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رفتتن اتاتتتان ئلةاالتتو ئلتمنلقتتو إلتتا  تتت  ئقامتتاا إلاتتا ئلمتتعال ،إلتتنئع  ائاقتتو نتعتتفي  ف ع لتتن  تت  نإلات ات تتا فتت  ع  
اتن.  تةتع ئلتمنلقتان فت  ئلةترئو نئلتن ا  00666 تا  ن  066ئل،ثقر إلا ئلصااعان ئلغائاقو  حقث تشإل  تمرقتا 

ائ تت ت  تالعر تو ئلثااقتو تةتع إلحاصتق  ئلحتتن  إلتا ئلةرت  نتةض ئلتلعئا ئلااإلقو إلا إلحاصق  ئلتغاقو ئلإلتاشتر،  لت
حقث ئلزرئعو نئلإلماحو نئالمت فك ت،ثر،  نتةع ئلتا فء نئحع، إلا ئ،ثر  اه ئلتمنلقان شقنعا ف  ئالمت فك  ،إلا 

 -نتصاي إل  ثفثو إل اإلقع راقمقو   :
0  (Vicia faba Var. major   )Broad bean   ن اه تمت لك ،غائء لإلاماا 
2  (Vicia faba Var. equina    )Horse or field bean   
0  Vicia faba Var. minor )  )or thick bean Faba bean             تمت عإلاا ،ةلي للحقنئا 

 
( نئلتا  قةتاع   % 06-26ن % 03-01عل  ئلر ال إلا تا إلحاصق  ئلتمتن  إلتا ئلإلحاصتق  ئلغاقتو تتالترنتقا ) 

صتتق  ئلحتتتن  إلتتا ئلتتترنتقا  تال تا  تتاه ئلتمنلقتتان ال ت لتتن إلتتا تةتتض ئلإلشتتا،  ضتتةي تن ئ،ثتتر إلإلتتا تحتنقتت  إلحا
تحتتتتن  علتتت  تةتتتض   Soybeanئلتغانقتتتو متتتنئء لإلامتتتاا تن ئلحقتتتنئا عمتتت  تاانل تتتا  فإلتتتثف تا تتتتانر فتتتن  ئلصتتتنقا 

ا   تتائ   ئلإل تتال فتت  عإللقتتان  ضتتال ئلتتترنتق Trypsin inhibitors  ئلإلثت تتان لاةالقتتو تاتتزقال ئلترتمتتقا ن تت  إلتتا قمتتإل  
 Saponins  Hemaتاقضتتافو إلتتت  ئحتتتتنئء إلحاصتتتق  ئلتمتتتن  ئأ تتترؤ علتتت  إلتتتنئع ت تتترؤ إلتتت ثر، علتتت  ئأ اقتتتو إلثتتت  

agglutinins   نEstrogens   (  ،إلتتا ت تتعر ئقشتتار، إلتت  تا ئلتتترنتقا فتت  إلحاصتتق  ئلتمتتن  فمقتتر فتت   2660)ئلمقمتت
ناقا ن ئلممتتتتقا ن ئلترتتنفتتتاا  نئلتتتت  ال قإل،تتتا إلحتنئ تتتا إلتتتا ئأحإلتتتاض ئأإلقاقتتتو ئل،ترقتقتتتو ئأمامتتتقو  إلثتتت  ئلإلقثقتتت

تةنقضتت ا تالعتتا  رقتتو تانقتتع ئلغتتائء نالتتك ت ل  تتا إلتتع إلحاصتتق  ئلحتتتن  ئأ تترؤ   ،إلتتا  تا تتا  اقتتو تحتتاإلض 
ئلفقمتتقا ئلتتا  تاتمتتر لتت  إلحاصتتق  ئلحتتتن   تحتتتن  ئلتمتتن  علتت  امتتتو أتتتا  ت تتا إلتتا ئل،رتن قتتعرئن )ئلاشتتنقان( 

  Rizobia        اا   عرت ا عل  تثتقن ئلاترن قا ئل ن  عا  رقو ت،تقرقا ئلةمع ئل ارقتونئلإلةاعا نئلاقتاإلقاان نئل
تن إلتا قةتري   Intercroppingنتالتال  تحمقا  نئص ئلترتو  نعنر تا ئلااعت  فت  ئلتعنر، ئلزرئعقتو نئلزرئعتو ئلإلتعئ لتو 

 تالتحإلق   
ائاقتتتو شتتت ةن ئلإل إلتتتتقا تزقتتتاع،  إلمتتتاحو ئأرئضتتت  نعلتتت  ئلةإلتتتنال  فتتتاا إلشتتت،لو زقتتتاع، ئلمتتت،اا نامتتتص ئلإلتتتنئع ئلغ  

ئلإلزرنعو تالتمن  نتحمقا صاات ا ئقاتا قو نئلانعقو حقث تاتشر زرئعت ا ف  تمقا نتنرتا نتفرقمقا نئلن ا ئلةرت   
تال تا  ااك تةض ئلةنئإل  ئلت  تمل  إلا ئمت فك  اه ئلتمنلقان إلا ا  ن  ئلاتر، ئلفزإلو ل  ق تا نتحضتقر ا فت  

 Antinutritional Factors ئلغتتائء  ن لتتو  اتلقتتو  ضتتإل ا  نن تتنع إلمتتتتان ئلغتتازئن نئلةنئإلتت  ئلإلضتتاع، للتغاقتتو  ن تتتان
ن تن إلتا  faba   Viciaإلا ئمتال ئلإلحصتن      Favismنئلا  ئشتمن تمإلقو   Favismنإلمتتان إلرض حمامقو ئلتا فء 

ان  ئلحمامتتقو ل تتائ ئلإلترض  إلإلتتا قتمتتت   قإلثت  إلنضتتن. تحثاتا  تتائ  نئلتتا  قصتق  ئأ اتتا  ئ،ثتتر إلتا ئل،تتتار إلتا
 عا  ظ نر تعرئض ئلقر اا  ئا ت نر  ائ ئلإلرض رتإلا ق ع  إل  ئلإلنن 
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  Favismما هو مرض الفافزم   
ئلاافزال؛ إلرض  قاتشر ف  ،  ئلتلعئا ئلت  تتزر. فق تا ئلتتا فء إلاتا فتتر، ئلتز قتر ننلتن تامتتو  لقلتو ن نقتةتعئ ا عاتع  

حصتتاع ئلتتتا فء ن  ق تتا نئلتغتتا  علق تتا   نتتتزعئع حتتع، ئقصتتاتو عاتتعإلا قتتتال ئلحصتتاع فتت  فتتتر، إلت،تتر، )  تتت  ئلاضتت  
 ئلتاال للتانر ( 

  
 متى يظهر مرض الفافزم     

إلتتا  تتف  ئلعرئمتتان ئلتتت  تإلتتن ت تتائ ئل صتتنص تتتتقا تا  إلقتتع ئلحمامتتقا )ئلإلتت  لقا لفصتتاتو( تمتتت  ئلتغتتا   
 (G6PD)  علتت  ئلتتتا فء قةتتاانا إلتتا ئا اتتاض فتت  إلمتتتنؤ تاتتزقال ئلمتت،ر معئمتت  ئلانمتتاان ئلإلاتتزن. ئل تتعرن قا

Glucose 6- phosphate dehydrogenase   ئ إل إلتا فت  ت،تنقا ئ عنر ف  ،رقان ئلعال ئلحإلرئء نئلتا  لت Glutathion  
تالصنر، ئلإل تزلو  ن ائ ئأ قر ل  ت إلقو ،تقر، ف  ئلحااظ عل   في ئل،رق  ئلحإلرئء نحإلاقت ا  نقإل،ا ئلتاتت  ئا 

نترئإل  ئلتحمقا ئلنرئث  تماعع ف  تمعقال ئلحلن  ل،ثقر إلا   Genetic engineeringصح ئلتةتقر  تاا ئل اعمو ئلنرئثقو 
ت تائ ئلاتن.  نالتتتع تا ت تع ئلمتتق  فت  تملقتت  تن إزئلتو إلةااتان ئلتاقا قشتت،نا إلتا تت ثقر  تائ ئلإلتترض   ئلإلشتا،  ئلتت 

 نتالتال  قصتح تإلمعنر ال ئلتغا  عل  ،  إلا ن ت  ئلتارئ إلا اةال ئلغائء نئل ةاال ل،  إل لن ات   
 

 "  Favismظاهرة التسمم بالباقالء " الفافزم 
( إلصت لح نئلاتافزالن نئلتا  ع  علت  حتعنث فمتر ئلتعال ئلتحللت  ئلحتاع 0180)  Montanaئ تتر  ئل تقت  ئقق تال   

تةتتع تاتتان  ئلتتتا فء تن عاتتع ئمتاشتتاو  تتتار ئللمتتا  ) ئل لتتع ( لز تتر، ئلتتتا فء عاتتع فتتتر، ئلتلمتتقح نئثاتتاء ئلإلتترنر تمتتر  
حالتو فتافرال  فتاا  0200( ئات  فت  ،ت   0863)   Farmiن  Martinettiحمت  إلتزرن. تالتتا فء  ن تع ن تع ،ت  إلتا 

حالو تمتت  ئمتاشتاو  تتار ) حتتن  ( ئللمتا   نلتال قةتري ئلمتت  فت   038حالو تةنع إل  تاان  ئلتا فء ن  523
 حالو فم   25
ن تتع تظ تتترن ئلعرئمتتان ئلتتتت  ت رقتتتن فتت  ئلةتتترئو  تا ئقصتتاتو تشتتتتع فتتت  شتت ر   ائر ناقمتتتاا  ن تتن ن تتتن تتتتنفر  

ئالا اتاض ئلشتعقع فت  امتتو  قإلن،لتنتقا ئلتعال نتالتتال   تعرئض ئلإلرض حصن إلا  ئلتا فء ف  ئأمنئو ئلإلحلقو 
فمر ئلعال ئلحاع نئلقر اا نعاع ئشتعئع ئقصاتو  نئلت   ع تمتإلر لةع، تقاال  نرتإلتا قحتعث اتزي عئ لت   تع قت ع  إلت  

قتع اامت ا  نتتالت  ئلإلنن تحقااا  نقةنع ئلمتت  إلت  ئلت،متر ئلمترقع لل،رقتان ئلحإلترئء نتلا تا نعتعال  تعرت ا علت  ت ع
ازنل تتا إلتتع ئقعرئر  نعلتت  ئلةإلتتنال  تشتتتع ئقصتتاتو لتتعؤ ئأ اتتا  ئ،ثتتر إلإلتتا فتت  ئل،تتتار  ،إلتتا نتا امتتتو حعنثتت  عاتتع 

متتاو  إلتتع ئقشتتار، إلتت  ئاتت  لتتق   00متتانئن ئ،ثتتر إلإلتتا  تت  علقتتو عاتتع ئأ اتتا  لغاقتتو  1-2ئأ اتتا  ئلتتاقا تةإلتتر 
تو حقث قظ تتر ئلإلتترض عاتتع ئأشتت اص ئلتتاقا ل تتال ئمتتتةعئع  إلقتتع ئأ اتتا  ئلتتاقا ت تتاه ئأعإلتتار  تتال ت تت  لإلصتتا

فتتتتتعت تعتتترئض ئلإلتتترض تتتتالظ نر إلاتتتا ئلتتتع ااو ئأنلتتت  لإلصتتتاتو تتتتالإلرض نقةتمتتتع ئلتتتتةض تا لتتتالك متتتت  نرئث  
ماعو  ئإلا ئلحتاالن ئلحتاع،  20 - 3المت فك ئلتا فء نتتتة ا حالو شع، ظ نر ئأعرئض نئلتع نر ئلصح  تقا 

  0فتتتت  ئأ اتتتتا  عنا متتتتا   %1 - 0متتتتاعو  تحتتتتعث فق تتتتا امتتتتتو نفتتتتا، حتتتتنئل   01 - 20لفصتتتتاتو فت،تتتتنا تتتتتقا 
مانئن  ن ع تإل،ا إلةال و إلث   اه ئلحاالن تةإللقان ام  ئلعال إلت  ئلشت ص ئلإلصتا   لتائ قنصت  تحقااتا تتحعقتع 

 .إلةعالن ئمت فك ئلتا فء تن إلاع تاانل ا إلا  ت  ئأ اا 
 
 
 



 

 

  Glucose 6-phosphate dehydrogenase         سمم بالباقالءفي ظاهرة الت  G6PDدور نقص أنزيم   
تتمت  تةض تإلرئض ئلحمامقو ئلإل تلاو ف  تةض ئأش اص تةع تاان  تةض ئأعنقتو اتق تو تحلت  ،رقتان      

ن  ن تع لتنحظ عاتع  GSHئلإل تتز  ن   Glutathionئلعال ئلحإلرئء تمترعو  نمتت  التك  تن ئا اتاض إلمتتنؤ إلر،ت   ت  
نمتت،ر ئل،لن،تتنز قتت ع  إلتت  تح تتال  تتائ ئلإلر،تت    acetyl phenyl hydrazineحضتتا ئل،رقتتان ئلحإلتترئء إلتتع إلر،تت  

نتالتتال  عتعال   G6PDئلإلترتت  إلتع تاتزقال ت   NADPتمت  امص  glutatione ئلإل تز   نقةنع الك إل  ععال ثتنتقو ت  
  Oxidizedللتتت لص إلتتا ئلزقتتاع، ئلاات تتو إلتتا إلر،تت   ADPHN+ثتنتقتتو ن تتعر، ئل،رقتتان ئلحإلتترئء علتت  ت  قتتز إلر،تت  

alutathione “GSSG”   نئلاات  عا ت،مع، ئأعنقو لGSH     ئلإل تز     
إلتتتا  063فتت  ئلتتعال ئلإلتت  نا إلتتا   G6PD( تا إلمتتعئر ئا اتتاض تاتتتزقال ئ  0810ن تتع ،تت  إلتتا ئلحإلتتاإل  نمتتةقع ) 

تالامتتو لإلاتاث  %121تالامتو للتا،نرن %0220ا فء ت،نا إلا ئقااث إلا ان  ئلحمامقو لتاان  ئلت 080ئلا،نر 
نل إلقتع ئأعإلتتار تالإلماراتو إلتتع ئأشت اص عتتعقإل  ئلحمامتقو ) ئأصتتحاء (  ،إلتا ن تتعئ تا إلمتعئر ئلتتامص فت   تتائ 

 ماو  36ئأازقال إلرتاةا ف  ئأ اا  نإلا اضا ف  ئأعإلار ئلت  تزقع عا 
  

حصاءات:     بيانات وا 
افزال نئلتمإلال تالتا فءن إلاا زإلتا تةقتع عاتع مت،اا إ لتقال تتفع ئلشتاال نئلةترئو فت  إلا متو ئلتحتر تال تش قص إلرض ئلا

ا،لترئ نئلنالقان ئلإلتحع، ئأإلرق،قو ن صنصا ئأش اص ئلاقا ئاحعرنئ نرئثقتا إلتا مت،اا حتنض  ئلإلتنم  نفراما نئ 
 ئلتحر ئلإلتنم  ،اقق الققا نئلارامققا 

إللقنا ش ص ف  ئلةالال قةاانا إلا ئلحمامقو إلا  ائ ئلإلرض  066تمعر ئقحصااقان  ئا  قن ع إلا قزقع عل    
  G6PD. نئ لت ال إلا ئأ اا  تمت  امص تازقال    

فتت  إلمتشتتا  عتتتع ئ  فتت ئع تالتتعإلاال فتت  ئلإلإلل،تتو ئلةرتقتتو ئلمتتةنعقو   تتاال ئلتتع،تنر  تت  متتناعرئ ئعإلناتتع نئلتتع،تنر عتتتع 
ك تعرئمو حن  ن نع ئلإلرض ف  تلك ئلإلا مو  ف  رقن ئلعرئمو عل  إلعرم  ن ف  إحتعؤ ئلإلتعئر  ئلش،نر إلال

إلعرمتتتا  إلتتتقة ال ا،تتتتنر  28 التتتتا ن  005ئلثاانقتتتو  اتتتاك  ن تتترؤ ت تتتا عقاتتتان عال ) إلمتتتحان ( لثفثتتتو تقتتتاال إلتتتا 
و ئلاشتاي ف،ااتن ماو  تإلا  رقمو  إلتع عقاتان ئلتعال علت  ئلتنر  05-02تصحاء  ن،اان تعإلار ئل لتو تترئن  تقا 

ت رقمتتو  اصتتو  تظ تترن ئلاتتتاا  تتتاا  إلتتا   G6PDتنئمتت و ن تتز ئقصتتتع  نتةتتع ت اقتتي ئلةقاتتو تحتتعع فةالقتتو تاتتزقال 
 التتا متةنعقا ن  260 التا  قر مةنعقا نئلا  قإلث  ئلةعع ئل،ل  لل لتو  تتقا تا ئلإلصتاتقا  30مةنعقا ن  010

إلتعر  متةنع  إلصتا  نعتعال ن تنع إصتاتو  00إلتا ئصت    ف   قر مةنعققا  تقاإلا تتقا تا متةو إلعرمقا 0
إلتا ئلإلعرمتقا ئلمتةنعققا فت   %36إلتا ئل لتتو ن %11200ف   قتر ئلمتةنعققا إلتا ئلإلعرمتقا  تإلةات  ئ تر  ئا 

ئلةقاو  قع ئلعرئمو  ال إلا ئلحمامقا للاافزال ئ  عرضو لفصاتو تالإلرض  تقاإلا ئظ ترن عرئمتو ئ ترؤ فت  ئلةترئو 
تحمتتت  ئالحصتتتاءئن ئلإلتتتتنفر، فتتت  إلاتصتتتي ئلمتتتتةقاان إلتتتا ئلمتتترا  %06 - 5تتتتقا  ئا  تتتاه ئلامتتتتو  تتتع ترئنحتتتن

 تال تةلق  الك ف  إلةظال ئلحاالن إل  ،ثر، تزئنج ئأ ار    ئلةشرقا  نعل  ئلةإلنال 
 
 
 
 



 

 

  مسببات تحلل كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان 

تا ت تتال ئلإلمتتتتان ئلتتت  تتت ثر تن قةتمتتع تا تتا تتت ثر علتت  عإللقتتان تحلتت  ،رقتتان ئلتتعال ئلحإلتترئء فتت   متتال         
 -ئقاماا    إلر،تان ئل،لن،ن،مقعئن ئلترقإلقعقاقو نئل  تشإل :

 Vicine        - covicine -ت
   Divicine  Aglycones  إلر،تتان تمتإل   B- glucosidaseن تاه قاتت  عتا تحلل تا حاإلضتقب تن تاةت  تاتزقال      

       Covicineئلاات  إلا    Isouramilنإلر،     Vicineئلا  قات  إلا ئ 
ئلإل تتتز   نتالتتتال  قتحتتن  إلتت  ئلصتتنر،   Glutathioneتمتتت  ت،متتع، إلتتا قمتتإل   Aglyconesتا إلر،تتتان       

ئلإل ،مع، ف   فقا ئلتعال ئلحإلترئء عاتع فحصت ا إل تترقتب  فا تلاتن ئورئء حتن  تت ثقر ئلةإللقتان ئلتصتاقةقو ئلإل تلاتو 
متتنئء عإللقتتان امتتع ئلتتتانر ثتتال   ق تتا فتت  إل تلتتي إلرئحتت  ئلاضتت   نتالتتتال  ئ تتتفي إلحتتتنؤ  تتاه ئل،لن،ن،متتقعئن 

 ئلإل تلاو  ئلترقإلقعقاقو ف  ئأصااي
ن ع لنحظ تا لإلشةا. تت ثقر إق اتقتا فت   اتض تر،قتز ئلإلر،تتان ئلترقإلقعقاقتو فت  إلحالقل تا ئلامقتو تامت   تع    

نتحمتت  ئلامتتتو ئلإلانقتتو  %01205  نعاتتع تشتتةقع تتتانر ئلتتتا فء نصتت  إلمتتعئر ئالا اتتاض إلتت  %8323تصتت  إلتت  
ئلتر،قتز فت   –ئلتر،قتز فت  ئلاإلتناج  قتر ئلإلشتةع لفا ااض ف  ئلتر،قز حم  ئلإلةاعلو ئلتالقو: % لفا اتاض   

 X 066ئلاإلناج ئلإلشةع
 ئلتر،قز ف  ئلاإلناج  قر ئلإلشةع                                                                  

 

 صنف  11( التحليل الكيميائي لبذور الباقالء كمعدل ل  1ألجدول ) 
الجافة       في البذور  لرطوبة البذور % المحتوى

 المنقوعة

في البذور 
 الخضراء

 -   0250 3022 3220 ئل،رتن تعرئن

   0200 2326 322  2520 ئلترنتقا

   6218 0626 1021   825 ئلر نتو

 -    6203 026 020 ئألقاي

 - 6200 026    022 ئلرإلاع

 -   622 021  026 ئلإلتقعئن

 
ئا ئعل  إلحتنؤ للتتا فء إلتا ئالحإلتاض ئالإلقاقتو ئالمامتقو  تن ئلفقمتقا  تقاإلتا ق،تنا إلحتنئ تا إلتا ئلإلقثتاقناقا    

  C ال فقتاإلقا  066إللغال ل،   0نئلممتقا إلا اضا  عًئ  نقتلغ إلا ئلاقتاإلقاان حنئل  
 



 

 

  G6PD ما هو تأثير تناول الباقالء على عمر كريات الدم الحمراء المفتقرة ألنزيم  
تصة  عرئمو ئلاافزال  ت   التا إلا تتةمع تةض ئلش ء لةعال إإل،ااقو حصن   اه  ئلظا ر، ف  حقنئاتان ئلت تار   

،تتالاارئا نئلم تت  ن قر تتا  تاقضتتافو إلتت  عتتعال رضتتنس ئلتتتةض إلتتا ئلحمامتتقا للاتتافزال إلتت  إلنضتتن. عرئمتتو ئلحالتتو 
لإلحضتتتر إلا تتتا تتتت ثقر علتتت  حتتتاالن تحلتتت  ،رقتتتان ئلتتتعال نئال تتتتتار  تال ئاتتت  عتتتري تا للتتتتا فء ئل رقتتتو تن ئلةصتتتقر ئ

متاو  حقتث ن تع تقضتا تا ئلحتاالن ئلشتعقع، ئلتت ثقر  00 – 00ئلحإلرئء لعؤ ئأش اص ئلاقا تترئن  تعإلار ال تتقا 
للاتافزال تظ تتر عاتتع ئلتغتا  علتت  ئلتتتا فء ئل ضترئء ئل از تتو ئ،ثتتر إلإلتا فتت  ئلتتتا فء ئل افتو  ،إلتتا تا ئلإلمت لصتتان 

فت  ،رقتان ئلتعال ئلحإلترئء   GSH و لحتتن  لمتا  تز تار ئلتتا فء نئلإلع تو متتت  ئا اتاض إلمتتنؤ ئ ئلإلااقتو نئلإللحقت
نتمتترعو  نلتتال قفحتتظ ت  تتت ثقر ل تتا علتت  ئل،رقتتان ئلحإلتترئء ئالعتقاعقتتو  ،تتالك عتتعال فةالقتتو  تتاه ئلإلمت لصتتان تةتتع 

 ئلتم قا إل  عر و ئلغلقاا نلإلع، ماعتقا عل  ئأ   
 
 و الفيزوكيميائيه لمسببات التسمم بالباقالء   بعض الصفات الكيميائية  

إلن تتتنع فتتت  ئلتتتتا فء ن ئلتزئلقتتتا ن تتتن عتتتتار، عتتتا إلر،تتت  ترقإلقتتتعقا  قت،تتتنا إلتتتا ئ   Vicine تا ئ     0
Divicine   ن ئل،لن،نز )ئلم،ر( تصقغو B-glucose  :    نتا ئلصقغو ئلتر،قتقو ل-  

2,6 diamine – 4,5- dihydroxy pyrimidine – 5( B - D – glucopyranoside )             
  Isouramil ع ئ،تشي ف  ثإلر، ئلتا فء ئلترقو  ن ن عتار، عا إلر،ت  إلتا ئ    Covicineتا ئ    2

  -  نئلصقغو ئلتر،قتقو ل     :  B-glucoseن،لن،نز تصنر،  
5( B – D – glucopyranoside ) - – 6 – amino pyrimidine      2,4,5 – Trihydroxy 

 

 -Bحاإلضتتتتا تن تازقإلقتتتتا تنئمتتتت و تاتتتتزقال ئ    Covicineنئ    Vicineقتحلتتتت  ،تتتت  إلتتتتا ئ    0

glycosides    إلa glycones          ( Isonramil ,devicine )    عل  ئلتنئل     
 Covicine 062 ال/إلتتن  تإلتتتا ئلتتنزا ئل زقاتت  لتتت   060قمتتان   Vicineتا ئلتتنزا ئل زقاتت  لتت    0

  ال/إلن   
 ف  ئلإلاء نئل،حن  نئأحإلاض نئلمنئعع   Covicineن Vicineقان  ،  إلا  3
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 لمركبي الفايسين والكوفايسين.( الصيغة التركيبية 1الشكل )



 

 

  Covicineو  Vicine طرق تقدير مركبات ال 
 -ت إل إلا: Covicineنئ   Vicine ااك عع،  رو تإل،ا إلا  فل ا تمعقر ،  إلا ئ      

 الطريقة اللونية    .1
علتت   اتتاانإلقتر  نتمتتا   تتاه ئل رقمتتو  تتن ئالعتإلتتاع 036حقتتث ئعتإلتتع ئلتمتتعقر ئل،إلتت  نعلتت   تتن  إلتتن          

  فت  إلمت لصتان  Foline & cicalteus  phenyl reagentإلتع ئ    Covicine نئ  Vicineتااعت  ئ  
 القو إلا ئلترنتقا نئأحإلتاض ئأإلقاقتو نئلاقانلقتو  نقةتا  علت   تاه ئل رقمتو تةتعال إإل،ااقتو ئمتت عئإل ا فت  ئلتإلققتز 
إلتتتتتا تتتتتتقا ،تتتتت  إلتتتتتا ئلإلتتتتتر،تقا  نعلتتتتت  ئلةإلتتتتتنال  فمتتتتتع متتتتتاععن ت  تتتتتز، ئلإلمقتتتتتا  ئللتتتتتنا  ئلإلةرنفتتتتتو تامتتتتتال ئلإل قتتتتتاي 

Spectrophotometer   ئلاحص  ف   قا   اقا ئلإلر،تقا ف  عقاو 
 

 

 طريقة األشعة فوق البنفسجية .1

اتاانإلقتر لإلمتت لص ئلتتا فء       25023علت   تن  إلتن    Covicine نئ   Vicine حقتث قتتال تمتعقر ئ       
 تتاه ئل رقمتتو ال قإل،تتا  حتتاإلض ئلإلقثافنمتتانرقك  ن %0ئل تتال  إلتتا ئلتتترنتقا نئلإلحضتتر تامتتت عئال إلحلتتن  

 .مت  ئإلتصاص إلا عل  اا  ئل ن  ئلإلن  ئلتإلققز تقا  اقا ئلإلر،تقا تقضا  ت
 

 -طرق الكروماتوكرافي  وتشمل : .3
           Thin layer chromatography   (  TLC )طريقة كروماتوكرافي الرقائق  .أ

                            Gas –liquid chromatography (GLC)                  طريقةة كرومةاتوكرافي زةاز سةائل  .ب
 High performance liquid  (HPLC) طريقةةةة كرومةةةاتوكرافي سةةةائل عةةةالي الكفةةةاءةج. 

chromatog  
ن تتتاه ئأ قتتتر، تة تتت  اتتتتاا  ع قمتتتو فتتت  تمتتتعقر ،تتت  إلتتتا ئلإلتتتر،تقا  نرتإلتتتا ق،تتتنا تمتتتلن  ئلتمتتتعقر ئلإلمتتتتر  إلتتتا  تتتت   

marquardt & Frohlish   (0810 نئلتحتنقرئن ئلتت  ت رقتن علق تا إلتا  تت )Kara  ( إلتا 0811 ترنا )نئ
 ( قنضحا الك  2ن 0ئفض  ئل رئاو ئلةلإلقو ئلإلمت عإلو ل ائ ئلغرض نئلش،  )

 
   Covicineوال  Vicineتأثير العمليات التصنيعية المختلفة على محتوى الباقالء من ال  

فت  ئا ،إلقتو  تاه ئلإلر،تتان   Covicineنئ  Vicine تنضحن ئل،ثقر إلا ئلعرئمان حن   رقمو تإلثقت  ،ت  إلتا ئ      
منئء ف  تانر ئلتا فء ئلإلاتتو تن ئلااض و تتم  تإلحتنؤ ثاتن  ف  ئأمتنعقا ئأن  نئلثاا  نتالتال  قتال ت لقتو 
نتتترئ،ال  تتاه ئلإلر،تتتان عاتتع إلرحلتتو ئلاضتت  نال تاتمتت   تتاه ئلإلر،تتتان إلتتا إل،تتاا أ تتر تحمتت  إلتتا تثتتتتت  ئلعرئمتتان 

C.01ئلإلتةلمتتو تتتال،رتنا ئلإلشتتةع 
(  تا إلحتتتنؤ 0816) Pitzن  Sosulski،إلتتا تنضتتحن ئلعرئمتتو ئلتتت   تتاال ت تتا ن   

 Commonنئ    broad beansنئ    Faba beansئلتمنلقان إلا  اقا ئلإلر،تقا قتر،ز نتشت،  ،تقتر فت  تتانر ئ  

Vetch    ن قر ا نتلغن امتتو ئVicine  0.72   علت  ئلتتنئل   تإلتا امت  ئ  %6253ن  6250نCovicine   ف ت 
عل  ئلتتنئل  علت  تمتا  ئلتنزا ئل تاي  نال قمتصتر ن تنع  تاه ئلإلر،تتان  %6261ن  6208ن  6225إلمانقو إل  

عل  ئلتا فء فم  ت  تتنئ ع نتام   لقلو  عئ ف  إلحاصق  تمنلق  ت رؤ ،الحإلص نفن  ئلصنقا نئلإلاش نئلةع  
 ن ئلتازالء نئلااصنلقاء  ن     ئلخ  



 

 

 % 2201إلت   6201ئلتا  تتترئن   امتتت  إلتا   Vicine( تا إلحتتنؤ ئ 0855) ن  ترنا Jamalianا،تر ،ت  إلتا  
 لقتت  ئلتر،قتتز فتت  ئأ لاتتو نال قتنئ تتع  فتت  ئأز تتار  نتحتتتن  ئلتتتا فء ئل ضتترئء ئل از تتو  نقتر،تتز فتت  ئلالمتتان  نه

 حنئل  إلرتقا ناصي إلا  اه ئلإلر،تان ئل،فق،ن،مقعقو ئ،ثر إلا إلحتنئ ا ف  ئلتانر ئل افو 
( فمع ا،ر تا ت ثقر عإللقان ئل تخ عل  إلحتنؤ ئلتا فء ق ع  إل  حعنث امصتاا فت  امتتو 0850)  Collierتإلا 

ع قمتو  نقتتال ئلإلحصتن  علت  اات   06ئل،لن،ن،مقعئن ئلترتقعاقو ئلت  تمت عال ف  تغاقو ئقاماا عاع  ت  ا لإلع، 
ئلاتان  ن ئلةاإل  ئلإلحعع ف  ئات ا  نئمتتاتا     نقإل،ا ئلمن  تا ترتقو Dialysisئلاتاا  عاع ت رئء عإللقو ئلعقلز، 

      Covicine & Vicineمفالن إلفاإلو ن لقلو ئلإلحتنؤ إلا إلر،تان ئ  
    
 عمليات تصنيع الباقالء  

تا ت ال ئلةنئإل  ئلت  تحعع إلحتنؤ ئل،فق،ن،مقعئن ف  ئأصااي ئلإلةرنفو حالقا إلا ئلتا فء نإلا قا ال عا تا إلتا  
ئلاتتافزال   تت  عإللقتتان ئلتصتتاقع ن تترو ئلتحضتتقر نئالمتتت عئال ئلإلازلتت   لتتائ تتتان إلتتا ئلضتترنر  ئقصتتاتو تإلتترض 

ئ تقار ئفضت   ترو ئلتصتاقع نئل  ت  ئلتت  تة ت  ئ ت  امتتو لإلمتتنؤ  تاه ئلإلر،تتان ئلتت  تمتت  ئلاتافزال  لتائ فتاا 
ئل افتتو   تت  ئلةاإلتت   تتتخ ئلتتتا فء ئل ضتترئء تن  تتتخ ئلتتتانر ئل ضتترئء تةتتع تارق  تتا إلتتا ت لات تتا تن  تتتخ ئلتتتانر 

ئلإلحتتتتعع  ئا ق تلتتتتي زإلتتتتا ئل تتتتتخ تتةتتتتا ل رقمتتتتو ئلتغاقتتتتو  ،إلتتتتا تا عإللقتتتتان امتتتتع ئلتتتتتانر ئل افتتتتو ن ت  تتتتا نئلمتتتتعنر 
ئلإلمتتتت عإلو  تتت  عتتتاإلف ت تتترئ إلحتتتععئ لتتتالك  نال قانتاتتتا تا عإللقتتتان ئلتةلقتتت  نئل تتتزا  تتتت  ئلتةلقتتت  ن تتترو ئل  تتت  

ئل  تت  تتتالحرئر، تاأشتتةو ئلمصتتقر،  ،ل تتا ل تتا ئأثتتر فتت   ئلإلمتتت عإلو فتت  إلةاإلتت  ئلتصتتاقع نئلتتت  تمتتتةإل  فق تتا  تترو
تحعقع  اه ئلةنئإل  ئلت  تال ا،ر ا  ااا  فمع ئمت عإلن ئأشةو ئالل،ترنإلغاا قمقو نت ن  إلن   ئ صر إلا ئل تن  

ااانإلقتر تحقث ق،نا ،اف  قحعئث ئلتت قا فت   066-06ئلإلن   أشةو فنو ئلتاام قو نتحعنع  ن  إلن    عره 
  قةرض لفشةا.  حقث تمتةإل  تشةو  اإلا لغرض حاظ ئأ اقو نئ  الو فتر، ئلت تزقا تالامتتو للتتانر ئلنم  ئلا

ئلإل زناتتو لإلتتا ل تتا إلتتا  اتلقتتو فتت  ئلمتتق ر، علتت  ئقصتتاتان ئلحشتترقو ن لتتو ئلت،تتالقي ئال تصتتاعقو ل تتا  نتملقتت  زإلتتا 
  تتت  فراتتتان ئلتتتتا فء علتتت  عر تتتو ( تا 0810ئل تتتتخ نزقتتتاع،  اتلقتتتو  ضتتتال ئلترنتقاتتتان نتحلل تتتا  فن تتتع ئل رقحتتت  )

عتا إلحتنئ تا  % 20255تامتتو إلمتعئر ا   Covicineن  Vicineع قمتو تعؤ إلت  ئا اتاض إلحتتنؤ ئ   23ال لإلتع، ˚066
عاتع   ت  ئلتتانر ئل ضترئء  تإلتا تالامتتو  % 20211ف  ئلمراان  قر ئلإل تن و  ن،اان امتو ئالا اتاض تإلةتع  

  ن ع قةنع مت  ئالا ااض ت اه ئلامتو ف  ئلتا فء  % 26280تإلةع   للتانر ئل افو  فمع ،اان امتو ئالا ااض
تةتتع ئل تتتخ إلتت  حتتعنث تةتتض ئلاضتتح ئل زاتت  ل تتاه ئل،لن،ن،متتقعئن إلتتا ئلمراتت  تن ئلتتتار، إلتت  إلتتاء ئل تتتخ تن رتإلتتا 

ةإلا  قةنع إل  ئلتح ال ئل زا  ل تاه ئل،لن،ن،متقعئن اتق تو حترئر، ئل  ت   تظ ترن اتتاا  ئلعرئمتان ئلةعقتع، تا ئمتت
ئلإلةاإلفن ئلحرئرقو تن ئلحرئر، نئلضغ  ف  عإللقان ئل    ،ااتن ئفضت  إلتا ئمتت عئال حترئر، ئلإلتاق،رننقي  حقتث 

   تا عإللقتتتو ئل  تت  تحتتن عر تتان حرئرقتتو عالقتتتو % 55280تعن إلتت  ئا اتتاض إلحتتتنؤ ئل،لن،ن،متتقعئن تإلةتتع  
ئلاتتر، ئلإلمتت عإلو فت  ئلغلت  تتالحرئر، اات و إلا ئرتاا. ئلضغ  ئلإلمل  عل  إلحق  ئل تخ نلاتتر، زإلاقتو ئ صتر إلتا 

ئالعتقاعقتتتتو تن حتتتترئر، ئلإلتتتتاق،رننقي علتتتتن علتتتت  تا تتتتا ئ،ثتتتتر ،اتتتتاء، فتتتت   اتتتتض إلحتتتتتنؤ ئلإلر،تتتتتان ئل،لن،ن،متتتتقعقو 
 إلا ئلإلحتنؤ ئل،ل  ل ا ف  ئلتا فء  %36ئلترقإلقعقاقو تإلمعئر قص  إل  

اقان إلتا  حتقا ئلتتا فء تإلمتعئر ،اتاء، قصت  ،إلا تتقا تا ئلإلحالقت  ئلملنقتو  ت  ئأفضت  فت  ئمتت فص ئلترقإلقتع 
نئ   Vicine( أ تتتترئض تمتتتتعقر ئ N0  نتفضتتتتل ا  تتتتن  قعرن،متتتتقع ئلصتتتتنعقنال ئالحتتتتاع  ئلةقارقتتتتو )%13إلتتتت  

Covicine   
    



 

 

     TLC بالحامض باستخدام طريقة كروماتوكرافي الرقائق Covicineو  Vicine طريقة تقدير درجة تحلل
 ئلإلحضر ماتما  Covicineنئ    Vicineئ إلغال إلا  3  ق  ا  0
ال نالتك لغترض تحضتتقر 6 36ع قمتو علت  عر تو  26نقمت ا لإلتع،  HCL  2%إلتا حتاإلض  0متال 0  قضتاي  2

ئلتحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                                                                         
    aglyconesتالتال  تحنقل  إل  إلر،تان 

 ال  06º – 23قنال عل  عر و حرئر، ئلغرفو  0   قترك ئلاإلناج لاتر، تترئن  تقا ماعو نئحع، نلغاقو 0
  230إلتتاق،رنلقتر إلتتا ئلاإلتتناج ئلإلحضتتر تعتتفه نقنضتتع علتت  ر قمتتو ز ا قتتو إلغلاتتو تالمتتلق،ا إلتتا اتتن.  2  ق  تتا 0

GF.      06ت تةاع X 06  إللغال   623مال نتمإلك 
لاصت  ئلإلر،تتان                               0:8ف  تااء ئلاص   نقمت عال إلزق  إلا ئل،حن  ئالثقل : ئل،لنرنفتنرال تامتتو   تنضع ئلر ااو 3

 نتحمقا انعقو ئلاص   Polarityئ   ئلترقإلقعقاقو نتات اه نئحع  نالك لزقاع، ئلم تقو 
 236نت تن  إلتن    تعره   .U.Vئلتاام قو  قتال تحعقع ش،  نتر،قز ئلتمع عل  ئلر ااو  نتامتةإلا  ئأشةو فنو 0

 ااانإلقتر   066ئ   إل   إل     
   قتال رمال ئلتمع ئلإلاصنلو تةع تحعقع ا عل  نرو شااي نتاا  ئأتةاع نئلتر،قز 5
 عل  الك ئلنرو   R.Fو    قتال حما   قإلو ئلمرعو ئلامتق1
 لتمعقر  اه ئلإلر،تان    GLC ن ااك  رو ت رؤ قمتةإل  فق ا   از ئ    
 
 

 إلمار ئلإلاق                     
       

 
 Vicine + Covicine  

Glycosides pyrimidine     

 
 
 
 

             Divicineإلن ع نضع ئلاإلناج                                                                          

                                                                                          aglycone          
   

                                                                                             Isouramil  
      hr     Std                                    .  2hr         1day  3day     2day       

 Covicine + Vicine                                         1مت عئال با% HCl    
 

فةةي فتةةرات زمنيةةة  Vicine  &Covicineعلةةى تحلةةل ال  %1( يوضةةت تةةأثير حةةامض الهيةةدروكلوري  1الشةةكل )
 (1:1باستخدام نضام مذيب كحول اثي)  Gf.254المفصولين على رقائق السليكا                    مختلفة
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وعالقته بةالمحتوى البروتينةي والمركبةات  Covicineو    Vicineمحتوى أصناف الباقالء المحلية واألجنبية من  
  النتروجينية زير البروتينية.

التع إلا ئقشار، تا ل،ف ئلإلر،تقا ئلترقإلقعقاققا اا  ئلت ثقر ئلمإل  ئلا  ق ع  إل  تحلت  ئل،رقتان ئلحإلترئء فت     
ان ئلمتإلقو فت  تةتض ئأش اص ان  ئالمتةعئع لإلصتاتو تالاتافزال  لتائ التتع إلتا ئلتانقت  إلت  تا عرئمتو  تاه ئلإلر،تت

 ئأصااي ئلإلحلقو نئأ اتقو  ن تمصع ئمتتةاع ئلمفالن ئلماإلو إلا ئلااحقو  ئلتغانقو 
 10020 – 00022ن تتع ئا إلحتتتنؤ ئل،لن،ن،متتقعئن ئلترقإلقعقاقتتو فتت   حتتقا ئلتتتا فء لمصتتااي ئلإلحلقتتو إلتتا تتتقا  

اي ئأ اتقتتتو إلةتتتعال قتتتترئن  تحتتتعنع  تتتال إلتتتاع،  افتتتو  تقاإلتتتا تع تتتن  تتتقال  تتتاه ئلإلر،تتتتان فتتت  ئأصتتتا066إللغتتتال ل،تتت  
 تتتال إلتتتاع،  افتتتو  تا ئحتتتتنئء ئأصتتتااي ئأ اتقتتتو علتتت  ،إلقتتتو ئ،تتتتر إلتتتا  تتتاه ئلإلر،تتتتان 066إللغتتتال ل،تتت  0006225

ئلإلمتتو لظا ر، ئلاافزال تالإلماراتو إلتع ئأصتااي ئلإلحلقتو ق ،تع تا تت ثقر ئأصتااي ئأ اتقتو  تن ئأ،ثتر ئحتإلتاال فت  
إلتا ظ تر عتعال ن تنع ت  تت ثقر للظترني ئلزرئعقتو نئلإلاتا و ئل غرئفقتو لمصتااي إظ ار ظتا ر، ئلتمتإلال تالتتا فء  ،

( قنضتتح  رقمتتو تحضتتقر ئلترنتقاتتان ئلإلةزنلتتو 0إل  تت  )(  ئل0810ئلإلحلقتتو تالامتتتو لظتتا ر، ئلاتتافزال )ئل رقحتت   
  نئلاشا إلا تانر ئلتا فء ئل افو لتمعقر ئل،لن،ن،مقعئن ئلترقإلقعقاقو 

ئلمراتان  ت،تنقا نئ،تإلتا  ،تاا علت  تشتعه  تف  إلرحلتو Covicineنئ   Vicineتظ رن ئلعرئمان ئلحعقثو تا ت،تنقا ئ  
قتتنال  ثتتال  قتتا اض ئلتر،قتتز تثاتتاء إلرحلتتو ئلاضتت   نتا  تتاه ئلإلرحلتتو  تت  إلتتا ئ،ثتتر ئلإلرئحتت   008ئل ضتترئء تةإلتتر 

ء  ،إلتا ن تع تا حتاالن ئلتمتإلال ئلحتاع، تظ تر عاتتع   تنر، علت  ئأ اتا  ان  ئلحمامتقو ئلةالقتو ت تاه تاتان  ئلتتتا ف
ئلتغتتا  علتت  ئلتتتا فء ئل ضتترئء ئل از تتو تالإلماراتتو إلتتع ئمتتت فك ئلتتتا فء ئلااضتت و ئل افتتو  تنضتتحن ئلاتتتاا  ئلتتت  

( تا  تاه ئل،لن،ن،متقعئن تتر،تتز فت  ئلتتانر ئل ضتترئء إلتع ت لات تا  نتا ئالمتتتغااء 0810حصت  علق تا ئل رقحتت  )
ه ئلإلرحلتتو  تتع ال قمتتاعع ،ثقتترئ فتت  تملقتت  ،إلقتتو  تتاه ئل،لن،ن،متتقعئن ئلإلمتتت ل،و إلتتا  تتت  ئأفتترئع عتتا ئأ لاتتو فتت   تتا

ان  ئلماتلقتو ئلةالقتتو للتمتتإلال تالتتتا فء  تإلتتا تالامتتتو للتتتانر ئل افتو  فتتاا ئل،لن،ن،متتقعئن  تتع تر،تتزن ت،إلقتتو ئ،تتتر فتت  
 ئلالمان 

 
   Covicineو   Vicineعلى محتوى الباقالء من   Dialysisتأثير الديلزة  
تمتةإل   رقمو ئلعقلز، للت لص إلتا تقناتان ئأإلتف  ئلإلمتتةإللو فت  تحضتقر تةتض ئأ اقتو فت  إلةاإلت  ئأ اقتو   

  لتائ  Covicineن  Vicineنلإلا ل اه ئل رقمو إلا ت ثقر إلحتإلت  فت  ئلتت لص إلتا ئلإلر،تتان ئلائاتتو فت  ئلإلتاء نإلا تا 
وجد انه بزيادة وقت الديلزة باستعمال املاء املقطر يؤدد  ىل  صوؤ ل ااضؤارت يؤ او   قصار إل  ئمت عئإل ا لتملق  ظا ر، ئلاافزال  

ساعة تعترب عملية مكلضة اقتواديا، لذا تعتمد طريقة ال شيح  01مبقارنة كل نسبة، أال أن مضاعضة وقت الديلزة لغاية  %02-06ما بني 
 كضاءة ال شيح يف ىلزالة املركبات الكل ك كسيدية.  الضائق كطريقة بديلة يف ال قت احلاضر باإلضافة ىل  زيادة  

 
      دور برامج تربية وتحسين النبات في خفض الفايسين والكوفايسين

 التًا إلا ت تال ترئإل  ئلترتقو نئلتحمقا ئلنرئث  ئلإل تلاو تالصاان ئالاتا قو نحاص  ئلتانر  نفت  ئلةمتعقا ئال قترقا 
إلتتتا ئلمتتترا ئلإلاضتتت   ئزعئع ئال تإلتتتاال تت تتتنقر ئالصتتتااي ئلاتاتقتتتو ائن ئلانعقتتتو ئلتغانقتتتو ئل قتتتع، إلتتتا حقتتتث إلحتتتتنؤ 

 رؤ  ت  رئحن تةتض ئلتترئإل  ئلةلإلقتو ئلرتا،ثر إلتا التك إلتا ئلترنتقا ئن ئلزقن ئن  قر ا إلا ئلصاان ئلتغانقو ئال
 تتف  ئال تإلتتاال تاحإلتتاض ع اقتتو ئن ئإلقاقتتو إلحتتعع،  نعلتت  ئلةإلتتنال  ت تتتال تتترئإل  ئلترتقتتو نئلتحمتتقا ئلتتنرئث  تاعتإلتتاع 
ئمالق  ئالع ا  ئلاتات  نئالات ا  ن رئاتو ئلت  تقا نئلت تقتع ئلتنرئث   نرتإلتا قةتع ئمتلن  تنمتنفقن ئلإلمتت عال فت  

رتقتتو إلحصتتن  ز تتر، ئلشتتإل  ئحتتع ئالمتتالق  ئلةلإلقتتو ئل،تتيء نئلتتا  قإل،تتا ئمتتت عئإل  فتت  ترتقتتو نتحمتتقا ئلتتتا فء ت



 

 

ل اتتض إلحتنئ تتا إلتتا إلر،تتتان ئلااقمتتقا نئل،نفاقمتتقا  نالتتك تاعتإلتتاع ئمتتلن  ئالات تتا  نئلاحتتص ئلإل تتتتر  لمراتتان 
متتتاتا  ئأصتتااي ئلإلتان تتو فتت  ئقاتا قتتو ئلتتتا فء نئعتتاع، ئالات تتا  تضتتنء ئلاتتتاا  ئلإلتحممتتو  نعلتت  ئلةإلتتنال  فتت ا ئ

نائن إلحتنؤ نئ ئ إلا ئلااقمقا نئل،نفاتمقا  ن ئلشغ  ئلشا   لإلرت  ئلتا فء   حقث ئمت عإلن فت  ئلثإلااقاتان 
تتترئإل  ن رئاتتو ئلترتقتتو تامتتت عئال ئلإل اتترئن ئلاقزقااقتتو نئل،قإلقااقتتو  فاعتإلتتعن تشتتةو ،اإلتتا فتت  تنلقتتي ترئ،قتت  نرئثقتتو 

ائن إلحتتتتنؤ نئ تتتئ إلتتتا ئلااقمتتتقا   قإل،تتتا تل تتتقص  رقمتتتو ئلةإلتتت  ئلإلمتتتت عإلو فتتت  تحتتتع تتتترئإل  نإلتغتتتاقرئن  عقتتتع، 
  Polycarpe تتتار، إلتتا ئلتتتا فء صتتاي  5032ئلتحمتتقا ئلتتنرئث  فتت  ئلن،التتو ئلعنلقتتو لل ا تتو ئلارقتتو إلتتا  تتف  تشتتةقع 

ا. ئال،ثتر إلتتا ،قلتن رئع  فتتتقا تا  تتر. ئالشتة 03ن  02ن  00ن 06 8ن  1ن  5ن  0تثإلتاا  تر. إشتةاعقو  تت  
،قلن رئع  ع ت رن إاتان ئلتانر  نتا تمقو  ر. ئقشةا.  ع تعن إل  اتتاا  إق اتقتو امتتقا  نتا تراتاإل  ئلترتقتو  06

  إلمتإلر عل  ئلر ال إلا حما  امتو ئلااقمقا ف  ئل ق  ئلت اقر  ئلثالث    
ن إلحتتتنؤ نئ تتئ إلتتا ئلااقمتتقا  إلإلتتا نإلتتا ئلإل إلتت  ئلحصتتن  علتت  ترئ،قتت  نرئثقتتو ن اتترئن  عقتتع، إلتتا ئلتتتا فء ائ 

ق ةتتت  ئلتغتتتا  علق تتتا لتتتق  ح،تتترئ علتتت  ئأصتتتحاء تتتت  ئلإلصتتتاتقا تقضتتتا  نفقإلتتتا قتتت ت  عرضتتتا لاتتتتاا  تحتتتع ئلتحتتتنث 
  فء  لقلو ئلإلحتنؤ إلا ئلااقمقا ئلإلاشنر، حن  ئمت عئال ئقشةا. ف  ئمتحعئث  ارئن إلا ئلتا

 
 PolyCarpeل الباقالء / صنف ( متوسط محتوى الفايسين ومدياته في محصو 1الجدول ) 

         المعرض لثمان جرع إشعاعية: 

ئل رعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ئقشةاعقو
 )،قلنرئع (

 إلحتنؤ ئلااقمقا ) % (
ئالاحتتتتتتتتتتتترئي  ±ئلإلتنمتتتتتتتتتتتت  

 ئلمقام 

 
 ئلإلعؤ

عتتتتتتتتتتتتتتتتعع ئلتتتتتتتتتتتتتتتتتانر 
 ئلإل تتر، 

0 62033  62056 62010  - 62811 30 

5 62015    626013 62265  - 06001 036 

1 62000   62013 62005  - 02000 03 

8 62050   62000 62210  - 02000 083 

06 62380   62053 62250  - 02262 81 

00 62086   62600 62016  - 62566 2 

02 62560 _________ 0 

 ئلإلماراو
 ) قر ئلإلشةع(

62011   62000 62321  - 62880 02 

 
 بعض المراجع

  تتاثقر ئلةإللقتان ئلتصتاقةقو علت  إلحتتنؤ ئلتتا فء إلتا 0810ئل رقح   فار  عتتع ئل،ترقال حتقت     0
Vicine          نCovicine  ئلإلمتتو لظا ر، ئلتحمت  تالتتا فءFavism رمتالو إلا متتقر   متال  

 ئلصااعان ئلغائاقو  ،لقو ئلزرئعو   اإلةو تغعئع 
  ئلتر،قتتتتت  ئل،قإلقتتتتتاا  نتةتتتتتض ئلصتتتتتتاان   تتتتتت ثقر تشتتتتتةو  اإلتتتتتا علتتتتت0810اتتتتتا    ئقثتتتتتار ز،تتتتت     2

(  رمتالو إلا متتقر   متال ئلصتااعان ئلغائاقتو  ،لقتو  .Vicia faba Lئلاقزقن،قإلقااقو لتانر ئلتتا فء )
 ئلزرئعو   اإلةو تغعئع 



 

 

  إلتتتترض ئلتتتتتا فء فتتت  ئلمتتتتةنعقو  إللحتتتتو  تتت  نعلتتتتنال  عئر ئل إلتتتتا قر 0815عتتتتع ئلتتتترزئو  رعتتتع    0
 لل تاعو نئلاشر 

  ئالفتتاو ئلإلمتتتمتلقو لتصتتاقع ئلتمنلقتتان نعنر تتا فتت  ئالإلتتا ئلغتتائا   2666 ئلمقمتت   إل تتع  ضتتإلع   0
  33 - 36( 0)08إل لو ئلزرئعو نئلتاإلقو ف  ئلن ا ئلةرت  

 ( ع ااو      5 حقا تانر ئلتا فء + إلحلن   اعع             إلزج ت  ء لإلع،  )
  X g  166 رع إلر،ز                                                                          

 (               ع قمو   03لإلع، )                                                                   
                                           _______________________________ 

                                                
 (0رئ م                                           رئشح )                                                 

 ئعاع، ئمت فص +  رع  إلر،ز                                     
                                                  

 
 (2رئم                                    رئشح )                             

 (       0)ئل زء ئلغا  تالاشا(                                           قإلزج إلع )                    
 

 (0رئشح )                                  إلرئن(                  0 م  تالإلاء ئلإلم ر ) 
)إلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لص                                                                               

 ئلترنتقا(
ت اقي                                         ترمق  حاإلض              ترشقح             

 فااو
 

إلتتتا  0متتال 36ئلإلمتتت لص تامتتتت عئال           pHتمتتعقر ئل،لن،ن،متتقعئن               تةتتتعق                    
 ئئلإلمت لص

 عقار HCL (0 )ئلترقإلقعقاقو                      إلحلن                        
ترشتتتتتقح  تتتتتتف                                                                                                

 ئلغشاء ر ال
( 0لإلع، ) xg           06666 800 رع إلر،ز                                                                

 ماعان
 ( ع قمو06لإلع، )                                                              

 متتتتتتتتتت                                                                                                      
 إلا  0مال 23

                                                                                                         
 ئلإلاء ئلإلم ر

 رئم                                        رئشح                                        
)ترنتقاان إلةزنلو(                                )ق إل (               إعاع،                                 

 ترشقح
 



 

 

إلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترئن(                                                       0 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تالإلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء ئلإلم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر )                           
 ت اقي

 
إعتتتتتتتتتاع، ئل تتتتتتتتترع ئلإلر،تتتتتتتتتز                                                 تمتتتتتتتتتعقر                             

 ئل،لن،ن،مقعئن
                                                                                                          

 ئلترقإلقعقاقو
 

 رئم  )ترنتقاان إلةزنلو(                       رئشح )ق إل (       
 

 ت اقي                
 

  عقر ئل،لن،ن،مقعئن ئلترقإلقعقاقون    
ت المعزولةةة والنشةةا مةةن بةةذور البةةاقالء الجافةةة لتقةةدير الكلوكوكسةةيدات مخطةةط يوضةةت طريقةةة تحضةةير البروتينةةا

 البريميدينية.
 


