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لكل من زيت النعناع وبروتني الرتمس احللو يف الصفات النوعية  يدراسة التأثري التآزر

 للكيك املصنع خمتربيًا

 

)*(فاطمت جمعت حمذ العاني
 

 
ٔبددرٔتٍٛ انتددريص انضهددٕ  Peppermint Oilسٚددت انُؼُدداع ن ْ٘ددتفت انتراضددة انددٗ بٛدداٌ انتددؤحٛر انتددآزر: الملخصصض

LupinusallBus  ٙأظٓددر . رٚددا  ٔبٛددة نهكٛددم انًمددُغ يلت ٛكرلددٕاا ان ٛسٚاةٛددة ٔانضطددٛة ٔانًانبُطددم يلته ددة فدد 

يٍ صٛج انضزدى ٔانمد ا  انضطدٛة ٔانت  دم انؼداو   % 10% 5ٔ( بُط ة اضت تال A2( )A3ًؼايهتٍٛ )ان ت ٕقانُتاةذ 

 أيدا.  األخدرٖٔبدايٙ انًؼداي    A2ٔA3بدٍٛ انًؼدايهتٍٛ  ( p 5.05> ) ٔظٓر  فرٔق يؼُٕٚة ػُت يطتٕٖ دالنة 

انًتة انلسَٛة ٔيٍ خ ل ان ضٕصا  انًٛكرٔبٛة نٕصظ أٌ أػتاد انلًاةر بهغت أػهدٗ  إلةانةفًٛا ٚتؼهق بتؤحٛر انسٚت  

ٔفًٛدا ٚتؼهدق بًُدٕ ان كترٚدا  ْو.28أٚداو بضدرارة 8ػُدت انتلدسٍٚ ل A6ٔايهٓا فدٙ انًؼايهدة   A1يًٛة نٓا فٙ انًؼاي   

أٚداو  3بؼدت تلدسٍٚ ل يؼايهدة انطدٛةرة ٔظٓدر  بكترٚدا كرٔٚدة  ألَٓدا A1 ٔاالػ اٌ فهى تظٓر فٙ كم انًؼاي   ػتا

بدؤٌ أادافة زٚدت انُؼُداع  َٔطدتُذٕٚو تلدسٍٚ بدُ ص انترردة بطد م ٔردٕد انسٚدت .  14ٔنى تظٓر بؼت  ْو 37بضرارة 

ٔس بدٍٛ ٚدٕو بضدرارة تتدرا 14نهكٛم انًلسٌ ل A1بُطم يلته ة أدٖ انٗ تخ ٛت انًُٕ انًٛكرٔبٙ نكم انًؼاي   ػتا 

  كًا ٚؼت ةضٍٛ انتريص يادة يتػًة الصتٕاةٓا ػهٗ يُتٕد ػانٙ يٍ ان درٔتٍٛ ٔانكربْٕٛدترا  ٔبانتدانٙ ْو 37  -24

 .ػانٙ ان رٔتٍٛ بُكٓة رٛتة ديُتَٕكٌٕ يت صمهُا ػهٗ 
 

  .انكٛم انًلت ر٘ انتآزر  زٚت انُؼُاع  انتريص انضهٕ : الكلماث المفتاحيت

 

Study the Synergists Effect of Each of Peppermint Oil Sweet Lupine Protein 

in Specific Qualities Cake Factory Laboratory 
 

Fatima Faak Jumm Alani 
 

Abstract: The present study aimed to statement synergistic effect of each of peppermint 

oil peppermint and protein thermos sweet Lupinusallbus at different rates in the physical 

properties of oxide , sensory and microbial Cake factory laboratory. The results showed 

that Maamettein A2 , A3 replacement ratio of 5% , 10% was significantly higher "in 

size,sensory properties and general acceptance. Significant differences were found at the 

level of significant (p <0.05) between A2 , A3 with other treatments. As regards the 

impact of the oil in prolong the duration Alkoznip has been Conducting microbial tests 

has been observed that the number of yeasts reached the highest value in the two 

treatments A1,A2 and the least in the A6 when cake is storeat 24c for 3 day , also 

showed that the highest yeast number was in treatment A1and the least in A6 of the 

cake stored at 28c for 8 days . otherwise the growth of bacteria and molds didn’t appear 

in all treatments except in A1 (control), we are noticed g+ bacteriaafter 3days store at 

37c, and didn’t appear after stored 14 days at the same degree because the presence of 

oil . the results show that the addition of peppermint oil and variably led to the 

revitalization of microbial growth in all transactions except the transaction A1.Control.  

So oil is Mint flavoring substance and discouraging revive microscopic (bacteria and 

molds) in that one store in Cake 24-37 m for a period of 14 days.  Lupine flour is also 

supported by the material they contain a high proportion of protein and carbohydrates 

and there for they could get a product high in protein and with good flavor. 
 

Keywords: synergists,  peppermint oil, sweet lupine protein, cake factory laboratory. 
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 المقذمت 

. ٔٚؼدر  انكٛددم يهضٕظدداتدٙ ته ددٗ اي داال  ٚؼدت انكٛددم انًل دٕز صددتٚخا  يدٍ االمرٚددة انًرمدٕ  فٛٓددا ٔان 

انُاتزدة   بٕضداةة انغدازاانٕضدت انطداةم اندر٘ ُٚدت    اضاضا  بانرمٕة ش ّ انزافة انُاتزدة ػدٍ تمدهم

 [.1ػٍ ت اػم انًٕاد انكًٛٛاةٛة أ انٕٓاء انًتًتد أ بلار انًاء انًتكٌٕ ]

ٔيت تطتلتو يادة ة ٛؼٛة ٔاصتة أ خهٛت يٍ يادتٍٛ فٙ آٌ ٔاصت نض دظ انكٛدم فدٙ درردا  انضدرارة  

االػتٛادٚددة ٔانتددٙ تبددا  باددكم ي اشددر انددٗ انةضددٍٛ أ مٛددر ي اشددر انددٗ انًكَٕددا  االخددرٖ دٌٔ 

ٛدا  زٚت انُؼُاع صٛج ٚؼر  انُؼُاع ػهً  صتٔث آحار راَ ٛة اارة نمضة االَطاٌ , ٔيٍ ْرِ انًٕاد

Peppermint  ٔٚؼٕد اندٗ انزدُصMenthax piperita ( انتدابغ نهؼاةهدة اناد ٕٚة(Labiate  َّضدٛ ا

ْٔدٕ يدٍ االػادا  انة ٛدة  Mentholانٗ ان تُٛٛة  Mintيبهؼة خبراء ٔٚؼٕد اصم كهًة َؼُاع 

َٕػا  , َٔ ا  ْرا انزُص ػاد ة يؼًدرة تا  راةضدة َ داتة ٔيض  دة ُٚ دت ػهدٗ  13-18 ٍيا بٛٔٚبى 

[ ٔن دت اضدتلتو انؼتٚدت يدٍ انسٚدٕ  انُ اتٛدة فدٙ انكخٛدر يدٍ انٕصد ا  انغراةٛدة 3,2ةرا  انطدٕايٙ ]ا

كسٕٚ  ص ة ان ركدة , انطًطدى , زْدرة انادًص , فبد   ػدٍ اضدتؼًال انسٚدٕ  انؼةرٚدة صٛدج كاَدت 

ان ضدٕث انضتٚخدة  أح تدتكًدا (   4)ة انؼربٛدة شاةؼة االضتؼًال فٙ يؼظدى انضبدارا  ٔيُٓدا انضبدار

( ٔٚٓدتا يدٍ 5ؤٌ نسٚت انُؼُداع تدؤحٛر فؼدال فدٙ تخ دٛت ان كتٛرٚدا. بطد م اصتدٕاءِ ػهدٗ يدٕاد فؼاندة )ب

( ْٔددٕ اصددت يكَٕددا  انسٚددت انةٛددار فددٙ Mentholانتٓابددا  انزٓدداز انتُ طددٙ صٛددج ٚددتخم انًُخددٕل )

%( ضددؼرا  70انُؼُدداع , فددٙ انمددُاػا  انتٔاةٛددة ٔيؼددارٍٛ االضددُاٌ. فبدد   ػددٍ اصتددٕاءِ ػهددٗ )

%( انٛددددا  8ٔ) كربْٕٛددددترا %( 14,89( دْددددٌٕ يادددد ؼة ٔ)0,24( دْددددٌٕ ٔ)0,44ة ٔ)صرارٚدددد

ٔٚؼددت انُؼُدداع يددٍ اكخددر انُ اتددا  شددؼ ٛة  سراػددة االيرٚكٛددة. %( برٔتُٛددا  صطددم ٔزارة ان3,75ٔ)

ٔاضتؼًاال  كتابم ن ؼض إَاع انطهةا  ٔانت ٕنة فٙ كم يٍ ضٕرٚا ٔن ُاٌ. كًا تبا  أرايّ نهاا٘ 

 [.6[ , ]5نتؼةٛرِ ]

[ َدٕع 200ٔٚبدى اكخدر يدٍ ] Lupinusْٔدٕ ٚت دغ انزدُص  Lupinusall Busٔتؼت برٔر انتدريص 

يٕزػدة يدا بدٍٛ صدٕب ان ضدر  Lupinusٔتؼت ر ارُداش  Leguminisaeت غ تضت ػاةهة ان  ٕنٛا  

 [.7انًتٕضت ٔانُٓت. ٔنهتريص ح حة إَاع انتريص االبٛض ٔاالص ر ٔاالزرق ]

ادددتٕٚة ٔٚضتدددٕ٘ ػهدددٗ كًٛدددا  ك ٛدددرة يدددٍ ان دددرٔتٍٛ ٔاندددر٘ ٚطدددًٗ ٔانتدددريص يدددٍ انًضاصدددٛم ان 

ٔٚطًٗ برٔتٍٛ كًال االرطاو , ٔتتدرأس َطد تّ بدٍٛ  AL-Linoseان ٚكٕبرٔتٍٛ ٔاالضى انؼهًٙ نّ 

( ٔكربْٕٛدترا  )ضدكرٚا ( 2.65%( ٔرياد )5.95%( ٔدٌْٕ )6.5%( ٔانٛا  )32.2 - %40)

( اصًدداب دُْٛددة 31.1%ب دُْٛددة يادد ؼة ٔ)( اصًدا13.5%( ٔتتكدٌٕ زٚددٕ  ان ددرٔر يددٍ )5.83)

( يدٍ يضتدٕٖ ان درٔر 71%مٛر يا ؼة , كرنم تضتٕ٘ ان رٔر ػهٗ ضكر انطكرٔز تمم َط تّ انٗ )

[. ٔبطد م اصتدٕاء انتدريص ػهدٗ َطد ة ػانٛدة يدٍ االنٛدا  ف دت ٔردت اٌ نتهدم 8يٍ انطكرٚا  انكهٛدة ]

 [. 9] اتٓا االٚزابٛة ػهٗ صضة االَطاٌانٗ تؤحٛر باإلاافةاالنٛا  ان ترة ػهٗ االصت اظ بانًاء 

 Palmaticتتًخدم بضدايض ان انًتٛدم  أَٓدافًٛا ٚتؼهق بانضٕايض انتُْٛة انغٛدر ياد ؼة ف دت ٔردت  أيا

Acid  ّإنٗٔتمم َط ت (%( ٔصايض االٔنٛم )11.6Olic Acid( ّٔتمم َط ت )%ْٔدٕ 55.4 )

فدٙ يضتٕاْدا  األػهدٗبدرٔر انتدريص  [ كرنم تؼت ر8انضايض انتُْٙ انطاةت فٙ زٚت برٔر انتريص ]

( كرنم تضتٕ٘ برٔر انتريص ػهدٗ 11.1 – 39.1) ٍيا بٛ( صٛج تمم َط تّ Niacinيٍ انُٛاضٍٛ )

 1013يهغى / مى( ٔفطد ٕر ٔتمدم َطد تّ )440انؼُاصر انًؼتَٛة انًتًخهة بانكانطٕٛو ٔتمم َط تّ )

تددٕ٘ ػهددٗ انًغُٛطددٕٛو ٔانضتٚددت يهغددى / مددى( كددرنم ٚض 98يهغددى /مددى( , ٔبٕتاضددٕٛو ٔتمددم َطدد تّ )

 [  10ٔانمٕدٕٚو ٔانسَم , ٔانطٛهُٕٛو.]

ٔيت تى اردراء تضانٛدم يلت رٚدة نكدم يدٍ زٚدت انُؼُداع ٔبدرٔر انتدريص انضهدٕ نًؼرفدة يضتٕاًْدا يدٍ 

رة انُٕػٛددة / ان طددى انؼُاصدر انغراةٛددة ٔاررٚددت انتضانٛدم يددٍ ي ددم انزٓداز انًركددس٘ نهت ٛددٛص ٔانطدٛة

انؼهٕو ٔانتكُهٕرٛا / يطى انًدٕاد ٔان ضدٕث ٔزارة انمدُاػة ٔانًؼدادٌ / يلت در زارة فٙ انكًٛٛأ٘. ٔ

انتراضا  انتدٙ تتُدأل زٚدت انُؼُداع أ بدرٔر  . أٌفٙ انتراضة انضانٛة  ابٍ ضُٛا , نكٙ ٚتى اضتلتايٓا

ندرنم ْدتفت انتراضدة اندٗ ايكاَٛدة اضدتلتاو يهٛهدة انتريص أ ك ًْا يؼا  فدٙ يزدال انتمدُٛغ انغدراةٙ 
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ٚت انُؼُداع ٔةضدٍٛ بدرٔر انتدريص فدٙ تمدُٛغ انكٛدم انًلت در٘ ٔدراضدة تؤحٛرْدا بمدٕرة يُ دردة ز

فانُؼُدداع اضددتلتو كًددادة يُكٓددة   كرٔبٛددةٛ)كدد   ػهددٗ صددتة( أ االحُددٍٛ يؼددا  فددٙ انمدد ا  انضطددٛة ٔانً

اندٗ يضتٕاْدا انؼدانٙ يدٍ انؼُاصدر  باإلادافةٔصافظة ٔةضٍٛ برٔر انتريص كًادة يتػًة نه درٔتٍٛ 

 نغراةٛة. ا

 

 المواد وطرائق العمل:

( صدٕل اًْٛدة زٚدت 10,9,8,7,6,5َٔظرا  نًا اكتتّ انؼتٚت يٍ انًمادر انؼهًٛة ٔان ضدٕث انؼهًٛدة ) 

انُؼُاع ٔبرٔر انتريص انضهٕ ٔنًا فٛٓا يدٍ ػُاصدر يًٓدة , ْدرا االيدر ادٖ بان اصخدة اندٗ ان ٛداو بٓدرا 

تنددم تددى فددٙ انًلت ددرا  انتابؼددة نزٓدداز انت ٛددٛص ان ضددج ٔارددراء انتضانٛددم انًلت رٚددة نكددم يًُٓددا ٔ

ٔانطددٛةرة انُٕػٛددة ٔٔزارة انؼهددٕو ٔانتكُهٕرٛددا  , ٔشددًهت انتضانٛددم انرصدداا, انضتٚددت , انكددرٔو , 

 انكاديٕٛو , انًغُٛطٕٛو , انمٕدٕٚو , ان ٕتاضٕٛو.

,  ٛترا انكربْْٕرا فًٛا ٚلص زٚت انُؼُاع. ايا فًٛا ٚلص ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ ف ت شًهت  

ان رٔتُٛددا  , انددتٌْٕ , يضتددٕٖ انرةٕبددة , االصًدداب انتُْٛددة انًادد ؼة ٔاالصًدداب انتُْٛددة مٛددر 

 انًا ؼة.

 

 تحضير عجينت الكيل المختبري:

[ 11يلت رٚدا  صطدم انةرٚ دة اندٕاردة فدٙ انًمدتر ] Shortened Cakeتى تمُٛغ انكٛدم انً مدر 

 :األتٛةانً ادٚر  صٛج اضتؼًهت خهةة انكٛم ان ٛاضٛة صطم Campellيٍ 

 ( انًٕاد انًطتلتية فٙ تضبٛر انكٛم انًلت ر٘ 1رتٔل )
 القياس المادة

 مى 78 ةضٍٛ

 مى 41 دٍْ

 مى 100 انطكر

 مى 36 ان ٛض

 مى 2.9 ترٔر انل ٛس

 مى 83 انضهٛم

 مى 1.5 انًهش

 مى 0.6 ان اَٛ 

 

يدغ بدايٙ انًؼداي   انًمدُؼة. ٔٚدتى  (Controlٔاػت ر ْرا انكٛم ْٕ يؼايهة انطٛةرة أ انً ارَدة )

 اص ل أ اضت تال انتٍْ انًطتلتو فٙ انٕص ة بسٚت انُؼُاع.

كرنم اضت تال ةضٍٛ انضُةة بةضٍٛ برٔر انتريص انضهدٕ نًؼرفدة تدؤحٛر كدم يًُٓدا يؼدا  فدٙ انمد ا  

 كرٔبٛة نهكٛم انًمُغ يلت رٚا .ٛانضطٛة ٔانً

زٚت انُؼُاع باضتلتاوأال : تمُٛغ انكٛم 
(1)

ٔةضٍٛ برٔر انتريص 
(2)

 انضهٕ يؼا . 

 ( يؼايهدددةA1( بدددتٌٔ اضددددت تال يؼايهدددة انً ارَدددة أ يؼايهددددة انطدددٛةرة )Control ٙيدددغ بدددداي )

انًؼاي   , ٔتدى اصد ل أ اضدت تال اندتٍْ انًطدتلتو فدٙ انٕصد ة بسٚدت انُؼُداع كدرنم اضدت تال 

 -ٜتٙ:ةضٍٛ انضُةة انًطتلتو فٙ انٕص ة بةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ ٔكا

 ( يؼايهةA2( اضت تال )%مدى زٚدت  2,05( يٍ زٚت انُؼُداع ٔةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ. )5

 مى ةضٍٛ انضُةة(.74,1مى ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ +3,9مى دٍْ( , )38,95َؼُاع +

                                                
 تى شراء زٚت انُؼُاع يٍ االضٕاق انًضهٛة ػ ية ػًاد ػرايٙ انًُاؤ. (1)
تى شراء برٔر انتريص انضهٕ يٍ ان ةر االردَٙ انا ٛق /نؼتو تٕافرِ فٙ االضٕاق انًضهٛة. ألٌ االَدٕاع انًتدٕفرة فدٙ االضدٕاق انًضهٛدة  (2)

 اء ْرِ انتراضة.تا  ةؼى ير ٔال تمهش ألرر
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 ( يؼايهدةA3( اضددت تال )%مددى زٚددت 4,1( يدٍ زٚددت انُؼُداع ٔةضددٍٛ بدرٔر انتددريص انضهدٕ )10

 مى ةضٍٛ انضُةة(.70,2مى ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ + 7,8, ) مى دٍْ(36,9انُؼُاع + 

 ( يؼايهةA4( اضت تال )%مدى زٚدت 6,15( يٍ زٚت انُؼُداع ٔةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ )15

 ةضٍٛ انضُةة(. 66,3مى ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ + 11,7مى دٍْ( , )34,85انُؼُاع + 

 ( يؼايهدةA5( اضددت تال )%يدٍ زٚددت انُؼُداع ٔةضدد20ٍٛ ) ( ٕمددى زٚددت 8,2بدرٔر انتددريص انضهد

 مى ةضٍٛ انضُةة(. 62,4مى ةضٍٛ برٔر انتريص +  15,6مى دٍْ( , ) 32,8َؼُاع + 

 ( يؼايهةA6( اضت تال )%مى زٚدت  10,25( يٍ زٚت انُؼُاع ٔةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ )25

مدددى ةضدددٍٛ  58,5مدددى ةضدددٍٛ بدددرٔر انتدددريص انضهدددٕ + 19,5مدددى دْدددٍ( , )30,75انُؼُددداع + 

 ُةة(.انض

 

 طريقت العمل: .5

( حدى ٚبدا  انطدكر يدغ انلهدت كرًٚدٙٚلهت انتٍْ بًةريدة كٓرباةٛدة اندٗ اٌ ٚمد ش ابدٛض انهدٌٕ ) 

انًطتًر ٔٚبا  ان ٛض يغ انلهت انًطتًر ٔٚبا  يسٚذ انةضٍٛ انًُلٕل ٔانًهدش ٔترٔر انل ٛدس 

انم داةر٘ يتٌْٕ يةرِ يغ انلهت انًطتًر بانتُأ  يغ انضهٛم انًبا  انّٛ ان اَٛ . ٕٔٚاغ فٙ ي

[ صٛددج ٚضبدر انكٛدم يلت رٚددا  11ديٛ دة ] 45ْو نًدتة 200فددٙ ان درٌ بترردة صددرارة  ٚل دس ضدى 15ٔ

 كرٔبٛة.ٛنه ضٕصا  انً 1نه ضٕصا  ان ٛسٚاةٛة ٔانت ٛٛى انضطٙ ٔ 2يكررا   3بٕايغ 

[ 12)مدى( ] نضطدا  َطد ة ان  دت انًةٕٚدة بدانٕزٌ ِانل س ٔبؼدتج تى ٔزٌ ػزُٛة انكٛم ي م ػًهٛة صٛ 

ٔتنم ػٍ ةرٚق صطا  ارت اع ان اةى صطم يدا رداء فدٙ  Standing Heightٔتى يٛاش صزى انكٛم 

[ ات يةؼدت شددرٚضة يددٍ 13( ]1975يطدى انغددراء ٔانتغرٚدة انتددابغ نزايؼددة ٔالٚدة كُطدداش االيرٚكٛددة )

ضدى. ٔٔادؼت ػهدٗ ٔريدة ٔصدتد شدكهٓا ب هدى انرصداا بؼدتْا رضدًت خًطدة 2ٔضت انكٛكدة ضدًكٓا

ة فٙ ٔضت انارٚضة ٔاحُاٌ ػهٗ كم يٍ انُم ٍٛ االًٍٚ ٔاالٚطر نهارٚضة ٔفٙ يٕايغ يتُداظرة اػًت

ت رٚ ا  فٙ داخم شكم انارٚضة انًرضٕو ػهدٗ انٕريدة ٔيٛطدت اةدٕال االػًدتة انًرضدٕية بانطدُتًٛتر 

بانًطةرة ٔرًؼت حى يطدًت ػهدٗ ػدتد االػًدتة نهضمدٕل ػهدٗ يؼدتل االريداو اندر٘ ًٚخدم االرت داع 

 ةى.ان ا
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تى ارراء انت ٛٛى انضطٙ فٙ رايؼة بغتاد / كهٛة انتربٛة نه ُا /يطى االيتماد انًُسنٙ صٛج تى اردراء  

ي دٕو يدٍ تٔ٘ االختمداا ػهدٗ ٔفدق اضدتًارة انت ٛدٛى  20انت ٛٛى انضطٙ نهكٛدم انًلت در٘ يدٍ ي دم 

 7( ٔانًتًخهددة بدد  1975بغ نزايؼددة ٔالٚددة كُطدداش االيرٚكٛددة )انًؼتًددتة يددٍ يطددى انغددراء ٔانتغرٚددة انتددا

دررا 
(3)

 [.13[ ]2ٔيت اػةٛت انتررا  انضطٛة نكم ص ة كًا فٙ انزتٔل ريى ] 

 ( اضتًارة انت ٛٛى انضطٙ نهكٛم انًلت ر2٘رتٔل ) 
 الذرجت الظفت

 7 انًظٓر

 7 انُطزة

 7 انةرأة

 7 انُكٓة

 7 انت  م انؼاو

 

 

 

                                                
=يتٕضت , 4=رٛت , 5=رٛت رتا  , 6=يًتاز , 7صٛج  1ٔادَٗ دررة تًُش نكم ص ة صطٛة ْٙ  7ػهٗ دررة تًُش نكم ص ة صطٛة ْٙ أ (3)

 ردا رتا . 1= رد٘ء,2=ي  ٕل, 3



 

 فاةًة انؼاَٙ.... نكم يٍ زٚت انُؼُاع ٔبرٔتٍٛ انتريص انضهٕ ٘دراضة انتؤحٛر انتآزر      569

 

 ظ نمارج الكيل المظنع مختبرياً.طريقت حف .1

خسَت يةغ انكٛم نهًؼاي   بؼت تغهٛ ّ بٕرق االنًُٕٛو حى كٛص َداٚهٌٕ ٔٔادغ فدٙ صاادُة بترردة 

 9ْو نًدتة 37ٕٚو. حى خسٌ انكٛم فدٙ صاادُة بترردة صدرارة  14ْو نًتة 31-24صرارة ترأصت بٍٛ 

 كرٔبٛة.ٛان ضٕصا  انً ٔأررٚت أٚاو

ت تٚر انًُٕ انًكرٔبٙكرٔبٛة نٛ.ان ضٕصا  ان5ً
(4)

: 

حدى ن ضدت  Nutrient agar( يم يٍ انٕضدت انسرػدٙ 10تى تضبٛر ػتة اة اق يؼ ًة صأٚة ػهٗ )

يطضا  نكدم كٛكدة  3( يٍ ان ارة ٔانهم بًؼتل Loopاالة اق رًٛؼٓا ٚؤخر يطضة بٕاضةة انؼرٔة)

ضداػة  48ٔ 24نًدتة ْو 37ك   ػهٗ صتة بةرٚ ة انتلةٛت ان طٛت ٔصبدُت االة داق بترردة صدرارة 

 [.14ٔضزهت انُتاةذ بضطا  انؼت انكهٙ انً اشر]

 

 التحليل االحظائي: .1

 SAS-Statistical Analysis system(2012  )اضتؼًم ان رَايذ االصماةٙ 

فٙ تضهٛم ان ٛاَا  نتراضة تؤحٛر انًؼاي   انًلته ة فٙ انم ة انًترٔضة ٔيٕرَدت ان درٔق انًؼُٕٚدة 

( يتؼتد انضتٔد نتضتٚدت ان درٔق انًؼُٕٚدة ٔمٛدر انًؼُٕٚدة 1955) Duncan  ارباختبٍٛ انًتٕضةا  

 [.16[ , ]15بٍٛ يٛى انًتغاٚرا  ]

 

 النتائج والمناقشت:. 6

% 8,153بهغ اػهٗ َطد ة  جانل س صٛٔزٌ انؼزُٛة ٚتؤحر بؼًهٛة  ( بؤٌ ان  ت ي3ٍٚظٓر فٙ انزتٔل )

ٗ انددرمى يددٍ اٌ ان رٔيددا  نددى تكددٍ يؼُٕٚددة بددٍٛ انًؼدداي   رًٛؼٓددا ػهدد Control 1فددٙ انًؼايهددة 

( ٔنددٕصظ اٚبددا  اٌ صزددى انكٛددم بؼددت اناددٕ٘ بهددغ اػهددٗ ارت دداع فددٙ p<0.05اصمدداةٛا  ػُددت يطددتٕٖ )

 + ةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ 5%َط ة اضت تال زٚدت انُؼُداع  2اٚبا  حى تهتٓا انًؼايهة  1انًؼايهة 

 3,61ٔ 3,68ضددى 3,71ٔت يتٕضددةاتٓا صٛددج بهغدد 15%ٔ 10%َطدد ة اضددت تال  3ٔ4حددى انًؼددايهتٍٛ 

نكدٍ ظٓدر  فدرٔق يؼُٕٚدة اصمداةٛا   ػهٗ انتٕانٙ. ٔنى تظٓدر بُٛٓدا فدرٔق يؼُٕٚدة اصمداةٛا .3,42ٔ

ضدى ػهدٗ 2,98ضدى 3,35ٔصٛدج بهغدت يتٕضدةا  ارت اػٓدا  6,5بٍٛ انًؼاي   انطاب ة ٔانًؼدايهتٍٛ 

انددٗ زٚدادة َطد ة زٚددت  6,  5اند   انتدٕانٙ ٔيدت ٚؼدٕد انطدد م اندٗ اَل داب صزدى انكٛددم فدٙ انًؼدايهتٍٛ

 انُؼُاع فًٛٓا يغ زٚادة َط ة برٔتٍٛ ةضٍٛ انتريص.

( تددؤحٛر اضددت تال زٚددت انُؼُدداع ٔبددرٔر انتددريص فددٙ بؼددض ان ضٕصددا  ان ٛسٚاةٛددة نهكٛددم 3رددتٔل )

 انًمُغ يلت رٚا  

 انًؼايهة  

 انًتٕضت + انلةؤ ان ٛاضٙ

 نل سٌ ي م اانٕز
 )مى(

انٕزٌ بؼت 
 )مى(ل سان

تل ان  ت يؼ
 بانٕزٌ )مى(

انُط ة انًةٕٚة 
 نه  ت )%(

 االرت اع )ضى(

A1 Control 342.2 +- 

a 9.65 

+-314.3 

a 11.45 

+- 27.9 

a 1.56 

+- 8.153 

a 0.73 

a0.14+-3.71 

A2 % 5 +-343.3 

a 11.73 

+-315.1 

a 8.52 

+-.28.2 

a 1.08 

+-8.214 

a 0.79 

a0.09+-3.68 

A3 % 10 +-347.2 

a 9.44 

+-318.4 

a 12.65 

+- 28.8 

a 1.54 

+- 8.294 

a 0.61 

a0.10+-3.61 

A4 % 15 +- 349.1 

a 9.34 

+- 320.3 

a 9.45 

+- 28.8 

a 2.68 

+- 8.249 

a 0.58 

a0.08+-3.42 

A5 % 20 +- 350.2 

a 15.33 

+- 323.2 

a 11.07 

+- 27.0 

a 1.35 

+- 7.709 

a 0.91 

0.25+-3.35 

a b 

A6 % 25 +-352.1 

a 9.42 

+- 325.3 

a 9.54 

+- 26.8 

a 1.22 

+- 7.611 

a 0.56 

0.16+-2.98 

b 

 * N S NS N S NC يطتٕٖ انًؼُٕٚة 
 ( *P< 0.05 )   انًتٕضةا  انتٙ تضًم صرٔ  يلته ة اًٍ انؼًٕد انٕاصت تلتهف يؼُٕٚا  فًٛا بُٛٓا 

                                                
 زٚت انُؼُاع + برٔر انتريص انضهٕ. باضتلتاو يلت رٚاكرٔبٛة نهكٛم انًمُغ ٛان ضٕصا  انً أررٚت (4)
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زٚدت انُؼُداع ٔةضدٍٛ بدرٔر  بئادافة( اظٓر  َتاةذ انت ٛٛى انضطٙ نهكٛم انًمُغ 4ايا فٙ انزتٔل )

 (.A2(ٔ )A3انتريص ت ٕق انًؼايهتٍٛ )

مدددى زٚدددت َؼُددداع+ 2,05( زٚدددت انُؼُددداع ٔةضدددٍٛ بدددرٔر انتدددريص )5%( اضدددت تال( A2يؼايهدددة )

 مى ةضٍٛ انضُةة(. 74,1ر انتريص انضهٕ + ٔمى ةضٍٛ بر3,9مى دٍْ( , )38,95

 ( يٍ زٚت انُؼُاع ٔةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ.10%( اضت تال )A3يؼايهة )

مدى ةضدٍٛ  70,2انضهدٕ + مدى ةضدٍٛ بدرٔر انتدريص 7,8مى دْدٍ( , )36,9مى زٚت َؼُاع + 4,1)

 انضُةة(.

صٛج صمهت ػهٗ اػهٗ ان ٛى فٙ انم ا  انضطٛة انًترٔضة ٔبمٕرة يؼُٕٚدة اصمداةٛا  ي ارَدة يدغ  

 20%( َطدد ة اضددت تال A5)خددرٖ. حددى تهتٓددا انًؼايهددة ٔانًؼدداي   اال Control( اندد  A1انًؼايهددة )

 زٚت َؼُاع ٔةضٍٛ برٔر انتريص.

مدى ةضدٍٛ 62,4مى ةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ + 15,6ٍ( , )مى د32,8ْمى زٚت َؼُاع + 8,2)

( زٚددددت انُؼُدددداع ٔةضددددٍٛ بددددرٔر انتددددريص 15%( اضددددت تال )A4انضُةددددة(. حددددى تهتٓددددا انًؼايهددددة )

 66,3مدى ةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ + 11,7مى دٍْ( , )34,85مى زٚت انُؼُاع + 6,15انضهٕ.)

%( يدٍ زٚدت انُؼُداع ٔةضدٍٛ بدرٔر 25ال )( َطد ة اضدت تA6مى ةضٍٛ انضُةة(.حى تهتٓا انًؼايهدة )

مى ةضدٍٛ بدرٔر انتدريص انضهدٕ 19,5مى دٍْ( , )30,75مى زٚت َؼُاع + 10,25انتريص انضهٕ. )

 مى ةضٍٛ انضُةة(.58,5+ 

( فدٙ A1(ٔ )A2( )A3كرنم َ صظ فٙ َ ص انزتٔل ػتو ظٕٓر فدرٔق يؼُٕٚدة بدٍٛ انًؼداي   ) 

ٔكددرنم بددٍٛ  A4 ٔA5رِ انًؼدداي   ٔانًؼدداي   صد ة انًظٓددر نكددٍ ظٓددر  فددرٔق يؼُٕٚددة بدٍٛ ْدد

 نُ ص انم ة. A6انًؼاي   انطاب ة رًٛؼٓا ٔبٍٛ انًؼايهة 

ٔنكدٍ  A3 , A2 , A1ايا فًٛا ٚتؼهق بم ة انُطزة اٚبا  ندى تظٓدر فدرٔق يؼُٕٚدة بدٍٛ انًؼداي    

ٕٚدة بدٍٛ , كرنم ظٓر  فدرٔق يؼُ A5 , A4ظٓر  فرٔق يؼُٕٚة بٍٛ تهم انًؼاي   ٔانًؼايهتٍٛ 

 .A6انًؼاي   انطاب ة ٔانًؼايهة 

نكدٍ  A4 , A3 , A2 , A1ايا فًٛا ٚلص ص ة انةرأة ندى تظٓدر فدرٔق يؼُٕٚدة بدٍٛ انًؼداي    

 .A6 , A5ظٓر  فرٔق يؼُٕٚة بٍٛ انًؼاي   انطاب ة ٔانًؼايهتٍٛ 

 أظٓدر تٔل َ دص انزد ص ة انُكٓدة. كدرنم فدٙ بٍٛ انًؼاي   رًٛؼٓا فٙ ٔنى تظٓر فرٔق يؼُٕٚة  

حدى تهتٓدا انًؼايهدة  6,4فٙ انت  م انؼاو صٛج صمم ػهٗ اػهدٗ يًٛدة بهغدت  A3انُتاةذ ت ٕق انًؼايهة 

A2  ٗحدى انًؼايهدة  6,2صمدهت ػهدA4  حدى انًؼايهدة  5,9صمدهت ػهدٗ يًٛدة بهغدتControl A1 

 4,55بهغددت  A6حددى انًؼايهددة  5,1صمددهت ػهددٗ  A5حددى انًؼايهددة  5.6بهغددت يًٛددة انت  ددم انؼدداو نٓددا 

 (.P< 0.05ٔكاَت ان رٔق يؼُٕٚة ٔدانة اصماةٛا  ػُت يطتٕٖ )

ٔيت ٚررغ انطد م نٓدرِ ان درٔق انًؼُٕٚدة اندٗ اصتدٕاء زٚدت انُؼُداع ػهدٗ بؼدض انًرك دا  ٔخاصدة  

Menthol  ٗاصت انسٕٚ  انةٛارة فٙ انُؼُاع ٔانر٘ ٚؼدسٖ انٛدّ انةؼدى انضهدٕ ٔاند تع كدرنم اند ْٕٔ

ريص كدرنم اصتٕاةدّ أ٘ انتدريص ػهدٗ االنٛدا  انتدٙ نٓدا ان ابهٛدة ػهدٗ ٔرٕد برٔتٍٛ ةضٍٛ بدرٔر انتد

 [.9[ ]6االصت اظ بانًاء. ]

 زٚت انُؼُاع + ةضٍٛ برٔر انتريص باضتلتاو( انت ٛٛى انضطٙ نهكٛم انًمُغ يلت رٚا  4انزتٔل )

 انًؼايهة  
 انلةؤ ان ٛاضٙ -انًتٕضت + 

 انت  م انؼاو انُكٓة انةرأة انُطزة انًظٓر

A1 Control + - 6.2 

a 0.71 

+- 6.1 

a 0.52 

0.42+- 5.9 

a 

+- 5.50 

a 0.51 

0.62+- 5.6 

ab 

A2 % 5 زٚت َؼُاع 

 + برٔر انتريص

+- 6.3 

a 0.89 

+- 6.4 

a 0.48 

0.58+- 6.3 

a 

+- 6.42 

a 0.79 

0.48+- 6.2 

a 

A3  % 10 زٚت َؼُاع

 + برٔر انتريص

+- 6.0  

a 0.55 

+- 6.1 

a 0.58 

0.44+- 6.2 

a 

+- 6.60 

a 0.52 

0.59+- 6.4 

a 

A4 % 15  5.9 -+0.61 .6.23 -+ 6.3 -+0.72 5.0 -+ 5.17 -+زٚت َؼُاع 
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 انًؼايهة  
 انلةؤ ان ٛاضٙ -انًتٕضت + 

 انت  م انؼاو انُكٓة انةرأة انُطزة انًظٓر

 ab 0.44 ab 0.43 a a 0.61 a + برٔر انتريص

A5 % 20  زٚت َؼُاع

 + برٔر انتريص

+- 5.23 

ab 0.62 

+- 5.3 

ab 0.39 

+-5.0 

b 0.61 

+- 6.30 

a 0.52 

0.45 +- 5.1 

b 

A6 % 25  َؼُاع زٚت

 + برٔر انتريص

+- 4.20 

b 0.35 

+- 4.5 

b 0.52 

+- 4.33 

b 0.52 

+- 5.50 

a 0.46 

0.32+-4.55 

B 

 * N S * * * يطتٕٖ انًؼُٕٚة 
( *P<0.05) 

 انًتٕضةا  انتٙ تضًم صرٔ  يلته ة اًٍ انؼًٕد انٕاصت تلتهف يؼُٕٚا  فًٛا بُٛٓا 

 

 كروبيت:يالفحوطاث الم. 7

ػهدٗ ًَداتد انكٛدم انًمدُغ يلت رٚدا   أررٚدتكرٔبٛدة انتدٙ ٛذ ان ضٕصدا  انً( َتداة5اظٓر انزدتٔل )

 -:ٙيا ٚه( ًَاتد 6ٔان انغ ػتدْا )

( يدٍ االصٛداء انًزٓرٚدة ان كتٛرٚدا ٔانلًداةر A1 , A2 , A3, A4, A5, A6خهدٕ انًزدايٛغ )-1

 (.17ٔاالػ اٌ ٔتنم بط م تٕيف ًَٕ االصٛاء انًزٓرٚة فٙ انًزًتة )

صا  انًٛكرٔبٛة يٍ صٛج انؼت انكهٙ انً اشر نهًطتؼًرا  صٛج اظٓر انزدتٔل ايا بلمٕا ان ضٕ

( A3( ٔايهٓددا فددٙ انًؼددايهتٍٛ )A1(ٔ )A2( بددؤٌ اػددتاد انلًدداةر بهغددت اػهددٗ يًٛددة فددٙ انًؼايهددة )5)

(ٔA4( ٍٛٔكرنم فدٙ انًؼدايهت )A5( , )A6( ٌٔفدٙ انكٛدم انًلدس )24( اٚداو بترردة صدرارة )3 .)ْو

( , A3( ٔايهٓدا اٚبدا  فدٙ انًؼداي   )A1(ٔ )A2ٔرٕد خًاةر فٙ انًؼايهدة ) كرنم اظٓر  انُتاةذ

(A4( , )A5(, )A6( فددٙ انكٛددم انًلددسٌٔ نًددتة )ٔنددى تظٓددر 28( اٚدداو ػهددٗ دررددة صددرارة )9 )ْو

ٚدٕو ٔٚؼدٕد تندم اندٗ ظدرٔ   14نًتة  31-24االػ اٌ ٔان كتٛرٚا ػُت خسٌ انكٛم بتررا  صرارٚة 

ًٕ انلًاةر يٍ صٛج دررة صدرارة انلدسٌ ٔتندم ألٌ انترردة انضرارٚدة انلسٌ صٛج كاَت ي ةًة نُ

 [.18ْو ]30-25انًخهٗ نًُٕ انلًاةر تترأس يا بٍٛ 

ْو. ايدا بانُطد ة نهلًداةر 37ايا فًٛا ٚتؼهق بان كتٛرٚا فؤٌ انتررة انضرارٚة انًخهدٗ نًُدٕ ان كتٛرٚدا ْدٙ  

الػ دداٌ يدغ ٔردٕد انطددكر اندر٘ ٚؼدت مددراء فؤَٓدا تضتداد انددٗ رةٕبدة ٔأكطدزٍٛ ايددم يدٍ ان كتٛرٚدا ٔا

[ ايا بانُط ة ن هة ًَدٕ انلًداةر فدٙ 17[ ]1نهلًٛرة ػهٗ ػكص ان كتٛرٚا ٔاالػ اٌ انر٘ ٚؼٛق ًَْٕا ]

( ٔانطدد م فددٙ تنددم ٚؼددٕد انددٗ تركٛددس زٚددت انُؼُدداع انؼددانٙ A3(ٔ )A4(ٔ )A5(ٔ )A6انًؼدداي   )

يدادة انًُخدٕل  الصتٕاةدّٚؼدت يدادة صافظدة انر٘ ٚؼٛق ًَْٕا ٔبانتانٙ  %25 , %15,20 %, , ,%10

[ كرنم ٔرٕد ان رٔتٍٛ فدٙ ان دٛض ٔةضدٍٛ بدرٔر 5ان تػة انةؼى انتٙ تًُغ ًَٕ االصٛاء انًزٓرٚة ]

 [1انتريص صٛج نّ ان ابهٛة ػهٗ االتضاد يغ انضتٚت ٔاالنًُٕٛو ٔانُضاش ًُٔٚغ ًَٕ ان كتٛرٚا.]

[ 19ٔتنم بطد م انت لدر انطدةضٙ ب ؼدم انضدرارة ] فٙ انكٛم فٛسٚاةٛةااافة انٗ تنم نٕصظ تغٛرا  

 نرنم ٚزم تزُم انلسٌ فٙ ْرِ انتررا  انضرارٚة اػ ِ.

زٚت انُؼُاع + ةضٍٛ برٔر  باضت تال( ٕٚاش اػتاد انلًاةر فٙ انكٛم انًمُغ يلت رٚا  5رتٔل )

 انتريص

 انًؼاي  
 10x1ػتد انًطتؼًرا  

1
 

ػُت انلسٌ بتررة صرارة 

 ٚاوا 3ْو نًتة 24

ػُت انلسٌ بتررة 

 اٚاو 9ْو نًتة 28صرارة 

1 (A1 )Control % 100 5.50 18.00 بتٌٔ اضت تال 

2 (A2 )%5  + 4.01 9.00 ةضٍٛ َؼُاع برٔر انتريص 5%زٚت َؼُاع 

3 (A3 )%10  + 4.00 5.33 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 10%زٚت َؼُاع 

4 (A4 )%15  + 4.00 4.2 ضهٕةضٍٛ برٔر انتريص ان 15%زٚت َؼُاع 

5 (A5 )%20  + 3 3.33 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 15%زٚت َؼُاع. 

6 (A6) %25  + 2.00 2.3 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 25%زٚت َؼُاع 



 
 575  1065 (66) 6  دًٚٛة األيرٚكٛة انؼربٛة نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٛايزهة األكا -أماراباك

 

× 36( ٚ ددٍٛ ظٓددٕر بكتٛرٚددا كرٔٚددة ػُ ٕدٚددة يٕر ددة نمدد غة كددراو بؼددتد 6يددا فددٙ انزددتٔل )أ
1
10 

 × 16يطتؼًرة ٔخًاةر بٛبٕٚة اناكم بؼتد 
1
طتؼًرة فٙ انكٛم انًلسٌٔ ػهٗ درردة صدرارة ي 10

( ٔٚؼددٕد انطدد م فددٙ تنددم انددٗ ظددرٔ  انلددسٌ انًُاضدد ة نًُددٕ A1اٚدداو فددٙ انًؼايهددة ) 3ْو نًددتة 37

ْو ٔانرةٕبة , صٛج تاٛر انتراضا  ٔان ضدٕث اندٗ اٌ 37ان كتٛرٚا ٔيُٓا دررة انضرارة انًخهٗ ْٔٙ 

 (.20ة )% يٍ َط ة انتهٕث ض  ّ ظرٔ  انلسٌ مٛر انًُاض 37

(. اادافة اندٗ اٌ انكٛدم مدراء برٔتُٛدٙ ضدكر٘ 21كرنم ة ٛؼة انغراء انلانٙ يدٍ انًدٕاد انضافظدة ) 

( A1( ندرا ٚؼدت انكٛدم فدٙ انًؼايهدة )22يهٛم انضًٕادة ٔانًهدش يلدسٌ تضدت ظدرٔ  مٛدر صدضٛة )

ٛدة نًُدٕ مراء يهٕحا  بٓرِ انتررة انضرارٚة فٛزم تزُم انلدسٌ فدٙ يخدم ْدرِ انترردة انضرارٚدة انًخان

ْو فدٙ 37ان كتٛرٚا ٔنٕصظ اٚبا  اخت اء ان كتٛرٚا فٙ انٛدٕو انطدادش يدٍ خدسٌ انكٛدم بترردة صرارٚدة 

( ٔٚؼددٕد تنددم انددٗ يهددة انرةٕبددة ب ؼددم انضددرارة ات اٌ ان كتٛرٚددا انؼُ ٕدٚددة ضددٓهة انتهددف A1انًؼايهددة )

و االٔل ٔاخت دت فدٙ ( ٔظٓدر  انلًداةر فدٙ انٛد22ٕبانضرارة اال اٌ ضًٓا كخٛدر انً أيدة نهضدرارة )

× 22ْو بؼدتد 37انٕٛو انخاَٙ يٍ انضبٍ بتررة 
1
. ٔٚؼدٕد تندم اندٗ تدؤحٛر درردة صدرارة انضبدٍ 10

[ ايا فٙ انٕٛو انرابغ ػار فهى تظٓر ان كتٛرٚدا ٔاالػ داٌ ٔانلًداةر ربًدا ٚؼدٕد تندم اندٗ يهدة 1 , 18]

  ندى تظٓدر أ٘ ًَدٕ فٛٓدا انرةٕبة فٙ انكٛم انًلسٌ ب ؼم صرارة انضبدٍ ٔندٕصظ اٌ ب ٛدة انًؼداي 

يددٍ خًدداةر ٔاػ دداٌ ٔبكتٛرٚددا نٕرددٕد زٚددت انُؼُدداع فٛٓددا ٔيددا ٚضتٕٚددّ يددٍ يددٕاد فؼانددة يخ ةددة نهًُددٕ 

اندٗ يرك دا  فؼاندة اخدرٖ. ٔانتدٙ ٚتدرأس ةؼًٓدا  باإلادافة Mentholانًكرٔبٙ ٔخاصة انًُخدٕل 

 ل يدتة انلدسٌ نًدتة بٍٛ انضهٕ ٔان تع , ٔنٕصظ صتٔث بؼض انتغٛرا  ان طٛةة فدٙ ندٌٕ انكٛدم خد

ْو ٔٚؼت تنم تهف مٛر يكرٔبٙ َتٛزة ن  دتاٌ انرةٕبدة فدٙ انكٛدم ٔتندم بطد م 37ٕٚو ػُت دررة  14

اغت بلار انًاء فٙ انكٛم اكخر يٍ اغت بلار رٕ انلدسٌ ػهدٗ اندرمى يدٍ اصتدٕاء انتدريص ػهدٗ 

 [.18[ ]9انٛا  نٓا ان ابهٛة ػهٗ االصت اظ بانًاء ] 

ايدا يدٍ َاصٛدة  A1 ٔA2فبم يؼايهة يٍ صٛج صزى انكٛم ْدٙ انًؼايهدة ريدى يًا ت تو َطتُتذ اٌ ا 

( افبدم انًؼداي   يدٍ صٛدج اصتٕاةٓدا ػهدٗ زٚدت A2(ٔ )A3انت ٛٛى انضطٙ ٔانت  دم انؼداو فكاَدت )

انُؼُاع ٔةضٍٛ برٔر انتريص. يٍ َاصٛة انض ظ ٔانلسٌ نًتة ةٕٚهة ت رٚ ا  كاَت كم انًؼاي   ػدتا 

 A1 Controlاصتدٕاء انًؼداي   رًٛؼٓدا ػهدٗ زٚدت انُؼُداع ٔخهدٕ انًؼايهدة  ( بط مA1انًؼايهة )

انًزٓرٚدة )ان كتٛرٚدا  نألصٛداءيٍ زٚت انُؼُداع. ندرا ٚؼدت زٚدت انُؼُداع يدٕاد يُكٓدة ٔصافظدة ٔيخ ةدة 

ٚدٕو. ٔٚؼدت ةضدٍٛ  14ْو نًدتة 37-24ٔاالػ اٌ( فدٙ آٌ ٔاصدت فدٙ انكٛدم انًلدسٌ فدٙ درردة صدرارة 

ػهٗ َط ة ػانٛة يٍ انضايض االيُٛٙ ان ٚطٍٛ  الصتٕاةّػًة ن رٔتٍٛ انةضٍٛ برٔر انتريص يادة يت

[. ٔػهٛدّ َطدتُتذ اَدّ كهًدا زاد  َطد ة زٚدت انُؼُداع انًبدافة 23انر٘ ٚ ت در انٛدّ بدرٔتٍٛ انضُةدة ] 

نهًُتٕد انًمُغ )انكٛم انًلت ر٘( كهًا ايكٍ ص ظّ يتة اةٕل نرنم ٚؼت ر زٚت انُؼُاع يدادة يُكٓدة 

زٚدت انُؼُداع كًدادة  بئادافةهٗ اَّ يادة رٛتة انض ظ , نرا ُٚمدش ػُدت تمدُٛغ انكٛدم يُسنٛدا  ػ ٔة ػ

ػهدٗ ػُاصددر يًٓدة ٔخاصددة يضتددٕاِ انؼدانٙ يددٍ ان ددرٔتٍٛ  الصتٕاةددّيُكٓدة ٔةضددٍٛ انتدريص انضهددٕ 

( 6كرنم يضتٕاِ انؼانٙ يٍ انؼُاصدر انًؼتَٛدة ٔخاصدة انضتٚدت. كًدا فدٙ انزدتٔنٍٛ ) ٔانكربْٕٛترا 

(7.) 

و ٔزٚت انُؼُاع ٔةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ يٍ صٛج  37( تؤحٛر دررة صرارة انلسٌ 6رتٔل )

 ػتد انل ٚا

 انًؼاي    
 ×1ػتد انًطتؼًرا 

1
10 

 اٚاو 3ػُت انلسٌ نًتة 
ػُت انلسٌ 

 اٚاو 6نًتة 

ػُت خسٌ انكٛم 

 ٕٚو 14نًتة 

1 (A1 )Control % 100 ا يطتؼًرة بكتٛرٚ 110 ×36 بتٌٔ اضت تال 

16× 
1
 يطتؼًرة خًاةر 10

22×110 

 يطتؼًرة خًاةر

 

2 % 5 A2  , ةضٍٛ برٔر انتريص 5%زٚت َؼُاع - - - 

3 % 10 A3 + برٔر انتريص 10%زٚت َؼُاع - - - 

4 % 15 A4 + ةضٍٛ برٔر انتريص 15%زٚت َؼُاع - - - 

5 % 20 A5 + ةضٍٛ برٔر انتريص 20%زٚت َؼُاع - - - 

6 % 25 A6 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 25%ع + زٚت َؼُا - - - 
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( انتضهٛم انكًٛٛاة7ٙرتٔل )
(5)

 نًضتٕٖ برٔر انتريص يٍ انؼُاصر انغراةٛة 
 انُط ة انًةٕٚة % انؼُمر  

 46.42 انكاربْٕٛتا  1

 38.50 ان رٔتُٛا  2

 4.37 انتٌْٕ 3

 10.38 يضتٕٖ انرةٕبة 4

 81.96 االصًاب انتُْٛة انغٛر يا ؼة 5

 18 صًاب انتُْٛة انًا ؼةاال 6
 

 ( انتضهٛم انكًٛٛاةٙ*نًضتٕٖ برٔر انتريص يٍ انؼُاصر انًؼتَٛة8رتٔل )
 انُتٛزة )رسء بانًهٌٕٛ( انؼُمر  

 Fe 89انضتٚت  1

 Zn 64زَم  2

 Na 203صٕدٕٚو  3

 K 243بٕتاضٕٛو  4

 P4 273فط ٕر  5

 Ca 190كانطٕٛو  6
 

( تضهٛم زٚت انُؼُاع9رتٔل )
(6)

 
 انُتٛزة )رسء بانًهٌٕٛ( ان ضص  

 1.465 يؼايم االَكطار 1

 1 انضًٕاة 2

 خانٙ انرصاا 3

 10.41 انضتٚت 4

 خانٙ انكرٔو 5

 خانٙ انكاديٕٛو 6

 2.95 انًغُٛطٕٛو 7

 67.87 انمٕدٕٚو 8
 

 ( ت تٚر انًضتٕٖ ان رٔت10ُٙٛرتٔل )
(7)

 ٍ برٔر انتريص انضهٕ زٚت انُؼُاع يغ ةضٛ باضتلتاونهكٛم انًمُغ يلت رٚا   
 انًضتٕٖ ان رٔتُٛٙ نهكٛم انًمُغ  َطم االضت تال يٍ زٚت انُؼُاع + ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ  انًؼاي  

A1 Control 4.3 مى 

A2 % 5  + مى 4.9 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 5%زٚت َؼُاع 

A3 % 10  + مى 5.6 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 10%زٚت َؼُاع 

A4 % 15 ٚمى 6.3 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 15%ت َؼُاع + ز 

A5 %20  + مى 7.1 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 20%زٚت َؼُاع 

A6 %25 + مى  7.9 ةضٍٛ برٔر انتريص انضهٕ 25%زٚت َؼُاع 
 

 ًطتلتو فٙ انتراضة ٔصطم انتراكٛس( فٙ زٚت انُؼُاع انMenthol( ان  )8( ت تٚر)11رتٔل )

 انتركٛس
بتٌٔ  Mentholَط ة 

 تل ٛف

زٚت  اصتزاززيٍ 

 انُؼُاع بانتياةق

 Mentholزيٍ اصتزاز 

 بانتياةق

تركٛس زٚت انُؼُاع 

 Menthol تركٛس

Control 8.9425 - - - - - 5.422 8.9425 

 0.1474 5.568 5.177  زٚت َؼُاع %5

0.0759 

 0.3150 5.675 5.185  زٚت َؼُاع 10 %

0.1814 

 0.5710 5.695 5.201  زٚت َؼُاع %15

0.2926 

 0.7408 5.69 5.195  زٚت َؼُاع %20

0.4004 

 0.9403 5.734 5.236  زٚت َؼُاع %25

0.5030 

                                                
 .اررٚت انتضانٛم انكًٛٛاةٛة ن رٔر انتريص انضهٕ فٙ انًلت را  انتابؼة نٕزارة انؼهٕو ٔانتكُهٕرٛا )يطى انًٕاد ٔان ضٕث( (5)
ٙ نسٚت انُؼُاع يٍ انزٓاز انًركس٘ نهت ٛٛص ٔانطٛةرة انُٕػٛة / انتابغ نٕزارة انتلةٛت يطى انتضانٛم انكًٛٛاةٛ (6)  ة.ارر٘ انتضهٛم انكًٛٛاة
 . تٚر انًضتٕٖ ان رٔتُٛٙ فٙ انًلت را  انتابؼة نٕزارة انؼهٕو ٔانتكُهٕرٛا. يطى انًٕاد ٔان ضٕثتى ت (7)
 .تى ت تٚر تركٛس انًُخٕل فٙ انُطم انًطتلتية يٍ زٚت انُؼُاع فٙ انتراضة انضانٛة فٙ يلت ر ابٍ ضُٛا انتابغ نٕزارة انمُاػة ٔانًؼادٌ (8)
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 التوطياث:

مرش ػادا  مراةٛدة رتٚدتة فدٙ انًزتًدغ انؼرايدٙ ٔخاصدة ػُدت االة دال بانتادزٛغ ػهدٗ تُدأل  .1

ك دتٚم ػدٍ يمادر َ اتٛة تا  يضتدٕٖ ػدانٙ يدٍ ان درٔتٍٛ ٔانتدريص انضهدٕ اصدت ْدرِ انًمدادر 

انًمدددادر انضٕٛاَٛدددة نه دددرٔتٍٛ كدددانهضٕو ألٌ يُتزدددا  انتدددريص تًتددداز ػدددٍ ان  ٕنٛدددا  االخدددرٖ 

 بلماةص ٔظٛ ٛة ػانٛة.

ػهدٗ انؼُاصدر  الصتٕاةدّاالضت ادة يٍ يطضٕق انتريص فٙ انًُتزدا  انغراةٛدة نًدا ندّ دٔر فؼدال  .2

انضتٚدددت ٔانمدددٕدٕٚو اندددٗ  باإلادددافةانغراةٛدددة انًًٓدددة كان رٔتُٛدددا  ٔانكربْٕٛدددترا  ٔاندددتٌْٕ 

 .نألة الٔانًغُٛطٕٛو ٔانتٙ تؼت ػُاصر يًٓة ٔارٔرٚة نهزطى ٔخاصة 
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