢     

  ٤ًِٞ داُزٕٞ

ُدسَِعذ ثطش٣وخ ا٩ٗزشبس    A. baumanniiاُزؤص٤ش اُزضج٤ط٢ ُِٔغزؾِت اُؾ١ٞ٤ ظذ  اُخ٣٬ب أُلشدح ُجٌزش٣ب     

. اُ٘زبئظ أظٜشد إٔ أُغزؾِت اُؾ١ٞ٤ اُ٘و٢ ٣ٔزِي كؼب٤ُخ  (Kirby disc diffusion method)ثب٫هشا  

أػ٠ِ ٖٓ أُغزؾِت اُؾ١ٞ٤ أُ٘و٠ عضئ٤ب ٝ ثوطش  A. baumanniiرضج٤ط٤خ أػ٠ِ ظذ اُخ٣٬ب أُلشدح ُؼض٫د 

 ( ِْٓ .16رضج٤ػ )

صٔب٤ٗخ ػض٫د رْ  (MTP).ثطش٣وخ  ُدسَِعذ A. baumanniiهجَ ػض٫د  ٖٓ اُـشبء اُؾ١ٞ٤ أُ٘زظ رضج٤ػ    

رؾذ٣ذٛب ٝ روغ٤ٜٔب ا٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ : ٓوبٝٓخ ٝ ؽغبعخ ُٔعبد ا٤ٓ٩ج٤٘٤ْ.أظٜشد اُ٘زبئظ إ اُؼض٫د اُؾغبعخ 

 ( 110) اُزش٤ًض ػ٘ذ٪( 62.5)رٔزِي كؼب٤ُخ أػ٠ِ ٖٓ ا٧خشٟ, ؽ٤ش إ أػ٠ِ ٗغجخ رضج٤ػ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤  ًبٗذ 

 ِٓؾ/َٓ.
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 المستخلص

 

رٞرٌ٘ٞ ٝرش٣جبى هذٓٞا . اٝسٛبٕ, Rٓوبط ٓؼشكب ػ٠ِ  Mٓؼشكٚ ٓغ ػ٘صش ٓؾب٣ذ ٝ رغ٤ٔؼ٤ٚ ؽِوRٚ ُزٌٖ      

ثؾ٤ش  N  ٖٓMثبٗٚ ٓوبط سكغ ٓغٞف ارا ًبٕ ٌَُ ٓوبط عضئ٢   Mٓلّٜٞ ٓوبعبد اُشكغ أُغٞف. ٣وبٍ ػٖ
 

 
 

ٝ Nعضء ٖٓ  Kثؾ٤ش إ K  ٖٓ Mٓوبط ٓغٞف, ٣ٞعذ ٓشًجخ عٔغ ٓجبشش 
 

 
 

 

 
. ٝا٣عب ًبعٕٞ هذّ 

ٖٓ ٣Kٞعذ ٓشًجخ عٔغ ٓجبشش  ,NٖٓMط عضئ٢ ارا ًبٕ ٌَُ ٓوب  ثبٗٚ ٓوبط سكغ ٖٓ ٗٔػ  Mٓلّٜٞ أُوبط 

M  ٕثؾ٤ش اK  ٖٓ عضءN ٝ
 

 
  

 

 
. 

٣ٞعذ ٓشًجخ  N  ٖٓMارا ًبٕ ٌَُ ٓوبط عضئ٢  eثبٗٚ ٓوبط سكغ ٖٓ ٗٔػ  Mٖٓ عٜخ اخشٟ ٣وبٍ ػٖ أُوبط 

ٝ Nعضء ٖٓ Kثؾ٤ش إ   K  ٖٓMعٔغ ٓجبشش 
 

 
  

 

 
 . 

ثبٗٚ ٓوبط سكغ  M. ٗوٍٞ ػٖ أُوبطاػٔبٓبد ُٔوبعبد اُشكغ أُغٞكخ ك٢  ػِٔ٘ب, رْ ػشض ٝدساعخ ثؼط    

ثؾ٤ش  N ٖٓMارا ًبٕ ٌَُ ٓوبط عضئ٢   ٓغٞف ٖٓ ٗٔػ 
 

 
 Kٓوبط ٓغٞف, ٣ٞعذ ٓشًجخ عٔغ ٓجبشش  

ٖٓM   ٕثؾ٤ش اK  ٖٓ عضءN  ٝ
 

 
  

 

 
ارا eثبٗٚ ٓوبط سكغ ٓغٞف ٖٓ ٗٔػ  M. ٝا٣عب ٗوٍٞ ثبٕ أُوبط

ثؾ٤ش N   ٖٓ Mعضئ٢ًبٕ ٌَُ ٓوبط 
 

 
عضء   Kثؾ٤ش إ KٖٓM ٓوبط ٓغٞف, ٣ٞعذ ٓشًجخ عٔغ ٓجبشش  

 ٖٓNٝ
 

 
  

 

 
 :خاُلؼ٤ِخ ا٫ر٤ ُٔئد٣بدثبُؾو٤وٚ  رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ ا .

  eٓوبط سكغ ٓغٞف ٖٓ ٗٔػ    ٓوبط سكغ ٓغٞف ٖٓ ٗٔػ  ٓوبط سكغ ٓغٞف

 أُلب٤ْٛ.هذٓ٘ب اُؼذ٣ذ ٖٓ أٌُبكئبد ٝاُ٘زبئظ ٝاُخٞا  ُٜزٙ 
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Introduction 

Reliability theory and failure rate function have played a great role in the rapid 

interest in the study of failure models. These theories deal with the study of ages to 

investigate and research the behavior failure time at posterior time. Reliability theory 

is one of those standards that show the behavior of any unites for an expected period. 

It is also considered an indicator for future planning. The reliability theory is adopted 

to study and analyze behavior of failures and the factors behind such failures. To 

achieve this, the parameter estimators of failure models, with good prosperities and 

efficiency, are required to count the reliability estimation. Therefore, it is of keen 

significance to study the methods and techniques for getting the parameter estimators 

of failure including the parameter estimations of a failure model [4]. 

 The research of reliability and connecting between the theory and application is 

of great importance, because it is the indicator of showing the efficiency, competence 

and capacity of the machine or the system to work without breaking down and 

defining the times periods for failure. It is possible to prepare time tables for 

maintenance periods that the machines must be subjected to in order to raise  their 

capabilities and behavior which leads to more designs for machines and different 

systems, then invest them to the utmost, order to increase the production of these 

systems in quality and quantity[6]. In this research, we dealt with the most important 

aspects of the subject of point estimator on because of its great importance in the 

application of reliability, and the point estimate is to obtain a numerical value 

representing one unknown parameter for a particular phenomenon [24]. 

The Inverse Rayleigh distribution has many applications in the area of 

reliability studies; Trayer (1964) introduced this distribution.  Voda (1972) has 

mentioned that the distribution of lifetimes of several types of experimental units 

can be approximated by the inverse Rayleigh distribution. The well-known inverse 

Rayleigh distribution is considered as a model for a lifetime random variable [38].  

Thus, this research is devoted to obtain and discuss some estimators of the scale 

parameter of inverse Rayleigh distribution represented by Maximum likelihood 



estimator and some Bayes estimators corresponding to informative and non-

informative priors (Jeffreys and Gamma) under symmetric and asymmetric loss 

functions, (Squared error, Generalized squared error, Modified squared error, 

Precautionary, DeGroot loss functions). 

According to the importance of this distribution in the reliability, we derive 

and discuss some estimators for reliability function of inverse Rayleigh distribution 

such as Maximum likelihood estimator and some Bayesian estimators in two different 

methods (using the probability density function of the parameter and using 

subsequent probability density function). The simulation research is conducted to 

compare mean squared error (MSE) for θ and integrated mean squared error (IMSE's) 

for Reliability estimators R(t), to obtain the performance of prior distribution by 

using best loss function. 

In order to achieve the objective of the research, it is divided into four chapters. 

Chapter One: includes the aim of the research, review the relevant references of 

previous research and we briefly described some fundamental concepts which are 

used in this research. 

Chapter Two: deals with the theoretical side represented by discuses properties of 

inverse Rayleigh distribution and obtaining some estimators for the unknown scale 

parameter reliability function of Inverse Rayleigh distribution. 

Chapter Three: covers the empirical part by referring to simulation style and 

method that used in data generate from Inverse Rayleigh distribution. 

 Chapter Four: contains the most important conclusions and recommendations 

resulting from the dissertation. 
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 ةــــــــــــــــــــــالخالص

 والتربة   لماء المموثاظيرت نتائج العزل والتشخيص لمفطريات المنتجة لمزيوت من مصادر بيئية مختمفة ا

باالضافو الى انواع مختمفة من الحبوب  المموثة بمخمفات زيوت وقود المولدات في مواقع مختمفة من مدينة بغداد

النسب  ا فيكالحمبة والخردل والذره الصفراء والحبة السوداء والسمسم من مواقع مختمفة في مدينة بغداد , تباين

واظيرت نتائج  المئوية  لتواجد والتردد بين االجناس واالنواع الفطرية المعزولو حسب نوع وموقع جمع العينات

 عزل وتشخيص الفطريات من الماء المموث. 

  A. Fumigatus و  A. niger وA. flavus و  A. terreusعزل الفطريات

 Penicillium sp. الفطر Penicillium sp.  ثم  الفطر %66.6قد اعطى  اعمى نسبة تواجد بمغت  

Aspergillus terreus  التربة المموث بينما في نماذج  %42.8وقد بمغت  Penicillium  sp.  

Aspergillus niger   في نماذج حبوب و عمى التوالي  %40و %42.85 اعمى نسبة تواجد بمغت كانت

% و  42.8% و  Penicillium sp. 50الحمبة والخردل عمى الترتيب , واعمى نسبة تواجد كانت لمفطر 

يخص فحص الفطريات ا فيم % في نماذج حبوب الذره الصفراء والحبة السوداء والسمسم عمى الترتيب.44.4

عمى الوسط الزرعي الصمب الخاص بالكشف عن   lipaseالمنتجة لمدىون المعزولة النتاج انزيم تحمل الدىون 

  ىذا االنزيم  تراوحت النتائج بين منتج وضعيف االنتاج وعدم االنتاج ليذا االنزيم واعطت الفطريات المعزولو

Trichoderma harizanum وA. fumigatus   وFusarium graminaerum و  A.niger   وA. 

flavus  وA. terreus وPenicillium sp.   اعمى انتاجية النتاج انزيم تحمل الدىون من خالل تكوين ىالو

الفطري في دراستنا شفافو عمى الوسط الزرعي واختيرت ىذه العزالت لدراسو انتاج الديزل الحيوي او الديزل 

المنتجو لمدىون نمو جيد عمى الوسط السائل خالصو الخميرة السكروز  الحالية , واظيرت العزالت الفطرية

Yeast Extract Sucrose   YES) اذ اعطت كتمة حيوية جيدة من الوزن الجاف واعمى قيمة سجمت )

 Aspergillusغم / لتر لمفطر   9.99غم / لتر واقل قيمة بمغت  20.15بمغت  .Penicillium sp لمفطر

niger. 



 A. terreusو  A. flavusو      A. fumigatusو  Trichoderma harizanumتمثمت الفطريات التالية  

بكونيا فطريات منتجة لمدىون لكون المحتوى الكمي لمدىون  F. graminearum و  .Penicillium sp و

 .A    من وزن الكتمة الحيويو لموزن الجاف بينما كان المحتوى الكمي لدىون الفطر اواكثر  %20 تقريبا 

niger  من الوزن 12.91% و 20.13غم / لتر اي   بنسبة   2.86غم / لتر و   1.29قميمة اذ بمغت   %

 الجاف عمى الترتيب  .

المعزولة و المنتخبة عمى المنتجة لمدىون  الدراسة الحالية كانت تيدف النتاج الديزل الحيوي بتنمية الفطريات

وقشور حب زىرة الشمس كمواد خام  فستق العبيدو اسوداني كقشور الموز وقشور فول الاوساط زرعية طبيعيو 

  4.54مى وسط قشور الموز اوال  )عالنتاج الديزل الحيوي حيث بمغت اعمى كتمة حيوية من الوزن الجاف  

و  A. fumigatus( غم / لتر لمعزالت الفطرية  المنتجو لمدىون المنتخبة   3.04, 3.30,  4.64,

A.terreus و T.harizanum   وF. graminearum 3.82ثانيا ) فستق العبيد ى الترتيب تميو قشور عم 

( غم /  10.4,  1.04,  1.74, 2.22( غم / لتر  وقشور حب زىرة الشمس ثالثا  )  4.56,0.7, 2.24,

لتر  عمى الترتيب .بينما بمغ المحتوى الكمي لمدىون عمى وسط قشور الموز لمعزالت الفطرية المنتجو لمدىون 

وقشور حب زىرة الشمس اذ  فستق العبيدقشور المنتخبة اعمى قيم  مقارنة عمى الفطريات الناميو عمى الوسط 

وتظير نتائج التحميل الكيميائي الكمي   الترتيب ( غم /لتر  عمى  0.30,0.45, 1.13, 0.77بمغت  )

والنوعي  لالحماض الدىنيو المستخمصو من الفطريات المنتجو لمدىون  بعد اجراء عممية االسترة 

Transesterfication  والحصول عمى احماض دىنيو مثيل استر Fatty Acid Methyl Ester  (FAME  

تواجد  لوحظ  Gas Chromatography  - GCبواسطو جياز غاز كروموتوكرافي اجري الفحص   (

واالحماض الدىنيو غير مشبعو كحامض  Stearic acid و  acid  Palmiticاالحماض الدىنية المشبعو 

ويشير التحميل الى ان الدىون المستخمصو من العزالت الفطريو   Linoleic acidو  Oleic acidالدىني 

ئمة و مشابية لموقود الحيوي من حيث تواجد االنواع المشبعو المنتجو لمدىون قيد الدراسو اعطت خصائص مال

 .لالحماض الدىنيو اكثر من الغير مشبعة  
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 انخالصخ

  ػضُخ ٖٓ ثٌزش٣ب  ٓئخعٔؼذ خ٬ٍ اُذساعخK. pneumoniae  اُزٜبثبد أُغبُي ٖٓ ٓصبدس ٓخزِلخ ٖٓ

 , اُزٜبثبد اُغشٝػ ٝاُزٜبثبد ا٧ٓؼبء اُخشاط ,ٜبثبد ا٧رٕاُز,, اُوشغ , ػ٤٘بد اُذّ, اُزٜبثبد اُؾشٝماُج٤ُٞخ

ٓذ٣٘خ اُ٘غق / ٓؾبكظخ ثـذاد ٖٝٓ ٓغزشل٠ اُصذس اُزؼ٢ٔ٤ِ /ٖٓ ٓغزشل٠ أثٖ اُجِذ١ ٝٓغزشل٠ اُش٤ٜذ ػذٗبٕ 

كوذ رْ عٔؼٜب ٖٓ اُزٜبثبد اُغشٝػ ٖٓ ٓغزشل٠ اُصذس اُزؼ٢ٔ٤ِ   A. baumanniiا٧ششف. أٓب ثٌزش٣ب 

 (. 2015أ٣ٍِٞ )-ٖٓ اُلزشح اُٞاهؼخ ٓبث٤ٖ آراسٓؾبكظخ اُ٘غق ا٫ششف  /ٝٓخزجشاد اُصؾٚ أُشًض٣خ

  جٌزش٣ب ًك٢ أُغزشل٤بد  جذئ٤بٓشخصذ اُؼض٫د اُجٌز٤ش٣خK. pneumoniae  ٝثٌزش٣بA. baumannii 

اُؼضٍ رْ  ُـشض اُزؤًذ ٖٓ اُزشخ٤ص ا٢ُٝ٧. Vitek2 compact Automated Systemأعزخذاّ ثٞاعطخ 

ثؤعزخذاّ  Housekeepingأػزٔبدا ػ٠ِ ع٤٘بد  بُزشخ٤ص اُغ٢٘٤ٓزجٞػب ث ػ٠ِ ا٧ٝعبغ اُضسػ٤خ اُخبصخ

 . Polymerase Chain Reaction (PCR)رو٤٘خ اُزلبػَ اُزغِغ٢ِ أُزعبػق 

 ّٓضجطبد اُج٤زب٫ًزب٤ٓض,  -ث٤٘ذ اُ٘زبئظ أخزجبس ؽغبع٤خ أُعبداد اُؾ٤بر٤خ ٝأُزعٔ٘خ اُج٘غ٤ِ٘بد, ث٤زب٫ًزب

٤زشاعب٤ٌِ٣ٖ, اُج٢ُٞ ث٤جزب٣ذ, اُغ٤لبُٞعجٞس٣٘بد, اٌُبسثبث٤٘٤ْ,أُٞٗٞثبًزبّ, أُغٔٞػخ ا٤ٓ٧٘ٞ ٣٬ًٌٞع٤ذ٣خ, اُز

 -%( ُٔعبداد اُغ٤لزبصا٣ذ٣ْ, ا٧ًٓٞغ٤غ100ٖ٤ِ٤ٓوبٝٓخ ) A. baumanniiا٣ٌُُٞ٘ٞٞٗبد إ ثٌزش٣ب 

%( ٖٓ اُؼض٫د ٓوبٝٓخ ُٔعبد ٬ً50ك٤ُٗٞٞ٤ذ, ٝ اُغ٤ل٤ج٤ْ. ًزُي, ًبٗذ ) -٬ًك٤ُٞٞٗي أعذ ٝ اُز٤زشاعب٤ٌِ٣ٖ

 أظٜشدأخشٟ,  عٜٚ. ٖٓ %( ٖٓ اُؼض٫د٤ٌِ66.7ٖ أٗزششد ث٤ٖ )اٌُُٞغ٤ز٤ٖ عِل٤ذ ث٤٘ٔب ٓوبٝٓخ اُز٤ٌ٤غب٣

%( 87.5%( ٣زجؼٜب ٓوبٝٓخ اُغ٤لزبصا٣ذ٣ْ )95.8ٓوبٝٓخ ػب٤ُخ رغبٙ ا٧ٓجغ٤ِ٤ٖ ) K. pneumoniaeثٌزش٣ب 

ا٧خشٟ. ظٜش إٔ ٓعبد اٌُُٞغز٤ٖ عِل٤ذ ُْ ٣ٌٖ كؼبٍ  اُؾ٣ٞ٤خٓوبسٗخ ٓغ ؿ٤شٛب ٖٓ ٗزبئظ ٓغب٤ٓغ أُعبداد 

%( كوػ 8.3ث٤٘ٔب ًبٗذ ٓوبٝٓخ اُز٤ٌ٤غب٤ٌِ٣ٖ ظٖٔ ) K. pneumoniae%( ٖٓ ػض٫د ثٌزش٣ب 66.7ظذ )

 ٖٓ ٛزٙ اُؼض٫د.

  هغٔذ اُؼض٫د اُجٌز٤ش٣خ ا٠ُ ص٬صخ ٓغب٤ٓغ ٓوبٝٓخ. ًبٗذ , ٌَُ ػضُخ  اُؾ٣ٞ٤خخبص٤خ ٓوبٝٓخ أُعبداد اُ رجؼب

% ٖٓ اُؼض٫د ٣12.5ذح أُوبٝٓخ ٝ %( شذ70.8ٓزؼذدح أُوبٝٓخ, ) A. baumannii%( ٖٓ ثٌزش٣ب 16.7)

%( ٝشذ٣ذح أُوبٝٓخ 58.3ا٠ُ ػض٫د ٓزؼذدح أُوبٝٓخ ) هغٔذ K. pneumoniaeػب٤ُخ أُوبٝٓخ. ثٌزش٣ب 

 ٝ ُْ ٣ٌٖ ث٤ٜ٘ب ػب٤ُخ أُوبٝٓخ. %(41.7)

  دُذ ٗزبئظ اُزش٤ًض أُضجػ ا٧د٠ٗMIC  ُٔعبد اُج٤ٌُٞٔغ٤ٖ ة إٔ ثٌزش٣بA. baumannii  ٝثٌزش٣بK. 

pneumoniae إٔ ٛٞدط أُؾٞس  كؾص ٝ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. ًزُي أظٜش%( 91.7%( ٝ )83.3ظٖٔ ) ٓزٞصػخ

% ٝ ػ٠ِ 100% ٝ 87.5ٓ٘زغخ ٧ٗض٣ٔبد اٌُبسثبث٤ٔ٤٘٤ض ) K. pneumoniaeثٌزش٣ب اُشاًذح اُجٞٓب٤ٗخ ٝ 

اٗزبعٜٔب ُٜزٙ  ػ٠ِ ESBLs اٗض٣ٔبد اُج٤زب٫ًزب٤ٓض ٝاعؼخ اُط٤ق ٗزبئظ كؾص اٌُشق ػٖدُذ  ك٤ٔباُزٞا٢ُ(.

 %  ٝػ٠ِ اُزٞا٢ُ(.58.3% ٝ 33.3ٝث٘غت ) ا٧ٗض٣ٔبد



  ا٠ُ ص٬صخ ٓغب٤ٓغ ٜٓٔخ ٖٓ أُعبداد اُؾ٤بر٤خ  ٣ؼٞدػششٕٝ ع٤ٖ ٓوبٝٓخ اُغ٢٘٤ ٧ص٘بٕ ٝ اُزؾش١ث٤٘ذ ٗزبئظ

ظٖٔ  blaOXA23   ٝblaOXA51ٝأُزعٔ٘خ اُج٤زب٫ًزبّ, ا٣٬ًٞ٘٤ٓ٧ٌٞع٤ذ٣خ ٝ ا٣ٌُُٕٞ٘ٞٞ أٗزشبس ع٤٘بد 

%( ٖٓ 70.8%( ٝ )100ٝػ٠ِ اُزٞا٢ُ. أ٣عب, أؽزٞد ) A. baumannii%( ٖٓ ػض٫د %75( ٝ )29.2)

  mexXٝعذ ع٤ٖ ك٤ٔب  ٝ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.   aac(6)Ib  ٝant(4)IIb  ٝaac(3)Iٛزٙ اُؼض٫د ػ٠ِ ع٤٘بد 

زجؼٜب ٣ rmtD%( ٖٓ اُؼض٫د اُجٌز٤ش٣خ ػ٠ِ ع٤ٖ 50%( ٖٓ اُؼض٫د. ثب٧ظبكخ ُزُي, أؽزٞد )13ظٖٔ )

  parC2   ٝgyrA1. أؽزٞد ثؼط اُؼض٫د ػ٠ِ ع٤٘بد rmtA%( ٖٓ اُؼض٫د اُز٢ أؽزٞد ػ٠ِ ع٤ٖ 45)

 .Kٌُشق ػٖ ع٤٘بد أُوبٝٓخ ُؼض٫د ا%, ػ٠ِ اُزٞا٢ُ(. ٖٓ ٗبؽ٤خ اخشٟ, دُذ ٗزبئظ %91.7 ٝ 75)

pneumoniae ( ػ٠ِ ع٤ٖ 58.3) ٜٓ٘بٗغجخ ًج٤شح  ػ٠ِ أؽزٞاء%blaSHV  ٟٞث٤٘ٔب اهَ ػذد أؽز

blaOXA23 ( ٕٝعذ إٔ ع٤ٖ 8.3ًب .)%aac(6)Ib  ( ٖٔ100ظ )%ٙع٤ٖ  ر٬aac(3)I  (75)% . ٝعذ

. أؽزٞد اُؼض٫د أ٣عب ػ٠ِ %(29) ك٢ ًبٕ كوػ mexY%( ٖٓ اُؼض٫د ث٤٘ٔب 88ظٖٔ ) mexXع٤ٖ 

. ٗلغٜب ٔغٔٞػخُِٓغ اُغ٤٘بد اُزبثؼخ  ٓوبسٗخ%rmtB (54.2  )%( ٣زجؼٜب ع٤ٖ 66.7)ث٘غجخ  rmtFع٤٘بد 

 %( ٖٓ اُؼض٫د ػ٠ِ اُزٞا75.٢ُ%( ٝ )54.2) ك٢ parC2 ٝ gyrA1ٝعذد أ٣عب ع٤٘بد  

   ٖعغِذ اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اُؾصٍٞ ػ٤ِٜب ٖٓ رؾذ٣ذ رزبثغ اُوٞاػذ اُ٘ز٤زشٝع٤٘٤خ ُغ٤blaCMY  ٖع٤ ٝaph(3)  

أُؤخٞر ٖٓ ص٬صخ ػض٫د ك٢ ث٘ي أُٞسٝصبد اُؼب٢ُٔ ) أُشًض اُٞغ٢٘ ُٔؼِٞٓبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ 

National center for Biotechnology information    ( ًٕٝزُي ك٢ ث٘ي ا٤ُبثب )DNA Data of 

Japan  ( ٝث٘ي أُٞسٝصبد ا٧ٝسث٢ )The European Neocleotide Archive ENA ُشهْ ( رؾذ ا

 ,KY471640, KX39743 ٝرؾذ ا٫سهبّ اُزغِغ٤ِخ ) blaCMY( ُغ٤ٖ  (KY471639 اُزغِغ٢ِ 

KY71638 ُٖغ٤ )aph(3)VI . 

  أظٜشد ٗزبئظ كؾصMicrotiter plate assay  ع٤ٔغ ػض٫د أ ٕA. baumannii  ٓ٘زغخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤

biofilm  أػطذ ػض٫د .A. baumannii  ٌُِضبكخ اُجصش٣خ  اُؼب٤ُخ أُوبٝٓخ أػ٠ِ هشاءح(OD ػ٘ذ ه٤بعٜب )

 XDRد٫ُخ ػ٠ِ اٗزبع٤زٜب اُؼب٤ُخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤. ًبٗذ أؿِت اُؼض٫د شذ٣ذح أُوبٝٓخ  ELISA ا٤ُ٩ضا ث٘ظبّ

ٓ٘زغخ ه٣ٞخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤ ٓوبسٗخ ثبُؼض٫د ٓزؼذدح أُوبٝٓخ ٝ أُ٘زغخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤ ثشٌَ ظؼ٤ق. ٖٓ ٗبؽ٤خ 

ٓ٘زغخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤. ًبٗذ اُؼض٫د  K. pneumoniaeٖ ػض٫د ثٌزش٣ب %( 91.7ٓاخشٟ, ٝعذ إٔ )

ظؼ٤ق. رج٤ٖ إ اُؼض٫د شذ٣ذح  ٓزٞعػ أٝ ٓزؼذدح أُوبٝٓخ آب ؿ٤ش ٓ٘زغخ ُِـشبء أٝ اٜٗب ٓ٘زغخ ُٚ ثشٌَ

 .اُؾ١ٞ٤ أُوبٝٓخ ٓ٘زغخ ه٣ٞخ ُِـشبء

 اُؾشًخ دُذ ٗزبئظ كؾصTwitching motility (79.2 ػض٫د ٖٓ )%A. baumannii  ٓزؾشًخ ؽ٤ش

ِْٓ( ٖٓ اُٜغشح ٓوبسٗخ ثجبه٢ اُؼض٫د. 30) PDR W14 ػب٤ُٚ أُوبٝٓخ  A. baumanniiأظٜشد ػضُخ 

ِْٓ ٓوبسٗخ ثجبه٢ 35ؽشًخ ثوطش  S2اُشذ٣ذح أُوبٝٓخ  K. pneumoniaeأظٜشد ا٣عب اُ٘زبئظ إٔ ػضُخ 

 ِْٓ(. 5ثشٌَ غل٤ق )أٓب ؿ٤ش ٓزؾشًخ أٝ ٓزؾشًخ K. pneumoniae اُؼض٫د. ًبٗذ ػض٫د 



 ( ٕػض79.2٫ث٤٘ذ ٗزبئظ أُغٜش ا٫ٌُزش٢ٗٝ أُبعؼ أ ٖٓ )% د A. baumannii ( ٝ83.3 ػض٫د ٖٓ )%

K. pneumoniae ٞثٔشاؽِٚ أُخزِلخ رجذأ ثٔشؽِخ ا٧ُزصبم ٝر٘ز٢ٜ ثٔشؽِخ ر٣ٌٖٞ  ١ٌٓٞٗخ ُِـشبء اُؾ٤

 Cover slips اُزٌج٤شُِغطؼ اُضعبع٢ اُشٌَ أٌُضشٟ اُ٘بظظ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤ ًٔب ث٤٘ذ اُصٞس ػب٤ُخ 

 اُؼب٤ُخ أُوبٝٓخ A. baumanniiأُـز١. ٖٓ اُغذ٣ش ثبُزًش إٔ ػضُخ  LBأُطٔٞس ثشٌَ صبثذ ك٢ ٝعػ 

((PDR W14  ٓ٘زغخ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤  ٝخبصخ اُشٌَ أٌُضش١ اُ٘بظظ ُِـشبء اُؾ١ٞ٤. ػضُخK. 

pneumoniae  شذ٣ذح أُوبٝٓخXDR S2 ٤لخ ٖٓ اُخ٣٬ب أُزغٔؼخ ػ٠ِ اُغطؼ اُضعبع٢. أٌُٞٗخ ُؾص٤شح ًض 

 ( ث٤٘ذ ٗزبئظ دساعخ أدساى اُ٘صبةQuorum sensing  ٕثؤعزخذاّ رو٤٘خ اُزلبػَ اُزغِغ٢ِ أُزعبػق ثؤ )

ٝػ٠ِ اُزٞا٢ُ. عغِذ  AHL   ٝabaIع٤٘بد  رؾزA. baumannii١ٞ %( ٖٓ ػض٫د %83.3( ٝ )91.7)

اُج٤بٗبد أُغزؾصِخ ٖٓ رؾذ٣ذ رزبثغ اُوٞاػذ ا٤ُ٘زشٝع٤٘٤خ ُٜز٣ٖ اُغ٤٘٤ٖ ك٢ ث٘ي أُٞسٝصبد اُؼب٢ُٔ )أُشًض 

ٝث٘ي  DNA Data Bank of Japan( ٝث٘ي ا٤ُبثبٕ  NCBIاُٞغ٢٘ ُٔؼِٞٓبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ 

ُغ٤ٖ  KX349742ٝ اُشهْ اُزغِغ٢ِ  abaIٖ ُغ٤ KX266872أُٞسٝصبد ا٧ٝسٝث٢ رؾذ اُشهْ اُزغِغ٢ِ 

AHL. 

 

 

  



 



 



 

  



 



  



 

  



 

 عٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

 

 

رؾذٚذ انًٕاعى انغبفخ ٔانًغبؽبد نًٕالغ يخزبسح فٙ 

 انؼشاق ثبعزخذاو َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ 
 

 

 سعبنخ يمذيخ 

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ  -إنٗ كهٛخ انؼهٕو 

 َٛم دسعخ   ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد

 فٙ ػهٕو انغٕ ػهٕو انًبعغزٛش
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 و. د. اعشاء لؾطبٌ ػجذ انكشٚى ا.

 2017شجبغ                                      ْـ   1438عًبدٖ االٔل  



Abstract 

     Drought is a phenomenon may occur in different climates are often associated 

with decreased rian fall and humidity or increase in Temperature. The Importance of 

meteorological drought was  calculated for selected stations of Iraq (Baghdad, 

Nasiriya, Mosul, Najaf, Rutba, Basra, Diwaniya, Ramadi, Samawa, Hilla) for the 

period (1980-2013) by using the percentage of natural rain  (PN- Percent Of Normal 

Rainfall), This method used  in the most   global climate centers such as the center 

National weather(NOAA- National Oceanic And Atmospheric Administration)   . It’s 

a good way to determine the drought area, and one for acertain period, showing that 

the amount of rain in the case of a decrease and fluctuate within the study period, any 

increase in the number of dry seasons and through the (PN) account showing 

increasing intensity as the eighties recorded less drought  ratios while holding the two 

thousandth the rate was more , as Samawa station recorded more seasons drier and 

was (22 drought), while the Baghdad  station recorded the lowest seasons drier, 

namely, (15 dry season), and it was the drought variable from dry to moderate type 

severe  droughts have been deduced some seasons severe drought very stations ( 

Najaf 11% , Diwaniya 18% , Hilla 19% , Samawa 17% ), of the seasons, " 2011-2012 

" and  recorded  Hilla station last season by ( 20%) for the season " 1996-97 " , while 

the season wet recorded asevere dry season and very by ( 24%) , for the season                  

" 2007- 2008 " .    And highlights the importance of identifying the location and 

quantity of the drought through the use of geographic information systems (GIS), was 

done by calculating space on three cases ( all study stations inclusion, not Hilla 

station  inclusion, not  Diwaniya station  inclusion), station Baghdad and the season 

(90 91), (91-92), (96-97), with the conclusion that the way   ( all the  stations, without 

Diwaniya ), was almost close and they were divided into two parts of Baghdad and 

close spaces, either in the case of  non- inclusion of Hilla station was noticed adistinct 

change in the proportions spaces drought when compared with the above two cases , 

ie whenever the station closest to Baghdad station determine the percentage of 

drought more accurately . 



 

 



 

 

  



 

 



 

  



 

  



 



 

  



 



  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 هٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙـٔصاسح انزؼ

 خيغزُصشٚـــــــــــ خانغبيؼــــــــــ

 هــــــــــــــٕوـانؼ خكهٛـــــــــــــــــــــ

 لغــــــــى ػهـٕو انؾبعـــــــــــٕة
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انًؤشــشاد  انزؾـش٘ ػٍ ثؼط 

انؾٕٛٚخ فٙ يصم ٔنؼبة يشظٗ لصٕس انذسلٛخ انًصبؽت اليشاض 

 يبؽٕل انهضخ

 

 أغشٝؽخ 

 ٓوذٓخ ا٠ُ ٓغِظ ٤ًِخ اُؼِّٞ / اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ 

 ػِْ اُؾ٤ٞإ /اُذًزٞساٙ ك٢ ػِّٞ اُؾ٤بح  كِغلخ ًغضء ٖٓ ٓزطِجبد ٤َٗ دسعخ
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شافــثأش  

 

 أ.و.د  َٕس٘ يؾًذ نؼٛجٙ                                   أ.د ثزٕل ؽغـٍ ْبشـى 

        ٛغش١ 1433                                                ٬٤ٓد١  2011
 



 ئصشاُصٔبء اُز١ هذ ٣اظطشاة اُـذح اُذسه٤خ ٛٞ ا٫ظطشاة اُـذ١ اُضب٢ٗ ا٫ًضش ش٤ٞػبً ك٢ ٗظبّ اُـذد        

ك٢ ا١ ٗظبّ ك٢ اُغغْ ثٔب ك٢ رُي اُلْ,ؽ٤ش ٣زؤصش رغ٣ٞق اُلْ عِجب ثلبئط أٝ ٗوص ٛزٙ اُٜشٓٞٗبد. هصٞس 

اُـذح اُذسه٤خ ؽبُخ رز٤ٔض ثبٗزبط ٓ٘خلط ٖٓ ٛشٓٞٗبد اُذسه٤خ اٗخلبظب ؿ٤ش ػبد١. ٗظشاً ٧ٕ ٛشٓٞٗبد اُـذح 

اُؼ٤ِٔبد اُخ٣ِٞخ, كبٕ ٗوص ٛزٙ اُٜشٓٞٗبد ُٚ ػٞاهت ٝاعؼخ  اُذسه٤خ رئصش ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ٝاُزطٞس, ٝاُؼذ٣ذ ٖٓ

اُ٘طبم ػ٠ِ اُغغْ. اعش٣ذ ٛزٙ اُذساعخ ٩ُوبء اُعٞء ػ٠ِ دٝس ثؼط أُئششاد اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ ٓصَ اُذّ ٝ 

اُِؼبة أُزؼِوخ ثؤٓشاض اُـذح اُذسه٤خ, ًزُي ُزو٤٤ْ رؤص٤ش اظطشاة ٛشٓٞٗبد اُـذح اُذسه٤خ ك٢ رطٞس ٓشض 

  .ك٢ أُشظ٠ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح DRB1 ٍ اُِضخ ٝاٌُشق ػٖ رٌشاس ا٬٤ُداُزٜبة ٓبؽٞ

 56رًٞس ٝ 4ٓش٣ط )أُغٔٞػخ ا٠ُٝ٫( ٓصبة ثوصٞس اُـذح اُذسه٤خ ) 60اعش٣ذ ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ       

ٓش٣عب ؿ٤ش ٓصبة ثبُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِضخ  30( ع٘خ, رزٌٕٞ ٖٓ ]64-20اٗض٠( رزشاٝػ اػٔبسْٛ ث٤ٖ )

ٓش٣عب ٓصبة ثبُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِضخ )أُغٔٞػخ اُضبُضخ ([ ٓوبسٗخ ٓغ أُغٔٞػخ  30ٞػخ اُضب٤ٗخ( ٝ )أُغٔ

 3شخص ٓزطٞع, اػٔبسْٛ ٝاع٘بعْٜ ٓزوبسثخ ٓغ أُشظ٠ ) 30اُشاثؼخ ٢ٛٝ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح ٝاُجبُؾ ػذدْٛ 

ك٢ هغْ  ُٔشاعؼ٤ٖا ( ع٘خ. رْ عٔغ اُؼ٤٘بد ٖٓ أُشظ53٠-20اٗض٠( اػٔبسْٛ رزشاٝػ ث٤ٖ ) 21رًٞس ٝ 

ا٫شؼبع ٝاُطت ا١ُٝٞ٘/ ٓغزشل٠ ا٫ٝساّ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝك٢ أُشًض اُٞغ٢٘ ٧ٓشاض اُـذد اُصٔبء ٝاُغٌش١ ُِلزشح 

رْ اُزشخ٤ص اػزٔبدا ػ٠ِ أُظبٛش اُغش٣ش٣خ ٝاُلؾٞصبد اُج٤ٔ٤ًٞ٤بئ٤خ. آب  .2016ا٠ُ رٔٞص/   2016ٖٓ آراس/

خ رْ رشخ٤صْٜ ٖٓ هجَ أغجبء اع٘بٕ ٓزخصص٤٤ٖ ك٢ هغْ ٓشظ٠ أُغٔٞػخ اُضبُضخ ٓغ اُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِض

 .آشاض اُضخ / ٤ًِخ غت ا٫ع٘بٕ/ عبٓؼخ ثـذاد , ٝك٢ اعزشبس٣خ غت ا٧ع٘بٕ/ ٓغزشل٠ اٌُ٘ذ١ اُزؼ٢ٔ٤ِ

 ,TSH, tT4, fT4, tT3, fT3, cortisol, anti TPO-Ab, anti Tg-Ab رْ ه٤بط أُئششاد اُؾ٣ٞ٤خ         

IL-1β, IL-6, TNF-α     ّخ رو٤٘ك٢ ٓصَ اُذّ ٝاُِؼبة ثبعزخذا(ELISA)  َآب اُز٤ٔ٘ػ اُغ٢٘٤ ٤ُ٫ ,

HLA-DRB1 ْثزو٤٘خ كز  (PCR-SSO)  ْعٜخ اخشٟ, رْ ه٤بط اٗض٣ ٖٓ ,ALP  ك٢ ٓصَ اُذّ  ٝاُِؼبة

 ثطش٣وخ اُو٤بط ا٢ُِٗٞ. 

%(  43.33ٝإ ٗغجخ ػب٤ُخ ْٜٓ٘ ) ٖٓ ا٫ٗبس, (%93.33)إ ؿبُج٤خ أُشظ٠  ًشلذ ٗزبئظ اُذساعخ اُؾب٤ُخ      

ع٘خ, ٝٗغجخ أُشظ٠ ٓغ ربس٣خ ػبئ٢ِ ٓٞعت ٫ظطشاة اُـذح اُذسه٤خ  45-35ك٢ أُشؽِخ اُؼٔش٣خ  

(53.33 )%.  

ك٢ ٓصَ ٓشظ٠ أُغٔٞػخ    ,tT4, fT4, tT3, fT3 ALPث٤٘ذ ٗزبئظ اُذساعخ اُؾب٤ُخ إ ٓغز٣ٞبد           

ك٢ أُغب٤ٓغ  اُذّ ٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ, ًزُي ٓغز٣ٞبد ٓصَ  (P<0.001)ٓ٘خلعخ ٓؼ٣ٞ٘ب  ا٠ُٝ٫

 ٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ, ٤ُٝظ ٛ٘بى كشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ  (P<0.001)اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ٓ٘خلعخ ٓؼ٣ٞ٘ب 

(P>0.05)  ٓغز٣ٞبد. آب ث٤ٖ أُشظ٠ ك٢ أُغٔٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخTSH, cortisol  Tg-Ab, TPO- 

Ab, IL-1β,  كوذ اظٜشد اسرلبع ٓؼ١ٞ٘  ك٢ ٓصَ أُغٔٞػخ ا٠ُٝ٫(P<0.001)   ٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ

 ,TSHك٢ ٓغز٣ٞبد   (P<0.001)ثبُٔضَ ك٢ أُغٔٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ظٜش اسرلبع ٓؼ١ٞ٘  ,اُشاثؼخ

cortisol, IL-1β  (P<0.001)  ك٤ٔب اظٜشد ٓغز٣ٞبد  ؛ٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ اُشاثؼخTPO-Ab, Tg-Ab 



 ٝ cortisolػٖ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ. ًٔب ث٤٘ذ ٓغز٣ٞبد  (P<0.05)ك٢ أُغٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ اسرلبع ٓؼ١ٞ٘ 

IL-1β  اسرلبع ٓؼ١ٞ٘(P<0.001)  رظٜش كشٝم  ,ضب٤ٗخٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ اُك٢ أُغٔٞػخ اُضبُضخ ُْ ٌُٖ

اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ. ٖٓ عٜخ  ث٤ٖ ٓغٔٞػز٢ أُشظ٠ TSH, TPO-Ab, Tg-Abك٢ ٓغز٣ٞبد  (P>0.05)ٓؼ٣ٞ٘خ 

أُغٔٞػخ  ك٢ ٓصَ اُذّ ث٤ٖ  IL-6  ٝ TNF-α ك٢ ٓغـز٣ٞبد (P>0.05)اخشٟ ُْ رظٜش كشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ 

 اُغ٤طشحٓغٔٞػخ ٝ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ٓغب٤ٓغ أُشظ٠ ٝثبُٔضَ ُْ رظٜش كشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ  ,ا٠ُٝ٫ ٝاُشاثؼخ

  .)أُغٔٞػخ اُشاثؼخ(

ٝعذد    TSH, fT4, fT3, TPO-Ab, Tg-Ab, TNF-αك٤ٔب ٣خص أُئششاد اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ اُِؼبة        

 ,ٓغ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ ٓوبسٗخً ث٤ٖ أُغٔٞػخ ا٠ُٝ٫  (P>0.05)اُذساعخ اُؾب٤ُخ ػذّ ٝعٞد كشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ 

 ,cortisol, IL-1βد ثؼخ. آب ٓغز٣ٞباشٝاُ اُضبُضخ,اُضب٤ٗخ  ث٤ٖ ٓغب٤ٓغ اُذساعخا٠ُ ػذّ ٝعٞد كشٝم  خً اظبك

ALP   اسرلبع ٓؼ١ٞ٘  شظٜكوذ ك٢ اُِؼبة(P<0.001)  ؽ٤ش   ,أُغٔٞػخ ا٠ُٝ٫ ػٖ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ ك٢

ك٢ أُغب٤ٓغ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ ٓوبسٗخ ٓغ    (P<0.001)اسرلبع ٓؼ١ٞ٘  cortisol,  IL-1βث٤٘ذ ٓغز٣ٞبد 

اسرلؼذ  .ك٢ أُغٔٞػخ اُضبُضخ ٓوبسٗخً ٓغ أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ   (P<0.001)ٝاسرلبع ٓؼ١ٞ٘  ,أُغٔٞػخ اُشاثؼخ

ك٤ٔب ُْ   ,ك٢ أُغٔٞػخ اُضبُضخ ػٖ أُغٔٞػخ اُشاثؼخ (P<0.001)ك٢ اُِؼبة ٓؼ٣ٞ٘ب  ALPٓغز٣ٞبد 

 آب. ًزُي ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ  ,ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝ اُشاثؼخ (P>0.05)رظٜشكشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ 

ع ٓؼ١ٞ٘ باسرل ظٜش ,كِْ رظٜشكشٝم ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ ا٠ُٝ٫ ٝاُشاثؼخ ك٢ اُِؼبة, IL-6ٟٞ زـٓغػٖ 

(P<0.01) ظبكخً ا٠ُ رُي, ااُضب٤ٗخ ٝاُشاثؼخ.  ٞػز٤ٖأُغٔٞػخ اُضبُضخ ػٖ أُغزٟٞ ك٢ أُغٓغزٟٞ ك٢  ػكو

٤٘ٔب اصداد رٌشاس ا٤ُ٫َ ك٢ أُشظ٠ ٓوبسٗخً ٓغ اُغ٤طشح. ث  HLA-DRB1*03ٝ 04* اصداد رٌشاس ا٬٤ُ٫د 

HLA-DRB1*08 .ٝهذ اظٜشد أُوبسٗخ  ث٤ٖ  ك٢ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح ٓوبسٗخً ٓغ ٓغٔٞػخ أُشظ٠

 ظٖٔ أُغٔٞػخ اُضبُضخ.  DRB1*03أُغٔٞػز٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ اسرلبع ٓؼ١ٞ٘ ك٢ رٌشاس ا٤ُ٫َ 

اُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِضخ؛ ًزُي  ٣ؾش ػ٠ِ ٗشٞءهذ رش٤ش ٗزبئظ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ا٠ُ إ هصٞس اُـذح اُذسه٤خ        

رٔضَ ا٠ُ ؽذ ثؼ٤ذ  ك٢ اُِؼبة IL-6ٝٓغزٟٞ  ٝاُِؼبة اُذّ  ك٢ ٓصَ,IL-1β, cortisol  ALPٓغز٣ٞبد 

ٔئششاد ؽ٣ٞ٤خ ُزو٤٤ْ ٗشٞء اُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِضخ ػ٘ذ ٓشظ٠ هصٞس اُذسه٤خ. اظق ا٠ُ رُي, ث٤٘ذ ٛزٙ ً

هذ رغبْٛ ك٢ ص٣بدح هبث٤ِخ ا٫صبثخ ثوصٞس    HLA-DRB1*03  ٝ HLA-DRB1*04اُذساعخ إ ا٬٤ُ٫د 

 اًضش اؽزٔب٫ً ُ٘شٞء اُزٜبة ٓبؽٍٞ اُِضخ.  HLA-DRB1*03اُذسه٤خ, ٝأُشظ٠ ْٜٓ٘ اُؾب٤ِٖٓ ٤ُ٫َ 
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 المستخلص

طبقاات فااً العدٌااد ماان  الالساالكٌة وتقنٌااات االتصااال الالساالكً 3Gاالنتشااار الساارٌع لشاابكة الجٌاال الثالااث       

وبالتالً فإن االستفادة من التكنولوجٌاا الحدٌثاة , والتعلٌم هو نهج مثٌرة لالهتمام الستخدام هذه التقنٌةالمجاالت, 

عملٌة  . هذا النظام ٌركز على تصمٌم نظام ادارة التعلٌم المتنقل. ٌحاكً النظامالتعلم المتنقلمكن استخدامها فً ٌ

 التعلم بٌن المعلم والطالب, من خالل بناء نظام تعلٌمً ٌستطٌع الطالب الحصول علاى الماواد التعلٌمٌاة واجاراء

 تلقائٌا باستخدام التقنٌات الحدٌثة. هامفتوح وتحلٌل اجابات الطالب وتقٌٌمالسؤال و ال ,( MCQ) اختبار

من خالل تقٌٌم ألجل تقٌٌم تعلم الطالب  فً نظم التعلٌم الذكٌة( جرى تطبٌقها LSAالتحلٌل الداللً المستتر )     

تسجٌل النتائج التلقاائً لالسائلة  هو محاولة إلٌجاد حل لمشكلة( LSA. )لتدرٌساجاباتهم على األسئلة فً مجال ا

 النتائج هً مختلفة بسبب عدم التمٌٌز بٌن الشروط التاً( سلوكها مشابه لسلوك االنسان, ولكن LSAالمفتوحة. )

 ٌعتمد علٌها المعنى العام للنص والشروط االخرى للنص. 
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 عٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 



 انًغزخهص

  ٖٓ خ٬ٍ دساعخ رؤص٤ش ا٫ظطشاة اُغ١ٞ ػ٠ِ ث٤٘خ ٓؼبَٓ ا٫ٌٗغبس 
ضمن اٌام  .كٞم ٓذ٣٘خ ثـذاد  

  .تحتوي على ظروف جوٌة مختلفة, وفقأ للبٌانات المتوفرة

 اعتمدنا فً دراستنا على طرٌقتٌن:

  الطرٌقة االولى هً حساب 
لموقع واحد ,وهو ٌمثل الجامعة المستنصرٌة, من خالل بٌانات اجهزة ذو   

وهذا الجهاز منصوب فوق  .االستجابة السرٌعة وهو جهاز دقٌق ٌستخدم لقٌاس االضطراب فً الغالف الجوي 

وكانت البٌانات هً )سرع رٌاح  .م  81بغداد وعلى ارتفاع –صرٌة بناٌة قسم علوم الجو فً الجامعة المستن

 .ودرجات حرارة( وكانت تؤخذ كل ثانٌة واحده

  اما الطرٌقة الثانٌة هً حساب 
( (IBAبٌن موقعٌن اعتمادا على المسافة االفقٌة بٌن مطار بغداد الدولً   

هذا من خالل اخذ بٌانات من الهٌئة العامة لؤلنواء  .كم فً هذه الدراسة 02والجامعة المستنصرٌة  والتً مثلت 

حٌث كانت .الجوٌة والرصد الزلزالً  من محطات الطقس االوتوماتٌكٌة ذو االستجابة البطٌئة لكال الموقعٌن 

  تم حساب  .البٌانات هً )ضغط جوي ودرجات حراره(
فً ثالث فصول )شتاء وصٌف وخرٌف( وفً   

 .ت متوفرة, كحاالت )المطر والضباب والصحو( فً كال الطرٌقتٌنظروف جوٌة مختلفة التً كان

  واظهرت النتائج ان اعلى قٌم 
, وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ,  هً فً اٌام اصحو المشمسة  

وهو المعدل للقٌم الساعٌة حٌث كانت   .مساءا(14:00صباحا الى  09:00وخصوصا خالل ساعات النهار من )

   اعلى قٌمة ل) 
  واوطئ قٌمة )  . ⁄            5)خالل النهار هً فً فصل الصٌف   

( تكون  

( صباحا, 01:00,عند الساعة ) ⁄            1)بعد منتصف اللٌل فً فصل الربٌع وكانت قٌمتها هً 

هً )طرٌقة وهذه القٌم لؤلجهزة ذات االستجابة السرٌعة. اما بالنسبة لقٌم األجهزة ذات االستجابة البطٌئة , و

   المسافة االفقٌة ( اعلى قٌمه ل)
, فً فصل  ⁄    (       5.8)( ظهرا وهً  12:00عند الساعة)   

 (      2.6)( صباحا  حٌث كانت قٌمتها هً 02:00الصٌف . وكانت ادنى قٌمه هً عند الساعة )

  فً فصل الشتاء .  وهذا دلٌل ان اعلى قٌم   ⁄    
هً خالل فترات النهار واوطئ قٌمه له بعد منتصف   

اللٌل . كما تم حساب االستقرارٌه الجوٌة  للظروف المستقرة وغٌر مستقره والمتعادلة اعتمادا على طول 

  بوكهوف. وكذلك اشرنا الى مدى تأثٌر االمطار والضباب على معامل –مونٌٌن 
حٌث كان التأثٌر واضح   

  على 
 ر والضباب تزداد قٌمة معامل االضطراب وتقل قٌمة بسبب قلة المطر والضباب., وبوجود المط  

  وهذا دلٌل على ان معامل 
ٌتأثر اعتمادا على الظواهر الجوٌة الموجودة وبشكل واضح حٌث وجدناه ٌزداد  

 بزٌادتها وٌقل بقلتها.
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 انخالصخ

اشزِٔذ اُذساعخ ػشش٣ٖ آشاٙ ٓصبثخ ثبُؼوْ ؿ٤ش أُلغش ٝ ص٬ص٤ٖ آشاح ٓصبثخ ثز٤ٌظ أُجب٣ط خعؼٖ ع٤ٔؼب 

ُز٘ش٤ػ ا٫ثبظخ ٝ اُزِو٤ؼ ػجش اُشؽْ اظبكخ ا٠ُ عزخ ػشش آشاح ع٤ِٔخ ٝ خص٤جخ ًٔغٔٞػخ ع٤طشح ساعؼٖ 

اُؼوْ ٝ اُزو٤٘بد أُغبػذح ػ٠ِ ا٫ٗغبة / عبٓؼخ اُٜ٘ش٣ٖ ك٢ اُؼ٤بدح ا٫عزشبس٣خ ك٢ أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُزشخ٤ص 

ؽ٤ش رْ اخز٤بسٖٛ ثصٞسح ػشٞائ٤خ .  2016ٝ ُـب٣خ شجبغ  2015ثـذاد/ اُؼشام خ٬ٍ اُلزشح ٖٓ ٤ٗغبٕ 

%( ٓصبثزبٕ ثز٤ٌظ أُجب٣ط ؽٞآَ. اػزجش اُؼٔش ػب٬ٓ ٓؼ٣ٞ٘ب ػ٘ذ أُصبثبد ثبُؼوْ 4اصجؾذ آشاربٕ كوػ )

رُي ُزبص٤شٙ اُغِج٢ ػ٠ِ خض٣ٖ أُج٤ط ٝ ٗٞػ٤خ اُج٣ٞعبد ٝ عٔي عذاس اُشؽْ. ٝعذد ص٣بدح  ؿ٤ش أُلغش ٝ

ٓؼ٣ٞ٘خ ك٢ ػذد اُ٘غبء أُصبثبد ثز٤ٌظ أُجب٣ط ا٬ُئ٢ اػٔبسٖٛ ًبٗذ ٓغب٣ٝخ اٝ اهَ ٖٓ ص٬ص٤ٖ ع٘خ ٝ كغش 

ِؼ٬ط. ُْ رٞعذ ػ٬هخ ث٤ٖ ٗٞع رُي ػذّ اٗزظبّ اُذٝسح اُشٜش٣خ ُذ٣ٜٖ رغجت ٓشاعؼخ اُؼ٤بداد اُطج٤خ ٓجٌشا غِجب ُ

اُؼوْ ٝ عجت اُؼوْ. اثذ٣ٖ اُ٘غٞح أُصبثبد ثز٤ٌظ أُجب٣ط ٝ ثصٞسح ٓؼ٣ٞ٘خ كزشح ػوْ هص٤شح ٝ كغش رُي 

ُٔؼبٗبرٜٖ ٖٓ ػ٬ٓبد ٓز٬صٓخ ر٤ٌظ أُجب٣ط ٓٔب ادٟ ٓشاعؼخ اُؼ٤بداد اُطج٤خ ٓجٌشا غِجب ُِؼ٬ط. رغجت ص٣بدح 

بخش ا٫عزغبثخ ُِؼ٬ط ثزؾل٤ض ا٫ثبظخ ٝ اُزِو٤ؼ ػجش اُشؽْ. ك٢ ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ اُٞصٕ ُذٟ أُش٣عبد ك٢ كشَ اٝ ر

ُِذٝسح اُشٜش٣خ ٝ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح ٝعذد ص٣بدح ؿ٤ش ٓؼ٣ٞ٘خ ُذٟ اُ٘غبء أُصبثبد ثبُؼوْ ؿ٤ش 

ٝ اُز١ ػ٢٘ ٗوصبٕ خض٣ٖ أُج٤ط ٝ ٝعذ ٗوصبٕ ٓؼ١ٞ٘ ك٢ ٓغزٟٞ   FSHأُلغش ك٢ ٓغزٟٞ ٛشٕٓٞ 

ك٢ ا٤ُّٞ   FSHاُز١ ػ٢٘ ٗوصبٕ ك٢ روجَ اُشؽْ ُِغ٤ٖ٘. ٝعذ ٗوصبٕ ٓؼ١ٞ٘ ك٢ ٓغزٟٞ ٛشٕٓٞ   E2 ٛشٕٓٞ

اُضب٢ٗ ُِذٝسح اُشٜش٣خ ُِ٘غٞح أُصبثبد ثز٤ٌظ أُجب٣ط ٝ ا٬ُئ٢ ُْ ٣صجؾٖ ؽٞآَ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ 

خ ثز٤ٌظ أُجب٣ط %( ٓصبث50اُغ٤طشح ٝ كغش ٛزا شٌَ رؼذد ا٤ً٫بط ك٢ أُج٤ط. اثذد خٔغخ ػشش آشاح )

ٝ اُز١ ًبٕ ُٚ ػ٬هخ ث٘وص ك٢ ٗٞػ٤خ اُج٣ٞعبد. اُؼ٬ط أُزعٖٔ   testosteroneٓغزٟٞ ػب٢ُ ُٜشٕٓٞ 

اعزخذاّ ٬ً ٖٓ ا٤ٌُِٓٞذ ٝ اٌُٞٗبٍ ك٢ رؾل٤ض أُج٤ط رغجت ك٢ اُؾصٍٞ ػ٠ِ عٔي عذاس سؽْ هج٤َ ا٫ثبظخ  

ٓؼ٣ٞ٘خ ُذٟ اُ٘غبء أُصبثبد ثبُؼوْ ؿ٤ش أُلغش  اكعَ ٓوبسٗخ ثبُؼ٬عبد ا٫خشٟ اُز٢ اعزخذٓذ. ٝعذد ص٣بدح

ث٤٘ٔب ًبٗذ ٓغز٣ٞبد ٓزوبسثخ  21-ٝ ا٫ٗزش٤ًُٖٞ 11-ث٤زب ٝ ا٫ٗزش٤ًُٖٞ 1-ك٢ ٓغز٣ٞبد ا٫ٗزش٤ًُٖٞ

هغٖ ٓجبششح هجَ رؾل٤ض ا٫ثبظخ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح. اثذد خٔغخ ٝ ػشش٣ٖ آشاح  35-٬ُٗزش٤ًُٖٞ



ٝ  11-ث٤زب ٝ اٗزش٤ًُٖٞ 1-٣صجؾٖ ؽٞآَ ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خ ك٢ ٓغز٣ٞبد اٗزش٤ًُٖٞٓصبثخ ثز٤ٌظ أُجب٣ط ٝ ُْ 

هغٖ ٓجبششح هجَ رؾل٤ض ا٫ثبظخ ٝ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح. اصشد  35-ٝ اٗزش٤ًُٖٞ 21-اٗزش٤ًُٖٞ

أُغز٣ٞبد اُشبرح ٬ُٗزش٤ًُٞ٘بد عِجب ػ٠ِ ٗٞػ٤خ اُج٣ٞعبد ٝ رغجت خِن ٓؾ٤ػ ػذائ٢ داخَ اُشؽْ ٝ رغجت 

بُلشَ ك٢ اٗجبد اُغ٤ٖ٘. اثذد أُشاربٕ أُصبثزبٕ ثز٤ٌظ أُجب٣ط ٝ ا٬ُئ٢ اصجؾٖ ؽٞآَ كشم ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ث

ث٤زب ه٤غب ٓجبششح هجَ رؾل٤ض ا٫ثبظخ ٝ ٓوبسٗخ ٓغ  1-ٝ ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خ ك٢ ا٫ٗزش٤ًُٖٞ 11-ك٢ ٓغزٟٞ ا٫ٗزش٤ًُٖٞ

اُ٘غبء اُؾٞآَ. اثذد ٛبر٤ٖ أُشار٤ٖ اٗؾشاكب ث٤زب ُذٟ  1-ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح. عغِذ رشا٤ًض ػب٤ُخ ٬ُٗزش٤ًُٖٞ

ه٤غب ٓجبششح هجَ رؾل٤ض  35-ٝ ا٫ٗزش٤ًُٖٞ 21-ك٢ ٓغزٟٞ ا٫ٗزش٤٘٤ًُٖٞ أُعبد٣ٖ ٬ُُزٜبة ا٫ٗزش٤ًُٖٞ

ا٫ثبظخ ٝ ٓوبسٗخ ٓغ ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح. اٝػض ؽصٍٞ اُؾَٔ ُذٟ ٛبر٤ٖ أُشار٤ٖ ثؼذ رؾل٤ض ا٫ثبظخ ٝ اُزِو٤ؼ 

ٝ اُز١ اػط٢ ُغ٤ٔغ أُش٣عبد ٫ؽذاس ا٫ثبظخ ُذ٣ٚ خٞا  ر٘ظ٤ْ ٓ٘بػ٤خ    hCGٕٓٞ ػجش اُشؽْ ٛٞ إ ٛش

 ٝ ٣ؼَٔ ًٌبثؼ ٓ٘بػ٢ ٓٔب دػْ اٗجبد اُغ٤ٖ٘ ك٢ سؽْ ا٫ّ ُذٟ ٛبر٤ٖ أُشار٤ٖ. 

  



 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة المستنصرٌة

 كلٌة العلوم

 
 نانوٌةال الكربون فً انابٌب للبروتونطاقة الوفقد  االٌقاظجهد

 
 يمذيخ اغشٔؽخ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ /ٛخ انؼهٕوكه يغهظ إنٗ 

 فً علوم الفٌزٌاء الدكتوراه متطلبات نٌل درجة ء من جز وهً
 

 من قبل

 عٓبو صْشأ ػجبط
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 انخالصخ

 

ك٢ اُذساعخ اُؾب٤ُخ, رلبػَ اُغغ٤ٔبد أُشؾٞٗخ ٓغ أٗبث٤ت اٌُشثٕٞ اُ٘ب٣ٞٗخ رْ ٝصلٜب ػ٠ِ        

, داُخ ُٞسٗزض    (RPA)ا٬ٌُع٤ٌ٤خ ُذٝاٍ اُؼضٍ , ٓضَ روش٣ت اُطٞس اُؼشٞائ٢أعبط اُ٘ٔبرط 

  ا٣٫وبظ رؤص٤ش   ثٔصطِؾبد   اُٞعػ   اعزغبثخ   رْ رٔض٤َ  , ؽ٤ش ا٤ُٜذسٝدا٢ٌٔ٘٣   ٝأُٞد٣َ

(wake effects)  ؽ٤ش رْ ؽغبة اُزؤص٤شاد اُشئ٤غ٤خ ػ٠ِ اُغغ٤ْ أُزؾشى ثبؽذاص٤بد  اعطٞا٤ٗخ 

(ρ0 ,φ0 ,z0 + vt )  ٖٓ ٌَُ ٝأُزعٔ٘خ ًَ ٖٓ عٜذ ا٫عز٤وبظ , ٝاُوٟٞ أُؾزضخ ٝاٌُضبكخ أُؾزضخ

 اُجشٝرٕٞ أُ٘لشد ٝصٝط اُجشٝرٕٞ . ٝك٢ ٛزا اُؼَٔ رْ ثؾش ص٬صخ اعضاء :

 (2D)ك٢ اُغضء ا٫ٍٝ هٔ٘ب ثؾغبة ًَ ٖٓ اُغٜذ أُؾزش ثبؽذاص٤بد اعطٞا٤ٗخ راد اُجؼذ٣ٖ        

 v ُٝٞسٗزض ُو٤ْ ٓؼ٤٘خ ٌَُ ٖٓ عشػخ   (RPA)ثبعزخذاّ دٝاٍ اُؼضٍ  (3D)ٝراد اُض٬صخ اثؼبد 

. ٝاظٜشد ٗزبئظ عٜذ ا٫عز٤وبظ إ عِٞى اُززثزثبد ٣ٌٕٞ  aٝٗصق هطش ا٫ٗجٞة  ρٝٓٞهغ اُجشٝرٕٞ 

 . ثب٫رغبٙ اُط٢ُٞ خِق اُجشٝرٕٞ ًٔب اٜٗب رز٘بهص اع٤ب ثب٫رغبٙ أُغزؼشض

ف ٝاُوٟٞ اُغبٗج٤خ ُِجشٝرٕٞ أُزؾشى ثصٞسح ٓٞاص٣خ ُٔؾٞس رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ هٟٞ ا٣٫وب        

ُٝٞسٗزض ؽ٤ش رْ دساعخ رؤص٤ش ٓٞهغ اُجشٝرٕٞ  ) (RPAا٫ٗجٞة اُ٘ب١ٞٗ ثبعزخذاّ دٝاٍ اُؼضٍ 

ٝٗصق هطش ا٫ٗجٞة ؽ٤ش اصجزذ اُ٘زبئظ اػزٔبد ٛزٙ اُوٟٞ ػ٠ِ اُغشػخ رٌٕٞ ٓزبصشح ثصٞسح ًج٤شح 

 . ثٔٞهغ اُجشٝرٕٞ ٝٗصق هطش ا٫ٗجٞة

ُذساعخ اعزغبثخ اٌُزشٝٗبد  (RPA)آب ك٢ اُغضء اُضب٢ٗ ٖٓ اُذساعخ كوذ رْ اعزخذاّ روش٣ت         

ُِغغ٤ْ   DWNTٝا٫ٗجٞة اُ٘ب١ٞٗ رٝ اُغذاس٣ٖ  SWNTا٫ٗجٞة اُ٘ب١ٞٗ رٝ اُغذاس اُٞاؽذ 

أُشؾٕٞ أُزؾشى ثصٞسح ٓٞاص٣خ ُٔؾٞس ا٫ٗجٞة داخَ ٝخبسط ا٫ٗجٞة.ؽ٤ش رْ دساعخ ًضبكخ 

٫ٌُزشٕٝ أُؾزضخ ػ٠ِ عطؼ ا٫ٗجٞة ًٝزُي اُغٜذ أُؾزش ؽٍٞ عذسإ ا٫ٗجٞة ,ؽ٤ش رْ ٬ٓؽظخ ا

اٗٚ ػ٘ذٓب رٌٕٞ عشػخ اُغغ٤ْ اًجش ٖٓ عشػخ اُؼزجخ كبٕ ربص٤ش اُززثزة ٣ضداد ٌَُ ٖٓ اٌُضبكخ أُؾزضخ 

٣شجٚ  ٝاُغٜذ أُؾزش, ٌُٖٝ ػ٘ذٓب رٌٕٞ عشػخ اُغغ٤ْ اصـش ٖٓ عشػخ اُؼزجخ عٞف ٣ظٜش رٞص٣غ

 اُغشط ٌُضبكخ ا٫ٌُزشٕٝ أُؾزضخ.

ك٢ اُغضء ا٫خ٤ش ٖٓ ٛزٙ اُذساعخ , رْ اعزخذاّ أُٞد٣َ ا٤ُٜذسٝد٣٘ب٢ٌ٤ٓ ُؾغبة اُغٜذ          

أُؾزش ٝهٟٞ ا٣٫وبف ُضٝط اُجشٝرٕٞ أُزؾشى خ٬ٍ ا٫ٗجٞة اُ٘ب١ٞٗ ٝهذ رْ ٬ٓؽظخ ص٣بدح 

ٕ ًٝزُي ػ٘ذ ص٣بدح ٗصق هطشا٫ٗجٞة عٞف اُززثزثبد ُِغٜذ أُؾزش ثض٣بدح عشػخ صٝط اُجشٝرٞ

 ٣ضداد اُغٜذ أُؾزش.



ٝاُز٢ اػذد ٫عشاء اُؾغبثبد  80-رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ اُ٘زبئظ ثٌزبثخ اُجشآظ ثِـخ اُلٞسرشإ

 ُشثػ ٝر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ. (CVF 6.6)اُؼذد٣خ ٝرُي ٣ٞاعطخ 
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 المستخلص

اٗظٔخ اُذٝاٍ  ( رؼزٔذ ػ٠ِ أُغؤُخ اُؼٌغ٤خ ك٢ FICٌُغٞس٣بد )ثبعزخذاّ اظـػ اُصٞس    

اُز٢ رِؼت دٝسا اعبع٤ب ك٢ سعٞٓبد اُؾبعٞة ًٝزُي ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزطج٤وبد ا٫خشٟ  اُزٌشاس٣خ

اٌُض٤ش ٖٓ ا٫ٛزٔبّ ثغجت اُذهخ اُؼب٤ُخ  اُشؿْ ٖٓ إ ٛزٙ اُطش٣وخ ٫هذ أُض٤شح ٬ُٛزٔبّ. ٝػ٠ِ

ضاد ا٫خشٟ, ٌُٜ٘ب ُْ ٣زْ اعزخذآٜب ػ٠ِ ٗطبم ٝاعغ ٫ٜٗب ٝاُلي اُغش٣غ ُِشلشح ٝاُؼذ٣ذ ٖٓ ا٤ُٔ

رزطِت ٝهزب ػب٤ُب ك٢ ؽغبة ػ٤ِٔخ اُزش٤ٓض. اُخٞاسص٤ٓخ اُغ٤٘٤خ ٢ٛ اعِٞة رٝ ًلبءح ػب٤ُخ 

اظبكخ ا٠ُ ُزؾغ٤ٖ ؽَ ٓضَ ٛزٙ أُشبًَ. ك٢ ٛزٙ اُذساعخ, رْ اهزشاػ رؾغ٤ٖ ٛزٙ اُزو٤٘خ ٝرل٤زٛب, 

ك٢ صٞسح اُٜذف ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ  ذ ػ٠ِ رؾغ٤ٖ كعبء اُجؾشعبػػ٠ِ اُخٞاسص٤ٓخ  اخش رؼذ٣َ

رؼشف ثطش٣وخ ا٫صدؽبّ. ا٫عزخذاّ ا٫ٍٝ ُٜزٙ  اُؾَ ا٫ٓضَ اُؼبّ ك٢ ر٘ل٤ز ٝاؽذ, اُٞصٍٞ ا٠ُ

اُطش٣وخ ك٢ ؽَ أُغؤُخ اُؼٌغ٤خ ٌُِغٞس٣بد اظٜش ٗز٤غخ ٓوجُٞخ, خصٞصب رو٤ِص ٝهذ اُزشل٤ش 

اػطذ ٗزبئظ ٓشظ٤خ  ٝاُؾصٍٞ ػ٠ِ صٞس راد عٞدح ع٤ذح. ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إ غش٣وخ ا٫صدؽبّ

ك٢ ؼ٘بصش ا٤ُ٘خ, ٌُٜ٘ب رشًض ػ٠ِ اكعَ ا٫ص٤ِخ ٝاُخٞاسص٤ٓخ اُغ٤ Jacquin ٓوبسٗزب ٓغ غش٣وخ

أُؾ٤ِخ, ٣زْ  ٝرغ٘ت اُٞهٞع ك٢ أُ٘طوخ راد ا٫ٓض٤ِخ اُجؾش  اُؼبّ. ُذػْ (كعبء اُجؾش)ٔغزٔغ اُ

. ٖٓ أُغزٔؼ٤ٖ ا٫عٞء ٝا٫كعَاظبكخ اؽزٔبٍ عذ٣ذ, ٣غبػذ ػ٠ِ رِج٤خ اُز٘ٞع ك٢ اخز٤بس اُغٌبٕ 

أُؾ٤ِخ ًٝزُي رؾغ٤ٖ  ُِؾذ ٖٓ اُٞهٞع ك٢ ا٫ٓض٤ِخع عذ٣ذح ٛزا ٣زؾون ٖٓ خ٬ٍ اهزشاػ غش٣وخ ر٘ٞ

 رؼو٤ذ ٝهذ اُخٞاسص٤ٓخ.

اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُجؾش ػٖ ؽَ آضَ ٝػضف أُٞع٤و٠ رؼشف ثخٞاسص٤ٓخ ثؾش ا٫ٗغغبّ. ٛزٙ 

ٔغؤُخ اُؼٌغ٤خ ٌُِغٞس٣بد. ٝهذ ٣ٌٕٞ اُخٞاسص٤ٓخ رغزخذّ ٫ٍٝ ٓشح ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ُؾَ اُ

ا٫ٓض٤ِخ ك٢ اُجؾش ػٖ اُؾَ ا٫ٓضَ.  و٢ ٣زٞاكن ٓغ ؽَ ٓغؤئَبّ أُٞع٤اُٞصٍٞ ٣٫غبد ا٫ٗغغ

 ٓوبسٗزب ٓغ اُزو٤٘خ ا٫ص٤ِخ ٝاُزغبسة ػ٠ِ ا٫عب٤ُت أُوزشؽخ اُض٬صخ رظٜش ًلبئزٜب ٝكؼب٤ُزٜب.

ٛٞ ٓئشش ػ٠ِ رؼو٤ذ ( FDٝك٢ ٛزٙ اُذساعخ, اهزشؽذ غش٣وخ عذ٣ذح رغٔغ ث٤ٖ اُجؼذ اٌُغٞس١ )

(. رص٤٘ق اُصٞس ك٢ هٞاػذ FICٌُغٞس٣بد )ثبعزخذاّ ا اُصٞسظـػ  اُصٞسح ٓغ خٞاسص٤ٓخ

ذ ك٢ رو٤َِ ٝهذ اعزشعبع اُصٞسح. عبػٓٔب  (FDاُج٤بٗبد ٝكوب ُج٤٘زْٜ ثؤعزخذاّ اُجؼذ اٌُغٞس١ )

 . اُغ٤ُٞٞع٤خ ٝرظٜش اُ٘ز٤غخ ًلبءح ؽغبث٤خ رْ رو٤٤ْ صؾخ اُطش٣وخ أُوزشؽخ ثؤعزخذاّ اُصٞس
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Abstract 

Energy can be considered as a fundamental requirement being an important in the 

industrial and technology field. It is known that sources conventional energy depend 

it on fossil fuels (Oil and liquid gas and coal) as well as the nuclear reactors, which 

are non-renewable and cause environmental pollution and global warming by 

emitting gases during combustion. The world began looking for other sources to 

reduce pollution and get a healthy and clean environment, it was found that renewable 

energies are one of the solutions to get rid of environmental pollution being a is a 

clean energy and natural sources and constantly renewed. In this study, emphasis was 

placed on wind energy is one of the types of renewable energies, This study includes 

the possibility of using the global program (WAsP) (Wind Atlas Analysis and 

Application Program) It calculates wind speed and wind power density and rate 

coefficients Weibull as well as the annual energy production, which selects the best 

sites for the turbines to take advantage of wind energy. Used field data recorded from 

the wind measurement towers belonging to the renewable energies department in 

Ministry of Science and Technology in Iraq, which you record wind data every ten 

minutes on the heights (50m, 30m, 10m), Was chosen wind data Shihabi and Ali Al-

gharbie sites in south of Iraq for the year (2015), After processing this data it has 

been used through a program (WAsP). It found that the mean wind speed at height 

(30m) in the Shihabi site it equals (6.13m/s) and mean wind power density in itself 

height equal (280w/m
2
) and the prevailing winds of the aspect ratio is equal (85%) of 

the total wind, And that the mean wind speed in Shihabi site on height (50m) it equals 

(6.84m/s) and rate wind power density of himself height (372w/m
2
), although the 

prevailing wind ratio it equal (90%) of the total wind , As well as the mean wind 

speed on Ali Al-gharbie site at height (30m) equals (5.41m/s) and mean wind power 

density of the itself  height equal (220w/m
2
) and the proportion of the prevailing wind 

which is equal (75%) of the total wind. For Ali Al-gharbie data site on the height 

(50m), the mean wind speed is equal (6.14m / s) and mean wind power density in the 

itself height (300w/m
2
) and the wind proportion of the prevailing itself height equal 

(80%) of the total wind. As for the wind farms have been three wind farms is 



designed for three types of turbines it (Bonus-1Mw, Bonus-600kw, Bonus-300kw) 

each farm consisting of nine turbines arranged in a parallelogram shape. Where was 

annual energy production for a wind farm of turbine type (Bonus-1Mw) in Shihabi 

site it equal (2,606Mwh) and itself turbine wind farm in Ali Al-gharbie, the annual 

energy production of the turbine it equal (2,095Mwh), and the annual energy 

production to wind farm turbine (Bonus-600kw) in Shihabi site equals (1,588Mwh) 

and for the same type of farm turbines in Ali Al-gharbie site, the annual energy 

production is equal (1,285Mwh) while annual energy production of the wind farm 

turbine (Bonus-300kw) in Shihabi site equals (750.607Mwh) and Ali Al-gharbie site 

equals (595.024Mwh). As for economic terms, the economic cost of the value of unit 

energy for a wind farm turbine type (Bonus-1Mw) in Shihabi site equal 

(3.45cent/kwh) and Ali Al-gharbie site equal (4.29cent/kwh), and a wind farm turbine 

type (Bonus-600kw), the cost of energy in Shihabi site equal (2.55cent/kwh) and Ali 

Al-gharbie equal (3.15cent/kwh) and for wind farm turbine type (Bonus-300kw), the 

cost of energy in Shihabi site equal (4.19cent/kwh) and Ali Al-gharbie equal 

(5.29cent/kwh) . 

  



 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

 

اٚمبف انًمطغ انؼشظٙ نالَٕٚبد انضمٛهخ فٙ انًشكجبد ػُذ انغشع 

     انٕاغئخ  
  ⁄ 

 

 سعبنـــخ يمذيخ

 كهٛخ انؼهٕو/ انغبيؼخ انًغزُصشٚخ يغهظ إنٗ 

 يزطهجبد َٛم دسعخ انًبعغزــــٛش فٙ ػهٕو انفٛضٚـــبءْٔٙ عضء يٍ 

   
 مـــلج يٍ

 طــــه محســـن رشــــــــٌد

 (2014 – انفٛضٚــبءػهٕو )ثكبنٕسٕٚط 

 انغبيؼــخ انًغزُصــشٚخ

 ثئششاف

 سٚبض خهٛـــــــم اؽًـــــــذد. 

 )أعزبر يغبػذ(
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 انخالصخ:

 ٛٞ اُؼذد اُزس١ ُِغغ٤ْ اُغيبهػ  Z1ؽ٤ش إ  (Z1≥2)اُؼَٔ اُؾب٢ُ ٣زعٖٔ ٝصق ُزلبػَ ا٣٫ٞٗبد اُضو٤ِخ        

ٝػ٘يذ   (C6H6, Al2O3, ZrO2 and H2O)كي٢ أُشًجيبد اُؼعي٣ٞخ ٝا٬ُػعي٣ٞخ  (C, N and O)ٓضيَ  

3/2ٓ٘بغن اُغشع اُٞاغئخ 

10Z  ٝٛزا اُزلبػيَ ثب٫ٌٓيبٕ ٝصيلٚ ػيٖ غش٣ين ٗٔيٞرط ُ٘يذٛبسد ٝشيبسف ػ٘يذٓب .

رز٘بعييت هييذسح ا٣وييبف أُوطييغ اُؼشظيي٢ ا٫ٌُزشٝٗيي٢  eS  ٓجبشييشح ٓييغ عييشػخ ا٣٫ٞٗييبد اُغييبهطخ  ٝاُصيي٤ـخ

   ش٣خ ثٞس ٝرُي ػ٘ذ اعزخذاّ ٓؼبَٓ ثٞس ظأُوبسثخ ُ٘
     

 
ؽ٤ش إ ٗٔٞرط ثٞس ثؾبعيخ اُي٠ رؼيذ٣َ    

ػ٘ييذ اُغييشع اُٞاغئييخ ٝاُ٘ٔييٞرط ا٫خييش ٛييٞ ا٣وييبف أُوطييغ اُؼشظيي٢ اُ٘يي١ٝٞ ا٫ًضييش رييؤص٤شاً ػ٘ييذ اُغييشع اُٞاغئييخ 

0  . 

عٞسٗغٕٞ ًٔيب ريْ ا٫عيز٘بد ػِي٠ هبػيذح اُغٔيغ ُجيشاؽ كي٢  ٗٔٞرع٤ٖ رْ اػزٔبدٛٔب ك٢ ػِٔ٘ب اُؾب٢ُ ٛٔب ُ٘ذٛبسد ٝ

 رلبػَ ا٣٫ٞٗبد اُضو٤ِخ ٓغ أُشًجبد اُؼع٣ٞخ ٝا٬ُػع٣ٞخ.

ddSاُغضء ا٫خش رْ اُزؾون ٖٓ ٓشزوخ ا٫ٗؾ٘بء       ػ٘ذٓب  qٓغ عشػخ ا٣٫ٞٗبد اُغبهطخ ٝاُشؾ٘خ أُزـ٤شح  /

3/2اُغشع اُٞاغئخ 

10Z   ٝاُز١ ٣ٌٕٞ آب ٓٞعت اٝ عبُت ٝكوبُ ُِ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ اُغبثوخ 

ٝاُغييضء ا٫خ٤ييش أُييذٟ اُييز١ ربخييزٙ ا٣٫ٞٗييبد اُ٘بكييزح كيي٢ أُشًجييبد اخييز٣ٖ ث٘ظييش ا٫ػزجييبس أُوطؼيي٤ٖ اُؼشظيي٤٤ٖ 

 ا٫ٌُزش٢ٗٝ ٝا١ُٝٞ٘.

اُشييؾ٘خ اُلؼبُييخ ٣٬ُٞٗييبد اُغييبهطخ رؼِييت دٝساً ٛبٓييبً كيي٢ ػِٔ٘ييب اُؾييب٢ُ ٝرٌييٕٞ ٜٓٔييخ كيي٢ ٓ٘طوييخ اُغييشع اُٞاغئييخ 

3/2

10Z  .أُبخٞرح ث٘ظش ا٫ػزجبس ٌُٖ ٣ؾزبط ا٠ُ أُض٣ذ ٖٓ اُؼَٔ ٝخبصخ ٓغ ٓشًجبد اُٞعػ 

ؼبدُييخ ا٫عيي٤خ ٝاُزيي٢ اظٜييشد رطبثوييبً ع٤ييذا ٓييغ كيي٢ أُشًجييبد رييْ ٓطبثوزييٚ ٓييغ صيي٤ـخ أُ خإ ٓييذٟ ا٣٫ٞٗييبد اُضو٤ِيي

اخيز٣ٖ ث٘ظيش ا٫ػزجيبس اُشيؾ٘خ اُلؼبُيخ ٝأُوطيغ اُؼشظي٢  Zieglerُيـ    SRIM[1]ا٫ػٔبٍ اُغبثوخ ك٢ ثشٗبٓظ 

 عٞسٗغٕٞ .  (ii) ُ٘ذٛبسد (i)٣٬ُوبف ٖٓ  ١اُ٘ٞٝ

( ًٔب رْ اُزٞصيَ خي٬ٍ اُجؾيش least square methodٓؼِٔبد أُذٟ رْ ؽغبثٜب ػذد٣بً ثبعزخذاّ غش٣وخ )      

3/2اُؾب٢ُ إ اُشؾ٘خ اُلؼبُخ ٣٫وبف أُوطغ اُؼشظ٢ ٫ رز٘بعت غشد٣ب ٓغ اُغشػخ 

10Z   ٝٛزا ٣زطبثن ٓغ ٓيب

رطبثن ع٤يذ ثي٤ٖ ٗزيبئظ ا٫ػٔيبٍ  .ُٝٔخزِق ص٤ؾ ا٫ٗؾ٘بءاُز٢ اعشاٛب  زغش٣ج٤خرٞصَ ا٤ُٚ ُ٘ذٛبسد ك٢  ؽغبثبرٚ اُ

 . Zieglerُـ   SRIMئظ أُغزصِخ ٖٓ ثشٗبٓظ اُغبثوخ ٝاُ٘زب

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

  



 

 

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 الجامعة المستنصرٌة

 كلٌة العلوم

 قسم الرٌاضٌات

 

 

 

 

 رسالة

 جامعة المستنصرٌةال -كلٌة العلوم مجلس مقدمة إلى

 درجة الماجستٌر فً علوم الرٌاضٌات نٌلمتطلبات كجزء من 

 

 

 من قبل

 عبد القادر فارس كمال

 

 بإشراف   

 د. مهدي صادق عباس أ.
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 انًغزخهص

 

شجٚ صٓشح ٖٓ اُ٘ٔػ ًبٓب. ك٢ ٛزٙ اُشعبُخ عٞف ٗؼط٢ ٓلّٜٞ ٓئصشاد   Sُزٌٖ      

ًبٓب ػ٠ِ شجٚ صٓشح ٖٓ اُ٘ٔػ ًبٓب. ثؾ٤ش رٌٕٞ رٞع٤غ ربّ ُِٔئصشاد ٝا٣عب رٞع٤غ ربّ 

ٓئصشاد ًبٓب ٝ ا٫ٗغغبٓبد ٝ ٓلّٜٞ  ا٠ُ اشجبٙ اُضٓش ٖٓ ٗٔػ ًبٓب. ٝٓغ ٛزا. دسع٘ب 

دسع٘ب اُؼ٬هبد ٝ اُ٘زبئظ ا٫عبع٤خ ػ٠ِ  بكخ, اُزشب٬ًد ػ٠ِ ٓئصشاد ًبٓب. ث٨ظ

ٓئصشاد ًبٓب رزظٖٔ ٓئصشاد ًبٓب اُوغٔخ ٧ٗغغبّ. ٝ ػٔٔ٘ب ٗظش٣بد اُزشبًَ ث٘لظ 

ٗٔػ ٗظش٣بد اُزشبًَ ػ٠ِ اشجبٙ اُضٓش ٖٓ ٗٔػ ًبٓب ٝ ٗلظ ٗٔػ أُئصشاد. أ٣عب 

٤٘ب ٓلّٜٞ طػأػط٤٘ب ٓلّٜٞ ٓئصشاد ًبٓب أُشرجخ ٝ اػط٤٘ب ثؼط اُخٞا . ك٢ اُؾو٤وخ أ

اٌُبرة ػ٠ِ ٓئصشاد ًبٓب أُشرجخ روٞدٗب ا٠ُ ٓلّٜٞ ا٫ٗغغبٓبد ػ٠ِ ٓئصشاد  -أُشرت

  .ًبٓب أُشرجخ

ب ًَ ٘أػط٤٘ب ٓلّٜٞ ٓئصشاد ًبٓب اُؾشح ٝ ٓئصشاد ًبٓب اُؾشح أُؼبًغخ ٝثشٛ        

ٕ بٓب ٣ٌٕٞ صٞسح رشب٤ًِخ ا٠ُ ٓئصش ًبٓب ؽش ٝ أ٣عب ًَ ٓئصش ًبٓب ٣ٌٔ٘٘ب أًٓئصش 

 ٗـٔشٙ ك٢ ٓئصش ًبٓب ؽش ٓؼبًظ

ك٢ اُٜ٘ب٣خ . دسع٘ب ػ٬هخ ًش٣ٖ ػ٠ِ ٓئصشاد ًبٓب, ٝ أعزخذٓب ٛزٙ اُؼ٬هخ        

 ُٞصق ٓئصشاد ًبٓب اُجغ٤طخ. 

 

  



 



 

  



 



 

 



 



 جميورية العراق

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 الجامعة المستنصرية

 كمية العموم

 قسم الكيمياء

 

تقدٌر وحجب جسٌمات الفا المنبعثة من مخلفات الٌورانٌوم 

 بواسطة الترسٌب الكهروكٌمٌائً وتقنٌة مطٌافٌة الفا 
 

 مقدمة إلى رسالة

 الجامعة المستنصرية  –كمية العموم 

كيمياء في ال الماجستيروىي جزء من متطمبات نيل درجة   
 

 من قبل

 عمي عبد جبار الربيعي
 8991بكالوريوس عموم 

 بأشراف
 حسٌن هادي ضٌاء الدكتور

 (المساعد ستاذأ)
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 الخالصـــة

, حيث يمتمك اليورانيوم الطبيعي يعتبر اليورانيوم من العناصر ذات النشاط االشعاعي الطبيعي 
تكون جميعيا باعثة لجسيمات الفا. نظرا لالستخدامات الكثيرة والمتنوعة ليذا العنصر ثالث نظائر 

في مختمف المجاالت كان البد من ظيور تقنيات مختمفة لقياس تركيزه في مختمف النماذج, ابرز 
 ىذه التقنيات ىي مطيافية الفا.

 يتناول موضوع دراستنا جانبين:

ت الميمة والمسؤولة عن ترسيب اليورانيوم كيربائيا والتي ليا تناول دراسة المتغيرا الجانب االول
عالقة بيندسية االنود)كون االنود المستخدم في ىذه الدراسة عبارة عن قضيب من البالتين بقطر 

مم(, تضمنت ىذه المتغيرات ثالث متغيرات اساسية ىي زمن الترسيب وقطر الترسيب والمسافة  1
غيرات بالمنتوج الكيميائي لمراسب, اثبتت النتائج ان افضل زمن بين االقطاب وعالقة ىذه المت

دقيقة  10%( ىو عند زمن 18,98ترسيب امكن من خاللو الحصول عمى اعمى منتوج كيميائي)
ىذه النتيجة طابقت نتائج معظم البحوث في ىذا المجال. اما بالنسبة لقطر الترسيب والمسافة بين 

عكسية تربط ىذين المتغيرين حيث انو عند مسافة بين  عالقة القطبين اثبتت الدراسة بان ىناك
مم والذي اعطى افضل منتوج كيميائي  87سم كان قطر الترسيب االفضل ىو  8القطبين 

مم والذي  10سم فان افضل قطر ترسيب كان  0,8%(, اما عند مسافة بين القطبين 19,88)
اي انو عمى الرغم من كون شكل االنود  %(.11,11كانت قيمة منتوجو الكيميائي اعمى مايمكن )

ليس من االشكال المحبذبة في ترسيب اليورانيوم كيربائيا)شكل حمزوني,شكل منخمي( اال اننا في 
ىذه الدراسة استطعنا باستخدام ىذا االنود ترسيب اليورانيوم بطبقة رقيقة ومتجانسة تحتوي منتوج 

 ستخدام تقنية مطيافية الفا. كيميائي عالي من اليورانيوم وصالحة لمقياس با

تمثل ىذا الجانب باخذ المصادر الحاوية عمى اليورانيوم ومحاولة معالجة النفايات  الجانب الثاني
المشعة المتمثمة باليورانيوم المشع لما فيو من مخاطر عمى الصحة العامة.حيث تم اقتراح طريقة 
ترسيب عنصر اخر فوق اليورانيوم يعمل عمى حجب جسيمات الفا ذات الطاقة العالية والمنبعثة 

انيوم, تم اختيار عنصر النحاس لكونو عنصر مستقر وغير مشع وغير سام ورخيص من اليور 
الثمن وتم حساب السمك المناسب من النحاس لمتخمص من جسيمات الفا وتم توظيف قانون 



فراداي االول لغرض ترسيب كتمة من النحاس بوزن مساوي لمسمك المطموب. كانت النتيجة ممتازة 
ممي امبير,  800دقيقة وتيار  88مايكرومتر وزمن  80اليتجاوز  حيث تم ترسيب النحاس بسمك

فولت, بيذه المعطيات البسيطة تم التخمص من جسيمات الفا المنبعثة من  1وفولتية التتجاوز 
 اليورانيوم واصبح التعامل مع مصادر اليورانيوم اكثر امنا.

 يستخدم العراق كان حيث عكاشات منطقة في السيما الخام اليورانيوم النتاج مناجم العراق يمتمك
 اليورانيوم من كبيرة كميات استخدام تم كذلك الثمانينات, فترة في مفاعالتو في العنصر ىذا

 الخارقة المقذوفات في استخدامو تم حيث المتالحقة الخميج حروب في العراق بمدنا ضد المنضب
 تاثرات وذات  جدا كبيرة كانت طرحت التي المخمفات كمية فان لذا االسمحة من وغيرىا لمدروع
 التراكيز وباقل العنصر ىذا تركيز لقياس مناسبة تقنيات توفير يجب لذا العامة الصحة عمى كبيرة
 .لمعالجتو طرق واقتراح العنصر ىذا تواجد عمى السيطرة من يمكن حتى

  



 

 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

 

 رصُٛغ انًٕاد انُبَٕٚخ نؼالط يشض انصذفٛخ   

 

 سعبنـــخ يمذيخ

 كهٛخ انؼهٕو/ انغبيؼخ انًغزُصشٚخ يغهظ إنٗ 

 ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ انًبعغزــــٛش فٙ ػهٕو انفٛضٚـــبء

   
 

 مـــلج يٍ
  

 علً محمد حسٌن
 

 (2015 – انفٛضٚــبءػهٕو  ثكبنٕسٕٚط)

 

 انًغزُصــشٚخانغبيؼــخ 

 
 ثئششاف

 

 هٙئانٕا يؾًذ ْبد٘ اعًبء. د.و.ا
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 انخالصخ

 

ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٬ٓػ رذخَ ك٢ رش٤ًت اُؼظبّ  ٢ٛ  [Ca10(PO4)6(OH)2]٤ٛذسًٝغ٤ذ اثزب٣ذ         

اُؼظْ اُطج٤ؼ٢. ػٔٞٓب اعزجذاٍ ٓغ  ٝرُي ُزشبثخ  رش٤ًجزٜب ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُزطج٤وبد اُطج٤خ ٝخذٓبد غت ا٫ع٘بٕ

ُؼظبّ رغزؼَٔ ُؾَ أُشبًَ أُزؼِوخ ثبٝساّ ا ؼظْ ثٔبدح ٓضَ اُطؼْ اُزار٢ , ٝأُضسٝع , ٝغؼْ اع٘ج٢اُ

 . ٝاٌُغٞس

رْ . ثٞاعطخ غش٣وخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٓجغطخ (HA) َُ اُ٘ب١ٞٗأُغؾٞم رْ رؾع٤ش  ٛ٘ب ك٢ ٛزا أُششٝع ,          

 .(nm 100 – 50) ٤ٖرزشاٝػ ث ٝاُز٢ أُؾعشح  اُ٘ب٣ٞٗخ اُغغ٤ٔبده٤بط ؽغْ 

  اُزو٤٘بد ٝا٫عٜضح اُزب٤ُخ:ٝرْ اُزشخ٤ص ثٞاعطخ           

Optical microscopically , FTIR , X-Ray diffraction (XRD) pattern , Scanning 

Electron Microscopy (SEM) , Energy dispersive X-ray (EDX) , Thermogravimetric 

analysis (TGA). 

 (LD50)دساعخ اُزبص٤شاد اُغبٗج٤خ ُِغ٤ٔخ ُِٔ٘زٞط ٖٓ خ٬ٍ اخزجبس  رْ ًٕٞ أُ٘زٞط ؿ٤ش عبّ ُزبًذ ٖٓ           

ًٝبٗذ اُ٘ز٤غخ اُز٢ ؽصَ ػ٤ِٜب ٓٔزبصح ثؼذ اُزطج٤ن  ُؼ٬ط اُصذك٤خ. ٓغ هطشإ اُلؾْ أُخلق ٖٚٝٓ صْ خِط

 .ػ٠ِ اُغِذ

 

 

 

 

 

  



 



 

  



 



 

 

 

 



 

  



 

  



 

 

 



 
 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

 

 

صًٛى ٔرُفٛذ ٔدساعخ رؾغٍٛ االداء نًُظٕيبد األرصبالد انعٕئٛخ ر

 انالعهكٛخ انزبيخ ػجش انغٕ

 

 سعبُخ ٓوذٓخ

 ٤ًِخ اُؼِّٞ/ اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ ٓغِظ ا٠ُ

 وهً جزء من متطلبات نٌل درجة الماجستٌر فً علوم الفٌزٌاء

 َـــهج ٖٓ

 فبسٔق خبنذ شبكش
 

 (2011 –)ثٌبُٞس٣ٞط ػِّٞ اُل٤ض٣ــبء 

 
 اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ

 ثبششاف
 

               فشاط صجٛؼ يؾًذ. دأ.و.                   شٓبة أؽًذ كبظىد. انخجٛش 
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 الخالصة
( مستوى رؤية خطي فعال , أتصال السمكي وأتصال بعرض حزمة عالية FSO) البصرية الحرةنظمة توفر اال

مكانين .رغم تأثيرىا بشكل كبير بعوامل جوية مثل األمتصاص واألستطارة والجو المضطرب . حيث تؤثر بين 
ىذه العوامل عمى جودة حزمة الميزر المنتقمة خالل الجو. في ىذه الدراسة تم أقتراح نموذج معدل لمنظومة 

تصاالت الموثوقة واألمنة , كذلك ( بأعتبارىا أحدث تقنيات الجيل القادم لألFFSOأتصاالت بصرية حره تامو )
( BER( ومعدل الخطأ في البيانات المستممة )SNRتم تقييم الؤثرات الجوية عمى نسبة األشارة الى الضوضاء )

عند زيادة عدد BER))( ولمنموذج المقترح والذي أظيرت تحسن في معدل ال FSOلممنظومة البصرية الحره )
الدراسة تم تصميم ومحاكاة نموذج  (. في ىذهFFSOالم منظومة ال)االلياف البصرية المرتبطة بوحدة أست

عمميا تم بناء أثنان من نماذج المنظومة التجريبة .(Optisystem7.0)برنامج  ستخدامبأ (FFSOمنظومة ال)
 الدخان, التراب , الضباب)لتقييم أداء تصميم األنظمة المنفذة مختبريا ودراسة األضطرابات الجوية المختمفة مثل

خطية في  زيادةوقد تم مالحظة  .األرضية اتتطبيقال في الضوئية موجةعمى أنتشار ال بعمق تؤثر التي (والمطر
( مما يدل FFSOالبصرية المرتبطة بوحدة األستالم لمنظومة ) سعة الوسط الناقل مع زيادة في عدد االلياف

في  التقمبات عمى التغمب خالل من السعة تالشي تقميل في يساعد والذي (,Q-factorعمى زيادة عامل الجودة)
حيث أن (.  ( BER=10-9 والطور. وفي نياية الدراسة, تم تحديد عوامل المنظومة االفضل لمعدل خطأ السعة

( مع SNR( وتوفر ربح في المنظومة لمختمف قيم ال )BER( تقمل بشكل كبير من نسبة )FFSOمنظومة ال )
االخذ بنظر االعتبار االضطرابات في السعة والطور. ومن خالل زيادة االلياف البصرية المستممة لالشارة 

  أستطعنا الحصول عمى أفضل أداء لممنظومة.  
  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

               

 

 

 

 

 ٔ MRSAنجكزشٚب  superantigene دساعخ يمبسَخ نغُٛبد انغًٕو

MSSAانًؼضٔنخ يٍ ػُٛبد عشٚشٚخ فٙ انؼشاق 
 

 

 سعبنخ

ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ  خانغبيؼخ انًغزُصشٚ /كهٛخ انؼهٕو  يغهظ إنٗ يمذيخ

 ػهى األؽٛبء انًغٓشٚخ   - فٙ ػهٕو انؾٛبحيبعغزٛش ػهٕو 

 
 

 انطبنتيٍ لجم 

 لبعى ػجٛذ ثذٕٚ٘

 انًغزُصشٚخ غبيؼخان /كهٛخانؼهٕو / ػهٕو ؽٛبحثكبنٕسٕٚط 

(1997) 
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 االعزبر انًغبػذ
 د. عُبء َٕس٘ ؽغٍٛ
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 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو

سيعبٌ 
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  الخالصة

( عٌنة سرٌرٌة من بكترٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة من  353جمعت خالل الدراسة ) 

المرضى الذٌن ٌعانون من اصابات مختلفة وذلك من عدد من المستشفٌات فً كل من 

محافظات بغداد و بابل و كربالء خالل الفترة الواقعة بٌن اٌلول و كانون االول لعام 

( عٌنة من  21عٌنة من التهابات الجروح ,    )  ( 88)  -موزعة كالتالً: 0282

( عٌنة من انف  الكادر  32( عٌنة من التهابات اللوزتٌن,  )  58التهابات الحروق, ) 

( عٌنة من التهابات االنف,  )  32( عٌنة من التهابات المجاري البولٌة , )  33الطبً, ) 

( عٌنة من التهابات  03لعٌون,  ) ( عٌنة من التهابات ا 08( عٌنة من عدوى الدم, )  30

( عٌنة  من  80( عٌنة من الدمامل و ) 83( عٌنة من التهابات االذن,  )  81المهبل, ) 

 التهابات البثور.     

تم العزل االولً لبكترٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة باستخدام االوساط الزرعٌة للبكترٌا 

ساط الزرعٌة والفحوصات الكٌموحٌوٌة فضالً واعتمادا على الصفات المظهرٌة على االو

( عزلة  115( لتكون المحصلة النهائٌة )  Vitek2 syetemعن التشخٌص بنظام )

 سرٌرٌة تعود لبكترٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة .

استخدمت طرق مختلفة للتحري عن المكورات العنقودٌة الذهبٌة المقاومة للمٌثسٌلٌن 

(MRSAمنها الطرٌقة ا ) لمظهرٌة وذلك باستخدام اقراص المضادات الحٌوٌة حٌث

( عزلة من المكورات العنقودٌة الذهبٌة  02.8)% 885\32اظهرت النتائج ان هناك 

 885\79( و بلغ عدد  العزالت الحساسة للمٌثسٌلٌن MRSAمقاومة للمٌثسٌلٌن )

%(21.8  .) 

( للكشف  PCRسلً المتضاعف ) فً الطرٌقة الوراثٌة  باستخدام تقنٌة التفاعل التسل اما

تشخٌص النوع اضافة الى  تأكٌدالمحفوظ تطورٌا و المسؤول عن   femAعن المورث 

المسؤول عن مقاومة  البكترٌا للمٌثسٌلٌن . اظهرت نتائج     mecAالتحري عن المورث 

% ( تحتوي على 822)       الدراسة ان كل عزالت المكورات العنقودٌة الذهبٌة 

)  mecA( عزلة تحتوي على المورث 28)%  23\31. بٌنما   femAالمورث 

( عزلة لم تحتوي على  31) %    23\05مكورات عنقودٌة ذهبٌة مقاومة للمٌثسٌلٌن ( و 

 )مكورات عنقودٌة ذهبٌة حساسة للمٌثسٌلٌن (.   mecAالمورث 



تنتج الجٌنات السمٌة سموم  تعمل على تفعل انقسام الخالٌا التائٌة وبتراكٌز قلٌلة تؤدي الى 

تكاثر وانتشار واسع للخالٌا التائٌة وانتاج السٌتوكٌنات والموت المبرمج للخالٌا. اظهرت 

بنسبة   seg( , المورث  01.80بنسبة )%  seaانتشار المورث   PCRنتائج تقنٌة 

(   3.80بنسبة )%  tst1( , المورث  82.13بنسبة )%   seiالمورث ( ,  85.20)% 

( لكل منها . ان العزالت  8.52بنسبة )%   selp و seb, seh  و كل من المورثات

 ,sec, sed, see, selk, sell, selm, selnالمحلٌة لم تحتوي على المورثات 

selo,selq, selr . ورثات السموم  كان فً اظهرت النتائج ان اعلى معدل انتشار لم

( 23.8( بنسبة )%MRSAعزالت المكورات العنقودٌة  الذهبٌة المقاومة للمٌثسٌلٌن )

( و التً  MSSAمقارنة مع عزالت المكورات العنقودٌة الذهبٌة الحساسة للمٌثسٌلٌن )

   .(22بلغت نسبتها  )%

احتوت نسبة انتشار اظهرت النتائج ان عزالت المكورات العنقودٌة الحساسة للمٌثسٌلٌن 

( مقارنة 3)% seb( و الموروث 80)% sei( والمورث 30)% seaاعلى للمورث 

مع عزالت المكورات العنقودٌة المقاومة للمٌثسٌلٌن والتً احتوت اعلى نسبة انتشار 

( و  0.52)% seh% ( والمورث 5.80)  tst1( والمورث 88.13)% segللمورث 

 (.  0.52بنسبة )% selpانتشار المورث 

اظهرت المكورات العنقودٌة الذهبٌة المعزولة من الجروح اعلى نسبة لجٌنات السموم 

( بٌنما كانت المكورات العنقودٌة الذهبٌة المعزولة من العٌون والبثور االقل نسبتا  00)%

%(8.2.) 

ان اكثر نمط وراثً سائد فً المكورات العنقودٌة الذهبٌة المعزولة محلٌا كان النمط  

(sea)  %( ( ٌتبعه النمط الوراثً ) 53.13بنسبةseg , sei %( بنسبة )82.80) 

 ,seg, sei( وكانت كل من االنماط الوراثٌة التالٌة )1.28بنسبة )%  segوالنمط  

tst1  (,)sea , seg , sei   )seb, selp, seh, tst1,  %( 3.00بنسبة . ) 

  



 جمهورٌة العراق

 والبحث العلمًوزارة التعلٌم العالً 

 الجامعة المستنصرٌة 

 كلٌة العلوم

 

 

دساعخ عبُٕٚثزٛكٛخ نذٔس انطبلخ انكبيُخ انؾًهٛخ انًزٕفشح 

 يؾهٛبً فٙ ركٌٕ انؼٕاصف انًطشٚخ فٕق انؼشاق

 

 سعبنخ يمذيخ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ -إنٗ كهٛخ انؼهٕو 

 ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ انًبعغزٛش

 فٙ ػهٕو انغٕ ػهٕو 

 

 يٍ لجم 

 كشاس ؽًّ َبيذاس

 (2011ثكبنٕسٕٚط ػهٕو عٕ )

 

 ثئششاف 

 دأ. د  ثذٔس ٚبعٍٛ ؽًٕ

 

 0349محرم                                          2102تشرٌن األول 

 

 



 انًغزخهص

هِخ ا٫ٓطبس اٝ ٓٞاسد ا٤ُٔبٙ ػ٠ِ رـ٤ش ك٢ أٗٔبغ اُٜطٍٞ ثغجت رؼب٢ٗ اٌُض٤ش ٖٓ أُ٘بغن ٖٓ       

اٌُشٙ ا٫سظ٤خ ؽ٤ش رزؾٍٞ ًض٤ش ٖٓ ٛزٙ أُ٘بغن ا٠ُ ٓ٘بغن عبكخ صْ ا٠ُ صؾبس١ عطؼ 

ٝػ٠ِ ٝعخ ا٫ٛزٔبّ ا٠ُ اُذساعبد أرغخ ٢ ٛزٙ أُ٘بغن ٖٓ علبف كوذ هبؽِخ.ٝٗظشاُ ُٔب رؼبٗ

 رِي أُزؼِوخ ثب٫ٓطبس. اُخصٞ 

ؽب٫د أسثؼخ ز٤شد ُؾ٢ِٔ ػ٠ِ اُؼشام ٝهذ اخأُطش ا ث٤بٗبدٛزا اُجؾش رْ رؾ٤َِ  ٝهذ رْ ك٢     

ٝا٣عبً رعٔ٘ذ ثؼط  (,00z.06z.012z018z)سصذاد ُـشض اُؼشض ٝأُ٘بهشخ ٫سثؼخ 

 . )2012-2003خ٬ٍ كزشح اُذساعخ ) ٝاُؼ٬هبد اُج٤ب٤ٗخ أُئششاد ا٫ؽصبئ٤خ

اُؾب٫د دُذ ػ٠ِ ٝعٞد ص٣بدح ثب٫ٓطبس اُؾ٤ِٔخ ٖٓ خ٬ٍ  اُز٢ أُئششاد ا٫ؽصبئ٤خ     

شٜش  اػ٠ِ رٌشاس شٜش١ ًبٕ ك٢ ( ؽذس ٝعذ2003-2012) اُؾ٢ِٔ ٓذحُِزغبهػ  أُشصٞدح

( 2012آ٣بس ٖٝٓ ؽ٤ش أػ٠ِ رٌشاس ع١ٞ٘ ًبٕ ك٢ ع٘خ )شجبغ ٝاراس ٝاهَ شٜش ًبٕ ك٢ شٜش 

 (.2008ٝأهَ رٌشاس ع١ٞ٘  ُؾذٝس اُزغبهػ ًبٕ ك٢ ع٘خ )

ٝٝعذ إ أُ٘بغن  , خا٫ٓطبساُؾ٤ِٔ إٔ ٛ٘بى اسرجبغ ث٤ٖ اُطبهخ اٌُبٓ٘خ اُؾ٤ِٔخ ًزُي رج٤ٖ     

رزٞكش ثٜب غبهخ ًبٓ٘خ ؽ٤ِٔخ أًضش ٖٓ أُ٘بغن اُٞعط٠ ٝاُغ٘ٞث٤خ ٖٓ اُؼشام, ٝإٔ ٓؼظْ اُشٔب٤ُخ 

 اُؼٞاصق سصذد ك٢ اُشٔبٍ ٝاُشٔبٍ اُـشث٢ ٖٓ اُؼشام.

كٞم  اُؾ٤ِٔخ ٓصبدس اُشئ٤غ٤خ ُِؼٞاصق أُطش٣خأخز٤شد أسثغ ؽب٫د ُـشض اُزؾ٤َِ ُٝٞؽع إٔ 

اُؼشام ًبٗذ ٖٓ ٓصذس٣ٖ سئغ٤٤ٖ ٛٔب ٓ٘خلط اُجؾش ا٫ث٤ط أُزٞعػ ٝأُ٘خلط اُغٞدا٢ٗ 

 .ع٤ٖ ػ٘ذٓب ٣زوذٓبٕ ثؤرغبٙ اُؼشام٣ٝ٘ذٓظ ربص٤ش ٛز٣ٖ أُ٘خل

اُطبهخ اٌُبٓ٘خ  ػ٘ذٓب ٣ؾذس عوٞغ ا٫ٓطبس رٌٕٞ اُؾشًخ اُشأع٤خ ٗؾٞ ا٫ػ٠ِ. ٝإ ٓصذس   

 اُجؾش ا٫ؽٔش.ش ا٫ث٤ط أُزٞعػ ٝاُؾ٤ِٔخ ٖٓ اُجؾ

ٝعذ إٔ ٛ٘بُي غش٣خ ث٤ٖ اُطبهخ اٌُبٓ٘خ اُؾ٤ِٔخ ٝا٧ٓطبس اُؾ٤ِٔخ ٖٓ خ٬ٍ اُؾب٫د أُشصٞدح   

(,ٝٝعذ إٔ أًضش ؽب٫د ا٧ٓطبس اُؾ٤ِٔخ 0.6خ٬ٍ ٓذح اُذساعخ ٝٝعذ إٔ ه٤ٔخ ٛزا ا٫سرجبغ ٛٞ )

 ( .j/kg 99-50اُز٢ رٌشسد ًبٗذ اُز٢ رِٔي غبهخ ًبٓ٘خ ؽ٤ِٔخ ثٔوذاس ٓبث٤ٖ )

أ١ إٔ ؽب٫د  ؽب٫د ا٫ٓطبس اُؾ٤ِٔخ رٌٕٞ ك٢ ا٣بّ ٓ٘لشدٙ ًبٗذ اُ٘زبئظ ٖٓ خ٬ٍ اُزؾ٤َِ ثؤٕ    

ٝهذ رغزٔش ك٢ ثؼط ا٫ؽ٤بٕ ُؼذح ا٣بّ ٝخصٞصب ارا  ,أُطش اُؾ٢ِٔ رٌٕٞ ك٢ ٣ّٞ ٝاؽذ كوػ 

 .أ١ أٜٗب رغزٔش ا٠ُ أًضش ٖٓ ٣ّٞ ٝاؽذ ًبٗذ ٛ٘بى ػبصلخ ٓغزٔشح
 

  



 



  



 

  



 عًٕٓسٚخ انؼشاق
 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ
 كهٛخ انؼهٕو

 

 

\ 
دساعخ َظشٚخ نًشزمبد كبسثبيٛضٚجٍٛ،كبثزٕثشٚم، ٔانٓٛذساالصٍٚ كأدٔٚخ يؾزًهخ 

 AM1 , PM3ثأعزخذاو غشٚمزٙ 

 
 من قبل الطالبة   رسالة مقدمة 

 كوثر عماد ميدي 
 

 (7197) لتكنولوجيةالجامعة ا كيمياء / لوريوس عمومابك
 الجامعة المستنصرية / كمية العمومالى مجمس 

 ءكجزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم الكيميا 
 

 بإشراف
 رمزي رشيد العانيأ.د. 
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– Semi    شبه التجرٌبٌة    الكم التقرٌبٌة احدى طرائق حسابات مٌكانٌك  تضمن البحث استعمال              

empirical (PM3 ,AM1)  وباستخدام برنامج الحسابHyper chem. 8.08  ًوذلك لحساب الشكل الهندس,

التوازنً لمجموعة من العقاقٌر المستخدمة فً عالج بعض االمراض المزمنة .وبعد ذلك تم اختٌار عدد من 

صلٌة ومقارنة النتائج مع العقاقٌر األ , ⸗ٌان ,ودراستها نظرٌر التً لم تختبر كعقاقٌر لحد اآلمشتقات هذه العقاق

 ة استخدامها كعقاقٌر وهً كآلتً:لمعرفة صالحٌ

  : وبعض مشتقاته المحضرة : ,وهو عقار ٌستخدم لعالج الصرعدواء الكاربامٌزٌبٌن 

R=  -OH , - OCH3 ,  -2F ,  -OCOCH2Cl , -Br  

  : وبعض مشتقاته المحضرة : ,لدموهو عقار ٌستخدم لعالج ارتفاع ضغط ادواء الكابتوبرٌل 

R= -NH2 , -O , -Cl , -S , -OH 

  : وبعض مشتقاته المحضرة :,وهو عقار ٌستخدم لعالج فرط ارتفاع ضغط الدم دواء الهٌدراالزٌن 

R=  - CH3 ,  - Cl , - C2H5O , - O , -C . 

 Semi –empirical بطرٌقة شبه التجرٌبٌة  ⸗عاله  غٌر مدروسة نظرٌاأن جمٌع المشتقات للعقاقٌر أ           

(PM3 , AM1)  صرة الشكل الهندسً التوازنً  كطول األ . تمت دراسة الصفات الفٌزٌائٌة لهذه المشتقات عند

وطاقة أعلى مدار والسعة الحرارٌة, واالنتروبً, والطاقة الكلٌة, والطاقة الحرة, وعزم ثنائً القطب, 

 ELUMOمدار الكترونً غٌر محجوز بااللكترونات  , وطاقة أوطىء EHOMO الكترونً محجوز بااللكترونات

تم حساب ترددات  و. , و طاقة التأٌن, واأللفة األلكترونٌة  ELUMO- EHOMO  =EΔوالفرق الطاقً بٌنهما 

شعة تحت الحمراء لجمٌع المشتقات المحسوبة عند الشكل الهندسً األهتزاز, وشدة امتصاص طٌف األ

 : وأثبتت نتائج الحسابات كاألتًالتوازنً.

  بالنسبة الى دواءCarbamazepine  عاله وقد وجد بأن طاقة المشتقٌن تم دراسة المشتقات أ(R=2F) 

(R=Br) وان طاقة التأٌن للمشتقٌن كانت ً أقرب الى الدواء األصلً ,ه(IE=8.38085 , 

8.562009) (IE=8.483474 , 9.402239) ,صلًاألالدواء  وهً أقرب الى طاقة تأٌن 

(IE=8.692503  9.326069)  وجد بأن قطبٌة ناحٌة الفعالٌة , من  أقرب  أي ان هذٌن المشتقٌن هما

للمشتق  (3.932, 3.568)و (R=2F)للمشتق  (3.113, 2.93)المشتقٌن )عزم ثنائً القطب ( كانت 

(R=Br) وأن جمٌع نتائج (3.528 , 3.263).ب الى قطبٌة جزٌئة الدواء على التوالً التً هً أقر

 الدراسة النظرٌة تؤشر بأن هذٌن المشتقٌن هما األقرب الى مواصفات الدواء األصلً .



  أما بالنسبة الى دواءCaptopril  فقد أشرت الدراسة النظرٌة بأن أفضل المشتقٌن هما(R=OH) 

(R=O)  كأدوٌة محتملة . اذ كانت نتائج الطاقة للدواء(E=-58152.2 ,-62629.2)  أما بالنسبة

على التوالً . وكانت طاقة  (E=- 64229.7, -69385.2)(E=- 61490.5 ,-66444.1)للمشتقٌن     

  (IE= 9.4951, 10.80106)(IE= 9.893712, 0.542249)هً  (R=O) (R=OH)التأٌن للمشتقٌن 

وان قطبٌة .   (IE=9.75162, 9.95761)على التوالً التً هً أقرب الى طاقة تأٌن الدواء االصلً 

على التوالً التً هً األقرب الى قطبٌة جزٌئة الدواء  (3.46, 3.22)(3.57, 3.33)المشتقٌن كانت 

 (1.00068-, 0.678281-). و أشرت األلفة األلكترونٌة نتائج متقاربة اذ كانت للدواء  (3.73, 3.28)

ك فأن هذٌن ؛ لذل (EA=-0.186862, -0.366886)(EA=-0.10118 ,-0.740074)وللمشتقٌن 

 هما أقرب المشتقات كدوائٌن محتملٌن .  (R=O)(R=OH)المشتقٌن 

   أما بالنسبة الى دواء Hydralazine فقد أشرت الدراسة النظرٌة بأن أفضل المشتقٌن هما(R=CH3) 

(R=O)  كأدوٌة محتملة . اذ كانت نتائج الطاقة للدواء(E=-40190.8 ,-45195.2)  أما بالنسبة

على التوالً , وكانت طاقة  (E=- 46238.2 ,-52469.6)(E=- 42950.1 ,-48673.6)للمشتقٌن   

  (IE= 9.83965, 9.966821)(IE= 9.66656, 9.91362)هً  (R=O) (R=CH3)التأٌن للمشتقٌن 

. وان قطبٌة   (IE=9.881945, 9.81566)على التوالً التً هً أقرب الى طاقة تأٌن الدواء األصلً 

على التوالً التً هً األقرب الى قطبٌة جزٌئة الدواء  (4.29 ,4.20)(3.78 ,3.89)المشتقٌن كانت 

 (0.475406, 0.674888). و أشرت األلفة األلكترونٌة نتائج متقاربة اذ كانت للدواء  (4.79 ,4.42)

, لذلك فأن هذٌن المشتقٌن  (EA=0.44909, 0.270625)(EA=0.482593 ,0.218754)وللمشتقٌن 

(R=CH3)(R=O) . هما أقرب المشتقات كدوائٌن محتملٌن 
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 انًغزخهص

 ⁄        , بنيو النانو ⁄           الكم نقطة فائقة الشعرية بنيو الصغر متناىية سالكاأل       

الرياضية قدمت في ىذه االطروحة -نقطة الكم ىذه النماذج النانو ⁄        حمقة الكم, و بنيو النانو 

  أليجاد:

 متناىية أسالك من دوق دانيال بن المعادلة حل خالل من تعطى اإللكترونية وبني: رياضي-النانو ولاألنموذج ال

 مختمف نوع في اسطواني العرضي المقطع مع ⁄           الكم بنيو نقطة فائقة الشعرية محدود الصغر

 أو( المتناظرة غير) واآلبار الحواجز عدد نفس عمى تحتوي التي بنىال بين موجةال دوال حيث من الطبقات من

-رونج طريقة التحميمية, الطريقة طرق, خمس باستخدام حميا تم والتي ؛(متناظرة) مختمف عدد عمى تحتوي التي

 خطي, مستطيل عنصر مع المحدود العنصر طريقة الخطي, الثالثي العنصر مع المحدود العنصر طريقة كوتا,

 .((piecewise المجزأة خطيةال الدوال مع المحددة العناصر طريقة

 ونتائج مثمةاأل  تؤيدان وتدعمان الحل من خالل كوتا-رونج طريقةالحل بواسطة و  ,التحميمي الحل لطريقة بالنسبة

 العنصر مع المحدود العنصر طريقة مقارنةتم وت. بيني-كرونيغ نموذج مع والكفاءة لدقةا لمقارنةىي  الحمول

 الدوال مع المحدود العنصر وطريقة الخطي, المستطيل العنصر مع المحدود العنصر وطريقة الخطي, الثالثي

 لألمثمة جيدة مطابقة نتائج المقارنة ىذه وتبين. المحددة الفرق طريقة مع ((piecewise المجزأة خطيةال

  .العددية

 باستخدام حميا تم. الكم حمقة ⁄         النانو بنيول اإللكترون حاالت طاقة: رياضي-النانو ثاني نموذجال

 خطي, مستطيل عنصر مع محدود عنصر طريقة الثالثي, خطي عنصر مع محدود عنصر طريقة ,ثالث طرق

 باستخدام العددية األمثمة نتائج مقارنة تم.  ((piecewise المجزأة الخطية الدوال مع ةدالمحد صراعنال طريقة

 .جيدة طاقةتدل عمى  المقارنة ىذه وكفاءة دقةمن  عالميا المنشورة البيانات مع أعاله المذكورة األساليب

 حميا تم. الكم نقطة ⁄         النانو لبنيو اإللكترون حاالت  طاقة: رياضي-النانو الثالث نموذجال

 عنصر مع محدود عنصر طريقة الثالثي, خطي عنصر مع محدود عنصر طريقة ,ثالث طرق باستخدام

 .   ((piecewise المجزأة الخطية الدوال مع ةدالمحد صراعنال طريقة خطي, مستطيل

 وكفاءة دقةمن  عالميا المنشورة البيانات مع أعاله المذكورة الطرق مقارنة تم العددية, لألمثمة بالنسبة أنو نالحظ

 .جيدة طاقة عمى دلت المقارنة ىذه



 كوتا,-رونج طريقة) مثل أخرى وطرق مختمف, أساس مع محدود عنصر طريقةتنفيذ ل كتابة البرامج الالزمة

 .(MatlabR2013b) ماتالب البرمجة لغة ىذا ماستخدبا (المحدد الفرق وطريقة
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  انًغزخهص

اُجشم ٖٓ اُؼبصلخ اُشػذ٣خ ٢ٛ ػبصلخ رز٤ٔض ثٞعٞد اُجشم ٝرٌٕٞ ػبدح ٓصؾٞثخ ثش٣بػ شذ٣ذح ٝآطبس صو٤ِخ.

اُظٞاٛش أُٜٔخ ٝاُز٢ رئصش ػ٠ِ ؽ٤بح اُجشش ٢ٛٝ ٖٓ اهذّ اُظٞاٛش ػ٠ِ ا٫سض ٝهذ رضا٣ذد ا٤ٔٛخ دساعخ 

اُجشم ٫ٕ اُلشظ٤خ ا٫عبع٤خ ٌُٜشثبئ٤خ اُـ٬ف اُغ١ٞ رؼزجش كؼب٤ُبد اٝ رؤص٤شاد اُؼٞاصق اُشػذ٣خ رؼَٔ ًُٔٞذ 

ك٢ ٝهذ ٝاؽذ ػ٠ِ ا٫سض رغبْٛ ك٢ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗبد  ُِشؾ٘بد ُزُي كبٕ ٓغٔٞع ًَ اُؼٞاصق اُشػذ٣خ اُز٢ رؾذس

 ٝآ٤ُبد اُشؾٖ اُز٢ رؾبكع ػ٠ِ ا٣ٞٗٞعل٤ش ا٫سض أُشؾٕٞ.

( ٝإ اًضيييش ٓ٘طويييخ 2011-1998كييي٢ ٛيييزا اُجؾيييش ريييْ دساعيييخ رٞص٣يييغ اُؼٞاصيييق اُشػذ٣يييخ كييي٢ اُؼيييشام ُِلزيييشح)

 ( شييئب٫ ٝخطييي٢ غييي35ٍٞ-36◦رؼشظيييذ ُعيييشثبد اُجيييشم ٛييي٢ أُ٘طويييخ أُؾصيييٞسح ثييي٤ٖ خطييي٢ ػيييشض)

شيييشهب ٝإ شيييٜش ٤ٗغيييبٕ ٛيييٞ اًضيييش شيييٜش رؼيييشض ُؾيييذٝس اُجيييشم ٝإ ػيييذد اُعيييشثبد ُٔؼظيييْ  (46-45◦)

ظييشثخ ٓييغ ػييذد ظييشثبد ػييب٢ُ ُييجؼط اُؾييب٫د اُخبصييخ. ٝهييذ ث٤٘ييذ  (100-50ؽييب٫د اُجييشم ًبٗييذ ثيي٤ٖ )

دساعييييخ أُزـ٤ييييشاد اُغ٣ٞييييخ أُشاكوييييخ ُؾييييذٝس اُؼٞاصييييق اُشػذ٣ييييخ ٓضييييَ )ظييييـػ ٓغييييزٟٞ عييييطؼ اُجؾييييش, 

إ هيييي٤ْ اُعييييـػ رييييضداد كيييي٢  اُشغٞثييييخ اُ٘غييييج٤خ ثب٫ظييييبكخ اُيييي٠ عييييشػخ اُش٣ييييبػ اُشأعيييي٤خ(ٓؼبٓييييَ اُشكييييغ, 

اُغيييبػبد ثؼيييذ ؽيييذٝس اُجيييشم ٓوبسٗيييخ ثو٤ٔيييٚ هجيييَ ٝاص٘يييبء ؽيييذٝس اُجيييشم ٝإ هييي٤ْ ٓؼبٓيييَ اُشكيييغ رٌيييٕٞ عيييبُجخ 

كييي٢ ٝهيييذ ؽيييذٝس اُؼبصيييلخ ٝٛيييٞ ٓئشيييش ػِييي٠ ػيييذّ ا٫عيييزوشاس٣خ. هييي٤ْ اُشغٞثيييخ اُ٘غيييج٤خ ريييضداد هجيييَ ٝاص٘يييبء 

( mb(500,700,1000شم آيييب هييي٤ْ عيييشع اُش٣يييبػ اُشأعييي٤خ رٌيييٕٞ عيييبُجخ ُِٔغيييز٣ٞبد اُعيييـط٤خؽيييذٝس اُجييي

كيي٢ ٝهييذ ؽييذٝس اُؼبصييلخ ٓٔييب ٣ييذٍ ػِيي٠ اُؾشًييخ اُشأعيي٤خ ٝاُزيي٢ رٌييٕٞ ظييشٝس٣خ ُزٌيي٣ٖٞ اُـ٤ٔييخ اُشػذ٣ييخ 

 J/Kg 300.ثب٫ظبكخ ا٠ُ ه٤ْ اُطبهخ اٌُبٓ٘خ اُؾ٤ِٔخ ًبٗذ اًضش ٖٓ 

أُييي٘خلط اُغيييٞدا٢ٗ أُٞعييي٢ٔ  ُؼيييشام ٝهيييذ ؽيييذٝس اُجيييشم رجييي٤ٖ إأُ٘خلعيييبد اُزييي٢ ريييئصش ػِييي٠ ادساعيييخ 

ٛييي٢   ٝاٗذٓبعيييٚ ٓيييغ ٓييي٘خلط اُجؾيييش أُزٞعيييػ ٝٓييي٘خلط اُجؾيييش ا٫ؽٔيييش ٝٓييي٘خلط شيييجٚ اُغض٣يييشح اُؼشث٤يييخ

اًضييييش رٌييييشاس ٝإ ٤ًٔييييخ ا٫ٓطييييبس رٌييييٕٞ اًجييييش ػ٘ييييذٓب رٌييييٕٞ أُ٘خلعييييبد ٓ٘ذٓغييييخ. ٝهييييذ ث٤٘ييييذ أُوبسٗييييخ 

كيييي٢ اُغييييضء   رٌييييٕٞ اًضييييش ٓ٘بعييييجخ  ُزٌيييي٣ٖٞ اُؼٞاصييييق اُشػذ٣ييييخ اُطٞثٞؿشاك٤ييييخ إ أُزـ٤ييييشاد اُغ٣ٞييييخ 

 ٓوبسٗخ ثب٫عضاء اُغ٘ٞث٤خ ٖٓ اُؼشام.اُشٔب٢ُ 
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  -انخالصخ :

إ .      أُؼٞظٚ ثؤد٣ٝخ ٓخزِلخ غذ٣ذحاُ شاد أُشزشًخ أُطؼٔخاُج٤ُٞٔ رعٖٔ ٛزا اُجؾش رؾع٤ش ػذد ٖٓ

اغبُخ ػٔش اُذٝاء داخَ اُغغْ ٖٓ خ٬ٍ اُغ٤طشح ػ٠ِ  ٜٓ٘ب اُذٝائ٤خ اُغذ٣ذح كٞائذ ػذ٣ذح ج٤ُٞٔشادُٜزٙ اُ

اُزؾشس اُذٝائ٢ ػٖ غش٣ن رؾشس ٤ًٔبد ٓؾذٝدح ٓ٘ٚ خ٬ٍ كزشاد ص٤٘ٓخ ٓ٘زظٔخ  ٝرو٤َِ ٖٓ ا٫صبس اُغبٗج٤خ 

 ٨ُد٣ٝخ. 

 أُؼٞظٚ ثؤد٣ٝخ ٓخزِلخ غذ٣ذحاُ شاد أُشزشًخ أُطؼٔخػذد ٖٓ اُج٤ًُٞٔٝزُي رعٖٔ ٛزا اُجؾش رؾع٤ش 

 ًِٞاصن رغزخذّ ك٢ ُصن اُغشٝػ ٝػ٬ط ا٫ُزٜبة اُخبسع٢ ثلؼَ اُجٌزش٣ب ٝاُلطش٣بد.

, ُزؾَِاخ ٤هبثُِٜب  ٝزٌِلخ, اُ ه٤ِِخ ٝعبٓخ, اُج٤ُٞٔشاد اُطج٤ؼ٤خ اُؾبِٓخ ُِذٝاء ٢ٛ ٓشًجبد ؿ٤ش ٝإ ٛزٙ  

 -. رعٖٔ ٛزا اُجؾش اُخطٞاد ا٧ر٤خ :اُص٘بػ٤خ اُج٤ُٞٔشاد , ٓوبسٗخ ٓغ ٝٓزٞكشح

  -أ٫ٝ:

ثبعزخذاّ غش٣وخ  M1)ُِج٤ُٞٔش اُطج٤ؼ٢ اُ٘شؤ )  ا٬ُٓبئ٢ ٗبدى أُض٤َرؾع٤ش ث٤ُٞٔش ٓطؼْ ثؾبٓط   -أ

, ٖٝٓ صْ رؼ٣ٞعٜب ثؤد٣ٝخ أ٤٘٤ٓخ ٓخزِلخ ٓضَ ((CAN ٗزشاد عشى ا٤ّٗٞٓٞ ثٞاعطخ اُجِٔشح ثبُغزٝس اُؾشح

 (M1A-M1E)         ا٫ٓج٤غ٤ِ٤ٖ ٤ٓضٞثش٣ْ, اُجشًٝبئ٤ٖ, ص٬ص٢ا٤ٓ٘ٞ اٗز٢ ثب٣ش٣ٖ, -4ًغ٤ِ٤ٖ, ا٧ٓٞ

 ( ٣ٞظؼ رُي1أُخطػ سهْ ).

ثبعزخذاّ غش٣وخ اُجِٔشح  M2)اُ٘شؤ )ُِج٤ُٞٔش اُطج٤ؼ٢   ا٬ُٓبئ٢ أُب٤ُئيرؾع٤ش ث٤ُٞٔش ٓطؼْ ثؾبٓط  -ة

, ٖٝٓ صْ رؼ٣ٞعٜب ثؤد٣ٝخ أ٤٘٤ٓخ ٓخزِلخ ٓضَ ((CAN ٗزشاد عشى ا٤ّٗٞٓٞ ثٞاعطخ ثبُغزٝس اُؾشح

 .(M2A-M2E)         ٤ٓضٞثش٣ْ, اُجشًٝبئ٤ٖ, ا٫ٓج٤غ٤ِ٤ٖ ص٬ص٢ا٤ٓ٘ٞ اٗز٢ ثب٣ش٣ٖ, -4ًغ٤ِ٤ٖ, ا٧ٓٞ

 ( ٣ٞظؼ رُي2أُخطػ سهْ )

  -صب٤ٗبً:

 ثبعزخذاّ غش٣وخ اُجِٔشح ثبُغزٝس اُؾشح ثبُٔب٤ُئي ا٫ٓبئ٢ M3)رؾع٤ش اُج٤ُٞٔش أُطؼْ  ا٣٬ٌٌُٞع٤ٖ )

أ٤ٓ٘ٞ ثب٣ش٤ٔ٣ذ٣ٖ, -2ٖٝٓ صْ رؼ٣ٞعٜب ثؤد٣ٝخ ا٤٘٤ٓخ ٓخزِلخ ٓضَ    ((CAN ثٞاعطخ ٗزشاد عشى ا٤ّٗٞٓٞ

 .( ٣ٞظؼ رُي3. أُخطػ سهْ ) (M3A, M3B)٤ٓضٞثش٣ْ/عِلب٤ٓضبًغبصٍٝ ص٬ص٢

 

 

  -صبُضب:



ب٣ذ,ا٧ًش٣ِي ٝأُب٢ُ ا ثؾبٓط ٓطؼْ ٫صن ث٤ُٞٔش١ رؾع٤ش  (GAM)اُغ٬٤ر٤ٖ  اُطج٤ؼ٢ ُِج٤ُٞٔش ّٓ

 ثؤد٣ٝخ رؼ٣ٞعٜب صْ ٖٝٓ ,(SPS)اُؾشح ثٞاعطخ ص٘بئ٢ ًجش٣زبد اُصٞد٣ّٞ  ثبُغزٝس اُجِٔشح غش٣وخ ثبعزخذاّ

 (GAM-A – GAM-E) ا٫ٓج٤غ٤ِ٤ٖ اُجشًٝبئ٤ٖ, , ثب٣ش٣ٖ, اٗز٢ ا٤ٓ٘ٞ-4, ا٧ًٓٞغ٤ِ٤ٖ ٓضَ ٓخزِلخ أ٤٘٤ٓخ

 .رُي ٣ٞظؼ( 4) سهْ أُخطػ.

كٞم اُج٘لغغ٤خ, غ٤ق اُش٤ٖٗ ا١ُٝٞ٘ اُؾٔشاء, ا٫شؼخ ُشخصذ اُج٤ُٞٔشاد اُذٝائ٤خ أُؾعشح ثب٧شؼخ رؾذ 

ُدسط اُزؾَِ اُذٝائ٢ أُؾٌْ   أُـ٘بغ٤غ٢, كؾص أُغٜش ا٫ٌُزش٢ٗٝ ُدسط ُجؼط اُج٤ُٞٔشاد أُؾعشح,

ٓئ١ٞ,  (37)ػ٘ذ دسعخ ؽشاح   pH  ٝ(7.4) (1.1) ُِج٤ُٞٔشاد أُؾعشح ك٢ اٝعبغ ؽبٓع٤خ ٓخزِلخ 

رْ رطج٤ن ثؼط اُج٤ُٞٔشاد اُذٝائ٤خ أُؾظشح  شاد اُذٝائ٤خ.ُٞع٤خ ُجؼط اُج٤ًُٞٔٝزُي ُدسعذ اُلؼب٤ُخ اُجب٣ٞ

شح, ه٤غذ جش٣ٚ. ُدسعذ اُِضٝعخ اُغٞٛش٣خ ُِج٤ُٞٔشاد أُؾعًِٞاصن دٝائ٤خ خبسط اُغغْ ػ٠ِ كئشإ ٓخز

اُؾشاس٣خ ُجؼط ٓشزوبد اُج٤ُٞٔشاد  ا٫عزوشاس٣خاُصلبد اُل٤ض٣بئ٤خ ُغ٤ٔغ اُج٤ُٞٔشاد ًٝزُي رٔذ دساعخ 

إ اُج٤ُٞٔشاد اُذٝائ٤خ أُؾعشح  زبصد ثب٫عزوشاس اُؾشاس١ ُٝذسعبد ؽشاس٣خ ٓشرلؼخ.أُؾعشح ؽ٤ش آ

َؽغ٘ذ ٖٓ  هبث٤ِخ رٝثبٕ ا٫د٣ٝخ  ٝاُز٢ آزبصد ثب٩غ٬م اُذٝائ٢ اُزذس٣غ٢ ٝاُز١ ٣ُط٤َ ٣ُٝض٣ذ اُ٘شبغ 

 اُؾ٢.  اُذٝائ٢ ُلزشح اغٍٞ  داخَ عغْ اٌُبئٖ
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 اضمس تخلص
 

ػ٠ِ ٌٓبئٖ ٓزٞاص٣ٚ ؿ٤ش أُزشاثطٚ  (jobs)ٖٓ ا٧ػٔبٍ  nك٢ ٛزا اُشعبُخ دساعٚ ٓغبُٚ عذُٝٚر٘بُٝ٘ب      

٢ٛٝ اٌُِلٚ ا٤ٌُِٚ ُٔغٔٞع اٝهبد  ( multiple objective function)ٝأُطِٞة رصـ٤ش داُٚ اُٜذف أُزؼذدٙ 

 Total weighted)( ٝأُغٔٞع اُٞص٢ٗ )أُشعغ(ُِزبخ٤ش ا٬ُعبُت Total completion timeا٫رٔبّ )

tardiness)    اػ خٞاسص٤ٓٚ  ُِزلشع ٝاُزو٤٤ذ ُؾَ ٛزٙ أُغبُخ رْ أهزش( Branch and Bound Algorithm) 

 (Upper Bound).ٝعزخ ه٤ٞدػ٤ِب (Lower Bound)ؽ٤ش رْ اشزوبم اُو٤ذ ا٫د٠ٗ 

  Local Search) ٝك٢ ٛزٙ اُشعبُخ ا٣عب هٔ٘ب ثزطج٤ن غش٣وز٤ٖ ٜٓٔز٤ٖ ٖٓ غشائن روش٣جبد اُجؾش أُؾ٢ِ  

Heuristics Methods)  ٢ٛٝDecent Method (DM), Simulated annealing (SA)   ٝرْ ك٤ٜب ا٣غبد

 ؽٍِٞ هش٣جٚ ٖٓ اُؾٍِٞ ا٫ٓض٠ِ ظٖٔ ٓوذاس ٓؼوٍٞ ٖٓ اُضٖٓ .

ُوذ اخزجشد ًلبءٙ اُخٞاسص٤ٓبد اُؾَ أُوزشؽخ أػ٬ٙ ) أُض٠ِ ٝاُزوش٣ج٤ٚ( ػ٠ِ ٓغٔٞػٚ ًج٤شٙ ٖٓ ٗٔبرط   

  (Branch and Bound Algorithm)زلشع ٝاُزو٤٤ذ   ا٫خزجبس ٖٝٓ خ٬ٍ رغشثز٘ب اُؾغبث٤ٚ كبٕ خٞاسص٤ٓخ اُ

ٝهذ ٝعذٗب ا٣عب ثبٕ اُخٞاسص٤ٓبد ,( ػَٔ ػ٠ِ ص٬س ٌٓبئٖ ثشٌَ ٓشظ٢ 12ُٜب اُوذسح ػ٠ِ ؽَ أُغؤُخ ؽز٠ )

 ( ٓبً٘خ ٝثلزشٙ ص٤٘ٓٚ ٓؼوُٞٚ.(50( ا٫ػٔبٍ ػ٠ِ 7500اُزوش٣ج٤ٚ ُٜب اُوذسح ػ٠ِ ؽَ أُغبُخ ؽز٠)
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 انخالصخ

اعش٣ذ اُذساعخ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ ٓغزشل٤بد ٓؾبكظخ ثـذاد ٝأُشاًض اُصؾ٤خ ثٔب ك٢ رُي ٓغزشل٠ ثـذاد اُزؼ٢ٔ٤ِ 

صؾ٢ ك٢ اُذٝسح ٝاُشؼت أُشًض اُٝٓغزشل٠ اٌُشآخ ٝٓغزشل٠ كبغٔخ اُضٛشاء ٝٝٓغزشل٠ اُؼ٣ِٞخ اُزؼ٢ٔ٤ِ 

ٖٓ اُ٘غبء اُؾٞآَ ك٢ ٛزٙ  120. رْ اخز٤بس 2011شجبغ  23ؽز٠  2016رشش٣ٖ اُضب٢ٗ  1اُلزشح ٖٓ  خ٬ٍ

 رْ روغ٤ْ اُ٘غبء اُؾٞآَ ا٠ُ ص٬س ٓغٔٞػبد ٝكوب ُلزشاد اُؾَٔ .ع٘خ 42-14اُذساعخ رشاٝؽذ اػٔبسٖٛ ٖٓ 

ؿ٤ش ٓصبثخ  20آشأح ؽبَٓ ٓصبثخ ثلوش اُذّ ٝ  20آشأح ؽبَٓ ٓوغٔخ ا٠ُ  40أُخزِلخ ًَ ص٬صخ أشٜش رشَٔ 

ِٞث٤ٖ ًٔئشش ع٤ذ ُزشخ٤ص كوش اُذّ ًٝزُي اُزبس٣خ أُشظ٢ ًثلوش اُذّ ٝرُي ثؼذ اخز ٓغؾخ اُذّ ٝا٤ُٜٔٞ

 .اُغش٣ش١ ُِٔش٣ط ٝاُلؾص

 إٔ ٓئششاد اُذّ ٝ ؿ٤ش ٓصبثبداُؾٞآَ أُصبثبد ثلوش اُذّ  ِ٘غبءُض٬صخ اُ أُشاؽَ٘زبئظ ك٢ اُٝأظٜشد  

اعجٞع ص٬س اشٜش ا٠ُٝ٫ ٖٓ  13-0) ِضِش ا٧ٍٝهذ اٗخلعذ ٓؼ٣ٞ٘ب ث ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ, ؽغْ اُخ٣٬ب أُعـٞغخ

ٓؼذٍ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ , ٓؼذٍ اُؾغْ اٌُش٢٣ ث٤٘ٔب ,ُذٟ اُ٘غبء أُصبثبد ثلوش اُذّ ٓوبسٗخ ثبُـ٤ش ٓصبثبد اُؾَٔ(

ك٢ اُ٘غبء أُصبثبد ثلوش اُذّ ٓوبسٗخ  ا٫ٗخلبض ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ًبٕ هذ ٓؼذٍ رش٤ًض ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اٌُش٣ٚ ,اٌُش٣ٚ

اعجٞع ص٬س اشٜش اُضب٤ٗخ ٖٓ اُؾَٔ( ًبٕ ٛ٘بُي  26-13) اُضِش اُضب٢ٗٝك٢ , اُـ٤ش ٓصبثبد ثلوش اُذّ ثبُ٘غبء

 اُضبُشك٢ اُضِش ٝ ض ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘بلاٗخٝعذ إ ٛ٘بُي ٓب ٓؼذٍ اُؾغْ اٌُش٢٣  ٔئششاد اُذّاٗخلبض ٓؼ١ٞ٘ ُ

 ٓئششاد اُذّك٢   اٗخلبض ٓؼ١ٞ٘ٝعذ إ ٛ٘بَُ  اعجٞع ص٬س اشٜش ا٫خ٤شح ٖٓ اُؾَٔ( 26-40)

ٓؼذٍ رش٤ًض  ,ٓؼذٍ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اٌُش٣ٚ, ٓؼذٍ اُؾغْ اٌُش٢٣,  ا٤ًُِٜٔٞٞث٤ٖ, ؽغْ اُخ٣٬ب أُعـٞغخ)

, ٓؼذٍ اُؾغْ اٌُش٢٣,  ا٤ًُِٜٔٞٞث٤ٖ, ؽغْ اُخ٣٬ب أُعـٞغخزُي اٗخلعذ ه٤ْ )ًٝ . ( ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اٌُش٣ٚ

لوش أُصبثبد ثك٢ ا٧شٜش اُض٬صخ اُضب٤ٗخ ك٢ اُ٘غبء  ( ٓؼذٍ رش٤ًض ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اٌُش٣ٚ ,ٓؼذٍ ٤ًِٛٔٞٞث٤ٖ اٌُش٣ٚ

هَ ٖٓ ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ كبٕ ه٤ْ ٓئششاد اُذّ ك٢ اُضِش اُضبُش ٖٓ اُؾَٔ أ .ه٤ْ ا٧شٜش اُض٬صخ ا٠ُٝ٧ ٖاُذّ ػ

 . اُضِش اُضب٢ٗ

ُِ٘غبء أُصبثبد ثلوش اُذّ )حدٌد المصل , نسبة التشبع وفرٌتٌن المصل( ٓؼ١ٞ٘ اُؾذ٣ذ  ادٓئششٝهذ اٗخلبض  

, وأٌضا فً الثلث الثانً والثالث االنخفاض  لوش اُذّث اُـ٤ش ٓصبثبدبُ٘غبء ٓوبسٗخ ثك٢ اُضِش ا٧ٍٝ ٖٓ اُؾَٔ 

فً حٌن كانت زٌادة معنوٌة للسعة الكلٌة للحدٌد المرتبط للنساء المصابات بفقر الدم فً األشهر الثالثة . معنوي

ومع ذلك, فً  . معنوٌةاألولى مقارنة بالنساء الغٌر مصابات بفقر الدم, وأٌضا فً الثلث الثانً والثالث زٌادة 

فرٌتٌن المصل معنوٌا فً النساء المصابات بفقر  األشهر الثالثة الثانٌة انخفضت نسبة التشبع , حدٌد المصل و

ولكن السعة الكلٌة للحدٌد المرتبط لدٌها زٌادة معنوٌة فً النساء  .الدم مقارنة مع قٌم األشهر الثالثة األولى

وعالوة على ذلك, قٌم مؤشر الحدٌد فً الثلث الثالث  .المصابات بفقر الدم مقارنة مع قٌم األشهر الثالثة األولى

 .الحمل أقل من الثلث الثانً من الحملمن 



ص٣بدح ِٓؾٞظخ ك٢ اُ٘غبء  ٝاعغ ا٫ٗزشبس ُذٟ اُ٘غبء اُؾٞآَ ؽ٤ش ُٞؽعٗوص اُؾذ٣ذ ًبٕ ٝاظٜشد اُ٘زبئظ إ  

خ٣٬ب اُؾٞآَ ك٢ اُضِش اُضب٢ٗ ٝاُضبُش ٖٓ اُؾَٔ ٝرُي ثغجت اسرلبع ٓؼذ٫د ٗٔٞ اُغ٤ٖ٘ ٝأُش٤ٔخ ٝرطٞس ًزِخ 

 .٨ُّاُؾٔشاء  اُذّ

, الصفائح الدموٌة ومتوسط حجم  خ٤ِخ اُذّ اُؾٔشاءالمعلمات الدم وتشمل خالٌا الدم الحمراء , عرض التوزٌع  

والصفائح الدموٌة انخفاض معنوٌا  خ٣٬ب اُذّ اُؾٔشاءللنساء الحوامل فً الثلث األولى حٌث  اُصلبئؼ اُذ٣ٞٓخ

ًبٕ ٛ٘بُي فً النساء الحوامل المصابات بفقر الدم مقارنة مع النساء الحوامل الغٌر مصابات بفقر الدم فً حٌن 

, وانخفضت معنوٌا  ٓزٞعػ ؽغْ اُصلبئؼ اُذ٣ٞٓخٝ اٗخلبض ؿ٤ش ٓؼ١ٞ٘ ثؼشض رٞص٣غ خ٤ِخ اُذّ اُؾٔشاء 

, الصفائح الدموٌة فً كل من الثلث الثانً والثالث  خ٤ِخ اُذّ اُؾٔشاءع خالٌا الدم الحمراء , عرض التوزٌ

 .لدٌها انخفاض غٌر معنوي اُصلبئؼ اُذ٣ٞٓخولكن كان متوسط حجم 

٘غبء اُؾٞآَ ذٟ اُُ) أُِل٤خ, ٝؽ٤ذح اُ٘ٞاح, اُؼذُخ, اُوؼذح ,اُؾٔعخخ٣٬ب اُذّ اُج٤عبء ٝأٗٞاػٜب أُخزِلخ )آب 

 اٗخلعذ ٌُٖٝ ُِؼذُخ  ك٢ اُضِش ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ اُ٘غجخ أُئ٣ٞخخ٣٬ب اُذّ اُج٤عبء ٝ صاددكوذ لوش اُذّ أُصبثبد ث

خ٣٬ب اُذّ اُج٤عبء  ك٢ اُضِش اُضبُش اٗخلعذٝاُ٘غجخ ُِٔئ٣ٞخ ٌَُ ٖٓ أُِل٤خ, ٝؽ٤ذح اُ٘ٞاح ٝاُوؼذح ٝاُؾٔعخ. 

 .ٝ ٝؽ٤ذح اُ٘ٞاح ٝاُوؼذح ٝاُؾٔعخُِٔل٤خ  ًبٗذ ٛ٘بُي ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خ ٌُٖٝٝاُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ُِؼذُخ ٓؼ١ٞ٘ 

ٝهذ اظٜشد ٗزبئظ اُذساعخ إ ٛ٘بى ػ٬هخ ٝاظؾخ ث٤ٖ كوش اُذّ ك٢ اُ٘غبء اُؾٞآَ ٝثؼط اُؼٞآَ ا٫عزٔبػ٤خ 

ًبُؼٔش اُز١ اظٜش إ اُؼٔش اُصـ٤ش ػ٘ذ اُضٝاط ًبٕ ُٚ ربص٤شعِج٢ ٝا٣عب اُؼٔش ك٢ اُؾَٔ ا٫ٍٝ ٝػذد ٓشاد 

٫ُٞداد ثب٫ظبكخ ا٠ُ إ اٗخلبض اُذخَ ُذٟ ا٫عشح ٝاٗخلبض اُزؼ٤ِْ ًبٕ عجت اُؾَٔ ٝكوذإ اُغ٤ٖ٘ ًٝضشح ا

رذاث٤ش ٓ٘بعجخ ُز٘ظ٤ْ  ك٢ اسرلبع كوش اُذّ ُذٟ اُؾٞآَ ثغجت اُغَٜ. ك٤٘جـ٢ رغ٘ت اُؾَٔ أُزٌشس ٝاػزٔبد

 ا٫عشح.

  



 

 

 



 



 

  



 

 

انؼشاق عٕٓسٚخ  

انؼهًٙ ٔانجؾش انؼبنٙ انزؼهٛى ٔصاسح  

انًغزُصشٚخ انغبيؼخ  

انؼهٕو كهٛخ   

 

 رؾذٚذ فٛط انؾشاسح ٔانضخى نًٕلغ ؽعش٘ فٙ ثغذاد

 

 

 

 سعبُخ ٓوذٓخ ا٠ُ

اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ -٤ًِخ اُؼِّٞ   

عضء ٖٓ ٓزطِجبد ٤َٗ دسعخ٢ٛٝ   

أُبعغز٤ش ػِّٞ ك٢ ػِّٞ اُغٞ   

 

 يٍ لجم

 يصطفٗ صْشأ يؾغٍ

(2014ثكبنٕسٕٚط ػهٕو عٕ )  
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 المستخلص

 فً هذه الدراسة تم تحدٌد فٌض الحرارة والزخم فوق )الجامعة المستنصرٌة/ بغداد/ العراق(

واللذان ٌعتبران مهمان فً دراسة تشتت الملوثات بأستخدام طرٌقة ارتباط الدوامة وهً واحدة من الطرق التً 

مباشرة ودقٌقة. هذه الطرٌقة تعتمد على اجهزة ذات استجابة عالٌة تحدد فٌض الحرارة والزخم وتعتبر طرٌقة 

متر. مدة  81والذي استخدم فً الدراسة حٌث تم نصبه على ارتفاع  Anemometer  Ultrasonicمثل جهاز

الى  15/06/2016ساعة خالل االشهر حزٌران وتموز وآب من  03ٌوم لمدة  53الرصد كانت 

 عشػخ اُش٣بػ ٝدسعخ اُؾشاسح ًَ صب٤ٗخ.ٝرزعٖٔ اُشصذاد  08/2016//06

 لمعالجة البٌانات ومن ثم حساب فٌض الحرارة والزخم  MATLABرْ اعزخذاّ ثشٗبٓظ 

(H and  )  ثب٧ظبكٚ ا٠ُ ؽغبة اُغشػخ ا٫ؽزٌب٤ًخ ثصٞسح ٓجبششح ثؤعزخذاّ ه٤بعبد عٜبصUltrasonic 

Anemometer ه الظروف بأستخدام معامل االستقرارٌة خالل الظروف الجوٌة المختلفة حٌث تم تصنٌف هذ

z/L ُٔ٘طوخ اُذساعخ ثؤػزجبسٛب ٓ٘طوخ ؽعش٣خ.    , ًزُي رْ ؽغبة غٍٞ ا٫صاؽخ 

ؽ٤ش أظٜشد اُ٘زبئظ إ اػ٠ِ رٌشاس ُِغشػخ ا٫ؽزٌب٤ًخ ًبٕ ػ٘ذ اُظشٝف ؿ٤ش أُغزوشح ؽٞا٢ُ 

ا٫ؽزٌب٤ًخ ًبٕ ػ٘ذ اُظشٝف  ٓزش/صب ث٤٘ٔب اهَ رٌشاس ُِغشػخ 0.51ٝٓذٟ اُغشػخ ٣صَ ا٠ُ  (68.7%)

ًبٗذ ػ٘ذ اُظشٝف ؿ٤ش  Hٓزش/صب. ًزُي اػ٠ِ ه٤ْ ُـ  0.32ٝٓذٟ اُغشػخ ٣صَ ا٠ُ  (%7.3)أُغزوشح ؽٞا٢ُ 

 ًبٗذ ػ٘ذ اُظشٝف أُغزوشح. Hأُغزوشح ٝاهَ ه٤ْ ُـ 

 رضداد خ٬ٍ اُظشٝف ؿ٤ش أُغزوشح ٝأُزؼبدُخ ٝروَ خ٬ٍ اُظشٝف أُغزوشح.  ٝٝعذ إ ه٤ْ 
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  يمذيخ نخسعب
 انًغزُصشٚخ انغبيؼخ – انؼهٕو كهٛخ يغهظ إنٗ

 انفٛضٚبء ػهٕوفٙ  شانًبعغزٛ دسعخ َٛم يزطهجبد يٍ عضء ْٔٙ
 

 لجم يٍ
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 ػجذ انًغٛذ أعٛم يصطفٗ د.و.أ
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 انخالصخ

ثطش٣ويييخ اُزشعييي٤ت أُشيييبسى كييي٢  MgOًغييي٤ذ أُـ٘غييي٤ّٞ ٫ريييْ رؾعييي٤ش ٓغيييؾٞم ٗيييب١ٞٗ  كييي٢ ٛيييزا اُجؾيييش,

 MgO. ُوييييذ رييييْ رشعيييي٤ت ثييييذٜٝٗبٝثبظييييبكخ ا٤ُٞس٣ييييب  ( ٓيييي0.07ٍٞ,  0.05,  0.03ص٬صييييخ رشا٤ًييييض ٓخزِلييييخ )

ػِييي٠ شيييشائؼ ٓيييٖ اُضعيييبط ٝػِييي٠ اُغييي٤ِ٤ٌٕٞ أُغيييب٢ٓ ثطش٣ويييخ اُزوط٤يييش. ريييْ دساعيييخ اُزعيييبس٣ظ اُغيييطؾ٤خ 

 شٝٗيييي٢ أُبعييييؼ ٝٓغٜييييش اُوييييٞح اُزس٣ييييخُِٔغييييؾٞم اُ٘ييييب١ٞٗ ٫ًٝغيييي٤ذ أُـ٤٘غيييي٤ّٞ ثٞاعييييطخ أُغٜييييش ا٫ٌُز

(AFM  ٝSEM اُذساعييييخ اٝظييييؾذ رشييييٌَ ٓغييييؾٞم ٗييييب١ٞٗ ٫ًٝغيييي٤ذ أُـ٤٘غيييي٤ّٞ كيييي٢ اشييييٌبٍ ٓخزِلييييخ .)

( 90-50ثؾغييييت ه٤ٔييييخ اُزش٤ًييييض أُيييي٫ٞس١ , ٝإ ٓؼييييذٍ ؽغييييْ اُغغيييي٤ٔبد ُِٔغييييؾٞم اُ٘ييييب١ٞٗ رزييييشاٝػ )

ٗيييب١ٞٗ ثشيييٌَ ٝاؽيييذ كويييػ . ٓيييٖ عبٗيييت اخيييش  MgOٓغيييؾٞم ٗيييبٗٞٓزش , ث٤٘ٔيييب ػ٘يييذ اظيييبكخ ا٤ُٞس٣يييب ٣زٌيييٕٞ 

 ؽ٤يييٞد أظٜيييشدٓيييغ ص٣يييبدح اُزش٤ًيييض أُييي٫ٞس١ ٝ ( 5.46اُييي1.52٠ )ٝعيييذ إ خشيييٞٗخ اُغيييطؼ ريييضداد ٓيييٖ 

( ٫ؿشيييي٤خ UV-Visاُو٤بعييييبد اُجصييييش٣خ ) . ٌٓؼييييت ثشييييٌَ ( 200) ٙبرغييييا٫ رجِييييٞس ظٜييييٞس اُغيييي٤٘٤خ ا٧شييييؼخ

MgO اُييي٠  220كييي٢ ٓيييذٟ ٓيييٖ ا٫غيييٞاٍ أُٞع٤يييخ ٣زيييشاٝػ ٓيييب ثييي٤ٖ ) رعييئ٘ذ غ٤يييق اُ٘لبر٣يييخ ٝا٫ٓزصبصييي٤خ

رشاٝؽييذ  كغييٞح اُطبهييخ اُجصييش٣خ ٝٓييٖ ٛ٘ييب كييبٕ %95ذ ًبٗييٝرييْ رغييغ٤َ أػِيي٠ ٗلبر٣ييخ  ذهييٝ ,( ٗييبٗٞٓزش900

أُـ٤٘غيييي٤ّٞ أُؾعييييشح ٛيييي٢ ٓييييٖ  أًغيييي٤ذ أؿشيييي٤خاُو٤بعييييبد اٌُٜشثبئ٤ييييخ ث٤٘ييييذ إ  . ( اٌُزييييشٕٝ كُٞييييذ4 -3)

( ٝأُزـييييب٣ش PSi/Siاٌُٜشثبئ٤ييييخ ُِغيييي٤ِ٤ٌٕٞ أُغييييب٢ٓ ًض٘ييييبئ٢ ٜٓغييييٖ )ٓييييٖ خيييي٬ٍ اُو٤بعييييبد   . pاُ٘ييييٞع 

(MgO/PSi/C-Siكيييي٢ ؽييييب٫د اُظيييي٬ّ ٝا٩ظييييبءح, كبٗييييٚ ٣ٌٔييييٖ إٔ ٣٘ظييييش اُيييي٠ خصييييبئص عٜييييذ )-  . ر٤ييييبس

ا٫ظييبءح أًجييش ٓييٖ هيي٤ْ اُز٤ييبس كيي٢ اُظيي٬ّ  ذر٤ييبس إ هيي٤ْ اُز٤ييبس ػ٘يي -ٓييٖ أٌُٔييٖ إٔ ٗييشٟ ٓييٖ ٤ٓييضاد عٜييذ 

( ٝاُزييي٢ ريييئد١ اُييي٠ كغيييٞح –ا ٓيييٖ ٗيييبه٬د اُشيييؾ٘خ )اٌُزيييشٕٝ ذء رزُٞيييذ ٓض٣يييرُيييي ٫ٕ ػ٘يييذ اُزؼيييشض ُِعيييٞ

ٝهيييذ أظٜيييشد اُو٤بعيييبد اٌُٜشثبئ٤يييخ  كييي٢ ؽبُيييخ اُظييي٬ّ. ػ٤ِيييٚ ص٣يييبدح كييي٢ رش٤ًيييض ٝكييي٢ اُؾش٤ًيييخ ػٔيييب ًبٗيييذ

ًلييييبءح ًخ٤ِييييخ ظييييٞئ٤خ اًجييييش ٓييييٖ ًلييييبءح اُغيييي٤ٌِٕٞ أُغييييب٢ٓ ثٔييييشح ٝٗصييييق  MgO/PSi/C-Siُِٔزـييييب٣ش 

  ٫ؽذٟ اُؼ٤٘بد .
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 دور بعض المضادات الحياتية والكاليسين  
 بكتريافي انتاج اليوريز من  

  Helicobacter pylori    المعزولة من المرضى
 معديةالمصابين بالقرح ال

 

 رسالة مقدمة إلى
 العموم في الجامعة المستنصرية وىي جزء من متطمباتمجمس كمية 

 في عموم الحياة / األحياء المجيرية  دكتوراهنيل درجة ال
 تقدمت بيا الطالبة

 النعيمي  صادق  نادية عامر
 اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ -٤ًِخ اُؼِّٞ 

  عموم الحياة / األحياء المجيرية ماجستير
2012 

 

 بأشراف   

  ؽٛذس صجبػ انكٕاص د.                                                   عٕعٍ ؽغٍ ػضًبٌد.   

 أٓشاض اُغٜبص اُٜع١٢ٔ عزشبسا                          ثٌزش٣ب ٓشظ٤خ أعزبر  

 و   2017                            ْـــ     0341

 

 



 انخالصخ

 ٗٔٞرط خضػخ 110ػضُذ ٖٓ أصَ  Helicobacter pylori ك٢ اُذساعخ اُؾب٤ُخ  ػشش ػض٫د ٖٓ           

 مركز ا٠ُاُز٣ٖ ًبٗٞا ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ أػشاض ػغش اُٜعْ ٝاُٞاكذ٣ٖ  ٓغٔٞػخ أُشظ٠ اعزئصِذ ٖٓ ٓؼذح ٓؼذ٣خ

ٖٓ ٬ً  ػبّ 35-15اُلئخ اُؼٔش٣خ  ٖٓ. ك٢ ثـذاد ٓغزشل٠ ا٤ُشٓٞى اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٢ الهضمً الجهاز أمراض

 .2016 شجبغا٠ُ  2015ا٧ٍٝ  رشش٣ٖ. ٝخ٬ٍ اُلزشح ٖٓ H. pylori ثٌز٤ش٣بزؾذ٣ذ ا٩صبثخ ُاُغ٘غ٤ٖ 

ض اُوشػ شا٣ؼبٕٗٞ ٖٓ أٓٓش٣ط  110ٖٓ أصَ  60ثِـذ  H. pyloriٗزشبس ا٩صبثخ ثجٌزش٣ب اص٣بدح  -1

 .= P) 0,003) ٓؼ١ٞ٘ ػ٘ذ ٓغز٣ٟٞخ, ٔؼذاُ

ػ٠ِ ٝعػ اُغٌـ٤شٝص  H. pyloriػض٫د ٓـٖ ثٌزش٣ب   أدٟ اُؼـضٍ ا٢ُٝ٧ اُـ٠ اٌُـشق ػٖ ػشش -2

أٓب  ٪(.100ٝٗٞػ٤خ ػب٤ُخ ) (٪66,16ٓغ ؽغبع٤خ ه٤ِِخ ) اُضساػخ اُجٌز٤ش٣خ اخزجبسثٞاعطخ  ا٫ٗـزوـبئـ٢ اُـٔؾٞس

ػذح اخزجبس اٗض٣ـْ اُـ٤ٞس٣ض اُغش٣ؼخ, اُز١ ًبٕ ٛزا ا٧ًضش ًلبءح ك٢ اُزؾش١ ػٖ ٝعٞد اُجٌزش٣ب ك٢ اُخضع 

ٓـوب٣غخ أُٔزض اخزجبس  ٝعغَ ٪( .30٪( ٓغ ٗٞػ٤خ )٣ٞ83خ ُِؾغبع٤خ اُلؾص )اُ٘غ٤غ٤خ ػ٘ذٓب ًبٗذ اُ٘غت أُئ

 ا٢ُٝ٧( ٓٔب عؼِٚ اُجذ٣َ اُغ٤ذ ك٢ اُزشخ٤ص ٪36ٞػ٤خ )ٗٝ ( ٪36,66) ؽغبع٤خ أُ٘بػ٢ أُشرجػ ثب٩ٗض٣ْ

 . H. pyloriُ٪صبثخ ثجٌز٤ش٣ب  

 .٪(100ٓٞسس اٗض٣ْ ا٤ُٞس٣ض ث٘غجخ )ي رٔزِ H. pyloriإ ػشش ػض٫د ٖٓ   اُزؾ٤َِ اُغ٢٘٤ ٗزبئظًشلذ  -3

اسرلبع ك٢ ٗٔػ أُوبٝٓخ أظٜشد   ٗزبئظ اخزجبساد ؽغبع٤خ أُعبداد اُؾ٤بر٤خ ػ٠ِ ػشش ػض٫د ثٌز٤ش٣خ -4

٪( ٖٓ اُؼض٫د ًبٗذ ٓوبٝٓخ 80, ؽ٤ش  )H. pyloriِٔعبداد اُؾ٤بر٤خ ث٤ٖ ػض٫د  ُاُظبٛش١ 

٪( ٓوبٝٓخ ٌَُ ٖٓ ا٣٫شصش٤ٓٝغ٤ٖ ٝاُشكبٓجغ٤ٖ, ك٢ 50)٪( ٓوبٝٓخ ٬ٌُِس٣ضش٤ٓٝغ٤ٖ, 30ا٫ًٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ, )

ٖٓ  ٪(50) 5 ٝإ .٪( ؽغبعخ ُِغ٘زب٤ٓغ80ٖ٤)بٗذ ؽغبعخ رٔبٓب ُِززشاع٤ٌِ٤ٖ ٝ٪( ٖٓ اُؼض٫د 100ًؽ٤ٖ )

ٖٓ أُعبداد اُؾ٤بر٤خ ٝ ُزُي, رؼزجش ٛزٙ  ُض٬صخ اٝ أسثؼخأػ٠ِ ٗغجخ ٓوبٝٓخ  ًشلذH. pylori ػض٫د 

 ٝٓخ. اُؼض٫د ٓزؼذدح أُوب

ًٔب ٝرشاٝؽذ  ,H. pyloriثٌزش٣ب   ػض٫دث٤ٖ ٝعٞد كشٝم ك٢ اُزشا٤ًض أُضجطخ اُذ٤ٗب اظٜشد اُ٘زبئظ  -5

٤ٌٓشٝؿشاّ/َٓ  256-٤ٓ64ٌشٝؿشاّ/َٓ ٝاُزشا٤ًض اُوبرِخ اُذ٤ٗب  32-3اُزشا٤ًض أُضجطخ اُذ٤ٗب اُؼب٤ُخ أُوبٝٓخ 

٤ٌٓشٝؿشاّ/َٓ  4-1اُز١ عغَ أهَ ٓؼذٍ ٖٓ اُزشا٤ًض أُضجطخ اُذ٤ٗب  ا٫ًٓٞغ٤غ٤ِ٣ٖ٤ِ٤ٚ , ٬ٌُِس٣ضش٤ٓٝغ٤ٖ

ؽغبع٤خ ًبِٓخ  أظٜشد H. pyloriػض٫د    ٤ٌٓشٝؿشاّ/َٓ, ك٢ ؽ٤ٖ, ًَ 32-3ٝاُزشا٤ًض اُوبرِخ اُذ٤ٗب 

-4086 ٤ٌٓشٝؿشاّ/َٓ  ٝاُزشا٤ًض اُوبرِخ اُذ٤ٗب 2043-512٪( ٣٬ٌُِغ٤ٖ ٓغ اُزشا٤ًض أُضجطخ اُذ٤ٗب 100)

ثٚ  أُؼبِٓخ  ٤ٓH. pyloriٌشٝؿشاّ/َٓ, ٓٔب دٍ ػ٠ِ اسرلبع ُِلؼب٤ُخ أُعبد ا٣٬ٌُغ٤ٖ ظذ ثٌزش٣ب  16334

10× 80ٓوبسٗخ أُعبداد ا٧خشٟ ػ٘ذٓب هَِ ػذد اُخ٣٬ب اُؾ٣ٞ٤خ ٖٓ
^3
ٝؽذح ٌٓٞٗخ ُِٔغزؼٔشح ٤ُصَ ا٠ُ  

 اُصلش.



رؤص٤ش اُزشا٤ًض رؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب ٨ًُٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ, ٬ًس٣ضش٤ٓٝغ٤ٖ ٝا٣٬ٌُغ٤ٖ ثشٌَ ٓ٘لصَ ػ٠ِ اٗزبط  -6

أصجزذ إٔ أُؼبِٓخ ثبُزشا٤ًض رؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب ٨ًُٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ رضجطذ اٗزبط اٗض٣ْ .H. pyloriاٗض٣ْ ا٤ُٞس٣ض ك٢ 

بُزشا٤ًض ث ذ أُؼبِٓخ كشِ ث٤٘ٔب٪(. 100ضج٤ػ )ٗغجخ رٓغ  اُؼٞآَأًضش ٖٓ ؿ٤شٙ ٖٓ  H. pyloriا٤ُٞس٣ض ك٢ 

. ٌُٖٝ ك٢ ؽبُخ أُؼبِٓخ H. pyloriرؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب ٬ٌُِس٣ضش٤ٓٝغ٤ٖ ٖٓ رضج٤ػ اٗزبط اٗض٣ْ ا٤ُٞس٣ض ك٢ 

 .Hثٔضبثخ ػ٘صش عذ٣ذ ٖٓ اُؼ٬ط ُجٌز٤ش٣ب  ًبٕ اُؼبَٓ ثبُزشا٤ًض رؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب ٣٬ٌُِغ٤ٖ ٝعذ إٔ ٛزا

pylori  (50) ث٘غجخ ٖٓ خ٬ٍ هذسرٚ ػ٠ِ خلط اٗزبط اٗض٣ْ ا٤ُٞس٣ض بٝٓخأُو٪.  

ٓغ ا٣٬ٌُغ٤ٖ  ٨ًُٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖص٣بدح ك٢ ٗشبغ  ٓغزٟٞ اُزؤص٤ش رآصس١ ٖٓ ٓضط اُزشا٤ًض رؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب  -7

ُٔضط اُزشا٤ًض رؾذ أُضجطخ اُذ٤ٗب ٨ًُٓٞغ٤غ٤ِ٤ٖ ٓغ  اُزؤصس١٪( أػ٠ِ ٖٓ ٓغزٟٞ اُزؤص٤ش 100ث٘غجخ )

, ٓٔب دٍ ػ٠ِ اعزخذآٜب ًطش٣وخ ٓل٤ذح H. pyloriك٢  ٪( ػ٠ِ اٗزبط اٗض٣ْ ا٤ُٞس٣ض٬ً10س٣ضش٤ٓٝغ٤ٖ ث٘غجخ )

 ك٢ رضج٤ػ اٗزبط اٗض٣ْ اُعشاٝح ا٤ُٞس٣ض ٝرو٤َِ  كش  ا٩صبثخ ثٜزٙ اُجٌز٤ش٣ب. 

 .Hػ٠ِ اٗزشبس  B ٝ O ٤خ ث٤ٖ ػبَٓ اُ٘ٔػ اُظبٛش١ ُلص٤ِز٢ اُذّكشٝم راد د٫ُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ػبُ ٝعٞد -8

pylori 202228) ٝثبؽزٔب٤ُخ (P <ٌُٖٝ , ٞرغغَ ا١ كشم ٓؼ١ٞ٘ اؽصبئ٢ ك٢  ساُ٘زبئظ اُغش٣ش٣خ ُِ٘بظ ُْ

ك٢  (P > 202228). ث٤٘ٔب ُٞؽع اُلشم أُؼ١ٞ٘ ثشٌَ ًج٤ش(P > 20285) ٓغ    H. pyloriاٗزشبس ا٩صبثخ

ظٜشد ػذّ ٝعٞد ٓضَ ٛزٙ ٝأٗٞاع ا٧ػشاض أُشظ٤خ أ, ( P > 202228)ؽبُخ ػٔش أُش٣ط ٝع٘غٚ ٓغ 

 . (P > 2038)ٓؼ١ٞ٘  كشما٥صبس ٓغ 
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 انخالصــخ

رْ ك٢ ٛزا اُجؾش رؾع٤ش ٓغؾٞم ٗب١ٞٗ ٤ُٜذسًٝغ٢ اثبرب٣ذ ثطش٣وخ اُزشع٤ت ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ك٢ دسعخ 

٣٬ًٌٍٞ ٝشٔغ ؽشاسح اُـشكخ , ٝاُز١ ٣ٔضَ ٓبدح اُؾشٞ أُغزخذٓخ ٓغ أُبدح ا٫عبط ٖٓ ث٤ُٞٔش ث٢ُٞ اص٤٤ِ٤ٖ 

 اٌُشٗٞثب.

( 3000ٝ  1000ؽعش ٗٞػ٤٤ٖ ٖٓ أُزشاًجبد ثبعزخذاّ اُج٢ُٞ اص٤٤ِ٤ٖ ٣٬ًٌٍٞ رٝ اُٞصٕ اُغض٣ئ٢ )

أُخِٞغ ٓغ شٔغ اٌُشٗٞثب ث٘غت ٝص٤ٗخ ٓخزِلخ ًٔبدح اعبط ٝاعزخذاّ ٓغؾٞم ا٤ُٜذسًٝغ٢ اثبرب٣ذ ث٘غت 

بعزخذاّ اُصت ثبُوٞاُت . رْ دساعخ ( ُزؾع٤ش اُ٘ٔبرط اُخبصخ ثبُلؾص ثwt %5 ,%3 , %1ٝص٤ٗخ )

( ,ًٝزُي XRD, FTIR, AFM, SEMٝٓزشاًجبرٚ ٝ رشَٔ ) HAPاُخصبئص اُزش٤ًج٤خ ٌَُ ٖٓ أُغؾٞم 

 دسعذ اُخصبئص ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝشِٔذ ا٫ٗعـبغ٤خ , اُشذ ٝ اُصذٓخ .

 12-9)ثؾذٝد إ اُؾغْ اُجِٞس١ ُِٔبدح اُ٘ب٣ٞٗخ   XRDُوذ اظٜشد اُ٘زبئظ اُخبصخ ثب٫شؼخ اُغ٤٘٤خ 

nm)   (203) ,(310) ,(300) ,(211) ,(210) ,(002)ُٜٝب شٌَ عذاع٢ ٝاظٜشد صٔب٢ٗ هْٔ سئ٤غ٤خ ٢ٛ, 

(213) and (004)اُجِٞس١ ُِٔزشاًجبد ثض٣بدح رش٤ًض أُبدح اُ٘ب٣ٞٗخ  ْ. ٝاشبسد اُ٘زبئظ ا٠ُ ص٣بدح اُؾغHAP  

432cm, ٝهذ ُٞؽع ظٜٞس هْٔ عذ٣ذح ػ٘ذ ؽٞا٠ُ 
-1

ٝ ٓغٔٞػخ  HAPرؼٞد ا٠ُ اُزآصش ث٤ٖ  FTIRك٢ رؾ٤َِ  

 .PEGاُٜب٣ذسًٝغ٤ذ ك٢ 

كوذ اٝظؾذ ص٣بدح خشٞٗخ اُغطؼ ُِٔزشاًجبد ثض٣بدح أُبدح أُعبكخ , ًزُي ظٜش  AFMآب ٗزبئظ ه٤بط 

ٝعٞد رٌزَ داخَ أُبدح ا٫عبط ٓٔب ٣ئصش ػ٠ِ اُخصبئص ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ , ارا اشبسد  SEMٖٓ خ٬ٍ كؾص 

ٓغ اٌُشٗٞثٚ  PEGٗعـبغ٤خ ا٠ُ إ اهص٠ هٞح اٗعـبغ٤خ ًبٗذ ُٔبدح ث٤ُٞٔش اُج٢ُٞ دساعخ اُخصبئص ا٫

, ًٔب اظٜشد ٗلظ MPa 4.591ٝاهص٠ عٜذ ُ٘لظ أُبدح ًبٗذ  N 609( ًٝبٗذ ه٤ٔزٜب (%20 - %80ث٘غجخ 

ٞح ػ٠ِ اُزٞا٠ُ, ًٝبٗذ غبهخ اٌُغش ٝ ه N  ٝ0.59 MPa 44.72أُبدح هٞح شذ ٝ اعٜبد شذ ؽ٤ش ًبٗذ اُو٤ْ 

10×1.6اُصذٓخ ُ٘لظ اُ٘غجخ 
-4

 KJ ٝ1.538 KJ/m
2

 PEGػ٠ِ اُزٞا٢ُ. ٝاظٜشد أُزشاًت اُ٘ب١ٞٗ اُج٢ُٞ  

ٖٓ اُ٘غجخ   wt%1ًشٗٞثٚ/٤ٛذسًٝغ٢ اثبر٤ذ ص٣بدح ٝاظؾخ ُخصبئص ا٫ٗعـبغ٤خ ٝ اُشذ ػ٘ذ ٗغجخ اظبكخ  –

ٝ  MPa 706.75زصَ ا٠ُ اُٞص٤ٗخ. ؽ٤ش ُٞؽع ص٣بدح ًَ ٖٓ ٓؼبَٓ أُشٝٗخ ٌَُ ٖٓ ا٫ٗعـبغ ٝ اُشذ ُ

18.09 MPa  1اُزٞا٢ُ. ًزُي ًبٗذ ا٠ُ ه٤ٔخ ٌَُ ٖٓ غبهخ اٌُغش ٝهٞح اُصذٓخ ػ٘ذ%wt  ٗغجخ ٝص٤ٗخ, ؽ٤ش

10×1.4ًبٗذ ه٤ٔزٜب 
-4

 KJ  ٝ1.343 KJ/m
2

 ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.  

  



 

 

 

 

 

𝝁نـذٔال غٛش يمٛذح يـٍ انُـًػ        𝝁   فٙ فعبء  

 

 

 ٗ ـــنإخ ــــذيــخ يمـــشٔؽـــأغ

 انغبيؼـــخ انًغزُصشٚــــخ -لغـــى انشٚبظٛـــبد–يغهـــظ كهٛـــخ انؼهـــٕو 

 ْٔـــٙ عـــضء يـــٍ يزطهجـــبد َٛـــم دسعــــخ انــــذكزــــٕساِ

 فهغـــفّ فـــٙ ػهـــٕو انشٚبظٛـــبد
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 انًغزخهص

𝜇ك٢ ٛزا اُؼَٔ دسع٘ب أكعَ روش٣ت ُِذٝاٍ اُـ٤ش ٓو٤ذح ٖٓ اُ٘ٔػ      ثؾ٤ش            ك٢ اُلعبء   

     . 

 μ -ٝدسعخ اُزوش٣ت  splineٓزؼذدح ؽذٝد  رْ ا٣غبدٙ ثبعزخذاّ ٝاؽذ عبٗتٖٓ  -𝜇 روش٣ت أكعَ دسعخ 

, ًزُي  Bernsteinرْ ا٣غبدٛب ثبعزخذاّ ٓزؼذدح ؽذٝد   K-functionalرٝ اُؾذٝد أُزشبثٌخ ثٞاعطخ أُو٤بط 

𝜇دسعخ اكعَ روش٣ت  -discrete operators  ,the Valleُِذٝاٍ ؿ٤ش أُو٤ذح رْ ا٣غبدٙ ثبعزخذاّ   

poussin operator ب٢ُٔ ٓؾ٤ِبً.ٝ ٓزؼذدح اُؾذٝد أُضِض٤خ اُخط٤خ اُٞؽ٤ذح ُِٔؼ٤بس اُؼ 

𝜇 دسعخ اكعَ روش٣ت  رْ ا٣غبدٛب ثبعزخذاّ ٓزؼذدح ؽذٝد عجش٣خ راد دسعخ اهَ ٖٓ اٝ رغب١ٝ   

 ,         ك٢   , اُؼ٬هخ ث٤ٖ دسعخ اكعَ روش٣ت ٝ ٓزٞعػ ٓؼبَٓ اُ٘ؼٞٓخ ٖٓ اُذسعخ     

 . Ditzian – Totikرْ ا٣غبدٛب ثبعزخذاّ ٓؼبَٓ ٗؼٞٓخ        

             ٌَُ ا٣غبث٤خ شجٚ اُؾذٝد ٓزؼذدُِذٝاٍ  -𝜇 روش٣ت دسعخثب٫ظبكخ ا٠ُ رُي,  

  رْ ا٣غبدٛب ثبعزخذاّ ٓزؼذدح ؽذٝد عجش٣خ         
 

ٝاُز٢ ٢ٛ شجٚ ٓٞعجخ ٓغ  nٖٓ اُذسعخ اهَ اٝ رغب١ٝ   

  . 

𝜇اُزوش٣ت    رٔذ دساعزٚ ثبعزخذاّ دٝاٍ شجٚ ٓٞعجخ ك٢ 3 –اُشر٤ت   

           ثبعزخذاّ ٓزؼذدح ؽذٝد ٫ًشاٗظ         ,          
    

ثؾ٤ش   2ٖٓ اُذسعخ     

 . third Ditzian – Totikإ ٓؼبَٓ اُ٘ؼٞٓخ 







 

  



 

 

  



 

 

 

  

 

روذ٣ش اُجؼذ اٌُغٞس١ أعز٘بدا ا٠ُ خٞاسص٤ٓخ صٖٓ 

 اُٜشٝة
 

 رسالة
 جامعة المستنصرية -مقدمة الى كمية العموم 

 كجزء من متطمبات نيل درجة الماجستير 

 عموم الرياضياتفي 

 

 من قبل 

 نوره احمد محمد

 شرافبإ
 أ.م.د. اركان جاسم محمد 

 م ١٠٤7          ه٤١83

 جميورية العراق

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 م كمية العمو  الجامعة المستنصرية
 



 المستخمص

 

لمكسوريات   correlation dimension)في ىذه الرسالة نحن  أقترحنا طريقة لحساب البعد االرتباطي )

ىذا النوع من الكسوريات يتكون (. Escape Time Algorithmالمتولدة  بواسطة خوارزمية زمن اليروب )

بواسطة  تطبيق التحويالت )الدوال( عمى نقطة ابتدائية معطاة في المستوي, الخوارزمية تعتمد عمى عدد من 

التكرارات الضرورية لتحديد فيما اذا كان متتابعة  المدارات  تذىب  الى الماالنياية أو ال تذىب, بمعنى أن 

يكبر, دون تحديد. خوارزمية زمن اليروب ىو تجارب صورية حاسوبية عددية   المدار يتبعد عندما عدد النقاط

لمقارنة عدد التكرارات لممدارات لعدد من النقاط المختمفة التي سوف  تيرب من كرة نصف قطرىا كبير, ومركزىا 

-Grassberger(  بواسطة طريقة )correlation functionنقطة األصل. حساب الدالة االرتباطية )

Procaccia( التي تنفذ بأستخدام برنامج ماتالب, والبيان عمى مقياس لوغارتمي )log-log graph لقيم الدالة )

( المتولدة بواسطة خوارزمية زمن Fractalاالرتباطية مقابل المسافات بين كل زوج من النقاط في الكسوري )

. تم حساب البعد Fractal)كسور)( ىو التقريب لمبعد االرتباطي  لمEscape Time Algorithmاليروب )

 ( المتولدة بواسطة خوارزمية زمن اليروب. filled Julia setاالرتباطي ل )

( لمكسوريات المتولدة Escape Time Dimensionوكذلك نعطي مقارنة بين ابعاد زمن اليروب )

ارزمية زمن اليروب و بواسطة خوارزمية زمن اليروب و االبعاد االرتباطية لمكسوريات المتولدة بواسطة خو 

 (.Iterated Function Systemمنظومة الدوال المتكررة )
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 الخالصة

 ,Ar, O( مثل )Z1≥2فً العمل الحالً, تم اجراء دراسة نظرٌة لقدرة اإلٌقاف للجسٌمات المشحونة الثقٌلة )     

Li( تتفاعل مع أهداف مختلفة مثل )Ar, Kr, N عند السرعات الواطئة ) 3/2

1Zo   ومقارنة النتائج مع العمل

 .SRIM [1]السابق المأخوذة من برنامج 

تاام دراسااتة قاادرة اإلٌقاااف الكلٌااة )اإلٌقاااف األلكترونااً والنااووي( بشااكل منفصاال , حٌااث درساات اإلٌقاااف      

( بإسااتخدام الشااحنة الفعالااة باادالً عاان العاادد الااذري 1961األلكترونااً اعتماااداً علااى نظرٌااة لٌناادهارد وشااارف )

( فً التطبٌق K( التً تعتمد على المعامل )1913(, ونظرٌة بور الكالسٌكٌة )Z1سٌمات المشحونة الساقطة )للج

 1/2 1  oZK   حٌث تكون تطبٌقاتها محدودة, فً هذا العمل وسعت حدود صٌغة بور الكالسٌكٌة لقادرة

 اإلٌقاف وتمت اعادة كتابتها بشكل محدث لتكون مالئمة لكل الجسٌمات الساقطة عند السرعات المنخفضة.

اإلٌقااف أستخدمت كذلك دالة ساكموٌد لدراساة منحناً قادرة اإلٌقااف عناد السارعات المنخفضاة أماا قادرت      

 (.1994( وسورنسن )1963النووي درست باإلعتماد على نظرٌة لٌندهارد )

منحنً قدرت اإلٌقاف ٌختلف من تفاعل الى آخار وهاً لٌسات خطٌاة كماا هاو معطاى فاً صاٌغة لٌنادهارد      

ٌأخااذ  باادون اسااتخدام الشااحنة الفعالااة للتفاااعالت األلكترونٌااة, وانمااا تكااون الزٌااادة لقاادرة اإلٌقاااف بشااكل منحنااً

 أو دالة سكموٌد عند أخذ الشحنة الفعالة بنظر اإلعتبار. S-الشكل

 لحساب المدى عند الطاقات الواطئة وضعت صٌغة شبه تجرٌبٌة وأعطات نتاائج مقارباة ماع العمال الساابق     

 .SRIM [1]المأخوذة من برنامج 

ٌة والنووٌة عند منطقة الطاقات الواطئة الشحنة الفعالة تشكل عامل مهم فً دراسات قدرة اإلٌقاف األلكترون     

 .Z1≥2وال ٌمكن اهمالها خصوصاً عند التعامل مع الجسٌمات المشحونة الثقٌلة  
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 الخالصة :

 

 نظرا حشوات االسنان تحضٌر فً واستخداما شٌوعا االكثر المادة الحراري االكرٌلك راتنج الزال        

   للنواحً تهاقومطاب االصالح   التصنٌع سهوله ,التكالٌف لهقك المرغوبة الممٌزات من مجموعه المتالكها

 الصدمة تحمل فً لضعفها نظرا مٌكانٌكٌا السٌما النواحً جمٌع من مثالٌه لٌست فانها ذلك منم بالرغ .الجمالٌة

 احتوائها وعدم الحراري التوصٌل ورداءة الماء امتصاص قابلٌة الى باالضافة الحشوات فً غالبا تتسبب التً

اوكسٌد الزنك النانوي مع  ( نانوي يبولٌمر متراكب هوتصنٌع الدراسة من الهدف    للفطرٌات تاثٌرمضاد على

معدل التأكل [الخصائص التراٌبولوجٌة  تقٌٌمو  )الحراري االكرٌلك راتنج/ثنائً اوكسٌد التٌتانٌوم النانوي

 ]المٌكانٌكً, التأكل الحجمً , معامل التأكل و معامل االحتكاك والتأكل الكٌمٌائً باستخدام اللعاب الصناعً

 ]معامل ٌونك,والخشونة ,المستعرضة قوةال , قوة االنضغاط, الصدمة قوة الصالدة[ الدٌنامٌكٌة تتضمنو

لتنسٌقٌة الحرارٌة ,االنتشارٌة الحرارٌة,السعة ا ,ةالحرارٌٌةلٌالتوص[والخصائص الحرارٌة تشمل 

 .]الحرارٌة,المقاومة الحرارٌة

 ثانً أكسٌد التٌتانٌوم ومول من أكسٌد الزنك  8: 8بنسبة ( ZnTiO3مسحوق الزنك تٌتانٌت ) تحضٌرتم      

الطحن للحصول على افضل تجانس للمادة, . بعدها تم   كراتبواسطة  الجاف المزجباستخدام طرٌقة ا النانوي 

 او المٌثاكرٌلٌت مع مزجها متم ث من وضع المسحوق فً فرن كهربائً للحصول على المسحوق السٌرامٌك

للتفرٌق  صوتٌهال فوق الموجات اختبار باستخدام اوالبولٌمٌر مٌثكرٌلٌت لثٌم البولً مع خلطها مث ومن المونومٌر

ثم تبعها تقنٌة الصب على البارد  البولٌمرٌة  نماذج المتراكبات النانوٌة الخلط المغناطٌسً فً تحضٌر تقنٌة و

المسحوق بنسب كسر حجمً الضافته الى تم استخدام هذا  حسب المواصفات القٌاسٌة التفلونباستخدام قالب من 

 لتضاف متساوٌة بنسب النانوي التٌتانٌوم واوكسٌد الخارصٌن اوكسٌد ( % .503030008المادة االساس بنسب )

تقنٌة التحلٌل الحراري   , الدٌنامٌكٌة التراٌبولوجٌة , الخواص  المٌزات تم دراسة  .االفضل مالتدعٌ كنسبة

 2بواقع  عٌنه 52تحضٌرتم .  ةالنانوٌبمسحوق الزنك تٌتانٌت  ( والمدعمة كرلٌت مٌثا -البولً مثٌللخلطة )

حسب المواصفات  التفلونتقنٌة الصب على البارد باستخدام قالب من  عٌنات لكل فحص مذكور اعاله بطرٌقة

بان معامل االحتكاك ٌهبط أظهرت نتائج قٌم المٌزات التراٌبولوجٌة ) معدل البلى أالنزالقً الجاف(   القٌاسٌة.

تدرٌجٌا بتعاقب النسبة المئوٌة الحجمٌة لثانً اوكسٌد التٌتانٌوم واوكسٌد الخارصٌن النانوي , ٌسلك معامل البلى 

كذلك نفس السلوك حٌث ٌكون أوطأ عند أعلى نسبة مئوٌة حجمٌه للمواد النانوٌة المضافة , وتعرض العالقة 

ٌن األولى مع بداٌة الحركة والممٌزة بسطح باهت غٌر براق التً تدل على آلٌة البلى مٌكانٌكٌت –بٌن االحتكاك 

 التاكلبالحرث , والثانٌة التً ترافق االحتكاك المستقر والممٌز بالمظهر البراق التً تدل على آلٌة  التاكل

ات.هناك هبوط فً أظهرت نتائج قٌم الصالدة زٌادة تصاعدٌة بتعاقب الزٌادة فً الكسر ألحجمً للمالئ باللصق.

% بشكل واضح, اظهرت نتائج مقاومة االنضغاط واالنحناء ان 5% و 0خشونة السطح عند الكسر الحجمً 



, بٌنما قٌم معامل ٌونك تزداد تدرٌجٌا مع القٌم لها تتناقص مع زٌادة الكسر الحجمً للمواد النانوٌة المضافة.

. كما %3% و8ل واضح عند  قٌم الكسر الحجمً زٌادة الكسر الحجمً, قٌم مقاومة الصدمة ازدادت بشك

, االنتشار الحراري( التنسٌقٌة الحرارٌة أظهرت نتائج قٌم محلل التوصٌل الحراري )التوصٌلٌة الحرارٌة, 

زٌادة تدرٌجٌة بتعاقب الزٌادة فً الكسر ألحجمً للمالئات.بٌنما اظهرت نتائج السعة الحرارٌة والمقاومة 

لقٌم بشكل تدرٌجً مع الزٌادة بتعاقب الزٌادة فً الكسر الحجمً للمالئات.اظهرت نتائج الحرارٌة انخفاضا فً ا

% عند اضافة 5%,3%,0%,8امتصاصٌة الماء انخفاضا ملحوظا فً قٌم االمتصاصٌة عند الكسور الحجمٌة 

سٌنٌة لمعرفة المواد النانوٌة المذكورة انفا الى البولً مٌثٌل مٌثاكرلٌت. تم توظٌف  جهاز حٌود االشعة ال

التركٌب البلوري لكل من اوكسٌد الخارصٌن ,ثنائً اوكسٌد التٌتانٌوم  والزنك تٌتانٌت النانوٌة  حٌث بٌنت نتائج 

وضح التحلٌل الحراري  SEM)الحٌود ان المواد  المذكورة ذات تراكٌب بلورٌة  , المجهر االلكترونً الماسح )

لحجمٌة  ,المجهر الضوئً  وضح التاثٌرات التراٌبولوجٌة المختلفة للسطوح المتاثرة حرارٌا وبمختلف الكسور ا

 من لكل النانوٌة الجزٌئات  بٌن الترابط حدوث  -تحوٌل فورٌر الذي ٌعمل باالشعة تحت الحمراء  فحص اكد. 

حٌث  :المستخدم فً هذا العمل اوكسٌد الخارصٌن واوكسٌد التٌتانٌوم مع المادة االساس. ان المتراكب النانوي 

 tribologicalمواد المضافة ٌمكن استخدامها فً التطبٌقات التً تحتاج لل ًحجمالكسر ال ارتفاع نسبة ان 

حرارٌة .  فً حٌن القٌم المتوسطة والمنخفضة من  نسبة الكسر حراري عالً, ومقاومة  وانتشارعالً, 

 حشوة لالسنان .ممكن استخدامها فً تطبٌقات طب االسنان كمواد مواد المضافة لل ًحجمال
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 المستخلص

 ,A=nat, 90, 91, 92, 93, 94البحث حساب قٌم المقاطع العرضٌة لنظائر الزركونٌوم ) هذافً لقد تم 

 ,,,( للتفاعالت المستحثة بالنٌوترونات التالٌة 96

 (n,2n), (n,el), (n,γ), (n,non), (n,α), (n,tot), (n,inl),(n,d),and (n,p)  وحساب قٌم المقاطع

 ,Ru-101)لالهداف    الهٌلٌوم وجسٌمات الفاللتفاعالت المستحثة بالبروتون والدٌوترون والعرضٌة المختارة 

Ru-100  Ru-102, Rh-103, Ag- nat, Ag-107, Pd-102, Ti- nat, Ti-46,  Ti-47, Ti-48,  

Ti-49, Cr- nat,  Cu- nat,  Ni- nat and Co-59والتً تعطً نواتجها االنوٌة المشعة )Pd103

V48و 46

23 

(   IAEAالمقاسة لقٌم مختلفة من الطاقة حٌث ان هذه القراءات تم اخذها من الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة )

 ومن المكتبات المشهورة عالمٌا مثل

           ENDF/BVII.1,JENDL4.0,CENDL3.1,ROSFOND-(2008,2010),JEFF-2.2,FENDL/E-

2.1,EAF-2010,TENDL- (2009,2010,2011,2012) and BROND-2.2,   وقد تم قٌاسها فً الفترة

 سنوات االخٌرة الماضٌة .الاالولى من منتصف القرن الماضً وحتى 

قد تم اعادة حساب وتقٌٌم المقاطع العرضٌة ضمن قٌم لقد تم تحلٌل المدٌات الكاملة للطاقة لكل تفاعل و

صغٌرة مختلفة حسب مدٌات الطاقة للنٌوترون القاصف مع االخطاء المرافقة لها.  قد تم وضع صٌغ رٌاضٌة 

لمتعددة الحدود فً معظم التفاعالت والتً تربط بٌن تغٌٌر المقطع العرضً مع الطاقة والتً ٌمكن استخدامها 

وطاقة الربط وطاقة العتبة وفرق الكتلة -Q    مقاطع العرضٌة غٌر المحسوبة. لقد تم حساب قٌمة للتنبىء بقٌم ال

وعامل الرص لكل تفاعل والهداف مختلفة.  أن التقٌٌمات اعتمدت بشكل رئٌسً على حسابات نموذج الجهد 

ع المعلومات من البصري لقد اعتمدت الحسابات على معامالت الجهد البصري النووي حٌث تم اختٌار وجم

التابعة للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة.  لقد قمنا بدراسة صٌغتٌن مختلفتٌن لنموذج الجهد  (RIPL-3)مكتبة 

-RIPL)البصري حٌث ان الصٌغة االولى تسمى نموذج الجهد البصري القٌاسً والمعامالت مأخوذة من مكتبة 

   .مدٌات طاقٌة اثنٌن منبها بتحدٌد والصٌغة الثانٌة لنموذج الجهد البصري قد تم حسا (3

10*1إ ٗٞارظ اُلؼب٤ُخ ٫ٛذاف ػ٘صش اُضس٤ًّٗٞٞ ُِزشؼ٤غ ا٤ُ٘ٞرش٢ٗٝ ُِٜذف ثضٖٓ رشؼ٤غ 
9
 n/cm

2
.s 

هذ رْ ؽغبثٜب ٫ٍٝ ٓشح ك٢ اُؼَٔ   MeV 14.5ُِٜذف ػ٘ذ اُطبهخ 1µgmك٤ط ا٤ُ٘ٞرشٝٗبد اُغش٣ؼخ ٝثٞصٕ 

ٛزٙ اُزلبػ٬د اظٜشد ؽبُخ  . 14.5MeVاُؾب٢ُ ٝهذ رْ ٓوبسٗزٜب ثج٤بٗبد أُوبغغ اُؼشظ٤خ أُزٞكشح ػ٘ذ 

 .ا٫شجبع ٝإ اُ٘زبئظ اػطذ رٞاكن ع٤ذ ك٢ ٓؼظْ اُزلبػ٬د

 مع ت ومقارنتهالقد تم اٌضا حساب قدرة االٌقاف على اساس صٌغة زكلر من اجل حساب نواتج التفاعال

 .SRlM(0223)  حسابات برنامج

 m.dpots و Stopa.m و mp.pots و Optical.m و Recom.mلقد تم بناء البرامج الحسابٌة  

 .الجراء الحسابات baolaM 1.2باستخدام  Activity.m و mdleyi.و



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 دور بعض العناصر النزرة والتباٌن الوراثً لموروثات

GSTs  ٔانًشرجطخ ثأٔساو انجشٔعزبد فٙ عُٕة

 انؼشاق

 

 

 غشٔؽخ يمذيخ إنٗأ

 ْٔٙ عضء يٍ يزطهجبد َٛم دسعخ دكزٕساِ فهغفخ فٙ ػهٕو انكًٛٛبء انؾٛبرٛخ

 كهٛخ انؼهٕو-انغبيؼخ انًغزُصشٚخ
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 عًٕٓسٚخ انؼشاق

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجؾش انؼهًٙ

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

 كهٛخ انؼهٕو 

 

 



 الخالصة 

اُغشغبٕ ث٤ٖ  ُٞك٤بد اُشئ٤غ٢ ٖٓ ا٫ٝساّ اُخج٤ضخ ا٫ًضش ش٤ٞػب ٝاُغجت (PCa)عشغبٕ اُجشٝعزبد             

 ٨ًُغذح أُؼزٔذح أُعبدح ا٫ٗض٣ٔبد ٖٓ( GSTs) رشاٗغل٤شاص–S –اُؼبُْ. اُغِٞربص٤ٕٞ أٗؾبء ع٤ٔغ ك٢ اُشعبٍ

 زلبػ٤ِخاُ ا٫ًٝغغ٤ٖ ٓغججبد اُغشغبٕ أُخزِلخ ٝعزٝس ٖٓ اُغّٔٞ اصاُخ ك٢ رذخَ اٝ رؼَٔ ثشٌَ ػبّ ٝاُز٢

(ROS.)  

 GSTP1 ,GSTM1) ُِغ٤٘بد اُغ٢٘٤ ٝاُزؼج٤ش ا٧شٌبٍ رؼذد ػ٠ِ اُذساعخ ٛزٙ سًضد

GSTO1,GSTT1 )ٖسرطان البروستات و تضخم البروستات ) اُجشٝعزبد أٝساّ ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ ٓش٣عب 150 ث٤

٤ٓغبٕ, ) اُؼشام ك٢ اُض٬س اُغ٘ٞث٤خ أُؾبكظبد ٖٓ( اُعبثطخ أُغٔٞػخ) ا٧صؾبء ٖٓ 120 ٝ ,(الحمٌد

 ك٢ ُٜزٙ اُغ٤٘بد ٓؼبا٫ٗٔبغ اُغ٤٘٤خ  رٞص٣غ ػٖ ٌُِشق اُؼشام ك٢ ا٠ُٝ٧ اُذساعخ رؼذ ٛزٙ(. هبس ٝر١ اُجصشح

 .أُ٘بغن ٛزٙ

 :انزٙ رى انؾصٕل ػهٛٓب لغًذ انٗ صُفٍٛ ُزبئظان

 التحلٌل الباٌوكٌماوياوال: 

ٓشظ٠ عشغبٕ  ُٔغٔٞػبد GSTكؼب٤ُخ اٗض٣ْ  ٓغز٣ٞبد ك٢( P=0.001)ٓؼ٣ٞ٘خ ػب٤ُخ  ٗوصبٕ .1

 .اُعبثطخ ثبُٔغٔٞػخ ٓوبسٗخ اُزٞا٢ُ ػ٠ِ ٓشظ٠ رعخْ اُجشٝعزبد اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد ٝ

 (MDA),أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ  PSA ,  ٓغزٟٞ ك٢( P=0.001)أرتفاع معنوي عالً أضهرت النتائج  .2

ٓشظ٠  ك٢( P<0.01) 2ٝٗغجخ اُز٤غزٞعز٤شٕٝ ا٠ُ ا٫عزشادا٣ٍٞ 0االستراداٌول اُزغزٞعز٤شٕٝ,

 .اُعبثطخ أُغٔٞػخ ٓغ ثبُٔوبسٗخ اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد رعخْ اُجشٝعزبد ٝٓشظ٠ عشغبٕ

 اُجشٝعزبد ,اُضٗي, ٝاُ٘ؾبط ك٢ ٓشظ٠ عشغبٕاُغ٤٘٤ِّٞ ُٔغز٣ٞبد( P<0.01) ٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ اٗخلبض .3

 اُعبثطخ. أُغٔٞػخ ٓغ ثبُٔوبسٗخ اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد رعخْٝ

آصبٍ  ك٢ٝ ٗغجخ اُ٘ؾبط ا٠ُ اُضٗي  اُ٘ؾبط اُضس٤ٗخ, ٓغزٟٞ ك٢( P<0.01) ٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ أسرلبع .4

ٛ٘بى  ث٤٘ٔب, اُعبثطخ أُغٔٞػخ ٓغ ثبُٔوبسٗخ اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد رعخْ اُجشٝعزبد ٝ ٓشظ٠ عشغبٕ 

اُؾ٤ٔذ  اُجشٝعزبد رعخْ ٓشظ٠ آصبٍ ٓغزٟٞ اُضس٤ٗخ ك٢ ك٢( P<0.01) اٗخلبض ٓؼ١ٞ٘

 .اُعبثطخ أُغٔٞػخ ٓغ ثبُٔوبسٗخ

 

 

 



 

 انغُٛٙ انزؾهٛمصبَٛب: 

اُجشٝعزبد  ٓشظ٠ عشغبٕ ك٢  GSTT1ؽزف اُغ٤ٖ  ٝ GSTM1اُغ٤ٖ  إ رٌشاس ؽزف اُ٘زبئظ ًشلذ         

رٞص٣غ ا٫ٗٔبغ  ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. ٪22.5 ,٪32.5 ,٪30 ,٪42.5 ًبٗذ اُؾ٤ٔذ ؽ٤ش اُجشٝعزبد رعخْ ٝٓشظ٠

ثبُ٘غجخ  أٓب ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. 65٪ ,32.5٪  (ٝIle/Val) 35٪, 11.5٪ (Ile/ Ile) ًبٗذ GSTP1اُغ٤٘٤خ ُغ٤ٖ 

 ُٔشظ٠ عشغبٕ 40٪, 30( ٪Ala/ASP ) ,(Ala/Ala)٪ 10 ,٪60 اُ٘زبئظ ًبٗذ ,GSTO1 ُغ٤ٖ

 ػ٠ِ اُزٞا٢ُ. اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد رعخْ اُجشٝعزبد ٝٓشظ٠

 ٝ GSTP1 ٗٔٞرط ٖٓ ٗٞارظ اُزعخ٤ْ ٬ٌُ اُشش٣ط٤ٖ ا٫ٓب٢ٓ ٝاُخِل٢  ُغ٤ٖ ٝػشش٣ٖ ص٬صخاسعبٍ  رْ

GSTO1 ُـشض رؾذ٣ذ رزبثغ اُوٞاػذ اُ٘زشٝع٤٘٤خ ٝرب٤ًذ ٗزبئظPCR–RFLP َٗٞارظ  . رٔذ ٓطبثوخ رغِغ

رغغ٤َ ًٔب رْ  Bioedit ػٖ غش٣ن ثشٗبٓظ NCBI أُٞعٞد ك٢ اُو٤بع٢ اُزغِغَ ٓغ اُزعخ٤ْ ُزِي اُغ٤٘بد

 .   NCBIك٢ ث٘ي اُغ٤٘بد اُؼب٢ُٔ اُغ٤٘بد 

ؽزف ) ٝاُ٘ٔػ اُٞساص٢ أُشزشى GSTM1 ٝ GSTT1 اُغ٤٘بد  رٌشاس ؽزف ص٣بدح ٓؼ٣ٞ٘خ ك٢

اُؾ٤ٔذ  اُجشٝعزبد رعخْ اُجشٝعزبد ٝٓشظ٠ ٓشظ٠ عشغبٕ ك٢  GSTT1)ٝعٞد اُغ٤ٖ  -GSTM1اُغ٤ٖ

 ٖٓ اص٤ٖ٘ ك٢( P <0.01) ٓؼ٣ٞ٘خ كشٝم ٛ٘بى إٔ اُذساعخ ٛزٙ ًشلذ ًٝزُي  .اُعبثطخ أُغٔٞػخ ٓغ ثبُٔوبسٗخ

ٝعذد  أخشٟ, ٗبؽ٤خ ٖٓ. اُعبثطخ ٝأُغٔٞػخ اُجشٝعزبد ٓشظ٠ اٝساّ ث٤ٖ GSTP1 ُغ٤ٖ اُٞساص٢ اُ٘ٔػ

  .اُعبثطخ ٝأُغٔٞػخ أُشظ٠ ث٤ٖ  GSTO1 ُغ٤ٖ اُٞساص٢ اُ٘ٔػ ك٢ ٓؼ٣ٞ٘خ اخز٬كبد

( SNP)ا٤ٌُِ٘ٞر٤ذ١ أُلشد  رؼذد ا٧شٌبٍ ػٖ ٌُِشق اُغ٢٘٤ اُز٤ٔ٘ػ ٝأعش١ RNA اعزخشاط رْ

 اُؼٌغ٢ ا٢ٌُٔ اُِؾظ٢ أُزغِغَ اُجِٔشح رلبػَ اُ٘بعخ ػٌظ غش٣ن ػٖ GSTs ع٤٘بد أسثغ ك٢ اُغ٢٘٤ ٝاُزؼج٤ش

(qRT–PCR)ْعٜبص ػ٤ِٜب اُؾصٍٞ رْ اُز٢ اُج٤بٗبد ػٖ اٌُشق . ر ٖٓ ((qRT–PCR ُو٤ْ ٝكوب Ct ٝاُز٢ 

 ,GSTM1 اُغ٢٘٤ ُغ٤٘بد اُزؼج٤ش ك٢ ( P≤0.01) ػب٤ُخ ٓؼ٣ٞ٘خ كشٝهبد. اُؼزجخ ك٢ اُذٝساد ٖٓ رؾغت

GSTP1, ٝ GSTO1 ٓشح, 6.44 اُؾ٤ٔذ ٝث٘غجخ اُجشٝعزبد رعخْ اُجشٝعزبد ٝٓشظ٠ ٓشظ٠ عشغبٕ  ك٢ 

 كٞسهبد ٣ٞعذ ٫ ؽ٤ٖ ك٢. اُزٞا٢ُ ٓشح ػ٠ِ 6.045  ٓشح , 6.52ٝ ٓشح , 3.51 ٓشح , 3.50 ٓشح , 6.21

 ُٔشظ٠ ٓشح 1.31 اُزـ٤ش ًٝبٕ اُجشٝعزبد, أٝساّ ك٢ ٓشظ٠ GSTT1 اُغ٢٘٤ ُغ٤ٖ اُزؼج٤ش ك٢ ٓؼ٣ٞ٘خ

 .اُؾ٤ٔذ اُجشٝعزبد رعخْ ُٔشظ٠ ٓشح1.53 عشغبٕ اُجشٝعزبد ٝ

عشغبٕ  ٓشظ٠ ك٢دساعخ اُؼ٬هخ ث٤ٖ أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ٝأُٞششاد ا٫خشٟ اػطذ اُ٘زبئظ أُذسعخ. 

(. P<0.001) ٝاُضٗي اُغ٤٘٤ِّٞ, ,PSAأُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ٓغ  ث٤ٖ ٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ اسرجبغ ٝعٞد ُٞؽع اُجشٝعزبد,

 اسرجبغ ٛ٘بى. P<0.01)أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ) ٓغ E2ٝ ٝاُ٘ؾبط, ٝ, ٓغز٣ٞبد ك٢ أ٤ٔٛخ ٖٓ ٓٔبصَ ارغبٙ ُٞؽع ٝهذ

.  (P<0.01)ٝٛشٕٓٞ اُزغزٞعز٤شٕٝ اُضٗي, ا٠ُ , ٗغجخ اُ٘ؾبطGSTٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ ث٤ٖ أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ٓغ 



 , ٝاُ٘ز٤غخ رشاثػ اُغجت ػ٠ِ ٖٓ أُوزشػ. ٝاُؼٔش أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ث٤ٖ ٓؼ١ٞ٘ اسرجبغ ٝعٞد ػذّ اُ٘زبئظ أظٜشد

 ٓغز٣ٞبد ص٣بدح. ربص٤شٛب رؾبٍٝ إ رجطَ ٓعبداد ا٧ًغذح ٓؾبُٝخ ٓغزٟٞ كبٕ ص٣بدح رطٞسد ا٫ًغذح ارا

ك٢ ٓشظ٠ عشغبٕ  ٨ًُغذح ٝأُعبدح ٨ًُغذح اٌُج٢ ُِٔئ٣ذح اُزـ٤٤ش ػ٠ِ د٬٤ُ رؼط٢ أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ

 اُجشٝعزبد ٝٓشظ٠ رعخْ اُجشٝعزبد اُؾ٤ٔذ.

, PSA أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ث٤ٖ ٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ اسرجبغ ٝعٞد اُؾ٤ٔذ, ُٞؽع اُجشٝعزبد رعخْ ٓشظ٠ ك٢

(P=0.0001 )ٝاُ٘ؾبط (P=0.0003 .),ٓغ  أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ث٤ٖ ٓؼ١ٞ٘ ػب٢ُ اسرجبغ ٝعٞد ُٞؽع أ٣عب

 ث٤ٖ ٓؼ١ٞ٘ اسرجبغ ٛ٘بى إٔ ؽ٤ٖ ك٢ ,(P<0.01) اُضٗي ا٠ُ اُ٘ؾبط ٗغجخ اُضٗي, اُغ٤٘٤ِّٞ, ,GST اُؼٔش,

ٓؼ١ٞ٘ ث٤ٖ  ؿ٤ش اسرجبغ ُٞؽع ٝهذ ,P<0.05)) 0 االستراداٌول ٝ ٓغ اُزغزٞعز٤شٕٝ أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ

 . أُبُٞٗذ٣بُذ٣ٜب٣ذ ٝاُضس٤ٗخ

 


