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 الخالصة                                     

 -كليتتتتر الةرا تتتتر  -التا عتتتتر لالتتتتة النلتتتتتحر ئقح ستتتتر ال تتتت ا     ثا  تتتتاألفتتتتط    تتتتر  دراستتتتر ت   تتتتر تمتتتت 

ل راستتتتر تتتتتناي  األرتتتحاح ئالتتتت ي  ال تتتتا   األ يحتتتتط  2020 - 2019 ةرا تتتتطموستتتة الال، ختتتت    جا عتتتر تت  تتتت 

 0) ت اكيتتتتة رلتتتتماد الملتتتتتول  الع تتتتو   ث اتتتتئالتتتت ي   1-(  لغتتتتة  لتتتتت 150، 100، 50،   0)  ت اكيتتتتةأئرنثتتتتي  

المغذ تتتتتر ال تتتتتغ ي  عحارتتتتت نو  ئالم تتتتتتوي التيميتتتتتا ط  تتتتت  الفتتتتتط رتتتتت اال   كنتتتتتاال ا  تتتتت  الثتتتتتا % ( 10، 5،

، ئال تتتتح  الثتتتتانط )األجحنتتتتط(،  ئالتنتتتت ي فتتتتط الثتتتتون  لل تتتتح ي   تتتت  ننتتتتاال الثتتتتون قتتتتط   ال تتتتح  ا ئ  )الم لتتتتط(

 تتتاد  ئ يتتتام ا تانيتتتر  را تتتتا ئت لتتتي  الايمتتتر ال نيتتتر ئالغذا يتتتر ئا ستتتت ادح  تتت   تونات تتتا ال عالتتتر كم  تتتو  ا ت

ر التا لتتتتتتر عشتتتتتتوا يال ا ا تتتتتتاالت تتتتتتمية ال ئفتتتتتت العا ليتتتتتتر  ت   تتتتتتر  الرتتتتتتممفتتتتتتط   اف تتتتتتر رتتتتتت   التتتتتت    ، ئ

(R.C.B.D ،) ( تتتر  ا ليتتتر فتتتط الا تتت  المحشتتتارت   ) ئحتتت ح  24 تتتت راال ئكتتت   تتتت ر وا تتت  ا اتتتر ، ئ  المحشتتتار

 نناال ، ئكان   وا   الت   ر الث ار كما  لط  20ئ ت  ئح ح ت   نير  ت   نير

 .  لى ال ح  األجحنط فط أغلب ال  اال ت وق  عحو ا   ج  أم ال ح  الم لط  يح  الحتا

فتتتط أغلتتتب رتتت اال    عحو تتتا  حتتتتا ج ال ف تتت  أ 1-(  لغتتتة لتتتت 150) ت كيتتتةحاتتت   ال تتتا   ا  يحتتتط أئرنثتتتي   

ا  فتتتط اغلتتتب ال تتت اال ختتت    وستتتة  عحو تتت %( 10) ت تتتوق ت كيتتتة تتت   compost  teaالع تتتو   أ تتتا الملتتتتول  

 ال راسر   

تتتتت اخ   ت تتتتوقملتتتتتول  الع تتتتو    الط ائرنثتتتتي  ئالث اتتتتط  تتتتي  األرتتتتحاح ئ ال تتتتا   ا  يحتتتت  اخ التتتتت 

فتتتتط رتتتت اال الحلتتتتنر الم و تتتتر   عحو تتتتا    %( 10ئ  لتتتتتوي ) 1-(  لغتتتتة لتتتتت 150)الت كيتتتتة  ال تتتتح  الم لتتتتط  تتتت  

ال تتتح    اخ التتتت ت تتتوق   لتتتى التتتتوالط لتتتليحيون ختتت   الموستتتة الحمتتتو ئ ال  لتتتي  ئ ال Cللت  وقيتتت راال ئفيتتتتا ي  

 تتتا  فتتتط رتتت اال الحلتتتنر الم و تتتر للت  وقيتتت راال ئ  عحو %( 10ئ لتتتتوي ) 1-(  لغتتتة لتتتت 150) ت كيتتتةاألجحنتتتط  تتت  

تتتت اخ  ال تتتح  الم لتتتط  تتت  ال ت تتتوق   لتتتى التتتتوالط لتتتليحيون ختتت    وستتتة ال راستتتر ئ ال  لتتتي  ئ الC فيتتتتا ي  

ئا ليلتتتي  ئ الحلتتتنر الم و تتتر للت  وقيتتت راال فتتتط رتتت اال اللتتتليحيون  %( 5ئ لتتتتوي ) 1-(  لغتتتة لتتتت 150) الت كيتتتة

 1-(  لغتتتتة لتتتتت 150)ت كيتتتتة  تتتت    ت و تتتتا   عحو تتتتا  ال تتتتح  األجحنتتتتط   اخ التتتتت تتتتوق ختتت    وستتتتة ال راستتتتر    يحمتتتتا تئ

تتتتت اخ    تتتتوقوقيتتتت راال ختتتت    وستتتتة ال راستتتتر  تفتتتتط رتتتت اال اللتتتتليحيون ئالحلتتتتنر الم و تتتتر للت    %( 5ئ لتتتتتوي )

 اال اللتتتتليحيون  ختتتت   فتتتتط رتتتت  عحو تتتتا   % ( 10ئ  لتتتتتوي ) 1-(  لغتتتتة لتتتتت 100) الت كيتتتتةال تتتتح  األجحنتتتتط  تتتت  

فتتتط  عحو تتتا    %( 5ئ  لتتتتوي ) 1-(  لغتتتة لتتتت 100) الت كيتتتةط  ئا جحنتتتط  تتت  تتتت اخ  ال تتتح  الم لتتت  تتتوق وستتتة   ت

   لى التوالط  ر ر فيتا ي  سط 

   ، الثون  الع و  ملتولالال ا   ا  يحط أئرنثي  ،  لتلماال الم تاحير    ا رحاح  ، ا
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Abstract 

The process was studied in the research station of the "Department of Horticulture 

and Landscape Engineering - College of Agriculture - Tikrit University", during the 2019-

2020 growing season to study the effect of cultivars and spraying with the amino acid 

ornithine (0, 50, 100, 150) mg l-1 and spraying with extract fertilizer Organic in three degrees 

(0, 5, 10) mg L-1 in the characteristics of secondary metabolites and the chemical content of 

micro and macro nutrients in garlic for the two types of garlic plants: the first (domestic), the 

second (foreign), and the possibility of its cultivation and improvement The medical and 

nutritional value and the utilization of its effective components as an economic crop in Salah 

al-Din Governorate. The three experiments are as follows: 

The results showed that the local cultivar was relatively superior to the foreign 

cultivar in most of the traits. The amino acid ornithine: achieved a degree of (150) mg L-1, 

relatively, the best results in most of the traits. As for the organic extract, compost tea 

exceeded the degree of (10) % relatively in most of the traits during the study season. 

 Triple variance between cultivars and the amino acid ornithine and organic extract: 

The interaction of the local variety with the degree of (150) mg L-1 and the level of (10) % 

relatively exceeded in the percentage characteristics of carbohydrates, vitamin C, lysine and 

selenium during the growing season, respectively. The discrepancy exceeded the foreign 

variety with a degree of (150) mg L-1 and a level of (10) % relatively in the percentage 

characteristics of carbohydrates, vitamin C, lysine and selenium during the study season, 

respectively. The interaction of the local variety with the degree of (150) mg L-1 and the level 

of (5) % was relatively high in the characteristics of selenium, Allicin and percentage of 

carbohydrates and during the study season. While the variance of the foreign variety was 

relatively higher with a degree of (150) mg L-1 and a level of (5) % in the selenium 

characteristics and the percentage of carbohydrates during the study season. The interaction 

of the foreign cultivar with the degree (100) mg L-1 and the level of (10% was relatively high 

in selenium traits during the season. The interaction of the local and foreign cultivars with 

the degree of (100) mg L-1 and the level of (5) % was relatively exceeded in the vitamin C 

trait, respectively  

Key words: cultivars, histidine ornithine, organic extract, garlic. 
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 المقدمـــــــــة

 تتتت  الحناتتتتتاال الم متتتتر فتتتتط  ا متتتتر األ شتتتتا  ال نيتتتتر التتتتتط تعتتتتالج   L  sativum Allium   عتتتت  الثتتتتون   

 ثئأج  تتت  دراستتتاال ئ  تتتو 1990األ تتت اق  اتتت   تتت  أجلتتتا  تتتاتم   تتتالمط فتتتط ئا    تتت ح    تتتان ع  تتت   تتت  ال

   تتت ح فتتتط  وتلتتت  أن تتتات العتتتالة  تتتمل  أقميتتتتا فتتتط  تاف تتتر ال ا  ئستتتاال ئأنتتتوا  اللتتت  ام ئقتتت و  تنتتت  العا لتتتر 

 تتت  اارتتت ا ر التتتتط تتتتنتط فتتتط الم تنتتتر الث  تتت انير  تتت  حيتتتف تنايتتت  قا الم تتت نا   فتتتط الو ا تتتر  Alliaceaeالثو يتتتر 

( أم 2004ا تتتتار  ح تتتتور ) ( Potter  ،1996ئ  Steinmetz اللتتتت  ام ئفتتتت ط  وا تتتت   وتتتت تل ر  تتتت  ال لتتتتة ) 

الحناتتتتاال ال نيتتتر تعتتت    تتت را  غحيتتتا  ل يتتت  ئاستتت    تتت  نتتتواتج األ تتت  الثتتتانو  التتتتط تتتت خ  فتتتط ت كيتتتب المتتتواد 

ئالحت تتتتتتتتتتاال   Agrochemicalsئأم الم كنتتتتتتتتتتاال التيميا يتتتتتتتتتتر الةرا يتتتتتتتتتتر  Pharmaceuticalsال تتتتتتتتتتي  نير 

Flavors   ئالع تتتتتتورFragrances ئال تتتتتتنغاال الحناتيتتتتتتر dyes Plant   ئالمنيتتتتتت اال ال شتتتتتت  ر ال يو تتتتتترBio- 

insecticide  ئالمواد ال اف ر الغذا يرFood additives    

ام الم كنتتتتتاال التن  تيتتتتتر الع تتتتتو ر ئ  كتتتتتب ال تتتتتا وني  قتتتتتط ال تتتتت ر الغالنتتتتتر للعحارتتتتت  ئالم كنتتتتتاال 

فتتتط الثتتتون ئام قتتذا الم كنتتتاال تعمتتت   لتتتى   تتادح فعاليتتتر ئتحشتتتيو اان تت ة ماال الم  متتتر لللتتتمون ئالمتتتواد الموجتتودح 

 لتتى تناتت ي قا الم تتاد ألن تت وا  النتت  تتا التتتط تتت لا    لتتى انتتتاة المتتواد المل تت   حر  تت  ختت    الملتت  حر ف تت   

 تتتت  ئرقا التتتتى   كنتتتتاال  اال تناتتتت ي    تتتت ح  الت تتتتو  النتتيتتتت   للح تتتت ت اال التتتتى نت  تتتت     فتتتتط المعتتتت ح التتتتتط تتتتت ت و 

  (   Lamm ، 2002ئ  Kamatئ  2001ئآخ ئم ، Toshiharuئ  2001ئآخ ئم ،  Dong ل    )

الت تتتتار  ئال راستتتتاال العاا ي  تتتتر كشتتتت    تتتت  ختتتت   ا   تتتتاث ئ( 1998  )ئآختتتت ئم  Eisenberg اكتتتت 

 تتت  أاتتت   لتتتتول  الثتتتون فتتتط  عال تتتر أ تتت اق    تتت ح  متتتا  تتت   أستتتتعمالا  فتتتط   تتتان   ت تتتورح فتتتط الم    تتت ملتر 

( ام تحتتتتتائ  الثتتتتتتون   تتتتتتورح  لتتتتتتتم ح 1995) Allevaئ  Calamandreiالمت تتتتت ح ئكحتتتتتت ا ئاستتتتتتت اليا   ئئجتتتتتت  

التتذاك ح  حتت  تاتت ن العمتت  كمتتا انتتا  اتتو  األ  تتا  ئ عمتت   تتاخ  الشتتيووخر ا   محتت  قتتمور  ا  تتر المتت  ئ  تتة 

  الثون  أ  ا   لى تاو ر ال  ا  المحا ط لل لة ئتالي  ااج اد 

( أم استتتتتعما  ا ستتتتم ح التيميا يتتتتر  شتتتتت  ر تتتتيي ئ ت اكيتتتتة  اليتتتتر  تتتت   لتتتتنب  2004 ( تتتتي  ال قتتتتيمام 

التتتى أستتتتو ان األستتتم ح الع تتتو ر ئال يو تتتر  شتتتاك     تتت ح ئ ح تتتا أاتتتار ستتتلنير كتتتالتلوث الني تتتط لتتتذا ل تتتن ا نلتتتام 

   تتتو  أم  تتت  ن تتت ا  ألقميتتتر    تتتو  الثتتتون  تتت  الحاحيتتتر ال نيتتتر ئالغذا يتتتر ، للم اف تتتر  لتتتى رتتت ر ا نلتتتام 

  تتتتت ر  أحلتتتتت  تتتتتتو   لتتتتتى  تتتتتادح ا ليلتتتتتي  ئ ا لحيتتتتتي  ئالن ئتيحتتتتتاال ئ الت  وقيتتتتت راال ئقتتتتتذا  عتنتتتتت  الثتتتتتون  

(  عمتتت  Coved-19للم تتتاداال ال يو تتتر ئ تتتي   لتتتب   تتتادح ال لتتتب  ليتتتا ختتت   فتتتت ح جا  تتتر فيتتت ئ  كورئنتتتا )

قتتتذا   تتت   تتت  أنتشتتتار ا  تتتوات  تحائلتتتر  ئ التتتتالط ت تتتني الم تتتاد حيو تتتر  متتتتا ح ئالثتتتون  لتتتى   تتتادح  حا تتتر لتتت ي 

 ال ي ئ    

   تتتا ئ تتت ي ا ستتتت ا ر للتلتتتمي  الع تتتو    تتتادح ا قتمتتتان  الةرا تتتر الع تتتو ر ئلالتتتر ال راستتتاال المتعلاتتتر

(  Composts Tea يمتتتر  نيتتتر لحنتتتاال الثتتتون  تتتال ي ) أحلتتت ا  تتتات  رالمحاستتتن راللتتتماد الع تتتو  ت كيتتتةت   تتت  ئ

كتتتذلب التتت ي  ال تتتا   األ يحتتتط أئرنيثتتتي   لتتتى الحنتتتاال ئ ت اكيتتتة  وتل تتتر ئ فتتتط اللتتتحواال األخيتتت ح  تتت أ   تتتادح 

التلتتتمي  الع تتتو  ئال يتتتو  "لحناتتتتاال ت تتت  ن تتتان الةرا تتتر الع تتتو ر  تتت   ل وظتتتر  ا قتمتتتان  الميتتتا   الةرا تتتر ا

  ."ئالمتاف ر ال نيعير ئدئراال  را ير ئغي قا ئ  أال الملاحاال المةار  الع و ر  الة ادح

ئلالتتتر ال راستتتاال فتتتط العتتت اق  لتتتى أرتتتحاح الثتتتون المةرئ تتتر الم ليتتتر  ح تتتا ئالم خلتتتر)األجحنط( قتتت ف  

ملتول تتتاال ال ي  الحنتتتاال  ال تتتا   ا  يحتتتط ئ تتت ا ر  عتتت  أرتتتحاح الثتتتون للتلتتتمي  قتتتذا ال راستتتر لمع فتتتر استتتت

الع تتتو ر المت للتتتر ئأاتتت   لتتتب فتتتط  عتتت  ال تتت اال ال نيعيتتتر ئالتيميا يتتتر  اال التتتتناي  ال نتتتط فتتتط قتتتذا األرتتتحاح 

 ئ ا  م   ا  ل نا  وجا الو وت    تالناال ئاج اداال  ي ير جاتال قذا ال راسر  لو ر  األق اح اآلتير 

دراستتتتر ئتايتتتتية رتتتت اال   كنتتتتاال ا  تتتت  الثتتتتانو  ل تتتتح ي   تتتت  الثتتتتون المةرئ تتتتر فتتتتط   اف تتتتر رتتتت   التتتت    

   كنتتتاال ال عالتتتر دراستتتر تتتتناي   لتتتتو اال  وتل تتتر  تتت  ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي  فتتتط ت لتتتي  رتتت اال  )تت  تتت (  

ال تتتا     ي تتتتناي  تتتر  ت اخلتتتر  تتتي  العوا تتت  الم رئستتتر ئتولي تتت أحلتتت ا  تتتاد لألرتتتحاح ال اخلتتتر فتتتط ال راستتتر ئ

  كنات تتتا ت لتتتي  ئ  كنتتتاال ا  تتت  الثتتتانو  ئ تتتالت اكية المحاستتتنر فتتتط التوليتتت  ال يتتتو  ئ Ornithineاأل يحتتتط 

لحنتتتاال الثتتتون  تتت     تتت  استتتتعما    نتتتا ج تغتتتذئ  رتتت    للني تتتر ئآ تتت  للملتتتت لب  تتت   رئالحو يتتت رالتميتتت ال عالتتتر

  ئالع جير حاحير ال  ير ال

أم الثتتتون  تتت  الحناتتتتاال ال نيتتتر الم متتتر المع ئفتتتر  حتتتذ الاتتت ن  ئام ال تتتةت ال نتتتط الملتتتتو ن قتتتو ال  تتتوت 

ئ  تتا ت تو تتا  تت    تت   ينتتار ا  ان تتا استتتعمل   تت   نتت  ال حتتود فتتط  تت ة ال تتذان ئدات الثعلتتب ئالحاتت   ئااستت ا  
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تحتتتتائ  الثتتتتون   تتتتورح  لتتتتتم ح ئجتتتت  أمن  .(Adame ،2000ئالغثيتتتتام ئلاتتتت  أئرتتتتى   تتتتا الم تتتت  وم الاتتتت ا ى ) 

 تتتاخ  الشتتتيووخر ا   محتتت  قتتتمور  ا  تتتر المتتت  ئ  تتتة التتتذاك ح  حتتت  تاتتت ن العمتتت  كمتتتا أننتتتا  اتتتو  األ  تتتا  ئ عمتتت  

(  ئئجتتتت  أم   كنتتتتاال الثتتتتون  ئ  2001ئ اختتتت ئم  Eikai لتتتتى تاو تتتتر ال  تتتتا  المحتتتتا ط لل لتتتتة ئتاليتتتت  ااج تتتتاد )

 (Shivendra,2001)نخي  أنالان الو  ا المل  حر تعم   لى ت DADS  (diallyl di (sulfide سيما 

 مواد وطرائق العمل

األ  تتتاث التا عتتتر لالتتتة النلتتتتحر    تتتر فتتتط  ) 2020 -2019(الت   تتتر ختتت   الموستتتة الشتتتتو  تح يتتتذ تتتتة 

للتتت ي  ال تتتا   ا  يحتتتط جا عتتتر تت  تتت  ل راستتتر استتتت ا ر رتتتح ي   تتت  الثتتتون  –كليتتتر الةرا تتتر  -ئقح ستتتر ال تتت ا   

 م كناال ا    الثانو   ل( فط  ع  ال  اال  tea compost )  ت للر الملتول اال الع و رئ أئرنثي  

 را ر رتتتتتح ي     الثون  ا ئ   مث  العا   لوا  المحشتتتتتار ن ذال  ت تتتتتمية ا ت تتتتتمح  الت   ر ا ار  وا  

 ( ، أ ا األلوا  الثانو ر فتشتتتتم  ال ا   ا  يحط ) 2Vئ  1V (  ئ   ة ل ا   تتتتتتتتتت )طنحجألار )   لط ئ ياأللوا  ال  يلتتتت

( ، أ ا األلوا  ت   O 2, O 3, O4O ,1ئ   ة ل ا ) 1-(  لغة لت   150 ، 100،  05،  0 إر عر ت اكية )أئرنيثي ( 

t3 t, 2   ة ل ا               ) 1-(    دئنة 10،  5 ، 0 الثانو ر فتشم  الملتول  الع و  التو نوس   ث ار ت اكية )

1t)( است   عم  فط الت   ر ت مية الا   المحشار المحشار  Split Plot design –Split   ئالملافر  ي  نناال ئاخ )10 

ئح ح ت   نير ئ لتتاحر الوح ح الت   نير ئاح   ت       ئ  د الحناتاال  72ئ وا    ا ث  ت راالستتة  تتوم الن ف    

 .نناال 20لت   نير فط الوح ح ا

التتتى ا اتتتر      اات متتتا  تتت تي   تعا تتت تي  ئتحعيم تتتا ئتلتتتو ت ا اتتتة  لتتتمال اتتت  ئ لتتتب  الايتتتان تتتتة ت  تتتي  ت  تتتر  

   ن 26ن ئ و  الوو  75 0خ و  ئكان  الملافر  ي  خو ئاخ  

ئاج  تتتت  كافتتتتر  مليتتتتاال خ  تتتتر الم  تتتتو  كتتتتالعةق ئالتعشتتتتيب ئالت  يتتتت  ئالتتتت   ئ تاف تتتتر ا  تتتت اق 

)  لتتتتو  ئاختتتت ئم ،  التورتتتتياال العلميتتتتر جميع تتتتا ئحلتتتتب ئال شتتتت اال  لتتتتى ئفتتتت  حاجتتتتر الحناتتتتتاال ئللمعتتتتا  ال 

لنتتتةئ   و تتتا   تتت  ا 50ئر تتتر  عتتت   6-4ر تتتر ا ئلتتتى  ح  تتت ا  لتتت   عتتت     تتت  د ا ئراق فتتتط الحنتتت اال    تتتتة (1989

(Singh  ، ئ  1983ئاختتت ئمGad  ، اتتتتة تتا عتتت  ال  تتتتاال الثانيتتتر 1997ئاختتت ئم )( ا تتتتان 10 متتت ح ) التتتى الثا حتتتتر

ال تتتنا    حتتتذلتتتت ( فتتتط اجتتت ات المعتتتا  ال  2)ستتتعر  العمتت    ئ تتترر ا ح المتتتات فارتتلر  تتتي  ر تتتر ئأختتت ي ئاستتتتعمل  

 عا لتتتر ري ئتتتتة للحناتتتتاال ئاقتتتي   تتت  الم لتتتو   تتتادح نا تتت ح  لت  يتتتب التا تتت  حاستتتنر  ال  و تتترح تتتو    تتت  اجتتت 

 تتتت    ا تتتتاح ف تتتت  المعتتتتا  ال  استتتتتعما    عتتتتر  تتتت    تتتت     تتتت  ر ا  المتتتتات مات الما تتتت  فاتتتتو تتتت اارنر  ال تتتت الم

التتتتارتوم حتتتاجةا  لت حتتتب تتتتناي  التتت  ا  المت تتتا    تتتي  المعتتتا  ال المت تتتائرح  تتت  ت حتتتب التتت ي فتتتط ااحتتتات قنتتتو  

 نتتت   تتتون ئاحتتت   تتت   مليتتتر  عتتت  ام اج  تتت   مليتتتر اللتتتاط للمو تتت اال ال تتت ارح ، ئ تتتتة التتت ي  ال  تتتا  ئارت تتتا  درجتتت

 ( 1989ال ي    اج    ادح ك اتح الحناتاال فط ا ت ات المادح الم  و ر )ال  اح ، 

  Cفيتا ي  تا    ئاللليحيون تا    كمير ر الم و ر كار وقي راال فط ال  وت ئالحلنالتالير    ئدرس  ال  اال

ئتة جم  النياناال  استتتتو ان   نا ج ااكلتتت  اة  Allicinتا      توي ال  تتتوت    المادح ا ليلتتتي  فط ال  تتتوت ئ

، ئ ورن  المتوس اال  SASال اسب ا لتت ئنط   نا ج "حلل  الحتا ج اح ا يا   لى ئف  الت مية الملتو ن  نستعما  

  (  2000ئخل  هللا ، % )ال ائ  5 ح   لتوي احتما   دنت ر  استو ان اختنا

  

 النتائج والمناقشة

 الحلنر الم و ر للت  وقي راال فط ال  وت )%(

( تتتتتتناي اال  عحو تتتتر لعوا تتتت  ال راستتتتر الث اتتتتتر األرتتتتحاح ئال تتتتا   ا  يحتتتتتط 1)   حتتتت   تتتت  ال تتتت ئ 

، ا  أم  الحلتتتتنر الم و تتتتر للت  وقيتتتت راال فتتتتط ال  تتتتوتأئرنثتتتتي  ئالملتتتتتول  الع تتتتو  ئتتتتت اخ ت ا فتتتتط رتتتت ر 

أم     لتتتتى التتتتتوالط( % ختتتت    وستتتتة الحمتتتتو 75 10 لتتتت  )   اخ التتتتت متوستتتتو   عحو تتتتا   ت تتتتوقال تتتتح  األجحنتتتتط  تتتت  

 عحو تتتا   1-(  لغتتتة لتتتت 150 لتتتتوي التتت ي ) ت تتتوق أل يحتتتط أئرنثتتتي   لتتتى الحناتتتتاال   حتتت  لتتتتناي  التتت ي  ال تتتا   ا

 ت تتتتوقلتتتتتناي  الملتتتتتول  الع تتتتو  أ  أم ، ئأم  لتتتتى التتتتتوالط ( % ختتتت   الموستتتتة الحمتتتتو 50 15)  متوستتتتو  لتتتت 

     لى التوالط( % 67 14)  عحو ا  ا   ل ا  ى أ لى   ادح  %( 10) ت كية

ت تتتتوق  توستتتتو  تنتتتتي   تتتت  ال تتتت ئ  أم للتتتتت اخ  الثحتتتتا ط  تتتتي  ال تتتتح  ئ حتتتتا   ا  يحتتتتط أئرنثتتتتي  أم 

أ   1-(  لغتتتتة لتتتتت 150)  ت كيتتتتةلل تتتتح ي  الم لتتتتط ئاألجحنتتتتط  تتتت   لتتتتتوي حتتتتا   أئرنثتتتتي  ئ  اخ التتتتت عتتتتا  ال 
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 اخ  التتتتئلتتتتناي   ،  لتتتى التتتتوالط( % 47 15( ئ )52 15)  لتتت   اخ ال ا التتتت توستتت اال  ايتتتر   لتتتى عحو تتتا   ت تتتوق

  اخ التتتتتفتتتتط  توستتتت اال  عحو تتتتا  ال تتتتح  األجحنتتتتط  ت تتتتوقالملتتتتتول  الع تتتتو  حيتتتتف  ت كيتتتتة تتتتي  ال تتتتح  ئ 

،   لتتتتتى التتتتتتوالط( % 88 14ئالملتتتتتتول  الع تتتتتو   متوستتتتتو  لتتتتت  ) %( 10لل تتتتتح  األجحنتتتتتط  تتتتت  الت اكيتتتتتة )

ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي  ئت اكيتتتة الملتتتتول  الع تتتو   ت اكيتتتة تتتي   توستتت اال تتتتناي    اخ التتتتئ  حتتت   تتت  

 %( 10) ت كيتتتتتتةلل تتتتتتا   األ يحتتتتتط أئرنثتتتتتتي  ئ 1-(  لغتتتتتتة لتتتتتت 150) ت كيتتتتتة تتتتتي  الملتتتتتتتوي  التتتتتتت اخ  ت تتتتتوق

    اارنر     عا لر الماارنر  لى التوالط ( % 26 21الملتول  الع و  ئالتط  ل  )

ت تتتتوق ملتتتتول  الع تتتو  الالث اتتتط  تتتي  ال تتتتح  ئال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي  ئ التتتت اخ  تتت     تتت   

حتتتا   أ يحتتتط  1-(  لغتتتة لتتتت 150) ت كيتتتة الث اتتتط لل تتتح  الم لتتتط ئاألجحنتتتط  تتت  الملتتتتوي  التتتت اخ  توستتت اال 

 اارنتتتتتر  تتتتت   تتتتتا ط ( % 50 21( ئ )03 21الملتتتتتتول  الع تتتتتو   متوستتتتتو  لتتتتت  ) % ( 10) ت كيتتتتتةي   ئأئرنثتتتتت

  الت اكية  لى التوالط 

(: تأثير االصناف ومستويات حامض أورنثين والمستخلص العضوي في صفة النسبة المئوية للكربوهيدرات 1جدول )

 .  فصوص  نبات الثوم % في ال

 االصناف
 مستويات أورنثين

  لغة لت -1

تداخل االصناف  المستخلص العضوي

مع معدالت 

 أورنثين

متوسطات 

 االصناف

متوسطات مستويات 

 أورنثين
0  5  10  

محليال  

0  1.63 m 2.86 kl 3.40 j 2.63 f 

 

 

50  3.16 jk 13.63 f 15.36 d 10.72 e 

100  3.56 j 15.36 e 18.06 b 12.64 c 

150  7.60 g 17.93 b 21.03 a 15.52 a 

جنبياأل  

0  1.66 m 2.66 kl 2.56 l 2.30 f 

50  2.60 l 15.03 f 17.06 c 11.56 d 

100  6.06 i 16.50 d 18.40 b 13.65 b 

150  6.86 h 18.06 b 21.50 a 15.47 a 

تداخل االصناف 

مع المستخلص 

 العضوي

محليال  3.99 f 12.68 d 14.46 b 

 

10.38 b 

جنبيألا  4.30 e 13.06 c 14.88 a 10.75 a 

تداخل 

مستويات 

أورنثين مع 

المستخلص 

 العضوي

0  1.65 h 2.76 g 2.98 g 

 

2.46 d 

50  2.88 g 14.33 d 16.21 c 11.14 c 

100  4.81 f 16.40 c 18.23 b 13.15 b 

150  7.23 e 18.00 b 21.26 a 15.50 a 

العضويمتوسطات المستخلص   4.14 c 12.87 b 14.67 a    

 القيم التي امامها نفس الحرف أو الحروف المتشابهة ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود

 %(. 5عند مستوى احتمال )

 تقدير محتوى السلينيوم 

يحتتتتط ئال تتتتا   ا  األرتتتتحاح  ( ئجتتتتود تتتتتناي اال  عحو تتتتر لعوا تتتت  ال راستتتتر الث اتتتتر 2)  نتتتتي  ال تتتت ئ 

ال تتتح   لتتتى  ت تتتوقئتتتت اخ ت ا فتتتط رتتت ر اللتتتليحيون ، ا  أم ال تتتح    لتتتط  تتت   ائرنثتتتي  ئالملتتتتول  الع تتتو 

  اارنتتتر  ال تتتح  األجحنتتتط  لتتت   % 80 13ا   لتتت   توستتتو ال تتتح  الم لتتتط  الحمتتتو ختتت    وستتتة  عحو تتتا  ا جحنتتتط 

، ئلتتتتناي  التتت ي  ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي   لتتتى الحناتتتتاال   حتتت    لتتتى التتتتوالط الحمتتتو ختتت    وستتتة%  40 13

، ئلتتتتناي  الملتتتتول    لتتتى التتتتوالط ختتت   الموستتتة 27 16  لتتت   عو تتتا   1-(  لغتتتة لتتتت 150 لتتتتوي التتت ي ) ت تتتوق

    لى التوالط  % 34 14 ا   ل   عحو ا   ت اي  أ لى  %( 10) ت كية ت وقالع و     تني  

لل تتتتح    اخ التتتتت عتتتتا  ال  ت تتتتوقئللتتتتت اخ  الثحتتتتا ط  تتتتي  ال تتتتح  ئ حتتتتا   ا  يحتتتتط أئرنثتتتتي    حتتتت  

 لتتتتى  51 16  لتتتت  ا   اخ الالتتتتت ايتتتتر  لتتتتى  عحو تتتتا   1-(  لغتتتتة لتتتتت 150الم لتتتتط  تتتت   لتتتتتوي حتتتتا   أئرنثتتتتي  )

لل تتتح   التتتت اخ  ت تتتوقالملتتتتول  الع تتتو     تتت   ت كيتتتة تتتي  ال تتتح  ئ   اخ التتتتا تتتا  الحلتتتنر لتتتتناي   ، التتتتوالط

ئللتتتت اخ   تتتي  ،  54 14 ا   لتتت   اخ الالتتتت لتتتى  ايتتتر  عحو تتتا  للملتتتتول  الع تتتو   % ( 10) ت كيتتتةالم لتتتط  تتت  

 ت كيتتتة تتتي  الملتتتتوي  التتتت اخ   تتتوقتيتتتة الملتتتتول  الع تتتو  تتتتناي   لتتتتو اال ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي  ئت اك
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 %  25 17 لتتتت الملتتتتتول  الع تتتتو  ئالتتتتتط   %( 10) ت كيتتتتةلل تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي   ئ 1-(  لغتتتتة لتتتتت 150)

    الت اخ الئ   ئ اال  عحو ر     اير   لى التوالط

 ت تتتتوقملتتتتتول  الع تتتتو    حتتتت  الئللتتتتت اخ  الث اتتتتط  تتتتي  ال تتتتح  ئال تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي  ئ

 ت كيتتتةحتتتا   أ يحتتتط أئرنثتتتي   ئ 1-(  لغتتتة لتتتت 150الث اتتتط لل تتتح ي  الم لتتتط ئا جحنتتتط  تتت  الملتتتتوي )  اخ  التتتت

    لى التوالط لل ح ي    60 17  متوسو  ل  %( 10)

 . في فصوص الثوم  (: تأثير االصناف ومستويات أورنثين والمستخلص العضوي في صفة السلينيوم 2جدول )

 االصناف
 مستويات أورنثين

  لغة لت -1

تداخل االصناف  المستخلص العضوي

مع معدالت 

 أورنثين

متوسطات 

 االصناف

متوسطات 

مستويات 

 أورنثين
0 5 10 

 المحلي

0 11.11 l 11.19 k 12.08 jk 11.70 f 

 

 

50 11.95 k 13.01 ghi 13.80 ef 12.92 d 

100 13.47 e-h 14.07 de 14.69 cd 14.08 c 

150 14.87 c 17.07 ab 17.60 a 16.51 a 

جنبياأل  

0 10.45 l 11.02 l 12.55 ijk 11.34 f 

50 11.91 k 12.77 hij 12.23 jk 12.30 e 

100 13.57 efg 13.32 fgh 16.92 c 13.93 c 

150 14.76 c 16.45 b 16.90 b 16.03 b 

تداخل االصناف 

مع المستخلص 

 العضوي

 d 14.02 b 14.54 a 12.85 المحلي

 

13.80 a 

ياألجنب  12.67 d 13.39 c 14.15 b 13.40 b 

تداخل مستويات 

أورنثين مع 

المستخلص 

 العضوي

0 10.78 h 11.46 g 12.31 f 

 

11.52 d 

50 11.93 f 12.89 e 13.01 e 12.61 c 

100 13.52 d 13.69 d 14.81 c 14.00 b 

150 14.82 c 16.76 b 17.25 a 16.27 a 

    c 13.70 b 14.34 a 12.76 متوسطات المستخلص العضوي

 نفس الحرف أو الحروف المتشابهة ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود القيم التي امامها

 %(. 5عند مستوى احتمال )

 بالفصوص )سكوربيك اسيد( Cتقدير محتوى فيتامين   

( ئجتتتتود تتتتتناي اال  عحو تتتتر لعوا تتتت  ال راستتتتر الث اتتتتر  األرتتتتحاح ئال تتتتا   ا  يحتتتتط 3)نتتتتي  ال تتتت ئ   

 تتتت  فيتتتتتا ي  ستتتتط ، ا  أم ال تتتتح     تتتتوتئالملتتتتتول  الع تتتتو  ئتتتتت اخ ت ا فتتتتط رتتتت ر   تتتتتوي الائرنثتتتتي  

  % 57 17 ال تتح  الم لتتط ختت   الموستتة  لتت  ا   لتت  ختت    وستتة عحو تتا  ال تتح  ا جحنتتط  لتتى   تتوقت  لتتط  تت  

 لتتتتى  ، ئلتتتتتناي  التتتت ي  ال تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي  لتتتتى التتتتتوالط   % 46 17   اارنتتتتر  ال تتتتح  األجحنتتتتط  لتتتت 

،  لتتتتتى التتتتتتوالط%   11 18  لتتتتت  عحو تتتتتا   1-(  لغتتتتتة لتتتتتت 150( ئ)100 لتتتتتتوي التتتتت ي ) ت تتتتتوقالحناتتتتتتاال   حتتتتت  

 لتتتتى   % 19 18 ا   لتتتت  عحو تتتتا   ت ايتتتت  أ لتتتتى  %( 10) ت تتتتوق ت كيتتتتةئلتتتتتناي  الملتتتتتول  الع تتتتو   تتتت  تنتتتتي  

    التوالط

  اخ التتتت توستتت اال  عتتتا  ال  ت تتتوقئللتتتت اخ  الثحتتتا ط  تتتي  ال تتتح  ئ حتتتا   ا  يحتتتط أئرنثتتتي    حتتت  

  لتتت  ا   اخ التتتت ايتتتر  اال توستتت   لتتتى  عحو تتتا   1-(  لغتتتة لتتتت 150لل تتتح ي  الم لتتتط  تتت   لتتتتوي حتتتا   أئرنثتتتي  )

 ت تتتتوقالملتتتتتول  الع تتتتو  لتتتتة    تتتت  أ   ت كيتتتتة تتتتي  ال تتتتح  ئ   اخ التتتتتا تتتتا  الحلتتتتنر لتتتتتناي   ،  %( 26 18)

ئللتتتتت اخ   تتتتي  ، لل تتتتح  الم لتتتتط ئاألجحنتتتتط  تتتت  الت اكيتتتتة للملتتتتتول  الع تتتتو    اخ التتتتت عحتتتتو  لمتوستتتت اال 

 التتتت اخ  اال توستتت  ت تتتوق  ئت اكيتتتة الملتتتتول  الع تتتو   توستتت اال تتتتناي   لتتتتو اال ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي

الملتتتتتول  الع تتتتو   ئالتتتتتط  %( 10) ت كيتتتتةلل تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي   ئ 1-(  لغتتتتة لتتتتت 150 تتتتي  الملتتتتتوي )

 لتتتتتول  الع تتتتو    حتتتت  ( %   ئللتتتتت اخ  الث اتتتتط  تتتتي  ال تتتتح  ئال تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي  ئ15 19)  لتتتت 

حتتتا   أ يحتتتط  1-(  لغتتتة لتتتت 150الث اتتتط لل تتتح ي  الم لتتتط ئا جحنتتتط  تتت  الملتتتتوي ) التتتت اخ  اال توستتت  ت تتتوق

  %  23 19  متوسو  ل  %( 10) ئت كية أئرنثي 
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فددددي  C(: تددددأثير االصددددناف ومسددددتويات حددددامض أورنثددددين والمسددددتخلص العضددددوي فددددي صددددفة  فيتددددامين 3جددددول )

   الفصوص الثوم .

 االصناف

مستويات 

 أورنثين
  لغة لت -1

تداخل االصناف  المستخلص العضوي

مع معدالت 

 أورنثين

متوسطات 

 األصناف

متوسطات 

مستويات 

 10 5 0 أورنثين

محليال  

0 16.03 j 16.36 i 16.32 i 16.24 d 

 

 

50 16.38 i 18.28 cd 18.44 bc 17.70 c 

100 17.27 f 18.37 bcd 18.66 b 18.10 a b 

150 17.26 f 18.30 cd 19.23 a 18.26 a 

جنبيألأ  

0 14.50 k 16.76 h 17.10fg 16.12 d 

50 17.29 f 18.08 d 18.32 cd 17.89 b c 

100 16.91 gh 18.33 cd 18.36 bcd 17.87 b c 

150 17.10 fg 17.70 e 19.07 a 17.95 b 

تداخل االصناف 

مع المستخلص 

 العضوي

محليال  16.73 c 17.83 b 18.16 a 

 

17.57 a 

جنبيألأ  16.45 d 17.72 b 18.21 a 17.46 b 

تداخل مستويات 

أورنثين مع 

المستخلص 

 العضوي

0 15.26 h 16.56 g 16.71 f g 

 

16.18 c 

50 16.83 f 18.18 c d 18.38 b c 17.79 b 

100 17.09 e 18.35 b c 18.51 b 17.98 a 

150 17.18 e 18.00 d 19.15 a 18.11 a 

    c 17.77 b 18.19 a 16.59 متوسطات المستخلص العضوي

 معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود القيم التي امامها نفس الحرف أو الحروف المتشابهة ال توجد بينها فروقات

 %(. 5عند مستوى احتمال )

 بالفصوص  Allicinتقدير محتوى الاليسين 

( ئجتتتتود تتتتتناي اال  عحو تتتتر لعوا تتتت  ال راستتتتر الث اتتتتر األرتتتتحاح ئال تتتتا   ا  يحتتتتط 4)  نتتتتي  ال تتتت ئ 

 عحتتتتو    تتتتوقت، ا  أم لتتتتة    تتتت  ا    Allicinائرنثتتتتي  ئالملتتتتتول  الع تتتتو  ئتتتتت اخ ت ا فتتتتط رتتتت ر   تتتتتوي 

، ئلتتتتناي  التتت ي  ال تتتا   األ يحتتتط أئرنثتتتي   لتتتى التتتتوالط ةختتت    وستتت  عحو تتتا   تتتي  ال تتتح ي    لتتتط ئا جحنتتتط 

% ،  34 12  متوستتتتتو  لتتتتت   عحو تتتتتا   1-(  لغتتتتتة لتتتتتت 150( ئ)100 لتتتتتتوي التتتتت ي ) ت تتتتتوق لتتتتتى الحناتتتتتتاال    تتتتت  

 ا   لتتتت   عحو تتتتا   توستتتتو  ت ايتتتت  أ لتتتتى  %( 10العتتتتالط ) ت تتتتوق ت كيتتتتةئلتتتتتناي  الملتتتتتول  الع تتتتو   تتتت  تنتتتتي  

(12 91 )%     

 لل تتتح  اخ  التتتت عتتتا  ال   ت تتتوق يحتتتط أئرنثتتتي    حتتت  ئللتتتت اخ  الثحتتتا ط  تتتي  ال تتتح  ئ حتتتا   ا 

 لتتتى   % 61 12  لتتت  ا   اخ الالتتتت لتتتى  ايتتتر  ا   عحو تتت 1-(  لغتتتة لتتتت 150الم لتتتط  تتت   لتتتتوي حتتتا   أئرنثتتتي  )

 لتتتى  ايتتتر ت تتتوق  1-(  لغتتتة لتتتت 100 تتت   لتتتتوي حتتتا   أئرنثتتتي  ) ا   عحو تتتال تتتح  ا جحنتتتط  ت تتتوق يحمتتتا  التتتتوالط

ت تتتتوق الملتتتتتول  الع تتتتو   ت كيتتتتة اخ   تتتتي  ال تتتتح  ئالتتتتتا تتتتا  الحلتتتتنر لتتتتتناي   ،%  53 12  لتتتت  ا   اخ التتتتت

، %  83 11  متوستتتتتو  لتتتتت  للملتتتتتتول  الع تتتتتو  %( 5لل تتتتتح  األجحنتتتتتط  تتتتت  الت اكيتتتتتة ) التتتتتت اخ   عحتتتتتو  

 ت تتتتوقئللتتتتت اخ   تتتتي   توستتتت اال تتتتتناي   لتتتتتو اال ال تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي  ئت اكيتتتتة الملتتتتتول  الع تتتتو  

% الملتتتتتول  ( 10) ت كيتتتتةلل تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي   ئ 1-(  لغتتتتة لتتتتت 150 تتتتي  الملتتتتتوي )  اخ التتتتت  توستتتتو

    لى التوالط %  95 14 الع و  ئالتط  ل 

   تتتتتوقتملتتتتتتول  الع تتتتتو    حتتتتت  الاأل يحتتتتتط أئرنثتتتتتي  ئللتتتتتت اخ  الث اتتتتتط  تتتتتي  ال تتتتتح  ئال تتتتتا   

 ا  %( 10) ت كيتتتةحتتتا   أ يحتتتط أئرنثتتتي   ئ 1-(  لغتتتة لتتتت 150الم لتتتط  تتت  الملتتتتوي ) الث اتتتط لل تتتح   اخ التتتت

  لط التوالط  لل ح ي   25 15  ل 
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   لفصوص الثوم. (: تأثير االصناف ومستويات أورنثين والمستخلص العضوي في صفة الاليسين4جدول )

 االصناف

مستويات 

 أورنثين
  لغة لت -1

تداخل االصناف  المستخلص العضوي

مع معدالت 

 أورنثين

متوسطات 

 االصناف

متوسطات 

مستويات 

 أورنثين
0 5 10 

محليال  

0 7.33 o 8.36 mn 9.05 jk 8.25 d 

 

 

50 8.60 lm 11.63 h 12.83 f 11.02 c 

100 9.86 i 12.11 g 14.55 bc 12.17 b 

150 9.26  j 13.31 e 15.25 a 12.61 a 

جنبيألأ  

0 6.96 p 8.16 n 9.10 jk 8.07 e 

50 8.83 kl 13.52 de 13.70 d 12.01 b 

100 10.20 i 13.20 e 14.20 c 12.53 a 

150 9.08 jk 12.46 g 14.66 b 12.07 b 

تداخل االصناف 

مع المستخلص 

 العضوي

محليال  8.76 d 11.35 c 12.92 a 

 

11.01 a 

جنبيألأ  8.77 d 11.83 b 12.91 a 11.17 a 

تداخل مستويات 

أورنثين مع 

المستخلص 

 العضوي

0 7.15 j 8.26 i 9.07 g 

 

8.16 c 

50 8.71 h 12.57 e 13.26 c 11.52 b 

100 10.03 f 12.65 d e 14.37 b 12.34 a 

150 9.17 g 12.89 d e 14.95 a 12.35 a 

    c 11.59 b 12.91 a 8.76 متوسطات المستخلص العضوي

 القيم التي امامها نفس الحرف أو الحروف المتشابهة ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود

 %(. 5عند مستوى احتمال )

( ئالتتتتتتط قتتتتتط  اللتتتتتليحيون ئ ال  لتتتتتي  ئنلتتتتتنر 4,3,2,1 ت تتتتتي  تتتتت  ال تتتتت ائ   )ت لتتتتتي  ال تتتتت ائ  ا تتتتت ا          

ا تتتا   تتتادح التتتتط ح تتتل  فتتتط رتتت اال ا تتت ا   تتت   عتتتود ستتتنب فتتتط قتتتذا الة تتتادح التتتى    ئفيتتتتا ي  ستتتط الت  وقيتتت راال

الغذا يتتتر الموجتتتودح فتتتط   لتتتو  التتت ي فتتتط  مليتتتر ناتتت  نتتتواتج  مليتتتر الت كيتتتب ال تتتو ط التتتى ا جتتتةات  المتتتوادتتتتناي  

  تتتادح  تتتادح ال عالتتتر لللتتتليحيون ئا ليلتتتي  ئ نلتتتنر الت  وقيتتت راال  ئ م ال  تتتوت  تتتتالط وا نتتتر ئ تتت  اتتتة   تتتادحال

( ، ئقتتتذا الحتتتتا ج جتتاتال  ت اتتتر  تتت   تتا تورتتتل  اليتتتا نتتتا ج دراستتتر اللتتتا  ا ط ، 1997) نتتت  ال تتاد  ،  C ئفيتتتا ي  

  لى نناال الثون  2005

الحتتتتتتت ئجي  ئال لتتتتتت ور الموجتتتتتتودح فتتتتتتط  ( أم أقميتتتتتتر التتتتتت ئر التتتتتتذ   تتتتتتاد 1989ال تتتتتت اح ) ئأ تتتتتتار

 يحيتتتر أم دئر أئرنثتتتي  كمحشتتتو انة متتتط   تتتة اكمتتتا  قتتتذا ملتتتتول  الع تتتو   ادح  فتتتط تتتتتو   األحمتتتاق األال

تتتا  ئ  تتتة فتتتط   تتتادحال تتتغ ي ت المتتتواد م  أ ف تتت    تتت العمليتتتر   الم كنتتتاال  اال األاتتت  ال نتتتط فتتتط ننتتتاال  اتتتون  تتتنا ل فعن

ملتتتول  الع تتو  ئال تتا   فتتط ت لتتي  نمتتو ال ح تت دح أئ  تت   المتتوادقتتذا  الثتتون  تت  ختت   التت ئر التتذ  تاتتون  تتا

ئ تتت   الحناتتتتاال ئك اتت تتتا ئرفتتت   اتتت رت ا فتتتط   تتتادح انتتتتاة الم كنتتتاال الثانو تتتر ئ تتت   يح تتتا الة تتتوال ال يتتتارح التن  تيتتتر

ئقتتتتذا  ك ال نتتتت لي  فتتتتط العمليتتتتاال ال لتتتتل يرملتتتتتول  الع تتتتو  التتتتذ   تتتت   لتتتتلب ستتتتلوالئ  جتتتت  اللتتتتنب التتتتى ام 

ئدئرا الم تتتة التتتذ  لتتتا  دئر فتتتط النحتتتات ال يتتتو  لل نتتت لي   Mevalonic acidحتتتا   المي الونتتتب توا  تتتا  لتتتى  ح

فتتتتط   تتتتادح الحمتتتتو الو تتتت   ئ التتتتتالط   تتتتادح  حتتتتات المتتتتواد الت  وقي راتيتتتتر ئقتتتت   ا أ  أ تتتت  الت  وقيتتتت راال ألم 

ئاستتتو ا  ا كوحتت اال انتتتاة ال ا تتر ئالتتتط الو تتوح األئلتتى فتتط النحتتات أئ ال تت ن قتتط ت ول تتا التتى  شتتتااال فوستت اتير 

استتتو ن فتتط التوليتت  ال يتتو  لنحتتات الم كنتتاال الت  يحيتتر ئالتتتط  ح تتا الة تت  ال يتتار قتتذا  متتا  تتاد  التتى  حا  تتا داختت  

الغتتت د الة تيتتتر  ااقتتتافر التتتى دئر ال نتتت لي  الملتتتن  فتتتط استتتت الر ئاتلتتتا  الو  تتتا ئ  تتتمح ا خ  تتتا الغتتت د الة تيتتتر 

 (  1993آخ ئم،) ن  ال مي  ئ 

الغذا يتتتتر ال ا تتتتر  التنتتتت ي ئال تتتتغ ي فتتتتط  الموادكمتتتتا أم التتتت ي   ال تتتتا     اد فتتتتط ت  يتتتتة الحناتتتتتاال  تتتت

العمليتتتتاال التمثيليتتتتر ئ متتتت  ا نة متتتتاال قتتتتم  الملتتتتاراال ال يو تتتتر فتتتتط الحنتتتتاال ئناتتتت  نتتتتواتج الت كيتتتتب ال تتتتو ط 

(Fawzy ،  ئلاتتت  تت تتت  قتتتذا الحتتتتا ج  تتت   تتتا تورتتتل  اليتتتا 2007ئ اختتت ئم ) (   تتت  ام التلتتتمي   2008، العنيتتت  )

ئ النيتتتتاتط ،  1988 ملتتتتتول  الع تتتتو   ة تتتت   تتتت  نلتتتتنر الة تتتت  ال نتتتتط ئ تت تتتت  الحتتتتتا ج  تتتت  ) قيتتتتت  ئ  متتتت  ، 

(   أم ستتتتتنب فتتتتتط   تتتتتادح الم كنتتتتتاال ال عالتتتتتر التتتتتى  2008ئ  تتتتتاقي  ئ التتتتتحو ئ  ،  2005ئ التتتتت ركةلط ،  2003

 عا لتتتر التلتتتمي  ال يتتتو  ئال تتتوا   األ يحيتتتر التتتذ  أاقتتتي   لتتتى الحنتتتاال  متتتا استتت ة فتتتط   تتتادح الم كنتتتاال ا  تتت   

 فط ال ار  ئ التالط   ادح الم كناال ال عالر   
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 ت  يتتتتةط التتتتى دئر التلتتتتمي  الع تتتتو  ئال تتتتا   األ يحتتتتط أئرنثتتتتي  فتتتتستتتتنب  لتتتتب ا رت تتتتا  أم  عتتتتود 

ك تتتاتح أ ت ارتتت ا  تتت   نتتت  الحنتتتاال ئالتتتى أاتتت  الم يتتت  للتلتتتمي  الع تتتو  فتتتط  رفتتت ئالتتتى   ال اقتتت حالغذا يتتتر  المتتتواد

 مليتتتر الت كيتتتب ال تتتو ط نتتتواتج الو تتتو ر  ئ تتت  اتتتة   تتتادح  ئال ية ائ تتتر ئرفتتت ت لتتتي  رتتت اال الت  تتتر التيميائ تتتر 

 لتتتى  مليتتتر الوتتتةم للم كنتتتاال الثانو تتتر فتتتط الحنتتتاال ئ تتت  تعتتتةي   شتتتت  جيتتت ئتمثيتتت  الت  وقيتتت راال التتتتط تتتتحعتي 

ستتتنب الة تتتادح ا  تتتا  فتتتط   كنات تتتا ال عالتتتر التتتى دئر التلتتتمي  حتتتا   أئرنثتتتي  ئالتتت ي  ملتتتتول  الع تتتو  فتتتط 

ا ختتت ي كالنوتاستتتيون  المتتتوادالغذا يتتتر ت   تتت ا   ح تتت  الحتتتت ئجي  ئ شتتتت   تتتتوا م ئالتتتذ  لتتتا  دئر  تتت   المتتتواد تتتتوفي 

  تتتادح الحمتتتو الو تتت   ئنتتتواتج التمثيتتت  ال تتتو ط ئانتاال تتتا  تتت   حتتتا   الت تتتحي  التتتى   اكتتتة الوتتتةم ئغي قتتتا فتتتط 

 (   2007، لحناال ) الةقائ  

أ تتتا رتتت ر   تتت  ال تتت  ئ تتت   تتتتوم اللتتتنب فتتتط  لتتتب راجعتتتا  التتتى دئر الةنتتتب الموجتتتود فتتتط   لتتتو  التتت ي 

ئقتتذا  تتا لتتا ااتت   لتتى انالتتان الو  تتا ئاستتت الر  آليتتا( التتذ   تتاد  التتى   تتادح نشتتا  IAAالحمتتو )   تتنوفتتط توليتت  

 تتت   تتتا تورتتتل  اليتتتا اللتتتا  ا ط ،  ا ستتتتحتاجاال تلتتتب ئتتعاقتتت ( 1991  تتت  ال تتت  )  متتت  ئ تتتوني ، ال فتتت   تتت  

ئر متتتا  عتتتود ستتتنب  لتتتب التتتى ا ختتتت ح التتتورااط  تتتي  ال تتتح ي  الم لتتتط   فتتتط دراستتتت ا  لتتتى ننتتتاال الثتتتون 2005

 ئاألجحنط  

التتتذ   متتتتا   حمتتتوا الو تتت   ال يتتت   تتتا  1Vالت كيتتتب التتتورااط لل تتتح  الم لتتتط ئر متتتا  عتتتود  لتتتب التتتى 

أدي التتتتتى انتاتتتتتا  المتتتتتواد الغذا يتتتتتر  ال تتتتت ئر ر  تتتتت    تتتتت ر ت تتتتتحيع ا فتتتتتط ا ئراق التتتتتى  وا تتتتت  توة ح تتتتتا فتتتتتط 

( ئ تتتت   عتتتتةي ستتتنب  لتتتتب التتتى   تتتتادح  تتتت د 1989ال  تتتوت ئ تتتت  اتتتة   تتتتادح   تتتت  التتت أ  الواحتتتت  )ال تتت اح ، 

 (  ما  حعتي  لى   ادح ر ر     رؤئسا الثون  15)ج ئ   1Vف وت ال ح  الم لط 

التتتتط ت تتت د درجتتتر نمتتتوا ئت تتتورا ئ يتتتام  لتتتب  1V لتتتب التتتى ال نيعتتتر الوراايتتتر لل تتتح  الم لتتتط ئ  جتتت 

( ئ  تتتتادح  تتتت د ال  تتتتوت ئئ م رؤئ  ال تتتتح  الم لتتتتط Hersi  ،1996 لتتتتى   تتتتادح  توستتتتو ال ارتتتت  التلتتتتط )

1V العحارتت   الموادو ال ارتت  التلتتط  ئ عتتود اللتتنب ا  تتا  التتى أم التت ي  تت توستت   تتادح  متتا لتتا ااتت  رجعتتط  لتتى 

الغذا يتتتر ال تتت ئر ر فتتتط العمليتتتر ال يو تتتر التتتتط  المتتتوادال تتت ئر ر  لتتتى الحناتتتتاال  تتتاد  التتتى ا تانيتتتر ا ت تتتات 

انلتتت ر الحنتتتاال ئ  تتتادح المتتتواد الم تتتحعر ئانتاال تتتا لأل  تتتا  ئقتتتذا    تتت  أ  ا يتتتا   لتتتى   تتتادح  تتت د  ختتت  ت تتت   

 ا ستتتتحتاجاال تلتتتب تلتتتائالال  تتتوت ئئ ن تتتا ئئ م التتت أ  ئح تتتة ئ تتت  اتتتة   تتت ادح رتتت ر ال ارتتت   التلتتت ط ، ئ تتت   

   لتتتى ننتتتاال فتتتط دراستتتت ة التتتتط اج  تتت 1987ئا تتتو قيلتتتر ،  Fujii  ،1972ئ  Yanazawaاليتتتا  ئرتتت  تتت    تتتا 

فتتتتتتط  2008ئ لتتتتتط ،  Rahi  ،1992ئ  Abidئ  1983ئاختتتتتت ئم ،  Guptaالثتتتتتون ئ تتتتت   تتتتتتا ئجتتتتت ا كتتتتتت   تتتتت  

 وجنتتر  تتت ا و ارتت ا أم قحتتاك تت   عتتود ستتنب فتتط   تتادح  توستتو ال ارتت  التلتتط التتى  ،دراستتت ة  لتتى ننتتاال الن تت 

وت ئ الحلتتتنر الم و تتتر  تتتي   توستتتو ال ارتتت  ئرتتت اال الحلتتتنر الم و تتتر للت  وقيتتت راال فتتتط ال  تتت الحلتتتنير  و لتتتر

ا  أم   تتتادح قتتتذا  Allicinالذا نتتتر التليتتتر فتتتط ال  تتتوت ئ  تتتتوي ال  تتتوت  تتت  المتتتادح ال نيتتتر  المت  تتت حللمتتتواد 

 ( ام   3ال  اال ادال الى   ادح ال ار  التلط ، ئ ت ي    ال  ئ  )
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