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 شكر وتقدير

 الذيعظيم ال العلي الله شكرن ،مد بعد الرضااللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الح
-67- يةآ يوسف سورة ﴾َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم عَلِيم  ﴿التنزيل محكم في القائل والدين، العقل بنعمة يناعل أنعم  

 :قوله تعالىم  ليسلتعليه أفضل الصالة وأزكى ال األنامامة سيدنا وحبيبنا محمد خير  إلىونعمة االنتساب 
اللهم    -65-زاب  سورة األح ﴾ومالئكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما    إن الله﴿

لمصل على سيدنا محمد  
س
ه و لماللهم صل  على سيدنا محمد    ، في  األولين صلى الله علي 

س
ه و   ، ي اآلخرينف صلى الله علي 

لم اللهم صل على سيدنا محمد
س
ه و  حين برحمتك يا ارحم الراحمين.في وقت و  صلى الله علي 

لملى ص ) الله رسول وقال
س
ه و ى  من صنع إليكم معروف اً فكافئوه, ف إن لم تجدوا ما تكافئونه به ف ادعوا له حت"(:الله علي 

و داوود " )تروا أنكم كاف أتموه الستاذنا  الجميلب امن وإعترافا وتقديرا وفاء وأيضا حسنا ثناء ثنينو ( .  رواه ا ب 

خر لم الذي عاطف  شويخالدكتور   في  لالفض العلمي ، وصاحب البحث مجال في نامساعدت في جهدا   يدَّ
ر يعلى ما يقدمه ومازال يقدم لنا ولكل طالبه من علم غز و  البحثية، المادة تجميع في ناومساعدت ناتوجيه

ر وعنهم خي جزاه الله عنا ،القادمةنصح وارشاد اليتوقف ومازال يشارك في اعداد العديد من االجيال و 
 .الجزاء وندعو الله ان يوفقه الى المزيد من الجهد والعطاء واالستمرار في اداء رسالته النبيلة

ونشكر االستاذ  ،سها لجنة المناقشةأعلى تر  بوصبيع ابرهيم عايدةالستاذة نتوجه باالمتنان والشكر الجزيل 
 .العمل فكل االحترام  سادتنا الكرام ومشاركتهما في اثراء  ،على قبوله مناقشة مذكرتنا عوج حسناال

 والمساعدة في إخراج هذه الدراسةكما نقدم باسمى عبارات الشكر والعرفان لكل شخص مد لنا يد العون 
 .علية ف اطمة  ر االستاذةكونخص بالذ من قريب او من بعيد أكمل وجه ىعل

لة المشوار الدراسي الحافل بالمصاعب إلى كل أساتذتنا الذين رافقونا طي الشكر بجزيل تقدمن أن ىنسن وال
وكل طلبة دفعة ماستر تنوع حيوي وفيزيولوجيا  ،المستقبل والنجاح خطوة وراء الخطوة نحو بناء

9102/9191نبات  
.نتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح  
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 داء  اه
 الحمد لله الذي وفقني لهذا وهو ذو الفضل العظيم                        

اهدي ثمرة مجهودي هذه الى التي حملتني وهنا على وهن وبكت من اجلي في  
صمت الى التي علمتني ان الحياة امل وتحدي وصبر والى التي منحتني الحب والعطف  

 لحبيبةوالحنان وكرست حياتها من اجل سعادتي امي ا
الى الذي كابد الشدائد والى الذي اشترى لي اول ق لم  ودفعني بكل ثقةالى خوض  

 الصعاب الى ابي العزيز
دود  اكتسب قوة ومحبة الح  ممتقدة التي تنير حياتي الى من بوجودهالشموع  الالى   

 ايمان  *اسماء  *رهف*مسعودة   *الشيماء*لها اخواتي  
 .احمد ياسين*الطاهر  *خالد  *واخوتي  

 والى كل االهل واالق ارب
 *سليمة بحة*الى استاذتي الكريمة بالمدرسة القرانية االستاذة  

  واللى كل رفيق اتي *سعدية*مبروكة*سليمة.....
 شكرا جميعا وحفظكم الله ليو 

 خولة 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 اهداء

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد بن عبد الله افضل  
 ة وازكى التسليم تم بفضل الله انجاز هذا العمل اهديه الىالصال

حكاية ازلية واسطورة حبي المقدر الى التي جمعت اشتاتي ووهبتني الحياة اليك اماه  
 الغالية *حدة* اركع تحت قدميك اقبل جبينك واقول اهديك نجاحي  

  ىالى من كان مثلي وشجاعتي وقوتي الى الذي جد وجهد الى الذي علمني معن
 وقيمة النجاح ابي الكريم *الطيب*اطال الله في عمره  

 الى اخوتي *يحيى*ميلود*العيد*وقرة عيني*يوسف*وليد
 واخواتي*مريم* مروى 

 الى كل اق اربي وكل عائلتي وخاصة عمي مسعود على دعمه ومساعدته لي  
 الى كل من كان معي في افراحي ومسراتي احزاني واهاتي  

 ق اتي  الى كل رفيق ات دربي صدي
 

 سعدية
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 الملخص
 

 

من المحاصيييييييييل الواعدة في الجزائر،   .Chenopodium quinoaWilldنبات الكينواتعد بذور 
 ةإلى دراسيييية فيتوكيميائية والنشيييياطية البيولوجية لمسييييتخلصييييات بذور المنتشيييي في بحثنا هذا ارتأيناوعلى إثره 

من خالل المقارنة بين نواتج  .(السييييييييوداء والصييييييييفراء،الحمراء )الكينوا من  أصيييييييينا وغير المنتشيييييييية لثال  
 االيض األولي والثانوي لبذور الكينوا والنشاطية البيولوجية والمضادة لألكسدة. 

وقات عن وجود فر  األوليالنتائج المتحصييييييل عليها من خالل تقدير ومقارنة نواتج االيض  أسييييييفرت
نات حيث الدهون والبروتي ،في المحتوى الكمي للكربوهيدراتمنتشييييييية وغير ال البذور المنتشييييييية بين واضيييييييحة

يعزى ذلك إلى زيادة نشييييياي إنزيمات التحلل المائي التي تلدي إلى زيادة السيييييكريات البسييييييطة القابلة للذوبان 
 واألحماض االمينية واألحماض الدهنية المتاحة لنمو وتطور الجنين.

لمنتشيييية غير االبذور بذور المنتشيييية على للثانولية يلمالمسييييتخلصييييات االدراسيييية تفو   أوضييييحت كما
بين المحتوى الكمي الكلي لكل من  كما صيييييياحب هذا وجود تناسييييييب طردي األصيييييينا بنسييييييب متقاربة بين 

 .قيمة عند البذور السوداء المنتشة أعلىحيث سجلت  ،والفالفونويدات عديدات الفينول
 واختبار•DPPH  من اختبار الكسييح الجذري  لكل لألكسييدةنتائج النشيياطية المضييادة  أظهرتكما 

دات الفينول يييييعييييدم ارتبيييياطهييييا بييييالمحتوى الكمي لكييييل من عييييد Hémolyse تحلييييل كريييييات الييييدم الحمراء
ات وقت اإلنب إلىوهذا يعزى  ،ة عمومافشيييييييييوهد تفو  العينات غير المنتشيييييييية على المنتشييييييييي ،والفالفونويدات

 النوعي والكمي. يمحتوى الفينولالو 
فو  مسيييييتخلصيييييات بذور ت Anti-inflammatoireالنشييييياطية المضيييييادة لاللتهابات ج نتائ وبينت

نشييييييياي  اتي لهالو  خالل عملية االنتاش مادة الصيييييييابونين فقدان إلىيعود السيييييييبب  إذ ،المنتشييييييية غير الكينوا
 .في تثبيط االلتهاب ايجابي

ذائية نتشيييييية لها قيمة غعموما ومن خالل النتائج المتحصييييييل عليها يمكن القول بأن بذور الكينوا الم
 البذور غير المنتشة أفضل نشاي مضادا لألكسدة وااللتهابات.  كما أبدت ،أعلى من البذور غير المنتشة

 البيييييييذور المنتشييييييية، البيييييييذور غيييييييير، Willd.quinoa.Chenopodiumالكينيييييييوا  :الكلماااااااات الم تاحياااااااة
.النشاطية البيولوجية،الفالفونويدات،عديدات الفينول ، ،المنتشة



Résumé 

 

 

Les graines de quinoa Chenopodium quinoaWilld. sont parmi les cultures 

les plus prometteuses d'Algérie, donc dans notre recherche, nous avons considéré 

une étude d'activité phytochimique d'extraits de trois variétés de graines de quinoa 

germées et non germées (rouge, noir et jaune) à travers une comparaison entre le 

métabolisme primaire et secondaire produits et activité biologique et 

antioxydante. 

Les résultats obtenus en estimant et en comparant les métabolites primaires 

ont abouti à la présence de différences significatives entre les graines germées et 

les graines non- germées dans la teneur quantitative en glucides, lipides et 

protéines, car cela est dû à l'augmentation de l'activité des enzymes d'hydrolyse 

qui conduisent à l'augmentation les sucres solubles simples, les acides aminés et 

les acides gras disponibles pour la croissance et le développement du embryon. 

 Les résultats de notre étude ont également montré la supériorité des extraits les 

graines germées par rapport aux graines non germées par des proportions 

étroites entre les variétés, car cela s'accompagnait d'une proportion directe entre 

la teneur quantitative totale en polyphénols et flavonoïdes, où la valeur la plus 

élevée était enregistrée lorsque la graine noire germée. 

Les résultats de l'activité antioxydante du test de radical libre DPPH• et du 

test Hémolyse ont montré qu'ils n'étaient pas liés à la teneur quantitative des 

polyphénols et des flavonoïdes, car il a été constaté que les extraits de graines non 

germées surpassaient le germées généralement, et cela était dû au temps de 

germination et au contenu phénolique qualitatif et quantitatif. 

Les résultats de l'activité anti-inflammatoire ont démontré la supériorité des 

extraits de graines de quinoa non germées, car la raison était due à la perte de 

saponines au cours du processus de germination, qui a une activité positive pour 

inhiber l'inflammation. 

En général, et à travers les résultats obtenus, on peut dire que les graines de 

quinoa germées ont une valeur nutritionnelle plus élevée que les graines non 

germées, et les graines non germées ont également montré la meilleure activité 

antioxydant et anti-inflammatoire. 

Mots-clés: Quinoa Chenopodium quinoa Willd., Graines non germées, Graines 

germées, Polyphénols, Flavonoïdes, Activité biologique.



Abstract 

 

 

The seeds of the quinoa plant Chenopodium quinoa Willd. are of the most 

promising crops in Algeria, this why, in our research, we considered a 

phytochemical study and biological activity of extracts of three varieties of 

sprouted and unprepared quinoa seeds (red, black and yellow) through a 

comparison between primary and secondary metabolism products and biological 

and antioxidant activities. 

The results obtained by estimating and comparing the primary metabolites 

resulted in the presence of clear differences between sprouted and non- sprouted 

seeds in the quantitative content of carbohydrates, fats and proteins. This is due 

to the increase in the activity of the hydrolysis enzymes that leads to the increase 

of simple soluble sugars, Amino acids and fatty acids are available for the growth 

and development of the fetus. 

The study also showed the superiority of the extracted seed sprouted over 

the non-sprouted seeds by close proportions between the varieties, as this was 

accompanied by a direct correlation between the total quantitative content of 

polyphenols and flavonoids, where the highest value was recorded at the sprinkled 

in black seed. 

The results of antioxidant activity of the DPPH• free radical assay and the 

Hemolysis decomposition test showed that they were not related to the 

quantitative content of both phenol and flavonoids, as it was seen that the extracts 

of non- sprouted seeds outperformed the generally sprouted, and this was due to 

the germination time and the qualitative and quantitative phenolic contents. 

The results of the anti-inflammatory activity demonstrated the superiority 

of the extracts of unprepared quinoa seeds, as the reason was due to the loss of 

saponins during the germination process, which has a positive activity in 

inhibiting inflammation. 

In general, and through the results obtained, it can be said that the sprouted 

quinoa seeds have a higher nutritional value than the unspecified seeds, and the 

non-sprouted seeds also showed the best anti-oxidant and anti-inflammatory 

activities. 

Keywords: Quinoa Chenopodium quinoa Willd, non-sprouted seeds, Sprouted 

seeds, Polyphenols, Flavonoids, Biological activity. 
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 قائمة االختصارات
 

 

AA: Acide Ascorbique (Vitamine C). 

AAO: Activité Antioxydant. 

Abs contrôle: Absorbance de Solution son extrait. 

Abs échantillon: Absorbance de Solution avec extrait. 

Ac: Absorbance de Contrôle. 

luminium.Arichlorure d': T3AlCl 

As: Absorbance de DPPH avec l'échantillon. 

ANOVA: ANALYSES Of VARIANCE. 

.BSA: Serum Albumin Bovine  

C°: Degré Celsius (درجة الحرارة المئوية). 

Cm: Centimètre سم( )  . 

DPPH: Radical 2,2-Diphenyl-1 Picrylhydrazil. 

: Trichlorure de fer.3FeCl 

FFA: FreeFat Acid 

FVT: Flavonoides Totaux. 

G : Gramme (غرام). 

oxyde-: Bro2O2H 

I %: Pourcentage d'Inhibition. 

50%. oncentrationCnhibition I: 50IC 

FAO: Food and Agrecultur Organisation. 

JG: La variété Jaune Germée. ذور صنف الكينوا الصفراء المنتشة()ب  

JP: La variété Jaune n'est Pas germée. ( )بذور صنف الكينوا الصفراء غير المنتشة   

L:Litre (ل). 
M:Metre (م). 
MeOH: Méthanol. 

Mg: Milligramme. ( م)لغ  

Mg /g MS: Milligramme sur Gramme des Matières Séche. 

Mg EAG/g ME: Milligramme Equivalent Acide Gallique sur Gramme des 

Matières d'Extraits. 
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Mg EQu/g MS: Milligramme Equivalent Quercitine sur Gramme des Matières  

d'Extraits. 

Mg E DIC/mg Ex: Milligramme Equivalent Diclofénac sur Milligramme des 

Matières d'Extraits. 

Min: Minute (دقيقة). 

Ml: Millilitre.(مل). 

Ml mol: Millilitre Mol. 

MM: Macération. 

: Molybdène.3O8Mo 

N: Normality )النظامية( . 
 arbonate de Sodium.C :3CO2Na 

NG: La variété Noire Germée. )بذور صنف الكينوا السوداء المنتشة) 

NOS: Nitric Oxide Synthase. 

NP: La variété Noire n'est Pas germée.   )بذور صنف الكينوا السوداء غير المنتشة ) 

PPT: Polyphénols Totaux. 

R %: Pourcentage de Rendement. 

RG: La variété Rouge Germée. (بذور صنف الكينوا الحمراء المنتشة) 

RP: La variété Rouge n'est Pas germée. (بذور صنف الكينوا الحمراء غير المنتشة) 

ROS: Reactive Oxygen Species. 

ciences.Social Sackage for the Ptatistical S :SPSS 

TCA: Trichloroacetic Acid. 

Tour/min: Tour par minute )دورة/دقيقة ). 
V:Volumme (الحجم). 

xyde Tungstène.O: 23O8W 

μl: microlitre. 

icrogramme.m μg: 
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 المقدمة 

ور   وَِإن تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال تُْحُصوَها  ِإنَّ اللَّهَ لََغفُ  ﴿ :الله على عباده أكثر من أن ُتعد وأعظم من أن تحصى معن

 -81-سورةالنحل ﴾ رَِّحيم  

غير  مرأونحصي فضائله فذلك نعدد فوائده   أنعم الله على عباده وان شئنا ن   ل  ج  َأالنبات من 

ة بالتعر  عليه وكيفية االستفاد األمركان اهتمامه منصبا في بادئ  االرض  اإلنسانوطأ  أنمنذ  ممكن.

ذلك الوقت والى  ومنذ ٬ه في كسائه أو دوائه أو مسكنهيستفاد من في غذائه وما يستعمله والتمييز بين ما منه

يها أي من  تضاهواحتلت أهمية كبيرة ال ،يومنا هذا بقيت النباتات تشكل الجانب األهم في حياة اإلنسان

 .(9109،شالجاوي) الموجودات األخرى في محيطه

الحبوب ها من والتيخاصة زراعة المحاصيل  ،احتياج اإلنسان للغذاء جعله يفكر في اللجوء للزراعة

أكثر من  كما أن علماء النبات منذ ،بحيث تعتبر المادة الغذائية الرئيسية في اغلب العالم ،والشعير( القمح)

نفة الذكر بمحاصيل أخرى تحل محلها وتلعب نفس الدور آللم يتمكنوا من استبدال المحاصيل ا مائة عام

 (Vavilov, 1951) .في غذاء اإلنسان. 

ر والمتزايد الكبي يل المهمة في الجزائر نظرا للطلبتعتبر محاصيل الحبوب من بين أكثر المحاص

 أهمها تجد الجزائر نفسها أمام عدة عوائق المحلي،عليها والعجز الكبير في تلبية الطلب الوطني باإلنتاج 

 التباين في المناخ خاصة منها كمية األمطار المتاحة للمحصول وتوزيعها أثناء الموسم الزراعي...

(Annichiarico et al., 2005; Mekhlouf et al., 2001) ومن ، التحكم في زيادة اإلنتاج وكذا

شرعت  ،كثرة المجاعات... ،للحبوب في ظل الزيادات السكانيةديل العثور على الب هنا تظهر الحاجة إلى

)بوعراب  Chenopodium quinoa Willd).) المنظمة العالمية للتغذية والزراعة بتجريب زراعة الكينوا

 .(9102 ،وفتح الله
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 األوسط الشرق في والفقر التغذية وسوء الجوع مشاكل لمواجهة سالحا  حيث تعد هذه األخيرة 

ا في السنوات األخيرةوالقت اهتماما  ،أفريقيا وشمال  في العالم. كبير 

 اية سنةنه فيزراعتها  أدخلت حيث ،قارات لترمي بغاللها في الجزائرزراعة الكينوا تجاوزت ال

ا حققت نتائج ايجابية في المناطق الصحراوية نظر  حيث ،للكينوا الدولية السنة بمناسبة 0914 بداية 0913

والمواد  ،لقيمتها الغذائية العالية ومحتواها من مضادات األكسدة الطبيعيةو ،يع البيئاتلتكيفها مع جم

 .(FOA,2013) .بذورها يز بتنوعوهي تتم ،الكيميائية النباتية األخرى ذات النشاط البيولوجي اإليجابي

بأقل و  على أسلوب حياة أكثر صحةاعتمد الباحثين في اآلونة األخيرة واتضح اهتمامهم بالبحث 

ذه ي هذا السيا  وعلى ضوء همما يجعل الصناعات الزراعية تتكيف مع المنتجات الجديدة، ف، التكاليف

 ،اآلية الحب أول ما ينبتهذه داللة  ،-19-سورة الرحمان ﴾وَاْلَحبُّ ذُو اْلَعْصِف وَالرَّْيَحانُ ﴿ :لقوله تعالى اآلية

 مل على تحسين وتوسيع الجودة الغذائية لألطعمةتعد طريقة فعالة تع عملية إنبات البذور يتضح أنو 

(López-Amorós et al., 2006 .)على التحلل المائي  شكل في هذه العملية إنزيمات تعملحيث تت

الداخلي، وتعديل بنية الحبوب ، مما يعني أن الجزيئات الكبيرة ستحلل إلى جزيئات صغيرة مثل السكر 

والسكريات  ءة. وسيتم تشكيل هذه الجزيئات الصغيرة من النشاوالببتيدات واألحماض األمينية البسيط

ا زيادة في محتوى المواد الغذائية مثل الفيتام)الجزيئات الكبيرة(. نتيجة لذلك والبروتينات ينات ، تحد  أيض 

 والمعادن وقدرة مضادات األكسدة بسبب المركبات النشطة بيولوجي ا التي تشكلت في عملية اإلنبات

(Hassani et al., 2016). 

 إلشكالادراسة النشاطية البيولوجية لبذور الكينوا وعليه طرحنا  ىإللذلك ارتأينا في هذه المذكرة 

التالي ما مدى تأثير عملية اإلنتاش على المحتوي الغذائي، نواتج األيض الثانوي والنشاطية البيولوجية 

 البذور المنتشة وغير المنتشة؟  لمستخلصات بذور الكينوا المنتشة؟ وهل هناك أثر واضح بين

سعينا لإلجابة عن كل هذه التساؤالت حيث قمنا بدراسة فيتوكيميائية للبذور ثال  أصنا  من 

 الكينوا قبل وبعد اإلنتاش حيث قسمت الدراسة إلى:
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ور إلى موضوع بيومرفولوجيا البذ فصلين حيث خصص الفصل األول ىوالذي ينقسم إل جزء نظري   

 أما الفصل الثاني فقد خصص الدراسة التصنيفية لنبات الكينوا. و االنتاش، وفيزيولوجيا 

ائل لعمل المتبعة والوسمقسم إلى فصلين حيث قمنا في الفصل األول بجرد طر  ا وجزء تطبيقي  

 ، أما الفصل الثاني قمنا بعرض النتائج والمناقشة، وختمت الدراسة بخاتمة مرفقة بتوصيات.المستعملة
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 عموميات حول البذور .0
 :تعريف النباتات البذرية .0.0

تعد النباتات البذرية من أوسع اقسام المملكة النباتية إنتشارا وأكثرها رقيا، إذ تحتوي على أكثر من 

 ئات مختلفة وتحتوي النباتات البذرية علىألف نوع، منتشرة في جميع ارجاء العالم وموزعة في بي 196

 (Angiospermes)ومغلفات البذور (Gymnospermes) مجموعتين رئيسيتين هما:عاريات البذور

مجاهد (وجميع النباتات عاريات البذور نبتات خشبية، أما كاسيات البذور فمنها الخشبية ومنها العشبية 

 1986) .، .خرون او 

 :البذور وتكوين اإلخصاب .9.0

ف التلقيح ويمكن تعري واإلخصابوقف تكوين الثمار والبذور غالبا على حدو  عمليتي التلقيح يت

ومن ثم فان هناك نوعين من التلقيح متعار   ،بأنه عبارة عن انتقال حبة الطلع من متك إلى ميسم زهرة

 .(0226،هيماإبر ) التلقيح الخلطي ،عليهما و هما: التلقيح الذاتي

للقاحية ا نسيج البويضة وتدخل األنبوبة إلىعندما تصل األنبوبة اللقاحية  أفتبد اإلخصابأما عملية 

التي تندمج مع الجاميطة  (gamètes mâles) فجوة المبيض حاملة الجاميطة المذكرة إلى

. يتكون الجنين هابواسطت والتي باإلخصابتعر   ههذوعملية االندماج  ،(gamètes femelles)الملنثة

المدة  ههذو  اإلخصابنسيج الميسم حتى عملية  هاحبة اللقاح واختراق إنباتمن ابتداء  الزمنتوجد مدة من و 

أو أكثر،  أيامالثة ث أوفقد تبلغ يومين  ،هااللقاحية أو بطئ األنبوبةالنباتات تبعا  لسرعة إنتاش  في تختلف

البلوي أو تصل  أنواعبعض كما في  هراش 00المدة فتبلغ  ههذوكما يوجد عدد كبير من النباتات قد تمتد 

 إلى سنتين كما في الصنوبر.

 إلخصاباعلى تكوين البذرة من البيضة بل يسرى تأثير  اإلخصابالنتيجة الحاصلة من  روال تقتص

ويتكون من  ،عندما يكتمل نضج جميع البذور بداخله تتكون منه ثمرة النبات الذيوينبه كل أجزاء المبيض 
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 تيوال اإلخصابغالبا  بعد إتمام عملية  هرةإذ تنشأ الثمرة من مبيض الز Pericarp جدارها الغال  الثمري 

ركيب الثمرة ت فياألجزاء  ههذوبذلك قد يدخل بعض  ،أو التخت هري أحيانا  نمو الغال  الز  هاينشأ من تأثير 

يبقى  ضوقد يسقط الكأس أحيانا  ولكن المبي ،عادة يسقط التويج والطلع أو يذبالن اإلخصابوبعد حصول 

 ووظيفة الثمرة ،ا أثر بأعلى الثمرةلهمأما الميسم والقلم فيذبالن وقد يبقى  ،كل األحوال وينمو نموا  كبيرا في

 .(9109، دريس)اعلى االنتشار  تهابالغذاء ومساعد تزويدهاعلى البذور و  المحافظةهي 

 :مكونات البذرة .0.0

( وكثيرا ما يوجد بها جزء ثالث وهو Testaوالغال  الذي يسمى القصرة ) تتكون البذرة من الجنين

تي يتكون ال األساسية األعضاءكما تحتوي على مواد غذائية مختزنة حول الجنين الذي يتألف من  ،السويداء

السا  ( و  Radiculeويسمى الجذر الجنيني بالجذير ) ،السا  واألورا  ،الجذور منها النبات البالغ وهي

( ويختلف عدد الفلقات في Cotylédonالجنينية بالفلقات ) واألورا ( Plumuleالريشة ) أوبالسويقة 

( واثنان عند ذوات الفلقتين Monocotylédones) مغلفات البذور فهي واحدة في ذوات الفلقة الواحدة

(Dicotylédones )(0286 ،)الصباغ. 

 

 .(0289،.وآخرون )ري ن  .: مكونات البذرة(10) وثيقةال
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 انتشار البذور: .0.0

واضحة  لياتآكبيرة عادة من الثمار والبذور وتمتلك  أعدادلنباتات البذرية وبصورة طبيعية تنتج ا

فان طر  انتشار  (0287) سوي و لموفقا  األنواعسيادة هذه  أسبابوقد يكون هذا سبب من  ،ومختلفة لنشرها

 :كاآلتيالبذور 

 االنتشار بالرياح. 

 االنتشار بالماء. 

 االنتشار بمساعدة الحيوانات. 

 االنتشار الميكانيكي. 

 فيسيولوجيا االنتاش عند النباتات البذرية .9

 تعريف الظاهرة ال يزيولوجية االنتاش: .0.9

ور بفضل حيويته حيث يتط أوفي استعادة الجنين لنشاطه  اإلنتاش هو ظاهرة فيسيولوجية تتمثل

الة خاللها البذرة من ح تمر من التي المرحلة كوهو كذل ،البذرة والعناصر الغذائية الموجودة في المدخرات

كما  أو( ,Clément 8791)السبات إلى حالة النشاي والنمو وتسمى البذرة في هذه الحالة بالبادرة 

ها ونقول عن البذرة أن ،استئنا  عملية نمو جنيني نباتي موجود داخل البذرة بأنه Debs  ((1993عرفه

توفرت كل الشروي الضرورية  إذاة سبات في حال أو ،أنتشت إذا خرج الجذير أو اختر  غال  البذرة

فإن عملية االنتاش  Bensaadi (9100) حسب وأ ، (Gu et al .,9110)لإلنتاش ولم تنتش البذرة 

 :بيوكيميائيةتشمل عمليات فيزيائية و 
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 يزيائية لالنتاش:لالعمليات ا  

لبذور سواء   سواء لتبدأ العمليات الفيزيائية بامتصاص الماء )التشرب( وهي عملية طبيعية تحد

نتج عن أغلفة البذرة وتصبح أكثر نفاذية للغازات ويتطرية  إلىويلدي ذلك الخاليا  فتنتبجكانت حية أو ميتة، 

 التشرب انطال  حرارة.

  إلنبات:لالعمليات البيوكيميائية  

 :تشمل العمليات الكيميائية لإلنبات

 التنفس. 

  الموجودة نزيماتإلاتنشيط. 

  كريات إلى س ءبتحويل النشاوذلك  االندوسبرمجديدة تقوم بهضم الغذاء المخزن في تكوين إنزيمات

والبروتينات إلى أحماض أمينية وبذلك يسهل نقلها إلى  ،والليبيدات إلى أحماض دهنية وجليسرول

 الميرستيمات.

  اإلحيائيةالعمليات: 

التي  نشائيةاإل ياالتنشط فيها الخ، خراناآلوهي تعتبر أهم أنواع العمليات جميعا  وهي تعقب النوعان 

وتختر  ر الجذي برزثم تزداد الخاليا الناتجة في الحجم، ونتيجة لهذا النمو ي ،فتنقسم ،يتكون منها الجنين

كون أورا  البادرة وت تنمولتنمو فوقه وبذلك تتحول البذرة إلى ما يعر  بالبادرة، و  رضاألالريشة سطح 

 .ات الكامل الذي يعتمد على نفسه في بناء غذائهإلى النب يجياخضراء وتتحول تدر 

  الشروط الضرورية لإلنتاش عند النباتات: 9.9

 الشروط الداخلية لإلنتاش:.0.9.9
وهذا  ؛و  الداخلية التي هي مرحلة النضجقبل االنتاش، يجب أن تستجيب البذور للعديد من الظر 

ا من الناحي يعني أن جميع األجزاء المكونة مكتملة  ،ء، الشري الثاني هو توفر النشامورفولوجيةة التمام 
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مدة الذي ، أي الطول عمر البذورالشري الثالث هو المواد الغذائية األخرى للجنين و البروتينات والدهون أو 

تبقى فيه البذور حية وتحتفظ بقوتها اإلنباتية. تختلف الحالة األخيرة اختالف ا كبير ا حسب األنواع والظرو  

 .(Heller et al ,.8770)البيئية 

 

  الشروط الخارجية لإلنتاش:.9.9.9

 ة األوكسجين، الحرار  الضوء، ،الماء تتطلب البذرة لالكتمال عملية االنتاش ظرو  خارجية وهي

 :الحرارة 

ا ذو أهمية قصوى ألن ومن ثم  ،ه يتحكم في جميع الظواهر األيضيةتعتبر درجة الحرارة عامال  مقيد 

 ,Ramade) ع أنواع ومجتمعات الكائنات الحية في المحيط الحيوي ونشاطها وتوزيعهافهو يهيئ تكاثر جمي

2003). 

تعتبر درجة الحرارة أساسية في اإلنبات. فهي تلثر على معدل  azliakM (0289)وفقا لي و 

 عمن طر  الجنين. تعتمد االستجابة لدرجات الحرارة على عدد من العوامل، بما في ذلك األنوا  2Oاستهالك 

الوقت المستغر  في الحصاد. كقاعدة عامة، تتطلب البذور في المناطق والتنوع والمنطقة وجودة البذور و 

لنباتات ا، واألنواع البرية لها متطلبات درجة حرارة أقل من حرارة أقل من البذور االستوائية المعتدلة درجات

من البذور ذات الجودة  وسعا اري مدى حر البذور عالية الجودة قادرة على اإلنبات تحت  .زروعةالم

 .ةالمنخفض

 :الماء 

 أن، ويجب ضرورة الحصول على ماء، يتطلب اإلنبات بال(0270) وآخرون  Chaussat وفق ا لي

 .يكون في الحالة السائلة

 

 



 فسيولوجيا االنتاشمورفولوجيا البذور و  -بيو                                          ال صل األول: 
 

6 

 :الضوء 

 Chaussat)الذي يرتبط عمله المعقد بالتركيز النسبي لشكلين من أشكال الفيتوكروم  هذا العامل

et al., 1975) ، وحسبCome (0271) :يمكن تصنيف البذور إلى ثال  فئات 

  من  %61ي حوالتمثل يفضل إنباتها بواسطة الضوء األبيض  يجابي:اإل ءضو للحساسية ال ذاتالبذور

 .في المملكة النباتية أنواع البذور 

  :تمثل  .يمنع إنباتها بواسطة الضوء األبيض وتفضل الظالمالبذور ذات الحساسية للضوء السلبي

 .أنواع البذورمن  % 91حوالي 

 :تنبت في الظالم كما في ضوء النهار. البذور غير الحساسة للضوء 

 األوكسجين: 

 ، قد تكون كمية صغيرة من األكسجين كافية للسماح باإلنبات.Mazliak (0289)لي وفق او 

 :مراحل االنتاش.0.9

إال  ،ابغرض فهم كل مرحلة على حدإلى عدة مراحل منفصلة، وذلك  نباتاإليمكن تقسيم عملية 

 Meyer etal .و Heller et al (0000) .,مراحل متداخلة مع بعضها حسب األمرأنها في حقيقة 

 البذور من ثال  مراحل رئيسية: إنباتيتكون  (9110)

  ما لوفيها تقوم المواد الغروية في البذور الجافة بامتصاص ا : )مرحلة امتصاص الماء( :األولىالمرحلة

الرطوبي للبذور ويعقب ذلك انتباج البذور وزيادة احجامها وقد يصاحب هذا االنتباج مما يزيد من المحتوى 

تى يحد  حتمز   اغلفة البذرة وتجدر المالحظة  هنا ان عملية امتصاص الماء وانتباج البذرة يمكن ان 

 ) chaussat.,8777 (مع البذور غير الحية 
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 ويحد  في هذه المرحلة تحول المواد الغذائية المعقدة ( : ضم المواد الغذائيةمرحلة ه)المرحلة الثانية

مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات  المخزنة في االندوسبرم او الفلقات الى مواد بسيطة والتي تنتقل الى 

 .( (Heller et al., 2004نقط النمو الموجودة في محور الجنين والتي يسهل على الجنين تمثيلها 

 وفي هذه المرحلة يحد  نمو البادرات الصغيرة كنتيجة الستمرار   ( : مرحلة النمو)المرحلة الثالثة

االنقسام الخلوي الذي يحد  في نقط النموالمختلفة  والموجودة على محور الجنين و بتقدم مراحل النمو  

 .(Bewelley., 1991)تاخذ البادرة الشكل الخاص بها 

 

 .(Côme, 1982) لمنحنى النظري لتشرب البذور خالل مراحل اإلنتاشا :(19وثيقة)ال

 :حبوب المنتشة  للاالستعماالت الصحية .0.9

الحبوب المنتشة تعتبر كمصدر جيد للمواد ذات القيمة  أنتم التوصل في العديد من الدراسات 

ن حيث تتأثر مجموعة واسعة م ية،الغذائية، مثل مضادات األكسدة والمعادن والفيتامينات واألليا  الغذائ

اآلخر، مثل  ، فإن البعضglucane Bêtaمثلهذه المركبات باإلنبات. بينما تتدهور بعض المركبات، 

وسيلة إلنتاج مكونات غنية بمركبات تعزز الصحة.  يعد إنبات الحبوب الفيتامينات يمكن زيادته. لذلك

(Florian, 2013 & Elke). 

 



 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 

 كينوا  لاالدراسة التصنيفية لنبات  
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 من العالي وتكوينه البروتين، من ومحتواه العالي الغذائية صفاته فإن طويلة، لفترة إهماله بعد

فيه،  الغلوتين وغياب ،(الحديد والزنك الكالسيوم،) المعادن في ومساهمته األساسية، األمينية األحماض

 انتمائه نظرا لعدم ((Pseudo-céreales كينوا يعد من الحبوب الزائفة، الجذب اهتمام الباحثين لدراسته

  Poaceae (Kadereit et al., 2003; Guillaume, 2019) النجيلية للعائلة

 Chenopodiaceae : الرمرامية العائلة .0

 (Halophytes)  الملحية النباتات من Caryophillales القرنفلية للرتبة تابعة نباتية فصيلة هي

 فصيلة أيضا   وتسمى ،(9119 طه، محمد) (الشمندر أو البنجر) عائلة باسم تعر  (8719،موسويال)

شكري، (  نوع 0311و جنس 017 حوالي وتضم المعمرة األعشاب من نسبيا كبيرة عائلة هي، االوز ر ْجل

 القطيفية الفصيلة ضمن حديثا توضع أن قبل منفصلة كفصيلة تصنف كانت .)0220

Amaranthaceae ،2008( المناخية الظرو  مختلف في التأقلم على القدرة لها, hulinT( ، هامعظم 

 لمزروعة،ا المناطق في الضارة األعشاب بعضها وتتضمن. العالم حول والمالحة الجافة المناطق في تتواجد

 .(0287الموسوي،  ( وشجيرات أعشاب هي النباتات من العائلة هذه تضمه ما معظم

 المعادلة الزهرية:

 

 .(0287الموسوي،  Chenopodiaceae ( الصيغ الزهرية العامة للعائلة الرمرامية :(10الوثيقة)

 

 

 

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D9%90%D8%AC%D9%92%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8E%D8%B2%D9%90&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D9%90%D8%AC%D9%92%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8E%D8%B2%D9%90&action=edit&redlink=1
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 الرمرامية الخصائص المرفولوجية العامة للعائلة : 

 كاملة، ن تكو  وقد األجزاء، متمايزة غير اللون  خضراء ن أزهارهاأب الرمرامية العائلة نباتات تتميز

 تالبتال نم الزهرة تخلو المسكن، ثنائية الجنس وحيدة أو المسكن وحيدة الجنس وحيدة النباتات تكون  وقد

 .(9119 طه، )محمد منفصلة سبالت 1 إلى 2 من بها وتوجد

و عضة أة غالبا ما تكون عصاري شبه متقابلة، وتكون مرتبة ترتيبا حلزونيا، أوبسيطة متبادلة  :األوراق -

  حراشف صغيرة. إلىمختزلة  أو، بيضاوية اسطوانية ،مسطحة ،عديمة االذينات

 شعبتين. اتذ محدودة غير واضحة تشبه السنبلة،:النورة -

 نسج ماعدا سفلية منتظمة وحيدة أو ، خنثىصغيرة الحجم،  تترتب في نورات غير واضحة :الزهرة -

 (Spinaciaالجنس كما في السبانخ ، وقد تكون وحيدةثنائية الجنس غالبا علوية، تكون Beta  البنجر

(oleracea .  
كاسي  يعر  بالغال قاعديا، و  تلتحم وقد منفصلة بتالت خمسة أو أربع من واحد محيط: الزهري  الغالف -

 (Sepaloid perianth ) .المظهر 

 وقد واحد، سداة  إلى األسدية عدد يختزل وقد لها، ومقابلة األورا  لعدد مساوي  األسدية عدد: الطلع -

 بوبح وتمتاز الواحد، النوع في بل الواحد الجنس في األسدية وكذلك الزهري  الغال  أورا  عدد يختلف

  .فتحات من كبير عدد بوجود الفصيلة هذه لقاح

 .بميسمين ينتهي واحد قلما المتاع ويحمل ملتحمتين، كربلتين من يتكون : المتاع -

 .داري ج أوقاعدي  مشيمي وضع في الشكل كلوية واحدة بويضة يحوي  واحد مسكن ذو علوي  :المبيض -

 .المستديم الزهري  بالغال  محاطة بندقة أو فقيرة: الثمرة -

 . ذو سويداءملتف حلزوني و  أو ذات جنين معكو  وسبرميةإند: البذرة -
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 كما لطلعا مبكرة أما الخنثى واألزهار الجنس، وحيدة أزهار وجود نتيجة خلطيا يكون  وقد ذاتي :التلقيح -

 هوائي الخلطي والتلقيح Chenopodium الرمرام جنس في كما المتاع مبكرة أو الخريزة أو البنجر في

  .أسديتها وتركيب لقاحها ووفرة األزهار لصغر بالنسبة

 Spinacia oleracea السبانخ مثل كالخضار الفصيلة هذه نباتات بعض ُتزرع البرية النباتات بجانب

ئلة اومناطق انتشار نباتات هذه الع ،Chenopodium quinoa الكينواو   Beta vulgarisوالبنجر

 ).0220 ،شكري (. المناطق المعتدلة وشبه االستوائية

 :Willd. Chenopodium quinoa الكينوا نبات .9

 عشبي نبات وهو ،)السرمقية( Chenopodiaceae الرمرامية الفصيلة إلى الكينوا نبات ينتمي

 .األساسي لغذائيا مصدرهم تشكل ألنها اإلنكا القبائل لغة في الحبوب أم تعني والكينوا التلقيح، ذاتي حولي،

Guillaume, 2019)). 

 

 (FAO, 2013).. عة الكينوا في بوليفيازرا  :(10الوثيقة)
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 : الكينوا تاريخ  .0.9

ألول مرة في دول األنديز منذ أكثر من  (.Chenopodium quinoa Willd) تم تدجين الكينوا

بعد قرون من اإلهمال، تم و ، تم رفض الكينوا على أنه "طعام هندي"، بعد الفتح اإلسباني. عام 6111

 .(Bazile et al .,0082  (ل النصف الثاني من القرن العشريناكتشا  إمكانيات الكينوا خال

 امع المتحدة لألمم العامة الجمعية أعلنت نباتي، نوع لهكذا العالم واحتياج األهمية لهذه وإدراكا

كما  ،(FAO, 2012, 2014) األنديز لشعوب تكريما( -10-الشكل)" للكينوا الدولية السنة"  9102

 وانعدام جوعال مكافحة في الكينوا تلعبه أن يمكن الذي الدور إلى العالم انتباه بلجذ المتحدة األمم تسعى

 .الغذائي األمن

   

 .للكينوا الدولية السنة حملة شعار :(10)الشكل

 :التصنيف العلمي لنبات الكينوا .9.9

فهو نبات  ،1772 عام في Willdenow  بواسطة العالم النباتية جوانبه في مرة ألول وصف

 حسب تصنيف العالم كرونكيست ،Chenopodiaceae الرمراميةلى ثنائيات الفلقة للعائلة ينتمي إ

Cronquist (8718) (10-الجدول-).  
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  (Herbillon, 2015 ) الكينوا لنبات التصنيفي الوضع :(10)الجدول 

 Cronquist (8718) التصنيف حسب 

 Régne        النباتية                                            Plantae   المملكة

 Tracheobionta Sous-embr                         نباتات وعائية الشعبة

 Magnoliophyta                                 Division البذريات القسم

 Class  ثنائية الفلقة                                  Dicotyledonae الطائفة

 Sous-classe                                           قرنفليات            Caryophyllidae  الصف تحت

 Caryophyllales  Ordreالقرنفلية                               الرتبة

 Chenopodiaceae Famille              السرمقية /الرمرامية العائلة

Chenopodium  الجنس  Genre                                  السرمق

Nom binomial Espèce 

 االسم العلمي 

Chenopodium quinoa Willd.  

 

 

 :وصف نبات الكينوا.0.9

 مقاومة على تساعده متشبعة جذوره حسب الصنف، (cm)911 - 11من الكينوا نبات ارتفاع يتراوح

 اإلوزة، لر ج تشبه عريضة أوراقا وتحمل متفرعة رغي أو متفرعة وقائمة، سميكة خشبية ساقه الجفا ،

  .(-19-الشكل ((النورة) الزهور من بسنبلة وتنتهي

 ذلك يعودو  واألبيض، واألصفر والبرتقالي والوردي واألحمر األسود بين الكينوا حبوب لون  يختلف

، بريديو  )قبالن نالصابوني مادة على يحتوي  الذي للحبة الخارجي الغال  على راتنجية طبقة وجود إلى

ا على ا والتي تختلف نسبتها (9100   .(Koziol, 1992) لظرو  البيئيةاعتماد 
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 الشكل )B:)19 نبات الكينوا B1 ،C.quinoa زهرة خنثى،  B2 زهرة ملنثة، B3 الثمرة، B4البذرة.  

(8770Hernandez-bermejo & Leon,) 

 :الجغرافي التوزيع  .2.0
 أساسيا   غذاء ا يومال ، ويبقىفي بوليفيا إنتاجه انفجرحيث  ،جغرافيا الكينوا على نطا  واسع انتشر

 نبات الكينوا. الكوادورتليهما االرئيسيتان له و  المنتجتان الدولتان وهما والبيرو، بوليفيا في المحليين للسكان

   .((Guillaume, 2019 .وبوليفيا( بيرو )بين تيتيكاكا بحيرة يزرع حول األنديز، لجبال أصلي

 ،(وحولها ديزاألن جبال في خاصة) الجنوبية أمريكا في الكينوا لزراعة التقليدية المنطقة حيث تمتد

 ومن ،(جنوب ا درجة 31) الجنوب في تشيلي إلى( شماال   درجة 9) الشمال في كولومبيا من العرض خطوي

 المحاصيل نمو تعيق المناخية حيث الظرو  .متر 3111و  2111بين  يتراوح ارتفاع على البحر مستوى 

  .(9100، ديكيست)  األخرى 

 واإلنتاج المزروعة المساحة أن (FAOSTAT) المنظمة لدى اإلحصائية البيانات قاعدة وتفيد

 الممتدة ترةالف خالل واإلكوادور البيرو بوليفيا، وهي الرئيسية المنتجة البلدان في الكينوا من اإلجمالي

  .(FOA,2013) .التوالي على أضعا  ثالثة والى الضعفين إلى زادت قد( 0229-9101)
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  .بلدان المنتجين الجدد إلىتبادل بذور الكينوا من بلدان االنديز  :(10)وثيقةال

Bazile et al., 2016)) 

 :الكينوا لحبوب الغذائية القيمة .0.9

 حيثامة، باله المغذيات إمكانيات لديها كما وتطبخ كاألرز. ،السبانخ التي مثل الكينوا أورا  تلكل

 القمح) األخرى  الحبوب لمعظم % 09 إلى 6 مقابل % 90 إلى 03من: البروتين من عالية بنسبة تتميز

ثالثة أحماض أمينية محدودة  تحوي الكينوا  ,.Bhargava et al)  ) (2006وغيرها والشعير والذرة واألرز

ميثيونين، ال، (ى األخر  الحبوب يهإل تقرتف ما عادة) الليسين في الكينواموجودة بكميات مناسبة و في الحبوب، 

 والتربتوفان.

 الحبوبو  القمح من وأعلى من جودة البروتينات التي توفرها اللحوم والحليب، هنانحن نقترب ف

 محتوی  يوفر ذلك فإنه إلى باإلضافة ،((Chauhan et al., 1992; Guillaume, 2019 األخرى 

 وأثبتت يد،والحد والبوتاسيوم المغنيسيوم ،الفسفور: صالخصو  وجه على الحبوب من بكثير أعلى معادن

 0002Dini) الدهنية واألحماض األكسدة ومضادات للفيتامينات ممتاز مصدر الكينوا أن إلى عدة دراسات

et al.,). 
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 g011 (Touati, 2018) لكل للكينوا الغذائية القيمة متوسط: (19)الجدول

Apport énergétique إمدادات الطاقة 

 332 (Kcals) (Calories) سعرات حرارية  ال

  Principaux composants المكونات األساسية 

 8 g          .14 (Protines)البروتينات       

 5.02 g (lipides)الدهون            

 505.9 mg (Saturés)المشبعة          

 000 mg (Oméga-3)     3-اوميغا 

 0230 mg (-0Oméga)     6-اوميغا

 8300 mg (-0Oméga)    0-اوميغا

 80.9 g (L'eau)الماء             

 51.5 g (Glucides)الغلو سيدات 

 2.62 g (Fibres alimentaires)األلياف الغذائية  

 3.33 g (Cendres totales)الرماد الكلي 

  Macro et microéléments ( oligoéléments) رة العناصر الكبيرة والصغي   

 8 mg (Fer)الحديد 

 095 mg (Magnésium)المنغزيوم 

 2.8 mg (Manganèse) المنغنيز

 301 mg (Phosphore)الفوسفور 

  804mg (Potassium)البوتاسيوم

 7.6 mg (Sodium)الصوديوم

 mg 505  (Zinc)زنك 

 0.100 mg (Bore)بور

  10 mg (Calcium)كالسيوم

 805 mg (Chlore)الكلور

 0.0031 mg (Cobalt)لكوبالتا

 1.787  mg (Cuivre)النحاس
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Vitamines       الفيتامينات 

 0.170mg (Vitamine B1 )-1ب–فيتامين 

 Vitamine B3 (ou PP) 0.450 mg -3ب –فيتامين 

 2 mg (Vitamine E )-ۿ  –فيتامين 

يني من بذور الكينوا مع الحبوب مقارنة بين تكوين األحماض االمينية والمحتوى البروت :(10الجدول)
 (.mg/011gوالبقوليات األخرى )

 
(Herbillon, 2015) 

 :الكينوا أصناف  .6.9

 0085 ( المزروعة أو هناك البرية الكينوا، من صنف 6000 حوالي يوجدعلى المستوى العالمي 

., Vidal et al)، اء سوداء ،الحمر ) ال النبات والبذور لون  باعتبار للكينوا األولى التصنيفات أخذت

 تقسموتوجد التي  ،) Tapia et al. , 8797 ( طعم البذور أو الثمار شكل حتى وأحيانا والبيضاء(، الثمار،

 التيو  لخاصةا والفسيولوجية المورفولوجية للتغيرات وفق ا مجموعات خمس إلى البيئية حسب تنوع النظم

 ة.المختلفالظرو  البيئية  مع لتكيفاعلى  تمنحها القدرة 
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 :والتي تتمثل في 

 كينوا الوديان .9 البحر سطح مستوى  كينوا .0

 Salares .كينوا ساالريس .0 االستوائية المناطق من كينوا .0

  .المرتفعات كينوا  .1

(8717Risi & Galwey,  Guillaume, 2019; ) 

 

 (Gomez-Pando & Eguiluz , 0088)     .الكينوا بذور ألوان تنوع :(16الوثيقة)
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 :للكينوا ص المورفولوجيةالخصائ .7.9

 الزراعية والمناطق ،((Izquierdo et al., 2001 الوراثية لألنماي وفقا الكينوا مورفولوجيا تختلف

في  عالقة له النبات مورفولوجيا أن إلىGandarillas  (8797 )رأشاحيث ، فيها ُتزرع التي اإليكولوجية

  الكينوا أصنا  تحديد

 الخضرية الخصائص: 

 الجذر: 

تفاع يرتبط عمقه ارتباطا وثيقا بار  ،نظام جذري قوي عميق ومتفرع يسمح للنبات بمقاومة الجفا   

 (.Herbillon‚ 2015) النبات

 

 .(Gandarillas‚ 8797) .للكينوا الجذري  النظام :(17الوثيقة)

 الساق:  

 فقاو  ،(50cm - m0)بين وارتفاعه ،(8cm- 0)بين قطره يتراوح العنق، مستوى  على اسطواني

 األحمر إلى األخضر من السا  لون  يتفاوت(. Mujica et al .‚ 0008) الزراعة وظرو  لألصنا 

 األرجواني، وأ باألحمر مخططا يكون  كثيرة أحيان وفي المغذيات، ووفرة البذر وكثافة الوراثي التركيب حسب

 ،(Jacobsen & Stolen‚8773) سليلوزية أغشية مع مندمج صلب ولحاء جليدينية قشرة ذو السا 
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 ‚8797) ليلوزوالس بالبكتين غنيا إسفنجيا فراغا مخلفة النضج، عند تتحلل نخاعية يحوي في جوفه مادة

Gandarillas .)  

 

 .(,Grupo 0083 ) سا  نبات الكينوا :(18الوثيقة)

 األوراق:  

 أو لالشك نةمعي كبيرة القاعدية األورا  تكون  الحافة، مسننة أو متموجة مسطحة، معلقة متبادلة

 لون  تأخذ ،(Mujica et al., 2001) الشكل رمحية صغيرة تكون  العلوية األورا  أن حين في مثلثية،

ألصنا  ا حسب األرجواني أو األحمر أو األصفر اللون  إلى تتغير ثم فتية تكون  عندما عام بشكل أخضر

(8779 ,.Gallardo et al)، بيتالين تسمى نباتية صبغات وجود نتيجة هي األلوان هذه betalaines)) 

Gandarillas, 1968 ))،  الجفا  مقاومة في تساهم سطحها على مرفولوجية تكيفات األورا تبدي)  

 Jacobsen & Stolen,1993). ) (سميكة بشرة
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 .(Gandarillas ,8797) الكينوا نبات أورا  في األسنان عدد تباين :(10)شكلال

 الزهرية الخصائص : 

 هري الز  العنقود:  

 دمجة،م أو سائبة يكون  أن يمكن مركزي  محور ذو متفرع زهري  عنقود عن عبارة هي الكينوا أزهار

 ., 0008) البيئية والظرو  النوع حسب الزهري  العنقود طول يختلف و ،(cm)11-21 بين طوله ويتراوح

Mujica et al)، بذرة 2111 و 011 بين الواحد العنقود في البذور عدد ويتراوح (FOA, 2013). 

 

 .الزهرية العناقيد أشكال يوضح :(10) الشكل

 . amaranthiforme القطيفي (Intermédiaire 3  وسطي (glomérulaire 0 الكبيبي (8

Pinto, 2013; Bioversity international et al., 2013) &(Rojas 
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 الزهرة: 

 طول راوحيت خنثی، أو أنثى ون تك تويجيات، لها ليس والطئة كاملة، وغير صغيرة الكينوا أزهار

 كأسية زهرية أجزاء خمسة من تتكون  وهي ،( 0008 Jacobsen, &Stolen) (5mm-9) بين الزهرة

 ألوان ذات وهي ،(Gandarillas  , 8797) التلقي خلطيه أو التلقيح ذاتية تكون  أن يمكن خنثى الشكل،

 مدقةو  قصيرة، وخيوي قصيرة، سديةأ خمس ذو تذكير أعضاء ومجموع خضراء سبالت خمس لها مختلفة

 يصل جدا صغير األزهار وحجم الحجرة، وحيد علوي  فهو المبيض أما ومتشعب، ريشي مركزي  ميسم ذات

 صغرا أكثر المدقات تكون  حين في الخنثى، األزهار حالة في ((3mm إلى أقصاه في

(Galwey,1984&Peterson et al.,2015;Risi). 

 الثمرة: 

  انيأسطو  وشكلها ،الشكل أسطوانية الحجرة وحيد علوي  مبيض من تستخرج (Akéne ) فقيرة ثمرة

 (mm1.0-3) بين قطرها يتراوح اللون متغيرة الشكل و  وحيدة بذرة على وتحتوي  ،عديسي

(Galwey,1984&Risi). 

 

 

 في مقطع عرضي وطولي.( Chenopodium quinoa Willd.) بذور الكينوا :(12الوثيقة)

(Irving et al., 1981). 
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 :Chenopodium quinoa Willd. الكينوا نبات نمو مراحل .8.9

 مراحل، تسعة في Espindola  (8772) وصف العديد من الباحثين مراحل نمو الكينوا كالعالم

  مرحلة. اثني عشر في Canahua(8717)  و Mujica عند التي وهناك

 الرفع: 

 المثلی، اإلنبات ظرو  ظل في الزرع، بعد أيام 7-10 بين يحد . الشتالت خروج الرفع ويقابل

 وجود في طفق ساعات بضع في ، للغاية سريع الكينوا إنبات فان البذور، سكون  فترة وجود عدم وبسبب

 .للتربة كافية رطوبة

 حقيقيتان ورقتان: 

كما  للجذور، السريع النمو جانب إلى الزرع، من يوما 91 إلى 01 بعد حقيقيتين ورقتين أول تظهر

  .الحشرات لهجوم حساسة للغاية رقتين في هذه المرحلةالو  أن

 

 .(,Grupo 0083)  المراحل األولى لنمو نبات الكينوا :(01الوثيقة)

 حقيقية أوراق أربعة:  

 دائما أوراقه تكون  الزرع، بعد يوما 21 إلى 91 من الحقيقية األورا  من الثاني الزوج يتكشف

 الغذاء هي العطرية أوراقها وتبقى والجفا ، للبرد جيدة مقاومة لةالشت تظهر المرحلة هذه كما في ،خضراء

 .للمجترات المفضل
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 حقيقية أوراق ستة: 

 أورا  تبدأ بينما الزرع، من يوما 31 إلى 21 بعد الحقيقية األورا  من الثالث الزوج بروز يبدأ

 .الذبول في الفلقتين

 الت ريع: 

 ومحمية تكون مغطاة مرئية تكون األزهار ال كما ،ا أور  ثمانية الزرع بعد يوما 11إلى 31من تظهر

 .األورا  من قبل

 الزهرية العقدة تشكيل بداية:  

 األول الزوج لون  يتحول نفس الوقت في يوما، 71 إلى 11 بعد النبات قمة في النورة بظهور يبدأ

 .قطره ويزيد بالنسبة للسا  فيمتد أما األصفر، اللون  إلى الحقيقية األورا  من

 الزهري  عنقودال: 

 بعد يوما 61 إلى 71 من الفردية الزهور براعم ظهور مع األورا ، فو   واضحة النورات تصبح

 .الزرع

 اإلزهار بداية: 

 هذه في حساسية أكثر النبات يبدي الزراعة، كما بعد يوما 11 إلى 61 من األولى األزهار تتفتح

 . والجفا  للبرد الفترة

 اإلزهار: 

 حساسية أكثر النبات يكون  المرحلة هذه في ،011 أو 21في اليوم األزهار نم % 11 انفتاح يحد 

 .وتسقط التي تذبل السفلية خاصة األورا  للصقيع
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 اللبنية الحبوب مرحلة: 

 الضغط ممارسة عند أبيض سائل يرافق ذلك خروج الزرع، بعد يوما 021 إلى 011 بعد وهذا

 .المردود في كبير انخفاض إلى المرحلة هذه خالل المياه نقص يلدي أن يمكن ،عليها

 العجيني النضج: 

 .الزرع بعد يوما 071 إلى 021دائم، وهذا مابين أبيض ولون  عجينية طبيعة ذو الثمرة محتوى  يكون 

 (:الصلبة الحبوب) ال سيولوجي النضج 

 قلأ الماء من محتوى  مع  يوما، 011 إلى 071 بعد وتنضج للضغط، مقاومة أكثر تكون  الحبوب

 حتى يجي،تدر  بشكل التساقط في وتبدأ اللون  صفراء تكون  األورا  معظم الحبوب ملء أثناء ،(% 01) نم

 .Lebonvallet, 2008)) .النضج عند تقريبا يكتمل

 

 . (Rodriguez calle, 2006) الكينوا نبات نمو مراحل توضح :(00الوثيقة)
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 االستعماالت:  .2.9

 :وا كما يلييمكن تلخيص االستعماالت الرئيسية للكين

ناعة لمعظم المنتجات من ص يمكن استخدام حبوب ودقيق الكينوا في التحضير الغذائية: من الناحية 

 Graf et).الدقيق، كما يمكن دمج الكينوا مع البقوليات مثل الفاصوليا والفاصوليا لتحسين الجودة الغذائية

al., 2015) 

ائصها ن والبذور لمختلف التطبيقات الطبية بفضل خصتستغل أورا  الكينوا والسيقا من الناحية الطبية: 

 (Cercam, 2014). العالجية المضادة لاللتهابات مسكنات األلم )ألم األسنان( ومطهرات المسالك البولية

 إجراء دراسة مت ،كما تستعمل في مستحضرات التجميل والتطبيقات الصيدالنية من الناحية الصناعية: 

 إمكانات وجود إلى يشير مما(، نالحتوائه على مادة الصابوني (قوي  طبيعي حشري  كمبيد استخدامه على

يدخل في صناعة  أنيمكن  كما ،(Zouaoui et al.,2018 ) الحشرات الضارة مكافحة في الستخدامه

  .(FOA ,0083) والشامبو األسنانمعجون  ،مواد التنظيف

 (Touati, 2018).  أخضر كعلف بأكمله النبات يستفاد من :للحيوان علف 

 :الدراسات البحثية السابقة لنبات الكينوا .01.9

 Chenopodium quinoa)نبات الكينوا  حول واألبحا الدراسات  تاحتجفي اآلونة األخيرة ا

Willd. )  التي تقيد  حيائيةإنبات الكينوا مع العوامل الال تأقلممنها  من جميع النواحي، فذكرت العديدالعالم

 ,.Jacobsen, 2001 & Mujica;2001 , .Mujica et al ;Bois et al) األخرى إنتاج المحاصيل 

2006). 

ات االستجابة لمستويعن اآلليات الفسيولوجية للمقاومة، و بالبحث  (2003) وزمالؤه Bosque اتجه 

لتربة من ا وملوحة الرياح الصقيع، ،تحمل الجفا  بإمكانهاإلجهاد حيث أظهرت النتائج األولية أن الكينوا 

  .ل مرونة أنسجته النباتيةخال
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 Chenopodium على بذور الكينوا (0085) وزمالؤه Tang أجراهاالتي  كما تضمنت الدراسة

quinoa Willd. واألنشطة المضادة لألكسدة تبعا لألنماي الجينية،  لمعرفة خصائص المركبات الفينولية

 ،vanillic acid  حمض الفانيليكا منه فينولي مركب 92 عن يقل ال ما على وجود النتائج أعربتحيث 

 ،quercetin وجود الفالفونويدات خاصة مركب الكيرستين إلى باإلضافة ، ferulic acidمض الفيروليكح

 .betalains تم تأكيد احتواء بذور الكينوا الحمراء والسوداء على صبغةكما 

 احتواء بذور الكينوا Tang(2017) وزميله Tsao أثبتت الدراسة البيولوجية التي قام بها كل من

في الحد من خطر اإلجهاد على تأثيرات مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات التي تعتبر خطا رادعا 

 .كالسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري والشيخوخة التأكسدي المسبب لألمراض المزمنة

وزمالؤه  Alvarez-Jupeteو Maradini-Filho (2017) كل منكما تمحورت دراسة 

سماح باستخدام الكينوا في النظام الغذائي لمرضى االضطرابات الهضمية لتكوينه المتوازن حول ال (9101)

 وكذا خلوه من الغلوتين.  نات )االلبومين (،يمن البروت
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 :في الميدان .0

 دة النباتيةالما: 

 .Chenepodium quinoa Willdلنبات الكينوا أصنا في هذه الدراسة تم اختيار بذور ثالثة 

 شمال شرقي تقعالتي  ،″E N″18′54°306′30°3النامية في منطقة سيدي عون التابعة لدائرة المقرن 

يائية في رات الفيتوكيمتقييم التغيوالية الوادي. وذلك من اجل الدراسة المخبرية التي تهد  إلى عاصمة 

مقارنتها مع و  بذور الكينوا المضاد لألكسدة خالل مرحلة انتاشتكوين المركبات الفينولية وكذلك النشاي 

 .البذور غير المنتشة

 :في المخبر .9

 لمستعملة لتحضير المادة النباتيةالطرق ا: 

 :كاآلتي قمنا بتحضير المادة النباتية بواسطة الطر  الموضحة
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 :لكينوا المنتشةا -أ
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكينوا غير المنتشة -ب

ا في تطحن وتحفظ أيض ،وهي البذور غير المنتشة قمنا بغسلها للتخلص من الشوائب العالقة

 أكياس ورقية.

 تحضير البادرات 

 :اتبعنا الخطوات التالية (9103وزمالؤه ) Carciochi حسب من اجل تحضير البادرات

  :التعقيم  -0

               (5 %)ذلك بنقع البذور األصنا  الثالثة  في كل من الماء مع ماء جافيل

( 1V/1V)  لمدةmin19. 

     :النقع  -9

 سا .93ةنقوم بنقعها في الماء لمد ،بعد غسل البذور من محلول التعقيم

 : الزرع  -0

 ومن ثم وضعها في أطبا  من األلمنيوم ،بعد عملية النقع نقوم بتصفية البذور من الماء
 .ثم ترش بالماء ،تزرع على أورا 

 :متابعة الزرع -0

ي وهذا مع متابعة السق سا نالحظ انتاش بذور الكينوا لألصنا  الثالثة،93بعد مرور 
البذور السوداء كانت  :وتيرة االنتاش كل منها لمدة سبعة أيام ، كما الحظنا اختال 

 .الصفراء البذور األسرع نموا من بينها تليها الحمراء مع تراجع نمو
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 :هون(الكربوهيدرات والد ،لتقدير نواتج االيض األولي )البروتينات عيناتتحضير ال .0.9

الموصوفة  Shibko et al(1066)ة.تقدير نواتج االيض األولي حسب طريقل عيناتتم تحضير ال

المستعمل منها مسحو  العينات النباتية وذلك بإتباع النهج  (Amira, 2013; Beldi, 2007) من طر 

 :اآلتي

في  نهام كل المساحيق الستة من بذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة ووضع من كل نوعمن 0.5g  اخذ -

 بيشر.

ثم الخلط بجهاز الرج المغناطيسي لمدة  (Acidetrichloracetique (%20 من ml5 إضافة -

5min.ثم وضعها في أنابيب زجاجية ، 

 والحصول على الطافي ،3000Tour/min وبسرعة 10min فصل المزيج بجهاز الطرد المركزي لمدة -

I من خالله الكربوهيدرات. الذي تقدر 

فصل المزيج مرة أخرى .( 1V/1V) éther/chloroformeمن محلول ml0يضا  له I  أما الراسب -

الذي نقدر به  II للحصول على الطافي 3000Tour/min وبسرعة min 01بجهاز الطرد المركزي لمدة 

 .الدهون 

ويرج الخليط ثم تقدر  (0.1N)من محلول هيدروكسيد الصوديوم  ml5  نضيف له  IIأما الراسب

 . اتالبروتينو  الدهون  ،توضح أهم خطوات تقدير الكربوهيدرات( 09)الوثيقة و ،به البروتين
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 الدهون والبروتينات. ،مخطط يوضح مراحل استخالص الكربوهيدرات :(09الوثيقة)

 :التقدير الكمي الكربوهيدرات .9.9

)بن جامع، الموصوفة من طر   Dubois et  al(8752).طريقةتم تقدير الكربوهيدرات وفق 

 :باع الخطوات التاليةذلك بإتو  (0001

 :. تحضير المحلول القياسي للغلوكوز0

للحصول على محلول ذو تركيز ( 1N) من حمض الكبريت ml5من الغلوكوز في 5mg  إذابة

ml/1000µg، ومنه تم تحضير سلسلة المحلول القياسي ذو التراكيز ml/gµ (011،91، .(200 
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 . الخطوات العملية للتقدير:0

 وضع ml1 الطافي  وكذلك من مستخلص العينات ،المحلول القياسي المحضرة من سلسلة(I)  في

 أنابيب اختبار زجاجية.

  1إضافةml  ( ثم %5) من الفينولml5 من حمض الكبريت المركز. 

  رج وترك العينات لمدةmin01. 

  490قراءة شدة االمتصاصية الضوئية عند طول موجةnm بواسطة جهاز المطيافية الضوئية. 

 منحنى القياسي باستغالل نتائج قراءة المحاليل القياسية التي تحدد تركيز الكربوهيدرات في كل رسم ال

، حيث يعبر عن المحتوى الكمي للكربوهيدرات عن طريق المعادلة الخطية للمنحنى القياسي g /mgب عينة 

 .-(00الوثيقة ) -للغلوكوز

 

 المنحنى القياسي للغلوكوز.: (00الوثيقة )

 الكمي البروتين:التقدير  .0.9

 ,.Rebiai et al (من طر  الموصوفة Lowry et al(8758).طريقةتم تقدير البروتين وفق 

 تبعا للخطوات التالية: وذلك) 2015

y = 0,008x - 0,0379
R² = 0,9999
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االمتصاصية عند 
490nm=λ

(µg/ml)ب التركيز 
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 :. تحضير المحاليل0

 :)يتم تحضيره بمزج المحلول )أ ml59  3م من كربونات الصوديوCO2Na%(0) 50 معml من

 NaOH (0.1N.)  هيدروكسيد الصوديوم

 يتم تحضيره بمزج محلول )ب(:ال ml19  4من محلول كبريتات النحاسCuSO%(9.5) مع ml 10 

 .O24H6.O4H4kNaC%(0.1)بوتاسيوم  -محلول تيترات الصوديوم من

 :)يتم تحضيره بإماهة محلول المحلول )ج Ciocalteau- Folin المركز بنسبة (1V/1V). 

  :)د( بمزج  يحضر کاشف كبريتات النحاس القاعديالمحلول ml59 من المحلول )مع )أ ml1  من

 المحلول )ب(.

 :. تحضير المحلول القياسي للبروتين0

 الصوديوم هيدروكسيدمن  ml3 في( BSA) من بروتين ألبومين مصل البقر 3mg إذابة

NaOH.N)9.5 للحصول على محلول ذو تركيز )µg/ml1999 ومنه تم تحضير سلسلة المحلول ،

 (.µg/ml ، 400، 600، 800، 1000 (100القياسي ذو التراكيز

 . الخطوات العملية للتقدير:3

 وضع ml9.0  ات في للعينمن سلسلة المحلول القياسي المحضرة وكذلك من المستخلص البروتيني

 . أنابيب اختبار زجاجية

  إضافة ml0  .)من المحلول )د 

 2إضافة ml  .)من المحلول )ج 

 30 تترك في الظالم لمدة min  ارة المخبر.بدرجة حر 

 750 قراءة شدة االمتصاصية الضوئية عند طول موجةnm .بواسطة جهاز المطيافية الضوئية 
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  رسم المنحنى القياسي باستغالل نتائج قراءة المحاليل القياسية التي تحدد تركيز البروتين في كل عينة

 .من المادة الجافة mg/gب 

المعادلة الخطية للمخطط المعياري  حيث يعبر عن المحتوى الكمي للبروتينات باستعمال

 (.03بداللة التركيز الواردة في الوثيقة ) (BSA) المتصاصية بروتين البومين مصل البقر

 

 المنحنى القياسي للبروتين.: (00الوثيقة )

 :التقدير الكمي الدهون   .0.9

 ,0009) الموصوفة من طر  Goldsworthy et al(8790) .تم تقدير الدهون وفق طريقة

Beldi) وذلك بإتباع الخطوات التالية: 

  :. تحضير المحلول القياسي للدهون 0

éther/chloroforme (1V /1V  ) من محلول ml 1صوجا( في  %199من الزيت ) 2.5mg إذابة

 ml/µg (1000، 1500، 2000، 2500.) للحصول على محلول ذو التراكيز

 :Sulfophosphvanillinique . تحضير المحلول الكاشف0

y = 0,0002x + 0,105
R² = 0,986

0
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4PO3H من حمض الفوسفوريك ml30ماء مقطر ثم إضافة  ml 11في  Vanilline من mg75 ذابةإ

 .ml59 للحصول على حجم%85))

 الخطوات العملية للتقدير:

 وضع ml9.1  الطافيمن سلسلة المحلول القياسي المحضرة وكذلك من مستخلص العينات(II ) في

 .أنابيب اختبار زجاجية

 1. إضافةml9  يت المركز.من حمض الكبر 

 د في حمام مائي عند01 رج األنابيب ثم تترك لمدةºC 199. 

 15. بعد أن تبرد األنابيب نأخذ منهاml9  في أنابيب أخرى. توضعو 

 إضافةml 1.5 من الكاشف المحضر (Sulfophosphvanillinique). 

 خلط األنابيب في الظالم لمدة min 39. 

 اللون الوردي. حيث في وجود الدهون يتحول لون المحلول إلى 

 قراءة شدة االمتصاصية الضوئية عند طول موجة nm539 .بواسطة جهاز المطيافية الضوئية 

  رسم المنحنى القياسي باستغالل نتائج قراءة المحاليل القياسية التي تحدد تركيز الدهون في كل عينة

لمعادلة الخطية للمنحنى حيث يعبر عن المحتوى الكمي للدهون باستخدام امن المادة الجافة  mg/gلا ب

 .( ادناه01) القياسي لزيت الصوجا الممثل في الوثيقة
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 المنحنى القياسي للدهون.: (00الوثيقة )

 :تحضير المستخلص الميثانولي .0.9

يحرك الخليط قليال لكي  من الميثانول، ml35 من مسحو  المادة النباتية الجافة في 7g وذلك بنقع

ة بعملي ساعة في الظالم وفي درجة حرارة المخبر، من ثم نقوم 93تركه لمدة تتجانس مكوناته، مع تغطيته و 

)  C59°عند درجة حرارة  (Rotavapeur) ترشيح المزيج، ونقل الرشاحات إلى جهاز التبخير الدوراني

، ألجل الحصول على المستخلص الخام الذي يحفظ في مكان جا  وبعيدا (0088الحل ي والموسوي،

 ضاءة.عن الرطوبة واإل
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 .(Matkowski & Piotrowski,2006) تحضير المستخلص الميثانولي  :(06) الوثيقة

 :(Rendement)تقدير نسبة المردودية  .6.9

 ،لى كتلة المادة الجافة المستخدمةالمردودية هي عبارة  حاصل قسمة كتلة المستخلص النباتي ع

 :قة اآلتيةبالعالChouikh et al (2015) وتقدر حسب

 

 

 :((PPT التقدير الكمي لعديدات ال ينول .7.9

حيث  Folin-ciocalteau باستخدام كاشف Singleton- Rossi (1965) تم إتباع طريقة 

على إرجاع مكونات الكاشف بواسطة المركبات الفينولية، وذلك بمنحها كاتيون أو كينون  تعتمد هذه الطريقة

 

 :المرحلة االولى

g 735 من مسحوق المادة النباتية لكل نوع فيml  ميثانول 

 :المرحلة الثانية

 90نقع الخليط لمدة 
 ساعة في الظالم 

 :المرحلة الرابعة

لتبخير ا
Evaporation  

 :المرحلة الثالثة

 ترشيح المستخلصات  

 100 ×( كتلة المستخلص/ كتلة المادة النباتية االبتدائية الجافة= ) % المردودية
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et Hatami ) ذات اللون األزر   (23O8Mo) والمولبيدان (23O8W) غستينوتحولها إلى اكاسيد التن

al.,2014). 

 من تراكيز مختلفة من المستخلصات ml9.0 نقوم بمزج  Rebiai (0000)و Chouikh حسب 

من  ml 9.2 ثم نضيف للمزيج مرات، 19المخفف Folin-ciocalteau  من ml 1 المذابة في الماء مع

في الظالم،  min 21وترج األنابيب، وتحضن في درجة حرارة المخبر لمدة ( %7.5) كربونات الصوديوم

بجهاز المطيافية الضوئية  nm671 بعد ذلك تقاس امتصاصية المحلول عند طول الموجة

Spectrophotomètre . 

 ألجلmg/ml(9.90-9.10 ) نحضر محاليل في الميثانول من تراكيز متزايدة من حمض الغاليك 

 مي لعديدات الفينول عند المستخلص الميثانولي. التقدير الك

 ويتم التعبير عن النتائج بعدد المليغرامات المكافئة لحمض الغاليك لكل غرام من وزن المستخلص،

باستعمال المعادلة الخطية للمخطط المعياري المتصاصية حمض الغاليك بداللة التراكيز الواردة في  وذلك

 (.08الوثيقة )
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 .مخطط تقدير عديدات الفينول في المستخلصات: (07) الوثيقة

  
 . Acide Galliqueلالمنحنى القياسي : (08الوثيقة )

y = 55,262x + 0,025
R² = 0,9981
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االمتصاصية عند
λ=765nm

(mg/g )    بالتركيز

من المستخلص الميثانولي لكل  ml0.0 نقوم بأخذ

 Folin-Ciocalteau من ml 8إضافة

 (%9.5) من كربونات الصوديوم ml0.8 إضافة

 min01 رج األنابيب وتحضن في درجة حرارة المخبر لمدةن

 nm925=ʎوليلكل مستخلص ميثان االمتصاصيةتقاس 

.
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 :التقدير الكمي لل الفونويدات الكلية .8.9

 وذلك بمزج al et Chouikh (1008) .حسب ،3AlCl يتم تقدير الفالفونويدات باستخدام 

ml9.5 ويضاف لها  ،المخففة للمستخلصات المذابة في الميثانول المحاليل منml9.5 3   منAlCl ذو

  وتحضن في درجة حرارة المخبر لمدة ساعة بعيدا عن الضوء. األنابيب، ترج % 0تركيز 

بغية التقدير الكمي  من الكيرستينmg/ml (9.905-9.4 ) نحضر محاليل ذات تراكيز معلومة 

 .لص الميثانوليويدات الكلي للمستخللفالفون

ويتم التعبير عن الناتج بعدد 420nm  ويتم قياس شدة امتصاص المزيج عند طول موجة

المليغرامات المكافئة للكيرستين لكل غرام من كتلة المستخلص، وباستعمال المعادلة الخطية للمنحنى 

 .(91القياسي للكيرستين المعطى في الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط تقدير الفالفونويدات في المستخلصات. :(02الوثيقة )

 من المستخلص الميثانولي لكل عينة 0.5ml  نأخذ

 لكل مستخلص( 3AlCl 0.0%) من ml 0.5إضافة

 ة لمدة ساع ترج األنابيب وتحضن في درجة حرارة المخبر

 nm200=ʎعند تقاس االمتصاصية لكل مستخلص ميثانولي
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 المنحنى القياسي للكيرستين.: (91الوثيقة )

 :تقدير ال عالية المضادة لألكسدة. 2.9

بهد  تقدير الفعل التثبيطي المضاد لألكسدة للمستخلصات النباتية، تم استعمال اختبار  

 ،In Vitro مخبريا االزاحي المضاد للتأكسد رالذي يعتبر من أكثر الطر  استعماال في التأثي  •DPPHلا

 . In Vivo باعتباره اختبار( Hémolyse) واختبار انحالل كريات الدم الحمراء

 •DPPH: اختبار كسح الجذر الحر. 8.7.0

   على قدرة المستخلص النباتي أو مركب ما في تثبيط الجذر الحر يعتمد هذا االختبار 

DPPH• Diphenel-1-picrylhydrazil)-02,) (0001 (Khalaf et al., وذلك اعتمادا على

على انه مركب صلب ذو لون  •DPPH لحيث يعر  جذر ا ،ا في إعطاء ذرة أو ذرات هيدروجينقابليته

واسطة ب يتحول لونيا بفعل إرجاعه ميائيا،مستقر كي ،394.33molبنفسجي مسود وكتلته المولية تصل إلى

إلى اللون األصفر ويمكن تتبع ذلك لونيا بواسطة (  H-DPPH ) تي (مضادات األكسدة )المستخلص النبا

قياس مقدار وانطالقا من  ،nm 589 (0002Molyneux,)عند طول الموجة  جهاز المطيافية الضوئية

االنخفاض في االمتصاصية باستعمال جهاز الطيف اللوني ُيَمك ُننا من معرفة مدى قدرة وكفاءة 

 (Dziri et al., 2012).روسة في تثبيط الجذور الحرةالمستخلصات النباتية المد

y = 25,474x + 0,0157
R² = 0,9818
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 Haddouchi et) قبل وبعد التفاعل مع الفينوالت•DPPHلالتركيب الكيميائي لجذر ا: (08)الوثيقة 

al., 2016). 

 العمل مبدا: 

حيث يلخذ  ،(1005) وزمالؤه Brand اعتمدنا على طريقة DPPH من اجل إجراء اختبار 

ml 1.1 1 تلفة من المستخلصات الميثانولية ويضا  إليهامن تراكيز مخml  من محلولDPPH  ذو

يتم قياس  15minوتحضن األنابيب في الظالم لمدة  ،(ml MeOH:0.1mM199/mg4)التركيز 

 يستعمل حمض االسكوربيك ،بجهاز المطيافية الضوئية 517nm=ʎ عند طول موجة االمتصاصية

وذلك لغرض المقارنة بينه وبين (  mg/ml.9.90-9.990 راكيزكمركب مرجعي لتثبيط الجذر الحر ) ذو ت

 -(99لوثيقة )ا – حيث يتم تقدير الفعالية استنادا لنشاطية حمض االسكوربيك المستخلصات النباتية،

 .باعتباره مرجع قياسي
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 •DPPH.لحمض االسكوربيك المعتمد في اختبار نحنى القياسي للمحلول الميثانوليالم :(00الوثيقة )

الذي يعر  على انه مقدار  ،50ICوتحدد القدرة المضادة لألكسدة لمستخلص ما بتحديد معامل 

ويحسب من خالل  ،•DPPH من جذر %59 ) المضاد لألكسدة ( الالزم لتثبيط المستخلص تركيز

 حيث تقدر نسبة التثبيط حسب ،بداللة التركيز %Iالتثبيط  الخطية لمنحنيات تغير نسبة المعادلة

(2016)Chemsa et al.  العالقة التاليةب: 

 

 

 

% :Iنسبة تثبيط العامل المضاد لألكسدة للجذر. 

CA: امتصاصية العينة للكاشف عند طول الموجة (nm 517.) 

SA: امتصاصية DPPH  في وجود المادة المدروسة(nm517.) 
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 :(Hémolyse) اختبار انحالل كريات الدم الحمراء. 9.2.9

تبار إلى التعر  على مدى حماية المستخلص النباتي لكريات الدم الحمراء يهد  هذا االخ 

 في االنفجار عقب تعرضها للمواد الملكسدة والجذور الحرة، وذلك من خالل قياس نسبة الكريات المنحلة. 

ول ، حيث يتم الحص-لإلنسان - حيث يعتمد هذا االختبار على كريات الدم الحمراء السليمة 

 لية التخفيف بالماء المقطر وذلك بعد استعمال جهاز الطرد المركزي بسرعةعليها بعد عم

Tour/min3999  لمدةmin19 (0082 .,Abirami et al). 

 العمل مبدأ: 

من كريات الدم الحمراء،  lµ49 يلخذ Chouikh et al (2018).حسب ماذكر كل من 

 .Chenopodium quinoaWilldالكينوا بذورمن مستخلص النبات لكل صنف من  ml0 يضا  لها

 2O2H من محلول كل من البيروكسيد lµ49 ثم يضا  للمزيج ،C37° في درجة حرارة min5 ويحفظ لمدة

(ml mol39)،  3ثالثي كلور الحديدFeCl(ml mol29 )ومحلول حمض االسكوربيك (ml mol59)، 

 لجهاز الطرد المركزي بعدها ينقل  ،C°37 يترك الخليط لمدة ساعة في الحاضنة عند درجة حرارة ثم

.  540nm=ʎموجةثم تقرا االمتصاصية عند طول  ،10min لمدة 700Tour/min ويوضع في سرعة

 :وتحسب نسبة انحالل كريات الدم الحمراء وفقا للقانون اآلتي

 

 

 

 :Abs contrôle.شدة امتصاص الخليط في غياب المستخلص النباتي 

 :Abs échantillonي وجود المستخلص النباتي. شدة امتصاص الخليط ف 

Hémolyse = [Abs contrôle /Abs échantillon]×100% 
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ويتم مقارنة النشاطية المضادة النحالل كريات الدم الحمراء لمستخلصات بذور نبات الكينوا 

الوثيقة  - Acide Ascorbique بحالتيها المنتشة وغير المنتشة  استنادا لنشاطية حمض األسكوربيك

 باعتباره مرجع قياسي. -(92)

 

 Hémolyse.للحمض االسكوربيك المعتمد في اختبار امنحنى القياسي  :(03الوثيقة )

 Anti-inflammatoire: اختبار النشاطية المضادة لاللتهاب .01.9

 (albumine) األلبومينباستخدام Anti-inflammatoire  يتم اختبار الفعالية المضادة لاللتهاب

 ،Test de la dénaturation d’albumineاأللبومين )تغيير طبيعة( اختبار تمسخالذي يعر  أيضا 

 :كاآلتي Yoganandam et al (2010) ب.وذلك حس

 .(1mM)من محلول األلبومين ذو التركيز ml 1من المستخلص مع ml1تم مزج حجم 

ومن ثم تترك األنابيب  ،(C°37) عند درجة حرارة min 01في الحاضنة لمدة بعد ذلك توضع األنابيب

 . min 19دة لم  C°60في حمام مائي عند درجة حرارة

 .بجهاز المطيافية الضوئية nm 660 وتقاس االمتصاصية عند طول موجة

y = -50,211x + 67,301
R² = 0,9609
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دت النشاطية المضادة لاللتهابات للمستخلصات النباتية استنادا لمركب ديكلوفيناك  وُحد 

diclofénac  ويتم التعبير عن الناتج بالملغ المكافئ للديكلوفيناك لكل ملغ من  ،باعتباره مرجعا قياسيا

 (.93تخلص، باستعمال المعادلة الخطية للمنحنى القياسي المعطى في الوثيقة )المس

 

 diclofénac. المنحنى القياسي لمحلول الديكلوفيناك: (90الوثيقة )

 :دراسة االحصائيةال .00.9

 T Studentاختبار ،ANOVA) تمت معالجة نتائج الدراسة بتطبيق االختبارات اإلحصائية

بواسطة برنامج  (Correlation Pearson TestCoefficient(R) ) االرتباي الخطي وإختبار

SPSS،  وبرنامجEXCEL ( 9101ersionV). 

 (: ONE -WAY ANALYSIS OF VARIANCE) تحليل التباين األحادي .3

اختبار معلمي يستخدم للمقارنة بين المتوسطات أو التوصل  وه، ANOVAب ويرمز له اختصار 

جود فرو  بين متوسطات األداء عند المجموعات التي تعرضت لمعالجات إلى قرار يتعلق بوجود أو عدم و 

مختلفة بهد  التوصل إلى العوامل التي تجعل متوسط من المتوسطات يختلف عن المتوسطات األخرى 

 .(9102،)سالم وحمادي

y = 0,1638x + 0,048
R² = 0,9966
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 اراختبT tStuden: 

عن المجموعة  مفصولة 0يستخدم هذا االختبار في مقارنة متوسط عينتين مستقلتين ) المجموعة 

  وهدفه الكشف عن داللة للفرو  اإلحصائية بين متوسطي عينتين ،(9

(0087Himeur, &Houba). 

 معامل االرتباط: 

 Correlation(R) ) االرتباي الخطي تحليل االرتباي على اختباركذلك االعتماد  تم

Pearson TestCoefficient )  تباطية التي تجمع بين لتحديد معامالت االرتباي واتجاه العالقة االر

 ( 9102،)شرادة وعوادي .المتغيرات المدروسة

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 

 النتائج والمناقشة

 



 النتائج والمناقشة                                                                      :ال صل الثاني
 

    10 

 :النتائج .0

 المحتوى الكمي للكربوهيدرات  .8.8

( mg/g MSتقدر قيم المحتوى الكمي للكربوهيدرات بالملغ على الغرام من المادة النباتية الجافة )

 (.05ة )كما هو مدرج في الوثيق

 

 المحتوى الكمي للكربوهيدرات في المادة الجافة لالنواع النباتية المدروسة.: (90الوثيقة )

:NGالكينوا السوداء المنتشة. :NP.الكينوا السوداء غير المنتشة 

:RGالكينوا الحمراء المنتشة:RP . .الكينوا الحمراء غيرالمنتشة 

:JG .الكينوا الصفراء المنتشة :JP  الصفراء غير المنتشة.الكينوا 
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النباتية الستة البذور المنتشة وغير المنتشةاالنحرا  المعياري للعينات ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط
.الستةمقارنة بين العينات 0.001 ≥p : *** 

.وغير المنتشة لكل صنفمقارنة بين البذور المنتشة 0.001 ≥p : +++
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ن اعلى قيمة لكمية الكربوهيدرات دونت أ( اعاله نالحظ 91) في الوثيقة من خالل النتائج المبينة

 (RP) ما غير المنتشةأ، 21.55mg/g MSبحيث قدرت  (RG) لدى الكينوا الحمراء في الحالة المنتشة

القيمة جد متقاربة كانت  (NG) ةيليها صنف السوداء المنتش ،4.3mg/g MSبسجلت اقل قيمة  قدرت 

وسجلت الكينوا السوداء غير  ،mg/g MS 09.02بدونت قيمتها  (RG) مع صنف الحمراء المنتشة

دونت  (JG)الكينوا الصفراء المنتشة  وسجلت ،mg/g MS 19.72بقيمة اقل منها حددت  (NP) المنتشة

 .7.16mg/g MS ما بخصوص البذور غير المنتشة كانت قيمتهاأ ،14.84mg/g MSب

 مما سبق الحظنا أن كمية الكربوهيدرات كانت أعلى في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة.

ية العينات النباتالخاصة بلمحتوى الكمي للكربوهيدرات ل ANOVAنتائج التحليل اإلحصائي لي  أوضحت

مما يوضح وجود اختال  (p ≤0,001)  لبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة معا وجود فروقات معنوية

 .بين العينات المدروسة

 حيث ،صنف البذور المنتشة وغير المنتشة لكلالذي خص  Tباختبار قمنا أكثرالعالقة  إليضاح

وهذا ما يدعم االختبار المجرى فعليا في عملية  ،α=0.001))اتضحت فرو  معنوية جد عالية عند 

   الجلي بين البذور المنتشة وغير المنتشة.الذي أكد االختال التقدير الكمي للكربوهيدرات

 :المحتوى الكمي للبروتين .9.0

 mg/g) حيث قدرت قيم المحتوى الكمي للبروتين بالملغ على الغرام من المادة النباتية المدروسة

MS )( 97كما هو موضح في الوثيقة.) 
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 .باتية المدروسةفي المادة الجافة لالنواع الن المحتوى الكمي للبروتينات: (96الوثيقة )

ن اعلى قيمة لكمية أ( تتضح 97مما ورد سابقا من خالل النتائج المتبلورة في مخطط الوثيقة )

لتنخفض قيمتها في الحالة  ،mg/g MS 4.6ب قدرت( RG) حازت عليهاالكينوا الحمراء المنتشة البروتينات

سوداء التي كانت نتائجها جد الكينوا ال تليها ،mg/g MS0.91 الى النصف تقريبا(RP)غير المنتشة 

، اما 1.71mg/g MS،1.49mg/g MS على التوالي( NP) وغير المنتشة( NP) متقاربة بين المنتشة

بينما تزداد قيمة في  ، 1.35mg/g MSب التي قدرت( JG) اقل قيمة سجلتها  الكينوا الصفراء المنتشة

 .2.19mg/g MSب وقدرت( JP) الحالة غير المنتشة

 القول أن كمية البروتينات كانت أعلى في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة. عموما يمكن
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النباتية الستة البذور المنتشة وغير المنتشةاالنحرا  المعياري للعينات ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط
.الستة مقارنة بين المجموعات 0.001 ≥p : *** 

. المنتشة لكل صنفمقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.001 ≥p : +++
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العينات الخاصة ب بروتيناتللمحتوى الكمي لل ANOVA نتائج التحليل اإلحصائي لي  أظهرت

مما يوضح وجود  ، (α=0,001)عند  النباتية لبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة وجود فروقات معنوية

 .بين العينات المدروسةاختال  

وجود فرو  معنوية جد عالية عند  صفراءعند صنف ال Tنتائج اختبار  أوضحتكما 

α=0.001)) ند والسوداء عدم وجود فرو  ع حمراءلُيظهر صنف ال ،بين العينات المنتشة وغير المنتشة

يث تطابق كال ح الحالتين المدروستين العدم وجود اختال  بين ك أي ،(α=0.05)مستوى المعنوية 

ه عدى صنف الصفراء الذي تفوقت في ما ،الصنفين من حيث تغلب الحالة المنتشة على غير المنتشة

 البذور غير المنتشة على المنتشة.

 :المحتوى الكمي للدهون  .2.0

( mg/g MS)تقدر قيم المحتوى الكمي للكربوهيدرات بالملغ على الغرام من المادة النباتية الجافة 

 (.96ي الوثيقة )مدرج ف كما هو
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 المحتوى الكمي للدهون في المادة الجافة لالنواع النباتية المدروسة.: (97الوثيقة )

( يترائ ان اعلى قيمة لكمية 96مما سبق عرضه من فحوى النتائج الممثلة في مخطط الوثيقة )

ا نظيرتها غير تعقبه ،2.97mg/g MSبقننت قيمتها ( NG) الدهون دونت لدى الكينوا السوداء المنتشة

ُجُد قريبة من  بقيمة( RG) تليها الكينوا الحمراء المنتشة ،mg/g MS 2.28ببقيمة قدرت ( NP) المنتشة

 0.48mg/g MSب لها الى (RP) لتقل القيمة في الحالة العادية ، mg/g MS 2.23بهذه االخيرة دونت 

شة سجلتا على على المنت فيفر  طوعلى عكس البقية في صنف الكينوا الصفراء تفو  غير المنتشة بفا

 . 1.54mg/g MS ،1.43mg/g MSب التوالي

 عموما يمكن القول أن كمية الدهون كانت أعلى في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة.
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.مقارنة بين العينات الستة  0.001 ≥p : ***

.المنتشة لكل صنف مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.001 ≥p : +++
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لعينات النباتية في امحتوى الكمي للدهون لل ANOVAنتائج التحليل اإلحصائي لي  أوضحت

وجود اختال   بينما يم ،(α=0.001) عند منتشة  وجود فروقات معنويةلبذور الكينوا المنتشة وغير ال

 .بين العينات المدروسة

ة وجود فروقات معنوي لكل صنف بين البذور المنتشة وغير المنتشةT كما أعربت نتائج االختبار 

 مما يلكد االختال  الحاصل في نتائج التقدير الكمي،صنف الحمراءلدى  (α=0.001)جد عالية عند 

 التي تفوقت عندها الحمراء بفرو  واضحة مقارنة بباقي األصنا . (97وتين الوثيقة )للبر 

ما يرجح م ،(α=0.05فرو  معنوية عند ) صنف البذور السوداء والصفراء أي في حين لم اظهر

 .بين العينات المنتشة وغير المنتشة واضح عدم وجود اختال 

  %R: حساب نسبة المردود .0.0

تم  ،باستعمال الميثانول كمذيب - Maceration a Froid - خالص بطريقةبعد عملية االست

 (.91) الموضح في الوثيقةتقدير المردود 
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 .مردود المستخلصات الميثانولية لبذور نبات الكينوا المنتشة وغير المنتشة (98)) الوثيقة

:NP .مستخلص الكينوا السوداء غير المنتشة :NGاء المنتشة.مستخلص الكينوا السود 

:RP   .مستخلص الكينوا الحمراء غير المنتشة:RG المنتشة مستخلص الكينوا الحمراء. 

:JP مستخلص الكينوا الصفراء غير المنتشة.:JG المنتشة مستخلص الكينوا الصفراء. 

المستخلصات اعربت النتائج الخاصة بمردود  ،(91) مما تم عرضه من خالل مخطط الوثيقة

 ،% 5.71بقدرت  (NG) ان اعلى نسبة دونت عند صنف الكينوا السوداء المنتشة مدروسةالميثانولية ال

( RG) صنف الكينوا الحمراء المنتشة يليها ،1.0%بقدرت قيمتها  (NP)بينما في الحالة غير المنتشة 

 لهذا الصنف كانت قيمة منخفضة قدرت( RP) الحالة غير المنتشة بخصوصاما  ،4.73%ب قدرتبنسبة 

مقارنة مع غير المنتشة  (JG) في الحالة المنتشة 3.27% باما صنف الصفراء سجل اقل قيمة  ،1.46% ب

 .1.56.%ب حيث سجلت قيمة قدرت

 وكخالصة الحظنا جليا أن المردود كان أعلى في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة.
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ا لعينات النباتية لبذور الكينو في ا للمردودمحتوى الكمي لل ANOVAنتائج التحليل اإلحصائي لي  أوضحت

ا يوضح وجود اختال  بين العينات مم ،(α=0,001)  عند المنتشة وغير المنتشة وجود فروقات معنوية

 .المدروسة

 (.91وهذا ما يطابق ما توصلنا إليه في عملية تقدير المردود تبعا للوثيقة )

 :((PPT المحتوى الكمي لعديدات ال ينول .0.0

وذلك باستخدام  Singleton and Rossi ي لعديدات الفينول باالعتماد عل طريقةتم التقدير الكم

Folin-Ciocalteau حيث يعبر كميا عن محتوى عديدات الفينول ككاشف. 

 Acide قيم عديدات الفينول للمستخلصات النباتية بالملغ المكافئ لحمض الغاليك تقدر

Gallique على الغرام من كتلة المستخلص  (mg € AG/g Ex )( 92كما هو موضح في الوثيقة) .ادناه 

 

للمستخلصات الميثانولية لبذور ( mg € AG/g Ex)  بالمحتوى الكمي لعديدات الفينول  :(92الوثيقة )

 .Chenepodium quinoa Willd. نبات الكينوا

10,74

7,34

10,24
7,498,568,21
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المستخلصات
النباتيةالستة البذور المنتشة وغير المنتشةالنحرا  المعياري للعيناتا ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط

المنتشة لكل صنف       مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.05 ≥p : +
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ي تقارب قيم المحتوى الكم (، أوضحت92) في مخطط الوثيقة من خالل النتائج التي تم عرضها

حيث يتضح تغلب الكينوا السوداء في  لجميع المستخلصات النباتية المدروسة، (PPT)لعديدات الفينول 

على قرينتها غير المنتشة  ،10.74 ± 1.9(mg € AG/g Ex)  ببقيمة دونت ( NG) الحالة المنتشة

(NP)  1.34 ± 7.34ببقيمة قدرت(mg € AG/g Ex)، يها الكينوا الصفراء المنتشةلتل (JG ) بقيمة 

10.24 ± 1. 91 mg € AG/g Ex)، على نظيرتها غير المنتشة (JP )1.65 ± 7.49 بمقدار (mg 

€ AG/g Ex)، سجلت اقل كمية من المحتوى الكلي للفينول لحمراءأما صنف الكينوا ا (PPT ) بحالتيها

 mg € AG/g) 78 1 ± 8.56 على التوالي بمقداري جد متقاربين( RP) وغير المنتشة (RG)المنتشة 

Ex)،8.21 ± 1. 53 (mg € AG/g Ex) . 

 يمكن القول أن كمية عديدات الفينولسجلت إرتفاعا طفيفا في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة.

عينات النباتية من في المحتوى الكلي لعديدات الفينول لل ANOVAنتائج التحليل اإلحصائي  أظهرت

ا يوضح عدم وجود مم ،(p≤ 0,05)  ة عدم وجود فروقات معنوية عندبذور الكينوا المنتشة وغير المنتش

 بين العينات المدروسة. واضح اختال 

الذي أكد عدم وجود اختال  أيضا بين المستخلصات المنتشة  T هذا ما ينطبق تماما على اختبار

 .(92)وهذا يطابق النتائج المتحصل عليها المرفقة في الوثيقة  ،لكل صنف عند وغير المنتشة

 :(FVT) المحتوى الكمي لل الفونويدات الكلية .6.0

قيم  وتقنن ،3AlCl تم التقدير للفالفونويدات للمستخلصات المدروسة باستخدام كاشف

 mgلمستخلص )ا للمستخلصات النباتية بالملغ المكافئ للكيرستين على الغرام من كتلة الكلية الفالفونويدات

€ Qu/g Ex)  (.21)كما هو مدرج في الوثيقة 
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للمستخلصات الميثانولية ( mg € Qu/g Ex)  ب حتوى الكمي للفالفونويدات الكليةالم :(01الوثيقة )

 .Chenepodium quinoa Willd.ا لبذور نبات الكينو

المحتوى الكمي للفالفونويدات الخاص  (، لوحظ تفو  21) من ما توارى ذكره في نتائج الوثيقة

قيمة  حيث حقق صنف الكينوا المنتشة السوداء أعلى ،ا الكينوا غير المنتشةعلى نظيرته بالكينوا المنتشة

بينما سجل مستخلصي باقي الصنفين للكينوا المنتشة  ،3.67±6.25(mg € Qu/g Ex) وصلت إلى

 mg € Qu/g) و 9.01±6.00(mg € Qu/g Ex) على التوالي والصفراء قيمتين بلغتا الحمراء

Ex)0.10±5.56 . ُبونت عند الكينوا غير المنتشة صنف الصفراء قدرت وأدنى قيمة د (mg € Qu/g 

Ex)9.04±0.03،  في حين قدرت كمية الفالفونويدات الكلية عند مستخلص صنف السوداء غير المنتشة

 عند صنف الكينوا الحمراء.9.41±4.29(mg € Qu/g Ex)والقيمة 9.40±4.1(mg € Qu/g Ex) ب
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.النباتية الستة البذور المنتشة وغير المنتشةاالنحرا  المعياري للعينات ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط
. مقارنة بين العينات الستة 0.001 ≥p : ***

.      المنتشة لكل صنف مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.001≥p : +++
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ا تم الحصول عليه سابقا في المحتوى الكمي لعديدات الفينول حيث حيث إن هذه النتائج تتطابق على م

 سجلنا إرتفاعا في العينات المنتشة مقارنة بغير المنتشة.

للمحتوى الكلي للفالفونويدات في المستخلصات النباتية ANOVA أبدت نتائج تحليل التباين 

مما يثبت أن هناك اختالفات  ،(p≥ 0,001)لبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة وجود فرو  معنوية عند 

 بين العينات المدروسة.

 ≤p)عند معنوية  مما يعرج عن وجود فرو   عند صنف البذور الصفراء   Tكما يلكد ذلك اختبار

 التي تثبت أن هناك فروقات بين البذور المنتشة وغير المنتشة. (0,001

( (α=0.001  ةية عند مستوى المعنويليظهر كل من صنف الحمراء والسوداء عدم وجود فرو  معنو 

 مما يوحي بعدم وجود اختال  واضح بين الحالتين المنتشة وغير المنتشة للبذور.

 .(21) وهذا ما يدعم نتائج الوثيقة أعاله

 :(AAO) ال عالية المضادة لالكسدة .7.0

 •DPPH :إختبار كسح الجذر الحر .0.7.0

 لألكسدةالنشاطية المضادة بغية تقدير •DPPH تم االستناد على اختبار الجذر الحر

 .تداوال وسهولة وفعالية األكثرباعتباره االختبار  المدروسة للمستخلصات النباتية

المعادالت  خالل من DPPH•من الجذر الحر 59%المثبطة لي  50IC لا تم تحديد قيم مقدار

ولحمض  -(2انظر الملحق رقم ) –للمستخلصات النباتية  (I%) لكل من منحنيات التثبيط الخطية

 (.20االسكوربيك كما هو موضح في الوثيقة )

ضعيفة  50ICفانه كلما كانت قيم  ،50IC وبما أن الفعالية المضادة لألكسدة تتناسب عكسا مع قيم

 تكون النشاطية الكابحة للجذور الحرة أفضل. 
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وا المنتشة لمستخلصات بذور الكين DPPH• من جذر %59المثبطة لنسبة  50IC قيم :(00الوثيقة )

 وغير المنتشة وحمض االسكوربيك.

تفو  حمض االسكوربيك على جميع  نالحظ 50IC ( الموضحة لقيم20)من خالل الوثيقة 

بينما حقق  ،)mg/m)9.915بحيث ُدونت قيمته  •DPPHالمستخلصات في القدرة االزاحية للجذر الحر

من بين باقي •DPPH للجذر الحرمنتشة صنف السوداء أعلى قيمة كاسحة المستخلص الكينوا غير 

في حين سجلت أدناها عند مستخلص الكينوا المنتشة  ،)mg/ml)9.950  المستخلصات حيث بلغت قيمته

مراء الصفراء والح لكينوا غير المنتشة لكال الصنفينأما عن ا ،(0.558mg/ml) صنف الحمراء بقيمة قدرها

أما بالنسبة لمستخلص الكينوا السوداء  ،) mg/ml) (0.205mg/ml) 9.530فقد سجال على التوالي

من  ،(0.535mg/ml) وحقق صنف الكينوا الصفراء المنتشة ،(0.106mg/ml) ب المنتشة فقدرت قيمته

ات عينفي العينات غير المنتشة حققت نشاطية مضادة لالكسدة أفضل من  الحظنا أن 50IC خالل قيم

 الكينوا المنتشة.
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النباتيةالستة البذور المنتشة وغير المنتشةالنحراف المعياري للعيناتا ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط
. الستةمقارنة بين العينات 0.001 ≥p : ***

.المنتشة لكل صنف مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.05 ≥p : +
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 •DPPH الختبار اإلزاحة الراداكلية للجذر الحر ANOVAأوضحت نتائج تحليل التباين 

أي أن هناك تفاوت في االختال  (p≥ 0,001) للمستخلصات النباتية المدروسة وجود فرو  معنوية 

 بين العينات المدروسة. 

عند كل  (α=0.05 ) الذي ينفي وجود فرو  معنوية عندT مما تنعكس هذه النتائج عند اختبار 

 وغير المنتشة لبذور الكينوا. األصنا  المنتشة

المثبطة للجذر  50IC وهذا ما توضحه النتائج المعطاة أعاله مما يثبت هناك تفاوت من ناحية قيم

DPPH• بين كل عينة (ANOVA)،  وأما من ناحية أخرى فلوحظ تفو  البذور المنتشة على غير

 .(Tاختبار) المنتشة لكل صنف

 Hémolyse:  انحالل كريات الدم الحمراءاختبار  .9.7.0

تم االعتماد  ،In vivo--ابغرض تقدير النشاطية المضادة لألكسدة لمستخلصات بذور نبات الكينو

 ،ةلهذه الغاي ه االختبار األكثر سهولة واألسرعباعتبار ( Hémolyse) اختبار انحالل كريات الدم الحمراء

 Abirami et.عند قانون الواردمع المستخلصات انطالقا من ال تم تحديد نسب انحالل كريات الدم حيث

al (9100) (. 0089،علية وسعدون ) من طر   الموصوفة 
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نسبة انحالل كريات الدم الحمراء للمستخلصات الستة وحمض االسكوربيك عند : (09الوثيقة )

 .0.8mg/mlالتركيز

ء في يتضح أن األثر الوقائي النحالل كريات الدم الحمرا (29) من خالل نتائج مخطط الوثيقة

أوضح وجود اختال  بين نسب االنحالل بين مستخلصات الكينوا المنتشة وغير  (0.8mg/ml) التركيز

صنف الكينوا  وجحيث تُ  ،على نظيرتها المنتشة و  مستخلصات الكينوا غير المنتشةحيث لوحظ تف ،المنتشة

ُدونت نسبة و  ،%14. 11باقل نسبة انحالل فاقت حمض االسكوربيك قدرت  (RP) الحمراءغير المنتشة

 ليهما تماما صنف السوداء غير المنتشةي ،16.30 %بقيمة قدرها (AA) االنحالل عند حمض االسكوربيك

(NP )ليسجل صنف الصفراءو  ،%16.62 بقيمة قدرها (JP قيمة قدرها )أما بخصوص الحالة ، %30.2
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النباتية الستة البذور المنتشة وغير المنتشةالنحراف المعياري للعيناتا ± يتم التعبير عن القيم كمتوسط
الستة مقارنة بين العينات 0.001 ≥p : ***

.المنتشة لكل صنف مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.05 ≥p : +
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 يليهما الصنفين الصفراء، %37.17بقدرت  أدنى نسبة انحالل (NG) السوداء المنشة سجل صنف الكينوا

(JG) والحمراء (RG) 38.17 ، %49.04 فقد سجال أقصى نسبتا انحالل قيمتهما كانتا على التوالي%. 

عينات الكينوا غير المنتشة حققت نشاطية  الحظنا أن من خالل نسب إنحالل كريات الدم الحمراء

 لمنتشة.مضادة إلنحالل كريات الدم الحمراء أفضل من عينات الكينوا ا

 Hémolyseالختبار انحالل كريات الدم الحمراء ANOVA  نتائج التحليل اإلحصائي أظهرت

ما يوضح م،  (α=0.001)عند للعينات النباتية لبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة وجود فروقات معنوية

 .وجود اختال  بين العينات المدروسة

أي عدم وجود اختال  بين األصنا   (α=0.05 ) وجود فرو  معنوية عند Tكما ينفي اختبار

 المنتشة وغير المنتشة لبذور الكينوا. 

 هذا ما يثبت نتائج الدراسة حيث وجدت اختالفات واضحة بين قيم تحلل كريات الدم الحمراء

Hémolyse في كل عينة (ANOVA)،  أما بخصوص الحالة عموما سجلت تفو  البذور المنتشة على

 .(Tاختبار)ف غير المنتشة لكل صن

 Anti-inflammatoire اختبار المضاد لاللتهابات  .8.0

قيم هذا االختبار للمستخلصات النباتية بالملغ المكافئ للديكلوفيناك على ملغ من كتلة  تقدر

 (.22كما هو مدرج في الوثيقة )( mg E DIC/mgEx) المستخلص
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نتشة وغير الم الستة النباتية لبذور الكينواالنشاطية المضادة لاللتهابات للمستخلصات  :(00الوثيقة )

 .المنتشة

 سجل صنف تذبذب في النتائج حيث نالحظ (00) الوثيقةمن خالل النتائج الموضحة من مخطط 

 0.10 ±0.89كال الصنفين بمقدار اقل قيمة )اكبر حماية للبروتين( بين( NP) غير المنتشة السوداء

(mg €DIC/mgEx)، رتها المنتشةبينما تزداد قيمة نظي (NG )0.11 ±1.31بmg) €DIC/mgEx 

على  (mg €DIC/mgEx)0.12 ±1.13بقيمة قدرت( RG) يتبعها تفو  صنف الحمراء المنتشة ،)

 أما صنف الصفراء غير المنتشة ، (mg EDIC/mgEx)0.36 ±1.45ب (RP) غير المنتشة قرينتها

1,45

1,13

1,6

1,3

0,89

1,31

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

RPRGJPJGNPNG

mg E DIC/mg  Ex

المستخلصات 

***

***

***

يتم التعبير عن القيم كمتوسط±النباتيةالستة البذور المنتشة وغير المنتشةاالنحرا  المعياري للعينات
الستة مقارنة بين العينات 0.001 ≥p : ***

المنتشة لكل صنف مقارنة بين الحالة المنتشة وغير 0.05 ≥p : +

***

+

***
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(JP )0.07 ±1.60)  بقدرت  ق أقصى قيمة بين كال الصنفين حيثحقmg E (DIC/mgEx،  بينما

 .mg E DIC/mgEx) 0.25 ± 1.30) ( لهذا الصنفJG)سجلت قيمة الحالة المنتشة 

عينات الكينوا المنتشة حققت  الحظنا أن عموما ومن خالل نتائج النشاطية المضادة لاللتهابات

 نشاطية أفضل من عينات الكينوا غير المنتشة.

-Antiالختبار النشاطية المضادة لاللتهابات  ANOVAتبدي نتائج تحليل التباين 

inflammatoire  للمستخلصات النباتية لبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة وجود فرو  معنوية عند

(α=0,001) ، .مما يثبت أن هناك اختالفات بين العينات المدروسة 

بباقي مقارنة (α=0,05) وجود فرو  معنوية عند صنف السوداء عند Tكما تلكد نتائج اختبار

وهذا ما يطابق النتائج المتحصل عليها من خالل الوثيقة المعطاة  ،أصنا  الكينوا المنتشة وغير المنتشة

 أعاله.
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 :نتائج اختبار معامل االرتباط  .2.0

 أدناه.المرفق  (13) والموضحة في الجدول

 .تغيرات المدروسةبين مختلف الم (R)معامل االرتباي الخطي  :(10الجدول )
 Rendement PPT FVT DPPH Hémolyse Anti-

inflmmatoire 

Protéine lipide Carboh-

ydrate 

Rendement 8 / / / / / / / / 

PPT 0.189 8 / / / / / / / 

FVT 0.709 0.120 8 / / / / / / 

DPPH 0.092 0.009 0.027- 8 / / / / / 

Hémolyse 0.978 0.507 0.291 0.209 8 / / / / 

Anti-

inflmmatoire 

0.000- 0.710 0.850- 0.319 0.000- 8 / / / 

Protéine 0.019 0.815- 0.075 0.272 0.522 0.808- 8 / / 

Lipide 0.573 0.270 0.922 0.282- 0.021 0.581- 0.205- 8 / 

Carbohydrate 0.727 0.208 0.990 0.821 0.121 0.205- 0.220 0.277  8 

 

 نالحظ وجود عالقة طردية بين محتوى المستخلصات من المركبات الفينوليةل الجدول ومن خال

(PPT) الفالفونويديةو (FVT) ،  حيث قدر معامل االرتباط(0.120=R)  ذلك إلى أن ويعود

 & Sulaiman, 0009)الفالفونويدات تعتبر من المركبات الفينولية وتندرج ضمنها 

Balachandran) حيث كلما زادت كمية  ،رتباط الموجب نات  عن عالقة الجزء بالكلومنه فإن هذا اال

 (.0087،شرادة وعوادي(. الكل )الفينوالت( حتما ستزداد كمية الجزء )الفالفونويدات(

المركبات وبين ( Anti-inflmmatoire) النشاطية المضادة لاللتهاب في حين ابانت العالقة بين

ء مدى احتواذلك ب حيث يمكن تفسير ، (R=0.710) قيمتهلت بارتباط جد قوي وص (PPT) الفينولية

ما ورد  وذلك حسبدور فعال في كبح االلتهاب مستخلصات المدروسة على عديدات الفينول التي تمتلك ال

 .( (Gonzalez-Gallego et al., 2010عند
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 فونويديةالمركبات الفالارتباط خطي قوي بين كمية كما اتضح من خالل النتائ  المتحصل عليها 

(FVT)  والكربوهيدرات بالمردود(0.709=R،0.727=R) ،  عديدات الفينولارتباط بين هذامما يرافق، 

 اتيدنووأيضا بينهما وبين الفالفو ،على التوالي R= (R،0.208=0.270) بقدر  الدهون والكربوهيدرات

(0.922=R، 0.990) =R ك المركبات في مرحلة تزامن هذا مع الزيادة  الملحوظة لتل على التوالي

نوي حيث أن الدهون حيث اتضح وجود عالقة متالزمة بين نوات  االيض األولي والثا ،اإلنبات

وات  االيض ن فيما تعد ،في مرحلة االنبات هي المسؤولة على عمليات التمثيل البيوكيميائي والكربوهيدرات

 Morkunas (et al., 2010 .(ةمل الخارجيواالثانوي المسؤولة على حماية الجنين أثناء اإلنبات من الع

 الفالفونويداتكمية  بين (R=0.189) بقدر  أوضحت كذلك النتائ  وجود ارتباط خطي موجب معتبر

(PPT)  والمردودRendement، حد  التي ت جليا في مستخلصات البذور المنتشةوضوحا  اتضح ذلك

وذلك  نوليةزيادة تركيب المركبات الفي ا يلدي إلىمم الحالة الفيسيولوجية للبذور على مستواها تغيرات في

 . (Meriana et al., 2014) عندحسب ما ورد 

 انحالل كريات الدم الحمراءواختبار   Rendementوأيضا ظهور ارتباي جد معتبر بين المردود

Hémolyse ب حيث قدر االرتباي بينهما (0.978=R). 

وانحالل  •DPPH بين اختباري الكسح الجذري (R=0.209) كما سجل أيضا ارتباي معتبر القوة

ات نزيادة النشاطية المضادة لألكسدة في العي توافق ذا يعود إلىوه ،Hémolyse. كريات الدم الحمراء

 .غير المنتشة لكال االختبارين

كمية عديدات و  •DPPH الجذر الحر إرجاعلالرتباطات الضعيفة فقد ظهرت بين اختبار  وبالنسبة

لك بان اختبار اقتناص ويفسر ذ ،Rendement(0.009=R، 0.092=R)  والمردود (PPT) الفينول

 حسب هذاو  له عالقة ببنية ونوعية المركبات أكثر من عالقتها بالمحتوى الكمي لهاته المركبات الجذر الحر

 .(Jimenez Martiınez et al ., 2012) عند ذكر ما
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ردود وكمية بين الم والطردية فكانت الطردية منهاة في حين انقسمت االرتباطات المتوسطة العكسي

وبين اختبار تحلل كريات الدم الحمراء ، على التواليR= (R ،0.573=0.019) البروتينات والدهون 

يرافق ذلك  ،على التواليFVT(0.507=R ،0.291) =R  والفالفونويدات (PPT) وعديدات الفينول

وكمية  Anti-inflmmatoire اطية المضادة لاللتهاباتالنش مع اختبار •DPPH اختبار الكسح الجذري 

واختبار تحلل كريات الدم  األخيرةوبين هذه ، على التوالي R= (R ،0.272=0.319) البروتينات

 .Hémolyse  (0.522=R)الحمراء

 والمردود Anti- inflmmatoir  وكانت العكسية منها بين اختبار النشاطية المضادة لاللتهاب

(0.000-=R) ضا بين كمية البروتينات وكمية عديدات الفينوليوأ (0.815-=R)،  وأيضا بين كمية

 والنشاطية المضادة لاللتهابات •DPPH وكل من اختباري إرجاع الجذر الحر (FVT) الفالفونويدات

(0.027-=R ،0.850-) = Rعلى التوالي. 

 •DPPH  لكسح الجذري في حين تمحورت االرتباطات العكسية المعتبرة بين كل من اختبار ا

وكمية  Anti-inflmmatoire كما اظهر اختبار النشاطية المضادة لاللتهابات، (R=-0.282) والدهون 

 .على التواليR = (-R ،0.205=-0.581) كل من الدهون والكربوهيدرات
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 المناقشة .9

 المحتوى الكمي للكربوهيدرات: 

ل متع .، الهيدروجين واألكسجينن ي مركبات عضوية تتكون من الكربو الكربوهيدرات ه

، حيث تمثل (Hwang et al.,2015)مصدر الطاقة في الخلية النباتية الكربوهيدرات كجزيئات إشارة و 

 Valencia) .من المادة الجافة %63إلى  %76بما يقارب   المكون التخزيني الرئيسي في بذور الكينوا

et al.,2003). 

ر  المالحظ بين المحتوى الكمي للكربوهيدرات الذي يظهر نتائج دراستنا فإن الفا بخصوص أما

منتشة يعود وبشكل رئيسي إلى إختال  الحالة الالمقارنة بين بذور الكينوا المنتشة والبذور غير  عند

الفيزيولوجية لكال النوعين من البذور، فالبذور المنتشة تكون تحت تأثير ظاهرة اإلنبات ومن المعرو  أن 

نبات يتم تدهور النسيج التخزيني المتمثل في اإلندوسبرم، والذي يكون في معظمه من خالل ظاهرة اإل

، فجنين البذرة يعتمد (Renu, 2018)النشاء الذي يتحلل بواسطة إنزيم اإلميالز إلى سكريات بيسطة 

ئه أثناء ااعتمادا كليا على المدخرات المخزنة بما في ذلك النشاء المتواجد في نسيج اإلندوسبرم لتوفير غذ

نموه عن طريق تدهور هذه المدخرات بواسطة مجموعة من اإلنزيمات لتتحول إلى مغذيات بسيطة ومتاحة 

للجنين، حيث يلدي دخول الماء إلى البذور تنشيط عمليات التمثيل الغذائي من أجل نمو الجنين وبروز 

 .يراتاقة األيضية لهذه التغالجذير وباقي أعضاء البادرة بواسطة تنشيط عمليات التنفس لتزويد الط

(Bewley et al.,2013). 

جل انخفاض سفي دراسة أجريت حول نبات الكينوا لتقدير قيم الكربوهيدرات في البذور المنتشة 

سبب هذا  Salem(8793)و  Hegaziقد فسر و  ،(Bains & Uppal,0080 ) في قيمة الكربوهيدرات

حيث  إلنباتاإنزيم االميالز خالل عملية  تأثيريدرات تحث إلى التحلل المائي لمحتوى الكربوه االنخفاض

لمسجل ا االنخفاضرتبط بشكل عكسي مع تالزيادة في كمية السكريات أن  (9100) وآخرون  Pineliأفاد 
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هذا سبب زيادة و  سكريات بسيطة، إلىلكمية الكربوهيدرات خالل عملية إنتاش البذور بسبب تحللها وتحولها 

 درات المقدرة في دراستنا بعد عملية االنتاش.قيم كمية الكربوهي

رات فول تكوين كربوهيدلتلكد نتائج مماثلة  التيكما أشارت العديد من الدراسات الفيسيولوجية 

الصويا أثناء إنبات البذور حيث يتناقص محتوى النشاء بشكل كبير ويتزامن مع زيادة في إجمالي السكر 

قة عن طريق تحفيز مركب التخزين بتحليل النشاء إلى وحدات أصغر، القابل للذوبان لكي يتم توفير الطا

 ,1994)     من أجل لنموه وتطوره  للجنين ذلك  الجلوكوز والفركتوز، والتي تتوفر بعد  ،مما ينتج السكروز

Bewley  & Black ). 

صنا  أيمكن تفسير االختالفات المسجلة لقيم المحتوى الكمي للكربوهيدرات بين  أخرى من جهة 

نشاي إنزيم تحلل النشاء حيث تعد مدة التحلل عامال مهما، إذ  إلىالكينوا الثالثة خالل مرحلة االنتاش 

ساعة عندما يكون نشاي األميالز عند الحد االقصى  69و 31يبلغ الحد االقصى للتحلل المائي للنشاء بين 

(Nirmala et al., 2000;Tian et al., 2010)توى السكريات المختزلة في الحبوب ، بينما لم يتأثر مح

ساعة ازداد محتوى  09بعد  ساعة األولى من اإلنبات ومع ذلك 09والبقوليات بشكل ملحوظ خالل الي 

-α عمل  مرة مما يشير إلى زيادة التحلل اإلنزيمي للنشاء يحد  هذا بسبب 91السكريات المختزلة 

amylase  إلى التحلل المائي للكربوهيدرات )الذي يتم تنشيطه أثناء اإلنبات مما يلديZhang et al., 

من المتوقع أن يتم استهالك أجزاء كبيرة من السكريات القابلة للذوبان أثناء التنفس وال يتم تصنيع و (، 2015

 يناتع، مما يلدي إلى زيادة أقل في السكريات وهذا يفسر االختال  بين الα-amylaseما يكفي من إنزيم 

(Mbithi-Mwikya et al., 2000.) 
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  المحتوى الكمي للبروتين 

جذب محصول بذور الكينوا األنظار في األونة االخيرة  (0000)زمالئها وViktóriaحسب 

كمصدر للبروتين بسبب الجودة العالية والتكوين المتوازن من محتوى األحماض األمنية، كما تعد الكينوا 

 Matiacevichمن الحبوب األخرى مثل القمح والشعير. ) فهي تفو  أنواع ،الحبوب الغنية بالبروتينمن 

et al., 2006) ، روتين التي يتكون منها البالكينوا على توازن جيد لألحماض األمنية  وهذا بفضل احتواء

 ,Valencia) الليسين الذي يكون عادة  منخفض في المملكة النباتية ميني حيث يحتوي على الحمض األ

 استطالةبات هو عملية مهمة في حياة النباتات تبدأ بدخول الماء في األجنة وتنتهي وبما أن اإلنب .(2003

الدهون  ،مثل الكربوهيدراتمن المدخرات  االحتياطيةالمحور الجنيني، في هذه العملية تتحلل المركبات 

 Lucrecia et ) في عملية التمثيل الغذائي للجنين الستخدامهاوالبروتينات وبعض المكونات األخرى 

al., 2019) ، الفار  الكبير لقيمة وكمية البروتينات المسجلة عند بذور  يشد إليه االنتباه هو كن مال

ل مباشر إلى كالكينوا المنتشة بالمقارنة مع كمية بروتينات بذور الكينوا غير المنتشة، والذي يعزى بش

 ي البذورفزيادة كمية البروتينات  التي تحد  فيها تغيرات بيوكيميائية تلدي إلى ظاهرة إنبات البذور

Yang et al., 2019))  وكون أن مرحلة إنبات البذور تبدأ بمرحلة التشرب وانتفاخ البذرة بسب دخول

 . (Gladys et al., 2018 (وعملية التنفس األنزيمية الماء مما يلدي إلى تنشيط التفاعالت

ام بعض ان الوزن الجا  حيث يتم استخدالبروتينات بسب فقد ر هذه الزيادة في كميةتفسي يمكنو 

يتم حيث  ، (Ongole et al., 2013; Jan etal., 2017)  الكربوهيدرات والدهون أثناء عملية التنفس

 و Saetung أوضحفي المرحلة الثانية من اإلنتاش تنشيط الثمثيل الغذائي بغية تخليق البروتين .كما 

Moongngarm (9101)  ارتفاع معدل إلىفي انتاش الكينوا راجع  روتينسبب زيادة كمية البان 

أنزيم البروتياز وهذا بسبب الحاجة الماسة لتوليف األحماض النووية  تخليقه مقارنة بتحلله تحت فعل
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ور الخاصة بتده اإلنزيماتجل تصنيع أحماض االمنية من استعمال األ الالزمة لنمو الجنين حيث يتم

 .ندوسبرمالمدخرات في نسيج األ

لمحتوى الكلي للبروتين عند عدة أصنا  للكينوا إلى لدراسة  في Valencia  (2003) ايضابين و -

 .ونوعية التربة وجود اختال  بينها والذي يمكن ان يعود خصوبة

عيفة من على كمية ض ير المنتشةنوعيها المنتشة وغ بصفة عامة تحتوي بذور الكينوا المدروسة بكال-

، حيث يقدر في العموم كمية البروتين في حبوب الكينوا مابين األخرى سات البروتينات مقارنة بالدرا

(18mg-00) إلى، ويمكن تفسير هذا االختال  في النتائج: 

 اضفالالحيوية ونخص الذكر بذلك اإلجهاد الحراري الذي يلدي إلى انخ تأثير اإلجهادات البيئية 

 Kaushal).)   للنبات  ب سوء النمو الخضري ، بسباألخرى المردود في البقوليات والحبوب والمحاصيل 

et al., 2013 
  روتينات ومنه على كمية الب المناخ والتربة التي تلثر بشكل كبير على خاصية ملئ البذور اختال

ن تثبيط لعملية اإلنتاش وموت الجني إلىالمخزنة في البذور، ويمكن أن تلدي درجات الحرارة المنخفضة 

 (Nasehzadeh & Ellis,2017).تحلل البروتين وهذا بسبب تأثر تخليق و 

  التقدير الكمي للدهون:   

 حيث تحتوي على مستويات منخفضة تحتوي على مصدر جيد لكمية الدهون  ساس الالكينوا في األ

بينت كما( Michaelsen et al.2011 ,) .من إجمالي وزن الحبوب (% 2-9)من الدهون حوالي 

الثال   اصنافهأبذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة بلة تقدير الدهون النتائج المتحصل عليها في عملي

الدهون في البذور المنتشة وغير  وجود فار  واضح بين كمية ،الصفراء وأيضاالسوداء والحمراء 

 شار أ حيث ،شنتاظاهرة اإل إلىنتاش ويعود بشكل مباشر إالمنتشة بتفو  بذور الكينوا التي في حالة 

Park  وMorita (9110)  محتوى الدهون في بذور الكينوا  إجماليجريت لتقدير أفي دراسة
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سا،  69بعد اإلنبات بمدة  بشكل واضحالدهون الحرة عن انخفاض لمحتوى  نتائجها أسفرتالمنتشة 

لكينوا في دقيق ا الدهون الحرة بشكل ملحوظ.و انخفض محتوى  الدهون المرتبطة بينما زاد محتوى 

سا(. ومع ذلك ، زاد  69) %3.1سا( إلى  31) %3.2سا( إلى  93)  %7.1ا من المنتشة تدريجي  

على التوالي. تشير %3.1و  9.2و  9.0من نفس فترة اإلنبات إلى  و  الدهون المرتبطة محتوى 

إنزيم  الليباز،  التييتدخل في إنتاجها( FFA)هذه النتائج إلى أن الجلسرين واألحماض الدهنية الحرة 

بخصوص  أما  .ةبالغشاء في فترة اإلنبات المبكر  بها بسرعة إلعادة تركيب الدهون المرتبطةيتم إستقال

حمض اللينوليك  والتي تتكون من عدة أحماض أهمها حمض األوليك، كمية الدهون غير قطبية

فقد لوحظ زيادتها خالل إنبات بذور الكينوا بينما انخفضت كمية الدهون القطبية،  ،وحمض البالمتيك

ير هذه النتيجة إلى أن الفوسفات في الموجود في الدهون القطبية  يستخدم في تخليق المركبات تش

(عن زيادة في 9109وآخرون ) Kim نوه األساسية المحتوية على الفوسفات أثناء عملية اإلنبات،كما

 Moongngarmالدهون الخام وحمض اللينوليك وحمض األوليك في األرز النابت في حين لم يجد 

بينما سجل زيادة في كمية  تغييرات في محتوى الدهون عند إنبات األرز، Saetung (9101)  و

الدهون في الحبوب بشكل طفيف خالل مرحلة نقع البذور ولكن سجل انخفاض في كمية الدهون 

 Traore et al., 2004) )خالل مرحلة اإلنبات

ة ون كمصدر طاقة للتفاعالت الكيميائية الحيويالتحلل المائي واستخدام الده إلىوهذا  يمكن أن يعود   

أوضحت دراسة للمقارنة بين  ( كماChinma et al.,0007)خاصة عملية التنفس أثناء اإلنبات 

نخفاض في ا إلىتوصلت  الكينوا المحمصة  المنبتة  والخام والمحتوى الكلي للدهون عند بذور الكينوا

 .ارنة بذور الكينوا الخام والمحمصةكمية الدهون عند بذور الكينوا المنتشة مق
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 (Kumari & Srivastava, 2000)، ما وافقه كCornejo ( في دراسة أجريت 9101وزمالئه)

ويرجع بسب  األولىسا 93 لتوصلوا إلى وجود تناقص تدريجي خالل ا اإلنباتكمية الدهون خالل  لتحديد

 نين.اإلنبات إلنتاج الطاقة مما يساهم في نمو الجزيادة نشاي اإلنزيم المحلل للدهون التي تستخدم في بداية 

 المستخلصات مردود:  

أظهرت النتائج المتحصل عليها في عملية تقدير المردود لمستخلصات بذور الكينوا المنتشة وغير 

المنتشة بأصنافها الثال  الحمراء، السوداء والصفراء إلى وجود فروقات ملحوظة بين نسب المردود والتي 

 المقارنة مع دراسات سابقة كالتي قام بهاومن خالل    المستخلصات  في الحالة المنتشةشهدت تفو 

Zouaoui  أوضحت اختال  طفيف  في نسبة المردود حيث  على نفس النوع النباتي (0081)وزمالؤه

على الرغم من تماثل شروي التجربة حيث بإمكاننا تفسير  .%2.71 نسبة مردود وصلت إلى أعلىسجلت 

 تال  إلى عدة أسباب:االخ

 إنتاج أوتحويل  اثر زيادة  )al et liliT.2014 ,( النشاي الفسيولوجي للنبات خالل مراحل نموه

 إلى أخرى لما لها في ذلك تأثير على المردود، وباختال  كذلك أصنا  كل نوعالكيميائية المركبات 

ammou, 2019)H -(Hadj  ،اد النباتويعزى أيضا للعامل الوراثي ووقت الحص )et houikhC

2015 ,.al(  باإلضافة إلى تعرض النبات لالجهادات المختلفة والتي تلعب دورا في تغيير طبيعة ونوعية،

 . )al et ejadN -brahimiE,. (2008المركبات التي ينتجها كما ونوعا

خالص التي إلى أن االختال  في المردود يرجع إلى طريقة االست(0081) وزمالؤه Chouikh كما أشار

تتأثر بالعديد من العوامل أهمها الحرارة والزمن، وأيضا نوعية المذيب ، إذ أن اختال  الوزن الجزيئي والبنية 

الكيميائية للمركبات إضافة لدرجة تعقيدها وطول السالسل الكربونية يلدي إلى تحديد مدى انحاللها 

 .واستقطابها من طر  المذيب
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طريقة االستخالص على مجموعات العناصر الفعالة الممكن ففي تجارب أجريت حول تأثير 

جة يرجع إلى ظرو  تخزين النبات، در المواد الفعالة  استخالصها من النباتات وجد أن التغيير في كمية

ن كثير من المركبات إل )al et antisS eD.,(2018 النضج، الموقع الجغرافي والظرو  المناخية للمنطقة

أو  تعمال على تماكب أنكاإلضاءة والحرارة اللتان يمكن  وامل الخارجية المحيطة بهاالنباتية تتأثر بالع

 (9111المغازي،)تخريب جزئي لبعض المواد النباتية. 

 لعديدات ال ينول وال الفونويدات المحتوى الكمي: 

الفالفونويد و  بينت النتائج المتحصل عليها وجود فروقات معتبرة لكمية المحتوى الكلي لعديدات  الفينول -

لى التغيرات إختال  ن يعود هذا اإلأالكينوا المنتشة والغير منتشة  ويمكن  مختلف مستخلصات بذور بين

 الكلي لعديدات  الفينول والفالفونويد نتاش البذور حيث يزداد المحتوى إخالل عملية  التي تحد 

(Alvarez-Jupete et al., 2010) 

ثير أا  تحت تلبذور الكينو  لألكسدةوالنشاطية المضادة  الفينولي المحتوى  جريت لتقدير أشارت  دراسة أكما 

ذور الكينوا والفالفونويدات في ب لى تضاعف كمية الفينوالتإنبات تلدي ن عملية اإلأوالنقع بينت  اإلنبات

 (Carciochi et al., 2014 ).المنبتة

 شة وغير المنتشة الى حدو  تغيرات فيالمنت ختال  الواضح بين الكينوافي حين يمكن تفسير هذا اإل

 ( ,.Meriana et alللنبات  وعالقتها بالمركبات الكيميائية  التي تظهر  خاللهاالحالة الفيسيولوجية 

2014. ( 

لى التغيرات إن نفسر الزيادة في المحتوى الفينولي للمستخلصات الميثانولية للكينوا المنتشة أكما يمكن  

لل المائي نزيمات التحإد  خالل مرحلة إنبات البذور حيث تحد  زيادة في نشاي البيوكيميائية التي تح

المركبات حيث تلعب  (Carciochi et al., 2016 ) التي يوافقها قفزة ملحوظة في  كمية المركبات

مح لها يس نها تتمركز في الغال  الخارجي للحبوب مماأنبات دور مهم خاصة الفينولية في مرحلة اإل
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مرحلة  فشل ىإلخرى الملدية فات الزراعية األر مهم في حماية البذور من الحشرات ومختلف األبلعب دو 

يمكن أيضا  تفسير هذه الزيادة في اإلنبات إلى تحرير المركبات و  .(Tang et al., 2017) نباتاإل

 الداخلية ةالمتصلة بجدار الخلية أو تخليق مركبات فينولية جديدة عن طريق إنزيمات االستر الفينولية

endogenous esterase enzymes (Diazbatalla et al., 2006) ، ن الوظيفةومن المعرو  أ 

 قتناصهاثابت  للجذور الحرة في الخلية عن  طريق ا للمركبات الفينولية هي  الحفاظ على تركيز الرئيسية

2004) (Shetty, ، يث حألكسدة الخلوية كما تظهر وظيفتها الفيسيولوجية من خالل تنظيم عمليات ا

لى تراكم إنبات مما يلدي إثناء أ يضيةارتفاع معدل التنفس خالل العمليات األ إلىتكون البذور عرضة 

الجذور الحرة لذلك يتوجب على الخلية التكيف مع اإلنتاج الكبير للجذور الحرة الملدية لإلجهاد التأكسدي 

 اج المركبات الفينوليةوذلك بالحد من تأثيراته السام عن طريق زيادة إنت

. (Lobo et al., 2010) 

نخفاض المعتبر لكمية المركبات الفينولية في مستخلصات إرجاع سبب اإل من ناحية أخرى يمكن

ن البذور في هذه المرحلة خاملة فيسيولوجيا وتصاحب مرحلة كمون البذور أ ىإلبذور الكينوا غير المنتشة 

 (Soppe & Bentsik, 2016)  ودة في البذرةالموج األيضيةتوقف جميع التفاعالت 

كبر قيمة  للمحتوى أن أ صنا  فمن خالل النتائج المتوصل إليها يتضح جلياما من ناحية األأ

ج التي تم ، فإن النتائالكمي لعديدات الفينول والفالفونويدات حاز عليه صنف الكينوا السوداء المنتشة

،حيث أن صنف بذور  (0085) وزمالئهTangك التي وجدها الحصول  عليها متشابهة إلى حد ما مع  تل

في  Brend et al(0080) .وكما أكد،المركبات الفينولية  الكينوا  السوداء يحتوي على كمية أعلى من

 الكينوا الحمراء على صنف بذور الكينوا الصفراء سفرت نتائجها عن تفو  صنف بذوردراسة مشابهة أ

  ويعود هذا اإلختال  بين مستخلصات ،ض وهذا يطابق ما توصلنا اليهذات المحتوى الفينولي المنخف

األصنا  الكينوا المدروسة من ناحية التقدير الكمي للمحتوى الفينولي إلى أن كمية المركبات الفينولية في 
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 كما أفاد ، (Carciochi et al .,2014) البذور تتأثر بشدة بالنمط الجيني أي بتنوع األصنا 

Mirandaعلى عدة أنماي جينية مختلفة من الكينوا حيث لوحظ تأثير جريت في دراسة أ ((2012 الئهوزم

 تركيبها  الكيميائي وخصائصها الوظيفية. كبير لألنماي الجينية للكينوا على

 خرى فالنتائج المتحصل عليها في التقدير الكمي لعديدات الفينولمن باب المقارنة بالدراسات األ -

تفو  مستخلصات  .Carciochi et al (2014) ليهإ توصل ما لىإالكلية مقارنة نوعا ما  والفالفونويدات

لتقدير كمية المحتوى الفينولي  (0082)وآخرون   Kaur وفي دراسة اخرى قام بها  ،بذور الكينوا المنتشة 

بالمتحصل رنة الحمراء والصفراء( وجد قيم كبيرة مقا ، صنا  )السوداءألمستخلصات بذور الكينوا لثالثة 

  :ن نخمن سبب ما توصلنا عليه ونرجح الفرو  الملحوظة إلىأويمكننا  ،عليها

إلجهادات ل وإذ يمكن، المناخية السائدة في محيط نمو وتواجد النباتاختال  الظرو  البيئية والعوامل  -

 .(Ojeil et al .,0080)البيئية المختلفة من التأثير  على فيسيولوجيا النبات

ثير وقت الحصاد على المحتوى الفينولي وكمية الفالفونويدات حيث يلعب وقت الحصاد عامل  مهم أت  -

وضح أكما  ، ((Anuji et al., 2019 في تحديد الكمية الكلية للمركبات الفينولية المتواجدة في البذور

Buitrago  ن أوا بينت جزاء مختلفة من نبات الكينأاستخدام  دراسة تهدف إلى في (0087)وزمالئه

 .المحتوى الفينولي على وقت والمدة بعد الحصاد تؤثرال

طرق االستخالص و المذيبات فهي تؤثر بشكل كبير  على المحتوى الفينولي  ختالف االلى إيرجع أيضا  -

  ,Scherer & Godoy) .0082) كسدةلمضاد لألوالنشاط ا ،الكلي 

في عملية االستخالص ونسبة الماء في المذيب حيث اإلشارة أيضا أن نوع المذيب المستعمل  يجدر و -

من شانها زيادة كمية عديدات الفينول في المستخلص  الماء إلى المذيبات الكحولية إضافة أن

 .(9100ل،يجد)
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 إختال  الظرو  البيئية ونوعية التربة ومستوى نضج البذور وظرو  تخزين البذور بعد الحصاد -

al.,2014) (Carciochi et، أفاد كما Maura في دراسة تهد  لتقييم مدى تأثير   (0089) ورفقائه

ثال  طر  لتخزين البذور على كمية المركبات الفينولية فقد أوضح أنه من المهم أن تكون ظرو  التخزين  

  التخزين. والهواء متحكم فيه للحفاظ على جودة المركبات المتواجدة في البذور خالل فترة

  كسدة ال عالية المضادة لال(AAO): 

 نتائج كسح الجذر الحر•:DPPH 

من خالل النتائج المتحصل عليها نالحظ تقارب في نسب التأثير اإلزاحي بين مختلف المستخلصات ، 

 DPPH•أفضل فعل كابح للجذر الحر( NP)  بذور الكينوا السوداء غير المنتشةحيث أبدى مستخلص 

زادت النشاطية  50ICدة التي تقول أنه كلما انخفضت قيمةمقارنة بباقي المستخلصات، واعتمادا على القاع

في DPPH• فإنه يمكن القول أن القدرة الكابحة للجذور الحرة ،(Elisha et al,. 0082) المضادة لألكسدة

مستخلصات الكينوا بأصنافها المنتشة وغير المنتشة ضعيفة مقارنة بقدرة المرجع القياسي األول )حمض 

و  Oucif-Bedidaمن إليه كل تاتتوافق مع ما توصل المتحصل عليهاأن النتائج األسكوربيك( ، حيث 

Zouari-Ahmed (0081)   بيوكيميائي فيزيولوجي، ال-تقييم السلوك المورفو إلىفي دراستهما التي تهد

حيث وجدتا أن  ، (.Chenopodium quinoa Willd) لثال  أصنا  من الكينوا لألكسدةوالمضاد 

 مقارنة بنشاطية DPPH• لثانولي للكينوا  يمتلك نشاطية ضعيفة مثبطة لجذر االمستخلص المي

Ascorbic acid كمرجع ثابت. 

لدراسات ، على عكس معظم افي هذه الدراسة لم يرتبط تركيز عديدات فينول بالنشاطية المضادة لألكسدة

ع زيادة ي لعديدات الفينول معلى بذور نبات الكينوا في مرحلة االنتاش التي ترافق زيادة المحتوى الكل

، ر المنتشةى البذو التغيرات األيضية التي تحد  على مستو  إلىيعزى  الذيو  ،النشاطية المضادة لألكسدة
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  the endogenous  hydrolyticويرجع ذلك إلى زيادة نشاي التحلل المائي الداخلي اإلنزيمات

enzymes ، والبيوكيميائي للبذور أثناء اإلنباتنشيطها للقيام بالتمثيل الغذائي ت التي يتم 

(2014,.Carciochi et al). 

ادة ضعف النشاطية المضحيث أعربت النتائج على زيادة تركيز عديدات الفينول الذي يقابله 

السوداء  ،مراءالح)في حالة البذور المنتشة لثالثة األصنا  المدروسة  لألكسدة للعينات النباتية المدروسة

 :يمكن أن يعود لعدة أسباب من بينها والذي (والصفراء

  ات وقت اإلنب، أصنا  البذورقد يرجع إلى  اإلنباتنقص الفاعلية المضادة لألكسدة في مرحلة

  Tarasevičienė et al). .(2019,ومحتوى عديد الفينول النوعي والكمي

 ديد من الباحثين الع يَّنباإلضافة إلى الجانب النوعي لعديدات الفينول و عالقتها بكبح الجذور الحرة، ب

أن القدرة التثبيطية للمركبات ذات األصل النباتي  (0080) مالؤهزوJimenez Martiınez  من بينهم

لها عالقة كبيرة بالبنية الكيميائية للمركبات الفينولية، حيث أن عدد المجموعات  DPPH• على جذر

 بات كالسكريات تلعب دورا في زيادة القدرةالهيدروكسيلية، موقعها، والجذور المرتبطة مع هاته المرك

 .DPPH• التثبيطية للجذر

  أوضح كل منكما  Benincasa et al.(0087 (وPereira et al.- Padron (9100) ن أ

لعوامل الرئيسية التي تلثر على تكوين البادرات هي: النمط الجيني، والظرو  البيئية التي نمى فيها ا

  .دةلد اختال  في القدرة المضادة لألكسو  على نوعية المركبات الفينولية وتُ  األخيرةوقد تلثر هذه  النبات األم،

 ت دراسةتكما أثب Paśko et al. (0001)  أن النشاطية المضادة لألكسدة في البادرات المنبتة كانت

 أعلى عندما نمت البادرات في ظرو  اإلضاءة الطبيعية أكثر منها هي التي في الظالم.

 أشار كماCalvo-Lerma et al. (2020)  العام في نشاي مضادات األكسدة إلى  االنخفاضإلى أن

أو أن المركبات ذات القدرة المضادة لألكسدة يتم تدميرها أثناء الهضم، على  ر،وجود نشاي حيوي آخ
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 Lahlou et al(0087).ضاأيالرغم من محتوى عديدات الفينول  الذي يبقى  محافظ عليه؛ وسانده الرأي 

ا إلى المستقلبات النباتية  أن النشاي المضاد لألكسدة ال يعزى فقط إلى المركبات الفينولية ولكن أيض 

األخرى. كذلك غنى النبات بعديدات الفينول التي قد يكون لها أنشطة أخرى غير النشاي المضاد 

 لألكسدة. 

  نولية مركباتها الفيكما يفسر الفر  في النشاي المضاد لألكسدة بين العينات باختال  سلوك

إلى أن الفعل المثبط للجذور الحرة من طر  عديدات Yordil et al(0080 ).والفالفونويدية. حيث نوه

مشكال معقدات مستقرة، ومنها  )الجذور الحرة(ROS الفينول يختلف من مركب آلخر فمنها ما يرتبط مع

ة لملكسدة، ومنها ما يحتمل أن تكون عبار ة ملديا بذلك إلى إرجاع العناصر ايئافرابطة تك ما يقوم بكسر

 االلكترونات.ات و عن مخلبيات ومنها ما يمكن أن تكون مانحات للبروتون

اما من ناحية االصنا  شوهد تفو  صنف الكينوا السوداء على باقي األصنا  من خالل نتائجنا  

الداكن تتميز بارتفاع الكينوا ذات اللون  أن بذور Ömer et al. (0020)وهذا يطابق ما توصل إليه

 . وليةغناها بالمركبات الفين إلىوهذا يعزى  ،المضادة لألكسدة الفعالية

كانت كان لون بذور الكينوا أغمق، جاءت تلكد ان كلما  مختلفة كما يساند هذا عدة دراسات

 ;Tang et al., 2015)الى زيادة المحتوى الفينولي لديها ، وهذا يعودالنشاطية المضادة لألكسدة أعلى

Diaz-Valencia et al., 2018; Pellegrini et al., 2018; Han et al., 2019.) 

 إختبار انحالل كريات الدم الحمراء:Hemolysis 

لحمراء، كريات الدم ا النحاللحيث أبدت النتائج المتحصل عليها قوة في مدى فعاليتها المضادة 

المعتمد كمرجع قياسي الذي تفو  بدوره على في حين ظهر تقارب ملحوظ مقارنة بحمض األسكوربيك 

  نأمستخلصات بذور الكينوا في الحالة المنتشة، وأما في الحالة غير المنتشة  كانت فعالية متقاربة حيث 
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 (0080)و زمالؤه Brendتفو  على حمض األسكوربيك توافقت مع دراسة  (RP) صنف الكينوا الحمراء

 ألصنا ااكبر من باقي ضد انحالل كريات الدم الحمراء  أثير وقائي أن الكينوا الحمراء لها ت أعربحيث 

. 

كريات الدم الحمراء غنية بالدهون غير المشبعة، و بالتالي هي أكثر حساسية للجذور  أغشيةإن 

و  Ranga-Raoألنه حسب ما ذكر ، (Shiva et al,. 0009)  الحرة الناجمة عن اإلجهاد التأكسدي

، المتواجدة على ( glucolipides) ور الحرة  تعمل على أكسدة اللبيدات السكريةإن الجذ (0082) زمالؤه

محدثة بذلك فرقا في الكمون بين الوسط ( Usha&Yogish,  0082) مستوى الغشاء البالزمي للخلية

  اومن ثم إحد الداخل والخارج خلوي، األمر الذي يسمح بزيادة نفاذية الماء إلى داخل كرية الدم الحمراء ،

 Lipp et,. 0002) کرية الدم الحمراء في الوسط الخارج خلوي  حلول خلوي ملدي إلى تحرير محتوی 

al)  والذي ينجر عنه اختالل في وظائفها انطالقا من التأثير على ميوعتها وعلى عمل المستقبالت

 واإلنزيمات المدمجة في أغشيتها.

نحالل كريات الدم الحمراء للمستخلصات وعليه يمكن إرجاع االختال  الواضح لألثر الوقائي ال

لدراسات أن من االنباتية إلى نوعية وكفاءة المركبات الفينولية للعينات المدروسة، حيث أوضحت العديد 

الفالفونويدات ترفع من إمكانية حماية األغشية الحيوية وذلك من خالل منع عملية عديدات الفينول و 

حيث تعمل المركبات الفينولية كقانصة للجذور الحرة،  (0088، الله بوعبد) تأكسدها بواسطة الجذور الحرة

 , 0088) وكمثبطات للعوامل الملكسدة باإلضافة إلى دورها الفعال في خفض نفاذية األغشية البيولوجية

Judith; 0005,.Kalaivani et al .) 

حالل الدموي فإن القدرة الوقائية من االن (0009)وزمالؤه  Chaudhuri وحسب ما ورد عند

للمستخلصات النباتية تعود إلى مدى احتوائها على الفالفونويدات التي لها القدرة على االندماج ضمن 

أغشية كريات الدم الحمراء وتعمل على حمايتها من عملية األكسدة، وهو ما أكدته الدراسة التي قام بها 
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(0002 .,Dai et al) والذي وجد أن المركبات الفالفونول (flavonol ) ومشتاقاتها السكرية القدرة على

، التي ترفع من Ortho-dihydroxylالحمراء من االنحالل وذلك الحتوائها على بنية  حماية كريات الدم

 قدرتها المضادة لألكسدة.

تشير نتائجنا ان التأثير الوقائي للمستخلصات النباتية المدروسة  ضد التأثير الضار للجذور الحرة 

في دراسة قامت بها  Bouzaher(0087)وهذا ما يتفق مع ما ورد عند، ريات الدم الحمراءعلى خاليا ك

أثبتت  Chenopodium quinoa Willdابهد  اختبار األنشطة البيولوجية للصابونين في بذورالكينو

يحمي كريات الدم الحمراء من انحالل الدم الناجم عن الجذور الحرة  (saponins)أن مركب الصابونين 

. 

أن بذور الكينوا لها نشاي انحاللي كبير الحتوائها على  أكدتعلى عكس بعض الدراسات  التي  

الى ان الصابونين Wink (2001 ) وWoldemichael ل كل من حيث توص ،saponinsالصابونين

أن حيث يمكنه  له نشاي انحاللي قوي  (monodesmosides)الذي يحوي على سلسلة سكر واحدة 

شية الدهون والكوليسترول كجزيئات نشطة تعطل عمل  األغشية من خالل تشكيل ثقوب  يتفاعل مع أغ

والذي  (bidesmoside) ، مقارنة بالصابونين الذي يحوي على سلسلتي سكرالتي تزعزع استقرار الغشاء

 من الجذور الحرة . األغشيةأظهر أن له نشاي انحاللي أقل حيث انه ثبت يحمي 

 نللصابوني عالقة قوية بين البنية الكيميائية النشاي االنحاللي له (2014)آخرون و  oltaniS كما استنتج

 .والنشاي البيولوجي

 اختبار النشاطية المضادة لاللتهاب: Anti-inflammatory 

سببات أنسجة األوعية الدموية، وتنتج عنها م تستهد  االلتهاب هو استجابة بيولوجية وقائية معقدة،

 ,Sangeetha &) (vidhya  وااللم االنتفاخ ،الحرارة ،ين أعراضها االحمراروالتي من ب األمراض،

2016. 
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قد اعتمدنا في هذا االختبار على تبدل طبيعة البروتين، فهو عملية يحد  من خاللها فقدان 

حرارة( أو (عن طريق تطبيق الضغط الخارجي الوظيفي وتخريب مستقبالته الخاصةالبروتين شكله  

الذي  حمض قوي أو قاعدة... (، فتفقد البروتينات وظيفتها البيولوجية عند التشويه(ما  باستعمال مركب

 .(Leelaprakash & Mohan Dass, 2011) هو أحد أسباب التهاب األنسجة وتلفها

 سبرين، ديكلوفيناك الصوديوم ( تخليصالوقد أظهرت العديد من األدوية المضادة لاللتهابات ) ا

ذي يسبب تلف األنسجة أثناء التفاعالت االلتهابية وتوفر حماية لها ضد التأثير ال الجسم من العنصر

 .(Das &Chatterjee,1995) االلتهابي.

حيث استجابت ايجابيا مستخلصات الكينوا غير المنتشة مقارنة بالمنتشة  ضد النشاي االلتهابي 

 :بفار  طفيف وهذا يعود إلى

ير المنتشة مستخلصات بذور الكينوا غمعامل بالحرارة بواسطة قدرة تثبيط لتبدل طبيعة األلبومين ال

إلى مستخلصات البذور  نسبة (Bouzaher, 2019)وهذا يفسر باحتوائها على نسبة عالية من الصابونين

 .المنتشة

الصابونين  أنمفادها  (9191) وزمالؤها El Hazzam  أجرتهافي حين اثبتت الدراسة التي 

ية استجابة تقو  نشاطا ايجابيا في تثبيط االلتهاب، وهذا عن طريق أبدىلكينوا الذي تم عزله من بذور ا

 . ضد النشاي االلتهابي  (IgAو  IgG)األجسام المضادة 

في دراسة فعالية مركبات الصابونين المستخرجة من بذور الكينوا، ( 0082) وآخرون  Yao كما قدم

الموجود في الكينوا نشاطا  O-β-D-Glucopyranosyloleanolic acid-3  حمض أبدىحيث 

 مضادا لاللتهاب .
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معرفة توزيع الصابونين في  إلىفي دراسة تهد   (9110)وزمالؤه  Spargفي حين توصل 

المتواجد في بذور  مركب الصابونين أنحيث أثبت  ،األنشطة البيولوجيةوفعالية النبات 

له خصائص مضادة  Triterpenoid بالتحديد ،.Chenopodium quinoaWilldاالكينو

  .تثبيط االلتهابفي عدة نباتات كما نتج من عزله  ،لاللتهابات

 والذي هابلاللتنقص في النشاطية المضادة  أظهرتبالنسبة لنتائج  المستخلصات المنتشة  أما

 لصابونينوهذا ينقلب سلبا على محتوى ا ،البذور تتاثر بمرحلة النمو والبيئة التي نمت فيها أن إلىيعزى 

(0087,.al et imL( انخفاض  إلىمما يلدي  ،تتعرض للنقع والغسل اإلنبات،  فالبذور في مرحلة 

حيث اثبت كل  ،  )alet  ualesR.,8773) %20 إلى %17ن من يها من الصابونا محتو 

عملية اإلنبات تقلل من نسبة الصابونين العالق  أنGupta et al(0085 ).و(0088)مالؤه وزAzekeمن

بت انه ثَ ما كتأثيرات مضادة لاللتهابات في الجسم الحي،  لهلصابونين االخارجية للبذور، فعلى الطبقة 

 يحمي من تشويه البروتينات.

ة السوداء تفوقت البذور المنتشة على غير المنتش صنف الكينوا أنالحظنا حالة شاذة في النتائج 

مركبات ال أننشاطا قويا، حيث ثبت  أبدىمن عديدات الفينول  يأن محتواها العالويمكن تفسير هذا ب

 Santangelo et al., 2007 ).). االلتهاب التي تستهد  األنسجة إشاراتتقلل من  أيضاالفينولية 

أن الفالفونويدات، خاصة الفالفونول،  الى( 0080) زمالؤهو Gonzalez-Gallego كما أشار

 سجة على المستوى الجزيئي. على وجهعن طريق تسريع إصالح األن االلتهابالتي من الممكن أن تمنع 

المسلول عن تخليق أكسيد النيتريك )العامل الكيميائي  NOS التحديد تمنع المركبات الفالفونويدية إنزيم

 .المسبب لاللتهاب(
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 ،واليتنا نظرا لقيمتها الغذائية العالية وخلوها من الغلوتيناجتاحت الكينوا الزراعة المحلية في 

 وتأقلمها مع البيئة الصحراوية الجافة  فأصبحت من المحاصيل الواعدة في الجزائر.  

تقييم  ارإطحيث يندرج هذا العمل في  ،ومن هذا المنطلق قمنا بدراسة تطبيقية حول بذور النبات

البذور غير الكينوا ومقارنتها ب بذور إنباتمرحلة  لخال لمضادة لألكسدةوالنشاطية ا التغيرات البيوكيمائية

  المنتشة.

عينات مسحو  ال قمنا بتحضير ،وللوقو  على القيمة الغذائية لهذه البذور في مرحلة االنتاش

 مكنار المنتشة تببذور الكينوا غيوعن طريق مقارنة النتائج  ،لكل صنف األوليالنباتية لتقدير نواتج االيض 

 ،تاعلى كل من المحتوى الكمي للكربوهيدر  إيجابا أثرا الذي الواضح من خالل ذلك من معرفة مدى اختال 

يادة ز  االندوسبرم التي تلدي الى المحللة لنسيج إنزيماتزيادة  يعود إلى البروتينات وكذا الدهون وهذا

 .ةينيام وأحماضدهنية  أحماض، بسيطة مثل سكرياتالمركبات ال

 ىا علفقد اعتمدن ،عملية استخالص المواد الفعالة للبذور المنتشة وغير المنتشة يخص وفيما

قاربة لكنها تها متبتمكنا من خالل ذلك من تقدير مردود المستخلصات التي كانت نس إذ ،الميثانول كمذيب

  .اوضحت الفر  الذي ظهر في مرحلة االنتاش

نواتج االيض الثانوي كعديدات الفينول بعدها قمنا بتقدير محتوى المستخلصات من بعض 

والفالفونويدات الحظنا من خالل النتائج ضعفا في محتوى النبات من هذه المركبات مع وجود تباين بين 

اقي العينات نسبة من بين ب أعلىالسوداء المنتشة البذور وج صنف حيث تُ  ،العينات المنتشة وغير المنتشة

 تثدحا البذور التي أصنا  وأيضا ،سيولوجية للنبات خالل مراحل نموهاختال  الحالة الف إلىوهذا عائد 

 فارقا في النتائج. 
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العتماد ا لعينات النباتية المدروسة تممستخلصات اوللوقو  كذلك على الفعالية المضادة لالكسدة ل

  :على

 رختباا•DPPH 50حيث اظهرت قيم ، النشاطية المثبطة للجذور الحرةقدير قصد تIC ل المتحص

ضعف  يناتالع تاظهر حيث  ،عليها تفو  مستخلصات البذور غير المنتشة على المنتشة بفار  طفيف

 .عموما لألكسدةالنشاطية المضادة 

 لاختبار ا Hémolyse  والذي هدفه تحديد مدى قدرة المستخلصات النباتية على حماية أغشية كريات

 ،قائي للمستخلصات المنتمية للبذور غير المنتشةالنتائج عموما نسب األثر الو  تحيث أبد ،الدم الحمراء

 .ونت أقصى نسب انحالل عند مستخلصي العينات الحمراء غير المنتشةفي حين دُ 

النشاطية  اختبار في المنتشة ايجابيا مقارنة بالمنتشةالنباتية للبذور غير  استجابت المستخلصات

بب إلى تواجد مادة الصابونين التي أبدت حيث يرجع الس، Anti-inflammatoire المضادة لاللتهابات

 نشاي كابحا لاللتهاب.

 :من اجل استقراء هذه النتائج تمت معالجتها احصائيا بتطبيق كل من اختبار

الذي وثق النتائج المتحصل بوجود فرو  معنوية عند جل االختبارات بين بذور  ANOVAتحليل التباين 

 الختال  الحاصل بين العينات المدروسة.الكينوا المنتشة وغير المنتشة مما وضح ا

الذي خص العينات المنتشة وغير المنتشة لكل صنف حيث تفاوتت نتائج هذا  T Studentاختبار

  .االختبار موضحة التنوع الحاصل بين األصنا  وتأثير مرحلة االنتاش على كل صنف

جد  ارتباط تبين وجود Test Pearson Correlation Coefficient رتباط الخطياختبار معامل اال

 و يفسر (PPT)المركبات الفينوليةوبين ( Anti-inflmmatoire)النشاطية المضادة لاللتهاببين  قوي

 .في كبح االلتهاب الذي تلعبه هذه األخيرة  فعالالدور ال ذلك



 خالصةال
 

21 

المركبات ارتباط خطي قوي بين كمية كما اتضح من خالل النتائ  المتحصل عليها 

 .المردودووالكربوهيدرات  (FVT)الفالفونويدية

  DPPH االرتباطات العكسية المعتبرة بين كل من اختبار الكسح الجذري تمحورت في حين

 وكمية كل Anti-inflmmatoireوايضا اختبار النشاطية المضادة لاللتهابات  ،(R=-0.282)والدهون

 .من الدهون والكربوهيدرات

نا وجود اختالفات جد واضحة بين مستخلصات بذور ومن خالل النتائج التي أثمرت بها دراست

ة وفقا مما يلهل استغالل نبات الكينوا خاصة البذور المنتش ،الكينوا المنتشة وغير المنتشة بأصنافها الثال 

ا إلى وقيمة غذائية جيدة ترقيه أكسدةللدراسة التي أجريناها في المجال الغذائي لما تحتويه من مضادات 

ي مجال صناعة المكمالت الغذائية واألغذية الوظيفة وعموما في مجال األغذية المتعلقة  أن تستغل ربما ف

 بالصحة. 

، ةال البيولوجيا والصناعة الغذائيوفي األخير نرجو أن يكون عملنا هذا محفزا للباحثين في مج

، لواليةلواعدة في اعية الجديدة واونأمل أن يكون هذا العمل منطلق ألبحا  في مجال تثمين المحاصيل الزرا 

حيث نتطلع في المستقبل أن يتم االلتفات إلى هته المحاصيل من طر  الباحثين والمهتمين بتطوير الزراعة 

ي والية الوادي كونها في اآلونة األخيرة تشكل قطب جاذب للزراعة الصحراوية ونوصي  أن يتم الَتوسع ف

جريب عدة التركيز على تو كبات الفينولية للنبات، والتعمق في مجال الدراسة، بالتعر  على نوعية المر 

ن ع ، باإلضافة إلى توسيع مجاالت الدراسة والبحثئد أفضلمراحل من اإلنبات لمعرفة أي منها تحقق عا

 للمضي في مجال البحث واالستكشا  لمعرفة خبايا العلوم.   التأثيرات البيولوجية األخرى 
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 .25-76ص:شهادة الدكتوراء ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،

تحليل تباين التسميد الطبيعي وطر  الري على إنتاجية  :(9102) ،.ع س ،حمادي ،ش. ،سالم .9

 .21-92:ص،، جامعة الواديالجزائر. مذكرة ماستر أكاديمي -هكتار البطاطا في منطقة الوادي
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 Calligonumدراسة العالقة الفيتوكيميائية بين نباتي االرطى. :(9102)، .ل.م ،عوادي ،ن. ،شرادة .2

comosum L’her  العائل والترثو Cistanche tinctoria (Desf.)Beck.  المتطفل الناميين في

 .27-23:ص، جامعة الوادي، . مذكرة ماستر أكاديميمنطقة واد سو 

 دراسة بعض التأثيرات البيولوجية لمستخلص نبات الشاي األخضر :(9100)  .،س ،بوعبد الله .3

Camellia sinensis   ٬على النشاي المضاد لألكسدة والنشاي المضاد للبكتيريا. رسالة لنيل الماجستير  

  .61 :ص  ، قسنطينة ، جامعة منتوري 

جامعة  العلوم الزراعية، ،لة دكتوراه رسا. إنتاج الخضروات التقليدية والثانوية :(9119) م.، ،محمد طه .1

 .: 12-13-14اسيوي ، جمهورية مصر العربية، ص
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 اليوم السادس بعد الزرع: (10الصورة )

 

 البادرات المجففة:(16الصورة)
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 أوزان المادة النباتية المستخلصة :(00الملحق رقم )

 

 وزن  الخام للمستخلص وزن االنبوب مع العينة وزن االنبوب فارغ االنبوب

NP mg   4009 4924.1mg mg4.1 

NG mg4059.2 4955.5mg mg4.7 

RP mg4009.4 4924.4mg mg4 

RG mg4099.3 4905.2mg mg4.0 

JP 4009mg 4924.2mg mg4.6 

JG mg4230.2 mg4236.0 mg4.1 

 

 خصائص بعض المحاليل والمذيبات المستعملة .:(03الملحق رقم )

Caractère Salvants 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: ˃99.7%  )CG(, 

O41, CH-56-CAS:67 

Méthanol 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: 99.5%  (CG), 

3CO28, Na-19-CAS:497 

 

Carbonate de 

Sodium 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: 99% (CG), CAS: 

6O8H67, C-81-50 

 

Acide 

Ascorbique 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: 99% (CG), CAS: 

30, AlCl-70-7446 

 

Trichlorure 

d’aluminium 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: 35% (CG), CAS: 

2O21, H-84-7722 

Bro-oxyde 
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SIGMA-ALDRICH8 Pureté: 99%  (CG),  

CAS: 

CCOOH39, Cl-03-76 

Trichloroacetic 

acid TCA 

SIGMA-ALDRICH,  Pureté: 99%  (CG), CAS: 

(OH)CHO3H6OC5H24, C-32-121 

Vanilline 

 

منحنيات نسبة التثبيط لمستخلصات بذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة في اختبار :(02الملحق رقم )

DPPH•. 

 

 .لتثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا السوداء غير المنتشةمنحنى نسبة ا :(08الوثيقة )

 

 .منحنى نسبة التثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا السوداء المنتشة :(00الوثيقة )

y = 934,1x + 5,280
R² = 0,998
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 .شةالمنت حمراءغيرمنحنى نسبة التثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا ال :(03الوثيقة )

 

 .المنتشة حمراءمنحنى نسبة التثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا ال:(02الوثيقة )

y = 352,0x + 22,23
R² = 0,986
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 .منتشةال صفراء غيرمنحنى نسبة التثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا ال:(05الوثيقة )

 

 .ةالمنتشصفراء منحنى نسبة التثبيط بداللة التركيز لمستخلص بذور الكينوا ال:(05الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 139,9x + 24,52
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منحنيات االمتصاصية لمستخلصات بذور الكينوا المنتشة وغير المنتشة في اختبار :(05الملحق رقم )

Hémolyse. 

 

منحنى نسبة انحالل كريات الدم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا السوداء : (08الوثيقة )

 غير المنتشة.

 

دم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا السوداء منحنى نسبة انحالل الكريات ال :(00الوثيقة )

 المنتشة.

y = -84,86x + 87,09
R² = 0,968
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%ب  الحمراء 

( mg/ml)ب التركيز 
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y = -73,45x + 92,48
R² = 0,964
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منحنى نسبة انحالل كريات الدم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا الحمراء : (03الوثيقة )

 غير المنتشة.

 

راء الحم منحنى نسبة انحالل كريات الدم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا: (02الوثيقة )

 المنتشة.

 

 

y = -6,207x + 15,88
R² = 0,909
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RP

y = -39,71x + 79,88
R² = 0,959
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منحنى نسبة انحالل كريات الدم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا الصفراء  :(05الوثيقة )

 غير المنتشة.

 

منحنى نسبة انحالل كريات الدم الحمراء بداللة تراكيز مستخلص بذور الكينوا الصفراء  :(02الوثيقة )

 المنتشة.

 

 

 

 

y = -73,09x + 88,87
R² = 0,997
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 (mg/ml)ب التركيز

JP 

y = -32,89x + 63,00
R² = 0,924
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