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  الخالصة

التركيهما البندقالمستوردةتم تقدیر المكونات الغذائیة والعناصر المعدنیة في جنسین من المكسرات        

الوزن الجاف للرماد الكلي والبروتینات أساسالمئویة للمكونات الغذائیة على كانت النسب.االوزبكي والجوز

الخام والمركبات الفینولیة الكلیة والفینوالت الحرة واأللیافوالسكریات المختزلة والزیوت والسكریات الكلیة

,15.89,3.84, 56.22, 1.9214.45للبندق ) غم100/ملغم(Cوفیتامین) غم100/غم(والتانینات

1.85,14.2861.72,12.94,2.96وللجوز , ى الترتیب عل5.80و 0.00, 7.90,9.57,9.57

 Eppendrof Flameم مطیاف اللهب  استخد. على الترتیب 1.12و 9.23,0.00, 9,23, 5.85,

Photometer 1375.50لتقدیر العناصر المعدنیة الكالسیوم والبوتاسیوم والصودیوم وكانت للبندق ,

غراممایكرو 18.80و 825.00,5220.00غرام على الترتیب وللجوز /غراممایكرو 34.90و 6122.90

– Ammonium –Vanadateقدر الفسفور الكلي بالطریقة اللونیة باستخدام المركب  .م على الترتیبغرا/

Molybdate  غرام استخدام /غراممایكرو 4000.00وفي الجوز 3260.00كدلیل وكانت كمیته في البندق

والنحاس والكبریت ید والزنكز والحدنیغنالمعدنیة المغنسیوم و الممطیاف االمتصاص الذري لتقدیر العناصر 

1763.60,59.30,38.80,23.90,16.72,0.40والسلینیوم  وكانت للبندقدوالیو لتوالكوبوالكروم 

, 26.42, 28.50, 1580.00للجوز على الترتیب وغرام/غراممایكرو 0.03و 0.11,0.00  ,0.28,

لم یتحسس . غرام على الترتیب /غرامرو مایك0.04, 0.23, 3.11  , 0.00, 13.10,0.38, 25.50

إلىعدنیة النیكل والكادمیوم والرصاص وهذا یشیر التجربة للعناصر المظروفمطیاف االمتصاص الذري ضمن 

  .غرام/غراممایكرو 0.03كانت بكمیات اقل من انها
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Abstract  
      Two genuses of imported nuts (Turkish Hazelnut and Uzbek Walnut) were 
examined for their nutritional and mineral contents. It was found that the percentages 
on dry weight basis of total ash, proteins, lipids, total carbohydrates, reducing sugars, 
crude fiber, total phenolic compounds, free phenolic compounds, tannins(g/100g) and 
ascorbic acid (mg/100g) for the hazelnut were 1.92, 14.45, 56.22, 15.89, 3.84, 7.90, 
9.57, 9.57, 0.00 and 5.80 respectively, and for the walnut were 1.85, 14.28, 61.72, 
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12.94, 2.96, 5.85, 9.23, 9.23, 0.00 and 1.12 respectively. The minerals Ca. K and Na 
were determined using Eppendrof flame photometer and the recorded values for the 
Hazelnut were 1375.50, 6122.90 and 34.90 µg/g respectively, and for the walnut were 
825.00, 5220,00 and 18.80 µg/g, respectively. A colorimetric method was used for 
determining phosphorus using ammonium-vandate-molybdate as indicator and the 
values for hazelnut and walnut were 3260.00 and 4000.00 µg/g, respectively. The 
minerals Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Co ,S, I, Cr and Se were determined using atomic 
absorption spectrophotometer and were found to be 1763.60,59.30, 38.80, 23.90, 
16.72, 0.11, 0.40, 0.00, 0.28 and 0.03 µg/g for the Hazelnut, respectively , and for the 
Walnut were 1580.00 , 28.50, 26.42, 25.50, 13.10, 3.11, 0.38, , 0.23, 0.00 and 0.04 
µg/g, respectively .The Minerals Ni, Cd and Pb were found as trace elements gave 
amounts less than 0.03 µg/g.

  المقدمة

قان  ـهي اللوز و المكسرات البرازیلیة والكازو والبندق والبناسـأجتسعة اجـإنتسرات ـتشمل صناعة المك

   pecans والفستق والجوز وحبة الصنوبرPinenut والMacadamias وقد خصص مالیین الهكتارات من

الجمعیة العالمیة بدأت.العوائل الصغیرة من المنتجین واأللوفلزراعتها لتكون مصدر رزق لمئات ألراضيا

السوق أبحاثبدعم 1994عملها في عام ) االتحادات والمنظمات في عدد من دول العالم أعضاءها(للمكسرات 

المكسرات أنواعوكانت مهمتها الرئیسیة توسیع االستهالك العالمي لكل , العالم نحاءأوتقدیم المساعدة في كل 

قابلیتهامن خالل اإلنسانالمكسرات في صحة تلعبهالجمعیة الدور االیجابي الذي هذهأدركتأنبعد ) 29(

).27(1977ام السرطان  عأبحاثمنظمة أیضاالقلبیة والذي اثنت علیهواألوعیةالقلب أمراضللحد من 

أشارتو ,)29(مصنع كغذاء كامل وقد تدخل ضمن المستحضرات الطبیة أوتستهلك المكسرات بشكل خام 

القلب التاجیة بنسبة تراوحت أمراضخفض إلىادىغرام من المكسرات یومیا142تناول أنالدراسات العلمیة 

). 27%(50و 30بین 

الثمرة ,المسكن أحادیةالنبات أزهار,  Betulaceaeالعائلة إلىCorylus avellanaینتمي البندق 

تأتي).54(ذات لون بني مصفر تسقط بعد نضجها ویةبیضأوالثمرات كرویة ,حبة 5- 1یحتوي بشكل عنقود

من الكمیات % 74أي بنسبة سنویا طن625000(ضمن قائمة الدول المصدرةاألولىتركیا في المرتبة 

بحدود )غم28,35(یعد البندق مصدرا جیدا للتوكوفیروالت اذ یعطي االونس الواحد ).53()المصدرة العالمیة

إلىأدىیوما30غرام من البندق یومیا لكل كغم من وزن الجسم ولمدة 1تناول إنلقد وجد ).53(ملغم 3- 1

LDL(Low Density(البروتین الدهني  منخفض الكثافة% 16الكلي بحدود سترولیالكولخفض مستویات 

Lipoprotein البروتین الدهني عالي الكثافةفي حین رفع نسبة %19بحدود)HDL (High Density

Lipoprotein 17(%7بحدود.(  

الجوز أشجارمن انوع21حواليیوجد و ,Jaglandaceaeالعائلة إلىJuglans regia  ینتمي الجوز        

ة متعددة عدم التشبع من الحوامض الدهنیهلجوز عن باقي المكسرات بمحتواینفرد ا) .55(تقع تحت نفس الجنس 

غم من الجوز 84-48استهالك إنتبین ) .29(الصحیة الوقائیة همالمعروفین بمزایا6اومیغاو 3مثل اومیغا

إلىأدىكما % 16-8بحدود LDL% 12-4الكلي بحدود سترولیالكولخفض مستویات إلىأدىیومیا 

  .)29%(4بحدود HDLتویاتص المعدالت العامة للدهون في الدم  ورفع مستقلی
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  المواد وطرائق العمل

ید دتم تحإذالمحلیة بشكل واسع األسواقتم استخدام جنسین من المكسرات المستوردة والمتوفرة في 

كان إذاالوزبكيالجوز باالعتماد على تجار الجملة في منطقة الشورجة ببغداد وهما البندق التركي و منشأیهما

الغالف الخارجي وحفظت النماذج تحت التجمید لحین إزالةتم طحنها بعد .غیر مقشر والثاني مقشر حدیثااألول

ساعة 24ولمدة ºم105في درجة حرارة Thelcoتم تقدیر الرطوبة  بفرن هوائي نوع .التحالیل الكیمیائیة إجراء

Thermolyne Type 1500نوع ترمیدوالرماد بفرن , Muffle Furance م550في درجة حرارةº 24ولمدة

لسكریات وا)أیثرباستخدام ثنائي اثیل Soxhletجهاز(والزیوت)مایكروكلدال(قدرت البروتینات).25(ساعة 

-Lowenthalطریقة (الفینولیة الكلیة والحرة والتانیناتوالمركبات )Lane-Eynonطریقة(الكلیة والمختزلة

Procter(وفیتامین وااللیاف الكلیةCطریقةبIndophenolجاء في وبحسب ما)م مطیاف استخد).25

أما,البوتاسیوم والصودیوم لتقدیر العناصر المعدنیة الكالسیوم وEppendrof Flame Photometerاللهب  

كدلیل Ammonium –Vanadate –Molybdateالفسفور فقدر باستخدام الطریقة اللونیة واستخدام المركب 

Pye-Unicam-Sp9 Atomic Absorptionاالمتصاص الذري نوعافـاستخدام مطی.

Spectrophotometer الكروم ,الكبریت,النحاس,الزنك ,الحدید,المنغنیز ,العناصر المعدنیة المغنیسیوم لتقدیر

  .یوم والرصاصمالكاد, النیكل,السلینیوم,الیور,لتالكوب,

  

  النتائج والمناقشة

وهي منخفضة مقارنة بالكثیر من ,على التتابع % 4.20و 4.48نسبتي الرطوبة للبندق والجوز كانت

والفطریات حتى عندما یكونا بشكلهما المقشر فهما عفانبااللإلصابةالمواد الغذائیة لذلك فهما غیر معرضین 

ة المنخفضة في المحافظة على توازن الرطوبأهمیةتكمن .ا في الظروف الجویة االعتیادیة میخزنان ویتم تداوله

مقارنة بالجوز مرتفعة قلیالكمیة الرماد في البندقإن  ).21(باقي المكونات الغذائیة  كالبروتینات والسكریات 

مادة  غذائیة انعكاسا لمحتوى أيتعد كمیة الرماد في ). 53(وهي منخفضة مقارنة بالكازو واللوز ) 1جدول (

أصالكمیة الرماد قد ال تمثل بدقة تركیب العناصر المعدنیة الموجودة إنإال,ر المعدنیة تلك المادة من العناص

كمیة البروتین في إن)1(جدولالیظهر من .)12(األخرىیحجز داخل المكونات أوفالبعض منها قد یتطایر 

  ).48(واللوز ) 53(كازو وال) 40(البندق والجوز متقاربة وهي منخفضة مقارنة بما موجود في بذور زهرة الشمس 

وكاإلنزیماتالبروتینات بوظائف حیویة أنواعترتبط بعض .لنمو الجسم والحفاظ علیهأساسیةیعد البروتین مادة 

تعد بروتینات المكسرات من ).49(باإلمراضاإلصابةتقي االنسان منمضادة كأجساموبعضها   رموناتاله

بجعلها واألوردةالقلبیة األوعیةالضروري لحمایة  Arginineن رجنیأأألمینيالبروتینات الغنیة  بالحامض 

وان كمیة الزیت في الجوز ,تمتاز المكسرات عموما بمحتوى عال من الزیوت .)33(مرونة لجریان الدم أكثر

مس وبذور زهرة الش) 48(واللوز ) 53(مرتفعة  مقارنة بالبندق والنسبة في كلیهما مرتفعة مقارنة بالكازو 

% 91إلىتحتوي المكسرات على زیوت ذات محتوى عال من الحوامض الدهنیة غیر المشبعة قد تصل ).40(

المزایا الصحیة لتأكیدالكثیر من البحوث أنجزتلذلك )44(مقارنة ببعض الزیوت المعروفة كزیت الزیتون 

  .الناجمة عن استهالكها
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  )الوزن الجافأساسعلى (ز بعض المكونات الغذائیة في البندق والجو .1جدول 

  الجوز  البندق  )غم100/غم(  المكونات الغذائیة

  1.85  *1.92  الرماد الكلي

  14.28  14.45  البروتینات

  61.72  56.22  وتـالزی

  12.94  15.89  السكریات الكلیة

  2.96  3.84  السكریات المختزلة

  5.85  7.90  الخاماأللیاف

  9.23  9.57  المركبات الفینولیة الكلیة

  9.23  9.57  الفینوالت الحرة

  0.00  0.00  التانینات

  1.12  5.80  )ملغم(Cفیتامین 

  .مكرراتالقیم معدالت لثالثة*

  

السكریات الكلیة في البندق تفوق مثیلتها في الجوز وكذلك الحال للسكریات إن)1(یظهر جدول   

وبذور زهرة الشمس ) 53(والكازو ) 48(باللوز والجوز منخفضة مقارنةالمختزلة وان كمیة السكریات في البندق 

)EAR(الجسم وان متوسط الكمیة الموصى بهاأنحاءتجهز السكریات الطاقة للمخ وللخالیا في كل ). 40(

Estimated Average Requirement المخ من الكلوكوز وان   یستهلكهمتوسط ما أساسمبنیة على

غم 130بحدود RDA(Recommended Dietary Allowance(الموصى بهاالمتطلبات الیومیة  

  ).14(واألطفالللبالغین 

في كال الجنسین عن كمیتها في هي منخفضةالخام في البندق مثیلتها في الجوز و األلیافكمیة تفوق 

ع دفتأخیرعلى األلیافتعمل ).53(ولكنها مرتفعة مقارنة بالكازو ) 40(وبذور زهرة الشمس ) 15, 48(اللوز 

الكلوكوز كیزاتر تقلل إنهاكما ,بالشبع إحساسالدقیقة مما یعطي األمعاءداخل إلىالمواد الغذائیة المهضومة 

تقلیل من امتصاص الدهون وبذلك تؤثر بشكل واضح على مستویات الالذائبة على األلیاففي الدم وتعمل 

التغذویة األلیافتناول أنإلىالبیانات تشیر). 14(في مصل الدم LDLو الالیبوبروتین نوع سترولیالكول

CVD(Cardio(القلبیة األوعیةأمراضفرصة حدوث مع , ناسب عكسیا تی Vascular Disease )19 (

  ).14(غم للنساء 25غم للرجال و38المتطلبات الیومیة بحدود وتبلغ ,

عن كمیتها في ةمنخفضوهيكمیة المركبات الفینولیة الكلیة متساویة تقریبا في البندق والجوزكانت 

بضمنها المركبات األكسدةتحتوي المواد الغذائیة على مدى واسع من مضادات ). 1(والشاي ) 31(بذور الكاكاو 

ومن هنا تتضح العالقة العكسیة بین وجودها وحدوث ,) 33(لألكسدةوجودها بفعل مضاد الفینولیة التي یرتبط 

لقد نالت الفینوالت الحرة و ).34(السرطان أنواعوبعض ) 33(ة الدماغیة والسكت)32(القلبیة األوعیةأمراض

أكسدةبسبب وظائفها الفسیولوجیة فهي تهاجم الجذور الحرة و البیروكسیدات الناتجة عن امتزایدااهتمامالمتعددة 

  ).6(ةالدهنیالمواد
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وقد یعود,في الجوزته كمیأضعاففي البندق خمسة Cكمیة فیتامین إن)1(جدول الیظهر من 

من هذا غیر المقشر مما یحافظ على محتواه بشكلهتداول البندق محلیا عادة إلىالسبب الرئیسي في ذلك 

بشكلهفي الجوز الذي غالبا ما یستخدم ضمن خلطة المكسرات هالفیتامین فیما نال الضوء والحرارة من محتوا

ذائب في الماء أكسدةكمضاد  Cیعمل فیتامین . هذا الفیتامین المقشر وعموما ال تعد المكسرات مصدرا جیدا ل

وهناك ,)Carnitine)41تینوالكارنCollagenالمرتبطة بتخلیق الكوالجین  اإلنزیماتویساعد في عمل بعض 

  ).CVD)12,16القلبیة  األوعیةأمراضوحدوث تناولهعالقة عكسیة بین 

احفاظ على الجسم وٕادامة حیویته إذ تشكل بعض المعادن جزءفي المهماإن للعناصر المعدنیة دور 

عنصر معدني یحتاجها جسم 20لصحة األنسجة فهنالك بحدود  ضروریةكما إنها , أساسیا في األنزیمات 

بالجوز كمیة البوتاسیوم في البندق مرتفعة مقارنةإن2جدول منیتضح.)45(یومیا ومصدرها الغذاء اإلنسان

ولكنها منخفضة مقارنة باللوز Macadamiasـفي البندق تفوق ما موجود في الكازو والفستق واله وان كمیت, 

في ياألساسالعنصر الموجب انهویحافظ على عمل القلب كما األنسولینإفرازیساعد البوتاسیوم على ). 53(

موزي لسوائل الجسم لضغط االز وا) pH(الهیدروجیني األسومع الصودیوم یحافظ على ,السوائل داخل الخالیا 

األمعاءیمتص البوتاسیوم عن طریق ). 4,3(وخالیاهالجسم أنسجةعلى توازن الماء في أیضاویعمالن ,)9(

الذي یفرز Aldosteroneبوتاسیوم تتم بمساعدة هرمون - في القولون فان عملیة التبادل صودیومإما,الدقیقة 

  ).3(ملغم للبالغین2000بحدود منهلبات الیومیةالمتطوتبلغ ,) 10(ةمن الغدة الكظری

عما موجود منخفضةلبندق و في كال الجنسین فان كمیتهكمیة الفسفور في الجوز مثیلتها في اتفوقت

).Macadamias)53ـوالPecansفي اللوز والفستق والكازو ولكنها مرتفعة مقارنة بما موجود في البقان 

وقد یحدث نقص في الفسفور من جراء تناول مضادات ,لعظام متحدا مع الكالسیوم من الفسفور في ا%80یوجد

  ).4(ملغم 1500-1000ـالمتطلبات الیومیة بوتقدر) 3(الحموضة و لفترة طویلة 

عما منخفضةفي كال الجنسین  قلیال مقارنة بالجوز وكمیتهمرتفعةكمیة المغنسیوم في البندقكانت

یساعد المغنیسوم ).Macadamias)53ـالبقان  والزو ولكنها مرتفعة مقارنة بالفستق وموجود  في اللوز والكا

امتصاصا في الجسماألكثرأشكالهوتشمل ,قبل الحیض اإلعراض مفهو مهم على استرخاء العضالت لذلك 

Mg-asparateوMg-ascorbate)3(, لعظام غم من المغنسیوم معظمها في ا21یحتوي الجسم على حوالي و

ملغم 350- 280المتطلبات الیومیة وتبلغ,)37(يفي الوسط الحامضأفضلیمتص هذا العنصر بشكل و ,

).4(البالغلإلنسان

مقارنة ولكنها منخفضة) 2جدول (مثیلتها في الجوز عنمرتفعةكمیة الكالسیوم في البندقكانت

من الكالسیوم مع %99یرتبط ). Macadamias)53ـالبقان والباللوز وهي مرتفعة مقارنة بالكازو والفستق و

یمثل .الدم ةخثر تساعد في تكوین أیوناتالفسفور لتكوین فوسفات الكالسیوم في الهیكل العظمي والباقي بشكل 

وقد تكون ,العضلیة واألنسجةاألعصابضروري لسالمة البالغ وهو اإلنسانمن وزن جسم % 2-1الكالسیوم 

أضراراالعضویة كاالوكزالیك وتسبب بذلك األحماضبشكل بلورات مع بعض أمالحایوم الزیادة من الكالس

  ).4(البالغ لإلنسانملغم 1000المتطلبات الیومیة بحدود وتبلغ,وخاصة لمرضى الكلى 

  

  

  



2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد       ISSN: 1992-7479

228

  )على أساس الوزن الجاف(العناصر المعدنیة في البندق والجوز 2جدول 

  الجوز  بندقال  )غم/مراغرو كایم(العناصر المعدنیة

  5220.00  *6122.90  البوتاسیوم

  4000.00  3260.00  الفسفور

  1580.00  1763.60  المغنیسیوم

  825.00  1375.50  الكالسیوم

  18.80  34.90  الصودیوم

  28.50  59.30  المنغنیز

  26.42  38.80  الحدید

  25.50  23.90  الزنك

  13.10  16.72  النحاس

  3.11  0.11  لتالكوب

  0.38  0.40  الكبریت

  0.23  0.03<  الیود

  0.03<  0.28  الكروم

  0.04  0.03  السیلینیوم

  0.03<  0.03<  النیكل

  0.03<  0.03<  یوممالكاد

  0.03<  0.03<  الرصاص

  لثالثة مكرراتتمعدالالقیم*      

  

ببذور مرتفعة مقارنةأنهاتها في الجوز كما یر نظفاقتكمیة الصودیوم في البندق إنجدول الیظهر من        

أساسیایؤدي الصودیوم دورا ).5(ولكنها تنخفض كثیرا عما موجود في الكازو ) 49(واللوز ) 40(زهرة الشمس 

یكون ). 4(العصبي اإلیعازویساعد في تقلیص العضالت ونقل ,في الحفاظ على الضغط الطبیعي للدم 

ملغم للبالغین 2400بات الیومیة بحدود المتطلوتبلغ,في الدم األساسیةمن االیونات % 90من أكثرالصودیوم 

)3.(  

ما موجود في أیضاوتفوق ) 2جدول (في الجوز كمیته بـمرتفعة مقارنةكمیة المنغنیز في البندقكانت

وتصل ) 24(الدقیقة األمعاءیمتص المنغنیز في ). Macadamias)53البقان وال اللوز و الكازو والفستق و

درات والدهون ییساعد المنغنیز في عملیات تمثیل الكاربوه%.99إلىالرضع األطفاللدى امتصاصهنسبة 

).23(الجلدیة االلتهاباتعن الحد الطبیعي وتطور سترولیالكولخفض مستویات إلىنقصهوالستیروالت ویؤدي 

ما تبقى غم معظمها في العظام و 20و 10البالغ من هذا العنصر تتراوح بین اإلنسانجسم یحویهكمیة ما إن

7.0- 3.5المتطلبات الیومیة بحدود وتبلغ,)22(والخصیتین والكلیتینمثل الكبد والبنكریاس األنسجةبعض في

  ).58(ملغم للبالغین 

في كال الجنسین أرتفعتفي الجوز و كمیتهأعلى منة الزنك في البندقكمیإن)2(جدولالیظهر من         

بشكل األطفاللنمو االزنك ضرورییعد .)40(وبذور زهرة الشمس ) 53(و والكاز ) 15(عما موجود في اللوز 
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من أكثریدخل الزنك في عمل ونشاط ).46(الجهاز التنفسي عند الرضع إصاباتویحد من )13(صحیح 

العنصر ویعد ).45)(في دم الفقریاتCO2ینقل (Carbonic anhydraseإنزیماكتشافا أقدمهاإنزیم300

أثارمن وجود نقصهویستدل على ) 12(لمنع حدوث مرض تنخر العظام أساسيالعظام فهو أنسجةالسائد في

ملغم 12ملغم للرجال و 15المتطلبات الیومیة بحدود وتبلغ,)3(الشهیة في ونقصاألظافربیضاء على 

  ).4(للنساء

فيعن كمیتهأیضاالكمیة هذهأرتفعتو ) 2جدول (الجوزكمیتة في كمیة الحدید في البندق فاقت        

وبذور زهرة ) 5(ولكنها تنخفض مقارنة بما موجود في الكازو ) 15(واللوز ) Macadamias)53ـوالألبقان

أساسيكعنصر یدخل الحدید).40()غم/مكغم 144.2(الشمس وتنخفض كثیرا عما موجود في بذور السمسم 

كعضلة (العضلیة األنسجةغلوبین الدم ومایوغلوبین و في هیموهو مكون رئیسي , اإلنزیماتفي الكثیر من 

العصبیة مثل لألنسجةفي البروتینات المرتبطة بالوظائف الطبیعیة أساسیایعد الحدید ).9) (القلب

Tyrosineإنزیم hydroxylase  إلالذي یدخل في عملیة تخلیق مركبDopamine, أكثرمنوالحدید

المتطلبات الیومیة إن. مثل فقر الدم مرضیة واضحةأعراضبا ما یرافق نقصها العناصر المعدنیة التي غال

  ).38)(سنة 45قبل (الیأسقبل سن للمرأةملغم 18ملغم للرجل و 8بجدود RDAحسب 

عما أنخفضتفي كال الجنسینفي الجوز وكمیتهكمیتهمرتفعة مقارنة بـلبندق كمیة النحاس في اكانت       

یدخل النحاس في ).Macadamias)53مقارنة باللوز والفستق و البقان و إل أرتفعتفي الكازو و موجود 

 SuperoxideوCytochrome oxidaseبعضها یمثل مركزها كأنزیمي األنزیماتتركیب العدید من 

dismutase)39یساعد النحاس في امتصاص الحدید لذلك غالبا مایرافق نقصه اعراض مشابهه لفقر ).56و

الضروري لبناء الهیموغلوبین Ceruloplasmineیحمل معظم النحاس في مجرى الدم على بروتین ).39(الدم 

بات المتطلإن). 56(كریات الدم الحمراء فیصبح بذلك احد مكوناتErythocupreinویرتبط مع بروتین 

جوز تعادل تقریبا ثالثین كمیة الكوبلت في الإن2یظهر من جدول   ).RDA)39ملغم  0.9الیومیة بحدود 

في % 20وبلت كملغم من ال1.10حوالي ) كغم70(البالغ اإلنسانیحتوي جسم .في البندق ضعف كمیته

فقر أعراضبظهور نقصهیرتبط االضروري لتكوین كریات الدم الحمراء لذلك غالبا م) B12)9تركیب فیتامین  

25إن المتطلبات الیومیة بحدود , یدخل الكوبلت جسم اإلنسان عن طریق الغذاء والماء و التنفس ).7(الدم 

  ).46(مایكرو غرام  وال تتم تغطیتها عادة عن طریق ما مـأخوذ من غذاء 

لكمیة تنخفض كثیرا عما موجود في اوهذهكمیة الكبریت في البندق و الجوز متقاربتین جدا كانت       

احد كونهاإلنسانیعد الكبریت ثالث العناصر المعدنیة تواجدا في جسم ). 4(الفاصولیا الجافة و البیض والسمك 

و homocysteineو Cystineو Cysteineو Methionineه مینیاألمكونات الحوامض 

homocystine والTourine)50 .(بشكل واسع مع اإلنسانعنصر ضروري في تغذیة لم یدرس الكبریت ك

الموجودة Allicinالـ و  Diallyl sulfideو Isothiocyanateالعضویة ذات الفوائد الطبیة مثل أشكالهإن

األوزانتمتلك بعض مركبات الكبریت ذات ).35(في الثوم و البصل وبعض الخضروات درست بشكل واسع 

تجهز الفواكه إذمصدر الكبریت التغذوي Glutathioneـإلبعد ). 36(لألكسدةا الجزیئیة الواطئة نشاطا مضاد

ملغم یومیا 910مقدارهبتناول ما RDAتوصي ). 20%(25ـفي حین تسهم اللحوم بمنه% 50والخضروات 

  ).50(ملغم 1750إلىعلى الكبریت ویفضل زیادتها الحاویةمن الحوامض االمینیة 
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الكمیة منخفضة عما موجود في اسماك وهذهالجوز فقط یحتوي على الیود إن)2(جدول الیظهر من        

فهو من المكونات اإلنسانفي غذاء األساسیةیعد الیود من العناصر ).4(والحلیبالخمیرةوالمالحة المیاه

یتركز إذالهضمیة المعویة مجرى الدم عن طریق الرئتین والقناةإلىیمتص الیود .الرئیسیة لهرمون الغدة الدرقیة 

أعراضاألطفالو لنقصه عند واألظافریحافظ الیود على صحة الجلد والشعر . منة في الغدة الدرقیة % 30

یتجدد الیود في الغدة ). 4(النمو الجنسي و العقلي و عند الكبار تضخم في الغدة الدرقیة تأخیرواضحة مثل 

یوم لدى البالغین 80سنوات وحوالي 5بعمر األطفالیوم في 23و الرضعاألطفالیوم في 11الدرقیة خالل 

  ).45(مایكرو غرام150بحدود RDAالمتطلبات الیومیة حسب إن). 28(

كثیرا عما موجود في أنخفضتهذهكمیتة ٕانو البندق فقط یحتوي على الكرومإن2یتبین من جدول        

Cr+6إلىفي حین تعود السمیة Cr+3  أالیونيشكلهإلىالتغذویة للكروم التأثیراتتعود ). 2(التمور العراقیة 

إذوخاصة عندما یكون بشكل معقدات عضویة إفرازهولیس زیادة األنسولینعمل ونشاط Cr+3ـإلیعزز ).18(

التدعیم إنإلىتشیر البحوث ). Glucose tolerance factor)42یسلك كعامل احتواء للكلوكوز 

إن).8(احبة لمرض السكري النوع الثانيصالماإلعراضقلل من picolinateChromiumكببالمر 

  ).57(للبالغین مایكرو غرام200و50المتطلبات الیومیة تتراوح بین 

عما أنخفضتالكمیةوهذه) 2جدول(قلیال من كمیته في البندق أعلىكمیة السلینیوم في الجوز كانت        

یتركز السلینیوم ).Macadamias)53زو والفستق و البقان ومساویة تقریبا لما موجود في ال موجود في الكا

وSelenomethionineه المحتویة على الكبریت مثل یفي بروتینات مشابهة للحوامض االمین

Selenosysteineمركبات عضویة ذات وزن جزیئي اقل مثل إلىاضافةDimethyl selenide

Dimethylو diselenide)11(, التأثیراتتعمل ضد إنزیماتفي مجموعتین من األقلیدخل على انهكما

Thioreoxin  و)Glutathione peroxidase)9الضارة للجذور الحرة و هیدروبیروكسیدات الدهون هما 

reductase)26.( لى الشكل تعتمد عامتصاصهونسبة اإلنسانتمتص مركبات السلینیوم بشكل جید في جسم

أمراضتمتاز بعض مركبات السلینیوم بقابلیتها للحد من حدوث ). 43%(90-80تتراوح بین إذالموجود علیة 

ملغم 70المتطلبات الیومیة بحدود إن).52(كالفئران ألمختبریهالسرطان وبشكل ملحوظ في بعض الحیوانات  

متصاص الذري للعناصر المعدنیة النیكل و لم یتحسس جهاز طیف اال.)46و 45(مكغم للنساء 55للرجال و 

0.03اقل من كانتیوم  والرصاص وللعنصر المعدني الیود في البندق  والكروم في الجوز الن كمیاتها مالكاد
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