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 بعض الخواص التغذوية لمنتجات بذور السمح
 

 2وصالح عبدالعزيز الميمان 1مهدي عمي القحطاني
 بريدة 666قسم تقنية التصنيع الغذائي، كمية التقنية الزراعية ببريدة، ص.ب. 1

 قسم عموم األغذية والتغذية، كمية عموم األغذية والزراعة، جامعة الممك سعود، الرياض6
 

ة الختتواص التغذويتتة لمركتتز ومعتتزوي البتتروتيس ودقيتتو الستتمح منتتتزوع التتد س وذلتتك بتقتتدير تمتتت دراستت :الممخصصص
مينية ومضتاد  ننزيمتي التربستيس والكيموتربستيس وقابميتة  ضتم البتروتيس ختارج الجستم ونستبة  عاليتة األحماض األ

الكيموتربستتيس منتجتتات الستتمح المختملتتة عمتتإ مضتتاد  ننزيمتتي التربستتيس و  احتتتوت. C-PERالبتتروتيس المحستتوبة 
وحتتتتدة نيتتتتاط م تتتتبط  4٫99و  5٫66حيتتتتث كتتتتاس نيتتتتاط مضتتتتاد  اانتتتتزيميس  تتتتي دقيتتتتو الستتتتمح منتتتتتزوع التتتتد س 

نيتتتاط مضتتتاد   انخلتتتاضاانتتتزيم/ممجم بتتتروتيسأ وقتتتد مدت المعاممتتتة انتتتتاج مركتتتز ومعتتتزوي بتتتروتيس الستتتمح نلتتتإ 
وتربستيس  تي مركتز البتروتيس بنستبة نياط م تبط ننتزيم التربستيس والكيم انخلضحيث  (P≤0.05)اانزيميس معنويًا 

عمإ الترتيب مقارنة بنيتاطمما  تي دقيتو الستمح منتتزوع التد س  تي حتيس انخلتض معنويتًا  تي معتزوي  :65و 15
عمإ الترتيب مقارنة بنياطمما  ي الدقيو منتتزوع التد س. كمتا موضتحت الدراستة  :67٫5و  89البروتيس بحوالي 

 قتيم حيث بمغت ، ة  عالية البروتيس المحسوبة لمنتجات السمح المختملةقابمية المضم خارج الجسم ونسب انخلاض
لتتدقيو الستتمح منتتتزوع التتد س ومركتتز البتتروتيس ومعتتزوي البتتروتيس  :89و  86و  81قابميتتة المضتتم ختتارج الجستتم 

 9.78 9٫96(   تتتتي حتتتتيس بمغتتتتت نستتتتبة  عاليتتتتة البتتتتروتيس المحستتتتوبة :96٫64مقارنتتتتة بالكتتتتازيس   عمتتتتإ الترتيتتتتب
 (.6٫51مإ نلس الترتيب مقارنة بالكازيس  ع 6٫94و

حتتتود دقيتتو الستتمح منتتتزوع التتد س عمتتإ كا تتة األحمتتاض األمينيتتة األساستتية وكتتاس غنيتتًا بالمستتتديس  تتي ا
حتتتود عمتتإ كميتتات محتتدودة متتس الريستتيس والتربتو تتاس والميوستتيس ولتتم تتت د عمميتتات الحصتتوي عمتتإ مركتتز احتتيس 

حتتتود معتتزوي البتتروتيس عمتتإ امتتس األحمتتاض األمينيتتة األساستتية. كمتتا  ومعتتزوي البتتروتيس نلتتإ تغيتترات  تتي محتتتوا 
قبي المدرسة والبالغيس متس  تذ  األحمتاض عتدا  كميات مس األحماض األمينية األساسية تلي بمتطمبات مطلاي ما

 قبي المدرسة.  الريسيس ألطلاي ما
 

كيموتربسيس، معزوي بروتيس الستمح، مركتز دقيو السمح منزوع الد س، م بط التربسيس، م بط الالكممات الدالة:   
 بروتيس السمح، قابمية المضم خارج الجسم، نسبة  عالية البروتيس المحسوبة. 
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 مقدمة
تعتبر البروتينات النباتية ذات م مية  ي مجتاي تصتنيع وتطتوير المنتجتات الغذائيتة لمتا تتميتز بت  

 ,Sze-Tao and Sathe)النمتائي  متس ختواص وظيليتة متعتددة تت  ر عمتإ قبتوي المستتممك لممنتت 

متس  (Mesembryanthemum forsskalei Hochst. ex Boiss). وتعتبر بذور نبتات الستمح (2000
و تو نبتات عيتبي غتض ينتمتي  :5أ66البذور الغنية بالبروتينات نذ يبمت  محتوا تا متس البتروتيس 

راضتتي المحتمتتة( وينمتتو  تتي مصتتر و مستتطيس  األ، Aizoac (Amr,1991)نلتتإ عائمتتة األيزونيتتات 
وبتتتذور الستتتمح متنا يتتتة  تتتي  ،(Amr,1991)والبحتتتريس وقطتتتر ويتتتماي المممكتتتة العربيتتتة الستتتعودية 

 ةبتتتذر  15776نلتتإ  (Amr, 1991) ةبتتذر  16999الصتتغر يصتتي عتتدد ا  تتي الجتتترام الواحتتد متتس 
 (.6996 ، الحسس
 (Al-Jassir et al., 1995). تتتم البتتتاح وس بدراستتتة التركيتتتب الكيميتتتائي لبتتتذور الستتمح ا

والختتتواص الحيويتتتة لتتتدقيو بتتتذور الستتتمح تحتتتت تتتتل ير معتتتامرت مختملتتتة م تتتي الطتتتب  والتحمتتتيص 
نال منتت  ال تتتتو ر م  دراستتات عتتس الختتواص التغذويتتة لمركتتزات ومعتتزوالت  ،(6995 ، التتدريويش

 بروتيس السمح.
م يتلاوت نياط ننزيم م بط ننزيم التربسيس  ي البذور المختملة حيث بمت  نيتاط م تبط ننتزي

 76٫1و  49٫5التربستتيس  تتتي دقيتتتو الكركديتت  منتتتزوع التتتد س ودقيتتتو  تتوي الصتتتويا منتتتزوع التتتد س 
 Al-Kahtani. كما وجد (Abu-Tarboush and Ahmed, 1996)وحدة/ممجم بروتيس عمإ الترتيب 

نياط م بط ننزيم التربسيس  ي منتجات بذور البتاس كتاس منخلضتًا بالمقارنتة متع  توي  مس  (1995)
ث بم  نياط  ذا الم بط  تي بتذور البتاس منزوعتة التد س ومركتزات البتروتيس ومعزوالتت   الصويا حي

 19و  69و  66 تتتتي حتتتتيس كتتتتاس النيتتتتاط  ،وحتتتتدة/ممجم بتتتتروتيس عمتتتتإ الترتيتتتتب 5و  14و  16
 ي دقيتو  توي الصتويا منتزوع التد س ومركتزات بتروتيس الصتويا  ،وحدة/ممجم بروتيس عمإ الترتيب

 ومعزوالت . 
كبيتترة  تتي نيتتاطي مضتتاد  ننزيمتتي  اختر تتات Singh and Jambuathan (1981)ذكتتر 

حيتتث كتتاس نيتتاط مضتتاد   (chickpea)التربستتيس والكيموتربستتيس  تتي صتتنليس متتس بتتذور الحمتتص 
ننتتتتزيم التربستتتتيس معمتتتتإ بالمقارنتتتتة متتتتع نيتتتتاط ننتتتتزيم الكيموتربستتتتيس. لم بطتتتتات اانزيمتتتتات المحممتتتتة 
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جية عمتتتإ حيوانتتتات التجتتتارب نذ قتتتد تتتت د  نلتتتإ تحطتتتم لمبتتتروتيس تتتتل يرات تغذويتتتة وحيويتتتة و ستتتيولو 
 .(Rackis,1972)البنكرياس وخلض  ضم البروتيس 

عمتإ مستتويات  احتوائمتاستخدامما تتم ي  تي ااك بعض العقبات التي تحد مس ننال مس  
المعتتزوالت والمركتتتزات  استتتخرصمختملتتة متتس م بطتتات التغذيتتة والتتتي يمكتتس مس تتتتل ر بعمميتتات 

وممتتتتا ستتتتبو تتضتتتتح م ميتتتتة دراستتتتة ختتتتواص معتتتتزوي ومركتتتتز  ،(Al-Kahtani, 1995)البروتينيتتتتة 
 بروتينات بذور السمح.

لذا كاس المدف مس  ذ  الدراسة تقييم بعض الخواص التغذوية لمعزوي ومركتز ودقيتو بتذور 
كمكوس غذائي خري تحضير مركزات بروتينيتة قتد  مامن االستلادةبمدف زيادة  ،السمح منتزوع الد س

  ي تدعيم بعض األغذية التقميدية وغير التقميدية لر ع محتوا ا مس البروتيس. تستخدم
 

 المواد وطرق العمل
 

 تحضير منتجات بذور السمح
 البذور الخام

متس منطقتة الجتوف  دومتة الجنتدي(   تت1467غترة محترم  تم الحصوي عمتإ بتذور الستمح
ائب التتتي تكبتتر بتتذور و ة اليتتازالتت mm 0.5منختتي ستتعت   باستتتخداموُنظلتتت البتتذور متتس اليتتوائب 

ائب التتي تصتُغر بتذور الستمح  رمتتي يتو ازالتة ال 0.35mmستتخدم منختي رختر ستعت  ا تم  ،الستمح
 BRAUN)لمتا عمميتة الطحتس بواستطة طاحونتة بتراوس  تلونت  ييتب  لتوس بتذور الستمح(  تم ُاجريت

COFFEE, ESPERESCO MILL MODEL, KMM30)  ووُضتعت  تي عبتوات محكمتة القلتي
 لمتحميي. استخداممام لحيس 4  ي ال رجة عمإ درجة حرارةوُحلظت 

  Defattedدقيق السمح منصزوع الدهن

ضر دقيو السمح منتتزوع التد س طبقتًا لطريقتة الجمعيتة الرستمية لكيميتائي التحميتي لعتام حُ 
متتي متتس متتذيب المكستتاس لكتتي واحتتد جتترام عينتتة والتحريتتك  5بإضتتا ة  (AOAC, 1995)م 1995

ستاعة  تم  64لمتدة  (Janke U. Kunkel KG IKA-WERK, Type RW15)بمحترك كمربتائي 
ُتركتتتت العينتتتة لتترستتتب وتبتتتع ذلتتتك نزالتتتة المتتتذيب وتجليتتتف العينتتتة عمتتتإ درجتتتة حتتترارة الغر تتتة لمتتتدة 
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م لحتيس 4ضعت  ي عبوات محكمة القلي وُحلظت  ي ال رجتة عمتإ درجتة حترارة ساعة  م وُ 64
 لمتحميي. استخدامما

 ُمركز بروتين السمح

متتس دقيتتو الستتمح منتتتزوع التتد س  (Protein concentrate)ُحضتتر ُمركتتز بتتروتيس الستتمح 
حيتتتث خمتتتط دقيتتتو الستتتمح منتتتتزوع التتتد س متتتع ااي تتتانوي   (Muttil, 1974)طبقتتتًا لطريقتتتة ميوتتتتي 

 تم تركتت  ،مي مس ااي انوي والتحريك لمدة ستاعتيس 19 جرام مس العينة نلإ1بنسبة  :79تركيز
بعد ذلك ريحت العينة وتركت لتجف عمإ درجة حترارة الغر تة  ،(Over night)العينة طواي الميي 

وحلظتت العينتة داختي عبتوات محكمتة القلتي  تي  0.35mmوُنخمت بمنختي مقتاس  ،ساعة64لمدة 
 لمتحميي. استخداممام لحيس 4ال رجة عمإ درجة حرارة 

 معزول بروتين السمح

وذلتك  (1 يتكي (Sosuski and McCurdy, 1987)ُحضتر معتزوي بتروتيس الستمح بطريقتة 
متي متس المتاق 19 متعجتم متس العينتة 1بخمط دقيو الستمح منتتزوع التد س متع المتاق المقطتر بمعتدي 

 تم  ،بواستطة  يدروكستيد الصتوديوم  واحتد عيتار ( 9عند  pHوضبط الرقم الميدروجيني  ،المقطر
نلتتتتس رقتتتتم األس  رك المخمتتتتوط لمتتتتدة ستتتتاعتيس عمتتتتإ درجتتتتة حتتتترارة الغر تتتتة متتتتع المحا ظتتتتة عمتتتتإُحتتتت

 ،دقيقتتة لمحصتتوي عمتتإ البتتروتيس التتذائب 69لمتتدة  (rpm 5000)الميتتدروجينيأ  تتم الطتترد المركتتز  
وتتم  ،مرة مخرد لمحصوي عمإ بقية البروتيس استخرص والمتبقي  الراسب( بعد الطرد المركز  تم 

 حتتتتتتتامض باستتتتتتتخدامترستتتتتتيب البتتتتتتروتيس عنتتتتتتد نقطتتتتتتتة التعتتتتتتادي الكمربتتتتتتي لبتتتتتتروتيس بتتتتتتتذور الستتتتتتمح 
تتتم تعيتتتيس نقطتتة التعتتادي الكمربتتي لبتتتروتيس بتتذور الستتمح  تتي  تتتذ   (.الميتتدروكموريك  واحتتد عيتتار 

دقيقتة  69لمتدة  (rpm 5000) م الطرد المركتز   ،(4٫57 رقم  pHالدراسة عند الرقم الميدروجيني 
ستتتتتخدام اب 7 عنتتتتد رقتتتتمعمتتتتإ pH وجمتتتتع معتتتتزوي بتتتتروتيس الستتتتمح ومعادلتتتتة التتتترقم الميتتتتدروجيني 

 Freeze Mobile)د الصوديوم  واحد عيار ( بعد ذلك تم تجليد  بواستطة جمتاز التجليتد  يدروكسي

12 SL The Virtis Company Inc, Garinen New York, USA)  وتترك المعتزوي عنتد درجتة
 BRAUN COFFEE, ESPERESCO MILL)ستتاعة  تتم طحنتتت العينتتة  64حتترارة الغر تتة لمتتدة 

MODEL, KMM30)  وُنخمت بمنخي مقاس(0.35 mm)  وحلظت داخي زجاجتة محكمتة القلتي  تي
 م لحيس نجراق التحميي.4ال رجة عمإ درجة حرارة 
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 :تحضير معزوي بروتيس السمح1يكي

 الدهن منزوع السمح دقيق

 الدهن منزوع السمح دقيق خلط
 1:01 بنسبة المقطر الماء مع

 9 عند الهيدروجيني ساأل ضبط

 الذائب/الراشح
Supernatant 

  rpm :::0 المركزي الطرد
 دقيقة :0 لمدة

 Acidification التحميض
 IP الكهربي التعادل نقطة على

(4.57) 

 ساعتين لمدة المخلوط تحريك
م 00 على  ْ 

 (1N) ضافةإ
NaOH 

 الراسب
Residue 

 HcL  ضافةإ
(1N) 

  Solution البروتين محلول

 Neutralization معادلة
  البروتين

 7 رقم pH عند المترسب

 Freez-drying التجفيد

 Precipitate مترسب بروتين

 الطحن

 (1N) ضافةإ
NaOH  

 السمح بروتين معزول
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 Amino acidاألحماض األمينية تقدير 

قُتدرت األحمتتاض األمينيتتة لمنتجتتات بتتذور الستمح منتتتزوع التتد س ومركتتز ومعتتزوي بتتروتيس 
بواستتطة جمتتاز  (AOAC, 1995)الستتمح طبقتتًا لطريقتتة الجمعيتتة الرستتمية لكيميتتائي التحميتتي لعتتام 

 Shimadzu LC-10 AD, Shimadzu) (HPLC)الكروموتوجرا يتتتتا الستتتتائمة عاليتتتتة األداق 

Corporation, Kyoto, Japan). 
 قابمية هضم البروتين خارج الجسم

 In-vitro protein digestibility (IVPD)قُتتدرت قابميتتة  ضتتم البتتروتيس ختتارج الجستتم 
لمنتجتتتات بتتتذور الستتتمح منتتتتزوع التتتد س ومركتتتز ومعتتتزوي بتتتروتيس الستتتمح طبقتتتًا لطريقتتتة الجمعيتتتة 

اانزيمتتات المحممتتة  باستتتخداموذلتتك  (AOAC, 1995)م 1995الرستتمية لكيميتتائي التحميتتي لعتتام 
عميمتتتا متتتس يتتتركة ستتتيجما  البروتييتتتز( والمتحصتتتي، الببتتتتديز، الكيموتربستتتيس، لمبتتتروتيس  التربستتتيس

(Sigma Chemical Co., St. Louins, Mo). 
 Calculated Protein efficiency Ratio (C-PER)نسبة فعالية البروتين المحسوبة 

لمنتجتتات بتتذور الستتمح منتتتزوع التتد س  (C-PER)قُتتدرت نستتبة  عاليتتة البتتروتيس المحستتوبة 
م 1995ة الرسمية لكيميائي التحميي لعتام طريقة الجمعي باستخدامومركز ومعزوي بروتيس السمح 

(AOAC, 1995)  النتتائ  المتحصتي عميمتا متس نستبة قابميتة المضتم ختارج الجستم  باستتخداموذلتك
ومقارنتمتا بالكتازيس  ،لبروتيس منتجات بذور الستمح ومتا تحتويت  متس األحمتاض األمينيتة األساستية

 القياسي. 
 Trypsinمثبط إنزيم التربسين تقدير 

ط م تتبط ننتتزيم التربستتيس لمنتجتتات بتتذور الستتمح منتتتزوع التتد س ومركتتز ومعتتزوي قتتدر نيتتا
م تبط ننتزيم التربستيس  استتخرصحيتث تتم  ،(Kakade et al., 1969)بتروتيس الستمح طبقتًا لطريقتة 
 .(pH=4.6)موالر   95أ9ستخدام محموي السترات المنظم امس منتجات بذور السمح ب

 Trypsin from porcine)ميت  متس بنكريتاس األبقتارستتخدم ننتزيم التربستيس المتحصتي عاُ 

pancreas)  واستتتتخدمت متتتادة(Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride) 
 .Sigma Chemical Co., St) كمتتادة لمتلاعتتي والتتذيس تتتم الحصتتوي عميممتتا متتس يتتركة ستتيجما 

Louins, Mo) عتتي اانزيمتتتي وتتتم قتتتراقة ايقتتتاف التلا :69تركيتتز  حتتامض الخميتتتك ذ واستتتتخدم
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وُحسبت وحتدة نيتاط  Blank ضابط باستخدامنانوميتر  419ة عند طوي موج درجة االمتصاص
نتانوميتر  419عند طوي متوجي 9٫91متصاصية بمقدارننزيم التربسيس بلنما الزيادة  ي وحدة اال

 . (Lowry et al.,1951)دقائو وُقدر تركيز البروتيس  ي مستخمص العينة بطريقة  19لمدة 
 Chymotrypsinمثبط إنزيم الكيموتربسين تقدير 

در نياط م بط ننزيم الكيموتربسيس لمنتجات بذور السمح منتزوع الد س ومركز ومعزوي قُ 
م تبط ننتزيم التربستيس  استتخرصحيتث تتم  (Kakade et al., 1970)بتروتيس الستمح طبقتًا لطريقتة 
 .(pH=7.6)موالر  9.91ت المنظم ورييستخدام محموي البامس منتجات بذور السمح ب

 Sigma)استخدم  ي التجربة ننزيم الكيموتربستيس والمتحصتي عميت  متس بنكريتاس األبقتار 

Chemical Co., St. Louins, Mo)  واستخدم الكازيس كمادة لتلاعتي(substrate)  واستتخدم حمتض
 ضتتتابط ستتتتخدام اب درجتتتة االمتصتتاصايقتتتاف التلاعتتي وتتتتم قتتراقة   TCAالخميتتك  ر تتتي الكموريتتد 

Blank نانوميتر وُحسبت وحدة نياط ننزيم الكيموتربسيس بلنما الزيتادة  تي  675ة عند طوي موج
وقُتتتدر تركيتتتز البتتتروتيس  تتتي  ،نتتتانوميتر 675ة عنتتتد طتتتوي موجتتت9.91متصاصتتتية بمقتتتداروحتتتدة اال

 .(Lowry et al.,1951)مستخمص العينة بطريقة 
 التحميل اإلحصائي

 Completely Randomized)التجتتتتارب تامتتتتة العيتتتتوائية استتتتخدمت طريقتتتتة تصتتتتميم 

Design) المتوستطات كانتت نتتتائ  لت رث مكتررات لكتتي عينتة وُقيمتت البيانتتات المتحصتي عميمتتا ،
متتس بتتذور الستتمح الختتام ومنتجاتتت   دقيتتو الستتمح منتتتزوع التتد س ومركتتز بتتروتيس الستتمح ومعتتزوي 

 وُحستبت  (SAS, 1990)ستاسم برنتام  ستتخدااب ANOVA تقتدير تحميتي التبتايسبتروتيس الستمح( ب
 Duncan, multiple)دنكتتس متعتتدد المتتدد اختبتتار  استتتخداماللتتروو المعنويتتة بتتيس المتوستتطات ب

range test). 
 
 

 النتائج والمناقشة
 

 مضادي إنزيمي التربسين والكيموتربسين
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نيتتتاط مضتتتاد  ننزيمتتتي التربستتتيس والكيموتربستتتيس لمنتجتتتات بتتتذور  (1 يوضتتتح الجتتتدوي 
وكتتتاس معمتتتإ  (P≤0.05)مح نذ كتتتاس نيتتتاط مضتتتاد  اانتتتزيميس مختملتتتًا  تتتي المنتجتتتات معنويتتتًا الستتت

نيتاط لكتر المضتاديس  تتي دقيتو الستمح منتزوع التتد س  تي حتيس كتاس نيتتاطمما األقتي  تي معتتزوي 
متس نيتاطمما  تي دقيتو الستمح منتزوع التد س وذلتك  :66٫56و 69٫64بروتيس السمح معاداًل لت 
 ي حتيس كتاس نيتاط األوي  ،لتربسيس وم بط ننزيم الكيموتربسيس عمإ التواليلكي مس م بط ننزيم ا

: مقارنتتتة بنيتتتاطمما  تتتي دقيتتتو الستتتمح منتتتزوع 75٫61و 85وال تتتاني  تتتي مركتتتز بتتتروتيس الستتتمح 
 الد س.

 
 نياط مضاد  ننزيمي التربسيس والكيموتربسيس لمنتجات بذور السمح. (.1 جدوي 

 دقيو السمح ر السمحمنتجات بذو 

 منتزوع الد س

 ُمركز بروتيس 
 السمح

 معزوي بروتيس 
 السمح

*م بط ننزيم التربسيس
 5٫66 Aa **±9٫67 4٫56 Ab±9٫15 1٫99 Bc±9٫94 

 :69٫64 :85٫9 :199 م بط ننزيم التربسيس  :(

              *م بط ننزيم الكيموتربسيس
 4٫99 Ba±9٫11 6٫98Bb±9٫14 1٫66 Ac±9٫96 

 :66٫56 :75٫61 :199 م بط ننزيم الكيموتربسيس  :(

 وحدة قياس مستود الم بط وحدة/ممجم بروتيس.*

اانجميزية الكبيرة المختملة  باألحرف. متوسطات القيم (n=3)االنحراف المعيار  ± المتوسط **
يرة اانجميزية الصغ باألحرف. ومتوسطات القيم (P≤0.05)معنويًا  اختر الكي صف تختمف 

 .(P≤0.05)معنويًا  اختر االمختملة لكي عمود تختمف 
 

ننتتتزيم التربستتتيس  وحتتتدة/ممجم بتتتروتيس(  تتتي  تتتذ  الدراستتتة منخلضتتتًا م تتتبط ويعتبتتتر نيتتتاط 
( عمإ بذور السمح منزوع الد س 6995( عس نياط   ي الدراسة التي مجرا ا الدريويش  5٫66 

 تما تتي نتتوعورغتتم وحتتد /ممجم بتتروتيس.  67٫96( 6995حيتتث بمتت  نيتتاط   تتي دراستتة التتدريويش  
ننزيم التربسيس المستخدم ومادة التلاعي وطريقة استخرص الم بط  ي كر الدراستيس نال مس  م بط

 نتتتاك  تتترو بتتتيس الدراستتتتيس وقتتتد حتتتدث  تتتذا التبتتتايس لنتتتتائ   تتتذا الم تتتبط كمتتتا حتتتدث  تتتي دراستتتتيس 
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 تتبط ننتتزيم التربستتيس  تتي دراستتة بمغتتت قيمتتة م حيتتث منلصتتمتيس لتتدقيو  تتوي الصتتويا منتتتزوع التتد س
Kakade et al. (1969)  197٫5  وحتدة /ممجتم بتروتيس  يمتا بمت  قيمتت   تي دراستةAl-Kahtani 

البتاس منتزوع  ةوحدة م بط/ممجم بروتيس. وبمغت قيمة م بط ننزيم التربسيس لدقيو بتذر  66 (1995)
وحتتدة /ممجتتم  48و16( 1996والحستتيس   Al-Kahtani (1995)التتد س  تتي دراستتتيس منلصتتمتيس 

م تتتبط ننتتتزيم التربستتتيس متتتع دراستتتة  نيتتتاط تتتي  االختتتترفبتتتروتيس عمتتتإ الترتيتتتب. وقتتتد ُيعتتتزد  تتتذا 
األصتناف والموستم والظتروف البيئيتة ودرجتة النضت  ومنيتل النبتات  الخترف( 6995الدريويش  

ا مس  التربتتة(  عينتتة  تتذ  الدراستتة متتس دومتتة الجنتتدي وعينتتة دراستتة التتدريويش متتس طبرجتتي( والستتيم
 ،  ر نوعيتة البتذور المستتخدمة لمدراستةتت ميضتا قتد ، ذ  البذور تنمو طبيعيًا عمإ ممطار الخريتف

 بتتذور الستتمح تتعتترض لعمميتتات نقتتع متتس قبتتي القتتائميس عمتتإ ننتتتاج بتتذور الستتمح  ُتجمتتع النباتتتات 
عمميتة  وتُلصي الكبسوالت المحتوية بداخمما بذور السمح  م تُنقع الكبسوالت  ي الماق لكي تستمي
وقتتد  ،تلتُتح الكبستوالت ومتتس  تم تترستب بتتذور الستمح  تي األستتلي وتطلتو مغملتة الكبستتولة ل عمتإ(

تختمف مدة النقع لدد القائميس عمإ ننتاج بذور الستمح  ربمتا تعرضتت عينتة الدراستة  تذ  لعمميتة 
إ ( وبمتتذا تتت  ر عمميتتة النقتتع عمتت6995متتس عمميتتة النقتتع  تتي دراستتة التتدريويش   مطتتوينقتتع لمتتدة 
( مس عمميتتة النقتتع تقمتتي متتس نيتتاط 6999وقتتد ذكتتر ممتتاس ويوستتف   .م تتبط ننتتزيم التربستتيس نيتتاط 

  ي  وي الصويا.  :69م بط ننزيم التربسيس بنسبة 
نياط م بط ننزيم التربسيس لمعزوي بروتيس السمح  ي  ذ  الدراسة مع متا  انخلاضيتلو 

عمتإ نيتاط م تبط ننتزيم التربستيس م تي  حيث ميار نلتإ تتل ير عوامتي عديتدة Liener (1975)ذكر  
نذ كتتتاس نيتتتاط م تتتبط ننتتتزيم التربستتتيس  تتتي  ،البتتتروتيس يوالتخميتتتر وعتتتز  واانبتتتاتالمعاممتتتة الحراريتتتة 

 مس نياط   ي دقيو السمح منزوع الد س. :69معزوي بروتيس السمح معاداًل لحوالي 
كيموتربستتتيس ميضتتتًا احتتتتواق بتتتذور الستتتمح عمتتتإ م تتتبط ال (1 توضتتتح النتتتتائ   تتتي الجتتتدوي 

وعموما كاس نياط  ذا الم تبط مقتي بالمقارنتة متع نيتاط م تبط ننتزيم التربستيس. كمتا ُتظمتر النتتائ  
نيتتتاط م تتبط ننتتزيم الكيموتربستتيس  تتتي مركتتز ومعتتزوي بتتروتيس الستتتمح  انخلتتاض تتي  تتذا الجتتدوي 

 Abu-Tarboush andبالمقارنة مع نياط   ي دقيو السمح منزوع الد س. ويتلو ذلك متع دراستة 

Ahmed (1996)  منزوع   م بط ننزيم الكيموتربسيس  ي دقيو الكركدي حصوي انخلاضحيث ذكرا
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بالمقارنتتتة متتتع نيتتتاط م تتتبط ننتتتزيم   التتتد س و تتتوي الصتتتويا منتتتزوع التتتد س ومعتتتزوي بتتتروتيس الكركديتتت
 التربسيس  ي  ذ  المنتجات. 

 بذور السمح منتجات األحماض األمينية ل
و الستمح منتتزوع التد س ومركتز بتتروتيس الستمح ومعتتزوي محتتتود دقيت (6 يوضتح الجتدوي  

األحمتتتتتاض األمينيتتتتتة  (Profile)نمتتتتتوذج ويرحتتتتتظ مس بتتتتتروتيس الستتتتتمح متتتتتس األحمتتتتتاض األمينيتتتتتة. 
 لمنتجات بذور السمح المختملة متياب   تي العمتوم ممتا يعنتي مس استتخرص البتروتيس  تي البتذور

نخلتاض معتزوي بتروتيس الستمح عتدا االلم يكتس لت  تتل ير ستمبي عمتإ األحمتاض األمينيتة لمركتز و 
 الممحوظ  ي الحمض االميني المستديس والجريسيس  ي معزوي بروتيس السمح.

كانت األحماض األمينية الجموتاميك والجريسيس واالرجنتيس واالستبارتك مك تر األحمتاض 
نويتة  تي مع ة ي منتجات بذور السمح عدا الجريستيس التذ  انخلتض تركيتز  بصتور   راً ااألمينية تو 

معزوي بروتيس بذور السمح مقارنة بالدقيو منزوع الد س ومركز بروتيس السمح. وقد اتلقت نتائ  
(  يمتتا يتعمتتو بمحتتتود دقيتتو الستتمح منتتزوع التتد س متتس 6995 تتذ  الدراستتة متتع دراستتة التتدريويش  

نتة ( مقار 6995األحماض األمينية عدا انخلتاض كميتات الستيريس واللتاليس  تي دراستة التدريويش  
بنتائ   ذ  الدراسة وكاس  نتاك اختترف بتيس نتتائ   تذ  الدراستة  تي محتتود دقيتو الستمح منتزوع 

 تتي كميتتات  انخلتاضحيتتث ستجمت نتائجتت   Amr (1991)التد س متتس األحمتاض األمينيتتة ودراستة 
حمض االسبارتك والجريسيس وال ريتونيس وااليسوليوستيس واالرجنتيس وزيتادة  تي كميتات التربتو تاس 

مس مك تتر األحمتتاض  Al-Jasser et al. (1995)ديس مقارنتتة بنتتتائ   تتذ  الدراستتة. وذكتتر والمستتت
األمينية توا رًا  تي دقيتو الستمح منتزوع التد س حمتض الجموتاميتك واالرجنتيس وحمتض االستبارتك. 

منتجات بذور السمح عمإ كميات محدودة مس السيستيس والتربتو اس ويتلو ذلك مع نتائ   احتوت
التتتي ذكتترت مس بتذور الستتمح تحتتتو  عمتإ كميتتات بستتيطة متتس  Al-Jasser et al. (1995)دراستة 

 ميني التربتو اس.ميني السيستيس ور ار مس الحمض األالحمض األ
األحمتتتتاض األمينيتتتتة لمنتجتتتتات بتتتتذور الستتتتمح  دقيتتتتو الستتتتمح منتتتتتزوع التتتتد س ومركتتتتز  (.6 جتتتتدوي 

 ومعزوي بروتيس السمح(.

 ألمينيةاألحماض ا
 ٪) 

 دقيو السمح 
 (٪ منتزوع الد س

 ُمركز بروتيس 
 (٪  السمح

 معزوي بروتيس 
 (٪  السمح

 دقيو السمح منتزوع
 (٪  الد س

(Amr,1991) 
 الدريويشأ 
6995) 
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 a±9٫65 9٫46 a±9٫48 9٫79a ±9٫16 4٫69 9٫18 *9٫58 نسبارتك

 b±9٫16 6٫97 b±9٫99 4٫66±9٫14a 1٫74 6٫96 6٫95  ريونيس

 a±9٫16 5٫18 a±9٫16 4٫76b ±9٫14 6٫58 6٫59 5٫69 سيريس

 a±9٫69 18٫94 a±9٫41 19٫66a ±9٫66 17٫94 19٫61 19٫17 جموتاميك

 a±1٫19 18٫99 a±1٫49 7٫69 b±9٫18 4٫61 17٫79 17٫49 جريسيس

 b±9٫61 11٫61 b±9٫69 14٫66a ±9٫19 7٫64 16٫11 11٫55 ارجنيس

 c±9٫96 6٫91 b±9٫14 4٫69 a±9٫11 6٫66 6٫61 6٫74 االنيس

  األحماض األمينية
 ساسيةاألغير 

65٫76 67٫19 59٫94 41٫94 67٫81 

 b±9٫45 6٫98 b±9٫16 4٫69a ±9٫16 6٫16 6٫58 6٫45  اليس

 b±9٫98 6٫65 b±9٫17 4٫67a ±9٫11 1٫59 6٫66 6٫86 ايسوليوسيس

 b±9٫16 4٫55 b±9٫61 7٫68a ±9٫99 6٫55 4٫67 4٫76 ليوسيس

األحماض األمينية 
 العطرية

9٫16 8٫76 9٫67 6٫99 7٫66 

 a±9٫61 5٫96 a±9٫49 6٫97b ±9٫69  4٫16 5٫66 تايروسيس

 b±9٫16 6٫66 b±9٫69 5٫49a ±9٫19  6٫59 6٫86  ينايي االنيس

 a±9٫61 5٫87 a±9٫51 6٫69b ±9٫96 8٫96 5٫67 6٫96  يستديس

 b±9٫61 6٫48 b±9٫97 6٫59a ±9٫69 6٫87 6٫75 6٫74 اليسيس

األحماض األمينية 
 الكبريتية

6٫69 6٫46 6٫79 6٫51 1٫86 

   b±9٫65 6٫51 ab±9٫66 6٫99a ±9٫94 6٫68 مي ايونيس

   a±9٫96 9٫91 a±9٫95 9٫89b ±9٫98 1٫91 سيستيس

 b±9٫96 9٫46 b±9٫91 9٫96a ±9٫97 1٫96 1٫00 9٫51 تربتو اس

األحماض األمينية 
 األساسية

66٫91 61٫55 67٫48 58٫96 66٫61 

متوسطات القيم باألحرف اانجميزية الصغيرة المختملة  (n=3)االنحراف المعيار  ± المتوسط*
 .(P≤0.05)معنويًا  اختر الكي صف تختمف 

وبمقارنتتتة محتتتتود األحمتتتاض األمينيتتتة  تتتي منتجتتتات بتتتذور الستتتمح باألحمتتتاض األمينيتتتتة 
قبتتتي  لعمريتتتة التتتتي تيتتتمي الرضتتتع ومطلتتتاي متتتالملئتتتات ا (FAO/WHO,1991)لمبتتتروتيس المرجعتتتي 

( اتضتتح مس محتتتود جميتتع منتجتتات الستتمح تلتتي بمتطمبتتات كتتي  تتذ  6المدرستتة والبتتالغيس  جتتدوي 
يلتتتي  كمتتتا اتضتتتح مس معتتتزوي بتتتروتيس الستتتمح ال ،اللئتتتات العمريتتتة متتتس اللينايتتتي اينيس التيروستتتيس
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يونيس والمستديس  ي حيس كتاس بمتطمبات الرضع مس جميع األحماض األمينية األساسية عدا ال ر 
قبي المدرسة والبالغيس متس كتي األحمتاض األمينيتة األساستية عتدا  يلي بكا ة احتياجات مطلاي ما

قبتتي الستتس المدرستتي. ممتتا مركتتز بتتروتيس الستتمح  كتتاس يلتتي بكا تتة احتياجتتات  متتا ألطلتتايالريستتيس 
قبتتي المدرستة متتس  متا لتايمطالبتالغيس متس كا تتة األحمتاض األساستية  تتي حتيس ال يلتي باحتياجتتات 

ال تتتتترونيس واللتتتتتاليس وااليسوليوستتتتتيس الميوستتتتتيس والريستتتتتيس. لتتتتتذا  تتتتتاس الريستتتتتيس والتربتو تتتتتاس مك تتتتتر 
 األحماض األمينية األساسية محدودية  ي جميع منتجات بذور السمح.

  
 األحماض األمينة األساسية لمنتجات بذور السمح.    (.6 جدوي 

 الحامض األميني
 األساسي 

 حماض األمينة األساسية  ي البروتيساأل
 (FAO/WHO,1991)المرجعي لملئات العمرية  

 األحماض األمينة األساسية
 لمنتجات بذور السمح 

 رضع
 مطلاي ماقبي 
 المدرسة

 البالغيس
 دقيو السمح

 منتزوع الد س 

 ُمركز بروتيس
 السمح 

معزوي 
بروتيس 
 السمح

 4٫66 6٫97 6٫95 9٫9 6٫4 4٫6  ريونيس

 4٫69 6٫98 6٫45 1٫6 6٫5 5٫5 اليس 

 6٫79 6٫46 6٫69 1٫7 6٫5 4٫6 مي يونيس سستيس

 4٫67 6٫65 6٫86 1٫6 6٫8 4٫6 ايزوليوسيس

 7٫68 4٫55 4٫76 1٫9 6٫6 9٫6 ليوسيس

  ينايي اينيس
  تايروسيس

7٫6 6٫6 1٫9 9٫16 8٫71 9٫67 

 9٫96 9٫46 9٫51 9٫5 1٫1 1٫0 تربتو اس

 6٫59 6٫48 6٫74 1٫6 5٫8 6٫6 اليسيس

 6٫6 5٫87 6٫96 1٫6 1٫9 6٫6  يستديس

 IVPDقابمية الهضم خارج الجسم 
قيم قابمية المضم ختارج الجستم والتتي بمغتت  تي دقيتو الستمح منتتزوع التد س  (4 يبيس الجدوي  
:( 89٫6: و تتتي مقاربتتتة لنستتتبة قابميتتتة المضتتتم ختتتارج الجستتتم لتتتدقيو الختتتردي منتتتتزوع التتتد س  89٫98

(Alireza-Sadeghiet al., 2006) 79٫5الر يعتة   والتذرة ):(Wolzak et al., 1981)،  وتعتبتر نستبتما
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بينمتا كانتت نستبتما مقتي  ،(Osman and Al-Jasser, 2004)( :76٫68مك ر متس دقيتو الحبتة الستوداق  
( مس قابميتتة المضتتم ختتارج الجستتم 6995وذكتتر التتدريويش   ،:(  الدراستتة الحاليتتة(96٫64متتس الكتتازيس  

ويتضتتح متتس  تتذ  الدراستتة زيتتادة قابميتتة المضتتم ختتارج الجستتم لمركتتز بتتروتيس  :،86٫86بتتذور الستتمح ل
: بالمقارنة مع دقيو السمح منتزوع الد س و ي قريبتة نوعتا متا متس قابميتة المضتم ختارج 86٫96السمح 

 اليتتاميةوالتتذرة  (Osman and Al-Jasser, 2004):( 81٫94الجستتم لمركتتز بتتروتيس الحبتتة الستتوداق  
:( 66٫9:( و  64٫1ومك تتر متتس قابميتتة المضتتم ختتارج الجستتم لنتتود تمتتر الرزيتتز والصتتلر    ،:(86 

 ،:(full lactose whey  76٫5ويترش حميتب الركتتوز الكامتي  (Sawaya et al., 1984)عمتإ التتوالي 
:( ومقتتي متتس قابميتتة المضتتم Corn grain  76٫6ومك تتر متتس قابميتتة المضتتم ختتارج الجستتم لحبتتوب التتذرة 

:( ومركتتز بتتروتيس 99٫4:( ومركتتز بتتروتيس القمتتح  wheat flour  85٫7ارج الجستتم لتتدقيو القمتتح ختت
نسبة قابمية المضم ختارج الجستم لمعتزوي بتروتيس  ارتلعتبينما  (Hsu et al., 1977):( 87٫6الصويا  

 (Hsu et al., 1977):( 88٫1:( و تي مقاربتة لمعتزوي بتروتيس الصتويا  89٫66الستمح حيتث بمغتت  
. (Osman and Al-Jasser, 2004):( 86٫17مقارنتة بمعتزوي الحبتتة الستوداق   تعتبتر مرتلعتة نستتبياً و 

قابميتة المضتم ختارج الجستم لكتي متس دقيتو الستمح منتزوع التد س ومركتز بتروتيس الستمح  انخلاضولعي 
 (.1م بطات التغذية  ي  ذيس المنتجيس  جدوي الرتلاعراجع 
 

 قابمية المضم خارج الجسم. قيم (. 4 جدوي                 
 

. متوسطات القيم باألحرف  (n=3)المعيار   االنحراف± المتوسط *
 .(P≤0.05)معنويًا  اختر اعمود تختمف لمية الصغيرة المختملة اانجميز 

 C-PERنسبة فعالية البروتين المحسوبة 
لمنتجتات بتذور الستمح  C-PERتتضح نسبة  عاليتة البتروتيس المحستوبة  (5 مس الجدوي 

( وانخلضتتتت قيمتمتتتا  تتتي 6٫94 بمغتتتت معمتتتإ قيمتتتة لمتتتذ  المنتجتتتات  تتتي معتتتزوي بتتتروتيس الستتتمح  
 ي دقيتو الستمح منتتزوع التد س. تعتبتر نستبة  9٫96( وبمغت قيمتما 9٫78يس السمح  ُمركز بروت

 عاليتتة البتتروتيس المحستتوبة لتتدقيو الستتمح منتتتزوع التتد س ومركتتز بتتروتيس الستتمح منخلضتتة مقارنتتة 

 قابمية المضم خارج الجسم  :( العينة

 a±9٫66 96٫64 الكازيس

 d±9٫99 89٫98 دقيو السمح منتزوع الد س

 c±9٫47 86٫96 ُمركز بروتيس السمح

 b±9٫99 89٫66 معزوي بروتيس السمح
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( والقمتتتتح 1٫98( واألرز  1٫66( والمصتتتتادر النباتيتتتتة األختتتترد كالتتتتذرة اليتتتتامية  6٫5بالكتتتتازيس  
 Wolzak)( 6٫57( ودقيتو  توي الصتويا  1٫66( واللاصوليا البيضاق  1٫67( والموبيا  1٫59 

et al., 1981)   6٫65ودقيتتو الختتردي )(Alireza-Sadeghiet al., 2006)  نال مس نستتبة  عاليتتة
لتتتدقيو الستتتمح منتتتتزوع التتتد س ومركتتتز بتتتروتيس الستتتمح كانتتتت معمتتتإ  C-PERالبتتتروتيس المحستتتوبة 

 ,.Wolzak et al)عمتإ التتوالي  9٫76و  9٫66بستمة التتي بمغتت مس الذرة الر يعة والي مقارنة بك

 Red Kidney Bean الختتام  البمديتتة( وحبتتوب اللاصتتوليا 9٫71ودقيتتو القمتتح األبتتيض   (1981
 9٫56 )(Wu et al., 1994) ، تعتبتر نستبة  عاليتة البتروتيس المحستوبة  معزوي بروتيس السمح اما

( Chick pea  6٫6د م تتي معتتزوي بتتروتيس الحمتتص منخلضتتة ميضتتًا مقارنتتة بتتالمعزوالت األختتر 
(Paredes-Lopez, et al., 1991)   6٫57ومعتتزوي بتتروتيس الختتردي منتتتزوع التتد س )(Alireza-

Sadeghiet al., 2006)  بينما تعتبر نسبة  عالية البروتيس المحسوبة لمعزوي بروتيس الستمح معمتإ
. نسبة  عالية البروتيس المحستوبة (Satterlee et al.,1979)( 1٫6مقارنة بمعزوي بروتيس الصويا  

C-PER  بانخلتاضلدقيو السمح منتتزوع التد س ومركتز بتروتيس الستمح منخلضتة جتدًا ويعمتي ذلتك 
( 6كميتتتتة بعتتتتض األحمتتتتاض األمينيتتتتة األساستتتتية م تتتتي الريستتتتيس والتربتو تتتتاس والميوستتتتيس  جتتتتدوي 

 بروتيس المرجعي.( مقارنة بال4 جدوي IVPDقابمية المضم خارج الجسم  وانخلاض
 

لمنتجتتات بتتذور الستتمح  دقيتتو الستتمح  (C-PER)نستتبة  عاليتتة البتتروتيس المحستتوبة  (. 5 جتتدوي 
 منزوع الد س ومركز ومعزوي بروتيس السمح(.

 الخالصة
لتتذا  ،غمتتب الختتواص التغذويتتةم تتي  بتتذور الستتمح تميتتز معتتزوي بتتروتيس الستتمح عتتس بقيتتة منتجتتات

 متتتدعمخمُتتتص البحتتتث نلتتتإ نمكانيتتتة ندختتتاي معتتتزوي بتتتروتيس الستتتمح  تتتي محتتتد المنتجتتتات الغذائيتتتة ك
ميتتة المضتتم ختتارج مينيتتة األساستتية وقابنستتبة البتتروتيس وكميتتة األحمتتاض األ الرتلتتاعتغتتذو  وذلتتك 

 (C-PER)نسبة  عالية البروتيس المحسوبة  العينة

 6٫51 الكازيس

 9٫96 دقيو السمح منتزوع الد س

 9٫78 ُمركز بروتيس السمح

 6٫94 ي بروتيس السمحمعزو 
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نزيمتتتتي التربستتتتيس نم طبتتتتي محتتتتتوا  متتتتس  والنخلتتتتاضالجستتتتم ونستتتتبة  عاليتتتتة البتتتتروتيس المحستتتتوبة 
 .والكيموتربسيس
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ABSTRACT:  The nutritional characteristics of Alsamh protein concentrate (APC), Alsamh protein 

isolate (API) and Alsamh defatted flour (ADF) were studied by determining the inhibitors of trypsin 

and chymotrypsin, In-vitro protein digestibility (IVPD) and the calculated protein efficiency ratio (C-

PER). 

The different products of Alsamh seeds contained trypsin and chymotrypsin inhibitors (5.36 

and 4.09 units of enzyme inhibitor/mg protein, respectively).The process of producing the concentrate 

and the isolate, reduced the activity of trypsin and chymotrypsin inhibitors significantly (P≤0.05). 

trypsin and chymotrypsin inhibitors decreased in APC and API by 15 and 25 % and 80 and 67% 

respectively compared to their activities in ADF. This study showed a decrease in IVPD and the C-

PER of all Alsamh products compared with casein (93.24%) and IVPD of ADF, APC and API 

reached 81, 82 and 89 %, respectively. C-PER was 0.92, 0.78 and 2.04 for ADF, APC and API 

respectively compared to casein (2.51). 

ADF contained all the essential amino acids and was rich in histidine but contained limited 

amounts of lysine, Tryptophan and leucine. The process of producing APC and API had no effect in 

its content of the essential amino acids. API contained sufficient amounts of the essential amino acids 

to meet the requirements of adults and preschool children except lysine for preschool children. 

 

Key words:  Alsamh defatted flour, Alsamh Protein isolate, Alsamh protein concentrate trypsin, 

chymotrypsin inhibitors,  Amino acid, IVPD, C-PER   

 


