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 حقذيز بعض انخىاص انطبيعيت وانكيًيبئيت نهًشزوة انغبسي طفٍ أة

 
        -طهيًت فزج انالفي   - يحًذ ييًىٌ انهًبني -خذيجت عبذانظالو إحًيذة أحًذ 

 عبئشت وَيض عبذانهبدي

 ل٘ـب٘ا -جاهعة ظبِا  -كل٘ة العلْم   -قعن الك٘و٘اء 

 

 :انًهخض

كااى  ّلارل اظاهِك  الوراسّكاا الزاشٗاة  ٗصداد اإلقباا  ككراسع ىلأ اًّٙةفٖ ُرٍ 

ُدفٌا هي ُرٍ الدزاظاة قدادٗس كعال الصاْاط اليب٘ع٘اة ّالك٘و٘ال٘اة للوراسّي الزااشٕ 

-ألزكع ىٌ٘ااا هاي ئًهاار ااسكاا هصهلفاةة ااسكة أفسٗد٘اا   اساكلط (7UP)ظفي أي 

اا ل٘ب٘ا(ة دكٖ  دكاٖ( ّالعسك٘اة  األزدى( قان ااساء الوٌه ا -ل٘ب٘ا(ة أكْ ىيٌٖ  كٌزاشٕ

ل٘ب٘ااا ّقاان الهعاهاال هااع الٌهااالع الوهب اال ىلِ٘ااا –ىرااْال٘ام هااي هبااكا كودٌٗااة ظاابِا 

ّكاًا  ANOVA ) [Analysis of  Variance [كاظاهصدام كسًااهع الهبل٘ال اإلئ االٖ 

 كالهالٖ: 

أىلاأ ق٘وااة كاًاا  لوٌااهع  443.1ة  44311ق٘وااة هعاهاال اإلًكعاااز قساّئاا  كاا٘ي 

ة  04999 الواااْاد ال ااالبة الرالباااة( قساّئااا  كااا٘ي أفسٗد٘ااااة الٌعااابة الولْٗاااة للهسك٘اااص 

% أىلاأ ًعاابة كاًاا  لوٌااهع دكااٖة الٌعاابة الولْٗااة للس ْكااة قساّئاا  كاا٘ي 404399

% أىلٔ ًعبة كاً  لوٌهع العسك٘ةة ق٘وة األض الِ٘سّجٌٖ٘ قساّئ  04499ّ 78478

أىلأ ق٘واة كاًا  لوٌاهع دكاٖة الٌعابة الولْٗاة للبوْياة الكل٘اة  341.9ّ 34939ك٘ي 

أىلاأ ق٘وااة كاًاا  لوٌااهع أكااْ ىيٌااٖ ّالٌعاابة الولْٗااة  94389ّ 94079كاا٘ي قساّئاا  

% أىلٔ ًعابة كاًا  لوٌاهع أفسٗد٘اا 74399ّ 14399لب ن الزاش الوفدْد قساّئ  ك٘ي 

ّدكاا4ٖ البوْيااة الكل٘ااة لكاال الوٌه اااا كاًاا  أقاال أّ يااوي البااد الوعااوْ  كااَ فااٖ 

 الوْاصفة الد٘اظ٘ة الل٘ب٘ة ّالو سٗة4

 

 :تـــــــــانًقذي

ٗعْد ئًهار الورسّكاا الزاشٗاة ئلأ الداسى العااكع ىراس ئ٘ا  تِاسا كهدل٘اد لو٘ااٍ 

غااش ثاأً أكعا٘د الكسكاْى الٌ٘اك٘ع الزاشٗة الهٖ كاى ٗعهدد أى لِا أثسام ىكج٘امة فأي٘ف 

ال اْداة  هااء الٌدٔ الٔ الواء ال٘عس قب  يزط ىالٔ ّدزجة ئسازع هٌصفضة ل٘عئ

ًكِة4 ّٗد د كالوراسّكاا الزاشٗاة أّ هْاد هبل٘ة ثن هْاد ايافة ثن قيْزا كعد ذل  ك

 ّال ااْدا( هرااسّكاا صااٌاى٘ة هضاااا ئلِ٘ااا هااْاد ئاف ااة Soft drinkالوس باااا  

 ًّكِاا قعيِ٘ا اليعن الوو٘ص الرٕ ٗصهلف هي ًْع ٙخس ئعب الٌكِة الوضافة4 
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ّي الزااشٕ ظافي قددٗس كعل الصْاط اليب٘ع٘ة ّالك٘و٘ال٘ة للورس انهذف يٍ انبحث 

ل٘ب٘ااا(ة أكااْ -ًهااار اااسكاا هصهلفااةة اااسكة أفسٗد٘ااا   ااساكلطإلأي ألزكااع ىٌ٘اااا هااي 

 4ل٘ب٘ا(ة دكٖ  دكٖ( ّالعسك٘ة  األزدى( -ىيٌٖ  كٌزاشٕ

 

 :انًكىَبث األطبطيت نهًشزوببث انغبسيت 

% هاي الب ان الكلاٖ للوراسّية ّٗضااا العاكس كب٘ا  .7ّٗركل أكرس هاي  الواء

% هي كهلة الورسّي ّلوسيأ العاكسٕ 43-7الوبلْ  الٌِالٖ ًبْ قكْى ًعبهَ فٖ 

كواا قضاااا ىاادع أئوااا   (Diet4هٌصّىاة الْئااداا البسازٗااة   بل٘ااةقضااا هااْاد ه  

هٌِا ئول العهسٗ  ّاليس سٗ  ّالفْظفْزٗ  ًّعبة الفعفْز ٗ ب أى ال قصٗد ىلأ 

099ppm  ٗ099ةة هدادزع كصااهط أكعا٘د الفعافْز   الوْاصافة الد٘اظا٘ة الو اس. )

 ًّااْع البواال الوعااهعول ّكو٘هااَ الوضااافة ٗعهوااد ىلاأ ًااْع الورااسّي الوبضااس4

ّقضاااا أٗضااا هكعااباا اليعاان ّالسالبااة ُّااٖ هااْاد لِااا ًكِااة هٌاظاابة إلىياااء  عاان 

خاااط  هكعااباا  ب٘ع٘ااة ّصااٌاى٘ة(4 قضاااا أٗضااام هااْاد قلااْى الورااسّكاا ٗ ااب أى 

هبلاال كفعاال األئ٘اااء الدق٘دااة أّ قكااْى ثاكهااة ال قااإثس فااٖ  عاان ّزالبااة الورااسّي ّال ق

غااش ثااًٖ أكعا٘د الكسكاْى ف٘ضااا  الوْاد الك٘و٘ال٘اة الوْجاْدع فاٖ الورـاـسّكااة أهاا

ككو٘اا كب٘سعة ّظو٘  ُرٍ الورسّكاا كالورسّكاا الزاشٗة ًعبة الئهْالِا ىلأ ُارا 

ًاَ الزاشة ّٗ ب أى قبدد كو٘ة الزاش الهاٖ قبهِْٗاا شجاجاة الوراسّي قبدٗادام دق٘داامة أل

ٗإثس فٖ صفاقَ قأث٘سام كب٘سام فِٖ  األئوا ( قعيٖ الوراسّي اليعان الصااط ّقبال 

هبل غاش األكع ٘ية ّكرل  ٗعااىد ىلأ قْقاف ئادّي قز٘اس  عان أّ لاْى الوراسّي 

( ّهااي هكًْاقاااَ .400ّقصفاال الاااسقن الِ٘اادزّجٌٖ٘ للوراااسّي  ئككااْ ّ خاااسّىة 

ٌكِة قضاا ىادع ئلٔ هرسّكاا  الكْال4 الكاف٘٘ي ُّٔ هادع ه 
 

 :أضزار انًشزوببث انغبسيت 

هكىا  ظاكس كاف٘اة لهاده٘س ف٘هااه٘ي  ي(ة 49قبهْٕ العلبة الْائدع ىلأ هاا ٗعااد  

الااارٕ ٗاااإدٕ ًد اااَ ئلااأ ظاااـْء الِضااانة ياااعف البٌ٘اااةة الك كاااةة ال اااداعة األز ة 

اإلييساكاا الع ب٘ةة الهرٌ اا العضل٘ة ّقبهْٕ أٗضام ىلأ الكااف٘٘ية الارٕ ٗاإدٕ 

دع يسكاا الدلبة ازقفاع يزط الدمة العاـكسة شٗاادع البوْياة الوعدٗاة ُّارا ئلٔ شٗا

قااد ٗعاابب الهِاكاااا ّقدسئاااا للوعاادع ّاإلثٌااا ىرااسة كوااا ٗعواال ىلاأ ئيااعاا ياازط 

 صوام الوسٕء العفلٖ هعببام األلن ّااللهِاي4

قبهْٕ ىلٔ أئوا  فعفْزٗة قإدٕ ئلٔ ُرااة الع ام ّخاصة فٖ ظي الوساُدةة 

أئواا  الفعافْزٗ  ّالوال٘ا  ّالكسكًْ٘ا  الهاٖ قعابب ق كال  بداة الوٌ٘اا  قبهْٕ ىلٔ

الباه٘ة لألظٌاىة ٗبهْٕ الداٗ  هٌِا ىلٔ الوبل٘اا ال ٌاى٘ة الهٖ قِدد الوا  ّقاإدٕ 

ئلٔ فدداى الراكسع الهدزٗ ٖ ّئصاكة الكبد كالهل٘ف4 قبهْٕ أٗضام ىلٔ غاش ثاًٖ أكعا٘د 

هاي الصواالس اللعاك٘اة الِاهاة فاٖ ىول٘اة الِضان  الكسكْى الرٕ ٗإدٕ ئلٔ ئسهاى الوعدع

ىٌد قٌاّلِا هع اليعام أّ كعــــدٍة ّقــــإدٕ ئلٔ ئلزـاء دّز األًصٗوااا الِاياوة الهاٖ 

قفسشُا الوعدع ئ٘  ئًَ ٗ صفل دزجة البسازع فهفدد األًصٗواا الِايوة قادزقِا ىلاـٔ 
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شاا ّكعال أًاْاع العاوْم العول فك قِضن اليعام ج٘ادام هواا ٗــاـإدٕ ئلأ قكاْى الزاا

الهااٖ قٌهداال هااع الاادم ئلاأ خكٗــــــااـا ال عاان ّقااد قااإدٕ فااٖ الٌِاٗااة ئلاأ العدٗااد هااي 

األهسا 4 الكالعْ٘م الوراي ٗهساكن فٖ العسّ  ّخكٗا ال لاد ّاألىضااء البْ٘ٗاة هواا 

 ٗإثس ىلٖ ّتالــــــف الكلٔ ّٗعبب ئ ْع الكل٘ة4
 

 ت:انقيًت انغذائيت نهًشزوببث انغبسي  
جو٘اااع الوراااسّكاا الزاشٗاااة قعهباااس ذاا ق٘واااة غرال٘اااة هٌصفضاااةة ال قبهااإْ ىلااأ 

البسّقٌ٘اا أّ الدُْى أّ الف٘هاهٌ٘اا أّ الوعادىة ّقبْٕ كو٘اا كب٘اسع هاي العاكسٗاا 

الصاّٗااةة ّكو٘ااة قل٘لااة جاادام هااي األهااك ة أهااا كالٌعاابة للورااسّكاا الصاصااة كوسياأ 

دااد قان اظااهبدا  العاكس فِ٘ااا كوسكاب األظبسقــااـام العاكسٕ ّالبو٘اة الزرال٘ااة  الاداٗ (ة ف

ئوضا٘ي أهٌ٘٘ا٘ي ُواا اإلظابازق٘  ّالفٌ٘٘ال أالًا٘ي اللاراى ْٗلاداى ىٌاد  ُّْ ىبازع ىاي

هاسع( ُّاْ ال ٗ ال  4999-099اقبادُوا  عن ئلْ قفْ  ئكّقاَ ئاكّع العاكسّش  

 (PKU)4لوي ٗعاًٖ هس  الفٌ٘٘ل ك٘هْى ْٗزٗا 
 

 ببث انغبسيت:األَىاع انزئيظيت نهًشزو 

ق ٌف الورسّكاا ئعب الٌكِة الوضافة ئلٖ الب٘بعٖ كْال ّالكْكا كْال ًّكِهِوا 

الكاْالة العاافي أي ّالعابساٗ  ًّكِهِوااا الل٘واْىة الو٘سًاادا ّالفاًهاا ًّكِهِوااا البسقدااا  

 ّالف٘وهْ ّالفْاكَ الوركلة ًّكِهِوا العٌب4
 

 :انظفٍ أة ويكىَبحه 

ق ازٗاة لوراسّي غااشٕ كٌكِاة الل٘واْى خاالٖ هاي  ُّاْ ىكهاة UP8كاإلً ل٘صٗة 

الكاف٘٘ية هي ئًهار ه وْىـــــــة الدكهْز ك٘بس ظٌاكل فاٖ الْالٗااا الوهبادع ّقاد أًـاـهع 

4 ّٗهكااْى هااي ه٘اااٍ غاشٗااةة ظااكسة ًكِااة البوضاا٘ااة ئواال 4000ألّ  هااسع ىااـام 

  العهسٗ ة ئول الهفا   الوال٘ (ة كٌصّاا ال ْدْٗم ّظهساا ال ْدْٗم4
 

 :بُشواث انظىديىو 
(ة ٗعاهصدم E211هل  ال ْدْٗم لبول البٌصّٗ  هي الوضافاا الزرال٘اة ّزقواَ  

أٗضأم كوادع ئاف ة فٖ الْظط البوضٖ ئهٔ ٗإدٕ ئلأ قراكل ئوال البٌصّٗا  الارٕ 

قسجع ئلَ٘ الفاىل٘ة فٖ ئٗداا ًوْ البكه٘سٗاة ّٗوهص داخل الصكٗاا الب٘اة للبكه٘سٗاا ّئذا 

فاًَ ٗدلال الهصواس الكُاْالٖ لل لْكاْش ىاي  سٗا   . اخل الصكٗا د pHكاً  ق٘وة 

%ة ّٗهصلص ال عن هي ئول البٌصّٗ  كسكياَ هاع .0أًصٗن الفْظفْكهْكٌ٘اش كٌعبة 

هااْاد قيب٘ااة هراال ئواال ال لْكْ٘زًّ٘اا  أّ البواال األهٌ٘ااٖ ال كٗعاا٘ي الاارٕ ٗكااْى 

(4 ّالدااًْى العاالوٖ 0997ّاىة ئول الِ٘بْزّٗ  الرٕ ٗيس  هع البْ   أئود ّهس

لهاس هاي الوراسّي 499جن هي كٌصّاا ال ْدْٗم ىلٔ .4ال ٗعو  كايافة أكرس هي 

جان ٗكاْى قاازٗ  ال اكئ٘ة أ اْ  ّلكاي ىلأ ئعااي .4ّفٖ ئالة ئياافة أكراس هاي 

 صبة البرس4 
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 :حًض انظخزيك 

  ُّْ ئول العهسٗ  أّ هل  الل٘وْى ُْ ئول ىضْٕ يع٘ف ْٗجــد فٖ الوْال   

 هادع ئاف ة  ب٘ع٘ة قعهصدم إليافة هرا  ئوضٖ لأل عوة ّالورسّكاا4
 

 :طخزاث انظىديىو 

هااااااي الوااااااْاد الوضااااااافة للورااااااـسّي ّٗعااااااـهصدم لضاااااابط ئوْيااااااة الْظااااااط4    

 0940www.wikipedia.org- 4) 
 

 :ىاد وانطزقــــــــانً
 

 :جًع انعيُبث  
ي أي هي ئًهار اسكاا هصهلفة قن العول ىلٔ أزكع ىٌ٘اا هي الورسّي الزاشٕ ظف

ل٘ب٘اا ّال ادّ  الهاالٖ -ىرْال٘ام هي هبكا ق ازٗاة كودٌٗاة ظابِا ّالوٌه اا قن اساؤُا

  ٗب٘ي أُن ك٘اًاقِا4 (1)زقن 
 

 (: بيبَبث انعيُبث انًظخخذيت1جذول )

ُخج ًُ  ان
انشزكت 

 انًُخجت
ُخج ًُ  انبهذ ان

طعت  حبريخ انظالحيت

انعبىة 

 )يم(
 ءاإلَخهب اإلَخبج

 331 و11/11/1111 و11/11/1111 نيبيب -بُغبسي أبىعطُي  طبعت  

 331 و11/11/1111 و11/11/1111 نيبيب -طزابهض أفزيقيب  طفٍ أة

 331 و11/10/1111 و13/10/1111 دبي  دبي طفٍ أة

 331 و11/10/1111 و11/10/1111 األردٌ انعزبيت َبيض أة

 

ٌاهع الراسكة العسك٘اة ُواا أٗضاام ظافي أي الورسّي ظبعة ه ٌهع اسكة أكْىيٌٖ ًّاٗ ط أي ه 

 ّهي ال دٗس كالركس الدْ  أًٌا لن ًعهيع الب ْ  ىلٔ ىٌ٘اا لِا ًفط قازٗ  اإلًهار4
 

 ىاد: ــــــــــانً
  :انًحبنيــم 

ئواال ُ٘اادزّكلْزٗ ة   N.949ُ٘دزّكعاا٘د صااْدْٗمة   944Nهبال٘اال ق٘اظاا٘ة 

ضاس كواا ذكاس.94 (ة األهاك  ّالوبال٘ال (Vogel, 1979 % دل٘ال الفٌ٘اْ  ف٘راال٘ي ئ 

 الوعهصدهة هي ئًهار اسكة ه٘سٗ 4
 

 :انشجبجيبث واألجهشة  

دّاز  ق٘اظ٘ةة هاصاا ئ و٘ةة أقواع قسا٘ ة كإّضة ظبائااة ظا٘داى شجاج٘اة 

جِـــــااـاش ق٘ــااـاض  هصاااك٘س هدزجااةة فااسى ق ف٘اافة ه٘ااصاى ئعـــــــــااـاضة هعااصٌااة
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جِــــــااااـاش  ة.309هْدٗاااال   pH Jenway Ion Meterاألض الِ٘اااادزّجٌٖ٘ 

 ABBE)4 60/70زفساكهْه٘هس  كٖ  
 

  :)طزق انخحهيم )أجزيج انخحبنيم في يعبيم قظى انكيًيبء بكهيت انعهىو جبيعت طبهب/نيبيب 

  :حقذيز يعبيم االَكظبر وانخزكيش 

ادل  قن قددٗس هعاهل االًكعااز ّالهسك٘اص للو   ٌه ااا كاظاهصدام جِااش السفساكهاْه٘هس ّى 

( أهااا الس ْكااة  فدااد ق اادزا كيااس  .400الٌهاالع ئسازٗااام كوااا ذكااس  ئككااْ ّ خااسّىة 

      A.O.A.C. 4009,كواا ّزد فاٖ   499الٌعابة الولْٗاة للواْاد ال البة الرالباة هاي 

 (09974؛ أئو٘دع ّ خسّىة 
 

  :حقذيز انحًىضت انكهيت 
عاا٘ي هااي الورااسّي كْاظااية هبلااْ  ق٘اظااٖ هااي ُ٘دزّكعااـ٘د قواا  هعاااٗسع ئ اان ه

ف٘رااال٘ي ثاان قاادزا البوْيااة الكل٘ااة ىلاأ أظاااض  ال ااْدْٗم فااٖ ّجااْد دل٘اال الفٌ٘ااْ 

 (09904البول العالد  ئول العهسٗ  الكهالٖ( كوا ذكس  ئكساُ٘ن ّ خسّىة 
 

 :حقذيز األص انهيذروجيُي  
ٌه اا كاظهصدام جِا كواا  pHش ق٘ااض األض الِ٘ادزّجٌٖ٘ أ ى٘د قددٗس البوْية للو 

 A.O.A.C., 1990 4)ّزد فٖ  
 

  :حقذيز حجى انغبس انًفقىد 

هاي ئعااي الفاس  فاٖ ئ ان هعا٘ي هاي الوراسّي قبال  قن قددٗس ئ ن الزااش الوفداْد

 ّكعد الهعص٘ي4
 

 :انخحهيم اإلحظبئي 

صااوو  كاال اله ااازي كْاقااع ثااكي هكااسزاا ّ باا  كسًاااهع الهبل٘اال اإلئ ااالٖ     

 ANOVA)  ىلٖ الٌهالع الهٖ ىْهل  ىلٔ أًِا ك٘اًاا فٖ قياع كاهل العرْال٘ة ّقن

 بدام لوا ذكاسٍ  049.( ىٌد هعـــــهْٓ هعٌْٗة > LSDئعــــــــاي أقل فس  هعٌْٕ  

 Gomes and Gomes, 19844) 

 

 :بئج وانًُبقشتـــــــانُخ

 
لوهْظط ثاكي هكاسزاا لكال ىٌ٘اة قن الهعاهل هع الٌهالع الوهب ل ىلِ٘ا كوا ذكسًا ظاكدا 

( ّقوا  هٌاقراة الٌهاالع ANOVAًّْقر  الٌهاالع كٌااء ىلٔا كسًااهع الهبل٘ال اإلئ االٖ  

 ( ّقْزً  كالوْاصفاا الد٘اظ٘ة الل٘ب٘ة ّالو سٗة04الوْيبة كال دّ  زقن  
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 . (UP- 7)(: َخبئج انخحبنيم انطبيعيت وانكيًيبئيت نهًشزوة انغبسي 1جذول )

ُخج ًُ  ان

 انًكىٌ     
 LSD انعزبيت دبي أفزيقيب أبىعطُي

انًىاطفبث 

 انقيبطيت

 انًظزيت انهيبيت

 يعبيم اإلَكظبر
B

1.3.3 
A

1.3.1 
C

1.3.1 
D

1.311 1.111 - - 

ًىاد انظهبت  ان

 )%(  انكهيت 
A

11.111 
A

11..11 
A

11.311 
B

0.111 1.011 - - 

 انزطىبت )%(
A

11.111 
B

11..11 
B

11..11 
A

01.111 1.011 - - 

pH 
C

3.111 
B

3.311 
A

3.1.1 
D

3.131 1.111 - - 

ًىضت انكهيت   انح

)%( 
A

311 .1 
B

1.311 
C

1.1 .1  
C

111 .1 1.131 
 <

1.3 
 <1.1. 

ًفقىد  حجى انغبس ان

 )%( 
B

1.311 
A

..311 
A

..311 
AB

..111 1.311 - - 

 0.00.توى معنوية > ال يوجد بينها فرق معنوي عند مس وفي نفس الصف العينات التي تحمل نفس الرمز
 

 :يعبيم االَكظبر 

الدااساءاا الوهب اال ىلِ٘ااا هااي السفساكهااْه٘هس قاان قعاادٗلِا ئسازٗااام ّ قساّئاا  كاا٘ي 

ئ٘اا  كاًاا  أدًاأ ق٘وااة لوٌااهع العسك٘ااة ّأىلاأ ق٘وااة لوٌااهع أفسٗد٘ااا4  443.1ّ 44431

 .الهبل٘ل اإلئ الٖ أتِس ّجْد فس  هعٌْٕ ك٘ي كل الوٌه اا
 

 خزكيش )انًىاد انظهبت انذائبت انكهيت(:انُظبت انًئىيت نه 

الٌهالع الوهب ل ىلِ٘ا هي السفساكهْه٘هس أٗضا قان قعادٗلِا ئسازٗاا لهأثسُاا كدزجاة 

% أدًأ ًعابة كاًا  لوٌاهع العسك٘اة 40439ّ 0 994البسازع ّالدساءاا قساّئا  كا٘ي

سك٘ة ّأىلٔ ًعبة لوٌهع دك4ٖ الهبل٘ل اإلئ الٖ أتِس ّجْد فس  هعٌْٕ ك٘ي هٌهع الع

ّكاقٖ الوٌه اا األخسٓ فاٖ ئا٘ي لان ٗ ِاس ّجاْد فاس  هعٌإْ كا٘ي هٌه ااا أفسٗد٘اا 

 4ّدكٖ ّأكْىيٌٖ
 

 :انُظبت انًئىيت نهزطىبت 

 499قاادزا الس ْكااة قدسٗب٘ااام كيااس  الٌعاابة الولْٗااة للوااْاد ال االبة الرالبااة هااي 

 % أدًاأ ق٘وااة كاًاا  لوٌااهع دكاا99.04ّٖ 78478ّالٌهااالع الوبعااْكة قساّئاا  كاا٘ي 

ّأىلٔ ق٘واة كاًا  لوٌاهع العسك٘اة4 الهبل٘ال اإلئ االٖ أتِاس ّجاْد فاس  هعٌإْ كا٘ي 

هٌااهع العسك٘ااة ّكاااقٖ الوٌه اااا األخااسٓ فااٖ ئاا٘ي لاان ٗ ِااس ّجااْد فااس  هعٌاإْ كاا٘ي 

 هٌه اا أفسٗد٘ا ّدكٖ ّأكْىي4ٌٖ
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  حقذيز األص انهيذروجيُي (pH: 

هع العسك٘اة ّأىلأ أدًأ ق٘واة كاًا  لوٌا .341ّ 3493قساّئ  كا٘ي  pHقساءاا  

ق٘وة لوٌاهع دكاٖ ّالداساءاا قاد  ىلأ أى الْظاط ئاهضا4ٖ الهبل٘ال اإلئ االٖ أتِاس 

 ّجْد فس  هعٌْٕ ك٘ي كل الوٌه اا4
 

 :انُظبت انًئىيت نهحًىضت انكهيت 

قعهبااس البوْيااة هد٘اااض لوبهاآْ الورااسّي هااي األئوااا  العضااْٗة ّئواال 

الاارٕ ٗااإدٕ ئلاأ شٗااادع البوْيااة فااٖ الواااء  CO2الكسكًْ٘اا  الٌاااقع هااي ئذاكااة غاااش 

 ّٗعهبس هي العْاهل األظاظ٘ة فٖ ىول٘اا البفظpH  4ّاًصفا  زقن

أدًأ ًعابة كاًا  لوٌاهع  94389ّ 9407 9  الٌعبة الولْٗة للبوْية قساّئ  ك٘ي

دكٖ ّأىلٔ ًعبة لوٌهع أكْىيٌٖ ًّهالع أغلب الوٌه اا كاً  أقل هاي أّ ياوي الباد 

% 943ْاصافة الد٘اظا٘ة الل٘ب٘اة ّالو اسٗة  ال قصٗاد ىاي األق ٔ الوعوْ   كاَ فاٖ الو

ٌاااهع .1ّ %( ىلااأ الهاااْال4ٖ الهبل٘ااال اإلئ اااالٖ أتِاااس ّجاااْد فاااس  هعٌااإْ كااا٘ي ه 

ٌهع أفسٗد٘ا ّكٌِ٘وا ّك٘ي الوٌه اا األخسٓ قٖ ئ٘ي لن ٗ  ِس ّجاْد فاس   أكْىيٌٖ ّه 

ٌهع دكٖ ّالعسك٘ة4  هعٌْٕ ك٘ي ه 
  
 :حجى انغبس انًفقىد  

أدًأ ق٘واة %   74399%,14399كا٘ي    ًعابهَالوفدْد للعٌ٘اا قساّئائ ن الزاش 

أفسٗد٘ا ّهٌهع دك4ٖ الهبل٘ل اإلئ االٖ أتِاس  كاً  لوٌهع أكْىيٌٖ ّأىلٔ ق٘وة لوٌهع

دكاٖ ّهٌاهع  ّجْد فاس  هعٌإْ كا٘ي هٌاهع أفسٗد٘اا ّهٌاهع أكاْىيٌٖ ّكارل  كا٘ي هٌاهع

 ّكاقٖ الوٌه اا األخس4ٓ أكْىيٌٖ فٖ ئ٘ي لن ٗ ِس فس  هعٌْٕ ك٘ي هٌهع العسك٘ة

خكصة الٌهالع أى أىلٔ هعاهل أًكعاز كاى لوٌهع أفسٗد٘اة ق٘وة األض الِ٘دزّجٌٖ٘ 

دل  ىلٔ أى كل الوٌه اا ذاا ّظط ئاهضٖ ُّرا هي اسّ  الورسّي الزاشٕة 

أىلٔ ًعبة للبوْية الكل٘ة لوٌهع أكْىيٌٖ ُّرا ٗد  ىلٔ أى لِرا الوٌهع قاكل٘ة أكرس 

صصٗي ّالبفظة كرل  كاً  لَ أدًٔ ًعبة لب ن الزاش الوفدْد ُّرا ٗد  ىلٔ هي غ٘سٍ لله

قدزقَ ىلٔ االئهفات كالبول أكرس هي الوٌه اا األخسٓ هوا ٗ علَ األكرس جْدع 

 ئعب الصْاط الهٖ قن قددٗسُا4 

 

 :انًزاجـــــــــــع
إبررزاميىع عرربطم يحًررذ وخهيررمع يحًررذ َميررم حجرربج ويظررطف،ع إبررزاميى درويرر ع 

اليس  العول٘ة لهدادٗس الوكًْاـاا الك٘و٘ال٘اة فاٖ األًعا ة الٌباق٘اة الوسكبااا  ع(1111)

 غ٘س الوعدً٘ة ال صء الراًٖة هٌرأع الوعازاة اليبعة األّلٔة اإلظكٌدزٗة4

أظاظا٘اا ك٘و٘ااء األغرٗاةة داز  (..111 ) أحًذع أحًرذ عبورىر ويرزواٌع انعربرف  يرث

 ة كٌزاشٕة ل٘ب٘ا4الكهاي ال دٗدع الوهبدعة اليبعة األّلٔ
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 (.1111 )إحًيذةع خذيجت عبذ انظالوع  شالع جالل عبذانفخبح وانهًبنيع يحًرذ ييًرىٌ

دزاظــة الهسك٘ب اليب٘عٖ ّالك٘و٘الٖ لبعل أًْاع األغرٗاة الوعلباةة زظاالة هاجعاه٘سة 

 جاهعة ظبِاة ل٘ب٘ا4

 (..100 )حالبىعأحًررذ طررعذ وبررذيعع عرربدل سكرري يحًررذ وبخيررجع يحًررىد عهرري أحًررذ     
قكٌْلْج٘ا ال ٌاىاا الزرال٘ة أظط ئفظ ّق ٌ٘ع األغرٗةة الوكهبة األكادٗو٘اةة اليبعاة 

 األّلٔة الداُسع4  

 47/09974الد٘اظ٘ة الل٘ب٘ة زقن  انًىاطفت     

 4/099.4-337الد٘اظ٘ة الو سٗة  انًىاطفت
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to study some physical and chemical 

properties of the gases soft drink known by four different made seven up       

(7 up) drink (Africa, Abo atni, Dubai and Alarabia companies), which were 

randomly collected from different supermarket in Sebha City, based on the 

statistical analysis [(ANOVA) analysis of variance]. 

 These results obtained showed that the reflective index ranged from 

1.344 to 1.354 Africa drink has the highest value, concentration percentage 

(calculated as soluble  solid substances) ranged from 9.000 to 12.300% the 

highest percentage found in Dubai product, the percentage of humidity 

ranged from 78.670 to 91.000% and that the highest value was found in 

Alarabia product, pH value ranged from 3.030 to 3.450 the highest value was 

found in Dubai product,Total acidity percentage ranged from 0.260 to 

http://www.wikipedia.org/
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0.370% the highest value was found in Aboatni product. The obtained result 

were within the allowed level of Libyan and Egyptian standards and the 

percentage of loosing gas volume ranged from 4.300 to 6.300% the highest 

percentage found in Africa product.  

Conclusively, from these results could be concluded that the highest 

pH value was found in Dubai product, the highest total acidity percentage 

was found in Aboatni product and the highest percentage of loosing gas 

volume found in Africa product. The obtained result were within the allowed 

level of Libyan and Egyptian standards.  

Key words: Some physical & chemical properties, gases soft drinks, 

Seven Up. 
 


