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 الزحين الزحوي هللا تسن

 العزتي الولخص
أجشيذ ْزِ انذساسخ ػهي لطيغ يبشيخ انهجٍ انزبثغ نًشكض انجحٕس ٔانزجبسة 

ثكهيخ انضساػخ جبيؼخ ثُٓب ثٓذف يؼشفخ رأصيش أْى انؼٕايم انغزائيخ انضساػيخ 

سيٕنٕجيخ ٔانًٕسفٕنٕجيخ ٔانجيئيخ انزي لذ رؤصش سٕاء ثطشيك يجبشش أٔ غيش فٔان

 أثمبس انفشيضيبٌ يغ انًبشيخ انجهذيخ خهيط  ػهي يحصٕل انهجٍ ٔيكَٕبرّ فييجبشش 

 .ٔرنك رحذ ظشٔف يُطمخ انمهيٕثيخ

يصذس ثشٔريٍ انغزاء ٔيٕسى انٕالدح ٔػذد انٕالداد  ٔنمذ أفزشض أٌ  

 ٕاظحان زأصيشانراد  أْى انؼٕايم انغزائيخ ٔانجيئيخ ٔانًٕسفٕنٕجيخيٍ  ٔيشحهخ انحهيت

صيب انذو يٍ انجشٔريُبد انكهيخ يحزٕي ثالكًب أػزجش. ذ انذساسخرحصفبد انػهي 

ثؼط  يسزٕي سيشو انذو يٍكزنك ٔانهيجيذاد انكهيخ ٔانكٕنيسزيشٔل  ٔيحزٕاْب

َزبط ًؼذل إيبسبد انزًضيهيخ ٔانزي يشرجط ثكأْى انم  GOT , GPTاألَضيًبد يضم 

 .يكَٕبرّ َستٔ انهجٍ

خالل حالثخ ثهذي ( × )فشيضيبٌ  ثمشح خهيط 42انذساسخ ػهي ػذد  أجشيذ 

أكسبة يخزهفخ  رى إسزخذاو أسثؼخحيش  .4009ٔحزي فجشايش  9111انفزشح يٍ يبيٕ 

ٔانجشجيش ٔػجبد انشًس انغيش ة حجخ انجشكخ بكسأْٔي  :ثشٔريٍ انؼهيمخكًصذس 

 ًجبييغانفي ػالئك حيٕاَبد  )كؼهيمخ يمبسَخ(   يمشٕس ٔانمطٍ انغيش يمشٕس

 انجشٔريٍ يصذس يٍ يصبدس ٔلذ سبْى كم ػهي انزٕاني.  2,  3,  4, 9 انزجشيجيخ

 . انميبسيخ % يٍ يكٌٕ ثشٔريٍ انؼهيمخ 00ثـ سزخذيخ انً

 أيبو يٍ انٕالدح صى 7انهجٍ ثؼذ  يٍ ػيُبد دانهجٍ يٕييب , أخز إَزبطرى رسجيم 

 خنيم انكيًبٔيبانزح إجشيذ يٍ يشحهخ انحهيت. 22األسجٕع أسجٕع حزي ػهي فزشاد 

ي ًؼًم لسى ثحٕس إسزخذاو انًخهفبد ثًؼٓذ ثحٕس اإلَزبط انحيٕاَثنؼيُبد انهجٍ 

 ذو يٍ األثمبسانُبد يػ جًؼذٔصاسح انضساػخ.  انزبثغ نًشكض انجحٕس انضساػيخ ــ

 أسجٕػيٍ حزي ػهي فزشادإثزذاء يٍ األسجٕع األٔل ثؼذ انٕالدح  نهزمذيشاد انكيًيبئيخ

بد انذو  في يؼًم ؼيُن انكيًبٔي  زحهيمان  جشيأ. يٍ يشحهخ انحهيت  23 اإلسجٕع

 جبيؼخ ثُٓب. –كهيخ انضساػخ  -سى اإلَزبط انحيٕاَي نم األثحبس انزبثغ
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 ــفيوا يلي: تحصل عليهاالو ويوكي تلخيص الٌتائج

 :علي تأثيز هصذر تزوتيي الغذاء-1

 )أ(إًتاج اللثي وًسة هكىًاته:

 يزٕسط (ػهي 0.009انًؼُٕيخ ) كبٌ نًصذس ثشٔريٍ انغزاء رأصيش ػبني ــ

% ٔيحصٕل 2ٔيزٕسط إَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ دٍْ  يحصٕل انهجٍ انيٕيي

جشٔريٍ ٔيحصٕل َٔسجخ انجٕايذ انكهيخ  ٔيحصٕل انذٍْ ٔيحصٕل انَٔسجخ 

َسجخ انشيبد في َٔٔسجخ انجٕايذ انغيش دُْيخ ٔيحصٕل َٔسجخ سكش انالكزٕص 

انهجٍ ثًصذس في   pH انـ  جشٔريٍ ٔكزا ليًخانخ يٍ َسج كم انهجٍ. ثيًُب نى يزأصش

 .ثصٕسح يؼُٕيخ   ثشٔريٍ انغزاء

األثمبس انزي غزيذ ػهي ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست حجخ انجشكخ أػهي ــ سجهذ 

انًؼذل  ٔيزٕسط إَزبط انهجٍانيٕيي  يٍ يزٕسط إَزبط انهيٍانًزٕسطبد نكم 

 ٔكزا يحصٕلانزٕاني( كجى/ثمشح /يٕو ػهي  3.43ٔ   1.01) % دٍْ 2نُسجخ 

 انذٍْ ٔانجشٔريٍ ٔ انجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش دُْيخ ٔانالكزٕصكم يٍ 

جشاو /ثمشح/يٕو  233.13,   736.9,   9019.17,  433.4,   300.3)

 .ػهي انزٕاني( 

األثمبس انزي رى رغزيزٓب ػهي ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست انمطٍ انغيش  ب سجهذ ثيًُــ 

انذٍْ ٔ انجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش كم يٍ سطبد نُست يمشٕسأػهي انًزٕ

,  2.73,   3.74,   94.24,  3.7) دُْيخ ٔانالكزٕص ٔانشيبد في انهجٍ

 .% ػهي انزٕاني( 0.797

 

 )ب( درجح حزارج الوستقين ووسى الجسن:

( ػهي دسجخ 0.00ًسزٕي يؼُٕيخ)ثيؼُٕي شيأصرًصذس ثشٔريٍ انغزاء ــ كبٌ ن

في األثمبس انزي  يئٕيخ(° 31) نٓب أػهي يزٕسط  حيش نٕحعيى حشاسح انًسزم

 سجم  كست ػجبد انشًس انغيش يمشٕس ثيًُب ػهيمخ يحزٕيخ ػهي ػهيغزيذ 

نذسجخ حشاسح انًسزميى في األثمبس انزي غزيذ ػهيمخ  °(33.10) ألم يزٕسط

 ػهي كست انمطٍ انغيش يمشٕس. أحزٕد
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( ػهي ٔصٌ جسى  0.009انًؼُٕيخ ) كبٌ رأصيش يصذس ثشٔريٍ انغزاء ػبني ــ

في األثمبس انزي غزيذ ػهي  كجى( 220.6) األثمبسٔسجهذ أػهي انًزٕسطبد

 في األثمبس انزي  كجى( 296.6) ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست ػجبد انشًس ٔألهٓب

 .كًصذس أسبسي نهجشٔريٍ ػهي ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست حجخ انجشكخ غزيذ

 

 )جـ( هكىًاخ تالسها الذم:

( ػهي يؼظى يكَٕبد 0.009ش يصذس ثشٔريٍ انغزاء  ػبني انًؼُٕيخ )يأصركبٌ ــ 

جيٕييٍ ٔانجهٕثيٕنيٍ ٔانهيجيذاد ألنثالصيب انذو يضم يسزٕي انجشٔريُبد انكهيخ ٔا

 فشٔق يؼُٕيخ في يسزٕي أي حع ٔجٕداليانكهيخ ٔانكٕنيسزشٔل. ثيًُب نى 

إني رأصيش  ساجؼخ (  GOT   ,GPT) األَضيًبد انُبلهخ نًجًٕػخ األييٍ

  يصذس ثشٔريٍ انغزاء.

ػهي كست انمطٍ انغيش  رغزيزٓب ػهي ػهيمخ يحزٕيخ  األثمبس انزي رىــ سجهذ  

 99.96) انجشٔريُبد انكهيخ ٔانجهٕثيٕنيٍنكم يٍ  أػهي انًزٕسطبديمشٕس

 .يم ػهي انزٕاني(900جشاو/ 0.96ٔ

 انكهيخٔانهيجيذاد  يم(900جى/ 6.03) كم يٍ األنجيٕييٍسجم  ــ

أػهي يزٕسطبد  ٔحذح/نزشGOT  (29.33 ) أَضيى ٔ يم( 900يجى/290.3)

ػهي ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست غزيذ في األثمبس انزي نٓب في سيشو انذو 

 499.4) انسيشوأػهي يسزٕي نكٕنيسزيشٔل ثيًُب سجم  انجشجيش

ذ ػهي ػهيمخ يحزٕيخ ػهي كست ػجبد يغزفي األثمبس انزي  يم(900يجى/

  انشًس.

 

 تأثيز هىسن الىالدج علي:-4

 )أ(إًتاج اللثي وًسة هكىًاته:

يزٕسط إَزبط كم يٍ ( ػهي  0.009ًٕسى انٕالدح رأصيش ػبني انًؼُٕيخ )ن كبٌ -

 انهجٍ انيٕيي 

ٔيحصٕل ثشٔريٍ انهجٍ َٔسجخ  %2 ٔ يزٕسط إَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ انذٍْ

ش دُْيخ ٔكزا َسجخ ٔيحصٕل انجٕايذ انكهيخ َٔسجخ ٔيحصٕل انجٕايذ انغي
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كزنك كبٌ نًٕسى انٕالدح   ٔيحصٕل سكش انالكزٕص َٔسجخ انشيبد في انهجٍ.

يحصٕل انذٍْ َٔسجخ كم يٍ ( ػهي 0.00ثًسزٕي ) ٔنكٍ رأصيش يؼُٕي

 ثشٔريٍ انهجٍ.

   pHانـ ٔليًخَسجخ انذٍْ كم يٍ ٔيٍ َبحيخ أخشي نى يؤصش يٕسى انٕالدح  ػهي ــ 

 .في انهجٍ

صٕل انهجٍ انًؼذل حيحصٕل انهجٍ انحميمي ٔيكم يٍ يزٕسطبد ــ سجهذ أػهي 

كم ٔيحصٕل  كجى /ثمشح/يٕو ػهي انزٕاني(  7.17ٔ 3.34) %2نُسجخ انذٍْ 

 472.9,  410.7) انذٍْ ٔانجشٔريٍ ٔانجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش دُْيخيٍ 

 %( 0.733)َٔسجخ انشيبد جى/ثمشح /يٕو ػهي انزٕاني( 702.0,  9000.0, 

 ي األثمبس انزي رًذ ٔالدرٓب خالل فصم انشثيغ.ف

نكم يٍ األثمبس انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انصيف أػهي يزٕسط سجهذ  ثيًُب ــ

,  94.29,  3.3) َست انجشٔريٍ ٔانجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش دُْيخ

 291.2% , 2.30) َٔسجخ ٔيحصٕل سكش انالكزٕص % ػهي انزٕاني(3.37

  .(6.64) انهجٍ pH كزنك ليًخ ٔ جى /ثمشح/يٕو (

 

 )ب( درجح حزارج الوستقين ووسى الجسن:

دسجخ حشاسح كم يٍ ( ػهي 0.009ــ كبٌ نًٕسى انٕالدح رأصيش ػبني انًؼُٕيخ  )

 أػهي يزٕسط نذسجخ حشاسح انًسزميىحيش سجم  انًسزميى ٔٔصٌ انجسى

 نٕحع في األثمبس انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انشزبء ثيًُب يئٕي(° 31.93)

 ي األثمبس انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انخشيف.ف يئٕي(° 33.73) ألم يزٕسط

في األثمبس  كجى( 204.9) أػهي يزٕسط نٕصٌ انجسى سجمــ يٍ َبحيخ أخشي 

 ألم يزٕسط نٕصٌ انجسى  سجم ثيًُب انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انشثيغ.

 في األثمبس انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انشزبء.كجى( 293.1)

 

 )جـ( هكىًاخ تالسها الذم:

 ــ أصشيٕسى انٕالدح رأصيش ػبني انًؼُٕيخ ػهي يحزٕي انجالصيب يٍ انجشٔريُبد انكهيخ

 .ٔانجهٕثيٕنيٍ ٔانهيجيذاد انكهيخ ٔانكٕنيسزيشٔل انكهي ألنجيٕيئٍا
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,   GOT أَضيًي نًحزٕي ثالصيب انذو يٍ فشٔق يؼُٕيخ غيش أَّ نى يالحع أيــ 

GPT ساجؼخ نزأصيش يٕسى انٕالدح  ثيٍ انًجبييغ انزجشيجيخ. 

األثمبس انزي رى ٔالدرٓب خالل فصم انخشيف أػهي يزٕسطبد يحزٕي  سجهذ ــ

 291.3) ٔانهيجيذاد انكهيخ يم(900حى/ 6.26) األنجيٕييٍكم يٍ يٍ انجالصيب 

  أَضيى ٔكزنك يحزٕاْب يٍ يم(900يجى/434.2) ٔانكٕنيسزيشٔل يم(900يجى/

GPT  (40.03 )ٔحذح/نزش . 

 يم(900جى/99.06)انجشٔريُبد انكهيخنكم يٍ أػهي يزٕسط  نٕحع ــ ثيًُب

في األثمبس انزي رى ٔالدرٓب ٔحذح/نزشGOT (31.11 ) أَضيى ٔيحزٕي انجالصيب يٍ

شزبء أػهي خالل فصم انصيف. ثيًُب سجهذ األثمبس انزي ٔنذد خالل فصم ان

 .يم(900جى/2.13) يزٕسط يٍ انجهٕثيٕنيٍ

 

 علي: عذد الىالداختأثيز -3

 )أ(إًتاج اللثي وًسة هكىًاته:

يزٕسط إَزبط انهجٍ كم يٍ ( ػهي 0.009ــ كبٌ نؼذد انٕالداد رأصيش ػبني انًؼُٕيخ )

 % 2 دٍْكم يٍ انحميمي ٔ يزٕسط إَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ انذٍْ ٔيحصٕل 

انجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش كم يٍ انهجٍ ٔكزنك يحصٕل َٔسجخ ٔثشٔريٍ 

 دُْيخ.

( ساجؼخ إني رأصيش ػذد  0.00,  0.09ثيًُب نٕحع إخزالفبد يؼُٕيخ ثًسزٕي ) ــ

 َسجخ انذٍْ ٔانجشٔريٍ ػهي انزٕاني.كم يٍ انٕالداد ػهي 

في انهجٍ ثؼذد  pH  انـ ــ ٔيٍ َبحيخ أخشي نى رزأصشا  َسجخ انشيبد في انهجٍ ٔليًخ

 .انٕالداد

يزٕسط إَزبط انهجٍ انحميمي نكم يٍ انًٕسى انشاثغ أػهي انًزٕسطبد  مــ سج

كجى/ثمشح/يٕو ػهي  1.99,  1.30) %2 ٔيزٕسط إَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ انذٍْ

ثبإلظبفخ جى/ثمشح /يٕو(  326.4% ,  3.62)َٔسجخ ٔيحصٕل انذٍْ  انزٕاني(

جٕايذ انكهيخ ٔ انجٕايذ انغيش دُْيخ ٔسكش انجشٔريٍ ٔانكم يٍ ل ٕنًحص

جى / ثمشح/يٕو ػهي  220.1,  397.7,  9962.0,  300.3) انالكزٕص في انهجٍ

 .انزٕاني(
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فمذ انجٕايذ انكهيخ ٔ انجٕايذ انغيش دُْيخ ٔانالكزٕصكم يٍ أػهي ليًخ نُست  أيب ــ

 .اني(% ػهي انزٕ 2.32,  3.72,  94.93) خالل يٕسى انٕالدح األٔل سجهذ

 نٕحعفي انًٕسى انضبَي ثيًُب  %(3.30) نُسجخ انجشٔريٍ أػهي يزٕسط سجم ثيًُبــ 

خالل انًٕسى  pH َسجخ انشيبد في انهجٍ ٔليًخ انـ نكم يٍ أػهي انًزٕسطبد 

 . ػهي انزٕاني( 6.03% , 0.799) انضبنش

 

 )ب( درجح حزارج الوستقين ووسى الجسن:

( ػهي دسجخ حشاسح 0.009بني انًؼُٕيخ )شا ػيــ أصش ػذد يشاد انٕالدح رأص

 انًسزميى ٔٔصٌ جسى األثمبس. حيش ٔجذ أٌ أػهي يزٕسط نذسجخ حشاسح انًسزميى

 ألم يزٕسطسجم انًٕسى انضبَي ثيًُب  خاللفي األثمبس  يئٕي( 31.49°)

 انًٕسى األٔل. خاللفي األثمبس  يئٕي(° 33.36)

في األثمبس  كجى( 274.3) جسىيٍ َبحيخ أخشي ٔجذ أٌ أػهي يزٕسط نٕصٌ انــ 

 خالل انًٕسى األٔل. كجى( 332.4) ألم يزٕسط كبٌ انًٕسى  انشاثغ ثيًُب خالل

 

 )جـ( هكىًاخ تالسها الذم:

 ليبسبد ( ػهي يؼظى0.009ؼذد يشاد انٕالدح رأصيش ػبني انًؼُٕيخ  )ن كبٌ ــ 

نهيجيذاد انكهيخ يكَٕبد انذو ْٔي انجشٔريُبد انكهيخ ٔاألنجيٕييٍ ٔانجهٕثيٕنيٍ ٔا

 ٔانكٕنيسزيشٔل.

 . GOT  ,GPTنى يؤصش ػذد انٕالداد ػهي يحزٕي انذو يٍ أَضيًي  ثيًُب ــ

انجشٔريُبد انكهيخ نكم يٍ يٕسى انٕالدح انضبَي أػهي يسزٕي  خاللاألثمبس حممذ ــ 

 GOT  (99.01  ,6.71ٔاألنجيٕييٍ ٔيسزٕي انهيجيذاد انكهيخ ٔيسزٕي أَضيى 

 . نزشػهي انزٕاني( ٔحذ/ 20.27يم 900يجى/ 270.2يم , 900جى/

في األثمبس  يم(900جى/2.16) أػهي يسزٕي يٍ جهٕثيٕنيٍ انذو سجم ــ ثيًُب

 يم( 900يجى/493.0) خالل انًٕسى انضبنش ٔأػهي يسزٕي يٍ انكٕنيسزيشٔل

 انًٕسى انخبيس خالل  GPTانًٕسى انشاثغ ٔأػهي يسزٕي يٍ أَضيى انـ  خالل

 .زش(ٔحذح/ن40.32)
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 تأثيز هزحلح الحلية علي:-4

 )أ(إًتاج اللثي وًسة هكىًاته:

( ػهي انًزٕسط انيٕيي  إلَزبط 0.009ــ كبٌ نًشحهخ انحهيت رأصيش ػبني انًؼُٕيخ )

 خَٔسج %2 انهجٍ انحميمي ٔانًزٕسط انيٕيي يٍ إَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ انذٍْ

 انجٕايذ انغيش دُْيخ ٔسكشانذٍْ ٔانجشٔريٍ ٔانجٕايذ انكهيخ ٔكم يٍ ٔيحصٕل 

ثبنُسجخ  يؼُٕيب انهجٍ pH  انـ انالكزٕص َٔسجخ انشيبد في انهجٍ. ثيًُب نى رزأصش ليًخ

 ًشحهخ انحهيت.ن

ــ ٔجذ أٌ أػهي يسزٕي يٍ إَزبط انهجٍ انحميمي انيٕيي ٔإَزبط انهجٍ انًؼذل نُسجخ 

انذٍْ كم يٍ ٔيحصٕل كجى/ثمشح/يٕو(  90.13,  94.34) %2 انذٍْ

انجشٔريٍ ٔانجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ انغيش دُْيخ ٔسكش انالكزٕص خالل األسجٕع ٔ

 032.2,  9039.3,  9239.0,  206.9,  200.2) األٔل يٍ يشحهخ انحهيت

 . (ػهي انزٕاني جى/ثمشح/يٕو

ــ يٍ َبحيخ أخشي ٔجذ أٌ أػهي يسزٕي يٍ َست انذٍْ ٔانجٕايذ انكهيخ ٔانجٕايذ 

ثؼذ  22في َٓبيخ يشحهخ انحهيت ػُذ األسجٕع كبَذ   pH انغيش دُْيخ ٔليى انـ

 .ػهي انزٕاني( 6.06%  1.0% , 93.99%,  2.96) انٕالدح

 

 )ب( درجح حزارج الوستقين ووسى الجسن:

( ػهي دسجخ 0.009ــ كبٌ رأصيش يشحهخ انحهيت ػبني انًؼُٕيخ ثًسزٕي يؼُٕيخ )

 حشاسح انًسزميىحشاسح انًسزميى. حيش ٔجذ أٌ أػهي يزٕسط نذسجخ ان

° 33.7) في َٓبيخ يشحهخ انحهيت ثيًُب ٔجذ ألم يزٕسط كبٌ يئٕي(31.02°)

 ثؼذ انٕالدح. 94نٓب خالل األسجٕع  يئٕي(

إخزالفبد يؼُٕيخ في  ٔصٌ جسى األثمبس ساجؼخ إني رأصيش يشحهخ  يالحع أيــ نى 

 خالل األسجٕع سجم كجى(221.2) أػهي يزٕسط نٕصٌ انجسى غيش أٌانحهيت 

خالل األسجٕع انـ  نّ كجى(246.9) ثيًُب سجم ٔألم يزٕسط األٔل ثؼذ انٕالدح

 . ثؼذ انٕالدح 96
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 )جـ( هكىًاخ تالسها الذم:

ــ نى رؤصش يشحهخ انحهيت ػهي جًيغ يكَٕبد ثالصيب انذو يب ػذا يحزٕاْب يٍ 

 (.0.00انكٕنيسزيشٔل ٔانزي رأصش ثًسزٕي يؼُٕيخ )

 كبٌ زٕي انجالصيب يٍ انجشٔريُبد انكهيخ ٔاألنجيٕييٍحيــ ٔجذ أٌ أػهي يسزٕي يٍ 

 رحمك. ثيًُب يم ػهي انزٕاني(900جى/6.13,  99.99) ػُذ َٓبيخ يشحهخ انحهيت

 ٔانكٕنيسزيشٔل يم(900جى/0.07) أػهي يسزٕي يٍ انجهٕثيٕنيٍ

 ٔأَضيًي  يم(900يجى/246.0) ٔانهيجيذاد انكهيخ يم(900يجى/491.9)

GOT  (22.33ٔحذح/نز)ش ,GPT  (40.13 )93خالل األسجٕع  ٔحذح/نزش  ,

  ػهي انزٕاني. 33,  37,  33,  97


