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FORWARD 
 

 

 
It is my pleasure to welcome you back and present you this issue, Volume 6, 

No. 1 (2011), the first issue of this year of International Journal for 

Sciences and Technology (IJST). The members of Editorial Board, the 

ICAST and TSTC teamwork and I hope you will find this collection of research 

articles useful and informative. 

 

This year, IJST had been gifted by new outstanding elite of experts and 

Scientists who joined us as members in the editorial board commitment.  

 

We are so honored to have all the new editorial board members to strengthen 

our efforts, raising the prestigious level of the journal, and share in pushing all 

steps toward shining scientific future in Arab World. 

 

The journal is one of the scientific contributions offered by the International 

Centre for Advancement of Sciences and Technology to the science and 

technology community (Arab region with specific focus on Iraq and 

International). 

 

Finally, on behalf of the International centre, I would like to express my 

gratitude and appreciation to the efforts of the Editorial Board, Advisory group 

with their valuable efforts in evaluating papers, Researchers and the Editorial 

Secretary for managing the scientific, design, technical and administrative 

aspects of the Journal and for preparing this volume for final printing and 

publishing.  

 

 

 

Editor-in-Chief  

IJST         

  Abdul Jabbar Al- Shammari 
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   في مدينة بغداد  التلوث الميكروبي والكيميائي للمشروبات الغازية والعصائر الصناعيةالتحري عن 
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Screening of Antimicrobial, Antioxidant, Activities and 

Phytochemicals of Some Iraqi Plants 

 
Sundus H. Ahmed 
 
Ministry of Sciences and Technology - Iraq                                          

 
Email: hams_63@yahoo.com                                         
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
The current study represents the 
investigation of 5 Iraqi plants usually 
utilized. The methanolic and ethanolic 
extracts of these plants were tested for 
the antimicrobial activity (against three 
Gram-positive bacteria, three Gram-
negative bacteria and three yeasts 
species), their antioxidant activity. 
Then, a phytochemical screening was 
realized for the extracts. Our results 
showed that the highest antimicrobial 
activity was exhibited by the 
methanolic extracts of Allium porrum  , 
Allium cepa., Hourse radish   ., Citrus 
aurantifolia&  Mentha longifolia, Also, 
the methanolic extracts of these plants 
showed high free radical scavenging 
activity.. The phytochemical screening 
demonstrated the presence of different 
types of compounds like,tannins, 
flavonoids and others, which could be 
responsible for the obtained activities.. 
recorded. 
 

Key words: Iraqi Plants, Antimicrobial 
Activity, Antioxidant Activity, 
Phytochemical Screening 
 
 

 
  

  
  
  
  
  
  

  باللغة العربيةالملخص 
  

الدراسة الحالية على خمسة نباتات تستخدم ركزت 
 لألحياءبشكل اعتيادي واختبرت الفعالية المضادة 

المجهرية لكل من المستخلصات الكحولية 
لميثانول وااليثانول تجاه ثالث بكتريا موجبة ا

 من أنواعالث ثلصبغة وسالبة لصبغة كرام و
 لألكسدةالخمائر ودرست الفعالية المضادة 

 .وشخصت المكونات الفعالة في المستخلصات
 لألحياء فعالية مضادة اعلي آن النتائج أظهرت

 Allium ثيلييالمجهرية كانت للمستخلص الم

porrum    ويليهAllium cepa., Hourse 

radish   ., Citrus aurantifoliaو  Mentha 

longifolia  
 أعلىثيلي  ي المستخلصات بالكحول الم   أظهرتكما  

 نتـائج   وأوضـحت  الجذور الحرة،    إلزالةفعالية  
المسح للمكونات الفعالة بوجود مكونات التانينـات       

لة عـن هـذه     ئو مس أخرى توالفالفونات ومكونا 
 .الفعاليات
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INTRODUCTION 

 
Several plants were widespread for 
their many therapeutic and 
pharmaceutical virtues, especially 
antioxidant, and anti-infectious 
activities. A big part of the world’s 
population still relies on the benefits of 
food for the treatment of common 
illnesses (1). These benefits provide 
form their big content on bioactive 
compounds (2). There is growing 
interest toward natural antioxidants 
from herbal sources (3-7). 
Epidemiological and in vitro studies on 
medicinal plants and vegetables 
strongly have supported the idea that 
plant constituents with antioxidant 
activity are capable of exerting 
protective effects against oxidative 
stress in biological systems (8- 10). 
Phenolic compounds with antioxidant 
activity, which are widely distributed in 
many fruits, vegetables, and tea are 
believed to account mainly for the 
antioxidant capacity of many plants 
(11-13). On continuation of our work 
on the antioxidant activity of popular 
medicinal plants of Iraq (14- 15), the 
antioxidant activity of some selected 
dried fruits and Root, leaf & bulbs 
obtained from local herbal markets 
which traditionally used by Iraqian 
people as medicine and/or food 
supplement, was measured. At the 
same time, phenolic content of the 
same plant materials was determined 
to evaluate their probable contribution 
to the total antioxidant capacity.In our 
work, we had tried to determinate the 
antimicrobial, the antioxidant and the 
cytotoxicity of 5 Iraqian  plants usually 
utilized. Then, we had realized a 
phytochemical screening in order to 
determinate the principal bioactive 
compounds presents in their 
methanolic and the ethanolic extracts. 
Several plants were widespread for 

their many therapeutic and 
pharmaceutical virtues, especially 
antioxidant, and anti-infectious 
activities. A big part of the world’s 
population still relies on the benefits of 
food for the treatment of common 
illnesses (16). These benefits provide 
form their big content on bioactive 
compounds (17). In our work, we had 
tried to determinate the antimicrobial 
and the antioxidant, of 5 Iraqi plants 
usually utilized. Then, we had realized 
a phytochemical screening in order to 
determinate the principal bioactive 
compounds presents in their 
methanolic and the ethanolic extracts. 
 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material  
Five medicinal plant materials    were 
purchased from the local market in 
Iraq.  The plant materials were   
cleaned   washed,   dried   and   
carefully powdered.  All samples were 
kept in tightened light-protected 
containers. (18).  
 
Determination  of  total  phenolic  
content  
The total phenolic content was 
determined using Folin- Ciocalteu 
reagents with analytical grade gallic 
acid as standard.   One   millimetre   of   
extract   or   standard   solutions (0-
500 mg/l)   was   added   to   10 ml   
deionized   water   and 1.0 ml   of   
Folin-Ciocalteu   phenol reagents.   
After   5 min, 2.0 ml of 20% sodium 
carbonate was added to the mixture. 
After  1 h  in  darkness  the  
absorbance  at  750 nm  was  mea- 
sured.  The  concentration  of  total  
phenols  was  expressed as  mg/g  of  
dry  extract  (19).  
 
Antioxidant Activity  
In   order   to   measure   antioxidant   
activity,   DPPH   (2,2'-diphenyl-1-
picrylhydrazyl)   free   radical 
scavenging  assay  was  used.  The  
method  was  carried  out  as  
described  by  (20).  The radical 
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scavenging activity was calculated 
from the equation: Percentage of 
radical scavenging activity = (Abs 
control - Abs sample)/ Abs control x 
100.  
Antibacterial Assay  
The  radial  diffusion  assay  described  
by  The  National  Committee  for  
Clinical  (10) was used to determinate 
the antimicrobial activity of the 
investigated extracts.  
Phytochemical Screening 
This screening was carried out with 
the methanolic and ethanolic extracts 
using chemical methods and thin-layer 
chromatography (TLC) according to 
the methodology given in (11) 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

The  results  of  our  study  confirmed  
the  importance  of  the  investigated  
plants  in  our  nutrition.  The existing 
knowledge about some of them is in 
many cases very limited. We  had  
found  that Methanolic extracts of  
Citrus aurantifolia was  the  most  
active  tested  plant  followed by 
ethanolic extract  Menthalongi.  Other 
works already demonstrated its 
antibacterial and antifungal effect    
(14; 15). The highest MIC for inhibition 
Staphylococcus was o.5 mg/ml by 
ethanolic extract of Allium pourrum  
and the highest MIC for inhibition 
Cryptococcus neoformans was 0.14 
mg/ml. in comparison with ampicillin, 
(Fig 1, 2, 3 , 4, 5, and 6). 
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6

S.a B.s E.c B.c K.p C.a P.a C.n C.m

M
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s 
 m

g
/
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l

Allium porrum L.(M)

Allium porrum L.(E)

  
Fig (1) Results of the antimicrobial activity of 

the Allium pourrum extracts (MICs expressed in 
mg/ml). M: methanolic extract; E: ethanolic 

extract; S. a: Staphylococcus aureus, B. s: 
Bacillus subtilis; B. c: Bacillus   cereus;   E.   c:   
Escherichia   coli;   P.   a:   Pseudomonas   

aeruginosa;   K.   p:   Klebsiella pneumoniae; 
C. a: Candida albicans; C. m: Candida maltosa; 

C. n: Cryptococcus neoformans. 
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Fig (2) Results of the antimicrobial 
activity of the Allium cepa extracts 

(MICs expressed in mg/ml). M: 
methanolic extract; E: ethanolic extract; 

S. a: Staphylococcus aureus, B. s: 
Bacillus subtilis; B. c: Bacillus   cereus;   

E.   c:   Escherichia   coli;   P.   a:   
Pseudomonas   aeruginosa;   K.   p:   
Klebsiella pneumoniae; C. a: Candida 
albicans; C. m: Candida maltosa; C. n: 

Cryptococcus neoformans. 
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Fig (3) Results of the antimicrobial 
activity of the Hourse radish 

extracts (MICs expressed in mg/ml). 
M: methanolic extract; E: ethanolic 

extract; S. a: Staphylococcus 
aureus, B. s: Bacillus subtilis; B. c: 

Bacillus   cereus;   E.   c:   
Escherichia   coli;   P.   a:   

Pseudomonas   aeruginosa;   K.   p:   
Klebsiella pneumoniae; C. a: 

Candida albicans; C. m: Candida 
maltosa; C. n: Cryptococcus 

neoformans. 
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Fig (4) Results of the antimicrobial activity 

of the Citrus aurantifolia extracts (MICs 
expressed in mg/ml). M: methanolic extract; 
E: ethanolic extract; S. a: Staphylococcus 
aureus, B. s: Bacillus subtilis; B. c: Bacillus   
cereus;   E.   c:   Escherichia   coli;   P.   a:   

Pseudomonas   aeruginosa;   K.   p:   
Klebsiella pneumoniae; C. a: Candida 
albicans; C. m: Candida maltosa; C. n: 

Cryptococcus neoformans. 
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Fig (5) Results of the antimicrobial activity 

of the Mentha longifolia extracts (MICs 
expressed in mg/ml). M: methanolic extract; 
E: ethanolic extract; S. a: Staphylococcus 
aureus, B. s: Bacillus subtilis; B. c: Bacillus   
cereus;   E.   c:   Escherichia   coli;   P.   a:   

Pseudomonas   aeruginosa;   K.   p:   
Klebsiella pneumoniae; C. a: Candida 
albicans; C. m: Candida maltosa; C. n: 

Cryptococcus neoformans. 
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Fig (6) Results of the antimicrobial activity 

of the A (MICs expressed in mg/ml). M: 
methanolic extract; E: ethanolic extract; S. 
a: Staphylococcus aureus, B. s: Bacillus 
subtilis; B. c: Bacillus   cereus;   E.   c:   

Escherichia   coli;   P.   a:   Pseudomonas   
aeruginosa;   K.   p:   Klebsiella 

pneumoniae; C. a: Candida albicans; C. m: 
Candida maltosa; C. n: Cryptococcus 

neoformans. 

 
 
The phytochemical screening of 
methanolic extracts showed the 
presence of different types of active 
constituents, namely flavonoids, 
terpenoids, tannins, volatile oils, 
anthocyans and phenolic acids. 
These compounds were present in 
almost all the methanolic extracts. But 
in the ethanolic ones, only 
phenolic acids, flavonoids and 
sometimes anthocyans were founded 
Table (1). This could explain the fact 
that the methanolic extracts had the 
highest antimicrobial and antioxidant 
activities. We had noted that the 
methanolic extracts were more active 
than the ethanolic ones. The most 
pronounced activities, so with the 
lowest MICs,  were  shown  by  the  
methanolic  extracts  of  Allium 
pourrum & Hourse radish  (0.001  
mg/ml) against  Pseudomonas 
aeroginosa & Bacillus cereus.  
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Table (1) Phytochemicals screening of 

the investigated plants& total  
polyphenol 

 
 

In current results Citrus aurantifolia, 
the antimicrobial activity was 
demonstrated against several species 
(4), but no report was found about the 
antifungal activity against Candida 
maltosa and Cryptococcus 
neoformans. The high antimicrobial 
activity of these plants was attributed 
to the essential oils, vitamin C and 
flavonoids that its extracts contained 

(3).  The  extracts  of  other  species  
of  Citrus  namely  Citrus  sinensis  
and  Citrus paradisi, exhibited   also   
non   negligible   antibacterial   effect   
(4)   against   some   other 
microorganisms. In  earlier  studies,  it  
was  found  that  Mentha longi show  a  
strong  antimicrobial  activity against 
different types of bacteria and fungi 
(11).  The  scavenging  activity  of  
DPPH  radical  in  our  screening  was  
shown  only  at  the  highest 
concentration (1000 µg /ml). In  our  
study,  we found that Mentha longifolia  
had the highest scavenging activity 
99.98% followed  by Hourse radish 
98.64, Citrus aurantifolia 95.77, Allium 
cepa 92.87, Allium pourru  & 88,20, 
respectively, Fig ( 7,8,9,10 & 11). 
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Fig (7) Allium pourrum extracts 
Results of the free radical scavenging 

activity 
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Plant Constituent 
 
 

 
 

Phenol 
content 

(mg/100g dry) 

  
 
Plants Tested 
 

 
Phenolic acids, 
anthocyans  
alkaloids, 
anthocyans, 
 
Tannins, flavonoids, 
volatile oils  
Flavonoids 
 
 
Tannins, flavonoids, 
volatile oils  
Flavonoids  
 
 
Flavonoids, 
hydrolysable 
tannins, volatile oils  
Flavonoids  
 
 
 Flavonoids, volatile 
oils, terpenoids, 
sterols  
 
 
 

 
 
365.68± 3.22 
263.59± 3.37  
 
 
 
436.05± 8.62  

214.03± 4.10  
 
 
 
227.69± 5.97  

373.91± 13.93  
 
 
 
 
241.41± 2.39 
265.22± 2.67 
 
  

  
 
  84.19± 4.64  
165.07± 11.43  
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Fig (8): Allium cepa     extract results 
of the free radical scavenging activity 
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Fig (9): Horseradish extract Results 
of the free radical scavenging activity                 
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Fig (10): Citrus Aurant extract Results 
of the free radical scavenging activity 
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Fig (11): Mentha longifolia  extract Results 

of the free radical scavenging activity                  
 
 
 
Positive relationship was found 
between high antioxidant activity and 
phenolic content just for afew species 
like cumin, nutmeg and Bishop’s. 
Findings of this study showed that no 
reasonable relationship could be found 
between antioxidant activity and 
phenolic content. The exceptional high 
antioxidant activity of some specimens 
like Mentha longifolia  with low 
phenolic content may be attributed to 
some individual phenolic units with 
special high antioxidant activity or 
some other constituents. Nonphenolic 
compounds of the plants such as trace 
elements may also decrease the 
antioxidantactivity of the phenolic 
compounds (12). 
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ABSTRACT 
 
In this paper, we will base on RAKE 
receiver, and depend on a multicarrier 
signaling technique, a DS-CDMA 
RAKE system is studied. An 
evaluation takes regards the system 
performance over narrow-band 
interference is present with a multiple 
access interference, then we made a 
study for a single RAKE then do 
comparison with multicarrier DS-
CDMA. 
Our results show ability to use number 
of users, and study of an interference 
of multiple-access also our result 
computes the average BER in 
Rayleigh fading and AWGN. 
 
 

  الملخص باللغة العربية

 استخدام عرض نطاق واسع صار مرغوباً فيه        إن
في االستخدامات التجارية و العسكرية و بـسبب        

 تداخالت كثيرة فقـد تـم       إلىتعرض هذا النطاق    
استخدام الدخول المتعـدد ذو التقـسيم المـشفر          
ــف   ــي الطيـ ــرة فـ ــة المباشـ  بالمتتابعـ

ــستمر  Multicarrier Direct Sequenceالم
Spread Spectrum/Code division 

multiple access و الذي يستخدم فيه المستقبل 
  .Rake receiverالشوكي 

ل شـوكي    تم استخدام مـستقب    األساسو على هذا    
 و مـستقبل  Single Rake receiverمفـرد  

الدخول المتعدد ذو التقـسيم المـشفر بالمتتابعـة         
 Multicarrierالمباشرة في الطيـف المـستمر   

Direct Sequence Spread 
Spectrum/Code division multiple 

access receiver  و عمل مقارنة بين االثنـين 
مين و  ثم القيام بدراسة على عدد مـن المـستخد        

 المتداخلة للدخول المتعدد ثم حساب اإلشارةدراسة 
 Rayleighمعدل خطأ البث بوجود خفوت رايلي 

fading    األبيض و نظام ضجيج كاوس AWGN 
الدخول المتعدد ذو التقسيم المشفر بالمتتابعة       لتقييم

 Multicarrierالمباشرة فـي الطيـف المـستمر   
Direct Sequence Spread 
Spectrum/Code division multiple 

access.  
  

 

INTRODUCTION 

Both in commercial applications or 
military applications using the high-
bandwidth system and shows strong 
interested. However, when the 
transmission bandwidth is too large, 
the system must exist within a variety 
of interfering signals, in normal 
communication, the system must try to 
suppress these disturbances. Direct 
Sequence Code Division Multiple 
Access (DS CDMA) is considered for 
high-bandwidth wireless 
communications, which is the best 
technology for this issue. However, the 
DS CDMA system is very sensitive to 
various disturbances, in the presence 
of narrowband interference (such as 
the partial band interference) case, the 
interference power is high enough, to 
use interference suppression filter or 
notch filter to suppress narrow-band 
interference (1). These filters 
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effectively suppress of interference 
signal at the same time also be useful 
signal distortion, and interference 
filters increase the complexity of the 
receiver. 
Multi-carrier technology in high-speed 
communication system has a strong 
anti-interference capability, which is 
due to multi-carrier system, the 
information across many sub-carriers 
and greatly reduces the rate of each 
sub-carrier signal.  
In practical multi-carrier DS CDMA 
systems, each sub-carrier channel is 
relevant and subjected to frequency 
selective fading. 
The feasible solution of multi-carrier 
system is to use RAKE receiver. The 
RAKE receiver through multipath 
channel signal used to obtain path 
diversity. Based on the multi-carrier 
technology and RAKE receiver 
principle proposes a multi-carrier DS-
CDMA RAKE model and Rayleigh 
fading channels in the analysis of its 
ability to suppress narrowband 
interference(2) 
 
System Model  
A single carrier system and the 
distribution of multi-carrier system 
spectrum are shown in Figure 1 (a), 
(b). Figure 1 (a) shows the frequency-
domain single-carrier DS waveform, as 
define in equation below: 

 
Where, β is the formation of chip wave 
filter roll-off factor, Tc is the same with 
the multi-carrier system, the bandwidth 
of the single-carrier system chip width. 
In the multi-carrier system, the system 
of bandwidth is divided into two M 
broadband (M is the number of 
subcarriers), as shown in Figure 1 (b) 
below, each sub-band spectrum is 
non-overlapping, so the bandwidth of 
each sub-section describe as: 

 
Where, MTc is a chip multi-carrier 

system(3), the width, f1, f2, ⋯, fM is the 

center of each sub-carrier frequency. 

 
 
 

 

 

 

Fig (1-a): the frequency-domain single-
carrier DS waveform 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

           Fig (1-b): Distribution of the spectrum 

 

For example, assume the k is a 
number of users, as the transmitter 
structure shown in Figure 2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (2): k-user transmitter block diagram 

 

In figure 2, "I.M" is a pulse modulator. 
The first k users in the random binary 
input sequence can calculate 

, X is less than 

or equal to the largest integer x, C(k)
n is 

the address for the user spreading 
codes, N is the spreading sequence 
per data bit of chip number, Ec is the 
energy per chip, h(t) is the chip 
waveform filter impulse response. 
spread spectrum signal through the 
filter chip waveform was sent after the 
modulation of multiple carriers, 
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therefore, send the signal can be 
expressed as: 

 
Where, ωm = 2πfm, fm is the sub-
carrier center frequency, θk,m is 
uniformly distributed in [0, 2π] 
between the random carrier phase, τk 
is uniformly distributed in [0, NMTc] 
between any delay. Assume that the 
channel is slowly varying the selective 
of frequency of a fading channel and 
coherence bandwidth (∆f)c and each 
sub-segment can be distinguished by 
the path number 

 
Therefore, the first k-user of m-
subchannels of the equivalent complex 
low-pass response (4) can be 
expressed as 

 
Where, am,l are independent but not 
necessarily uniformly distributed 
Rayleigh random variables, βm,l in [0, 
2π] uniformly distributed independent 
random variables. 
Through equation (5), the channel can 
be described and the received signal 
can be expressed as: 
 

 
 
 

Where,  is 

additive white Gaussian noise with 
power spectral density of its bilateral 
as η0 / 2,nj(t) for the partial band 
Gaussian interference with the power 
spectral density (see Figure 3): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (3): Partial band interference power 

spectral density 

 

 

 

Where, f J and WJ are the center 
frequency of narrowband interference 
and bandwidth. 
Consider the first user's signal 
reception, this mean a k=1 as the 
receiver model as shown in Figure 4. 
Assume that the formation of chip 
wave filter to meet the criterion and to 
ensure the spectrum does not overlap. 
At the same time, assuming that each 
sub-channel using a RAKE receiver 
(5). 
 
 
 

 

 

 

 

Fig (4-a): Multicarrier CDMA RAKE receiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig (4-b): the first m-RAKE quantum  
channel receiver 
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Performance Analysis 
For example, the first user used to 
analyze the performance of the 
system, by assuming the carrier, code, 
and bit synchronization as in t’=n’= 
n'MT sampling, M-sub-channel in the 
first path of the relevant input as in eq.: 
 

 
 
Where, 

 

 

 
LP{*} is a low-pass filter. And to find a 
correlator output: 
 

 
 
Where,  is the ideal signal,  

for the multiple access interference, 

 for the Gaussian noise,  for 

the partial band interference. The last 

type to am,1 and  the conditional 

mean and variance, we get: 

 
 

 
 
Where,  

 

 
 
 
 
 

 
Similar to equation (13),  

 
 
Where,    and    

 are autocorrelation function, 

and: 

 
 
Because the narrow-band interference 
is band-limited white Gaussian noise, 
narrowband interference[6] is 
assumed only covers a sub-carrier 
band q (1 <q <M),  that fj= fq, but no 
other sub-carrier band interference 
(not with the interference spectrum 
Overlap), then 

 
Interference signal ratio defined as: 

 

 
 
Assume that the carrier signal of non-
coherent fading and ideal channel 
estimation using the maximum amount 
and the ratio of combined to form 
judgments 
 

 
Where, gm,l is the first sub-carrier 
channel in path gain factor, the 
definition of m-sub-carrier channel 
SNR is: 

 
From equation 10 to 19, we found: 
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Where,  

 

 
 
u is x2 a random variable, and we can 
calculate the probability density 
function as below: 

 
 
Send a signal set {± 1} and so for the 
probability distribution, and that Z is 
approximately Gaussian distribution.  
The error rate: (6) 

 

 
Bit Error Rate (BER) 
The mean value of the bit error rate 
given L diversity branches is 
Computes the average(7):   
 

 
 
Assume binary signalling, i.e. xk = ±1. 
The bit error rate for maximal ratio 
combining then becomes 

 
 
An alternative way to write the Q 
function, which simplifies the 
integration is used. If equation (25) is 
inserted in equation (24) this gives 

 

 
Assume equal fading statistics for all 
diversity branches which, after 
changing the order of integration, 
gives 

 
 
Bit error rate for BPSK as a function of 
the number of diversity channels in 
Rayleigh fading and with maximal ratio 
combining. 
 
At Rayleigh fading the inner integral is: 
 

 
BER versus Eb/No of K users 
transmitting BPSK symbols at an 
equal power level using a DS-CDMA 
scheme assuming a random 
asynchronism between users. 
 
 

ANALYSIS AND SIMULATION 

RESULTS DISCUSSION 

By assuming the number of user can 

be simulating the performance of a 

DS-SS/BPSK communication system 

and calculate the average of BER as 

shown in figures (5) and (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    International Journal for Sciences and Technology     Vol. 6, No. 1, March 2011   18  

 

 

 
Fig (5): BER average of a DS-SS/BPSK in 

the AWGN channel  
 
 

 
 

Fig (6): BER average of a DS-SS/BPSK in 
barrage noise jamming and AWGN 

 
 

We found that the error-correcting 
codes reduces the average BER 
obviously, especially when bit energy 
to noise ratio is relatively large. 
 
Simulate the average BER in Rayleigh 
fading and AWGN: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fig (7): Computes the BER average in 
Rayleigh fading and AWGN  

 
 
 

 
 
 

Fig (8): Simulates a pre-detection selective 
combining receiver for a Rayleigh fading 

channel 
 
 
 

The pre-detection selective combining 
diversity receiver reduces the average 
of BER obviously, especially when bit 
energy to noise ratio is relatively large. 
Simulate the average BER versus 
Eb/N0 of K users transmitting BPSK 
symbols at an equal power lever using 
DSCDMA and get perfect synchronism 
and orthogonal codes in AWGN. Also 
the random asynchronism between the 
users, uniformly distributed between 0 
and 5 samples. 
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Computes the BER average versus ): 9(Fig 
Eb/No of K users transmitting BPSK using a 

DS-CDMA  
 
 

 
 

Computes the BER average versus ): 10(Fig 
Eb/No of K users transmitting BPSK at an 

equal power level using a DS-CDMA 
assuming a random asynchronism between 

users. 
 
 

All this calculation was based on the 
program in Appendix 1 and done by 
Matlab 2010 
 

 

CONCLUSION 
This paper discusses a multi-carrier 
RAKE model and analyze the system 
in Rayleigh fading channel multiple 
access interference and narrowband 
anti-jamming ability. And compare a 
multi carrier CDMA system and single 
carrier. This comparison results show 
that: the system has strong narrow 
band interference suppression and 

multi-site capability. and the same 
number of cases, diversity, multi-
carrier system, the system is greater 
than the capacity, which means that 
the system performance requirements 
of a given case, the multi-carrier RAKE 
system better than simply using fewer 
number of subcarriers.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this study to find the 
changes in lipid profile among patients 
suffering from different types of liver 
diseases. 
For this purpose blood samples were 
collected from 70 patients with 
different types of liver diseases aged 
13 -85 years in Sulaimani Teaching 
Hospital, As well as from 30 persons 
without liver diseases as controls aged 
20- 60 years old. 
Lipid profile results revealed that there 
is no significantly change (P>0.05) in 
serum total cholesterol in four groups 
of liver diseased in comparison to non-
liver diseased, also there are no 
significant differences (P>0.05) of 
serum triglycerides in three types of 
liver diseased: alcoholic liver disease, 
chronic liver disease and viral hepatitis 
while there is a significant difference in 
obstructive jaundice. 
Statistical analysis also indicated that 
high density lipoprotein (HDL) 
significantly decreased (P<0.05) in 
four groups of liver diseased: 
obstructive jaundice, alcoholic liver 
disease, chronic liver disease and viral 
hepatitis, in contrast to high density 
lipoprotein, low density lipoprotein 
(LDL).Very high density lipoprotein 
(VLDL) in this study revealed that 
there no significant change in 
obstructive jaundice, chronic liver 
disease and viral hepatitis (P<0.05) 
when compared with non-liver 
diseased except alcoholic liver disease 
was significantly increased. Serum 
atherogenic index in obstructive 
jaundice and alcoholic liver diseased 
was significantly increased (P> 0.05) 
while in viral hepatitis and chronic liver 

disease was not significantly increased 
(P< 0.05) when compared with non-
liver diseased group. 
Serum HDL/LDL ratio was significantly 
elevated (P< 0.05) in the group of 
obstructive jaundice when compared 
with non-liver diseased group while 
there was no significant difference (P 
>0.05) in the alcoholic liver diseased, 
viral hepatitis, and the other chronic 
liver diseases.  

 

 

  الملخص باللغة العربية 
  

 البحث عن التغييرات    هوالهدف من هذه الدراسة     
 الدهون بين المرضى الذين يعانون مـن    أنواعفي  

ــد     ــراض الكب ــن أم ــة م ــواع مختلف   . أن
الـذين   مريـضا    70دم من   اللذا تم جمع عينات     

 تتـراوح   وأمـراض الكبـد     بعـض    من   يعانون
 سـنة فـي مستـشفى       85- 13أعمارهم بـين    

 شخصا مـن    30، فضال عن    التعليميية  السليمان
 )control(أمراض الكبـد  الذين ال يعانون  من 

ــين  وت ــارهم ب ــراوح أعم ــنة60 - 20ت   .  س
) 0.05(وكشفت النتائج أنه ال يوجد تغيير كبيـر         

في تركيز الكوليسترول في المـصل فـي أربـع          
مجموعات مختلفة من الذين يعانون أمراض الكبد       

رة، كما ال توجد فـروق      بالمقارنة مع عينة السيط   
فـي تركيـز    ) 0.05(ذات داللة إحصائية عنـد      

ترايجلسيرايد الدم في ثالثة أنواع من الذين يعانون       
من أمراض الكبد، في حين أن هناك فارقا كبيـرا          

  . في اليرقان االنسدادي
وأشار التحليل اإلحـصائي أيـضا أن البـروتين         

انخفـضت بـشكل   ) HDL(الدهني العالي الكثافة    
من مرضى  في أربع مجموعات    ) 0.05(حوظ  مل

alcoholic liver disease , : الكبـــد
and viral , chronic liver disease

hepatitis ، obstructive jaundice   وعلى
النقيض من البـروتين الـدهني عـالي الكثافـة          

 بأنه لم    أيضا كشفتو). LDL( ومنخفض الكثافة   
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ثـة  في ثال  VLDL يحدث أي تغيير معنوي في
viral , chronic liver diseaseمجموعات 

and obstructive jaundice, hepatitis ) 
الذين ال يعـانون أمـراض      بالمقارنة مع   ) 0.05
ــد ــدا  الكب ــة  ع  alcoholic liverمجموع

disease   وأظهرت النتائج  .  تشهد ارتفاعا معنويا
 ازدادت serum atherogenic indexبـأن  

 و r diseasealcoholic liveفـي   معنويـا 
obstructive jaundice لم يشهد تغيير ، بينما 

 viral و chronic liver diseaseمعنوي في 
hepatitis     الذين لم يعانون   مقارنة مع المجموعة

 . من أمراض الكبد
 مرتفعــة بــشكل serum HDL/LDLونــسبة

ــة  ــي مجموع ــوظ  ف  , obstructiveملح
jaundice  مـن  الذين ال يعـانون   بالمقارنة مع 

في حين لم يكن هناك فرق معنـوي   أمراض الكبد   
  .ثالثة المجموعات األخرىفي 

  
Keywords: lipid profile, liver diseases, 
serum cholesterol, serum triglycerides, 
HDL, LDL  
 
 
INTRODUCTION  
 
Liver disease is major public health 
problems in Iraq. Lipids are essential 
components of biological membranes, 
free molecules and metabolic 
regulators that control cellular 
functions and homeostasis (1).  
Liver plays a vital role in lipid 
metabolism. It contributes both in 
exogenous and endogenous cycles of 
lipid metabolism and transport of lipids 
through plasma. Synthesis of many 
apolipoproteins takes place in liver. 
The apolipoproteins are required for 
the assembly and structure of 
lipoproteins (2). Lipoproteins play an 
important role in the absorption of 
dietary cholesterol, long chain fatty 
acids and fat soluble vitamins (3). The 
transport of triglycerides, cholesterol 
and fat soluble vitamins from the liver 
to peripheral tissue and transport of 
cholesterol from peripheral tissue to 
liver is by lipoproteins. Apolipoproteins 
activate enzymes important in 
lipoprotein metabolism and to mediate 
the binding of lipoproteins to cell 
surface receptors (4). Liver is the 
principal site of formation and 
clearance of lipoproteins. This shows 
liver is involved in many steps of lipid 

metabolism and lipid transport. Thus in 
severe liver disease, lipid metabolism 
is profoundly disturbed. It is affected in 
a variety of ways. Dyslipidemia seen in 
chronic liver disease differs from that 
found in most of the other causes of 
secondary dyslipidemias because 
circulating lipoproteins are not only 
present in abnormal amount but they 
also frequently have abnormal 
composition, electrophoretic mobility 
and appearance. Pre beta and alpha 
bands can be absent on 
electrophoreses in all types of liver 
disease (5). 
 Cholestatic liver disease has been 
most extensively studied. There is 
marked elevation of free cholesterol 
and phospholipids in obstructive liver 
disease. In acute hepatocellular 
diseases such as alcoholic or viral 
hepatitis (6). 
 
 
EXPERIMENTAL DESIGN 
 
A total of 70 consecutive patients 
diagnosed with different liver diseases 
(60 male and 58 female) seen at 
teaching Hospital from April 2009 to 
August 2009 were included in the 
study. The study was approved by the 
Ethics Committee of the college of 
science and Sulaimani University, Iraq, 
as well as from 30 persons without 
liver diseases as controls aged 20- 60 
years old. 
Blood samples were taken by vein 
puncture in to sample without 
anticoagulant for biochemical tests 
and then the sera separated by 
centrifugation at 3000 rpm for 15 min. 
the sera were kept at -70º C until the 
measurement were performed. All lipid 
profile tests were read by 
spectrophotometer ( model APEL-PD-
303-Japan ) . 
 
Statistical analysis: 
Analysis of data was performed by 
using statistical package for social 
science (SPSS) Version (15) results 
are expressed as mean ± standard 
error (mean ± SE). Statistical 
differences were determined by t-test 
for multiple comparisons after analysis 
of variance 
 (ANOVA). 
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RESULTS 
 
This study was carried out on 100 liver 
and non-liver diseases patients. A few 
patient’s were having normal levels of 
serum total cholesterol and LDL in 
different types of liver diseases in 
comparison to non-liver diseases 
(figure 1, 2,).  
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Fig (1): serum total cholesterol levels in 
different type of liver disease and non-liver 

disease 
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Fig (2): LDL~cholesterol levels in different 
type of liver disease and non-liver disease 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Some patients showed hyperlipidemia 
significantly, VLDL in alcoholic liver 
disease, atherogenic index in 
obstructive jaundice and alcoholic liver 
disease to LDL/HDL ratio in 
obstructive jaundice and to 
triacylglycerol in obstructive jaundice 
(figure 3,4,5 6).  
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Fig (3): serum VLDL~cholesterol levels in 
different type of liver disease and non-liver 

disease 
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Fig (4): serum atherogenic index levels in 
different type of liver disease and non-liver 

disease 
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Fig (5): serum HDL/LDL ratio levels 
in different type of liver disease and 

non-liver disease 
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Fig (6): serum triacylglycerol levels 
in different type of liver disease and 

non-liver disease 

 
In contrast to the rest of lipid profile 
parameters serum HDL decreased in 
all types in liver diseases significantly 
when compared with non-liver 
diseases patient (figure 7). It shows 
that dyslipidemia is a common finding 
in cases suffering from liver disease. 
In our study, also the most common 
causes of increased some lipid profile 
parameters was shows in obstructive 
and alcoholic liver diseases  
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Fig (7): serum HDL~cholesterol 
levels in different type of liver 

diseases and non-liver disease 

 
 
DISCUSSION 

 
In this study, there was no significant 
change in LDL, and total cholesterol 
serum levels compared with the 
control patients, this normal level of 
serum LDL and total cholesterol in 
patients with liver disease, may be 
related to the effective treatment and 
prognostic evaluation of patients with 
liver disease (7).  
Liver plays a vital role in lipid 
metabolism. It contributes both in 
exogenous and endogenous cycles of 
lipid metabolism and transport of lipids 
thro-ugh plasma. Synthesis of many 
apolipoproteins takes place in liver. 
The apolipoproteins are required for 
the assembly and structure of 
lipoproteins. Lipoproteins play an 
important role in the absorption of 
dietary cholesterol, long chain fatty 
acids and fat soluble vitamins. The 
transport of triglycerides, cholesterol 
and fat soluble vitamins from the liver 
to peripheral tissue and transport of 
cholesterol from peripheral tissue to 
liver is by lipoproteins. Apolipoproteins 
activate enzymes important in 
lipoprotein metabolism and to mediate 
the binding of lipoproteins to cell 
surface receptors. Liver is the principal 
site of formation and clearance of 
lipoproteins. This shows liver is 
involved in many steps of lipid 
metabolism and lipid transport. Thus in 
severe liver disease, lipid metabolism 
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is profoundly disturbed. It is affected in 
a variety of ways. Dyslipidemia seen in 
chronic liver disease differs from that 
found in most of the other causes of 
secondary dyslipidemias because 
circulating lipoproteins are not only 
present in abnormal amount but they 
also frequently have abnormal 
composition (7). 
Dyslipidemia is a frequent finding in 
liver disease and also seen in other 
illnesses like diabetes mellitus and 
chronic renal failure etc. Many national 
studies are available regarding 
dyslipidemia in diabetes mellitus or 
chronic renal failure (8). To the best of 
our knowledge no study was done for 
dyslipidemia in different types of liver 
disease in Iraq. 
Some patients showed hyperlipidemia 
significantly, VLDL in alcoholic liver 
disease, atherogenic index in 
obstructive jaundice and alcoholic liver 
disease, LDL/HDL ratio in obstructive 
jaundice and triacylglycerol in 
obstructive jaundice. It may be return 
to, the accumulation of fatty acids in 
liver cells, which can be seen as fatty 
globules under the microscope (9). 
Alcoholism causes development of 
large fatty globules (macro vesicular 
steatosis) throughout the liver and can 
begin to occur after a few days of 
heavy drinking. Development of 
Macrovesicular steatosis, small fatty 
acid globules may have different 
causes, such as diabetes, obesity and 
starvation. The mechanism of action in 
alcohol induced fatty liver involves an 
above average NADH:NAD ratio 
caused by the heavy demands of 
alcohol metabolism, including other 
damaging metabolites such as free 
radicals and acetaldehyde that are 
very toxic (10). Alcohol is metabolized 
by alcohol dehydrogenase (ADH) into 
highly toxic acetaldehyde, and then 
further metabolized by aldehyde 
dehydrogenase (ALDH) into acetic 
acid which is oxidized into Carbon 
Dioxide and water (11). Also in this 
study in contrast to the above results 
there is show significantly decreases 
in HDL~cholesterol  (hypolipidemia) in 
all types of liver disease when 
compared to non-liver disease 
patients, The liver is capable of 
making most of the fat required by the 

body—only about 15 percent of blood 
cholesterol comes from the diet. Yet 
many factors other than diet may 
account for low good blood cholesterol 
levels. These include cigarette 
smoking, lack of exercise, and a 
genetic susceptibility to this condition. 
HDL cholesterol seems to be 
responsible for sending all cholesterol 
to the liver to be broken down and 
then either recycled or excreted from 
the body. Hyperlipidemia with a 
marked increase of low-density 
lipoprotein (LDL) and highdensity 
lipoprotein (HDL) cholesterol levels is 
a common feature in patients with 
chronic cholestatic liver disease. 
Excess morbidity and mortality from 
cardiovascular disease has not been 
reported in these patients. This may 
be due to the particular lipoprotein 
pattern observed during chronic 
cholestasis, characterized by elevated 
serum HDL cholesterol, which may 
have a cardioprotective effect. 
However, in a subgroup of patients 
with chronic cholestasis, 
hyperlipidemia is characterized by 
markedly elevated LDL levels with 
normal or low HDL levels, probably 
reflecting hypercholesterolemia with 
coexisting familial and nutritional 
origins (12). Liver disease is 
associated with a decrease of the 
concentration of hepatic lipoproteins 
and the absence of Apo E in VLDL, 
probably because of a defect in their 
synthesis. The lipid profile found in 
patients with biliary cirrhosis 
delineates the pattern of chronic 
cholestasis, which is characterized by 
the presence of lipoprotein X, a 
significant increase of free-cholesterol 
and a decrease of HDL-cholesterol; 
VLDL, which are increased, are rich in 
Apo C (13). 
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ABSTRACT 

For several decades, the diagnosis of 
acute myocardial infarction (Ml) was 
based on characteristic clinical history, 
specific ECG changes and elevation of 
relevant serum enzymes. Serial 
determination, namely, the release of 
SGOT by the liver and kidneys, of 
LDH by the lungs and RBCs and of 
CPK by the brain and muscles. 
The evaluation of both CPK&LDH 
isoenzymes has led to specific 
diagnosis with the MB fraction of CPK. 
In an attempt to find a more sensitive 
chemical marker of acute MI ,serum 
myoglobin (MG) was compared with 
total CPK & CPK- MB in 20 patients 
with acute Ml and in 12 subjects 
(controls) .Samples were drawn on 
admission within the first 4, 12, 24, 48 
hours of the onset of the chest pain. 
Serum (MG) (Latex Agglutination) start 
to rise 2-4 hours, attains a peak value 
of 12 hours and start to decline after 
36 hours from the onset of pain. The 
corresponding value for CPK-MB were 
attained later (rising after 8-12 hours), 
peaking at 12-24 hours and starting to 
decline after 48 hours. 
-Serum (MG) showed higher 

sensitivity as compared with CPK-MB , 
other advantage included lower cost, 
lesser time and the possible 
measurement in haemolysed samples. 
The extent of increasing of serum 
(MG) reflects the extent of myocardial 
damage. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  الملخص باللغة العربية
 احتشاء عضلة القلـب تشخيص اعتمد لعدة عقود،   

  المرضـي   التأريخِ السريريِ    على) مليلتر(الحاد
وعلى التغييرات التي تحـدث     ،  الخاص بالمريض 

 وارتفـاع   ECGفي قراءات جهاز التخطـيط  
المصِل ذات العالقة إنزيمات.  

 إلى  تؤدي LDHو  CPKمن تقييم كال وعملية 
لكـسر العـشري مـن      تشخيص معين باستخدام ا   

CPK .        اسةالحـس إليجـاد عالمـة في محاولة
  . myoglobinمصل والكيميائية ، 

  
 
 
INTRODUCTION 
 
For several decades ,the diagnosis of 
Acute myocardial Infarction (MI) has 
been based on characteristic clinical 
history ,specific ECG changes and 
elevation of relevant serum enzymes, 
CPK ,LDH and SGOT (1).Non of the 
latter could diagnose MI specifically as 
SCOT is present in all organs 
especially heart , liver , skeletal 
muscles and red blood cells , CPK is 
present in brain , skeletal muscles , 
thyroid gland , heart and red blood 
cells , &LDH is present in heart , liver , 
kidney and red blood cells ,our work , 
however , continued for more sensitive 
biochemical markers of myocardial 
necrosis that may improve the 
diagnostic accuracy in relation to time 
of onset of symptoms . This is due to 
the fact that most biochemical markers 
only reach maximum serum levels 
several hours after the onset of pain 
and therefore an early biochemical 
diagnosis was not usually possible.  
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The sensitivity and specificity of the 
diagnosis were improved by 
discovering that both CPK and LDH 
comprise a number of isoenzymes 
some of which are specific to the 
myocardium e-g CK-MB and LDH 1&2 
fraction(2, 3) 
In the present study, myoglobin -an 
oxygen binding hacmprotein of small 
molecular weight-has been shown to 
be such sensitive biochemical marker 
of Acute myocardial infarction (AMI) in 
its early stage (3). 
In this study, an attempt has been 
made to assess the diagnostic value 
of serum myoglobin in comparison 
with CPK-MB parameter in the 
diagnosis of acute MI. The most 
important cardiac marker which could 
be employed to clarify the timing of the 
infarct are total creatine 
phosphokinase (CPK) (4) and the 
more sensitive biomarker such as 
cardiac troponin or CPK-MB is 
oenzyme which they are predominant 
in cardiac muscles (3,5) 

 
 
 
 
Serum CPK have been widely used to 
estimate myocardial infarct size in 
experimental animals (4) 
Measurement of the serum total -CPK 
is not recommended for the routine 
diagnosis of Acute MI because of the 
wide tissue distribution of this enzyme 
(, so t-CPK should be combined with 
CK-MB for more accurate clinical 
diagnosis of Acute (MI). 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIALS & METHODS 

This study included 2 groups of 
subjects: 
Group I: include twelve healthy 
subjects (10 males, 2 females ;) 
whose age ranged from 35-65 years, 
serving as controlsGroup II: include 
twenty patients with recent MIwere 
fully in formabout the study such as 
typical history and ECG findings etc. 
They have been admitted to the critical 
care centers (CCC) of medical city. 18 
were males and 2 females. Their ages 
ranged between 35-65 years with a 
mean of 50 years. 
Both groups 1 and II were selected 
after exclusion of; IM injection, trauma 
and impaired renal function since 
myoglobin is primarily excreted 
through the kidneys. All individuals 
had normal renal functions. All 2 
groups were subjected to; 

1-Full clinical examination, ECG and 
chest X-ray. 

2- Routine work; 

Erythrocyte sedimentation rate (ESR). 

Blood urea (Enzymatic rate 
colorimetric  method), 

Serum creatine  (colorimetric method). 

SGOT (colorimetric method). 

LDH (colorimetric method). 

3-Specific laboratory tests: 
Serum myoglobin estimation. Serum 
CK-MB isoenzyme (kinetic method). 
Serum total              CPK (kinetic 
method). Venous blood samples were 
collected on arrival to the critical care 
center (CCC): with in the first 4, 12, 24 
and 48 hours of the onset of the chest 
pain . 

Fresh serum samples were analyzed  
for the following biochemical markers: 

Myoglobin, CK-MB isoenzyme and 
total CPK. 

Estimation of myoglobin (semi-
quantitatively) 
This test is based on an 
immunochemical reaction between 
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myoglobin and antibodies to 
myoglobin bound to latex particles. 
A visible agglutination of the particles 
takes place in the case of an 
Increased myoglohin concentration  
[5and6] 
Marked agglutination normally 
indicates myoglobin content of 110 ± 
20 µg /L. A semi quantitative 
evaluation is done by means of a 
dilution series[6and8] .So the serum is 
diluted with saline solution or 
phosphate buffer solution and the 
concentration is assessed from the 
serum dilution as follows:- 

Table(1): a semiquantitive evaluation of 
serum myoglobin by means of a dilution 

series 

Agglutination 
of the scrum 
dilution Seri 
 

Corresponds 
to a minimum 
Concentration 
of µg/L 
 

1:2 
 

200µ g/L 
 

1:4 
 

400µg/L 
 

1:8 
 

800µg/L 
 

1:16 
 

1600µg/L 
 

1:32 
 

3200µg/L 
 

Serum myogiobin showed a mean of85µg/L 
in control group. 

Measurement of the serum total 
creatin phosphokinase (CPK) 
activity 
The total serum CPK activity was 
determined by commercially available 
kit from Random company according 
to the method of RosalkK(9) . In this 
method,CPK enzyme catalyzes the 
phosphorylation of adenosine 
dinucleotide phosphate (ADP) in 
presence of creatin  phosphate as 
substrate to adenosine triposphate 
(ATP) and creatine: 

4        -ADP + phosphate CreatineCPK 
 

CPK
          Creatine +ATP.  

 
 

In the reaction mixture the added 
hexokinase enzyme will catalyze the 
phosphorylation of glucose by the ATP 
to produce glucose -6- phosphate 
(G6P) and ADP:- 

Glucose +ATP      Hexokinase         G6P+ADP  

G6P + NADP        G6PD         Gluconate 6 -

phosphate + NADPH 

 

The resulted G6P is oxidized by G6P - 
dehydrogenase (G6PD) to gluconate 
6-phosphate with* the reduction of 
NADP to NADPH. The NADPH 
produced, is proportional to CPK 
activity and is used in the reduction of 
p-nitro blue Tetrazolium (NBT) in the 
presence of Diaformzan to give blue 
violet colure of diaformzan which has 
on absorption maximum around 56o 
nm.The normal serum CPK activity is 
20-170 IU/L in women,and is 24-I95 
IU/L in men. 
 

Measurement of the serum 
Isoenzyme CK - MB activity 
Determination of CK- MB isoenzyme 
activity is based on the immune 
inhibition assay (10) using a 
commercially a available kit (Randox 
Company). 
An antibody is incorporated in the CPK 
reagent. This antibody will bind to and 
inhibit the activity of M subunit of CK - 
MB. The reference value of this Kit 
was up to 10 U/L. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table (2) shows the mean value of 
serum myoglobin and mean activities 
of serum total creatin phosphokinase 
(CPK), serum creatin kinase 
isoenzyme (CK-MB) in controls and 
patients with Acute MI within the first 4 
hrs. of the onset of chest pain -It is 
evident from table ( 3 )  that serum 
myoglobin showed a statistically 
significant rise in (9) patients with 
acute MI admitted to the critical care 
center 2-4 hrs from the onset of pain 
(mean 302.0 µg/L) ,while all other 
biochemical parameters were normal. 
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Table (2): Mean ± SEM of serum myoglobin, activities of total creatine 
phosphokinase (t-CPK), CK-MB isoenzyme, in control and patients with acute MI within the first 

4 hrs- of the onset of chest pain. 

 
 

Myoglobin µg/L

 

t-CPK U/L

 

CK-MB U/L 

 
Controls n=12 

 

110±20 

 

145,7 ±9.1

 

2.5 ± 0.3 

 
Patients after 4hrs n=20

 

302 ±21.2 (sig)**

 

N.S* 

 

N.S* 

 

                       N.S* =Non Significant 
                       Sig** = significant 

 

Table (3): Serum myoglobin in patients with acute MI 48 hrs following onset pain.

 

 
XULN =upper limits of normal 
 
 

                       TIME 
                                            4.00          12.00          24,00          48.00 

 
 

Fig (1-a): Mean serum myoglobin levels in Acute Ml 

 
 

Time hrs 

 

Mean ±SEM 

 

XULN 

 
4 
 

302 ±21.2 
 

3.9 
 

12 

 

1050.6 ± 90 

 

10.1 

 
24 

 

695.3 ± 70 

 

7.1 

 
48 

 

250.4 ±56 

 

2.9 

 

M
E

A
N
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                         4.00                   12.0                         24.00 

TIME(hours) 

Fig (1-b): showing the time rise in the activity of myoglobin 

 
It reached a peak at 12 hrs from the 
onset of pain (mean of 1050.6 µg/L) 
followed by a decline afterward to a 
mean of 695.3 µg/L as compared with 
controls (< 85 µg/L). At 48 hrs, serum 
myoglobin was still significantly higher 
than normal (mean 250.4 µg/L) as 
shown in table (3), fig (1-A) ,fig(1-

B).Three cases that were diagnosed 
as extensive anterior MI and died 
before 38 hrs from the onset of pain 
showed extremely high values (2900-
3100 µg/L). These values remained 
very high after 24 hrs and failed to 
decline till death. 

Table (4): and Fig (2-A) &Fig (2-B) 
shows non-significant increase in 
serum t-CPK activity in patient with 
Acute MI after 4hr ( p>0.05 ) ( mean 
±SEM = 194.61±12.1) rises to 0.5 
XULN but the mean of t-CPK activity 
of these patient shows significant 
increase ( P<0.01 ), (Mean ± SEM = 
580.3 ± 30.5) to 3.9 (XULN) folds after 
12 hrs. of the onset of chest pain, and 
marked &significantly increased 
(P90.01), mean ±SEM= 1200.5 ± 10) 
to 8.5 XULN after 24 hrs. of the onset 
of chest pain then begins to decline to 
only 1.8 XLILN after 48 hrs. These 
results are in agreement with those 
reported by Lee et al (1986) [11] who 
have also show that the serial t-CPK 
levels have atypical rise and fall with a 
peak value exceeding twice the usual 
upper limits of normal, they pointed 
out that the increases in t-CPK levels 
greater that ten folds the upper normal 
limits is usually associated with the 

large infarcts and with an increase in 
risk of mortality, 
About 98% of patients with Acute Ml 
had CPK elevation with in 24 hrs. of 
onset of pain (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
U

L
N
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Table (4); Mean ± SEM activities of total creatine phosphokinase (t-CPK) in patients with Acute MI after 

4 , 12 , 24 and 48 hours of the onset of pain. 

Time hrs. 
 

Mean ±SEM t-(CPK) 
 

XULN 
 

4 194.6 ±12.1 0.5 
12 580.3 ±30.5 3,9 
24 1200.5 ±10 8.5 

48 
 

270.5 ±20 
 

1.8 
 XULN =upper limits of normal 

 
 

  

TIME(hours) 

Fig(2-A):Mean serum t-CPK level in Acute Ml 
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TIME(hours) 
Fig (2-B): showing the lime rise in the activity of t-CPK enzyme 
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    Table (5) and figure (3-A) &fig (3-B) reveal pattern of rise in the activity of CK-MB 
isoenzyme in patients with AMI after  4 , 12 , 24  and 48hrs of the onset of chest pain. 

 
Time hrs. 

 
Mean ± SEM CK-MB 

 
XULN* 

 

4 

 

3.1 ±0.3 

 

1.2 

 
12 

 

28 ±1.2 

 

11 

 
24 

 
58±12 

 
23 
 

48 
 

16.1±1.7 
 

6-2 
 

*XULN = upper limits of Normal 

 

 
                      4.00           12.00          24.00          48.00 

TIME(hours)                                       

Fig(3-A):Mean serum CK-MB levels in Acute Ml 

 

                                             4.00                  12,00               24,00          48.00 
TIME(hours)                     

Fig (3-B): showing the time rise in the activity of CK-MB isoenzyme 
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The Mean . CK-MB activity shows 
non-significant increase (p>0.05),CK-
MB mean + SEM = 3.1 ± 0.3) rises to 
1.2 XULN after 4hr of onset of chest 
pain but shows significant increase 
(P<0.001) (CK-MB mean ±  SEM = 28 
± 1.2), rises to 11 XULN after l2 hr of 
onset of pain and peaks to 23XULN at 
24hr. then they start to decrease to 
6.2XULN after 48 hr. At 48 hr. serum 
CK-MB still showed a significantly 
higher level than normal (fig-4-A). 
These results are in agreement with 
those reported by (13)  , and (14) also 
reported that the first detectable 
abnormalities occur after myocardial 
infarction are the elevations of CK-MB 
and t-CPK levels in serum. These 
worker considered that the CK-MB 
test is the test of choice to confirm 
diagnosis of an Acute MI during which 
it begins to increase after 8-12 hrs of 
the onset of pain.  

Some studies considered that the 
measurement of CK-MB is a useful 
marker for the diagnosis of Acute MI; it 
is based on the premise that there are 
a higher percentage of MB 
creatinkinase in cardiac muscle than 
in skeletal muscle (15) 

Early workers utilizing radio immuno-
assays (RIA) of s-myoglobin showed 
its rise in the early stage of AMI but 

this test required 24 hr. incubation 
which was not practical. 
A passive heamagglutination method 
was introduced by (17) for serum 
myoglobin detection. This test had the 
advantage of being performed in any 
laboratory, but still carried the 
disadvantage of delay of results (l-2 
hours). 
A second major biochemical marker 
after s-myoglobin that rises in AMI is 
the CK-MB isoenzyme which is the 
specific enzyme showing increased 
activity in serum in any condition that 
disturbs membrane permeability to 
myoglobin enzymes(16, 18) 

Recently study, S.CK-MB showed an 
insignificant rise (mean 3.1 U/L, 
p<0.06) at 4 hrs in all patients 
admitted to CCC at that time as 
compared to normal control. Only after 
12 hrs from the onset of pain did CK-
MB show significant in all apatients 
reaching a peak at 24 hrs (mean 58 
U/l, p< 0.001) to decline afterwards. 
S.myoglobin manifested a significant 
rise at a time when CK-MB was still 
normal. It is thus clear that the rise 
peak and decline of S.myoglobin 
levels is always preceding that of CK-
MB thus allowing earlier detection and 
giving the former the advantage of 
being a more sensitive biochemical 
marker in acute myocardial infarction. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to detect 
biofilm formation by using isolates of 
Staphylococcus aureus and 
Staphylococcus epidermidis 
quantitatively. Further, depending on 
MICs value and in term of BICs and 
MBECs, to detect biofilm antimicrobial 
susceptibility test for selected 
antimicrobial agents against the study 
isolates.  
A total of Twenty-eight catheter urine 
specimens and wound swabs 
belonged to Thirty-two patients 
admitted to Ramadi Teaching Hospital 
during the period from February to  
June, 2009 were included in this study. 
Quantitative assay by 
spectrophotometric method with 
ELISA reader was achieved. 
Planktonic and biofilm antimicrobial 
susceptibility tests were performed. 
Out of 12 (37.5%) isolates of 
Staphylococcus epidermidis and 20 
(62.5%) isolates of Staphylococcus 
aureus, biofilms were produced in 
(100%) of all study isolates and 
produced biofilm strongly in the 
glucose supplemented media. Our 
result showed that minimal inhibitory  

 
 
 
concentrations were 2.1 ±1.2 µg/ml, 
46.7 ±18.6 µg/ml and 3.25 ±1.86 µg/ml 
for ciprofloxacin, piperacillin and 
amikacin respectively against 
logarithmic phase planktonic cells of 
Staphylococcus spp. Also, biofilm 
inhibitory concentrations and minimal 
biofilm eradication concentrations for 
selected antimicrobial agents were 
reached 50-100 X folds higher than 
MICs to inhibit and eradicate 
staphylococcal biofilm.  
All study isolates of Staphylococci 
produced biofilm quantitatively in 
glucose supplemented media. 
Furthermore, in biofilm antimicrobial 
susceptibility test, the biofilm producer 
isolates of Staphylococci required 50-
100 X folds higher than MIC for the 
same isolates at planktonic state to 
inhibit and eradicate bacterial biofilm 
from the surface of catheters. 
 
 
 
Key words: Staphylococci, bacterial 
biofilm, Indwelling bladder 
catheters 

. 
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 الملخص باللغة العربية

 تكوين الغشاء الحيوي    إلى تحديد     الدراسة تهدف
من قبل بكتريا العنقوديات الذهبيـة والعنقوديـات        
البيضاء كميا واختبـار حـساسيتها للمـضادات        
الميكروبية اعتمادا على قيم التراكيز المثبطة الدنيا       

تـم تحديـد    .  والمزيلة لـه   أعالهالمثبطة للغشاء   
ثبطـة والمزيلـة للغـشاء الحيـوي        التراكيز الم 

باالعتماد على التركيز المثبطـة الـدنيا لتحديـد         
حساسية الغشاء الحيوي المنتج من قبل عـزالت        

 28تم اسـتخدام    . الدراسة للمضادات الميكروبية    
عينة إدرار مأخوذة من أنابيب قـسطرة المثانـة         

 تم قيـاس  . مريض 32وعينات الجروح العائدة ل     
يوي بواسطة اسـتخدام القيـاس      تكوين الغشاء الح  

أظهرت النتائج  . الكمي بطريقة المطياف الضوئي     
 عزلـه مـن   (%37.5) 12 مـن مجمـوع   بأنه

 من العنقوديات (%62.5) 20العنقوديات الذهبية و
 و%) 100( 20 البيضاء أنتج الغشاء الحيوي في 

أظهرت . للبكتريا أعاله على التوالي  (95%) 19
 المطياف الضوئي كانـت      في طريقه  بأنهالدراسة  

 للغشاء الحيـوي  كافة عزالت الدراسة منتجه قويه  
   .في الوسط الحاوي على الكلوكوز

أظهرت النتائج بـان التراكيـز المثـبط األدنـى          
للسبروفلوكساسين والببراسيلين واالميكاسين ضـد     

 18.6± 46.7  1.2± 2.1عزالت الدراسة كانت 

µg/ml and 3.25 ±1.86 µg/ml ــايكرو  م
 التراكيـز  احتاجـت  فيمـا  التوالي على مل/رامغ

 خمـسون  من له والمزيلة الحيوي للغشاء المثبطة
 في المقاس األدنى المثبط التركيز ضعف مائة الى

   .الدراسة من السابق الجزء
 مـن  الدراسـة  عزالت كافة بان الدراسة تستنتج
 في كميا الحيوي الغشاء أنتجت العنقوديات بكتريا
 أظهـرت  فيما بالكلوكوز لمجهزا يالزراع الوسط

 مـن  احتياجهـا  أعـاله  للغشاء المنتجة العزالت
 األدنـى  المثبط التركيز ضعف مائة إلى خمسون
 مـن  الغشاء وإزالة لتثبيط له منتجة الغير للبكتريا
 . القسطرة أنابيب سطوح

 
 
 
INTRODUCTION 

  
Staphylococcal disease is protean in 
its manifestations, reflecting the 
diversity of virulence determinants in 
its arsenal. Biofilms represent a large 
subset of disease manifestations 

caused by S. aureus and have an 
enormous detrimental impact on 
patient outcomes and costs. S. aureus 
infections are difficult to manage, often 
needing weeks of intravenous 
antimicrobial therapy. Severe 
infections, particularly those involving 
implants, require surgical removal of 
the implant for successful cure. If not 
treated aggressively, the infections 
can recur and develop into chronic 
problems that require prolonged and 
even lifelong antimicrobial suppression 
(1). Moreover, other processes may 
regulate detachment of organisms 
from the biofilm to transport S. aureus 
to new sites of infection, another 
exciting area open to further 
investigation. The recognition that S. 
aureus forms biofilms on both native 
tissue and medical devices and 
implants has been a critical step 
towards understanding its 
pathogenesis and the challenges 
clinicians face with these serious 
infections. Staphylococcus 
epidermidis, a skin commensal that 
rarely causes disease without the 
presence of foreign material. This 
bacterium has been attached to 
explanted medical devices encased in 
slime (2). This provided early evidence 
that the biofilm concept applied to 
human disease. Subsequently, studies 
have also demonstrated S. aureus 
biofilms on intravascular catheters, 
explanted pacemaker leads, within 
bone, and as vegetations on heart 
valves (3,4). Moreover, investigators 
showed that S. aureus can produce 
the same slime as S. epidermidis (5). 
The fact that S. aureus, unlike S. 
epidermidis, is virulent enough to 
routinely produce biofilms on native 
tissue alone without the presence of 
foreign material makes elucidating its 
particular biofilm physiology important 
for devising strategies to combat its 
biofilms more effectively. 
The recognition that S. aureus forms 
biofilms on both native tissue and 
medical devices and implants has 
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been a critical step towards 
understanding its pathogenesis and 
the challenges clinicians face with 
these serious infections. Moreover, 
investigators have shown that S. 
aureus can produce the same slime as 
S. epidermidis. The fact that S. 
aureus, unlike S. epidermidis, is 
virulent enough to routinely produce 
biofilms on native tissue alone without 
the presence of foreign material 
makes elucidating its particular biofilm 
physiology important for devising 
strategies to combat its biofilms more 
effectively (6). 
The overall goals of this study are to 
detect in vitro biofilm formation by 
Staphylococcus aureus and 
Staphylococcus epidermidis  
qualitatively by tube adhesion method 
and foley catheter assay and 
Quantitatively by spectrophotometric 
assay with ELISA reader under two 
experimental conditions. Further, in 
terms of MICs and sub-MICs, to 
determine antimicrobial susceptibility 
test for logarithmic phase planktonic 
cells of study isolates of Staphylococci 
to selected antimicrobial agents. 
Furthermore, in term of BICs and 
MBECs, biofilm antimicrobial 
susceptibility test for biofilm producer 
isolates of Staphylococci to selected 
antimicrobial agents. 
 
PATIENTS AND METHODS 

 
A total of Twenty-eight catheter urine 
specimens and wound swabs 
belonged to Thirty-two patients 
admitted to Departments of Urology 
and surgery in Ramadi General 
Hospital was studied during the period 
from February to June, 2009. 
21(65.6%) were male and 11 (34.4%) 
were female with male to female ratio 
1: 1.9. The age of the patients varied 
between 19 years and 76 years old 
with mean value (31.14 Y). Full 
informative history had been taken 
directly from the patient or his parents 
or relatives, and the information was 

arranged in an informative clearly 
detailed formula sheet. The clinical 
data regarding the distribution of 
isolates, type of specimens and type of 
infection are presented in table 1.  
Under aseptic conditions, catheter 
specimens of urine (CSU) were 
obtained by withdrawing the sample 
with syringe and needle from the 
catheter tube (junction area between 
catheter and collection tube). Catheter 
urine specimens were transported to 
the laboratory with minimum delay. 
Firstly, urine specimens were  cultured 
immediately by semiquantitative 
culture technique to avoid 
contamination. In this technique, under 
aseptic conditions a standardized 
(fixed known volume) inoculum of 
uncentrifuged urine and the swabs 
were streaked on the sectors of 
nutrient, blood and MacConkey agar 
plates and incubated at 37ºC for 24 
hours, if no growth was detected, 
plates were re-incubated for another 
24 hours before reported as negative 
cultures. After incubation, regarding 
urine specimens, the total number of 
colonies per ml was counted. Isolates 
were well bacteriologically identified as 
staphylococci and differentiated either 
Staph aureus or Staph. epidermidis 
depending on tube coagulase test, and 
growing on coagulase mannitol salt 
agar (HiMedia co.) and DNase agar 
(Oxoid) and confirmed by biochemical 
tests (7). The isolated bacteria were 
stored in brain heart infusion broth 
(BHI) medium containing 20% 
glycerol. Before each experiment, one 
aliquot was thawed quickly at 37 ºC 
and subcultured on blood agar plates 
at 37 ºC for 24 hr. 

 
 
Quantitative biofilm formation 
assays: 
Spectrophotometric method 

 
Working cultures were prepared by 
inoculation on Brain heart infusion 
agar and Columbia agar 
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supplemented with 5% blood and 
incubated aerobically at 37 ºC for 24 
hr. The cultures were used to prepare 
bacterial suspension in sterile distilled 
water adjusted to a 0.5 McFarland 
standard. The suspensions obtained 
were inoculated into a brain-heart 
infusion broth. Then poured into the 
wells of plastic microplates (8). 
The modified microtiter plate test, with 
some improvements, was employed 
for the quantification of biofilm. Wells 
of sterile 96-well flat- bottomed plastic 
micro plates were filled with 250µL of 
the BHI broth. Negative control wells 
contained the broth only. 20 µL of 
bacterial suspension was then added 
to each well. The plates were 
incubated at 37 Cº for 24hr. following 
incubation, the content of each well 
was aspirated, and each well was 
washed three times with 300µL of 
sterile distilled water. The remaining 
attached bacteria were fixed with 200 
µL of methanol per well, and after 15 
min the plates were emptied and left to 
air dry. Afterthat the plates were 
stained for 5 min with 160 µL per well 
of crystal violet used for gram stain. 
Excess stain was rinsed off by placing 
the microplates under running tap 
water. After the plates were air dried, 
the dye which was bound to the 
adherent cells was resolublized with 
160 µL of 33 %( v/v) glacial acetic acid 
per well. The optical density (OD) of 
each well was measured at 570 nm 
(8).  

 
Planktonic antimicrobial 
susceptibility test:-  
In this part of study, antimicrobial 
susceptibility test for selected 
antimicrobial agents against 
logarithmic phase planktonic cells of 
Staphylococcus spp. was achieved. 
Minimal and sub-minimal inhibitory 
concentrations for ciprofloxacin, 
piperacillin and amikacin were 
detected. This test was achieved 
according to the criteria laid down by 
National Committee For Clinical 

Laboratory Standard, 2001 by using 
an international quality isolate of 
Staphylococcus aureus American 
Type Culture Collection (ATCC) 25923 
(9). 
 
Biofilm antimicrobial susceptibility 
test:- 

Antimicrobial susceptibility test for 
sessile cell of Staphylococcus spp. 
was achieved by detecting the biofilm 
inhibitory concentration (BIC) and 
minimal biofilm eradication 
concentration (MBEC). The calculation 
of different concentrations of 
antimicrobial agents used based on 
the minimal inhibitory concentrations 
obtained by broth macrodilution 
technique achieved against logarithmic 
phase planktonic cells. Each study 
isolate was determined quantitatively 
by counting the cells of 
Staphylococcus spp. After 24 hours 
incubation of 1 cm catheter segments 
with 10^6 cfu/ml, the control for number 
of colonies after vortexing of the broth 
media containing catheter and 
compare latterly to the total no. of 
colonies for these isolates after 
exposure to desired concentration of 
antimicrobial agents. Concentrations 
of 1, 10, 50,100 and 500 XMIC were 
chosen to determine the biofilm 
inhibitory concentrations (BICs) and 
minimum biofilm eradication 
concentrations (MBECs). 

 
RESULTS 
 
The distribution of clinical isolates of 
Staphylococcus spp. according to the 
type of specimens and type of 
infection were represented in the 
following table:- 
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Table 1: The distribution of clinical isolates of Staphylococcus spp. according to the 
type of specimens and type of infection. 

 
No. (  %) of isolates Type of specimens Type of infections 

Staphylococcus aureus 20 (62.5%) 
13 (65%) Catheter urine Catheterized Urinary tract 

infection 
7 (35%) Wound swab Diabetic foot infection 

Staphylococcus epidermidis 12 (37.5%) 
7 (58.33%) Catheter urine Catheterized Urinary tract 

infection 
5 (41.67%) Wound swab Diabetic foot infection 

 
 
In the quantitative biofilm formation 
assay, spectrophotometric method 
was achieved under two set of 
experimental conditions (with and 
without glucose). Our results 
showed that out of 20 (62.5%) 
isolates of S aureus., all isolates 
were produced biofilm strongly (OD 
was more than 0.25) in the glucose 
supplemented media while 18 
(90%) of them were produced 
biofilm strongly in the glucose 

supplemented media and 2 (10%) 
isolates were weak biofilm 
producers in the glucose 
supplemented media. On the other 
hand no significant differences 
observed in the readings of optical 
density at 570 nm with the 
presence and absence of glucose 
among isolates of S. aureus (0.536 
± 0.259) and (0.365 ± 0.17) 
respectively (P value = 0.03)  
(Table 2). 

 

 

Table 2. The results of spectrophometric assay among 20 isolates of Staphylococcus 
aureus under two experimental conditions. 

 

Experimental 
condition 

O.D570 m 
Mean±SD 

No. 
biofilm 

producer 
SP WP NP 

P 
Value 

No. of 
biofilm 

producer 
by tube 
method 

No. of 
biofilm 

producer 
by 

catheter 
method 

With glucose 0.536 ± 
0.259 

20(62.5%) 18(90%) 2(10%) - 

Without 
glucose 

0.365 ± 
0.17 

19 (95%) 16(80%) 3(15%) 1(5%) 
0.03 17 (85%) 19 (95%) 

 

Regarding to S. epidermidis, our 
results showed that all S. epidermidis 
isolates which were submitted to this 
study produced biofilm strongly in the 
glucose supplemented and in the 
absence of glucose 11(91.67%) 
isolates were produced biofilm strongly 
and 1(8.33%) isolates were weak 

biofilm producers. On the other hand 
no significant differences observed in 
the readings of optical density at 570 
nm with the presence and absence of 
glucose among isolates of S. 
epidermidis (0.450 ±0.18) and (0.387 ± 
0.11) respectively (P value =0.278)  
(table 3). 
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Table 3: The results of spectrophometric assay among 12 isolates of Staphylococcus 
epidermidis under two experimental conditions. 

 

Experimental 
condition 

O.D570 m 
Mean±SD 

No. 
biofilm 

producer 
SP WP NP 

P 
Value 

No. of 
biofilm 

producer 
by tube 
method 

No. of 
biofilm 

producer 
by 

catheter 
method 

With glucose 
0.450 
±0.18 

12(37.5%) 12(100%) - - 

Without 
glucose 

0.387 ± 
0.11 

12(37.5%) 11(91.67%) 1(8.33%) - 
 

0.278 
10 

(83.33%) 
12(100%) 

 
Our result showed that minimal 
inhibitory concentrations were 2.1 ±1.2 
µg/ml, 46.7 ±18.6 µg/ml and 3.25 
±1.86 µg/ml for ciprofloxacin, 
piperacillin and amikacin respectively 
against logarithmic phase planktonic 

cells of Staphylococcus spp. while the 
sub-minimal inhibitory concentrations 
were 1.06 ±0.62 µg/ml, 23.3 µg/ml ± 
9.3 and 1.63 ±0.93 µg/ml for the same 
antimicrobial agents respectively. 
 

 
  

Table 4: The results of minimal and sub-minimal inhibitory concentrations for 
antimicrobial agents against selected isolates of Staphylococci 

. 
Ciprofloxacin Piperecillin Amikacin 

Isolate no. MIC 
µg/ml 

subMIC µg/ml 
MIC 

µg/ml 
subMIC 
µg/ml 

MIC 
µg/ml 

subMIC 
µg/ml 

SA1 0.5 0.25 64 32 8 4 
SA 4 2 1 64 32 2 1 

SA 7 4 2 64 32 4 2 

SA 9 1 0.5 32 16 2 1 
SA10 2 1 16 8 4 2 
SA11 2 1 32 16 2 1 
SA12 1 0.5 64 32 4 2 
SE5 2 1 32 16 1 0.5 
SE6 1 0.5 32 16 2 1 
SE8 4 2 64 32 2 1 

SE10 4 2 64 32 4 2 
SE12 2 1 32 16 4 2 

Staphylococcus 
aureus 
25922 

0.5 0.25 0.25 0.125 1 0.5 

Mean ±SD 2.1 ±1.2 1.06 ±0.62 46.7 ±18.6 23.3 ± 9.3 3.25 ±1.86 1.63 ±0.93 

 
 

With regard to ciprofloxacin, the BIC for 
SA1, SA4, SA7, SA9, SA 10, SA11, 
SA18,SE5, SE6, SE8, SE10 and 
SE12study isolates were 50 (100 
XMIC), 200 (100 XMIC), 1000 (500 
XMIC), 100 (100 XMIC), 1000  

 

(500 XMIC), 1000 (500 XMIC), 100 
(100XMIC), 1000 (500XMIC), 500 
(500XMIC), 2000 (500XMIC), 1000 
(500XMIC) and 1000 (500XMIC)  µg/ml 
respectively. These isolates has been 
shown clearance of broth  (inhibition of 
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biofilm) and reduced the viable count of 
bacterial biofilm from 35 x 105, 33 x 105, 
30X104, 40 x 105, 30X102, 65 x 105, 70 x 
104 to 63X104, 60 x 105, 200X104, 55 x 
104, and 73 x 105 respectively. On the 
other hand, the concentrations of  500 
(100 XMIC), 1000 (500 XMIC), 1000 
(500 XMIC), 500 (500XMIC), 1000 (500 
XMIC), 2000 (1000 XMIC), 500 (500 
XMIC), 2000 (1000 XMIC),1000 

(1000XMIC), 2000 (500XMIC), 4000 
(1000XMIC) and 2000 (1000XMIC) 
µg/ml were enough to eradicate 
Staphylococcal spp biofilm from the 
catheters for the above mentioned 
isolates respectively with high significant 
difference, MIC 2.1 ±1.2), BICs (829.2 
±678.4) and MBECs (1458.3± 1010.4) 
µg/ml with P value less than 0.05 (table 
5, figure 1). 

 
 
 

Table 5: The biofilm inhibitory concentrations (BICs) and minimal biofilm eradication 
concentration (MBECs) for ciprofloxacin against biofilm producing isolates of 

Staphylococcus spp. 
 

Isolate no. Colony count 

for control 

(CFU/ml) 

Biofilm inhibitory concentration (BIC) Minimal biofilm eradication 

concentration (MBEC) 

  No. of 

folds 

higher 

than MIC 

Conc. 

µg/ml 

Colony 

count 

CFU/ml 

No. of folds 

higher than 

MIC 

Conc. 

µg/ml 

Colony 
count 

CFU/ml 

SA1 35 x 105 100X 50 41 x 102 100X 500 Zero 

SA 4 33 x 105 100 X 200 98 500 X 1000 Zero 

SA 7 30X104 500X 1000 75 500X 1000 Zero 

SA 9 40 x 105 100 X 100 33 x 102 500 X 500 3 

SA10 30X102 500X 1000 100 500X 1000 5 

SA11 65 x 105 500 X 1000 35 x 102 1000X 2000 Zero 

SA12 70 x 104 100 X 100 40 x 102 500 X 500 Zero 

SE5 63X104 500X 1000 30 x 102 1000X 2000 Zero 

SE6 60 x 105 500 X 500 72 1000 X 1000 2 

SE8 200X104 500X 2000 150 500X 2000 zero 

SE10 55 x 104 500 X 2000 87 1000 X 4000 5 

SE12 73 x 105 500 X 1000 33 x 102 1000 X 2000 Zero 

Mean ± SD   829.2 

±678.4 

  1458.3± 

1010.4 
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Fig (1):  Comparison of susceptibility parameters for ciprofloxacin against logarithmic phase 
planktonic cells and sessile (adherent) cells of study isolates of Staphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis. 
 
 
 

Also, our results showed that the 
member of aminoglycosides, amikacin, 
inhibits Staphylococcus spp biofilm at 
the following inhibitory concentrations: 
800, 200, 400, 
1000,1000,200,2000,100,1000,1000,4
00, and 1000 µg/ml for the above 
mentioned isolates of Staphylococcus 
spp. respectively and reduced the 
viable counts for these isolates 
markedly as observed in table 6, but 
these concentrations were not enough 
to eradicate bacterial biofilm from the 

catheters. On the other hand, the 
MBECs for amikacin against these 
study isolates were 4000, 1000, 2000, 
2000, 1000, 
1000,4000,500,2000,2000,4000,and 
2000 µg/ml respectively and no colony 
appeared on the culture counting 
plate. Statistically, there is high 
significant difference (P value less 
than 0.05) with MICs (3.25 ±1.86), 
BICs (758.3 ± 535.1) and MBECs 
(2125 ±1245.4) µg/ml as represented 
in table 6 and figure 2. 

 
Table 6: The biofilm inhibitory concentrations (BICs) and minimal biofilm eradication 

concentration (MBECs) for amikacin against biofilm producing isolates of 
Staphylococcus spp. 

 
Isolate no. Colony count 

for control 
(CFU/ml) 

Biofilm inhibitory concentration (BIC) Minimal biofilm eradication 
concentration (MBEC) 

  No. of 
folds 

higher 
than MIC 

Conc. 
µg/ml 

Colony 
count 

CFU/ml 

No. of folds 
higher than 

MIC 

Conc. 
µg/ml 

Colony 
count 

CFU/ml 

SA1 112 x 105 100 X 800 32 x 102 500 X 4000 Zero 
SA 4 100 x 105 100 X 200 61 x 102 500 X 1000 Zero 
SA 7 35 x104 100 X 400 73 500 X 2000 Zero 
SA 9 83 x 104 500 X 1000 85 1000 X 2000 8 
SA10 30 x104 500X 1000 100 500 X 1000 Zero 
SA11 135 x 105 100X 200 41 x 102 500 X 1000 Zero 
SA12 95 x 105 500X 2000 33 x 102 1000 X 4000 3 
SE5 63 X104 100X 100 53 500 X 500 Zero 
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SE6 32 x 105 500 X 1000 47 1000 X 2000 Zero 
SE8 200 x 104 500 X 1000 180 1000 X 2000 7 
SE10 180 x 104 100 X 400 34 1000 X 4000 Zero 
SE12 75 x 105 500 X 1000 34 x 10 2 1000 X 2000 Zero 
Mean ± SD   758.3 ± 

535.1 
  2125 

±1245.4  
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Fig( 2):  Comparison of susceptibility parameters for amikacin against logarithmic phase 

planktonic cells and sessile (adherent) cells of study isolates of Staphylococcus aureus and 
Staphylococcus epidermidis 

 
 
 

Third generation Cephalosporins, 
piperacillin inhibited Staphylococcus 
spp biofilm at the concentrations range 
between 100-500 folds higher than 
MIC at the following inhibitory 
concentrations: 6400, 6400, 32000, 
3200, 8000, 3200, 6400, 3200, 3200, 
32000, 6400 and 3200 µg/ml for the 
above mentioned isolates of 
Staphylococcus spp respectively. 
piperacillin decreased the viable 
counts for these isolates to the levels 

at which inhibit the growth of bacteria 
but not eradicate it (table 7). Biofilm 
producer isolates of Staphylococcus 
spp was killed at the following cidal 
concentrations  64000, 32000, 32000, 
32000, 16000, 16000, 16000, 16000, 
32000, 64000, 64000, and 32000 
respectively with high significant 
difference (P value is less than 0.05 
with MICs (46.7 ±18.6), BICs (9466.7 
±10666.9) and MBECs (34666.7 
±19094.7) µg/ml (table 7 and figure 3). 
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Table 7:The biofilm inhibitory concentrations (BICs) and minimal biofilm eradication 
concentration (MBECs) for piperacillin against biofilm producing isolates of 

Staphylococcus spp. 
 

Isolate no. Colony count 
for control 
(CFU/ml) 

Biofilm inhibitory concentration (BIC) Minimal biofilm eradication concentration 
(MBEC) 

  No. of 
folds 

higher 
than MIC 

Conc. 
µg/ml 

Colony 
count 

CFU/ml 

No. of folds 
higher than 

MIC 

Conc. 
µg/ml 

Colony 
count 

CFU/ml 

SA1 33 x 105 100 X 6400 100 1000 X 64000 Zero 
SA 4 38 x 105 100 X 6400 95 500 X 32000 Zero 
SA 7 35 x104 500 X 32000 33 500 X 32000 Zero 
SA 9 116 x 105 100 X 3200 37 x 102 1000 X 32000 8 
SA10 40 x 105 500 X 8000 69 1000 X 16000 Zero 
SA11 53 x 105 100 X 3200 41 x 102 1000 X 16000 Zero 
SA12 67 x 105 100 X 6400 85 500 X 16000 Zero 
SE5 63X104 100 X 3200 37 500 X 16000 9 

SE6 88 x 105 100 X 3200 39 x 102 1000 X 32000 Zero 
SE8 200X104 500 X 32000 66 1000 X 64000 Zero 

SE10 79 x 105 100 X 6400 33 x 102 1000 X 64000 7 
SE12 81 x 105 100 X 3200 75 1000 X 32000 Zero 
Mean ± SD   9466.7 

±10666.9 
  34666.7 

±19094.7 
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Fig( 3) Comparison of susceptibility parameters for piperacillin against logarithmic phase 
planktonic cells and sessile (adherent) cells of study isolates of Staphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis. 
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DISCUSSION 
 
Biofilm pathogenesis in all 
microorganisms is at least a three-step 
process. The initial stage of biofilm 
pathogenesis is the adhesion of 
microorganisms to a surface. This 
surface can be either biological tissue 
or an inorganic material. The second 
stage involves cell proliferation on the 
surface and the production of an 
exopolysaccharide matrix that 
facilitates intercellular aggregation. 
The third and final stage is the 
organization of encased bacteria into 
three-dimensional structures that look 
like mushroom shaped towers 
interspersed by channels through 
which nutrients and waste products 
can flow (10). Since the process of 
biofilm formation starts with bacterial 
adhesion, one might expect that the 
physiology of adherent and planktonic 
(non-adherent) forms of S. aureus 
differs considerably. Investigators 
have studied S. aureus in the early 
stages of attachment to silicone 
surfaces and shown that differences in 
physiology between adherent and 
planktonic cells can be detected even 
before cellular aggregation and 
production of the polysaccharide 
matrix. Adherent bacteria grow at 
about half the rate of bacteria in 
planktonic culture, but fully retain their 
viability. They also have decreased 
membrane potentials relative to 
planktonic bacteria, indicating a 
decreased metabolism. However, S. 
aureus in the exponential phase of 
growth generally exhibits increased 
respiratory activity. Of particular note 
is a significant increase in 
antimicrobial resistance evident within 
2 hours of initial adhesion and 
increasing over 7 days. Some of the 
resistance, particularly to the cell wall 
active β lactam and glycopeptide 
antimicrobials, can be attributed to the 
decreased growth rate of the adherent 
bacteria. Taken together, these 
differences in physiology between the 

adherent and planktonic S. aureus 
support the existence of two different 
phenotypes: biofilm and planktonic 
(11, 12). 
With regard to antimicrobial 
susceptibility test for planktonic cells 
Our result showed that minimal 
inhibitory concentrations were 2.1 ±1.2 
µg/ml, 46.7 ±18.6 µg/ml and 3.25 
±1.86 µg/ml for ciprofloxacin, 
piperacillin and amikacin respectively 
against logarithmic phase planktonic 
cells of Staphylococcus spp. while the 
sub-minimal inhibitory concentrations 
were 1.06 ±0.62 µg/ml, 23.3 µg/ml ± 
9.3 and 1.63 ±0.93 µg/ml for the same 
antimicrobial agents respectively. 
Traditionally, microbiologists have 
evaluated the efficacy of antimicrobial 
agents by measuring the minimal 
inhibitory concentration (MIC) which is 
defined as the lowest concentration of 
antimicrobial agents which inhibits 
bacterial growth after overnight 
incubation (13). In virtually all 
diagnostic laboratories, these 
measurements are made on freely 
floating, planktonic laboratory 
phenotypes. These assays measure 
only the concentration of 
chemotherapeutic agents required to 
inhibit growth or kill planktonic 
bacteria. For some antibiotics, the 
concentration required to kill sessile or 
adherent bacteria may be greater than 
a thousand times that required to kill 
planktonic bacteria of exactly the same 
strain (14). Therefore, the use of 
typical laboratory planktonic bacteria 
for selection of chemotherapeutics 
may be inappropriate under some 
circumstances (13). In this study, MICs 
for selected antimicrobial agents 
(ciprofloxacin, cefotaxime and 
amikacin) against logarithmic phase-
planktonic cells were determined by 
using macrobroth dilution technique 
with the presence of international 
standard isolates (Staphylococcus 
aureus ATCC 25923). The MICs were 
2.1 ±1.2 µg/ml, 46.7 ±18.6 µg/ml and 
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3.25 ±1.86 µg/ml for the above 
mentioned antimicrobial agents 
respectively. 
In spite of MIC assay remain the 
golden standard test and the best way 
to select potentially the effective 
antimicrobial agents, the minimal 
biofilm eradication concentration 
(MBEC) was developed for rapid and 
reproducible antimicrobial 
susceptibility testing for bacterial 
biofilm in the anticipation that the 
MBEC would be more reliable for 
selection of clinically effective 
antimicrobials in such infections (13). 
Thus, our study has been undertaken 
to explain in one of its purposes which 
concentrations are required to 
eradicate pseudomonal biofilm formed 
on indwelling urinary catheters in term 
of MBEC based on MICs and sub-
MICs for selected antimicrobial agents 
against logarithmic phase planktonic 
cells. 
Antimicrobial susceptibility test for 
sessile cell of Staphylococcus spp. 
was achieved by detecting the minimal 
biofilm eradication concentration 
(MBEC). The calculation of different 
concentrations of antimicrobial agents 
used was based on the minimal 
inhibitory concentrations obtained by 
broth macrodilution technique 
achieved against logarithmic phase 
planktonic cells of Staphylococcus 
aureus. Our result revealed that the 
biofilm cells were required 50-100 
times the MIC values for ciprofloxacin 
obtained for the same isolates in the 
logarithmic phase of  planktonic cells 
with MIC mean (2.1 ±1.2) µg/ml and 
MBEC mean (1.06 ±0.62) µg/ml with 
high significant difference (P value 
less than 0.05). Yassien and Khardori 
(14) documented that the high 
concentrations of flouroquinolones 
were used to treat the performed 
biofilms because 1) these 
concentrations would be expected to 
reach the biofilms when therapeutic 
doses of flouroquinolones 
(ciprofloxacin is one of the 

flouroquinolones) are infused through 
the vascular catheters and, 2) using 
such high concentrations would 
minimize the exposure of very large 
inoculum of bacteria in the biofilms to 
sub inhibitory concentrations of the 
flouroquinolones. This effect is 
concentration dependent.  
It is well documented that the 
mechanisms of ciprofloxacin effect in 
the biofilm include 1) electrostatic 
interference with the adhesion of 
bacteria and/or glycocalyx to the 
substratum, 2) activation or release of 
enzymes to disrupt the 
exopolysaccharide (glycocalyx) in the 
biofilm and, 3) inhibition of the 
formation of new glycocalyx. 
Irrespective of the mechanisms 
involved, the observed effects of the 
ciprofloxacin may improve the 
pharmacodynamics of the antibacterial 
agents used to treat prosthetic device 
related infections (14).  
The genetic and molecular basis of 
biofilm formation in staphylococci is 
multifaceted. The ability to form a 
biofilm affords at least two properties: 
the adherence of cells to a surface and 
accumulation to form multilayered cell 
clusters. A trademark is the production 
of the slime substance PIA, a 
polysaccharide composed of beta-1,6-
linked N-acetylglucosamines with 
partly deacetylated residues, in which 
the cells are embedded and protected 
against the host's immune defence 
and antibiotic treatment (15). 
Also, Regarding to piperacillin, our 
result revealed that the biofilm cells 
were required 50-100 times the MIC 
values obtained against study isolates 
in logarithmic phase planktonic cells 
with MIC mean (46.7 ±18.6) µg/ml and 
MBEC mean (23.3 ± 9.3) µg/ml. Mah, 
and co-workers (16) explained the 
genetic basis for biofilm antibiotic 
resistance by identifying a 
chromosomal locus in his study called 
'ndvB' which his required for the 
synthesis of periplasmic glucans. 
These periplasmic glucans interact 
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physically with antimicrobials and the 
formed glucose polymers may prevent 
antimicrobials from reaching their sites 
of action by sequestering these 
antimicrobial agents in the periplasm. 
Further, the same researchers 
indicated that biofilm themselves are 
not simply a diffusion barrier to these 
antimicrobials, but rather that bacteria 
within these microbial communities 
employ distinct mechanisms to resist 
the action of antimicrobial agents. 
Also, with regard to amikacin, our 
result revealed that the biofilm cells 
were required 50-100 fold greater than 
MICs observed for study isolates of 
Pseudomonas aeruginosa in 
logarithmic phase planktonic cells with 
MIC mean (3.25 ±1.86) µg/ml and 
MBEC mean (1.63 ±0.93) µg/ml high 
significant difference (P value < 
0.0001). Anderal and associates (17) 
documented that resistance in the 
biofilm population is probably not 
genetically encoded or due to the 
selection of resistant bacterial 
subpopulations, since the resistance 
disappear when bacteria are removed 
from the catheter. Resistance is 
probably due to the physiological state 
of the individual cells rather than a 
function of biofilm formation or slime 
production. Adherent bacteria grow 
more slowly than planktonic bacteria 
as a result of the adherence process 
rather than of nutrient depletion. It has 
also been postulated that only the 
surface of layers of a biofilm are 
exposed to a lethal dose of the 
antibiotic, due to a reaction-diffusion 
barrier which limits the transportation 
of the antibiotic to the biofilm. 
Two main aspects of the biofilm 
phenotype are particularly relevant to 
clinical disease. The first feature is the 
dramatic increase in antimicrobial 
resistance. For S. aureus biofilms, the 
in vitro minimum bactericidal 
concentrations (MBCs) of most 
antimicrobial agents averages 2 to 
1,000-fold higher than their identical 
planktonic forms (18, 19). The second 

feature of the biofilm phenotype is the 
inability of the host immune cells to kill 
the biofilm bacteria. For example, 
investigators recently showed that 
leukocytes were able to bind and 
penetrate a S. aureus biofilm, but were 
unable to phagocytose any of the 
bacteria within the biofilm structure 

(20). These features explain why 
antimicrobial therapy alone for biofilm 
related infections frequently fails. 
Successful surgical debridement or 
replacement of an implant provides the 
mechanism for the mechanical 
removal of the bacteria. 
The conventional approach to 
management of S. aureus biofilm 
infections remains antimicrobial 
therapy and proper surgical resection 
and debridement. However, the 
emergence of new antimicrobial 
resistance typified by vancomycin 
intermediate and resistant S. aureus 
strains is a driving force for developing 
alternative approaches, among them 
the surface modification of 
intravascular catheters with 
antimicrobial agents. While there have 
been indications that these catheters 
reduce S. aureus infections, their 
efficacy remains controversial (21). 
The study concluded that all study 
isolates of Staphylococci were 
produced biofilm qualitatively by 
spectrophotometric method with 
ELISA reader which was an accurate 
method for detection the bacterial 
adherence to the surface of microtiter 
plates. Further, under two set of 
experimental conditions, presence and 
absence of glucose in the culture 
media, glucose serve as a potent 
enhancer for biofilm production for the 
study isolates. Furthermore, in biofilm 
antimicrobial susceptibility test, the 
biofilm producer isolates of 
Staphylococci were required 50-100 X 
folds higher than MIC for the same 
isolates at planktonic state to inhibit 
and eradicate bacterial biofilm from the 
surface of catheters.  
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  -Iraqi virtual Science Library/ IVSLالمكتبة العلميـة االفتراضـية العراقيـة    

   معوقات وحلول

  مائدة علي جاسم 

   جمهورية العراق – بغداد – المنصور –المعهد الطبي التقني 

lmوopqrstا vwoxsا: maidafalahi7@yahoo.com  

  
  ص باللغة العربية الملخ

  
يهدف البحث الى التعرف على المشاكل    

والصعوبات التي تواجه المستفيد من المكتبة 
العلمية االفتراضية العراقية، ووضع الحلول 
المالئمة لها، والتعرف على حجم استخدام هذه 
المكتبة من قبل المستفيد وكيفية الوصول الى 

نة عشوائية للمعلومات المطلوبة شملت الدراسة عي
وتوصلت . من مجتمع الدراسة% 25بلغت 

الدراسة الى مجموعة من النتائج منها صعوبة 
اجراءات التسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية 
العراقية، وضعف االعالم العلمي عن هذه المكتبة 

  .وحاجة المكتبات الجامعية الى اخصائي معلومات
  
  
  

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to identify the 
obstacles faced the user of the Iraqi 
science virtual library, suggesting 
appropriation solution, and the 
approaches to reach the needed 
information the study covered random 
sample of 25% of the studied society  
the result are as follows: 

1- Difficulties of submitting in 
IVSL. 

2- Weakness of the scientific 
information activities. 

3- The need for information 
specialist in the university 
libraries. 

  
  
  

  المقدمة
  

يواجه الباحث عن المعلومات عند تسجيله وولوجه 
الى موقع المكتبة العلمية االفتراضية العراقية 
بعض المشاكل التي تؤدي الى صعوبة تعامله مع 

يطرحه البحث موقع هذه المكتبة، فالتساؤل الذي 
  : هو

هل يمكن وضع حلول لهذه المعوقات التي تواجه 
كتبة وتجعل حجم المستفيد النهائي لهذه الم

  استخدامه لمحتويات المكتبة يحقق اعلى فائدة له؟
   يهدف البحث للتعرف على المشاكل 
والصعوبات التي تواجه المستفيد من المكتبة 
العلمية االفتراضية العراقية، ووضع الحلول 
المالئمة لها، والتعرف على حجم استخدام هذه 

لمعلومات المكتبة من قبل الباحث وكيفية الوصول ل
  .المطلوبة

تكمن اهمية البحث بكونه خطوة اولية للتعرف 
على ما يعانيه الباحث في التسجيل والولوج في 
المكتبة العلمية االفتراضية العراقية، وكذلك 
التعرف على ما متوفر في هذه المكتبة من خدمات 

  ).المسجل فيها(تقدم للمستفيد النهائي 
مـن مجمـوع    عينة عشوائية   البحث دراسة   شمل  

المسجلين في المكتبة العلمية االفتراضية العراقية      
مـن  % 25وبلغت نسبتها   ) الباحثين والتدريسيين (

المجموع الكلي لمجتمع الدراسة البـالغ عـددهم        
مسجل، وكذلك شملت الدراسـة     ) 100(االجمالي  

جميع الموظفين في معاهد وكليات الهيئـة الـذين         
المكتبة العلمية  شاركوا في الدورات التدريبية في      

  .متدرباً) 27(االفتراضية العراقية وبلغ عددهم 
وقد تم اتباع المنهج  المسحي لجميع افراد    

  :مجتمع الدراسة وكاالتي
استمارة استبيان على الباحثين المسجلين  -

 .المكتبة العلمية االفتراضية العراقيةفي 
استمارة استبيان على جميع الموظفين  -

لدورات التدريبية في الذين شاركوا في ا
 بالمكتبة الدخولكيفية التسجيل و
 .االفتراضية المذكورة

  :ادبيات الموضوع
     

هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع 
المكتبة العلمية االفتراضية العراقية بشكل عام من 
ناحية المفاهيم والتعريفات والمستلزمات، اال ان 

بالبحث والتحليل الباحثة لم تجد دراسة تناولت 
المكتبة العلمية االفتراضية العراقية، ماعدا 
الدراسة المدرجة ادناه والتي جاءت دراستها 
للمكتبة اعاله كتعريف بها والجهة الممولة لها 

  :وهي االتي
موقع . فائزة اديب عبد الواحد البياتي. د -

االنشاء : شبكة المكتبات العراقية
ية العرب. ومتطلبات الدعم والتطوير

، 31 ابريل -، ع نيسان8س. 3000
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تناولت الباحثة مشكلة  عدم . 2008
توفير الدعم المادي لموقع شبكة المكتبات 

والدامة تشغيله ونقله ) شمع(العراقية 
للعمل من داخل العراق بدال من 

وتناولت الدراسة المكتبة العلمية .المانيا
 بكونها (IVSL)االفتراضية العراقية 

 الخارجية لدعم الباحثين احدى المشاريع
ومن اهم النتائج التي توصلت . العراقيين

اليها الدراسة بخصوص المكتبة العلمية 
االفتراضية العراقية انه بالرغم مما 
توفره هذه المكتبة من خدمات معلومات 
اال ان توجيهاتها محكومة ضمن سياسات 

 .الدولة الممولة لها
  

  :والتعريفالمكتبة االفتراضية تطور المفهوم 
  

اثرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بيئة 
المكتبة التقليدية ذات الرفوف والجدران تأثيراً 
كبيراً وملموساً وباتت المكتبة حالياً مكتبة بال 
جدران وبال رفوف واصبح بإمكان المستفيد 
الوصول الى المعلومات ومصادرها متجاوزاً 

خدامه حدود الزمان والمكان من خالل است
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعليه ظهرت 
مسميات جديدة للمكتبة وتطورت بمرور الوقت 
ولكن اكثرها استخداما وشيوعاً هي المكتبة 
االلكترونية، المكتبة الرقمية واخيراً وليس اخراً 

  .المكتبة االفتراضية
فالتساؤل المطروح ما المقصود بهذه التسميات؟ 

   معنى واحد؟وهل هي جميعاً لها
  :نبذة تاريخية: اوالً

 Electronic)المكتبة االلكترونية "سبق مصطلح 
library) في المفهوم واالستخدام مصطلحي 

فكان ) المكتبة االفتراضية(و ) المكتبة الرقمية(
  ) 1(.م1971اول ظهور له في مستخلص عام 

وتاله في الظهور مصطلح المكتبة الرقمية 
)Digital library (1990 و 1989 عام في 

واستخدم بشكل شائع الول مرة من قبل مؤسسات 
NASA, DARPA, NSF 2 ( 1994 في عام ( 

اما مصطلح المكتبة االفتراضية فجاء اول ظهور 
، وعاد للظهور بعد 1981له في تسجيلة عام 
  )3 (1991عشر سنوات في عام 

وقد ظهرت العديد من التعريفات للمصطلحات 
دة للمكتبة والتي تطورت مع والمسميات الجدي

التطور الحاصل في مفهوم المكتبة، وتأثير 
تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت على عمل 

ومن الصعوبة التفريق بين هذه . وبيئة المكتبة
المصطلحات وال يوجد هناك اتفاق بين المختصين 
في مجال المعلومات والمكتبات على اعتماد 

ن الباحثة ترى ان المعيار اال ا. التسمية المضبوطة
  -:االساسي للفرق بين هذه المسميات هو في

طبيعة المجموعات التي تحويها كل مكتبة، وكيفية 
اتاحتها في الفضاء المعلوماتي لتكون بالتالي متاحة 

قد يستخدم بعض . لوصول المستفيد النهائي
المستفيدين واالختصاصيين مصطلح المكتبة 

ي مع مصطلح المكتبة االلكترونية بشكل تبادل
الرقمية، ولكن مصطلح المكتبة االلكترونية اشمل 
واوسع ويعتبر هو المظلة الواسعة التي تدخل 

مكتبة رقمية او مكتبة (تحتها جميع المسميات من 
او أي مصطلح اخر بدل استخدام ) افتراضية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خزن 
ومات وعليه واسترجاع وبث والوصول الى المعل

ستعتمد الدراسة التعريفات لهذه المصطلحات 
الثالثة الواردة اعاله دون الحاجة الى 

  .المصطلحات االخرى
 Electronicالمكتبة االلكترونية   -أ 

Library: وضعت كينث داولن 
التعريف االتي لمفهوم المكتبة 

وهي ادارة مصادر  ")4( :االلكترونية
للباحث من المعلومات الياً وتقديم الخدمة 

خالل قنوات الكترونية وقدرة العاملين 
في المكتبة على التدخل في التعامل 
االلكتروني في حالة طلب المستفيد، مع 
القدرة على اختزال وتنظيم ونقل 
المعلومات للباحث من خالل قنوات 

فمن خالل هذا التعريف ". الكترونية
يتضح ان اساس وجوهر عمل المكتبة 

االدارة ( على اساس االلكترونية يقوم
وكل ما يرتبط ) االلكترونية للمعلومات

بها من وظائف وخدمات ويبين المخطط 
 :ادناه االتي

  

  
 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مواصفات واعمال المكتبة ): 1(مخطط رقم          
  االلكترونية

  
ان المكتبة االلكترونية تجمع في مقتنياتها المواد 

تاح عن بعد المطبوعة وااللكترونية والتي ت
بواسطة تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت 
اضافة الى خدمات معلومات الكترونية، وعادة ما 
تكون المكتبة االلكترونية ممثلة لمؤسسة او 
مجموعة مؤسسات ذات طابع توثيقي وتتصف 

  .المعلومات التي تبثها الى التحكيم والموثوقية
: Digital Libraryالمكتبة الرقمية  -ب 

 الطور الثاني للمكتبة االلكترونية، هي
وتقوم المكتبة الرقمية على اساس ان 
جميع محتوياتها من المعلومات هي 

نص، صورة، (رقمية سواء اكانت 
أي ان انتاج وخزن واسترجاع ) صوت

والبث للمعلومات يتم من خالل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

عرفّ . وتتعامل مع المعلومات كارقام

 �����"!ن و
 و'&% و$#

ا/.-,+*(ت 
 1�23)4,/
 ا/678و'�ً(

ادارة *;(در 
ا/.-,+*(ت 

 ا/�ً(

تقديم خدمات 

المعلومات 

الكترونياً 
للمستفيدين 

والباحثين عن 

 المعلومات

تعامل موظفي المكتبة 

الكترونيا مع طلبات 
وحاجات المستفيدين 

والباحثين عن 
  المعلومات

ا/.478= 
 ا</678و'�=

Electronic 
Library 
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 الهجرسي المكتبة الرقمية، والتي سعد
 ):5(باالتي) المكتبة المحسبة(اسماها 

وهي مكتبة بال رفوف وعبارة عن "
، تحتضن Serversمجموعة من الخوادم 

المليزرات بداخلها، ويتم الولوج اليها 
 من أي Clientsعن طريق عمالء 

مكان في العالم، الى جانب موجهات 
Routersعن  والتي تتكامل جميعها 

طريق برمجيات التجول والبحث 
واالتصال واالستجابة، محققة اعلى 

 ".درجة معروفة في االسترجاع
   ):6(وفي تعريف اخر للمكتبة الرقمية

هي المكتبة التي تقدم خدمات المعلومات "
لمستفيد غير موجود داخل جدران 
المكتبة، وباستخدام مصادر المعلومات 

 بعد المتاحة الموجودة داخل المكتبة
تحويلها رقميا وإتاحتها من خالل شبكة 

  ".االنترنت
فإنها وفي تعريف اخر للمكتبة الرقمية 

)7 (  
مجموعات منظمة من المعلومات "

الرقمية تصحبها بعض الخطوات حيث 
تكون المعلومات مخزونة في اشكال 

  ).الشبكات(رقمية ومتاحة عبر احدى 
ان العنصر الحاسم في تحديد هوية 

لرقمية هو ليس فقط انتاج المكتبة ا
وخزن وبث المعلومات رقمياً وانما 
تنظيم المعلومات الرقمية بصورة منهجية 
او وفق نسق خاص يتيح للمستفيد 

 .استرجاعها بسهولة وسرعة كبيرة
 Virtualالمكتبة االفتراضية   -ج 

Library: 
   كان لعصر المعلومات والثورة التي 
حصلت في مجال االتصاالت والتي 

ت بشبكة االنترنت والبريد تمثل
الخ من ...االلكتروني والهاتف الجوال

نظم االتصاالت االثر الحاد والكبير 
وظهور ) الوسيط(بتقليص دور المكتبة 

برنامج جديد هو المكتبة االفتراضية 
وتفعيلها على شبكة االنترنت، وبالتالي 
ساعد هذا البرنامج بان تكون المكتبة 

 ويمكن متاحة ومتوفرة للماليين
استثمارها واستخدامها وحسب ما يالئم 
حاجة المستفيد ولكن دون المساس او 

  .التغيير في مكوناتها
): 8(وفي تعريف للمكتبة االفتراضية

هي مكتبة بال جدران حيث ال توجد "
مجموعات مطبوعة او ميكروفيلمية او 
في أي شكل مادي، ولكن نتاج 

  ".المجموعات الكترونياً
سفرة الخثعمي فعرفت اما االستاذ م

  ):9(ة المكتبة االفتراضي
هي مكتبة موجودة على االنترنت وليس "

  ".لها مكان في الواقع
اما تعريف روال للمكتبة االفتراضية 
فجاء اكثر تفصيالً وموضحاً كيفية 
االتاحة للوصول الى المعلومات في هذه 

  ): 10(المكتبة 
هي مجموعة من الروابط المنظمة في "

  ".عين او وفقاً لتصنيف محددموضوع م

فيتضح من مجموعة التعريفات اعاله ان 
اهم مايميز المكتبة االفتراضية انها 

 يتم بواسطتها (Links)مجموعة روابط 
الولوج الى موجودات ومحتويات هذه 
المكتبة التي تكون مجاميعها رقمية 
وتوفر هذه المكتبة مصادر معلومات 

 مثل مصنفة وفقاً لتقسيمات موضوعية
... في البايولوجي، في الهندسة، الطب

الخ من المواضيع العلمية وعادة ما تكون 
 وتعد (hyper links)هذه روابط فائقة 

المعلومات المتاحة من خالل هذه المكتبة 
معلومات موثوقة ومحكمة لدى القائمين 
على مثل هذا النوع من المكتبات 
ومرتبطين بجهات مؤسساتية مثل دور 

  .الخ...جهات اكاديمية وعلميةنشر، او 

  
 Iraqi Virtual المكتبة العلمية االفتراضية العراقية 

Science Library IVSL:  
 للمساعدة في بناء 2006افتتحت هذه المكتبة في 

ودعم البنية التحتية للتعليم والبحث العلمي والعلوم 
والمكتبة هي بوابة رقمية مفتوحة . في العراق

مراكز االبحاث العراقية للجامعات ومؤسسات و
 حينما قام 2004تعود فكرة هذا المشروع الى عام 

مجموعة من العلماء في الجمعية االمريكية لتقدم 
العلوم بمشروع تعاوني مع هيئات حكومية متعددة 
وتموله وكالة تقليص التهديدات الدفاعية ووزارة 
الخارجية االمريكية والمؤسسة المدنية لالبحاث 

ومن هبات تقدمها دور نشر وتبرعات والتطوير، 
مالية من جمعيات مهنية وجامعات وشركات قطاع 

 ووكاالت اخرة تابعة للحكومة )11(خاص 
االمريكية وشركة سن مايكروسوفت ومعهد 
ماشوستس للتكنولوجيا وشركتي يوسفول يوتيلتييز 

 وتعرفّ المكتبة العلمية )12(تكنولوجيا وفايتالكت 
  )13((IVSL)ة االفتراضية العراقي

وهي موقع على شبكة االنترنت يمكّن الجامعات "
ومراكز البحوث العراقية من الوصول الى 
مجموعة مميزة من ماليين المقاالت الكاملة 

مجلة علمية ) 17000(المنشورة في اكثر من 
وهندسية بارزة وارشيفاتها، باالضافة الى محتواها 

  ".التقني ومصادرها التعليمية
  :كتبة العلمية االفتراضية العراقيةشركاء الم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1
 .العراقي

جميع الجامعات العراقية وهيئة التعليم  -2
 .التقني

مثل وزارة (وزارات الدولة االخرى  -3
 ).الخ...الصحة، وزارة الموارد المائية، 

 .هيئات علمية عراقية -4

 وتم تنفيذ مشروع المكتبة العلمية االفتراضية
العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية والتي تعمل 
االن على نقل الملكية الفكرية لهذه المكتبة الى 
العراق وبذلك يتحول من مشروع تجريبي قائم 
على اساس التبرعات والمنح الى مشروع طويل 

 .االمد يتم دعمه كليا من قبل الحكومة العراقية
ية ويمكن الدخول الى موقع المكتبة العلم

االفتراضية العراقية من خالل شبكة االنترنت على 
 وتتصف org.ivsl.www://https: الرابط االتي
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المعلومات المتوفرة في هذه الشبكة بالمصداقية 
والموثوقية العلمية، ومقاالتها محكمة اما 
المشاركين في المكتبة االفتراضية العراقية من 

ين اتاحوا قواعد بياناتهم للمستفيدين من الباحثين الذ
  -:العراقيين من هذه المكتبة منهم 

الجمعية الكيميائية األمريكية  -1
American Chemical Society -: 

ACS 
الجمعية الفيزيائية األمريكية  -2

American Physical Society -: 
APS 

 American  المعهد االمريكي للفيزياء  -3
Institute Physics -:AIP 

الجمعية األمريكية للرياضيات  -4
American Society of 

Mathematics -: AMA 
اتحاد مصنعي اجهزة ومعدات الكمبيوتر  -5

Association for Computer 
Machinery -:ACM 

الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين  -6
American Society of Civil 

Engineers -: ASCE 
دسين الجمعية األمريكية للمهن -7

 American Society ofالميكانيكيين 
Mechanical Engineers-: ASCE 

 Annualدورية المراجعات السنوية  -8
Reviews - : AR 

 Elsevier" السفير"دار نشر  -9
Publishing= Science Elsevier  

معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات  -10
Institute of Electrical & 

Electronics Engineers-:IEEE 
 JSTOR)      جي ستور(دار نشر   -11
 Massachusettsمعهد مساشوتس  -12

Institute of Technology -:MIT 
 Projectمطبعة جامعة جون هوبكنز   -13

Muse  
    -الحكومة–ائتالف العلم  -14

Science.gov 
 ISI/web ofشبكة تومسون للمعرفة  -15

Knowledge: Thomson 
Scientific  

 Springer ) سبرنغر(دار نشر  -16
publishing  

 Usefulشركة يوسفول يوتيليتيز  -17
Utilites 

 Departmentوزارة الطاقة االمريكية -18
of Energy DoE       

 وزارة الزراعة االمريكية -19
Department of Agriculture     

فيالق المهندسين التابعة للجيش  -20
 U.S.ARMY Corps of االمريكي

Corps of Engineering USACE 
 Department يكيةوزارة الدفاع االمر -21

of Defense -:DoD   
االدارة القومية للمحيطات والغالف  -22

 U.S.National Oceanic Andالجوي
Atmospheric Administration 

NOAA                                               
                                                      

شركة سن  -23
 Microsystemsمايكروسيستمز
Company    

 Vitalect  شركة فاتيلكت تكنولوجيز -24
Technologies    

  

التسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية العراقية 
IVSL:-  

  
بامكان المستفيد الدخول مباشرة ومن خالل 
االنترنت الى رابط المكتبة، وعليه اتباع بعض 

. الخطوات التي تمهد له التسجيل في هذه المكتبة
قواعد بيانات الناشرين والجهات المساهمة وتوفر 

االخرى في هذه المكتبة البحوث العلمية المنشورة 
في المجالت العلمية، واغلب هذه القواعد تحتوي 
على ارشيف لكم هائل من البحوث العلمية القديمة 
والتي من الصعوبة على الباحث وحتى على أي 
مكتبة الوصول اليها، فيستطيع الباحث اجراء 

 او بحث  Simple Searchملية بحث بسيط ع
 وحسب المنطق Advance Searchمتقدم 

البولياني وباستخدام العالقات مابين المصطلحات 
  .السترجاع ما يالئم حاجته من المعلومات

والنتاج الفكري المتاح في هذه المكتبة هو النتاج 
ولغات ) اغلبها(الفكري الصادر باللغة االنكليزية 

الخ وال يتوفر ...لفرنسية وااللمانية اخرى مثل ا
في هذه المكتبة أي نتاج علمي باللغة العربية، الن 
جميع المساهمين في هذه المكتبة هم من جهات 

  .اجنبية
في حالة حصول المستفيد على الموافقة من 
المسجل العام للمكتبة العلمية االفتراضية العراقية 

يانات، فتقدم للنفاذ والدخول الى محتويات قواعد الب
المكتبة للباحث خدمة التحميل للنص الكامل للبحث 
او المقال العلمي الذي حصل عليه والذي يالئم 
حاجته دون دفع أي رسوم مالية وهذه تعد من اهم 
ميزات المكتبة العلمية االفتراضية العراقية اضافة 
الى حداثة وموثوقية المعلومات، والسرعة في 

 ساعة وال 24رها طيلة الوقت وقلة الجهد وتوف
يحتاج الباحث الخروج من منزله او مكان عمله 
للوصول الى المعلومات في حالة دخول المستفيد 
على موقع المكتبة العلمية االفتراضية العراقية 
فبامكانه الولوج والحصول على البحوث 

   -:اوالمقاالت المطلوبة من خالل عدة منافذ وهي
 قواعد بيانات المجالت  -1
 كات البحث محر -2
 مصادر معلومات تعليمية اخرى -3
 مصادر معلومات امريكية وعالمية -4
 وفقاً للموضوعات وتفريعاتها -5

لذلك تتطلب عملية البحث عن المعلومات معرفة 
سابقة للمستفيد في االنترنت واللغة االنكليزية 
وكيفية اجراء البحث باستخدام المصطلحات 

على الموضوعية، وبعكسه فسيكون من الصعوبة 
  .المستفيد الوصول الى البحث او المقالة المطلوبة
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  منهجية البحث وطرائق العمل 
  

تم تطبيق قانون الوسط الحـسابي المـرجح فـي          
تحليل بيانات استمارات االستبيان التـي وزعـت        
على الباحثين وبمختلف فئاتهم من المسجلين فـي        
المكتبة االفتراضية العلمية العراقية، وكذلك علـى       

مارات االستبيان التي وزعـت علـى جميـع         است
المشاركين في الدورات التدريبية التي اقيمت فـي        
مركز تطوير المالكات وديوان هيئة التعليم التقني       
للتدريب على المكتبة االفتراضية المذكورة اعاله      
وكانت المعادلة االحـصائية المـستخدمة وهـي        

 -:كاالتي
 

التكرار +0×ولالتكرار اال
التكرار +2×التكرار الثالث+1×الثاني

 4×التكرار الخامس+3×الرابع

الوسط 
الحسابي 
 =المرجح 

 التكرار الكلي
  

ولمعرفة الوزن المئوي الذي حققته كل فقرة مـن         
فقرات االستبيانين فقد تم استخدام الوزن المئـوي        
للتعرف على مدى اهمية كل فقرة  وقانون الوزن         

  -:المئوي هو
 

ط الحسابي الوس
الوزن المئوي  المرجح

 الدرجة القصوى = 

 ×
100 

 
كما استخدمت النسبة المئوية في تحليـل بعـض         

 :بيانات االستبيانين
االستبيان الخاص بالباحثين واعضاء الهيئة     : اوالً

  :التدريسية
شمل االستبيان على محورين أساسـيين       -1

 -:وهما
  :االسئلة الشخصية: المحور االول

 يبـين   -:الجـنس توزيع فئات المجتمع حـسب      .أ
توزيع فئات مجتمع الدراسة    ) 1(الجـدول رقـم   

حسب الجنس حيث بلغ تكرار الذكور اعلى مـن         
ذكر وبنسبة مئويـة بلغـت      ) 15(االناث مسجالً   

تكرارات وبنسبة ) 10(اما االناث فسجلت   %) 60(
)40.(% 
  

  توزيع فئات المجتمع وحسب الجنس): 1(جدول رقم 
  

النسبة   التكرار  الجنس
%  

  60  15  كرذ
  40  10  أنثى

  100  25  المجموع

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
                            

                   

  توزيع فئات المجتمع حسب الجنس): 1(شكل رقم        
  

 -:توزيع فئات مجتمع الدراسة حـسب العمـر          .  ب
تباينت اعمـار المـشموليـن بالدراسـة حيـث      

  سنة اعلى  44-35سجـلت الفئـة العمرية من     
تليهـا  %) 32(تكراراً وباعلى نسبة مئوية بلغت      

تكـراراً  ) 7(وسـجلت   ) 34-25(الفئة العمرية   
، وسـجلت الفئـة     %)28(وبنسبة مئوية بلغـت     

والفئة العمرية اكبر مـن     ) 45-54(العمرية من 
وبنسبة مئوية متساوية   ) 5( سنة تكراراً قدره     55

توزيـع  ) 2(ويبين الجدول رقـم     %) 20(بلغت  
 .رية وحسب أعداد مجتمع الدراسةالفئات العم

  
توزيع الفئات العمرية الفراد ): 2(جدول رقم          

 البحثمجتمع 

النسبة   التكرار  الفئات العمرية
  %المئوية

25-34  7  28  
35-44  8  32  
45-54  5  20  
+55  5  20  

  100  25  المجموع
  

  

  توزيع عينة البحث حسب الفئات العمرية) 2(شكل 
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ات المجتمع وحـسب الدرجـة      توزيع فئ   . ج
 سجل حملـة    -):الشهادة العلمية (العلمية  

شهادة الماجستير اعلى تكراراً للمسجلين     
في المكتبة االفتراضية العلمية العراقيـة      

تكراراً وبنسبة مئوية بلغت    ) 12(وحققت  
، يليها حملة شهادة البكالوريوس     %)48(

وبنسبة مئويـة بلغـت     ) 9(وبتكرار بلغ   
ـ    ، يليها %)36( ) 3( حملة الدكتوراه وبـ

امـا  %) 12(تكرار وبنسبة مئوية بلـغ      
حملة الدبلوم العالي فسجل اقل تكـراراً       

%) 4(وبنسبة مئويـة بلغـت      ) 1(وبلغ  
وتـوزيعهم  ) 3(ويبين الجـدول رقـم      

 .وحسب الشهادة الحاصلين عليها
  

توزيع افراد مجتمع الدراسة وحسب الدرجة ): 3(جدول رقم 
  )الشهادة العلمية(يهاالعلمية الحاصلين عل

النسبة   التكرار  الدرجة العلمية
  %المئوية

  12  3  دكتوراه
  48  12  ماجستير

  4  1  دبلوم عالي
  36  9  بكالوريوس
  100  25  المجموع

 
  

  
توزيع افراد مجتمع الدراسة وحسب الدرجة العلمية ): 3(شكل رقم 

  )الشهادة العلمية(الحاصلين عليها 
  

 حـسب التخـصص     توزيع فئـات المجتمـع    . د
 حققت حملة التخصص الهندسـي مـن        -:الدقيق

المشاركين المكتبة االفتراضية العلميـة العراقيـة       
تكرار وبنـسبة مئويـة     ) 10(اعلى تكراراً وبلغ    

ـ     %)40(بلغت   ) 6(، يليها التخصص االداري بـ
، يليها تخصص   %)24(تكراراً وبنسبة مئوية بلغت   
ـ   ة مئوية  تكرار وبنسب ) 5(تكنولوجيا المعلومات ب

توزيع افراد  ) 4(ويبين الجدول رقم    %) 16(بلغت  
مجتمع الدراسة وحـسب تخصـصاتهم العلميـة        

 .الدقيقة
  
  
  
  
   
  

توزيع افراد مجتمع ): 4(جدول رقم 
الدراسة وحسب تخصصاتهم العلمية 

  الدقيقة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
توزيع افراد مجتمع ): 4(شكل رقم 

 الدراسة وحسب تخصصاتهم الدقيقة

  
توزيع افراد مجتمع الدراسـة وحـسب         . ه

 سـجل المكلفـين     -:المهام المكلفين بها  
بمهام التدريس والتدريب من المـسجلين      
في المكتبة االفتراضية المذكورة اعلـى      

تكراراً وبنسب مئوية   ) 10(تكرار وبلغ   
، اما فئة مهام اخرى مثل      %)40(بلغت  

) 6(مهام فنية او استـشارية فـسجلت        
، و  %)20(تكراراً وبنسبة مئوية بلغـت      

شكلت الفئة المكلفة بمهام رئاسة قسم اقل       
وبنـسبة مئويـة    ) 4(التكرارات وبلغت   

) 5(، ويبين الجدول رقم     %)16(قدرها  
ـ     ة وحـسب   توزيع افراد مجتمع الدراس

 . المهام المكلفين بها
  

توزيع افراد مجتمع ): 5(جدول رقم 
  الدراسة حسب المهام المكلفين بها

النسبة   التكرار  المهام المكلف بها
  %المئوية

  16  4  رئاسة قسم
  20  5  تدريس

  40  10  تدريس وتدريب
  24  6  اخرى

  100  25  المجموع
  
  
  
  
  
  

النسبة   التكرار  التخصص الدقيق
  %المئوية

  40  6  اداري
  24  10  هندسي
  16  4  طبي

  20  5  ا المعلوماتتكنولوجي
  100  25  المجموع
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  سة حسب المهام المكلفين بهاتوزيع افراد مجتمع الدرا): 5(شكل رقم 

  
  

وشكل طلبة الدراسات العليا من المـسجلين فـي         
تكرار وبنسبة مئوية بلغت    ) 4(المكتبة االفتراضية   

، وتليها عضو الهيئة التدريسية وطالـب       %)57(
ـ   تكرار وبنسبة مئوية بلغـت     ) 3(دراسات عليا ب

توزيعهم حـسب   ) 6(ويبين الجدول رقم    %) 43(
  .حالتهم الدراسية

  
توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب حالتهم ): 6(جدول رقم 

  الدراسية
  %النسبة  التكرار  حالة مجتمع الدراسة من الدراسات العليا

ليس طالب 
دراسات 

  عليا
  18  72  

  72  18    المجموع
    1  التحضيرية

  ماجستير
    3  البحث

  دكتوراه    0  التحضيرية
    0  البحث  

طالب 
دراسات 
عليا 
  فقط

    0  اخرى
  ماجستير    0  التحضيرية

    1  البحث
  دكتوراه    0  التحضيرية

    1  البحث

طالب 
دراسات 

عضو   عليا
هيئة 

تدريسية 
وطالب 
دراسات 

    1  اخرى  عليا
  28  7    المجموع

المجموع 
الكلي 

لمجتمع 
  الدراسة

  25  100  

 

  

  
 راسيةتوزيع افراد مجتمع الدراسة حسب حالتهم الد): 6(شكل رقم 

  
  

توزيع افراد مجتمع الدراسـة وحـسب         . و
 النتـاج الفكـري     -:اللغة التي يجيدونها  

المتاح في المكتبة االفتراضـية العلميـة       
العراقية هو نتاج صادر اغلبيته باللغـة       
االنكليزية اضافة الى لغات اخرى مثـل       

وللتعـرف  . الـخ ...االلمانية والفرنسية   
 على اللغات التي يجيدونها المسجلين في     

المكتبة االفتراضـية تبـين ان الللغـة        
االنكليزية سجلت اعلى تكـراراً وبلـغ       

تكراراً وبنـسبة مئويـة قـدرها       ) 21(
، ويليها الذين اليجيدون أي لغة      %)84(

%). 16) (4(اضافة الى العربية فبلـغ      
الفرنسية، االلمانية، أي   (اما باقي اللغات    

فتكــراراتها  ) لغة اخـرى اجنبيــة    
) 7(الجــدول رقـم     ويبيـن  ). صفر(

توزيعهم حسب اللغات االجنبيـة التـي       
 .يجيدونها

 
توزيع افراد مجتمع الدراسة ): 7(جدول رقم 

  حسب اجادتهم للغات االجنبية

النسبة   التكرار  اللغة
  %المئوية

  84  21  االنكليزية
  0  0  الفرنسية
  0  0  األلمانية
  0  0  أخرى

ال يجيدون أي لغة 
  16  4  إضافة إلى العربية

  100  25  المجموع
 

y wzr{qm|ا
84%

vr}w|أيونy�s
yا����sاy r�o�sا

16%

  
توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب اجادتهم للغات ): 7(شكل رقم       

  االجنبية
  
  

العلم بوجود المكتبة االفتراضية العلميـة        . ز
 للتعرف على كيفية معرفـة      -:العراقية

المسجلين في المكتبة االفتراضية العلمية     
ترنت، وماهي  العراقية بوجودها على االن   

الطرائق التي اتبعوها للعلم بوجود مثـل       
هذه المكتبة، تبين انه عن طريق المعهد       

تكـراراً  ) 9(سجلت اعلى تكراراً وبلـغ    
، تليهـا   %)36(وبنسبة مئويـة بلغـت      

تكـراراً  ) 6(بوسائل اخـرى سـجلت      
، وعـن   %)24(وبنسبة مئوية قـدرها     

تكـراراً  ) 4(طريق صـديق فـسجلت      
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، اما عن طريـق     %)16(وبنسبة مئوية   
) 3(الكلية او االتصال باستاذ فـسجلت       

، اما  %)12(تكراراً وبنسبة مئوية بلغت     
البحث باالنترنت او عن طريق الصدفة      
فسجلت صـفراً فـال يوجـد أي مـن          
المسجلين من قام بالبحث بشيكة االنترنت  
ومحاولة الوصول الى موقع المكتبة عن      

توزيـع  ) 8(ويبين الجدول رقم    . طريقها
فراد مجتمع الدراسة حول كيفية العلـم       أ

بوجود المكتبـة االفتراضـية العلميـة       
 .العراقية

  
توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب كيفية ): 8(جدول رقم 

  العلم بوجود المكتبة االفتراضية
طريق العلم بوجود المكتبة 

النسبة   التكرار  االفتراضية
  %المئوية

  12  3  الكلية
  36  9  المعهد
  0  0  االنترنت
  16  4  صديق
  12  3  استاذ

  0  0  بالصدفة
  24  6  اخرى

  100  25  المجموع
  

  
  

yr{qsا
12%

v���sا
36%

�mopm|ا
0%

�wv�
16%

ا��pذ
12%

y�v�s��
0%

ا�oى
24%

  
توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب كيفيـة العلـم بوجـود           ): 8(شكل رقم   

 المكتبة االفتراضية
  
  

التدريب على كيفية اسـتخدام المكتبـة         . ح
 اقيمـت   -:االفتراضية العلمية العراقيـة   

د من الدورات التدريبية للمـوظفين      العدي
في كليات ومعاهد هيئة التعليم التقنـي،       
وكذلك للتدريسيين والباحثين من طلبـة      

) الماجستير والدكتوراه (الدراسات العليا   
لغرض تدريبهم على كيفية التسجيل في      
المكتبة االفتراضية العلميـة العراقيـة،      
ولتحقيق اقصى اسـتفادة ممكنـة مـن        

عند سؤال المسجلين فـي     موجوداتها، و 
هذه المكتبة فيما اذا كانوا قد سـبق وان         
تدربوا على استخدام المكتبة المـذكورة      

واحد من افـراد مجتمـع      ) 13(تبين ان   
الدراسة قد دخلوا دورة تدريبية وكانـت       

، اما الذين لـم يتـدربوا       %)52(نسبتهم  

على استخدام المكتبة االفتراضية العلمية     
 تكـراراً وبنـسبة     )12(العراقية فبلـغ    

توزيعهم ) 9(ويبين الجدول رقم    %) 48(
حسب تدريبهم على اسـتخدام المكتبـة       

 .االفتراضية العلمية العراقية
  

توزيع فئات المجتمع وحسب التحاقهم ): 9(جدول رقم 
بالدورات التدريبية عن كيفية استخدام المكتبة االفتراضية 

 العلمية العراقية

التدريب على 
تبة استخدام المك
  االفتراضية

  %النسبة   التكرار

  52  13  سبق له التدريب
لم يسبق له 

  48  12  التدريب

  100  25  المجموع

 

  
  

توزيع فئات المجتمع وحسب التحاقهم بالدورات التدريبية ): 9(شكل رقم 
  عن كيفية استخدام المكتبة االفتراضية العلمية العراقية

  
  

بحـث عـن    اما المحور الثاني لالستبيان فكان ال     
المعلومات فـي المكتبـة االفتراضـية العلميـة         

  :  ويشتمل على-:العراقية
التسجيل في المكتبة االفتراضية العلمية       - أ

 ابدى الباحثون والتدريسيون    -):العراقية
المشمولين بالدراسـة والمـسجلين فـي       

المكتبة االفتراضـية العلميـة العراقيـة        
ضعف تعاون المكتبي مع الباحث فـي        

ي المكتبة االفتراضية حيـث     التسجيل ف 
سجلت هذه الفقرة اعلى وزن مئوي بلغ       

، تليها الموظف المكتبي افـضل      )19.5(
من يقوم بالتدريب للتسجيل في المكتبـة       
االفتراضية وحققت وزناً مئويـا قـدره       

ــعوبة  )17.33( ــرة ص ــجلت فق ، وس
االجراءات االدارية في الكلية او المعهد      

تبـة  للموافقة على التـسجيل فـي المك      
       15(االفتراضية وزناً مئويـاً قـدره( ،

وسجلت فقرة عدم وجود جهـة معرفـة        
للباحثين تساعدهم فـي التـسجيل فـي        
المكتبة االفتراضية، فسجلت وزنا مئويا     

، تليها فقرة اجراءات التسجيل     )14.91(
في المكتبة معقدة وسجلت وزنـاً مئويـاً       

  اما فقرة التسجيل فـي      )14.57(قدره ،
فتراضية يحتاج الى تـدريب     المكتبة اال 

، )9.66(مسبق فسجلت وزنا مئويا بلـغ       
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واخيـرا سـجلت فقـرة      ) 4.5( قصيرة وزنا مئويا بلغ      (password)وسجلت فقرة فترة صالحية كلمة السر       
ويبين الجـدول رقـم     ) 3.5(ضعف االعالم العلمي للتعريف بوجود المكتبة االفتراضية اقل وزن مئوي بلغ            

 . وية للفقرات المذكورة سابقا المئاالوزان) 10(
  

  

  

  التسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من قبل المستفيدين): 10(جدول رقم 
  
  

  
  

  
  

  التسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من قبل المستفيدين): 10(شكل رقم 
  

  
  

ي
ئو

لم
ن ا
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ي 
ساب

لح
ط ا

س
لو

ا
 

ق
واف

ال ا
 

ق
واف

ا
كد 
متأ

ر 
غي

ما 
ما

 ت
ق
واف

ا
 

 ت التسجيل في المكتبة االفتراضية

 1 ي التسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية العراقيةضعف تعاون المكتبي مع الباحث ف 6 7 4 8 1.56 19.5

 2 الموظف المكتبي افضل من يقوم بالتدريب للتسجيل في المكتبة العلمية االفتراضية العراقية 7 3 9 6 1.56 17.33

 3 ضيةصعوبة االجراءات االدارية في الكلية او المعهد للموافقة على التسجيل بالمكتبة االفترا 5 7 1 12 1.8 15

14.91 1.64 11 2 4 8 
التوجد في مكتبة الكلية او المعهد جهة معروفة للباحثين تساعد في كيفية التسجيل في المكتبة 

 4 االفتراضية

 5 اجراءات التسجيل في المكتبة معقدة 6 1 4 14 2.04 14.57

 6 التسجيل في المكتبة االفتراضية يحتاج الى تدريب مسبق 12 1 8 4 1.16 9.66

 7   قصيرة(password)فترة صالحية كلمة السر  16 1 7 1 0.72 4.5

  8  ضعف االعالم العلمي للتعريف بوجود المكتبة االفتراضية 16 6 1 2 0.56 3.5
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يـة  استخدام المكتبة االفتراضـية العلم      - ب
 سجلت فقـرة البحـث عـن        -:العراقية

المعلومات المطلوبة عن طريـق النقـر       
قد يكـون فـي     (على رابط ناشر معين     

) الـخ ...التخصص الطبي او الهندسـي    
، تليها فقرة   )27(اعلى وزنا مئويا وقدره     

البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام     
االشارة البيبلوغرافية لموضوع البحـث     

، كمـا   )26.4(قدره  فسجلت وزنا مئويا    
يلجأ الباحثون والتدريسيون الى البحـث      
عن المعلومات المطلوبة عن طريق النقر 
على رابط جمعية علمية مباشرة فحققت      

، امـا فقـرة     )25.5(وزنا مئويا قـدره     
البحث عن المعلومات باسـتخدام اسـم       
مجلة علمية محددة فقد سجلت وزنا مئوياً 

  عـن  ، وحققت فقرة البحث     )25(وقدره
المعلومات المطلوبة باستخدام اسم مؤلف     

 ، )23.5(معين وزنا مئويا قدره 
  
  
  
  
  

استخدام المكتبة االفتراضـية    ): 11(جدول رقم   
  العلمية العراقية من قبل المستفيدين

وسجلت فقرة البحث عن المعلومات المطلوبة      
 (Bolin search)باستخدام المنطق البولياني 

، وسـجلت فقـرة     )21.85(وزناً مئوياً قدره    
حجم استخدام الباحث للمكتبـة االفتراضـية       

، وسـجلت   )20.8(فبلغت وزنا مئويا قـدره      
فقرة البحث عن المعلومات باستخدام اسلوب      

 فحققت (Advance search)البحث المتقدم 
، اما فقرة البحث عـن      )20(وزنا مئويا قدره    

المعلومات المطلوبة يحتاج الى تدريب مسبق      
، وحقـقت  )15.56(ئويا قدره   فحققت وزنا م  

فـقرة البحـث عن المعلومـات باستـخدام     
 (Simple search)اسلوب البحـث البسيط 

    واخيرا سجلت فقـرة    )14(وزناُ مئوياً قدره،
البحث عن المعلومات باسـتخدام مـصطلح       

 Key)بحث بموضوع معين او كلمة مفتاحية 
Word)       12.89( اقل وزن مئوي وقـدره .(

االوزان المئويـة   ) 11(ل رقـم    ويبين الجدو 
 .للفقرات المذكورة اعاله
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 ت التسجيل في المكتبة االفتراضية

 1 البحث عن المعلومات المطلوبة عن طريق النقر على رابط ناشر معين  4 4 5 8  4 2.16 27
 2 البحث عن المعلومات المطاولة باستخدام االشارة البيبلوغرافية لموضوع البحث 2 4 5 4  10 2.64 26.4

25.5 2.04 
4  

7 3 8 3 
البحث عن المعلومات المطلوبة عن طريق النقر على رابط جمعية علمية 

 3 مباشرة 

 4 البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام اسم مجلة علمية محددة  3 6 6 8  2 2 25
 5 البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام اسم مؤلف  4 5 8 6  2 1.88 23.5

21.85 2.84 
13  

3 3 4 2 
 Bolin)البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام اسلوب المنطق البولياني 

search, OR, NOT, AND) 
6 

 7  حجم استخدام المكتبة االفتراضية 2 6 6 10  1 2.08 20.8

20 1.6 
0  

8 5 6 6 
 Advance)لبحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام اسلوب البحث المتقدم ا

Search) 
8  

  9  البحث عن المعلومات المطلوبة يحتاج الى تدريب مسبق 9 4 7 3  2 1.4 15.56

14 1.4 
1  

1 9 10 4 
 Sample)البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام اسلوب البحث البسيط 

Search) 
1
0  

12.89 1.14 
0  

3 7 6 9 
البحث عن المعلومة ياستخدام مصطلح بحث حول موضوع معين او كلمة 

 (Key Word)مفتاحية 
1
1  
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  استخدام المكتبة االفتراضية العلمية العراقية من قبل المستفيدين): 11(شكل رقم 
  

  
االستبيان الخاص بالموظفين الذين شاركو     : ثانياً

فتراضـية  في الدورات التدريبية على المكتبة اال     
  :العلمية العراقية

   اقيمت العديد من الدورات التدريبيـة لتـدريب        
المالكات التدريسية والفنية واالدارية في معاهـد       
وكليات الهيئة ليكونوا المنسق او المـدرب الـذي        
يقوم بتعريف وتدريب التدريسيين والباحثين علـى    
كيفية الدخول والتسجيل واالسترجاع من المكتبـة       

ضية العلمية العراقية، وليكونـوا منـسقين       االفترا
شملت . للعمل مع المسجل العام للمكتبة المذكورة      

الدراسة جميع الموظفين المـشاركين فـي هـذه         
موظفاً وتـم   ) 27(الدورات التدريبية وبلغ عددهم     

   -:توزيع استبيان عليهم شمل محورين رئيسيين
ة  استخدام المكتبة االفتراضية العلمي    :المحور االول 

سجلت فقرة صعوبة تسجيل الباحث في      : العراقية
المكتبة االفتراضـية اعلـى وزن مئـوي بلـغ          

، تليها حجم استخدام المكتبة االفتراضية      )19.26(
اعـضاء الهيئـة التدريـسية      (من قبل المستفيدين    

، وايد  )17.9(فحققت وزنا مئويا قدره     ) والباحثين
 عن  المشاركون في الدورات التدريبية بان الباحث     

المعلومات في المكتبة االفتراضية اعـاله يالقـي        
صعوبة في الوصول للمعلومات فحققت هذه الفقرة       

، وسجلت فقرة حاجـة     )13.89(وزنا مئويا قدره    
الباحث العلمي الى ادلة ارشادية للتعـرف علـى         
خدمات المكتبة االفتراضـية وزنـاً مئويـاً بلـغ          

، اما فقرة البحث عـن المعلومـات فـي          )9.26(
لمكتبة االفتراضية يحتاج الى تـدريب فـسجلت        ا

واخيـراً سـجلت فقـرة      ) 8.42(وزنا مئويا بلغ    
احتياج الباحث الى اتقان احدى اللغات االجنبيـة        
للوصول الى المعلومات المطلوبة اقل وزن مئوي       

االوزان ) 12(ويبين الجـدول رقـم      ) 1.41(بلغ  
  : المئوية للفقرات اعاله
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استخدام المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من وجهة نظر الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية على ): 12( رقم جدول
المكتبة العلمية االفتراضية العراقية

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

استخدام المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من وجهة نظر الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية على ): 12(شكل رقم 
  المكتبة العلمية االفتراضية العراقية

  
  

 متطلبـات المكتبـة االفتراضـية       :المحور الثاني 
 بين المشاركون في الـدورات      -:العلمية العراقية 

التدريبية بان البحث عن المعلومات في المكتبـة        
االفتراضية العلمية العراقية تحتاج الى اخـصائي       
معلومات متمرس حيث سجلت هذه الفقرة اعلـى        

، تليهـا فقـرة حاجـة       )4.44(وزن مئوي بلـغ     
اخصائي المعلومات الى تدريب مسبق للبحث في       
المكتبة االفتراضية وحققت وزنـا مئويـا قـدره         

ليها فقرة ضـرورة تـوفر اخـصائي        ، ت )2.96(
  معلومات له خبرة في البحث االلي فسجلت وزنا 

  

  
  
  

، وتحتاج المكتبة االفتراضـية     )2.83(مئويا قدره   
الى رفدها باخصائيين فـي مجـال المعلومـات         

، وبين  )2.18(والمكتبات فحققت وزنا مئويا قدره      
المشمولين بالدراسة بحاجة المكتبة االفتراضية الى      

ي معلومات يجيد احدى اللغـات االجنبيـة        اخصائ
حيث حققت هذه الفقـرة وزنـا       ) اللغة االنكليزية (

، وبين المشاركون بالـدورات     )1.48(مئويا قدره   
الى حاجة المكتبي الى دعم مادي ومعنوي فحققت        

، تليهـا فقرتـي تمتـع       )1.24(وزنا مئويا قدره    
المكتبي او اخصائي المعلومات باخالقيات المهنة      
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 ت  التسجيل في المكتبة االفتراضية

 1 صعوبة تسجيل الباحث قي المكتبة االفتراضية 3 5 10 9 1.93 19.26
 2 حجم استخدام المكتبة االفتراضية من قبل المستفيدين 3 2 10 12 2.15 17.9

13.89 1.67 6 12 3 6 
الباحث عن المعلومات في المكتبة االفتراضية يالقي صعوبة في الوصول 

 3  الى المعلومات

9.26 0.93 0 8 9 10 
مي الى ادلة ارشادية للتعرف على خدمات المكتبة حاجة الباحث العل

 4 االفتراضية

 5 الباحث عن المعلومات في المكتبة االفتراضية يحتاج الى تدريب 9 11 7 0 0.93 8.42

1.41 0.3 0 2 4 21 
حاجة الباحث الى اتقان احدى اللغات االجنبية للوصول الى المعلومات 

 6 المطلوبة
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و حاجـة المكتبـي     ) الـخ ...عاون، الصبر،   الت(
+ االنترنـت   (للتدريب على تكنولوجيا المعلومات     

فـسجلتا وزنـا مئويـا      ) الخ...البريد االلكتروني   
، واخيرا سجلت فقرة حاجة     )0.64(متساويا قدره   

المكتبي لخطوط انترنت وحواسيب للعمـل فـي        
اجواء تالئـم تحقيـق االسـتفادة مـن المكتبـة           

). 0.14(سجلت وزنا مئويـا قـدره       االفتراضية ف 
االوزان المئوية للفقرات   ) 13(ويبين الجدول رقم    

  .المذكورة اعاله
  

  

  

  

  

متطلبات المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من وجهة نظر الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية على ): 13(جدول رقم 
  المكتبة العلمية االفتراضية العراقية

   

  

  

  

  
  

متطلبات المكتبة العلمية االفتراضية العراقية من وجهة نظر الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية على ): 13(شكل رقم 
  المكتبة العلمية االفتراضية العراقية
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 ت التسجيل في المكتبة االفتراضية

4.44 0.67 0 6 6 15 
يتطلب البحث عن المعلومات في المكتبة االفتراضية الى اخصائي معلومات 

 1 متمرس

 2  في المكتبة االفتراضيةحاجة اخصائي المعلومات الى تدريب مسبق للبحث 15 12 0 0 0.44 2.96
 3 توفر اخصائي معلومات له خبرة في البحث االلي 17 8 1 1 0.48 2.83
 4 رفد المكتبة باخصائيين في مجال المعلومات والمكتبات 17 10 0 0 0.37 2.18
 5 )اللغة االنكليزية(الحاجة الى اخصائي معلومات يجيد احدى اللغات االجنبية  20 6 1 0 0.3 1.48
 6 حاجة المكتبي الى دعم مادي ومعنوي 21 5 1 0 0.26 1.24
 7  )التعاون، الصبر، الخ(تمتع المكتبي او اخصائي المعلومات باخالقيات المهنة  23 4 0 0 0.15 0.64

0.64 0.15 0 0 4 23 
البريد +االنترنت(حاجة المكتبي للتدريب على تكنولوجيا المعلومات 

  8 )الخ+...االلكتروني

  9  حاجة المكتبي الى خطوط انترنت وحواسيب 26 1 0 0 0.04 0.142
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  الجزائرطالب التعليم الثانوي  في  في نشر الثقافة العلمية بين ة األجنبيةكز الثقافيادور المر

  

    ساسي سفيان 

  الجزائر – المركز الجامعي –معهد اللغو واألدب العربي 

  soufiane02082003@yahoo.fr      :البريد اإلليكتروني

 

  الملخص  باللغة العربية
  

ـ  ادور المر هذا البحث يعالج موضوع      ة كز الثقافي
طالب التعليم  بين    في نشر الثقافة العلمية    األجنبية
 عند مستوى المفاهيم العلمية في الجزائر،       الثانوي

 الثقافـة العلميـة     موقد تعـرض لتطـور مفهـو      
والتضارب الذي اعترى صياغة المفهوم، ويبـرز      

 في عالم اليوم كأحـد      ة أهمية الثقافة العلمي   ثالباح
ربية العلمية ليس فقط في الجزائر،      أهم أهداف الت  

ولكن على مستوى العالم، وذلك منذ مرحة ما قبل         
المدرسة، وإلى غاية التعليم الجامعي وبرامج تعليم       
الكبار، وفي سبيل ذك عالج الباحث أهداف الثقافة        
العلمية، وأهم الكتابات الرائدة في هذا المجال، وقد        

مـدخال  عرض البحث الستخدام الثقافة العلميـة       
إلصالح التعليم في الجزائر، مع توضيح ذلك من        
منظور توفير تربية علمية للجميـع، مـع إلقـاء          
الضوء على أساليب تبسيط العلوم، وتدريس العلوم      
من منظور الثقافة العلمية، وقـد تنـاول البحـث          
دراسة امبريقية قام بها الباحـث، بغيـة قيـاس          

بة التعليم  مستوى الثقافة العلمية لدي عينة من الطل      
الثانوي، وتوصلت في نتائجها إلى أن اإلناث يفقن        

 في مستوى ثقافتهم العلميـة، وان       راقرأنهن الذكو 
 يفوقـون طـالب الـشعب       ةطالب الشعب العلمي  

  .   األدبية في مستوى ثقافتهم العلمية
  

ة، الفكر  العلميحركةال: الكلمات المفتاحية
ة العلمي، ، العلم، التوعيالفجوة المعرفيةالعلمي، 

  .المعرفة، وتعليم العلوم
     

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study treats the topic of the role 
of foreign cultural centers in the 
dissemination of science 
literacy among students of secondary 
education at the level of literacy in its 
broad context in Algeria; the 
researcher has outlined the concept 
of science literacy and the necessity 
of using the approach in science 
education programmes. The paper 
reviews the documents and standards 
meted out to form the framework for 
using science literacy in science 
education programmes from 
preschool to university and adult 
education levels. It also has identified 
the different perspectives of science 
literacy and the levels of science 
literacy in science education reforms 
with highlights on the characteristics 
of scientifically literate citizens. 
Highlights of the paper include how 
science literacy could function as the 
basis for reorienting science 
education curriculum so that science 
literacy objectives may be achieved in 
for- mal schooling. The paper reports 
on a questionnaire study done on a 
sample of pre-tertiary education 
students in Algeria to check their 
scientific literacy level. The study 
noted that females outstripped males 
in their levels of scientific  literacy  
and  the  students  of  science  
outperformed  the  students  of  arts. 
Implications of the results and 
suggestions for further research have 
been included. 
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  المقدمة
  

إن التقدم العلمي محكوما بمدى تفاعل أفراد 
المجتمع مع العلم، من هذا المنطلق برز الدور 
 الحاسم للثقافة العلمية في تطور المجتمعات وذلك

 لتشكل حضورا )1 ()العلم للجميع(ببروز مقولة 
مميزا واهتماما مكثفا من صانعي القرار في الدول 
المتقدمة ولتصبح شعارا قوميا وأولوية بارزة في 
التخطيط والتنمية، كما برزت على ساحة 
الحوارات والندوات والمؤلفات واإلصدارات 

من  ،)2("العلم والمجتمع"لتركز على قضية 
ن الحركة العلمية تفرض إيقاعا خاصا منطلق أ

على المجتمعات البشرية كافة بغض النظر عن 
خلفياتها الثقافية، وأسسها العقائدية، وموروثاتها 
التقليدية، فالعالم يتحرك سريعا نحو حضارة 

 )3(عالمية يصبغها الفكر العلمي بألوانه المميزة،
وتشكلها المعطيات التقنية بقفزاتها المذهلة، 

سابق الجميع في طموح مشترك نحو تحقيق ويت
 The scientificمفهوم المجتمع العلمي

community)4( ، وهو ذات المجتمع الذي اهتم
، 2002به تقرير التنمية اإلنسانية العربية سنة 

 Knowledgeوأطلق عليه تسمية مجتمع المعرفة
society فلقد أصبح التأكيد على أن الثقافة ،

ت التربوية ذائعة االنتشار العلمية من الشعارا
الواسع على المستوى الدولي، ويستخدم ما يقابله 

، في الواليات Scientific Literacyعبارة 
 La Culture و )5(المتحدة األمريكية،

Scientifiqueللداللة على التحديد ،)6(في فرنسا 
  .االصطالحي لهذا المفهوم

وقد عرف المفهوم مراحل طويلة من التطور، 
بلور في مصطلح الثقافة العلمية ضمن األدبيات ليت

العربية، ومع ذلك ال يزال من أكثر الموضوعات 
 smolaskaحيث يرى سمولسكا لالهتمام،  اجذب

أن تعريفات الثقافة العلمية تختلف من باحث 
آلخر، وأن هذه التعريفات غالبا ما تكون إجرائية 
وتتكون من قائمة من السلوكيات التي يجب أن 

وبذلك كان  )7(حلى بها الفرد المتنور علميا،يت
العديد من التعريفات والتفسيرات التي وضعت تدل 
على وجود اختالف في تحديد صياغة موحدة 

يمكننا ، إال أنه  لدى االختصاصييناومتفق عليه
من خالل المفاهيم التي وضعت للثقافة العلمية 

ت في تحديد صفات الفرد فوالخصائص التي وض
لثقافة ا نقول أن نشر علميا فإننا يمكن أن المثقف

 العلمية ليس مجرد اهتمام بنشر الحقائق العلمية
Scientific facts والمعلومات التقنية ولكنها 

 العلم موضوعحرص على تأسيس عالقة بين 

وثقافة الفكر لتكون قوة دافعة للتحوالت االجتماعية 
  )8(.المعاصرة

 رسمية تقيمها مؤسسة :المركز الثقافي األجنبي
 تسعى من ،دولة خارج إطار حدودها اإلقليمية

ها وبين دولة  عالقات بينربط من أجلخاللها إلى 
برامج  وشاطاتن  من خالل تنظيم أجنبية، وذلك

وترفيهي، ، تعليمي  علمي،ثقافيمتعددة ذات طابع 
ها أو إلى لتكون موجهة لألفراد المنتسبين 

 ومن أوائل ،م بشكل عا المتردد عليهاالجمهور
المراكز الثقافية األجنبية التي أنشأت بالجزائر، 

ومقره مدينة الجزائر  المركز الثقافي االيطالي
 وتم إيقاف نشاطات )9(،1963أسس سنة ت

 ـ 1994الخارجية في الفترة الممتدة مابين سنة 
ومع ذلك لم يتوقف المركز على تقديم ، 1998

 1999ي سنة  وف،للغة االيطاليةا  فيدروس الدعم
  .منتظماستعاد المركز ممارسة نشاطاته بشكل 

المركز الثقافي األلماني ويطلق عليه كذلك تسمية 
المركز والمركز الثقافي البلغاري، ومعهد غوته، 

 ،)10(الجزائرمدينة الثقافي الفرنسي الذي أسس ب
مدينة   أهمها ،هامةامتدت فروعه إلى مدن و

 كما نجد )12(،ةقسنطين )12(وهران  و)11(عنابة
والذي أسس بمدينة  ،المركز الثقافي البريطاني

 الجزائر،بمدينة الجزائر، المركز الثقافي الروسي 
  .المركز الثقافي البلغاري

  
  :نشر الثقافة العلمية

 عملية تتجاوز مجرد نقل المعلومات تعتبر
 ية كيفها تدل علىنإ، وطالبلل العلمية والمعطيات

مخزون معرفي قادر على تحويل المعلومات إلى 
تفعيل عملية إنتاج الثقافة العلمية وتكوين رأسمال 

 يسهم في تنمية Knowledge capital معرفي
تم نشر الثقافة العلمية من خالل تو ،الفرد والمجتمع

  التنشئة العلميةعمليات عدة أهمها 
Socialization of scientific والتربية 

والتثقيف  )science education.)13العلمية
مؤسسات التربية عبر  ويتم ذلك )14(العلمي

المجتمع المدني هيئات وال نظماتوالم, التعليمو
تعتري عملية نشر وووسائل اإلعالم واالتصال، 

"  في مختلف مجاالتها الجزائر في ثقافة العلميةال
صعوبات ، "التنشئة والتعليم واإلعالم والترجمة

لمتاحة لألفراد  اإلمكانات اقلةعديدة من أهمها 
 ،واألسر وللمؤسسات، والتضييق على أنشطتها

علية هذه المجاالت اوكان من نتائج ذلك قصور ف
عي الالزمين اجتم واالثقافيعن تهيئة المناخ ال

 Production ofإلنتاج المعرفة
knowledge،)15 ( لذا حاولت الدراسة معرفة

، مدى إمكانية المؤسسات الثقافية والعلمية األجنبية
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ممارسة دور البديل الفعال للمؤسسات المحلية في 
عملية نشر الثقافة العلمية، وتتحدد مشكلة البحث 
في قياس مدى استفادة طالب التعليم الثانوي من 

 في نشر ة األجنبيةكز الثقافياالمرنشاطات وبرامج 
في الجزائر، والى تفعيل دورها من الثقافة العلمية 

العلمية، وكذلك تقييم أجل تحقيق مستوى الثقافة 
دور هذه المراكز في دعم المنهج الدراسي لطالب 

فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد  المرحة الثانوية،
  :في التساؤالت التالية

ما هو دور المراكز الثقافية األجنبية في نشر  ـ1
 الثقافة العلمية بين طالب التعليم الثانوي؟

هل يختلف مستوى الثقافة العلمية لدى  ـ2
الطالب المنتسبين للمراكز الثقافية األجنبية 

 باختالف تخصصهم التعليمي؟
هل يختلف مستوى الثقافة العلمية لدى  ـ3

الطالب المنتسبين للمراكز الثقافية األجنبية 
 باختالف جنسهم؟

  
 طرائق العمل

  
تتكون الدراسة الحالية من جزأين، إحداهما نظري 

 حول عرض من خالله الباحث ما ورد باألدبيات
الموضوع حتى وقت إجراء الدراسة، واآلخر 
امبريقي يقوم على تصميم استبيان دراسة، للكشف 
عن دور هذه المراكز في نشر الثقافة العلمية، من 
خالل معرفة درجة االستفادة، وذلك بقياس فهمهم 
ألهم المفاهيم العلمية المنتشرة في المجتمع، 

بة في  طالب وطال200وتكونت عينة الدراسة من 
التعليم الثانوي ضمن مختلف التخصصات العلمية 
واألدبية المترددون على أهم ثالثة مراكز ثقافية 

المركز الثقافي االيطالي : أجنبية في الجزائر
بمدينة الجزائر، المركز الثقافي االسباني بمدينة 
الجزائر، والمركز الثقافي الفرنسي بمدينة عنابة، 

  .وائياولقد تم اختيار العينة عش
  

أما بالنسبة للمفاهيم التي استخدمت في قياس 
مستوى الثقافة العلمية لدى الطالب فهي عبارة 
عن استبيان يتكون من قائمة من المفردات العلمية 
التي اشتهر استخدامها في مناهج التعليمية وكذلك 
المتداولة في وسائل اإلعالم المرئية، المسموعة 

 مفردة لتحديد 25من والمكتوبة، ويتكون المقياس 
أرائهم فيها، وتم أثناء الدراسة الميدانية إتباع 

  :اإلجراءات التالية
قام الباحث بمسح لألدبيات والدراسات  ـ1

السابقة في مجال نشر الثقافة العلمية، باإلضافة 
إلى تحديد البرامج والنشاطات التي تقدمها المراكز 

لى الثقافية األجنبية محل الدراسة والتي تهدف إ
نشر الثقافة العلمية في أوساط طلبة المرحلة 

الثانوية، كما قام الباحث بتحديد مجموعة من 
المفاهيم والمصطلحات التي تقيس مستوى الثقافة 

  .العلمية لدى الطالب الثانوي
، 46بلغ عدد المفاهيم والمصطلحات  ـ2

  ).1(وذلك وارد في الملحق رقم 
تم عرض المفاهيم والمفردات العلمية  ـ3

ى مجموعة من الحكام لتحديد آرائهم فيها، عل
 أساتذة 7 مفتشي التربية و5وهؤالء الخبراء هم 

 .تخصص علوم طبيعية ودقيقة
 21في ضوء آراء المحكمين تم استبعاد  ـ4

مفهوما أو مفردة علمية، حيث كانت أوزانها 
، وهي )2.4إلى 1.5تراوحت من (النسبية ضعيفة 

أقل من (ة نسب اتفق المحكمين على أنها ضعيف
  ).1(أنظر ملحق الدراسة رقم ) 70%

 مفردة علمية، والتي كانت 25تم استبقاء  ـ5
 ـ 1.5تراوحت بين (األوزان النسبية المرتفعة 

تتجاوز نسبة (، وأوزانها النسبية كبيرة )2.4
70%.(  

بعد التأكد من صدق المقياس، تم تطبيقه  ـ6
على عينة استطالعية من طالب التعليم قبل 

 طالبا وطالبة لتأكد من 50بلغ عددهم الجامعين 
  .درجة ثابتة

استخدم الباحث معادلة ألفا لكرونباخ في  ـ7
 0.89حساب ثبات المقياس، والذي بلغت قيمته 

 .وهي  قيمة ثبات مرتفعة
تم تطبيق المقياس في صورته النهائية  ـ8

 طالب 200على عينة الدراسة، والذي بلغ حجمها 
  .وطالبة
: النحو اآلتيتم تصحيح المقياس على  ـ9

تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر 
لإلجابة الخاطئة، ثم تصنيف بيانات التصحيح في 

  .ضوء متغيرات الدراسة
تمت معالجة البيانات إحصائيا على  ـ10

 :النحو األتي
تم تقدير اتجاهات الطلبة نحو نشاطات  �

ما " وبرامج المراكز محل الدراسة، والذي نصه 
ثقافية األجنبية في نشر الثقافة هو دور المراكز ال

 ''العلمية بين طالب التعليم الثانوي؟
استخدم الباحث اختبار النسبة التائية  �

 . لإلجابة عن التساؤل الثاني والثالث من الدراسة
 :النتائج والمناقشة

هل : لإلجابة على السؤال األول والذي نصه )1
تساهم المراكز الثقافية األجنبية في نشر الثقافة 

استخدم لعلمية لدى طالب التعليم الثانوي؟ ا
الباحث ثالثة أدوات جمع البيانات للتأكد من صحة 

تساهم المراكز الثقافية "الفرضية التي نصها 
األجنبية ايجابيا في نشر الثقافة العلمية لدى 

حيث استخدم الباحث قياس " طالب التعليم الثانوي
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اتجاه الطلبة المبحوثين قضية مدى مساهمة 
المراكز الثقافية األجنبية في تحسين مستوى 
ثقافتهم العلمية، مع مراعاة الجنس والتخصص، 

 )1(وذلك ما يوضحه الشكل رقم 
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  ):1(الشكل رقم 

يوضح اتجاه طالب التعليم الثانوي نحو مساهمة المراكز 

  الثقافية األجنبية في رفع مستوى ثقافتهم العلمية
  

  

استخدم الباحث كذلك المالحظة المباشرة للتأكد من 
ستخدمها تي ت الأن البرامج والنشاطات واإلمكانات

متعة تؤدي إلى توفير  ،المراكز الثقافية األجنبية 
 توفرها ولمسها عن قرب و والمعرفةمتابعة الثقافة

 أو ة أو علمية ثقافيأكانت سواء اتنشاطال على
المقدمة بالمركز  أن النشاطات ذك معرفية،

الطلبة من متنوعة، وموجهة إلى فئات مختلفة 
اهتماماتهم الفكرية، وقدراتهم العقلية،  اختالفعلى 

تعد األنشطة والبرامج ومقدرتهم اللغوية، حيث 
 ةكز الثقافيا المرفي فعالياتعنصر أساسي 

سعى لتقديمها بطرق متنوعة تي ت الةاألجنبي
 واهتمامات راعى من خاللها ميولتومشوقة، 

ال يوجد وبما أنه  والفروق الفردية بينهم، الطلبة
يمكن استخدامه ) واحد(نشاط ثقافي أو علمي أمثل 

في جميع األحوال ولخدمة جميع األغراض ومع 
 على اختالف  المترددة على المراكزفئاتالمختلف 

 ات فإن النشاطات ذ،مستواهم التعليمي والفكري
  .المركز متوفرةالصبغة المعرفية المقدمة ب

من خالل هذه الدراسة حددنا أهم هذه المراكز 
 ثم قمنا بدراسة بنية ،نشاطا في الدول العربية

وفاعلية هذه المراكز في المنظومة الثقافية 

 System-Arab cultural andعربية والعلمية ال
scientific ولترتيب هذه المراكز الثقافية األجنبية 

قييم إمكاناتها الفنية قمنا بدراسة مشاريعها وت
 ووجدنا أنه يمكننا وضع نسق ،والبشرية والمادية

لتراتبية فقا و هاهذه المشاريع وتقسيمهم عام أل
  .مبنية على الفاعلية

هل : إلجابة على السؤال الثاني والذي نصه )2
يختلف مستوى الثقافة العلمية لدى الطالب 
المنتسبين للمراكز الثقافية األجنبية باختالف 

استخدم الباحث النسبة التائية لداللة سهم؟ جن
، وللتحقق من )32.86(الفروق بين المتوسطات

صحة الفرض الثاني الذي نصه ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور 
واإلناث على مقياس الثقافة العلمية، ويوضح ذلك 

 ).1(الجدول رقم 
  

  )1(الجدول رقم 

اللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور النسبة التائية لد

 واإلناث على مقياس الثقافة العلمية

  

المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

عدد 

أفراد 

  العينة

  "ت"قيمة 

    64  16.13  37  ذكور

  

32.86  

    136  13.02  56  إناث

  

  1.97ـ ) 0.5 ، 197(ت

  
أن الفروق : ما يلي) 1(يتضح من الجدول رقم 

جات الذكور واإلناث على بين متوسطات در
، وبذلك )37(المقياس داللة إحصائيا لصالح اإلناث

إنه ال توجد فروق : فقد تم رفض الفرض القائل
دالة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على 

  .مقياس مستوى الثقافة العلمية
ويتبين من النتائج السابقة أن الطالبات كن أعلى 

المقياس الذي أعده في مستوى الثقافة العلمية على 
الباحث، ويمكن تفسير ذلك في اإلطار االجتماعي 
حيث يمكن القول أن الطالبات أكثر ترددا على 
المركز الثقافي وبالتالي أكثر استفادة من ما يقدمه 
من نشاطات وبرامج ثقافية وعلمية، كما أكدت 
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بعض الدراسات السابقة أن الطالبات أكثر تحصيال 
  .الجوانب العلمية والمعرفية في )16(من الذكور

هل : لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه )3
يختلف مستوى الثقافة العلمية لدى الطالب 
المنتسبين للمراكز الثقافية األجنبية باختالف 

استخدم الباحث النسبة التائية تخصصهم التعليمي؟ 
لداللة الفروق بين المتوسطات، للتحقق من صحة 

ي نصه ال توجد فروق ذات الفرض الثاني، والذ
داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور 
واإلناث على مقياس الثقافة العلمية، ويوضح 

 .ذلك) 2(الجدول رقم 
  

  )2(الجدول رقم 

النسبة التائية لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب 

القسم العلمي وطالب القسم األدبي على مقياس الثقافة 

 العلمية

 

 المتوسط  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  

عدد 

أفراد 

  العينة

  

  "ت"قيمة 

    100  9.14  54  أدبي

18.51  

    100  5.02  47  علمي

  

  1.97ـ ) 0.5 ، 197(ت

  
بلغت " ت"يتضح من هذا الجدول أن قيمة 

 كانت ذات داللة إحصائية مرتفعة، )18.51(
وبذلك فإن الفروق بين الطلبة في مستوى الثقافة 

عزى إلى اختالف التخصص له العلمية الذي ي
داللته، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات طالب القسم األدبي وطالب 
القسم العلمي على مقياس مستوى الثقافة العلمية 
لصالح طالب القسم العلمي، ذلك مما يشير إلى 

المفكر البريطاني تشارلز اإلشكالية التي طرحها 
، والتي مفادها )C.P. SNOW 1959)17سنو 

أن هنالك عدم تواصل بين االختصاصات األدبية 
من جهة العلوم الطبيعية واإلنسانية من جهة 

 يبحث هذه الفرضية فيقد استطاع أن أخرى، ول
 نتيجة للخطى  حيث توصل أنه،ية الغربالمجتمعات

السريعة والقفزات الباهرة التي كانت تتحقق في 

قد أطلق عليها ة حديثة وجدت إشكاليظل العلوم، 
 ومن خاللها اعتبر أن "إشكالية الثقافتين"تسمية 

المجتمعات الغربية ونظامها التعليمي وحياتها 
 اآلداب  طلبةالفكرية تعاني من شرخ بين ثقافتي

العلوم الطبيعية طلبة والعلوم اإلنسانية من جهة، و
من جهة أخرى، وأكد أن هذه الظاهرة تمثل خطرا 

 رفاهية المجتمع الغربي، ومن كبيرا يهدد
مالحظاته في أطروحته هذه أن من بين المفكرين 
في مجاالت العلوم اإلنسانية وبين علماء الطبيعة 
شكوكا عميقة متبادلة وسوء فهم، وما يؤدي إلى 

) 18(نتائج وخيمة على مستقبل تطبيق التكنولوجيا،
وقد أثارت أطروحته  جدال كبيرا في العالم 

، وقد ركز زالت أثارها إلى حد اآلنالغربي، ما
النخب على  أطروحته في المقام األول أثناء وضع

  )Intellectual elites. )19 الفكرية
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   B1على انتاج سموم االفالتوكسين  Aspergillus flavus الكشف عن قابلية عزلة الفطر 

  عند ظروف خزن مختلفة

  

  )3 ( و عبد الكريم جاسم هاشم)2 (،  مهدي ضمد القيسي) 1 (وصال هشام علي

   )2(عراق  جمهورية ال-وزارة الزراعة) 1 ( جمهورية العراق–بغداد مركز الرازي  / والمعادنوزارة الصناعة

  )3( جمهورية العراق -بغداد جامعة/كلية العلوم/ قسم التقنيات االحيائية
  

    wesal10h@yahoo.com: البريد االلكتروني

  

 

  الملخص باللغة العربية
  

   عدد من العزالت الفطرية تم عزل وتشخيص 

Aspergillus flavus  وAspergillus 

parasiticus       , علـى  والكشف عن قابليتها
  انتاج االفالتوكسين باستخدام االوساط التفريقية      

Aspergillus flavus – parasiticus Agar 

(AfpA ) و  Aspergillus Producing 

Ability (APA)  اذ تم انتخاب احدى عـزالت 
A.flavus  ، لقابليتها العالية النتاج األفالتوكسين  

 و تم استخالص األفالتوكسين من الوسط الصلب       
ــتخالص     ــول االس ــل بمحل ــستق الحق ( لف

حامض % : 4كلوريد البوتاسيوم   : االسيتونايترال  
وتمت عملية الفصل   )  عياري   5الهيدروكلوريك    

 (بثنـــــــائي كلوروميثـــــــان 

(Dichloromethan    والكشف عن نوعه باستخدام
 Highتقنية كروماتوكرافيا السائل عـالي األداء  

Performance liquid Chromatography 

(HPLC)         بكاشف االشـعة فـوق البنفـسجية  )
365(nm  والطور المتحرك  المكون من ميثانول 

 ح /ح ) 7 : 63 : 30(حامض الخليك : ماء : 

وقورن وقت ظهور المركب مع وقـت ظهـور          
  .B1المركب القياسي فوجد أنه من نوع 

تم تحديد الظروف المثلى مـن درجـة حـرارة          
 قبل العزلة   ورطوبة ومدة حضانة النتاج السم من     

 باستخدام فستق الحقل وسـطا  A. flavuالفطرية 
 وفـصله   B1طبيعيا السـتخالص األفالتوكـسين      

وتقدير كميته بتقنية كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة       
 Thin Layer Chromatography (TLC)  

باستخدام صفائح مغطاة بطبقة رقيقة من الـسليكا        
بلغـت        اذ    Silica gel GF254جيل نـوع  

عند درجـة  ) ppb 110( أعلى كمية للسم المنتج 
بعد  )%  30(م ومحتوى رطوبي    ) 30( حرارة  

  .يوما من الحضانة)  14( 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

  
Isolation and identification of many 
fungal strains such as  Aspergillus 
flavus and Aspergillus parasiticus   
and detection it s ability for  aflatoxin 
B1 production by using the differential 
media Aspergillus flavus-parasiticus 
Agar(AFPA) and Aspergillus 
Producing Ability (APA). Select the 
isolate   A. flavus for it s  higher ability 
to produce aflatoxin B1 which detected 
by  extraction of aflatoxin from natural 
solid medium (peanut) by extraction 
solution (Acetonitril : Potassium 
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chloride 4% : hydrochloric acid 5 N ) 
and separation by dichloromethane to 
detection by High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) under UV 
(365) nm and mobile phase methanol  
: water : acetic acid (30:63:7)V/V.  
The optimum conditions for aflatoxin 
B1 production were determined as 
tempreture and moisture and period of  
incubation time for production the 
aflatoxin.by the isolate A. flavus on 

natural solid medium (peanut) , 
extraction and detection its quantity by 
Thin Layer Chromatography (TLC) 
Silica Gel GF254. The optimum 
conditions for aflatoxin B1 production 
were 30°C, 30% moisture content and 
after 14 days of incubation, the 
afltatoxin B1 production reached up to 
110 ppb. 

 

  
  المقدمة 

  
تعد االفالتوكسينات مواد تأيض ثانوي تنتج مـن        

 , Aspergillus flavus: بعض الفطريات ومنها 

 Aspergillus parasiticus     ــود   بوج
ومن أكثر المحاصيل   . الرطوبة والحرارة المناسبة  

الزراعية التي تتأثر بنمـو الفطريـات ووجـود         
و ,وبذور القطن   ,وفستق الحقل ,السموم هي الذرة    

والفواكه فضال عن   ,و الحبوب   ,والمكسرات  ,الرز  
المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليـب والبـيض       

واالفالتوكسينات تعد من اغلـب المـواد        ) . 18(
المطفرة والمسرطنة القوية فقد أوضحت الدراسات      

ــسين    ــرض لالفالتوك ــة إن التع  ) الوبائي

AfB1)B1         يعد من أهم عوامـل الخطـورة فـي
األشخاص المـصابين بـسرطان خاليـا الكبـد         

وخصوصا المصابين بالتهاب الكبد الفايروسـي      ,
فقد ازداد االهتمـام بتطـوير      ). 10(وسي,نمط ب 

طرائق فحص وإنتاج االفالتوكسين من الفطريات      
أن ) . 14 ( ةالمنتجة للسموم في األوساط الزرعي    

 جميعها لها القدرة علـى      العزالت الفطرية ليست  
إنتاج االفالتوكسين لذلك تضمن البحـث غربلـة        

 على إنتاج   االعزالت الفطرية والكشف عن قابليته    
وتحديد نوعه وتركيزه بتقنيـة كرومـا       , السموم  
وكرمـاتوكرافي  ) TLC( الطبقة الرقيقة    يتوكراف

ثم تحديد الظروف   ) HPLC(السائل عالي األداء    
  . المثلى إلنتاج السم 

  
ــل ــرق العمــــ ــواد وطــــ   المــــ

    
 تم الكـشف    -:غربلة العزالت الفطرية     •

عن قابلية العزالت الفطرية على إنتـاج       
االفالتوكسين وذلك بتنميتها على الوسط     

 Aspergillus flavus andالتفريقـي  

parasiticus Agar)  1 (
  Aflatoxin Producing Abilityو
)11. (  

  
اختبار قابليـة العـزالت علـى إنتـاج          •

مل من الوسط   ) 5(فالتوكسين بتلقيح   اال
ــسائل   Yeast Extractألزرعــي ال

Sucrose  مل من عـالق  ) 1(المعقم ب
10(االبواغ  

مل عنـد درجـة     / بوغ  ) 4
 يومـا بحاضـنة     21 م لمدة    28حرارة  
  ) .17( هزازة 

  
استخالص االفالتوكسين باستخدام طريقة         •

Howell and Taylor , (8)   

Cuniff)      12 (, ــوزن ) 50(  بـ
غرام من فستق الحقل المصاب وإضافة      

 مل من محلول االسـتخالص  ) 100(

) 50(, مل من االسـيتونايتريل     ) 450[(
) 10(و%) 4( مل كلوريد البوتاسـيوم     

) 5(مل من حـامض الهيـدروكلوريك       
بخلط المحتويات لمدة ثالثـين     ] عياري  

مـل مـن   )50(دقيقة ثم رشحت وأخـذ   
أضـيف إليـة    الراشح في قمع الفصل و    

مـل  ) 50(مل من الماء المقطر و    )50(
 جمعت الطبقـة الـسفلى      –من الهكسانٍٍٍٍ   

مـل مـن ثنـائي      ) 50(وأضيف لهـا    
 أخذ الراشح وبخر لحـد      –كلوروميثان  

  .الجفاف لحين أستخدامة 
  

ــية   • ــل القياسـ ــضير المحاليـ تحـ
بوزن ) B1,B2,G1,G2(لالفالتوكسينات  

مل من محلـول    ) 5(ملغم أذيب في    ) 1(
Benzen : Acetonitril 98:2( بنسبة (

  .مل  / ممايكرو غرا) 200(بتركيز 
   

الفصل بكروماتوكرافيا الطبقة الرقيقـة      •
باستخدام صفائح مغطاة بطبقة رقيقة من      

حملـت   GF 254الـسليكا جيـل نـوع    
ــغيرة   ــع ص ــصفائح ببق ) 15 – 5(ال
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مايكروليتر لكل من الـسموم القياسـية       
ـ    فـصل   ال لوالالنموذج باستخدام محالي

  ) .5)   (3:97(أسيتون : ميثانول 
  

 وذلـك   B1الكشف عن االفالتوكـسين      •
بالكشف المرئي باستخدام األشعة فـوق      

نانوميتر ثم قورنت بقع    ) 365(البنفسجية  
العينات مع بقع السموم القياسـية مـن        
ناحية كثافة شدة التـألق وقيمـة نـسبة         

  ) .Rf) 22  االنحدار 
Rf                       = لمسافة التي قطعها ا        

  المسافة التي قطعها المذيب/ األنموذج 
          ثم الكشف التأكيدي بالطريقة الكيمياوية      
باستخدام حـامض الكبريتيـك المـائي       

)50                                                      (%
)7         .(  

  
الفصل باستعمال جهاز الكرومـاتوكرف      •

 High عـــالي األداء الـــسائل

Performance Liquid 

Chromatography ــتعمال  باســـ
 ) 20( الظروف التحليلية الواردة فـي      

 Particilباستخدام عمود فصل من نوع 

10C8     ماء :  والطور المتحرك ميثانول
ــك  :  ــامض ألخلي ح /ح] 7:63:30[ح

مل لكل دقيقة ) 1(وبمعدل سرعة جريان   
 بكاشف األشـعة  ) 365(وبطول موجي   

فوق البنفسجية وقـورن وقـت ظهـور        
  المركب مع وقت ظهور المركب القياسي 

  
تمت دراسة قابلية عزلة الفطـر علـى         •

عنـد  B1(AfB1 ) أنتاج  االفالتوكسين 
ظروف خـزن مختلفـة مـن حـرارة         

 4(  ورطوبة ومدة حضانة كما ورد في       
وقدرت الرطوبـة االبتدائيـة     , ) 16,  

 اذ عـدلت  ) 5(لفستق الحقـل حـسابياً      
الرطوبـــــــة إلـــــــى   

) %  50و,40و,30و,20و,15و,10و,5(
بإضافة كمية من الماء المقطـر المعقـم       

  ) 2( والمقدر حسابياً كم ورد في 
الرطوبـة  = [ كمية المـاء المـضافة      

 -100/  الرطوبة االبتدائية    –النهائية  
   x 100] الرطوبة النهائية

  
ــواغ   ــالق أب ــاني بع ــت القن ــم لقح ث

10(الفطر
ضنت عنـد   غرام وح /بوغ  ) 6

درجـــات حـــرارة مختلفــــة   
,  يوماً   21م  لمدة    ) 35,30,25,20,15(

) 7,14,21(  أخذت العينات للتحليل بعد   
يوماً وتـم اسـتخالص االفالتوكـسين       

  .والكشف عنة وتقدير كميته 
  

 باستخدام  B1التقدير الكمي لالفالتوكسين     •
  ) 5(الطريقة الحسابية 

Con [µg/kg] = SYV/XW                
             

Con =  ًكمية السم مقدرا[µg/kg]  
 S =      كمية السم القياسي لالفالتوكـسين

B1  تقــاس (  المكــافئ المجهــول
  ) بالمايكروميتر

Y =    تركيز السم القياسيAFB1  ًمقاسا 
  مل/ بالمايكروميتر غرام 

V = ــة ــي للمــذيب إلذاب الحجــم الكل
  المستخلص مقاساً بالمايكروليتر 

X =   مـن المـستخلص    الكمية المضافة
فوق صفيحة الكرومـاتكرافي مقاسـه      

  بالمايكروليز 
W = وزن العينة بالغرام.  

  
  النتائج والمناقشة

 Aspergillus  الكشف عن قابلية عزالت الفطر

flavusعلى إنتاج االفالتوكسين :  

 الفـارزة   Aspergillusلقد تم تحديد عزلة الــ       
 علـى الوسـط     تنميتهـا  في أثنـاء  لالفالتوكسين  

 لونـاً  A. flavus، إذ أظهـرت  AfPAرعي الز
برتقالياً مصفراً وبراقاً في خلفية المستعمرة شـكل    

)1.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، مع AfPA على وسط A. flavusنمو العزلة : (1)شكل 
  )السهم(مالحظة اللون البرتقالي 
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أن نمو العـزالت المنتجـة      إلى  تشير الدراسات   
لمواصفات لالفالتوكسين على هذا الوسط تعطي ا       

 A. nigerفطـر  ال كمـا أن  ،) 1(أعـاله  نفسها 
يستطيع النمو على هذا الوسط مـع إنتـاج لـون           

 كذلك أظهرت العزلة    ،أصفر في خلفية المستعمرة   
 وميضاً متفلوراً   (APA) على الوسط    تنميتهاعند  

مزرقاً تحت األشعة فوق البنفسجية عنـد الطـول         
ـ     ؛ (2) شكل    نانوميتر 360الموجي   د  وهـذا يؤك

) 11( منتجة لالفالتوكسين A. flavusكون العزلة 
أستخدم هذا الكشف للتحري عن قابلية عـزالت        , 

A. flavus و A. parasiticus ــاج ــى إنت  عل
إذ أن ليست جميع العـزالت لهـا         , االفالتوكسين

  القدرة على إفراز االفالتوكسين كما ورد في

 )9.(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مع مالحظة APA على وسط A. flavusنمو العزلة : (2)شكل 
  )السهم(الوميض المتفلور المزرق 

  
  

  :الكشف عن نوع االفالتوكسين 
 بتقنيــة AfB1أظهــرت نتــائج الكــشف عــن 

كروماتوكرافي الطبقة الرقيقة باسـتخدام سـموم       
ــية  ــسين القياس  G2 و B1 ، B2 ، G1االفالتوك

أسيتون : والطور المتحرك المكون من كلورفورم      
الحصول على قيمـة    , حجم  / حجم (3:97)بنسبة  

 فـي كـال مـن       AfB1 للـ   (Rf)نسبة اإلنحدار   
 (0.25) مقـدارها    B1العينات والمحلول القياسي    

عند الفحص تحت األشعة فوق البنفـسجية عنـد         
، إذ  )  3( نـانوميتر شـكل      365الطول الموجي   

ظهرت البقع باللون األزرق، وتم الكشف التأكيدي       
ريتيـك بتركيـز    برش الـصفيحة بحـامض الكب     

فظهرت البقع بـاللون األصـفر عنـد        , (%50)
  .(4) شكل الفحص تحت األشعة نفسها أعاله

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الكشف عن نوع االفالتوكسين باستخدام السموم القياسية : (3) شكل 

  نية كروماتوكرافي الطبقة الرقيقةبتق لالفالتوكسين 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تأكيدي عن االفالتوكسين الكشف ال:  (4)شكل 
سم : ST.(50%)باستخدام حامض الكبريتيك 

  اإلنموذج: S  القياسي   ،    B1االفالتوكسين 

  
 فـي   AfB1وتم حساب القيمة شبه الكميـة لــ         

العينات بمقارنة شدة تألق تراكيز السم القياسي لـ        
AfB1         مع تألق مستخلص العينة تحـت األشـعة 
  .نفسها

  
  
  
  

Sample B1 
B2 

G2 

G1 
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ــش  ــائج الك ــرت نت ــي الف وأظه ــدير الكم تق
 .A  المنتج من العزلة الفطرية B1لالفالتوكسين 

flavus       باستخدام تقنية كروماتوكرافيـة الطبقـة 
 والمقارنة بالمحاليل القياسية تحت     (TLC)الرقيقة  

 365األشعة فوق البنفسجية عند الطول المـوجي        
 للــ   (Rf)نسبة االنحدار   ، بحساب قيمة    نانوميتر
AfB1   المحلـول القياسـي      في المستخلص وB1 

وكـذلك الكـشف    ،   (0.25)مقـداره   والذي بلغ   
النوعي باستخدام تقنية كرومـاتوكرافي الـسائل       

 كاشف األشعة فـوق     ي ذ (HPLC)عالي األداء   
وأستخدام  nm365البنفسجية عند الطول الموجي     

 (7:63:30)حامض الخليك بنـسبة     : ماء:ميثانول
 .Aة الفطر  قابلية عزلفقد بينت النتائج ،حجم/حجم

flavus    على إنتاج AfB1      إذ حصلنا على قيمة ، 
 لكل من مستخلص العينـة      (RT)زمن االحتجاز   

 مقـدارها   B1الملقحة وعينة المحلـول القياسـي       
  ).5(كما موضح في الشكل دقيقة  (7.24)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بتقنية كروماتوكرافي   B1الكشف عن االفالتوكسين : (5)شكل   

  (HPLC)سائل عالي األداء ال

–A-  االفالتوكسينB1 القياسي    ،    -B-    اإلنموذج  
  
  

  A.flavus المنتج مـن الفطـر       α-amylaseإن  
 فـي تحفيـز البنـاء الحيـوي         اً مهم اًيلعب دور 

 كما  .) 23 (لالفالتوكسين في بذورالذرة المصابة   
ف الزرع تكـون ذات     والظروف البيئية وظر  أن  

 إذ  ،الفطريةللسموم  لبناء الحيوي   تأثير قوي على ا   
ن جينات البناء الحيوي للسموم الفطرية ممكن أن        إ

تكون فعالة أو غير فعالة باالعتماد على الظروف        
  ) .14 (البيئية

  
درجة الحرارة، والمحتـوى  (تأثير ظروف الخزن    

في إنتاج االفالتوكسين   ) الرطوبي، ومدة الحضن  
B1  ــة ــة الفطريـــ ــن العزلـــ    مـــ

A. flavus:   
  

أظهرت نتائج الكشف عن االفالتوكسين باستخدام      
 (TLC)تقنية كروماتوكرافيـا الطبقـة الرقيقـة        

تبايناً في إنتـاج الـسم باسـتخدام        , وتقدير كميته 
 ).1(الوسط الزرعي الطبيعي لفستق الحقل جدول       

 م لم يظهر أي إنتاج للسم (15)فعند درجة حرارة   
ا عنـد   أم. عند مختلف نسب الرطوبة قيد الدراسة     

 م فقد وصل أعلى إنتاج للسم       (20)درجة حرارة   
(44) ppb يوماً مـن الحـضانة وعنـد        21  بعد 

أما عند درجة حرارة     . (40%)محتوى رطوبي   
بعد  ppb (96.8) م وصل أعلى إنتاج للسم       (25)
 يوماً من الحـضانة وبمحتـوى رطـوبي         (14)

(%50).  

 عند درجة حرارة    B1وارتفع إنتاج االفالتوكسين    
 بعد ppb (110)م إذ وصل أعلى إنتاج للسم (30)
  يوماً من الحضانة وبمحتـوى رطـوبي   (14)

 م  (35)أما عند درجة حرارة     . (6)شكل  (%30)
بعـد   ppb (66)لسم إلـى    انخفض إنتاج   ، فقد أ  

  .(50%) يوماً وبمحتوى رطوبي (21)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    International Journal for Sciences and Technology     Vol. 6 No. 1, March 2011      76  
 

 المنمى على وسط فستق الحقل الطبيعي عند درجات A. flavusر  المنتجة من الفطB1 (ppb)كمية االفالتوكسين : (1) جدول 

  .حرارية ورطوبة ومدد حضن مختلفة

  

  

درجات   نسبة الرطوبة
الحرارة 

  )°°°°م(

مدة الحضن 
 50% 40% 30% 20% 15% 10% 5%  )أيام(

7 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 15 

21 0 0 0 0 0 0 0 

07 0 0 0 2.2 17.6 4.4 4.4 

14 0 0 2.2 8.8 22 13.2 17.6 20 

21 0 0 8.8 22 13.2 44 22 

7 0 0 4.4 4.4 22 2.2 30.8 

14 0 2.2 8.8 17.6 30.8 17.6 96.8 25  

21 0 8.8 22 22 17.6 48 88 

7 0 0 4.4 4.4 22 4.4 8.8 

14 0 4.4 22 44 110 17.6 30.8 30 

21 0 17.6 4.4 30.8 30.8 66 66 

7 0 0 2.2 2.2 2.2 4.4 2.2 

14 0 4.4 30.8 30.8 17.6 13.2 8.8 35 

21 0 30.8 4.4 4.4 22 44 66 

ن 
سي

وك
الت

الف
ة ا

مي
ك

B
1

 

  
  

أظهرت هذه النتائج التداخل بـين درجـة        
الحــرارة والمحتــوى الرطــوبي ومــدة 

ــا   ــي تأثيره ــضانة ف ــيالح ــاج ف  إنت
ن عدم إنتاج السم عند     إ ف  لذا االفالتوكسين،

 يعود إلى    قد محتوى الرطوبي المنخفض  ال
عدم قدرة العزلة الفطرية علـى النمـو أو         

ن إ. المحافظة على فعالياتها الفـسيولوجية    
 أو أقـل    (5%)تقليل رطوبة البذور بنسبة     

أثناء في  يمنع إنتاج االفالتوكسين خصوصاً     
الخزن فضالً عن عدم تكون الـسم عنـد         

وعنـد  ،  م(10)درجة الحرارة المنخفضة    
ستوى الرطوبـة النـسبية األقـل مـن         م

  .)3 (وهذا يتفق مع ما ورد في(%75)

أما سبب عدم إنتاج السم عند الـدرجات         
يعود إلى إنخفـاض    قد  الحرارية الواطئة ف  

 نسب التمثل الحيـوي للفطريـات، اذ ان         

 عند الـدرجات    النمو الفطري يكون ضئيالً   
وممكـن أن   ،  م  (10)الحرارية األقل من    

ليلة من الـسم عنـد وجـود        تنتج كميات ق  
 أما عند   .) 21 ( كما في  الرطوبة المناسبة 

 (12-13%)المحتوى الرطوبي األقل من     
ــة  ــوط الفطري ــع تكــوين الخي أن . فيمن

 تعد  (15%)مستويات الرطوبة األعلى من     
 وتمكـن  ،متطلبة لنمو الفطريات في البذور  

من رفع مستويات التلوث بالسموم الفطرية      
، كمـا   ) 13(ا ورد في     كم أثناء الخزن في  
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أن درجات الحرارة والرطوبـة النـسبية       
 A. flavusالعاليتين تعد مثلى لنمو الفطر 

وإنتاج االفالتوكـسين، وأن أفـضل نمـو        
 على بذور الذرة عندما A. flavusللفطر 

 ،(18-18.5%)يكون المحتوى الرطـوبي     
 (13%)وأن المحتوى الرطوبي األقل من      

ان النمو الفطري   كما   .يمنع اختراق الفطر  
وتكوين االفالتوكـسين يتطلـب محتـوى       

 ودرجة حـرارة    (14%)رطوبي أكثر من    
م على األقل مـع بعـض درجـات         (25)

ن درجـات   إ) . 24( كما ورد في     التهوية
    A. flavusالحرارة المالئمة لنمو الفطـر  

ــراوح  ــاج  م(17-42)تتــ  وإن إنتــ
-35)االفالتوكسين يكون ضـمن المـدى       

  ) .19(د في  كما ورم (25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعد (TLC) على وسط فستق الحقل الطبيعي بتقنية كروماتوكرافي الطبقة االرقيقة B1تحديد الظروف المثلى إلنتاج االفالتوكسين : (6)شكل

  . يوماً من الحضانة14
  

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

   ، 30% ورطوبة °م20  مستخلص العينة عند 1
      ،30%طوبة  ور°م30 مستخلص العينة عند 2
     ، 30% ورطوبة °م35 مستخلص العينة عند 3
  ، 40% ورطوبة °م20 مستخلص العينة عند 4
  ،40% ورطوبة °م25 مستخلص العينة عند 5
  ، 40% ورطوبة °م30 مستخلص العينة عند 6
   ، 40% ورطوبة °م35 مستخلص العينة عند 7

ST السم القياسي لالفالتوكسين B1،   
 Cالسيطرة .  

   ، 50% ورطوبة °م25 مستخلص العينة عند 8
  ، 50% ورطوبة °م20 مستخلص العينة عند 9

   ، 50% ورطوبة °م30 مستخلص العينة عند 10
  ،50% ورطوبة 35 مستخلص العينة عند 11

 ST السم القياسي لالفالتوكسين B1،   
 Cالسيطرة .  
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كما أظهرت النتائج إنخفاضاً في كمية السم بعـد         
 الحضانة عند بعض الظروف بسبب       يوماً من  21

العالقة الوثيقة بين إنتاج السموم الفطرية وعملية       
 Aspergillusتكوين السبورات، إذ يمتاز جـنس   

ــسار   ــه لم  G-protein signalingبامتالك

pathway       الذي يربط التطور الفطري وعمليـة 
تكوين السبورات مع البناء الحيـوي للمنتجـات        

  ) . 6 ( البيئيةالطبيعية تحت التأثيرات 

ــدو ــسيديز   ويب ــزيم البيروك ــة إن  أن لفعالي
 (Microsomal peroxidase)المايكروسـومي  

 – Temperature)المعتمـد علـى الحـرارة    

dependent)ــل االفالتوكــسين اً دور   فــي تحل

 مـضائف   Aspergillusكما وتعد أنواع جنس     . 
ذات مستوى عالي التعبير إلنتاج اإلنزيمـات أو        

بعض اإلنزيمات  ومن المحتمل أن     ؛ مواد األيض 
 ذات فعالية لتحليـل     (Extracellular)الخارجية  

االفالتوكسين بقدرتها على شطر حلقة الالكتـون       
  .(15)في جزيئة االفالتوكسين 
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  في التلوث الميكروبي والكيميائي للمشروبات الغازية والعصائر الصناعيةالتحري عن 

  مدينة بغداد

لة غفوري علي و  سندس علي جاسم  عصام شاكر حمزة ، أمير خضير عباس ،  كريم كاظم جلعوط ،  سهي

  
   جمهورية العراق - وزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد–مركز بحوث تلوث الغذاء 

  
   isamhamzash@yahoo.com : البريد االلكتروني

  
  

  الملخص باللغة العربية 
  

نظراً لإلقبال الكبير على استهالك المشروبات 
ة محلياً الغازية والعصائر المستوردة والمنتج

وعلى نطاق واسع بات من الضروري التأكيد 
على مطابقتها للمواصفات القياسية لألغذية من 
جهة وصالحيتها لالستهالك البشري من جهة 

  .أخرى
تم التحري عن الملوثات الميكروبية والتي شملت 
حساب العدد الكلي للبكتريا الهوائية والبكتريا 

لملوثات القولونية والخمائر واالعفان وعن ا
  .الكيميائية العضوية  والالعضوية

منتوج لم ) 18(بينت نتائج الفحص والتحليل أن 
يثبت على بطاقة دالئلها تأريخ اإلنتاج وفترة نفاذ 

انتهاء فترة نفاذ الصالحية في حين أظهر منتوجان 
الصالحية ، كما أظهرت أربعة نماذج احتوائها 

والبكتريا على أعداد كبيرة من البكتريا الهوائية 
القولونية واالعفان تفوق الحدود المسموح بها في 

. ع. ق. م(المواصفة القياسية العراقية 
،  وبينت جميع النماذج خلوها من ) 1127/1989

  .الملوثات الكيميائية العضوية والالعضوية 
  

ABSTRACT 
  

considering on the acceptance to large 
consumption of soft drinks and 
imported industrial juices and local on 
a wide range ,it become necessary  
conformity to the standard 
specification of foods and the validity 
to customers. 
In this study (89) samples from soft 
drink and industrial juices that  product  
locally  and imported collected 
randomly from Baghdad markets. 
The research include detection of 
microbial contamination (account of 
total aerobic bacteria , coliform 
bacteria) , yeast and fungi and  

 
 
detection of organic and inorganic 
pollutants. 
The results showed that 18 samples 
did not record on the feature cards 
manufacturing and expiration date and 
two samples  showed the end of  
expiration date 
four samples showed a large numerals 
of aerobic bacteria and coliform 
bacteria and fungi which superiority of 
the acceptable limits to the Iraqi 
standard specification (IQS 
1127/1989), all samples show free 
from organic and inorganic pollutants. 

  
  المقدمة 

لقد ازداد االقبال في السنين األخيرة على تناول 
المشروبات الغازية والعصائر الصناعية إلى حد 

مهم استعاض كثير من الناس في بيوتهم ومطاع
عن الماء بالمشروبات الغازية وأضحى األطفال 
يتناولونها في كل وجبة طعام بل استعاض كثير 

  .منهم بهذه المشروبات عن وجبات طعامهم
المشروبات الغازية هـي مـشروبات صـناعية        
مضاف اليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطي       
الطعم المميز الذي يختلف من نـوع الـى آخـر           

وتتكـون المـشروبات    . ضافة  وحسب النكهه الم  
من % 85الغازية والعصائر من الماء الذي يشكل       

حجم المنتوج والسكر الذي يكسب الطعـم الحلـو         
المرغوب فيه إضافة إلى الحوامض مثل حامض       
الستريك والفسفوريك والكاربونيـك وان اختيـار       
نوع الحامض وكميته يعتمد على نـوع المنتـوج         

كهة فنكهة الليمـون    وتضاف إليها مواد الطعم والن    
تضاف إلى مشروب سفن أب والسبرايت وتضاف       
نكهة البرتقال إلى مشروب الميراندا والفانتا فـي        
حين تضاف نكهة العنب إلى مـشروب الفيمتـو         
والفواكه المشكلة أما نكهة الكوال فتـضاف إلـى         
الببسي كوال والكوكـاكوال ،كمـا يـضاف إلـى          

منبهة والتـي   المشروبات الغازية مادة الكافائين ال    
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تضاف عادة إلى مشروب الكوال إذ تحتوي علبـة         
ملغـرام  ) 50-30( مليلتر على    330الكوال سعة   

من هذه المادة وأخيراً يضاف غاز ثاني اوكـسيد         
مـرة حجـم     ) 4,5-3( الكاربون بحجم يعـادل   

  )1(المحلول المستخدم 
يحدث التلوث الميكروبـي للمـشروبات الغازيـة      

سرب لغاز ثاني اوكسيد    والعصائر عندما يحصل ت   
الكاربون حيث تنمو الخمـائر وتكـون ترسـبات        
وعكرة وتغير في الطعم والنكهة وفي حالة التلوث        
باالعفان يالحظ وجـود تكـتالت عائمـة فـي          
المشروبات اما البكتريا التالفة فهي عادة بكتريـا        
حامض الالكتيك ونتيجة لتواجد ونمو هذه البكتريا       

  .  واد لزجةتزداد الحموضة وتكوين م
وللحد من التلوث الميكروبي يجب تعريض جميع       
خطوط االنتاج والزجاجيات والعبوات الى التعقيم      
واستخدام فواكه نظيفة غيـر تالفـة فـي انتـاج           

  . العصائر 
أن لهذه المشروبات تأثيرات خطيرة على صـحة        
اإلنسان حيث تتراكم آثارها الضارة لتظهر بعـد        

يحة كبيرة من النـاس     فترة من الزمن وتتناول شر    
لها بدًأ من األطفال و حتى كبـار الـسن ومـن            
األضرار الصحية لهذه المشروبات هشاشة العظام      
نتيجة اتحاد حامض الستريك والفـسفوريك مـع        
الكالسيوم الموجود في الغذاء وتـسوس األسـنان        
وتلفها بسبب تآكل طبقة المينا الحاميـة لألسـنان         

ك والكاربونيـك   بفعل أحماض الفسفوريك والستري   
خاصة عند األطفال وتزداد نسبة تكون الحـصى        
في الكلى عند تناول المشروبات الغازية الحاويـة        
على حامض الفـسفوريك مثـل الببـسي كـوال          
والكوكاكوال أما مادة الكافائين فتعتبر من المـواد        
المنبه للجهاز العصبي والمسببة لإلدمان وتعمـل       

ز الخاليا العـصبية  التراكيز العالية منها على تحفي    
في الدماغ مسبباً األرق خاصة عند األطفال ويزيد        
من سرعة ضربات القلب وارتفاع ضـغط الـدم         
وزيادة عملية طرح البول وارتفاع مستوى السكر       
في الدم كما إن هذه المـادة تـؤثر سـلبياً علـى             
امتصاص الحديد مسببة فقر الدم الذي يعتبر مـن         

  )3 ، 2( األطفال المشاكل الصحية المنتشرة لدى
نظراً النفتاح السوق العراقيـة وفقـدان الرقابـة         
الصحية على المـشروبات الغازيـة المـستوردة        
والمنتجة محلياً لذا يهدف البحث في التحري عـن        
التلوث الميكروبي والكيميائي للمشروبات الغازية     
والعصائر الصناعية المتوفرة في األسواق المحلية      

لالستهالك البشري وفقـاً    وتحديد مدى صالحيتها    
للمواصفة القياسية العراقية الصادرة عن الجهاز      *

وزارة / المركزي للتقـيس والـسيطرة النوعيـة        
التخطيط والتعاون اإلنمائي حيـث تحـدد هـذه         
المواصفة الحدود الميكروبيـة والكيميائيـة فـي        

المشروبات الغازية باإلضافة إلـى المواصـفات       
  )4(الخاصة بمكونات المنتوج

  
  المواد و طرق العمل 

 :العينات المفحوصة  •
نموذج مـن   ) 89(أجريت الدراسة على    

منتجات المشروبات الغازية والعـصائر     
المنتجة محليـاً والمـستوردة جمعـت       
بصورة عشوائية من األسواق المحليـة      

  ) .1(لمدينة بغداد جدول 
 :الفحوصات الميكروبية  •

تم البحـث والتحـري عـن الملوثـات         
 للنماذج أعاله والتـي شـملت       الميكروبية

حساب العدد الكلـي للبكتريـا الهوائيـة        
)Total Bacterial Plate Count (

ــاق  ــصب باألطب ــة ال باســتخدام طريق
)Pouring Plate Method (  والكـشف

 -Coliform  ( عن البكتريا القولونيـة 

Bacteria- (    باستخدام طريقة العد االكثر
ــة  MPN (Most Probable(احتمالي

Number 5،6( والخمائر واالعفان(  
 

 :الملوثات الالعضوية  •
تم التحري عـن الملوثـات الكيمياويـة        
الالعــضوية والتــي شــملت العناصــر 

الزرنيخ،الكادميوم،السيلينيوم،االنتيمون،ال(
رصـــــاص،النحاس،الليثيوم،الكروم 

وتم تقديرها كميـاً باسـتخدام      ) والكوبلت
 Flame(جهاز الطيف الـذري اللهبـي   

Atomic Absorption 

Spectrophotometry- ()7،8،9(.   
  

 :الملوثات العضوية  •
تم التحري عـن الملوثـات الكيميائيـة         
العضوية باستخدام الطرق الطيفية باألشعة     
فوق البنفسجية وطرق الكروماتوغرافيـا     
التي شـملت طريقـة الكروماتوغرافيـا       

ــة           GC (Gas(الغازيـــ

Chromatography ــا  وكروماتوغرافي
  طبقة الرقيقةال
)TLC (Thin Layer 

Chromatography كــذلك اســتخدمت 
تقنية الكروماتوغرافيا الـسائلة ذو األداء      

 HPLC  ( High(العـــــالي 

performance Liquid 

Chromatography )10 ،11(  
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   المشروبات الغازية والعصائر الصناعية المفحوصةمنتجات) 1(جدول 
  

  المالحظات عبوةحجم ال بلد المنشأ  اسم المنتوج ت

  مل200باكيت  سوري  برتقال- عصير عالمة تاركيت  1
 

   مل200باكيت  سوري  االنناس- عصير عالمة تاركيت   2

مل 200باكيت  إيران عصير عالمة مريخي 3   

4 Tata مل 200باكيت  إيران مشروب غازي عالمة آب   

)هم توش ( عصير عالمة البالو 5 مل 200باكيت  إيران    

مل 200باكيت  أردني  برتقال-عصير عالمة زاكي ماكس  6   

مل 200باكيت  أردني  شراب العنب -عصير عالمة براود  7   

 مل 200باكيت  عرا قي  برتقال-عصير عالمة الصبا  8
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

    مل 200باكيت   كويتي   برتقال-عصير عالمة داليا  9

 مل 200باكيت  كويتي  عنب أحمر-مة داليا عصير عال 10
  

    مل 200باكيت   كويتي   برتقال-عصير عالمة بلو دانة  11

     مل250علبة   سعودي   شراب فواكه-عصير عالمة را ني 12

     مل250علبة   إماراتي   حبيبات خوخ-عصير عالمة را ني  13

  مل250علبة  سعودي  حبيبات برتقال-عصير عالمة را ني  14
  

  بطل سعة  لتر  عرا قي   برتقال-عصير عالمة توسان  15
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

  نافذ الصالحية  بطل سعة لتر  عرا قي   برتقال-عصير عالمة نحلة  16

     مل250علبة   سوري   االنناس-عصير عالمة تكتار 17

  الحيةنافذ الص   مل330علبة   سعودي   رمان-عصير عالمة ليندا  18

     مل250علبة   سوري   الكرز-عصير عالمة تكتار 19

   مل250علبة   عرا قي   برتقال-عصير عالمة ريان  20
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل250علبة   عرا قي   برتقال-عصير عالمة طيف  21

   مل250علبة   عرا قي   برتقال-عصير عالمة وافي  22
تاج لم يثبت تأريخ اإلن

  وفترة نفاذ الصالحية

   مل500بطل   عرا قي  برتقال-عصير عالمة  23
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

   مل500بطل   عرا قي  زبيب-عصير عالمة  نحلة  24
  

   مل500بطل   عرا قي  زبيب-عصير عالمة توسان  25
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية
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  المالحظات حجم العبوة بلد المنشأ  جاسم المنتو ت

     مل330بطل   سعودي  برتقال وجزر -عصير عالمة ميزو  26

     مل330بطل   سعودي   ليمون -عصير عالمة ميزو 27

     مل330بطل   سعودي   تفاح- عالمة كاديه كرين مشروب غازي 28

     مل330بطل   سعودي   توت مشكل- عالمة كاديه مشروب غازي  29

     مل330بطل   سعودي   بنك- ازي عالمة كاديه مشروب غ 30

   مل500بطل  عرا قي  برتقال-عصير عالمة نان  31
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

   مل500بطل   عرا قي   برتقال- عصير عالمة ريف 32
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

   مل500بطل   عرا قي   مشمش-عصير عالمة القمة  33
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل500بطل   عرا قي   زبيب-عصير عالمة الصنوبر 34

     لتر1,25بطل   سوري   تشير آب-مشروب غازي عالمة 35

   مل250علبة   عرا قي   ليمون-مشروب غازي عالمة آسيا  36
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

   مل250علبة   عرا قي  كوال-مة آسيا مشروب غازي عال 37
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل330علبة   سعودي   ببسي-مشروب غازي عالمة 38

     مل330علبة   سعودي   سفن آب-مشروب غازي عالمة  39

     مل150علبة   سعودي   تمر هند-عصير عالمة فاكهيتا 40

     مل250علبة   النمسا   )القوة( مشروب غازي عالمة بك بور 41

   مل330علبة   عرا قي   ليمون-مشروب غازي عالمة طيب 42
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل250علبة   أردني  مشروب غازي عالمة وايلد تايغر 43

     مل250علبة   أردني كوال-مشروب غازي عالمة سوبر  44

     مل250علبة   أردني  آب-مشروب غازي عالمة  سوبر 45

     مل250علبة   أردني  برتقال-مشروب غازي عالمة سوبر 46

     مل250علبة   أردني كوال-مشروب غازي عالمة نايس  47

     مل250علبة   أردني  آب-مشروب غازي عالمة نايس 48

     مل250علبة   أردني  اورنج-مشروب غازي عالمة نايس  49

     مل350علبة   يسور  كوال-مشروب غازي عالمة أوغاريت 50

     لتر1بطل  أردني آب-مشروب غازي  عالمة زمزم  51

     مل350علبة   أردني  كوال-مشروب غازي عالمة ألفا 52

     مل350علبة   أردني برتقال-مشروب غازي  عالمة  ألفا  53
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  المالحظات حجم العبوة بلد المنشأ  اسم المنتوج ت

     مل350بة عل  عراقي  آب-مشروب غازي عالمة الديرة 54

     مل350علبة   عراقي  كوال-مشروب غازي عالمة الديرة 55

     مل350علبة   عراقي ليمون-مشروب غازي عالمة الديرة 56

     مل350علبة   عراقي  برتقال-مشروب غازي عالمة الديرة 57

     مل350علبة  عراقي  تفاح-مشروب غازي عالمة سينالكو 58

     مل350علبة   عراقي  ليمون -مشروب غازي عالمة سينالكو 59

     مل350علبة   عراقي   برتقال-مشروب غازي عالمة سينالكو 60

     مل350علبة  كويتي  برتقال-مشروب غازي عالمة فانتا  61

     لتر2,25بطل   عراقي  مشروب غازي عالمة  ببسي 62

     مل250علبة   أردني   سوبر يوسفي-مشروب غازي عالمة  63

     مل250علبة   تركي   اولكرلنك يوسفي-مشروب غازي عالمة  64

     مل350علبة   سعودي   آب فري-مشروب غازي  عالمة سفن 65

     مل350علبة   عراقي   آب-مشروب غازي عالمة سفن 66

   مل350علبة   سعودي   برتقال-مشروب غازي عالمة ميرندا 67
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل350علبة   لبناني   ماكس-يمشروب غازي عالمة ببس 68

   مل350علبة   سعودي   دايت-مشروب غازي عالمة ببسي 69
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل350علبة   سوري  كابتن كوال-مشروب غازي عالمة  70

   مل350علبة   إيراني  برتقال-مشروب غازي عالمة اليميكال  71
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 

  نفاذ الصالحيةوفترة 

   مل350علبة   إيراني   كوال-مشروب غازي عالمة اليميكال 72
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

   مل350علبة   عراقي   كوال-مشروب غازي عالمة أوغاريت 73
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

     مل350علبة   عراقي  ليمون-مشروب غازي عالمة أوغاريت  74

     لتر2,25بطل   أردني  مشروب غازي عالمة ببسي 75

     لتر2,25بطل   أردني   برتقال-مشروب غازي عالمة ميرندا  76

     لتر1بطل   عراقي  تشير آب -مشروب غازي عالمة  77

     مل350علبة  سوري  تشير آب-مشروب غازي عالمة سفن دايت 78

  مل250لبة ع سوري مشروب غازي ببسي كوال دايت أوغاريت 79
  

 مل 330علبة  إماراتي   برتقال-فيكتوريمشروب غازي عالمة  80
  

  مل330علبة  عراقي مشروب غازي عالمة ببسي 81
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     مل330علبة   إماراتي   كوال-مشروب غازي عالمة سيدار 82

  مل250علبة  أردني  برتقال-مشروب غازي عالمة نايس  83
  

 مل150علبة  كويتي قال برت-مشروب غازي عالمة ميرندا  84
  

  مل150علبة  كويتي   فراولة-ميرندا مشروب غازي عالمة  85
  

  مل200باكيت  أردني  برتقال-عصير عالمة شافي  86
لم يثبت تأريخ اإلنتاج 
  وفترة نفاذ الصالحية

  مل200باكيت عراقي  تفاح-عصير عالمة برافو  87
  

 مل 250 باكيت كويتي   برتقال- عصير عالمة داليا 88
  

  مل200باكيت  سوري  برتقال-عصير عالمة بوباي  89
  

  
  النتائج والمناقشة 

الفحوصات االوليـة لبطاقـة    نتائج  بينت
منتوج لـم   ) 18(الداللة للمنتوجات المفحوصة ان     

يثبت على بطاقة داللتها تاريخ اإلنتاج وفترة نفـاذ   
التي تعتبـر مـن األمـور       ) 1(الصالحية جدول   

لواجب تثبيتها فـي أي منـتج  طبقـاً          األساسية ا 
للمواصفات القياسية لألغذيـة فـي حـين بـين          

عـصير عالمـة    ) 18،16(المنتوجان بالتسلسلين   
وعـصير لنـدا رمـان      ) عراقـي (نحلة برتقال   

على التوالي انتهاء فترة نفاذ الصالحية      ) سعودي(
، إن تواجد مثل هذه المنتجـات فـي األسـواق           

قابة الصحية من قبـل     المحلية يدل على فقدان الر    
الجهات المعنية والصحية على ما ينتج محلياً أو ما   
يستورد مـن المـشروبات الغازيـة والعـصائر         

  .الصناعية 
بينت نتائج البحـث والتحـري عـن الملوثـات          
الميكروبية خلو جميـع المنتجـات المفحوصـة        

) 87،84،78،77(باستثناء المنتجات بالتسلـسالت   
وهـذا  ) 2(العفان جدول   من البكتريا والخمائر وا   

يعود الى انخفـاض قـيم الـرقم الهيـدروجيني          
للمشروبات الغازية والعصائر الذي يتراوح بـين       

بسبب وجود الحوامض والمـواد     ) 2،26-3،96(
الحافظة كما أن وجود غاز ثاني اوكسيد الكاربون        

ضغط جوي يمنع نمـو األحيـاء       ) 4-3(بتركيز  

ا في حين   المجهرية وبصورة خاصة الهوائية منه    
) 87،84،78،77(اظهرت المنتجات بالتسلسالت    

مشروب غازي عالمة تشيرآب ، مشروب غازي       (
عالمة سفن دايت تشير آب ، مـشروب غـازي          

برتقال وعصير عالمة برافو تفاح     -عالمة ميراندا 
احتوائها على أعداد كبيرة من البكتريا الهوائيـة        )

مليلتر كما  / مستعمرة) 2230-900(تراوحت بين   
أظهرت احتوائهما على البكتريا القولونيـة بعـدد        

 مليلتر كمـا أظهـر      100) /2،2-1،1(احتمالي  
مشروب غازي عالمـة    ) (78(المنتوج بالتسلسل   

احتوائـه علـى فطـر      ) سفن دايـت تـشير آب     
مليلتر في  / مستعمرة 60االسبرجلس نايجر بمعيار    

عصير عالمة ) (87(حين أظهر المنتوج بالتسلسل 
احتوائه على فطر الرايزوبيس بمعيار     ) برافو تفاح 

أن تلـوث هـذه     ). 2(مليلتر جدول   / مستعمرة 70
المنتجات بهذه األعـداد الكبيـرة مـن البكتريـا          
واالعفان يشير إلى عدم كفاءة عملية التـصنيع أو         

 )14، 13، 12(النقل أو الخزن لهـذه المنتجـات    
وبالتالي عدم صـالحيتها لالسـتهالك البـشري        

 القياسية العراقية للمـشروبات     بموجب المواصفة 
   .)4(الغازية  
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  نتائج الفحوصات الميكروبية للمشروبات الغازية والعصائر) 2(جدول رقم 

  
  ت

 اسم المنتوج
  العدد الكلي

  البكتريا الهوائية
  مل/ مستعمرة 

  العدد االحتمالي
  مل100/للبكتريا القولونيه

  واالعفان الخمائر
  مل/مستعمرة

  
  الصالحية*

  لالستهالك

 صالح  سالب  سالب  سالب   برتقال- عصير عالمة تاركيت  1

 صالح سالب سالب سالب  االنناس- عصير عالمة تاركيت  2

 صالح سالب سالب سالب  عصير عالمة مريخي 3

 صالح سالب سالب سالب Tata مشروب غازي عالمة آب 4

 صالح سالب سالب سالب  )هم توش ( عصير عالمة البالو 5

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-ر عالمة زاكي ماكس عصي 6

 صالح سالب سالب سالب  شراب العنب -عصير عالمة براود  7

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-عصير عالمة الصبا   8

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-عصير عالمة داليا   9

 صالح سالب سالب سالب  عنب أحمر-عصير عالمة داليا   10

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-صير عالمة بلو دانة ع  11

 صالح سالب سالب سالب   شراب فواكه-عصير عالمة را ني  12

 صالح سالب سالب سالب   حبيبات خوخ-عصير عالمة را ني   13

 صالح سالب سالب سالب  حبيبات برتقال-عصير عالمة را ني   14

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-عصير عالمة توسان   15

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-عصير عالمة نحلة   16

 صالح سالب سالب سالب   االنناس-عصير عالمة تكتار  17

 صالح سالب سالب سالب   رمان-عصير عالمة ليندا   18

 صالح سالب سالب سالب   الكرز-عصير عالمة تكتار  19

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-عصير عالمة ريان   20

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-ير عالمة طيف عص  21

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-عصير عالمة وافي   22

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-عصير عالمة فرات   23

 صالح سالب سالب سالب  زبيب-عصير عالمة  نحلة   24

 صالح سالب سالب سالب  زبيب-عصير عالمة توسان   25

 صالح سالب سالب سالب  برتقال وجزر -عصير عالمة ميزو   26

 صالح سالب سالب سالب   ليمون -عصير عالمة ميزو  27

 صالح سالب سالب سالب   تفاح- عالمة كاديه كرين مشروب غازي  28

 صالح سالب سالب سالب   توت مشكل- عالمة كاديه مشروب غازي   29

 صالح سالب سالب سالب   بنك- مشروب غازي عالمة كاديه   30

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-عصير عالمة نان   31

 صالح سالب سالب سالب   برتقال- عصير عالمة ريف  32

 صالح سالب سالب سالب   مشمش-عصير عالمة القمة   33

 صالح سالب سالب سالب   زبيب-عصير عالمة الصنوبر  34

 صالح سالب سالب سالب   تشير آب-مشروب غازي عالمة  35

 صالح سالب سالب سالب   ليمون-مة آسيا مشروب غازي عال  36

 صالح سالب سالب سالب  كوال-مشروب غازي عالمة آسيا   37

 صالح سالب سالب سالب   ببسي-مشروب غازي عالمة  38

39  
  سفن آب-مشروب غازي عالمة 

  
 صالح سالب سالب سالب

 صالح سالب سالب سالب   تمر هند-عصير عالمة فاكهيتا  40

 صالح سالب سالب سالب  )القوة ( ة بك بورمشروب غازي عالم  41

 صالح سالب سالب سالب   ليمون-مشروب غازي عالمة طيب  42
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 ت

 اسم المنتوج
  العدد الكلي

  البكتريا الهوائية
  مل/ مستعمرة 

  العدد االحتمالي
  مل100/للبكتريا القولونيه

  واالعفان الخمائر
  مل/مستعمرة

  
  نتيجة الفحص

 صالح سالب سالب سالب  د تايغرمشروب غازي عالمة وايل  43

 صالح سالب سالب سالب كوال-مشروب غازي عالمة سوبر   44

 صالح سالب سالب سالب  آب-مشروب غازي عالمة  سوبر  45

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-مشروب غازي عالمة سوبر  46

 صالح سالب سالب سالب كوال-مشروب غازي عالمة نايس   47

 صالح سالب سالب سالب  آب-ة نايسمشروب غازي عالم  48

 صالح سالب سالب سالب  اورنج-مشروب غازي عالمة نايس   49

 صالح سالب سالب سالب  كوال-مشروب غازي عالمة أوغاريت  50

 صالح سالب سالب سالب آب-مشروب غازي عالمة زمزم   51

 صالح سالب سالب سالب  كوال-مشروب غازي عالمة ألفا  52

 صالح سالب سالب سالب برتقال-عالمة  ألفا مشروب غازي   53

 صالح سالب سالب سالب  آب-مشروب غازي عالمة الديرة  54

  كوال-مشروب غازي عالمة الديرة  55
 

 صالح سالب سالب سالب

 صالح سالب سالب سالب ليمون-مشروب غازي عالمة الديرة  56

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-مشروب غازي عالمة الديرة  57

 صالح سالب سالب سالب   تفاح-مشروب غازي عالمة سينالكو  58

 صالح سالب سالب سالب   ليمون-مشروب غازي عالمة سينالكو  59

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-مشروب غازي عالمة سينالكو  60

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-مشروب غازي عالمة فانتا   61

 صالح سالب سالب سالب   ببسي-مشروب غازي عالمة   62

 صالح سالب سالب سالب   سوبر يوسفي-مشروب غازي عالمة   63

 صالح سالب سالب سالب   اولكرلنك يوسفي-مشروب غازي عالمة   64

 صالح سالب سالب سالب   آب فري-مشروب غازي عالمة سفن  65

 صالح سالب سالب سالب   آب-مشروب غازي عالمة سفن  66

 صالح سالب سالب سالب   برتقال-مشروب غازي عالمة ميرندا  67

 صالح سالب سالب سالب   ماكس-مشروب غازي عالمة ببسي  68

 صالح سالب سالب سالب   دايت-مشروب غازي عالمة ببسي  69

 صالح سالب سالب سالب  كابتن كوال-مشروب غازي عالمة   70

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-مشروب غازي عالمة اليميكال   71

 صالح سالب سالب سالب   كوال-زي عالمة اليميكالمشروب غا  72

 صالح سالب سالب سالب   كوال-مشروب غازي عالمة أوغاريت  73

 صالح سالب سالب سالب  ليمون-مشروب غازي عالمة أوغاريت   74

 صالح سالب سالب سالب   ببسي-مشروب غازي عالمة   75

الحص سالب سالب سالب   برتقال-مشروب غازي عالمة ميرندا   76  

 غير صالح سالب  2,2  2000  تشير آب -مشروب غازي عالمة   77

 Aspergillus Niger  2,2  2230  شير آبت-مشروب غازي عالمة سفن دايت  78

60 
 غير صالح

 صالح سالب سالب سالب مشروب غازي ببسي كوال دايت أوغاريت 79
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 صالح سالب سالب سالب   برتقال-فيكتوريمشروب غازي عالمة  80

 صالح سالب سالب سالب  ببسي-روب غازي عالمة مش  81

 صالح سالب سالب سالب   كوال-مشروب غازي عالمة سيدار 82

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-مشروب غازي عالمة نايس  83

 غير صالح  سالب  1,1  990  برتقال-مشروب غازي عالمة ميرندا  84

 صالح سالب سالب سالب   فراولة-ميرندا مشروب غازي عالمة  85

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-عصير عالمة شافي  86

  .Rhizopus ssp  1,1  1500  تفاح-عصير عالمة برافو  87
  غير صالح  70

 صالح سالب سالب سالب   برتقال- عصير عالمة داليا 88

 صالح سالب سالب سالب  برتقال-عصير عالمة بوباي   89

  
 

من البكتريا الهوائية إن تواجد هذه األعداد الكبيرة 
والقولونية يشير إلى احتمالية تواجد المسببات 

  )16، 15(المرضية األخرى 
أظهرت نتائج التحري عن الملوثـات الكيميائيـة        
العضوية والالعضوية خلـو جميـع المنتجـات        
المفحوصة من الملوثـات الكيميائيـة العـضوية        
والعناصــــــــــــــــــــر 

الرصاص،الزرنيخ،الكادميوم،السلينيوم،االنتيمون،(
) 3(جـدول   ) النحاس،الثاليوم،الكروم والكوبلـت  

حيث أن تراكيز جميع هذه العناصر وتقع ضـمن         
الحدود المسموح بها فـي المواصـفة القياسـية         

  )4(العراقية للمشروبات الغازية 
  

  التوصيات 
  
التشديد على ضوابط استيراد المشروبات  -1

الغازية والعصائر الصناعية وإلزام المستوردين 
ضرورة توفير شهادة االستيراد ومطابقة ب

المشروبات للمواصفات القياسية العراقية 
   .للمشروبات الغازية والعصائر

 إخضاع المشروبات الغازية والعصائر -2
الصناعية المستوردة للفحوصات الكيميائية 
واإلشعاعية والبيولوجية للتأكد من صالحيتها 

  لالستهالك البشري
ط الحدودية على المشروبات  التشديد في النقا-3

المستوردة بصورة غير نظامية فغالباً ما تكون 

مثل هذه المشروبات غير مطابقة للمواصفات 
   .القياسية لألغذية

 تشديد الرقابة الصحية على المصانع المحلية -4
المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر وإخضاع 
 جميع وجبات اإلنتاج إلى الفحص والتحليل لتحديد

  .مدى صالحيتها لالستهالك البشري
 التأكيد على خزن المشروبات في األماكن -5

الباردة والجافة بعيداً عن أشعة الشمس ألن الخزن 
في درجات الحرارة المرتفعة قد يساعد على 
تنشيط ونمو البكتريا خاصة في العصائر كما أن 
حفظ المشروبات في األماكن الرطبة يشجع على 

  . مجهرية وخاصة الخمائر واالعفاننمو األحياء ال
 العناية بالنقل والتعامل الصحيح مع -6

المشروبات الغازية والعصائر وتحاشي حصول 
تسرب لغاز ثاني اوكسيد الكاربون أو حصول 
ثقوب وتشققات في العلب وبالتالي ممكن أن تكون 

  .عرضه للتلوث باألحياء المجهرية
ليمية  اإليعاز إلى الجهات الصحية والتع-7

بضرورة التحذير من مضار المشروبات الغازية 
وخاصة األطفال مع ضرورة التأكيد على البدائل 

  .مثل العصائر والفواكه الطبيعية والحليب
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  مليلتر/ مقدرة بوحدات مايكروغرام   والعصائر الغازية المشروباتنتائج تحليل العناصر الالعضوية لنماذج )3(جدول                                                                                                                        

  
رقم 

 النموذج
  كوبلت
Co 

  كروم
Cr  

  ثاليوم
Tl 

  نحاس
Cu 

  رصاص
Pb 

  انتيمون
Sb 

  سيلينيوم
Se 

  زرنيخ
As 

  كادميوم
Cd 

1 U.D.L* U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

2 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

3 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

4 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

5 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

6 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

7 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

8  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

9  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

10  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

11  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

12  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

13  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

14  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

15  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

16  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

17  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

18  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

19  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

20  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

21  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

22  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

23  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

24  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

25  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

26  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

27  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

28  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

29  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

30  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

31  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

32  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

33  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

34  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

35  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

36  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

37  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

38  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

39  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

40  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

41  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

42  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

43  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

44  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

45  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

46  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

47  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

48  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

49  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

50  U.D.L U.D.L  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

51  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

52  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

53  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

54  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

55  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

56  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

57  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

58  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

59  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

60  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

61  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

62  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

63  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 
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64  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

65  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

66  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

67  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

68  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

69  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

70  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

71  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

72  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

73  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

74  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

75  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

76  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

77  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

78  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

79 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

80 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

81  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

82 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

83 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

84 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

85 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

86 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

87 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

88 U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L  
89  U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L U.D.L 

U.D.L* = لتر/ن الحدود التي يتحسسها الجهاز لكل عنصر من العناصر ملغراماقل م   
 *[Cd = 0.0     Sb = 1    Ti = 0.5     As = 5     Pb = 0.25    Cr = 0.1    Se = 5    Cu = 0.1     Co = 0.1] 
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suitability of their work. 
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 * Graphs should be in clearly visible form so that it may become easy to 

redraw 

 

 



    International Journal for Sciences and Technology     Vol. 6 No. 1, March 2011      94  
 

The manuscript should be prepared using Microsoft Word with the following 

layout. 

1. Manuscript should contain title page, abstract, main body, and references. 

2. Tables should be added after references and each new table should be on 

a separate page. 

3. Figures should follow the tables, putting each figure on a separate page 

ensuring that the figure is at least the size it will be in the final printed 

document. Number each figure outside the boundary of figure. Resolution of 

the figures should be at least 400 pixels/cm (1000 pixels/in). 

4. Number manuscript pages consecutively and activate line numbering. 

5. The manuscript should be double-spaced. The beginning of each new 

paragraph must be clearly indicated by indentation. Left-justify the text and 

turn off automatic hyphenation. Use carriage returns only to end headings and 

paragraphs. Artificial word breaks at the end of lines must be avoided. Do not 

insert spaces before punctuation. 

6. Please use standard fonts such as Normal Arial. Use consistent notations 

and spellings 

7. Please follow internationally accepted rules and conventions for gene and 

protein names, units, for symbols, and for capitalization in text, tables, and 

figures. 

Title Page 

The title page should include a concise and informative title, author names in 

full, and affiliations. The name of the corresponding author as well as his/her 

mailing address, telephone and fax numbers, and e-mail address should be 

provided in a footnote. 

Abstract 

The abstract should be one paragraph, no longer than 250 words. No 

references should be cited in the abstract. Abbreviations should be avoided, 

but if they have to be used, they must be defined the first time they appear. A 

list of keywords (up to six) must be included after the abstract for indexing 
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purposes. Words that appear in the title should not be repeated in the 

keywords. 

General Arrangement of Text 

The text should be divided into sections with the headings: Introduction, 

Materials and Methods, Results, and Discussion. Subheadings within sections 

except introduction can be used to clarify their contents. Introduction and 

Discussion sections may contain present tense to convey generally accepted 

information. Materials and Methods and Results are normally written in the 

past tense. 

1. Introduction 

The introduction should define the problem and provide sufficient information 

to explain the background but there is usually no need for a comprehensive 

literature survey. The objectives should be stated but it should not contain a 

summary of the results. 

2. Materials and Methods 

Sufficient detail must be provided to allow the work to be repeated. This 

section should contain the experimental protocols and the origin of materials, 

tissue, cell lines, or organisms. 

3. Results 

The Results section should be in logical order presenting the experimental 

results. Please do not include any interpretations, inferences, arguments or 

speculations in this section. 

4. Discussion 

The authors should interpret their results clearly and suggest what they might 

mean in a larger context. Please do not repeat the information provided in the 

Results section. 
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understandable on their own without reference to the text. Explanatory 
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