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 الملخص

Feتأثير . 2014. صانحح، نٕغٛاذٙ ل
2+

 إلي محتوى ميتابوليت ثانوً اسياتيكوسيذً 

 M Sعلي الوسيلة  (أستاٌ. كُٛرٛهال اسٛاذٛكا ل)وماديكاسوسيذً كينتيلال اسياتيكا 

قسى ػهى األحٛاء  فٙ كهٛح انؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا تدايؼح . انثحث. وماء النارجيل د-2،4بزيادة

افٛكا ساَذ٘ سافرش٘، ٔ . د: انًششف. يٕالَا يانك إتشاْٛى اإلساليٛح انحكٕيٛح ياالَح

. أحًذ َصٛح انذٍٚ انًاخسرٛش: انششف انذٍٚ

Feذأثٛش، : انكهًاخ األساسٛح
2+

كُٛرٛهال اسٛاذٛكا، اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘ ، 

ْٙ ٔاحذج يٍ انُثاذاخ انطثٛح انرٙ ذحرٕ٘ ػهٗ يدًٕػح انًشكثاخ انثإَٚح  كُٛرٛهال اسٛاذٛكا

يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح يٍ . انًرُٕػح، تًا فٙ رنك يحرٕٖ اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘

انُثاذاخ كُٛرٛهال اسٛاذٛكا فؼانح نهزاكشج، ٔانحشٔق، ٔاسذفاع ضغط انذو، ٔاأليشاض انؼصثٛح، 

ًٔٚكٍ ذؼضٚض يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح تاسرخذاو  .ٔانشتٕ، ٔانرٓاب انشؼة انٕٓائٛح ٔ أسُٚٛرس

Feانٛسٛرٕس إَٚاخ انًؼادٌ 
2+

Feٔذٕفٛش إَٚاخ انًؼادٌ . 
2+

 فٙ ٔسائم اإلػالو ثقافح فشػٛح ٚسثة 

 .اإلخٓاد يًا أدٖ إنٗ صٚادج إَراج انًشكثاخ انثإَٚح

Fe يغ احذٖ ػٕايم ذشكٛض ٚؼُٙ RALاسرخذاو ْزا انثحث تطشٚقح 
2+

ٚثذأ انثحث تانحث . 

Fe  ٕٚيا ثى ػالج انكهس سثكانرٕس فٙ انٕسٛهح يغ ذشكٛض46انكانس نًذج 
2+

( 0 ،90 ،100 ،100 

µM) . ٔصٌ انكانس ٔيحرٕٖ (انهٌٕ ٔانًهًس يٍ انكانس)الحظ انًؼهًاخ ٚؼُٙ انرشكم انكانس ،

انًالحظح انًٕسفٕنٕخٛح يٍ انكانس تّ تصشٚا . انًشكثاخ انثإَٚح اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘

كم أسثٕع، فٙ حٍٛ أَّ فٙ األسثٕع انشاتغ يٍ انكانس انثقٛهح ٔصَّ ػهٗ انرٕاصٌ، ٔخشٖ ذحهٛم 

فٙ  ANAVA ذى اخرثاس انثٛاَاخ انُٕػٛح تاسرخذاو .HPLCيحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح تاسرخذاو 

 .اذداِ ٔاحذ، فٙ حٍٛ ذى ذحهٛم انثٛاَاخ انُٕػٛح ٔصفٛا

Fe ْٙ أٌ إداسج ANAVAايا َرائح يٍ ذدشتح 
2+

ذأثٛش ػهٗ نٌٕ ٔيحرٕٖ انًشكثاخ  

انثإَٚح اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘، ٔنكُٓا نى ذؤثش ذأثٛشا حقٛقٛا ػهٗ انًهًس ٔانٕصٌ يٍ 

Feأضٛفد اسذفاع ذشكٛض . انكانس
2+ 

انٗ انٕسٛهح نٛكٌٕ انؼالج أكثش ذشكٛضا نٌٕ انكانس انز٘ ٚذل 

Feحصم أػهٗ ٔصٌ انكانس ػهٗ انؼالج يٍ  .ػهٗ انًحرٕٖ انؼانٙ يٍ انًشكثاخ انثإَٚح
2+

 ذشكٛض 

110 µM ْٕ 0.283يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘ أػهٗ فٙ  . غشاو

Feػالج تئضافح 
2+

 .غشاو100/ غشاو4.423غشاو 100ٔ/ غشاو3.792، أ٘ µM 110 ترشكٛض 

Feذشكٛض 
2+

 نهًُٕ انكانس ٔيحرٕٖ انًسرقهة انثإَ٘ اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘ ْٕ ترشكٛض 

100 µM. 

 


