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  دراسة لبعض المحتویات الكیمیائیة لثالثة أنواع من فطر الكمأ العراقي

  

  **آمال مساعد طهو*الراويعلي عبد الهادي 

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة*
  جامعة بغداد/كلیة العلوم للبنات**

  

  الخالصة

جمعت من إذ،درست عدة مكونات كیمیائیة لثالثة أنواع من فطر الكمأ األكثر شیوعًا في العراق

األنواع الثالثة اعتمادًا على الشكل الظاهري لها ولونها وصالبتها ،وهذه األنواع وصنفتمنطقة القائم وحدیثة،

Terfeziaهي كمأ الحرقة  boudieri، كمأ الجبةTerfezia claveryi، والزبیديTirmania nivea،

  .عدنیة واألحماض األمینیةـلعناصر  المواCون وفیتامین ـبروتین والدهـوتمت دراسة كمیة ال

بلغت نسبة البروتین في إذ،لثالثأظهرت النتائج وجود اختالف في كمیات البروتین بین أنواع الكمأ ا

في وكانت الفروق عالیة المعنویة،% 23واخیرا كمأ الجبة % 24.9وفي كمأ الحرقة ،%26.1كمأ الزبیدي 

إلىا بالنسبة ـأم%) .24.3(وكمأ حدیثة%) 25(البروتین في كمأ القائمحین كانت الفروق معنویة بین نسبة

وكانت ،عن كمأ الجبة% 3.2رقة وـعن كمأ الح% 1.9في كمأ الزبیدي وبفارق % 6.5نسبة الدهون فقد بلغت 

ة مع كمأ مقارن%) 4.8(م یكن هناك فرق معنوي في نسبة الدهون في كمأ حدیثة ـبینما لالفروق عالیة المعنویة ،

  %) .4.7(القائم 

بلغ إذفي الكمأ المجموع من المنطقتین ، Cوضحت النتائج عدم وجود اختالف في نسبة فیتامین 

وبفارق عالي % 4.8بلغت نسبة فیتامین  في كمأ الحرقة إذبینما كانت الفروق معنویة في األنواع ، % 2.8

  %) .1.6(وكمأ الزبیدي%) 1.9(المعنویة عن كمأ الجبة

یة عن كمأ حدیثة ،بینت النتائج اختالف نسبة العناصر المعدنیة في كمأ القائم وبدرجة عالیة المعنو 

البوتاسیوم إلىسبة ـأ، وكان ترتیب العناصر من النتروجین األكثر نـواع الكمـكذلك اختلفت نسبة العناصر بین أن

كانت إذدها العناصر الصغرى بنسب قلیلة ـجاءت بعدید والكالسیوم والمغنیسیوم ثم الصودیوم ، و ـوالفسفور ثم الح

حامضا 18كما أظهرت النتائج وجود. على الترتیب الزنك ثم النحاس واخیرا المنغنیز  الذي كان بنسبة قلیلة جدا 

ثم تاله )غرام100/ملغم14955.1(أمینیا في الكمأ وكان كمأ الزبیدي األكثر احتواًء على األحماض األمینیة 

  .)غرام100/ملغم13499.5(كمأ الحرقةوأخیرا) غرام100/ملغم14951.8(لجبةكمأ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول
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Chemical study for three Iraqi truffles types
  

Ali A. Al-Rawi* and Amal M. Taha**

* College of Agriculture/ University of Alanbar
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Abstract
The chemical composition and nutritional quality of three types of truffles 

were studied. Samples collected from Al-qaim and Hadytha , are Terfezia boudieri 
(black truffles), Terfezia claveryi (brown truffles) and Tirmania nivea (white truffles).   
The results could be summarized as follows:

The truffles could be considered nutritionally as a good source for protein, fats  
and ascorbic acid . and the results also showed the range 23.0–26.1% protein, 3.1–
6.9% fat, 6.8–12.9% cured fiber, 5.2–6.1% ash and 1.5–4.9 mg. 100 g (truffle)
ascorbic acid for Al-qaim truffles and for Hadytha 23.1–25.3% protein, 3.5–6.5% fat, 
6.5–11.3% cured fiber, 4.1–6.3% ash and 1.8–4.8 mg. 100g (truffle) ascorbic acid. 
The types of truffle were higher in: protein (T. n. > T. b. > T. c.), fat (T. n. > T. b. > 
T. c), cured fiber (T. n. > T. c. > T. b.), ash (T. b.>T. n.>T. c.) and ascorbic acid (T. b. 
> T. c. > T. n.). The truffles could be regarded as a good source for essential amino 
acids.

  

  المقدمة

إلىیعود الكمأ ) . 1) (السیما البدو(الشائعة والمستعملة مـن قبـل العرب القدیمةاألغذیةد الكمأ منیع

من العالم ومـن ضمنها منطقة " فـي مناطـق كثیرة" والـذي ینمـو طبیعیا) Discomycetes( الفطریات القرصیة 

  ) .2(العراق في الصحراء الغربیة بشكل خاص ، وفـي "الصحراء العربیة عموما

)3(حظي باهتمام الباحثین ، فقد درسإذعن الـكمـأ تناولت مظهره الخارجي " لقد جرت دراسات عدة

وجوده في سوریا، وقـد أطلق علیه أسم كمأ دمشق ، كما إلىوكذلك القیمة الغذائیة، وأشار الشكل الخارجي للكمأ

ینتشر الكمأ فـي تونس أیضا فقد . الكمأ فـي منطقة شمال أفریقیا والسیما في الجزائروبین الباحث نفسه وجود 

  .هذا الفطر وانتشاره هناك تواجد) 4(سجل 

أوضحت . مـن العالم " فـي مناطق مختلفةTerfeziaوجود أصناف من جنس إلى  )5(أشار 

  ) .6(والكویت رانإیالدراسات أن نمـو وانتشار الكمـأ یكون فـي كل مـن العراق ، 

یمثل الجزء إذالمغذیة لإلنسان (Ascomycetes)و من الفطریات الكیسیة ـهTrufflesطر الكمأ ـف

التي تكون في أكیاس بوغیة تدعى (spores)ذي یحمل بداخله االبواغ ـور الجنسي والـالمأكول منه الط

(ascospores) والتي بمجموعها تكون الجسم الثمري الكیسي(ascocarps) والذي یمثل لب الكمأ)gleba(

  ) .7(ویحاط بغالف مكونًا الكمأ

Terfeziaراق والكویت وخـصوصًا الجنسـانـوالعریقیاـإفال ـوشماألوسطینتشر الكمأ في منطقة الشرق 

كماوالذي یعرف محلیًا بالزبیدي ،األبیضباللون niveaنوع Tirmaniaیتمیز الجنس إذ،)Tirmania)2و

Terfeziaبینما ینخفض حجم ووزن جنس ،غرام1000من أكثرإلىیصل وزنه إذیتمیز بالحجم الكبیر،

على والجبةیعرفان محلیًا بالحرقة والبني واللذان الغامقذوا اللون البنيclaveryiوboudieriبنوعیة 

  ) .9,8(غرام 700من أكثریصل وزن بعضها إذالتوالي، 
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األحماضذو قیمة غذائیة كبیرة ویحتوي على العدید من مأ الذي ینمو طبیعیاً ـالكنأإلى) 1(ار ـأش

كذلك یعتبر الكمأ مصدرًا جیدًا للبروتین .اإلنسان لبناء جسم (Essential Amino Acids)االمینیة الضروریة 

أحماضوكذلك أساسیةامینیةأحماضالحتوائه على تسعة إضافة، ،الكالسیوم والصودیوم،البوتاسیوم،الحدید

  ) . 10(من وزن المادة الجافة للكمأ % 6والتي تشكل حوالي أساسیةامینیة غیر 

% 27.2إلىتصل قـد في دراسة للقیمة الغذائیة للكمأ في السعودیة بأن نسبة البروتین ) 9(ح ـأوض

ود العناصر الصغرى وجإلىباإلضافةمع وجود مستویات عالیة من البوتاسیوم والفسفور % 7.4والدهون 

معالجة وشفاء فماء الكمأ له القدرة على،للكمأ فوائد طبیة عدیدةإنكما . ، الزنك والمولبیدنم كالحدید ، النحاس

وي الكمأ ـوفي المقابل یحوالكولسترولكذلك یتمیز الكمأ بعدم احتوائه على الكافین ،)11(السرطانأنواعبعض 

اقة ـولد مستویات عالیة من الطـویعمل الكمأ على زیادة النشاط وی،) 12(كتیك ة على حامض الالـالزبیدي والحرق

من ضمنها داء المفاصل ومرض تصلب األمراضالعدید من له دورًا في معالجةإنوحظ ـكما لاإلنسانفي جسم 

  ) .13(ومستوى الكولسترول العاليالشرایین 

لح لالستهالك البشري تفوق صافي تمثیل البروتین من الفطر الصاأنواعألربعةفي مقارنة ) 14(ین ـب

  .من الفطر المأكول األخرىاألنواععلى T. claveryiلفطر الكمأ 

دراسة بعض من مكونات الكمأ المحلي ومقارنة قیمته الغذائیة لمنطقتین إلىلذا تهدف هذه الدراسة   

.منه أنواعمقارنة ثالثة إلىإضافةمختلفتین من الصحراء الغربیة 

  

  المواد وطرائق العمل

جمعت نماذج من الكمأ من منطقتین في الصحراء الغربیة من محافظة االنبار غرب العراق وتمثلت 

المنطقة األولى بالصحراء المحیطة بمدینة حدیثة في محافظة االنبار ، أما المنطقة الثانیة فكانت منطقة التسعین 

  . الحدود السوریة الصحراویة وتقع جنوب مدینة القائم ، قرب

في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني إلى بدایة شهر 2006تمت عملیة جمع النماذج في الموسم 

آذار ، كما تم شراء بعض النماذج من السوق المحلیة لغرض الدراسة ، وروعي في جمع النماذج الحصول على 

  : ثالثة أنواع من الكمأ وهي 

Tirmaniaحلیا بالزبیدي الكمأ األبیض والذي یعرف م.1 nivea.  

Terfeziaالكمأ البني والذي یعرف محلیا بالجبة .2 claveryi.  

Terfeziaبالحرقة البني الغامق والذي یعرف محلیا –الكمأ األسود .3 boudieri.  

تمثل هذه األنواع أهم أنواع فطر الكمأ في القطر العراقي وهي األكثر شیوعا حتى على مستوى الدول 

رة للعراق، وقد صنفت هذه األنواع اعتمادا على نوع وشكل الكمأة، إضافة للتعاریج الموجودة على سطحها المجاو 

)7 ،8 ،11(.  

  : وكما یلي (15)جرت التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیة للكما حسب

.ز كلدال بجهاوتم القیاس 1:1تم هضم الكمأ بمزیج حامض الكبریتیك والبیركلوریك بنسبة :البروتین

  .Diethyl etherباالستخالص مع االیثر ثنائي االثیل درت ق:ونـالده

ثم غسلها وغلیها H2SO4حسبت من خالل غلي شرائح خفیفة من الكمأ مع حامض الكبریتیك :نسبة األلیاف 

ساعة عند 2، وترشح وتغسل مع الحامض ثم تجفف وتسخن لمدة NaOHمع هیدروكسید الصودیوم 

  .م ، ثم یحسب الفرق بالوزن  600رة درجة حرا
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  .ْ◌ م ، ویحسب الفرق بالوزن مباشرة  600غرام من العینة وتوضع في الفرن عند درجة حرارة 2یؤخذ :الرماد 

HPO3بالتسحیح مع محلول ) Cفیتامین (یحسب تركیز حامض االسكوربیك :حامض االسكوربیك  -

HOAC .  

6Nخلص الخاص بتقدیر األحماض األمینیة من خالل هضم العینة مع تم تحضیر المست:االمینیةاألحماض 

ثم قدرت األحماض ، ساعة 72م لمدة  ْ 110تحت ظروف التفریغ الهوائي عند درجة حرارة HClمن 

  .HPLCبجهاز

  

  النتائج والمناقشة

  :نسبة البروتین 

في 25.0%قائم فبلغ المعدل ارتفاع معدل البروتین في الكمأ المأخوذ من منطقة ال) 1(یوضح الجدول

وهذا االرتفاع في نسبة البروتین كان 24.3%حین كان معدل نسبة البروتین في الكمأ المأخوذ من منطقة حدیثة 

ویمكن إرجاع سبب هذا التباین في نسبة البروتین بین كمأ المنطقتین إلى ) 0.01(عالي المعنویة عند مستوى 

قة القائم مقارنة بترب منطقة حدیثة، فضال عن اختالف نسبة العناصر زیادة المادة العضویة في تربة منط

في الكمأ (20)لقـد كانت نسبة البـروتین المتحصل عـلیها أعلى مما حصل علیه) . 1شكل (المعدنیة األخرى 

  ).9(عودي وأیضًا أعـلى مـن البـروتین فـي الكمأ الس) 10(العراقي وكذلك أعلى من نسبة البروتین في الكمأ اللیبي

  

  وحدیثةبعض من الصفات الكیمیائیة لثالثة أنواع من الكمأ من منطقة القائم) 1(جدول

Ascorbic acid 
mg.100g-1

Ash  
%

Cured Fiber
%

Fat
%

Protein
%

Moisture
%

Truffles spp.Status

4.96.111.34.325.175.4
Terfezia  
boudieriA

l-Q
aim

2.05.29.83.123.074.9
Terfezia  
claveryi

1.84.18.16.526.470.0
Tirmania

nivea

4.86.312.64.624.776.1Terfezia  
boudieriH

ad
yth

a

1.84.68.03.523.075.2
Terfezia  
claveryi

1.05.26.56.225.873.5
Tirmania

nivea
  النتائج هي معدل لثالثة مكررات* 

  

اختالف معدل نسبة البروتین في األنواع المختلفة للكمأ، فنالحظ تفوق ) 1(والشكل ) 1(ل یبین الجدو 

بنسبة ) T. boudieri(ثم یأتي كمأ الحرقة %) 26.1(بنسبة البروتین والتي بلغت ) T. nivea(الكمأ الزبیدي 

، لقد كانت 23%) كمعدل(الذي كانت نسبة البروتین فیه ) T. claveryi(وأخیرًا كمأ الجبة ) %24.9(

االختالفات في نسبة البروتین بین األنواع الثالثة عالیة المعنویة وهذه النسبة العالیة من البروتین تعود إلى وجود 

TbSP1جینات في الكمأ تعمل على تنظیم الكاربون والنتروجین وغیرها من العناصر المعدنیة، إذ یوجد الجین 

والموجود اساسًا للسیطرة وتنظیم فعالیة تكوین البروتینات في Phospholipase A2الذي یشترك في تكوین الـ 

  ).21(فطریات الكمأ 
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A = ، المنطقةV =معنوي ، * = عالي المعنویة ، ** = ،األنواعN.S =غیر معنوي  

  الكمأ من منطقتین مختلفتیننسبة البروتین في ثالثة أنواع من ) 1(شكل 

  

  :لدهون نسبة ا

إلى وجود اختالف قلیل وغیر معنوي بین معدل نسبة الدهون في الكمأ ) 1(أشارت النتائج في الجدول

مقارنة بالكمأ في منطقة حدیثة الذي كان أعلى قلیًال ) 4.7%(المأخوذ من منطقة القائم والذي بلغت النسبة فیه 

والتي تشیر إلى عدم تأثیر اختالف المناطق (8)قتربت من النتیجة التي حصل علیها، وهذه النتیجة ا)%4.8(

في كمیة الدهون في الكمأ والتي ارتفعت عما هفي نسبة الدهون في الكمأ المأخوذ منها ، ولكن اختلفت مع

وقد یعود )9(توصل ألیه ، وفي الوقت نفسه انخفضت عن نسبة الدهون في الكمأ السعودي والتي حصل علیها

ذلك الختالف ظروف المناخ بین منطقة وأخرى وطبیعة موسم األمطار المتباین بین سنة وأخرى في المنطقة 

ومن ثم توافر كمیة من ) األمطار(نفسها مما یؤثر في عملیة الرعي في تلك المناطق إضافة إلى كمیة الرطوبة 

  .المادة العضویة مما یؤثر في تركیب الكمأ كما یعتقد 

، یلیه 6.5%في معدل نسبة الدهون إذ   بلغت T. niveaتفوق النوع ) 2(ن النتائج في الشكل تبی

وكانت هذه الزیادة عالیة المعنویة، والسبب في ذلك قد ) %3.3(T. claveryiثم ) T. boudieri)%4.4النوع 

  .یعود إلى طبیعة تكوین كل نوع من األنواع الثالثة وشكلها الخارجي

  

  

  

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

T.b. T.c. T.n. T.b. T.c. T.n.

    Hadytha

  
     Al-qaim           

  

L.S.D
A = 0.636**
V = 0.779 **
A.V. = N.S

P
ro

te
in

  %

4

5

6

7   L .S .D   
A  = N . S  
V  =  0 . 4 1 2  * *    

          
A . V .  =  N . S   
  



38

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A = ، المنطقةV = معنوي ، * = عالي المعنویة ، ** = ، األنواعN.S =غیر معنوي  

  .نسبة الدهون في ثالثة أنواع من الكمأ من منطقتین مختلفتین ) 2(كل ش

  

  :Cنسبة األلیاف والرماد وفیتامین 

، في حین ) لقائم وحدیثةا(تقارب نسب األلیاف في الكمأ المأخوذ من المنطقتین ) 1(وضح الجدولی

 .Tثم یأتي الجبة T. boudieriاختلفت نسبة األلیاف بین األنواع الثالثة فكانت أعلى في النوع الحرقة 

claveryi وأخیرًا النوع الزبیديT. nivea .  

في الكمأ سواًء في منطقة القائم أو حدیثة، فلقد بلغ Cعدم اختالف نسبة فیتامین ) 1(یوضح الجدول

إذ T. boudieriلكال المنطقتین، ولكن تغیرت النتائج بین األنواع الثالثة فتفوق النوع  2.8%ل النسبة معد

%فوصل Cع فیه فیتامینـأرتف ، 1.4%بنسبة T. niveaالنوع وأخیراً ) T. claveryi)%1.9ویلیه النوع 4.8

20(اءت النتائج بصورة مقاربة لنتائج كل منوعلى العموم فلقد ج. ذا االختالف لطبیعة تركیب كـل نوعویعود ه

 .Tثم یلیه كمأ نوع  T. boudieriفي الكمأ والسیما النوع Cإذ ذكروا ارتفاع نسبة فیتامین )10و9و8و

claveryi یتفوق كمـأ نوع وأحیانالكن بفارٍق قلیٍلT. nivea علیه أو یتساویان.  

  :في الكمأ الغذائیةنسبة العناصر 

في الكمأ المأخوذ من منطقتین الغذائیةاختالف نسبة العناصر ) 2(نتائج الموضحة في الجدول بینت ال

لقد احتوى الكمأ على العدید من ). 0.01(وكان االختالف عالي المعنویة عند مستوى  ) القائم وحدیثة(مختلفتین 

روف النمو واختالف الترب، العناصر المعدنیة سواًء الكبرى أو الصغرى ویعود السبب إلى االختالف في ظ

وكذلك مدى قابلیة النبات العائل على تجهیز العناصر الغذائیة وطبیعة شبكة المایكورایزا المتكونة والمحیطة 

  . )7(بالكمأ ومدى امتدادها بالتربة وغناها بالعناصر الغذائیة

وتاسیوم والفسفور ثم یالحظ بصورة عامة زیادة نسبة عنصر النتروجین في الكمأ  ثم یلیه عنصرا الب

الحدید والكالسیوم والمغنیسیوم ثم الصودیوم ویأتي بعدها عناصر الزنك ثم النحاس وأخیرًا عنصر المنغنیز الذي 

  ) .5جدول(كان بنسب أثریة 

Hadytha  Al-qaim  

F
at

 %
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  ) ppmجزء بالملیون (من منطقة القائم وحدیثةفي الكمأ الغذائیةنسبة العناصر ) 2(جدول 

  

ZnCuMnFeNaMgCaKPN  Truffles spp.Location

136184.916039931046129217312765340160
Terfezia  
BoudieriA

l-q
aim

125254.3155188282281714162525136800
Terfezia  
claveryi

1191015.2846621101162917430656243040
Tirmania

nivea

115164.81396981958133517210759539520
Terfezia  
boudieriH

ad
yth

a

111214.1125179279167213950510136960
Terfezia  
claveryi

109984.9748665110375117289675740480
Tirmania

nivea
  النتائج هي معدل لثالثة مكررات

  

لى نسب عناصر أعلى مما في الكمأ المأخوذ من لقد تفوق الكمأ المأخوذ من منطقة القائم إذ احتوى ع

  ).0.01عند مستوى (منطقة حدیثة وبصورة معنویة 

  :االمینیةاألحماض 

وهذه األحماض األمینیة اختلفت في ). 3جدول (حامضًا أمینیًا في تركیب الكمأ 18بینت النتائج وجود 

غـم كمأ في منطقة القائم، 100ملغم لكل 14933.1كمیتها معنویًا بین المناطق التي جمع منها الكمأ، فبلغت 

یعزى إلى أنغرام كمأ من منطقة حدیثة، وهذا االختالف یمكن  100ملغم لكل 12257.1في حین كانت 

  ) . النتروجین بالدرجة األساس(اختالف نسبة البروتین 

م النتائج التي تنیا، في حین بینتحامضًا أمی17إلى احتواء الكمأ على )10و(2لقـد أشار كل من 

  .) 9(والـذي أشـار ألیـه أیضا) Tryptophan(الثامن عشر أألمینيالحصول علیها، وجود الحامـض 

بنسبة احتوائه على األحماض األمینیة فقد بلغ معدل األحماض فیه T. niveaتفوق الكمأ نوع 

100ملغم لكل 13499.5على یحويT. claveryiغرام كمأ، في حین كان النوع  100ملغرام لكل 14955.1

  .غم 100ملغم لكل 12331.8الذي بلغ معدل األحماض األمینیة فیه T. boudieriغـم كمأ، وأخیرًا 

، حیث بلغ معدل وجوده )3جدول (على بقیة األحماض األمینیة Glutamicتفوق الحامض أألمیني 

أقل األحماض األمینیة تواجدًا Cystineي غم في حین كان الحامض أألمین100ملغم لكل 2628.4في الكمأ 

  .غـم كمـأ100ملغم كل 137.3في الكمأ، فبلغ 

تلعب األحماض االمینیة في الكمأ دورًا كبیرًا في فعالیات النمو واإلفراز إذ یؤدي كل من الحامض 

Serine وThreonineونمو الخالیا دورًا في السیطرة على قنوات االتصال األیوني وكذلك إفراز الهرمونات

) . 18(وتضاعفها، إضافة إلى تكوینها بعض أنـواع البـروتین والتي تتـواجد فقـط فـي هـذه األنـواع من الفطریات 

كـذلك یحتـوي الكـمأ عـلى األحمـاض األمینیة بنسب مقاربة لتلك الموجودة فـي اللـحوم البیضـاء والتي حصـل علیها 

هو المسؤول عن تكوین األحماض األمینیة في الكمأ ، وهـو یتواجد في Tbfis1على العموم فان الجین ) . 19(

  ) .18(المایتوكوندریا في خالیا الكمأ 
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  )م كمأغ100ملغم لكل (من منطقة القائم وحدیثة  في الكمأ االمینیةاألحماض كمیة)3(جدول 

Hadytha  Al-QaimAmino Acids

Tirmania
nivea

Terfezia  
claveryi

Terfezia  
boudieri

Tirmania
nivea

Terfezia  
claveryi

Terfezia  
boudieri

1178.1891.4998.51275.6977.51020.3Alanine
218.71521.7685.6215.11544.46820.2Arginine

1820.11590.31464.91810.81603.11510.9Aspartic acid
172.2101.5130.4180.8115.3123.6Cystine

2810.02270.92511.62960.12537.82680.2Glutamic acid
850.3691.2659.6885.1703.8695.3Glycine
250.0396.2287.4238.2391.0302.6Histidine
730.1568.3608.7725.2584.6613.0Isoleucine

1240.51010.9790.21235.61055.7794.8Leucine
955.01025.31117.0953.21016.61120.3Lysine
254.8140.7187.5245.1153.9171.1Methionine
643.2610.9502.1661.5606.0521.0Phenyl alanine
770.1579.9612.7763.8595.3631.2Proline
860.1601.2635.4885.9605.3621.0Serine

1590.7695.1767.31609.2702.0755.4Threonine
269.8217.5211.0281.5240.4234.6Tryptophan
561.9650.4413.1572.1664.7425.9Tyrosine
875.1688.0720.2890.8694.2717.0Valine

13520.712207.411043.216389.614791.613620.4Total
  النتائج هي معدل لثالثة مكررات
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