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تأريخ القبـــول2021/06/23 :

هدفت الدراسة الحالية دراسة وتقدير بعض الخواص الفيزيوكيمياوية لبذور نبات الفجل
والتي شملت الرطوبة والرماد ومحتواه من العناصر المعدنية ونسبة الزيت المستخلص
وكثافته ولزوجته ونسبة البروتين المستخلص من بذوره خالل أوقات وارقام هيدروجينية
مختلفة وتحديد الظروف المثلى الستخالصه  ,حيث بينت نتائج هذه الدراسة ان نسبة
الرطوبة  %1.4والرماد  %8.32اما نسبة الزيت المستخلص من البذور كانت( ، 3 ، 1
 ) 1.5مل عند الفترات الزمنية ( )3 ، 2 ،1ساعة على التوالي  ،اما بالنسبة لبعض
خواص الزيت المستخلص فقد بلغت ( )0.943غم  /سم 3و ( pa )38.20للكثافة
واللزوجة على الترتيب  ,وبينت نتائج هذه الدراسة إن نسبة استخالص البروتين حيث
سجلت ( ) 0.38 ، 0.21 ، 0.12 ،0.08غم عند االرقام الهيدروجينية المختلفة وهي
( )12 ، 9 , 7 , 4على التوالي  ،وان أفضل كفاءة استخالص كانت عند الرقم
الهيدروجيني ( )12وان كفاءة االستخالص للبروتينات النباتية تزداد بزيادة االرقام
القاعدية مقارنة باالرقام الحامضية ،اما بالنسبة للمدد الزمنية المستعملة بالتجربة كانــت
(  )24 , 3 , 2 , 1ساعة وكانت نسب االستخالص (  )2 , 1.5 ,1.8 , 0.5غم وان
أفضل مدة زمنية الستخالص البروتين كانت عند  24ساعة  ،اما بالنسبة للعناصر
المعدنية لمسحوق البذور فقد احتوت على الكالسيوم و المغنسيوم والزنك و المنغنيز
والنحاس والنيكل الفجل وتميزت باحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم و المغنيسيوم
حيث بلغت  ppm 5.6 ، 15على التوالي ،إن احتواء بذور نبات الفجل على هذه القيم
الغذائية والمكونات الكيميائية هي داللة على وظائفه الحيوية والتغذوية والوقائية للجسم

الكلمات المفتاحية:

بذور الفجل ،زيت بذور الفجل
كفاءة االستخالص ،الخواص
الفيزيوكمياوية

المقدمة
يعد الفجل  .Raphanus Sativus Lاحد أنواع الخضروات الشائعة بنوعيه األحمر واألبيض وهو نبات حولي شتوي يعود
للعائلة الصليبية  Brassicaceaeوهو من أنواع الخضراوات المستخدمة منذ القدم حيث عرفه االغريقيون والمصريون ويعتقد إن
الموطن األصلي للفجل هو الصين ومنها انتقل إلى بلدان العالم  ,ويزرع بوصفه محصوال غذائيا وتستخدم أوراقه علفا للحيوانات
وله العديد من االستعماالت الطبية لمختلف الحاالت المرضية [ , ]2,1تعود قيمته الغذائية الحتوائه على العديد من المغذيات
الرئيسة والتي تتضمن البروتين والدهون والكربوهيدرات وبنسب ( 3.40 ,0.10, 0.68غم 100 /غم من النبات على التوالي
وقد تصل نسبة البروتين في بذوره  %26حيث يعد مصدرا لألحماض االمينية ويحوي بعض الفيتامينات الضرورية لإلنسان منها
 C,A,B,K,E,ومجموعة فيتامين  Bالمعقد ( ) 5B6 , B9 B1, B2, B3,Bوهو غني بالمعادن الرئيسة وهي البوتاسيوم والكالسيوم
والفسفور والحديد والمغنسيوم والزنك وتعود الفعالية العالجية لوجود العديد من المواد الفعالة مثل الفينوالتوالفالفونويداتوالتانينات
والسكريات المتعددة حيث يمتلك فعالية ضد العديد من الميكروبات المرضية والمسببة لفساد الغذاء [ , ]7,6,5,4,3تستعمل أوراقه
و بذوره و كذلك جذور هذا النبات لمعالجة مشاكل الصدر  Chest Complaintsو الربو asthmaو االلتهاب الرئوي []8,1
كما يستعمل لمعالجه عسر الهضم  indigestiorوانتفاخ البطن  abdominal bloatingو التقيؤ الحامضي acid
 vomitingو حاالت اإلسهال  diarrheaو يعمل على تقليل هرمون الغدة الدرقية فضال عن دوره في معالجة العديد من
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اإلمراض التي تصيب الكبد و الكلى و المعدة و المثانة كما يستعمل كمدر للبول  diureticومسهل [ ]2,9,10تعمل ألياف
الفجل على تنظيم مستويات السكر في الدم  ,antidiabeticanti tumorgenic anti-mutagenicفضال عن دوره في
الحماية من المسرطنات  anti-cancerو المطفرات anti-mutagensمثل السايتوكاينينات وغيرها [ . ]11,12,13أكدت
ويذوب الرمال البولية ،ويشفي من النوب
بعض الدراسات ان عصيره يفيد في تفتيت حصيات الكليتين ،وحصيات الصفراء،
ِّ
الكبدية ،ويساعد على الهضم ،ويستعمل في بعض الدول المتقدمة عالجا لمكافحة السعال الديكي [ ، ]3,14ونظرا للفوائد التغذوية
والعالجية لبذور نبات الفجل هدفت الدراسة الحالية دراسة وتقدير بعض الخواص الفيزيوكيمياوية لبذور نبات الفجل والتي شملت
الرطوبة والرماد ومحتواه من العناصر المعدنية ونسبة الزيت المستخلص وكثافته ولزوجته ونسبة البروتين المستخلص من بذوره
خالل أوقات وارقام هيدروجينية مختلفة وتحديد الظروف المثلى لالستخالص.
المواد وطرق العمل
 -1جمع العينات
تم الحصول على بذور نبات الفجل االحمر من االسواق المحلية لمدينة تكريت ،غسلت وجففت عند درجة حرارة الغرفة
بنشرها وتقليبها لتسريع عملية التجفيف ولغاية حصول الجفاف التام للبذور ،ثم سحقت البذور المجففة المطحنة الكهربائية
ونخلت باستعمال منخل ذات حجم  2ملم للتخلص من االجزاء الكبيرة المتبقية للحصول على مسحوق متجانس ،ثم عبئ
المسحوق في اكياس من البولي اثلين وغلقت باحكام وحفظت في الثالجة لحين االستخدام.
 -2تقدير الرطوبة
تم تقدير نسبة الرطوبة حسب ما ورد بالطريقة الموصوفة في [ ]15وذلك باستعمال الفرن الكهربائي عند الدرجة
الحراريةْ 105م ولحين ثبات الوزن وتم حسابها حسب كاألتي:
الرطوبة=%

التجفيفقباللعينةوزن – التجفيفبعدالعينةوزن
العينةوزن

× ١٠٠

 -4تقدير الرماد
قدرت النسبة المئوية للرماد حسب الطريقة الموصوفة في [ ]14وذلك بواسطة فرن الترميد عند حرارة 550م ْ وحتى الحصول
على الرماد االبيض اللون وتم احتساب نسبة الرماد كاالتي:
الترميدبعدالعينةوزن

الرماد=%الترميدقباللعينةوزن×١٠٠
-5استخالص زيت بذور الفجل
تم استخالص زيت بذور الفجل بخلط  5غم من العينة مع  50مل من البتروليوم ايثر والتحريك ألوقات زمنية مختلفة (,1
 )3 ,2وبعدها تم اجراء الطرد المركزي لمدة  15دقيقة ،بعدها تم اخذ الراشح وترك معرضا للهواء للتخلص من المذيب
بالتطاير[.]15
 تقدير كثافة الزيت المستخلص
قدرت الكثافة للزيت المستخلص باستخدام قنينة الكثافة  Pycnometerذات حجم  10مل بدرجة حرارة  20درجة مئوية
وقورنت بكثافة الماء المقطر وتم قياس الكثافة باستخدام القانون التالي ]16[. Density = mass / Volume :
 تقدير لزوجة الزيت المستخلص
تم قياس اللزوجة لزيت بذور الفجل باستخدام جهازOstwald Viscometerحسب الطريقة المقترحة بواسطة
[.]17
 -6استخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل وتحديد الظروف المثلى لكفاءة االستخالص:
تم استخالص البروتين وفق الطريقة الموصوفة في [.]18
 تحديد الرقم الهيدروجيني االمثل الستخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل:
تم دراسة تأثير ارقام هيدروجينية مختلفة الستخالص البروتين من مسحوق بذور الفجل باستخدام الماء المقطر وشملت
االرقام الهيدروجينية قيد التجربة ( )12 ، 9 ، 4،7وفق الطريقة الموصوفة في []17عن طريق خلط مسحوق البذور مع
الماء المقطر بعد تعديل الرقم الهيدروجيني باستخدام محلول 1عياري حامض الهيدروكلوريك او  1عياري من هيدروكسيد
الصوديوم وحسب الحاجة (وزن  /حجم) لمدة  60دقيقة عند درجة حرارة الغرفة وباستخدام الخالط,ثم اجري بعدها الطرد
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المركزي عند السرعة 10/xg3000دقائق,بعدها اخذ الراشح الحاوي على البروتين لتقدير تركيز البروتين  ,بعدها تم اخذ
الراسب واهمل الراشح  ,تم تجفيف الراسب بالفرن على حرارة  45وبعدها اخذ الوزن للبروتين بعد الترسيب .
 تحديد المدة الزمنية المثلى الستخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل:
استخدمت أوقات زمنية مختلفة تضمنت ( )24 ,3 ,2 ,1ساعة لتحديد الوقت االمثل لالستخالص [. ]19
 -7تقدير تركيز البروتين Estimation of concentration
استخدمت طريقة كاشف البيوريت في تقدير تركيز البروتين وفقا للطريقة المتعبة في]20[.
-8تقدير العناصر المعدنية  Determination of mineralsأجري تقدير العناصر المعدنية لمسحوق بذور الفجل
باستخدام جهاز االمتصاص الذري االمتصاص الذري  Atomic absorptionوفقا للطريقة المقترحة من قبل [.]21
النتائج والمناقشة
يبين جدول :1نتائج التركيب الكيميائي لبذور نبات الفجل ويظهر فيه أن نسبة الرطوبة والرماد كانت ( % )8.32 ,1.4على
التوالي ،حيث تتفق هذه النتائج مع ما ذكره [ ]22في دراسته للتركيب الكيميائي لبذور الفجل اما بالنسبة للخواص الفيزيائية للزيت
المستخلص كانت ( )0.943غم  /مللتر المكعب و( )38.20دقيقة للكثافة واللزوجة على التوالي ،وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره
].[23
جدول  :1يبين بعض االختبارات الفيزيوكيميائية لمسحوق وزيت بذور الفجل
نتيجة االختبار
االختبارات الفيزيوكيميائية
%1.4
الرطوبة
%8.32
الرماد
 0.943غم/ملمتر3
الكثافة
اللزوجة
38.20 pa
اما بالنسبة لجدول  : 2يبين استخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل عند ارقام هيدروجينية وترسيب البروتين حيث كانت نسبة
البروتين المستخلص ( )0.38 0.21 ، 0.12 ، 0.08غم عند االرقام الهيدروجينية ( )12 ، 9، 7 ،4على التوالي حيث يالحظ أن
هناك تفاوتا واختالفا في نسبة البروتين المستخلص و يتبين ان زيادة استخالص البروتين مع ارتفاع الرقم الهيدروجيني واعطى
الرقم الهيدروجيني( )12اعلى نسبة استخالص التي بلغت  0.38واقل نسبة استخالص  0.08عند رقم هيدروجيني  . 4اتفقت
نتائج هذه الدراسة مع [ ] 18الذي ذكر ان ذوبانية البروتين تزداد بارتفاع األرقام الهيدروجينية باتجاه القاعدية ,واتفقت أيضا مع
[ ]25 ,24الذين وجدوا ان افضل نسبة استخالص للبروتين عند الرقم الهيدروجيني (, )12بينوا ايضا ُ إن ذوبانية معظم البروتينات
متشابهة وتكون في ادناه عند االرقام الهيدروجينية 4-5وتزداد مع ارتفاع أو انخفاض األرقام الهيدروجينية واالبتعاد عن نقطة
التعادل الكهربائي ,حيث تحمل البروتينات محصلة شحنة سالبة او موجبة عند تغير الرقم الهيدروجيني نحو القاعدية أو الحامضية
على التوالي وبالتالي تزداد قابلية ذوبانها وبالتالي استخالصها ,وتزداد باتجاه األرقام القاعدية منها باتجاه الحامضية وذلك الن
معظم البروتينات النباتية هي حامضية في حين ان محصلة الشحنة للبروتينات تكون في حالة تعادل عن نقطة التعادل الكهربائي .
ان سبب زيادة قابلية الذوبان بارتفاع الرقم الهيدروجيني قد يرجع الى انه عند ارتفاع الرقم الهيدروجيني تتحول االحماض االمينية
الى الشكل المتأين مما يعني زيادة قابلية االرتباط مع جزيئات الماء من خالل االواصر الهيدروجينية وبالتالي زيادة قابلية ذوبان
البروتين [ .]26إن قابلية الذوبان تعطي صورة واضحة الختيار الطريقة المثلى الستخالص البروتينات اعتمادا على ذوبانها في
كبير في عمليات تصنيع األغذية [.]27
دور ٌ
المحاليل المختلفة التي لها ٌ

66

جدول  :2استخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل عند ارقام هيدروجينية مختلفة
وزن البروتين المستخلص /غم
الرقم الحامضي المستخدم pH
0.08
4
0.12
7
0.21
9
0.38
12

اما بالنسبة لجدول  :3يبين استخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل خالل أوقات زمنية مختلفة حيث يالحظ من الجدول ان أفضل
مدة لالستخالص كانت عند  24ساعة اذ بلغت نسبة االستخالص للبروتين 2غم ،مع مالحظة انخفاض نسبة االستخالص التي
كانت  0.5غم عند وقت  1ساعة هذه النتيجة تتفق مع ما ذكره [ .]28ان أفضل وقت الستخالص البروتين من مسحوق بذور الفجل
عند الفترة  24ساعة ،حيث تبين ان كلما زادت الفترة الزمنية لالستخالص زاد نسبة البروتين المستخلص.
جدول  :3استخالص البروتين لمسحوق بذور الفجل خالل فترات زمنية مختلفة
البروتين المستخلص/غم
الفترات الزمنية المستخدمة /ساعة
0.5
1
1.8
2
1.5
3
2
24

اما بالنسبة للزيت المستخلص من مسحوق بذور الفجل والمبينة في الجدول  ،4حيث نالحظ ان افضل وقت الستخالص
الزيت من مسحوق بذور الفجل عند وقت  2ساعة ،اذ بلغت نسبة االستخالص للزيت  3مل ،وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره
[. ]29
جدول  :4يبين استخالص زيت بذور الفجل بأستخدام المذيب العضوي عند فترات زمنية مختلفة
الزيت المستخلص  /مل
الوقت المستخدم (ساعة)
1
1
3
2
1,5
3

تم تقدير بعض العناصر المعدنية في مسحوق بذور الفجل باستعمال تقنية االمتصاص الذري وتبين في جدول  5احتواء
بذور نبات الفجل على كميات عالية من الكالسيوم والمغنيسوم 15و  ppm 5.6على التوالي ،بينما نجد ان كمية النحاس
والنيكل كانت االقل  0.61و  ppm0.15على التوالي .ان بذور نبات الفجل تحتوي على العناصر المعدنية االساسية
 Essential elementsوالتي تعد من العناصر الضرورية للجسم،اذ يعد عنصر الكالسيوم من العناصر الرئيسة في نمو
الجسم وبناء العظام[ , ]30والمنغنيز مضاد لالكسدة وله اهمية في المحافظة على الجهاز العصبي اما الزنك فأنه يعمل
مضادا لألكسدة ايضا ً لذلك يعد مهما وضروريا لجسم الكائن الحي الحتوائه على العناصر االساسية لجسم الكائن الحي  ,ان
احتواء بذور نبات الفجل على هذه القيم الغذائية والمكونات الكيميائية هي داللة على وظائفه الحيوية والوقائية للجسم  .حيث
ذكر [ ]31عند دراستهم محتوى بذور الفجل للعناصر المعدنية ان نسبة الكالسيوم والمغنسيوم بلغت  90.35و 86.75
ملغم 100/غم على التوالي .ودرس [ ] 32تركيز العناصر المعدنية لبذور الفجل ووجد ان نسبة الكالسيوم تكون بكميات
عالية  752.64ملغم  100/غم بينما كان النحاس االقل كمية بلغ  0.11ملغم  100/غم  ،ايضا ذكر[ ]33في اثناء
دراستهم لمحتوى العناصر المعدنية الوراق الفجل ان نسبة المغنيسيوم والمنغنيز والزنك بلغت  57.04و  0.50و 0.39
ملغم  100 /غم على التوالي  ،كما ذكر[ ] 30في اثناء دراسته للعناصر المعدنية لجذور الفجل وجد ان الكالسيوم ظروري
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لالطفال والحوامل والنساء المرضعات من اجل نمو العظام واالسنان حيث بلغت النسبة الموصى بها من الكالسيوم اليومي
 ان اختالف نسب العناصر المعدنية في بذور الفجل عن الدراسة السابقة قد. ملغم يوميا لكل من البالغين واالطفال800
.]34[ يعزى الى اختالف االصناف المستخدمة والظروف البيئية المحيطة كنوع التربة والمناخ والتسميد
 يبين تركيز العناصر المعدنية في مسحوق بذور الفجل:5 جدول
ppm التركيز
العنصر
15
Ca
5.6
Mg
2.5
Zn
0.95
Mn
0.61
Cu
0.15
Ni

االستنتاجات
 واحتوت بذور الفجل،تستنتج الدراسة الحالية ارتفاع بعض القيم الفيزيوكيميائية او التغذوية المقاسة قيد التجربة لبذور الفجل
 وان كفاءة االستخالص،على كمية عالية من الكالسيوم الضروري لألطفال والمرضعات من اجل نمو العظام واألسنان
 ان ارتفاع بعض القيم والمكونات التغذوية لبذور وزيت الفجل،لبذور الفجل تزداد بزيادة االرقام القاعدية مقارنة بالحامضية
.داللة على اهميته البيولوجية والوقائية او العالجية لإلنسان
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The present study aimed to study of some chemical properties of the
radish plant seeds,, which included the Humidity content and ash, its
content of mineral elements, percentage of oil extracted, its density,
viscosity, the percentage of protein extracted from its seeds during
different pH periods and values and to determine the optimal conditions
for its extraction ,where the Humidity content was found to be 1.4% and
ash 8.32%, while the percentage of oil extracted was (1, 3, 1.5) ml at (1,
2, 3) hours respectively, as for some the properties of the extracted oil
reached (0.943) and (38.20) for density and viscosity, respectively. The
results of this study also showed the rate of protein extraction and
determining the optimal conditions for its extraction, as the protein
extraction ratio was (0.08, 0.12, 0.21, 0.38) gm at different pH values,
which are (4, 7, 9, 12) respectively, and that the best extraction
efficiency was at the pH is (12) and that the extraction efficiency of plant
proteins increases with the increase in the base numbers compared to
the acidic numbers. As for the periods used in the experiment were (1,
2, 3, 24) hours and the extraction ratios were (0.5, 1.8, 1.5, 2) g, and the
best period protein extraction was at 24 hours, and the results of this
study showed the estimation of some mineral elements of radish seed
powder, it contained calcium, magnesium, zinc, manganese, copper,
nickel, and that these seeds contain a high percentage of calcium and
magnesium 15 and 5.6 ppm, respectively, that the seeds of the radish
plant contain these nutritional values and chemical components is an
indication of its biological and protective functions being an antioxidant
activities.
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