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مقدمة 
نستعرض فيما يلي بعض النقاط التي مت عرضها في اجلزء األولى للتذكير بها وألهميتها 

بذرة نخلة التمر  متثل اجلزء غير املأكول من الثمرة وتعتبر ناجت  ثانوي By-product   تتراوح نسبتها إلى 
كامل  وزن الثمرة في مرحلة التمر  بني  7.0 ٪ و 18.0 ٪ ، مع مالحظة أن بعض األصناف قد تزيد أو تنخفض 
نسبتها عن احلد األدني أو احلد األعلى عن النسب املذكورة وميكن إعتبار النسبة التقريبية 11 ٪ متوسط 

عام  للعديد من األصناف  . 

 بصفة عامة  تتوقف النسبة على الصنف  ودرجة النضج ودرجة الثمار وتكون هذة النسبة أعلى قليالً 
للثمار التي تستهلك في مرحلة اخلالل .

 

إرتفاع  نسبة وزن البذرة إلى كامل  وزن يعمل على : 

إنخفاض القيمة اإلقتصادية للصنف نتيجة إلنخفاض نسبة  اللحم  التي متثل اجلزء املأكول   •
في حالة اإلستهالك  أو اجلزء القابل للتصنيع  في حالة اإلصناف التصنيعية . 

من  بالرغم  محدودة  إقتصادية  قيمة  ذات  األن  حتى  يعتبر   الذي  االثانوي  املنتج  نسبة  زيادة   •
العديد من الدرسات التى اجريت بهدف اإلستفادة من املكونات  الطبيعية للبذور. 

اإلنتاج العاملي لبذرة نخلة التمر 

يقدر اإلنتاج العاملي من بذرة نخلة حوالي   825 الف طن  هذا الرقم مبني على اساس أن متوسط اإلنتاج 
العاملي للسنوات من 2010 إلى 2014 حوالي 7.5 مليون طن وأن متوسط نسبة وزن البذرة إلى وزن كامل 

الثمرة 11 ٪ ) راجع فصل التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في العالم (  .

من الصعب اإلستفادة من اجمالي  هذة الكمية من البذور لإلسباب التالية : 

نسبة كبيرة من ثمار نخلة التمر تستهلك بواسطة األفراد في مرحلتي اخلالل والتمر .  •

العدد احملدود للمصانع املتخصصة في منتجات التمور التي تتطلب فصل البذور   عن اللحم   •
والتمور  والدبس    Date paste التمر   وعجنية    Pitted dates البذور  من  اخلالية  الثمار  مثل 

احملشوة باملكسرات وغيرها

ال يوجد مايكمن أن يطلق علية  »جتارة بذور نخلة التمر« تعمل على جتميع البذور من مناطق   •
اإلنتاج أو من مصانع التمور ونقلها إلى مصانع متخصصة الستخالص مكونات البذرة التي 
لها قيمة جتارية مثل الزيت واأللياف الغذائية ومضادات األكسدة وغيرها من املكونات اخملتلفة 

والتي سيتم استعراضها الحقاً

اخلصائص املورفولوجية لبذرة نخلة التمر 

اخلصائص  على  التعرف  بهدف   )18,31,34,37,40,42,49,51  ( الدراسات  من  مجموعة  إجريت 
املورفولوجية لبذور العديد من أصناف نخلة التمر مثل طول  وقطر ووزن البذرة ونسبة الوزن  إلى  
اللحم وإجمالي الوزن   وغيرها من اخلصائص  وقد مت عرض نتائج هذة الدرسات في اجلزء األول من 

بذرة نخلة التمر.  .
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 املعلومات ونتائج الدراسات التي مت جمعها عن زيت بذرة نخلة التمر

سيتم إستعراضها على النحو التالي :  

الفصل األول    
 التعرف على األحماض الدهنية والليبيدات

الفصل الثاني  
  محتوى بذور نخلة التمر من الزيت

الفصل الثالث   
 األحماض الدهنية الداخلة في تركيب زيت بذرة نخلة التمر

الفصل الرابع     
 إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة

الفصل اخلامس 
 الثوابت الطبيعة والكميائية  لزيت بذرة نخلة التمر 

الفصل السادس  
 مزيد من االتفاصيل ٠٠٠٠ إستعراض شبه تفصيلي  لبعض للدراسات

 التي إجريت في مجال زيت بذرة نخلة التمر
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الفصل األول      

األحماض الدهنية واللبيدات

التعرف على األحماض الدهنية واللبيدات 

 الليبيدات  من أهم املركبات الطبيعية  في بذرة نخلة التمر وقد نالت العدد األكبر من البحوث والدراسات التي إجريت على 
بذرة نخلة التمر  شملت ما يلي :

محتوى بذور األصناف اخملتلفة من الزيت اخلام  •

أنواع ونسب األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة   •

املركبات الذائبة في الدهون خاصة الفيتامينات  •

ثوابت Constants ومقاييس Parameters اجلودة لزيت بذرة نخلة التمر.  •

إمكانية إستخدام زيت بذرة نخلة التمر كغذاء لإلنسان  وفي مجال الصيدلة   Pharmaceuticals ومستحضرات   •
. Cosmetics التجميل

 Lipids  واللبيدات Fatty acid نتعرف فيما يلي على تركيب كل من  األحماض الدهنية

أوالً :األحماض الدهنية

األحماض الدهنية عبارة عن أحماض كربوكسيلية Carboxylic acid أليفاتية   Aliphatic ذات مجموعة كربوكسيل 
)–COOH( واحدة، والتي تكون متصلة غالباً بسلسلة كربونية غير متفرعة. ميكن للسلسلة الكربونية أن تكون 

 . Unsaturated أو غير مشبعة Saturated مشبعة

أكثر األحماض الدهنية أنتشاراً في الطبيعة تشمل األحماض التي حتيوي على سلسلة كربونية ذات عدد زوجي من 
ذرات الكربون يتراوح بني 4 إلى 20 وفي زيت بذرة نخلة التمر يتراوح من 10 إلى 20 .

تنقسم األحماض الدهنية إلى :

Saturated fatty acids )SFA( أحماض دهنية مشبعة

الكربون  الروابط بني ذرات  بالهايدروجني وبذلك تكون  الكربون مشبعة   هي أحماض دهنية تكون فيها جميع ذرات 

 Stearic    ) C18:0( والستياريك  Palmitic ) C16:0( ومن أمثلتها أحماض البامليتيك   Single-bonded  احادية

واللوريك )C12:0 ( Lauric  )شكل 1(

  شكل )1( حمض  دهني مشبع 
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Unsaturated-acid  (UFA) أحماض دهنية غير مشبعة

هي أحماض دهنية حتتوي على رابطة مزدوجة ) ثنائية أو مضاعفة( Double-bonded   أو أكثر بني ذرتي كربون وتتميز 
الدهون غير املشبعة بعدم جتمدها في درجة احلرارة العادية بعكس الدهون املشبعة

 وتنقسم األحماض الدهنية الغير مشبعة إلى :

Mono-unsaturated-acid  (MUFA) احماض دهنية احادية عدم التشبع•

وتشمل مجموعة األحماض التي  حتتوي على رابطة مزدوجة واحدة One double-bonded ) شكل 2 ( ومن أمثلتها 
. Oleic ) C18:1(   واألولييكPalmitoleic )C16:1 ( أحماض البامليتولييك

شكل )2( حمض دهني احادي عدم التشبع يحتوي على رابطة مزدوجة واحدة

Polyunsaturated fatty acid  (PUFA) احماض دهنية عديدة عدم التشبع•

وتشمل مجموعة األحماض التي  حتتوي على أكثر من رابطة مزدوجة Two or more double-bonded  ) شكل 3 ( 
Linolenic  )C18:3( واللينولينيك Linoleic  )  C18:2( من أمثلتها أحماض اللينولييك

شكل )3( حمض دهني عديد عدم التشبع يحتوي على اكثر من رابطة مزدوجة

 تقسم األحماض الدهنية حسب حاجة اجلسم لها إلى: 

أحماض   9 وعددها  كافية  بكميات  تصنيعها  اجلسم  يستطيع  ال  التي  األحماض  وهي  دهنية ضرورية:  أحماض   •
دهنية.

أحماض دهنية غير ضرورية: وهي األحماض التي يستطيع اجلسم تصنيعها بكميات كافية وعددها 11 حمض   •
دهني.
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 Lipids ثانياً : الليبيدات

عبارة عن مركبات طبيعية  عضوية Biomolecule غير قطبية تتميز مبايلي :

بصفة عامة ال في تذوب في املاء  •

لها القدرة على الذوبان في في املذيبات الغير قطبية Non - polary solvents   كاأليثرات او البنزين ، والكلوروفورم   •
وغيرها

ال تتكون من نوع واحد من اجلزيئات بل من أكثر من نوع وتستخدم للداللة على مجموعة كبيرة من املركبات،   •
ذلك  في  مبا  عضوي  أصل  ذات  قطبية  غير  موادا  اعتباره  ميكن  ما  أو  املاء،  في  ذائب  غير  هو  ما  كل  أحياناً  تشمل 
املواد الشمعية Waxes، واحلموض الدهنية ومشتقاتها من ليبيدات مفسفرة Phospholipids ، أو سفينغوليبيد 

Sphingolipids  أو ليبيدات سكرية Glycolipid   أو تربينات وحتى الرتينوئيدات والستيروئيدات.

تقسیم اللیبیدات

تعتبر عملیة تقسیم اللیبیدات صعبة نظراً ألنها كیمیائیا تعطي تركیبات متعددة ، فمن سالسل كربونیة بسیطة ، إلى 
استیروالت ودهون معقدة  توجد طرق عديدة لتقسيم اللبيدات  ولكن اكثرها عملياُ بالنسبة  لنا التقسيم التالي : 

اللیبیدات البسیطة Simple lipids: وهي عبارة عن أسترات األحماض الدهنیة مع كحوالت مختلفة وتشمل  •

 Triglycerides  هي أسترات األحماض الدهنیة مع اجللیسرول مكونة :   Fats and oils الدهون والزیوت  -
أو Triacylglycerols  ، الدهن يكون صلب على درجة حرارة الغرفة في حني يكون الزيت  سائل  .

الشموع Waxes: هي أسترات للكحوالت أحادیة الهیدروكسیل طویلة السلسلة و وأحماض  دهنیة   -
طويلة السلسلة  .

اللیبیدات املركبة   Compound  or  Heterolipids : وهي عبارة عن لیبیـدات بسـیطة مرتبطـة مـع جزیئـات غیـر   •
لیبیدیـة وتشـمل :

Phospholipids  :  هي مركبات حتتوي  على حامض الفوسفوریك ومكونات اخرى  الفوسفولیبیدات   -
اضافة إلى األحماض الدهنية واجللسيرول

-  اجلالیكـو لیبیـدات Glycolipids : تتكـون أساسـا مـن أحمـاض دهنیــة متحـدة مـع كربوهیـدرات 
ومحتویـة علـى نیتــروجین لكن ال حتتوي على حامض الفوسفوریك 

مركبات لیبیدیة أخرى : وتشمل اللیبیدات الكبریتیة واألمینولیبیـدات ، ویمكـن ضـم اللیبوبروتینـات   -
إلـى هـذا القسم أیضا . 

والليبيدات  البسیطة  لللیبیدات  املائي  التحلل  الناجتة من  املواد  وتشمل   :  Derived lipids املشتقة   اللیبیدات   •
اإلستیروالت  مثل  املاء  في  ذائبة  غیر   ، احللقیة  أو  السلسلة  طویلة  الكحوالت  و  الدهنیة  األحماض  مثل  املركبة 
 lipid soluble الدهن  في  الذائبة  الفیتامینات  (.و  الكاروتینویدات   (   Hydrocarbons الهیدروكربونات   Sterols

)Vitamins)K,E,D,A  وغيرها.

 ثالثاً :الزيوت النباتية

وتسمى   ،  Glycerol واجلليسرول  الدهنية  األحماض  ثالثية    Esters أسترات  وهي  بسيطة  ليبيدات  عن  عبارة 
باجلليسيريدات الثالثية Triglyceride، تنتج من تفاعل بني اجلليسيرول وثالث أنواع من أحماض دهنية متشابهة أو 

غير متشابهة  ) شكل 4( .
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شكل )4(  التفاعل بني اجلليسرول واألحماض الدهنية  لتكوين ثالثي اجلليسريد

الزيوت النباتية

تستخرج من ثمار وبذور بعض األنواع النباتية مثل زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت الذرة وزبت   •
بذرة نخلة التمر  وغيرها من املصادر . 

•  سائله ملعظم املصادر أقل كثافة من املاء وال متتزج معه غالبا بدون إضافة مواد وسيطة أغلبها كيماوية، 

أو   بالتميؤ  العملية  وتعرف هذة  وجليسرول  دهنية  أحماض  إلى  األنزميات  بواسطة  الهضم  أثناء عملية  تتحلل   •
بالتحلل املائي Hydrolysis  ) عكس املعادلة في شكل 4( 

املكونات الرئيسية لزيت بذرة نخلة التمر 

في دراسة )15( على  بذور صنفني من تونس  وجد أن  نسب املكونات الرئيسية للزيت كمتوسط للصنفني كما يلي : 

 Triglycerides :   97.08   ٪ جليسيريدات ثالثية  •              Neutral lipids  :     97.85 ٪ ليبيدات متعادلة  •

Monoglycerides :0.11 ٪   جليسيريدات أحادية •           Diglycerides :    0.215 ٪   جليسيريدات ثنائية  •

Phospholipids :       0.215 ٪  فسفوليبدات •            Free fatty acids :  0.44 ٪  أحماض دهنية حرة  •

Sterols :          0.335 ٪ استيروالت  •

يالحظ من هذة النتائج أن  اجلليسيريدات الثالثية Triglycerides متثل حوالي    97.08 ٪ من وزن الزيت وأن الليبيدات املركبة 
أن نسبة اجلليسريدات  )17( على ثالث أصناف تونسية حيث وجد  دراسة  ويؤكد ذلك  الزيت  وزن  تشكل نسبة ضئيلة من 

الثالثية Triglycerides الثالثية متثل حوالى99 ٪ من الزيت الذي مت استخالصه.  

بصفة عامة الزيوت النباتية التي تستخدم كغذاء  حتتوي على خليط من اجلليسريدات الثالثية ) 95-90 ٪( والثتائية ) 1-2 ٪ ( 
واألحماض احلرة )أقل من 0.5 ٪(.
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مالحظة هامة :

تباين نسب أو محتوى  بذور األصناف اخملتلفة  من الزيت واألحماض الدهنية قد يرجع إلى عامل أو أكثر من العوامل التالية : 

طريقة استخالص الزيت وكفاءة مذيب اإلستخالص  )9, 17 (.  •

عوامل وراثية خاصة باألصاف  .  •

عدد األحماض التى مت تقديرها ترواح من 8 إلى21 حمض دهني حسب الصنف وطريقة التقدير هذا الفرق قد يؤثر   •
على نسبة حمض دهني معني من اجمالي األحماض الدهنية  )  جدول رقم 1( .  

مرحلة جمع البذور )خالل ، رطب ، متر ( .  •

الظروف البئية واملعامالت الزراعية خالل مراحل منو وتطور الثمار  •

استعراض بيانات ونتائج الدراسات التي إجريت في هذا اجملال سيتم على النحو التالي : 

تركيز الزيت واألحماض الدهنية في الصنف الواحد.    •

نسب الزيت اخلام املستخلص سيتم التعبير عنها  كنسبة مئوية )٪(  من وزن البذرة الرطب أو اجلاف    -
حسب الدراسية .

مئوية من  التعبيرعنها  كنسبة  والغير مشبعة سيتم  املشبعة  الدهنية  األحماض  إجمالي نسب   -
إجمالي وزن األحماض الدهنية

نسبة  األحماض  الدهنية سيتم التعبير عنها  كنسبة مئوية  من إجمالي وزن األحماض الدهنية .  -

تركيز الزيت واألحماض الدهنية في بذور األصناف اخملتلفة  •

لتوضيح الفروق بني األصناف اخملتلفة سيتم استعراض مدى التركيز ) احلد األدنى - احلد األعلى ( بني   -
اصناف الدراسة الواحدة كلما أمكن . 

سيتم  الدهنية  واألحماض  الزيت  من  التمر  نخلة  بذرة  محتوى  عن  تعبيراً  اكثر  قيم  على  للحصول   -
استعراض املتوسط العام لتركيز الزيت واألحماض الدهنية جلميع األصناف حتت الدراسة الواحدة )غالباُ مت 

حسابها بوسطة املؤلف (. 

املزيد من املعلومات   •

للحصول على معلومات اكثر تفصيالً عن كل دراسة خاصة األصناف ميكن مراجعة فصل » مزيد من التفاصيل » .
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الفصل الثاني    

 محتوى بذور نخلة التمر من الزيت

محتوى بذرة نخلة التمر من الزيت اخلام

 Glycerol واجلليسرول  الدهنية  األحماض  ثالثية   Esters أسترات  Fats and oils  هي  والزیوت  الدهون  أن   ذكرنا  وأن  سبق 
دهنية  أحماض  من  أنواع  وثالث  اجلليسرول  كحول  بني  تفاعل  من  تنتج  حيث   ،Triglycerides اجلليسريد  ثالثي  وتسمى   ،

متشابهة أو غير متشابهة ) شكل 4 (

الفرق بني الزيت والدهن

الزيت يكون على صورة سائلة  على درجة حرارة الغرفة ويتميز بإحتوائه على نسبة عالية من  األحماض الدهنية    •
الغير مشبعة . 

الدهن يكون  على صورة صلبة على درجة حرارة الغرفة ويتميز بإحتوائه على نسبة عالية من  األحماض الدهنية   •
املشبعة 

شكل)5( زيت بذرة نخلة التمر يكون سائل على درجة احلرارة الغرفة لون الزيت يختلف بإختالف األصناف
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لون زيت بذرة نخلة التمر

  أظهرت الدراسات أن لون الزيت يختلف بإختالف األصناف وغالبا ما يكون اللون االصفر هو السائد مع درجات متفاوته من 
اللون االخضر واللون البني كما هو واضح مما يلي :

•  السعودية  ) 44(   في دراسة على ستة أصناف وجدت األلوان التالية :   أخضر - أصفر yellow- Green لصنف 
سكري  ،  أصفر yellow لصنفي خضري وصقعي  ، أخضر Green لصنف برحي،  أخضر مصفر charteuse لصنف 

سلج .

 Brown  إلى بني مصفر Green Yellow اجلزائر )20( في دراسة على ثالث أصناف وجد أن لون الزيت أصفر مخضر  •
. - Yelllow

. Yellow السعودية )33 (  في دراسة على ستة أصناف وجد أن  اللون السائد هو األصفر  •

إلى احتوائه على نسبة عالية من األحماض  (  ویعود ذلك   5 الغرفة )شكل  التمر سائل على درجة حرارة  بذرة نخلة  زيت 
الدهنیة غیراملشبعة خاصة حمض األولييك . ، لذلك  سنستخدم  كلمة زيت  oil للداللة  على محتوي بذرة نخلة التمر 

من الليبيدات

استعراض نتائج الدراسات التي اجريت على زيت بذرة نخلة التمر

جدول رقم  )1( يستعرض البيانات التي مت إستخالصها  من بعض الدراسات والتي تظهر بوضوح مدى الفروق  في محتوى  
بذور األصناف اخملتلفة من الزيت  كما هو واضح من املقارنات  التالية : 

عند املقارنة بني  احلداألدنى من النسب : تراوحت النسب  من 4.4 ٪ إلى 15.4 ٪  •

عند املقارنة بني احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من4.5 ٪ الى  17.8 ٪    •

عند املقارنة بني أدني نسبة وأعلى نسبة  :  تراوحت النسب من 4.4 ٪ إلى 17.8 ٪    .  •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة: جند أن املدى يتراوح من 4.4 ٪ إلى 16.5 ٪  .   •

في جميع احلاالت نعتقد أن هذا املدى الواسع في نسب  الزيت بني األصناف والدراسات قد ال ميثل واقع محتوى بذور 
نخلة  التمر من الزيت ولكن  من البيانات املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمياً.

إستنتاج عام

عند إستعراض املتوسط العام لنسبة الزيت لبعض الدراسات التي شملت اكثر من خمسة  
أصناف  جند أن املدى يتراوح من  6 ٪ إلى  9 ٪  وهو اقرب  إلى  الواقع وميثل العديد من األصناف . 
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مقارنة بني نسبة الزيت في بذرة نخلة التمر 

ومصادر الزيوت النباتية الهامة 

جدول رقم ) 2(  يوضح نسبة الزيت بذرة نخلة التمر و في ثمار وبذور  بعض املصادر الرئيسية للزيوت النباتية ومنه ميكن 
مالحظة مايلي : 

من بيانات جدولي )1 ، 2(  املتحصل علیها  من الدراسات املتوفرة یمكن تصنیف بذور نخلة التمر ضمن املصادر   •
الفقیرة نسبياً كمصدر للزيت  )9-6 ٪ ( والتعتبر منافسة  للمصادر الزیتیة الغنية بالزيت مثل  ثمارالزیتون)30 - 15  

٪ ( ، بذور دوار  الشمس )45 - 25 ٪(  ،بذور ثمار نخيل الزيت  )60 - 30( بذو الكانوال ) 48 - 35 ( .

بالرغم  من أعتبار زيت بذرة نخلة من ضمن مصادر الزيوت الصاحلة لغذاء اإلنسان واحليوان إال أنه ال يعتبر عملیا   •
 Pharmaceuticals الصيدلة    مجاالت  في  ستخدام  لإل  أهميتة  ترجع  قد  ولكن  نباتي  غذائي  كزيت  هام  مصدر 

ومستحضرات التجميل Cosmetics . ء ) 53 . 54 . 56  . 55 . 57 . 58 (
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الفصل الثالث    

األحماض الدهنية الداخلة في تركيب الزيت

    

األحماض الدهنية الداخلة في تركيب

 زيت بذرة نخلة التمر

األحماض الدهنية Fatty acid عبارة عن أحماض كربوكسيلية أليفاتية ذات مجموعة كربوكسيل )–COOH( واحدة  تكون 
3 (  يطلق على األحماض   ،  2  ،  1 متصلة غالباً بسلسلة كربونية غير متفرعة قد تكون مشبعة أو غير مشبعة )شكل 

الدهنية في بعض املراجع احلموض الدسمة.

أنواع األحماض الدهنية في زيت بذرة نخلة التمر

•  أعلى نسب لألحماض الدهنية التي مت تقديرها في زيت نخلة التمر هي التي حتتوي على سلسلة كربونية ذات عدد 
زوجي من ذرات الكربون يتراوح عددها بني 10 إلى 20 ذرة  كربون أى أن معظم السالسل الكربونية لألحماض الدهنية 

.Medium–short في زيت بذرة نخلة التمر   تقع  بني مدى قصير إلى متوسط

عدد األحماض الدهنية التي مت تقديرها أو التعرف عليها في زيت بذرة نخلة التمر تراوح من 6 أحماض دهنية إلى   •
24 حمض دهني مشبع وغيرمشبع  وذلك حسب الصنف و طريقة التحليل وإهتمام الباحث )جدول رقم 1 (  . 

التمر  وميكن  بذرة نخلة  زيت  التعرف عليها في  أو  التي مت تقديرها  الدهنية  أهم األحماض  )3( يوضح  رقم  جدول 
تقسيمها إلى مجموعتني هما :

األحماض الدهنية السائدة

وهي مجموعة األحماض الدهنية التي غالباً ما يزيد تركيز كل منها عن 2 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية  ) جدول رقم 3 (

في هذا الفصل سيتم التركيز على قيم األحماض  الدهنية السائدة لألسباب التالية: 

  •  تشترك بذور معظم األصناف في أحتواء زيتها على هذه اجملموعة من األحماض الدهنية .

95 ٪ من إجمالي األحماض  الدهنية السائدة ميثل أكثر من   أن  مجموع األحماض  الدرسات وجد  •  في معظم 
الدهنية في زيت  بذرة نخلة التمر .

في معظم الدرسات وجد أن  نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة إلى األحماض الدهنية املشبعة في هذة   •
اجملموعة أعلى من 50 ٪ وهذة النسبة حتدد خصائص زيت بذرة نخلة التمر )راجع جدول رقم 7 (.

.C18 و C12 يالحظ أن طول السلسة الكربونية لألحماض السائدة يقع بني  •

األحماض الدهنية  الغير السائدة

• وهي مجموعة األحماض التي توجد بتركيز منخفض ومعظمها يوجد في بذور بعض األصناف أو توجد بكميات 
ضئيلة من الصعب تقديرها حالياُ.

• طول السلسلة قد يصل إلى أكثر 26 ذرة كربون أو يقل عن 10 ذرات كربون.  )جدول رقم 3 (  
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التعرف على األحماض الدهنية السائدة

 في زيت بذرة نخلة التمر 

 

أهمية التعرف على التعرف على األحماض الدهنية السائدة في زيت بذرة نخلة التمر

السائدة من إجمالي  الدهنية  لنسب األحماض  تبعاً  الغرفة  درجة حرارة  أو سائل على  اللبيدات على  شكل صلب  توجد 
األحماض الدهنية :

الليبيدات احملتوية على نسبة عالية من حمض األولييك  وحمض اللينولييك بالنسبة لباقي األحماض الدهنية   •
تكون  سائلة على درجة احلرارة العادية وتعرف بالزيت Oil كما هو احلال في زيت بذرة نخلة التمر .

لباقي  بالنسبة  الستياريك  الباملتيك وحمض  اللوريك وحمض  عالية من حمض  نسبة  احملتوية على  الليبيدات   •
. Fat  األحماض الدهنية تكتسب صفة الصالبة أو شبة الصالبة على درجة احلرارة العادية وتعرف بالدهن

تختلف األحماض الدهنية في عدد ذرات الكربون في سالسها وفي عدد ومواقع الراوبط املذدوجة التي حتتويها مما   •
يؤثر على خواص الزيت أو الدهن الطبيعية والكيميائية .
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فئات زيت  بذرة نخلة التمر 

زيت بذرة  أصناف نخلة التمر ميكن تقسيمه  إلى ثالت مجموعات Categories  هي : 

األصناف   من  العديد  في  مجموعهما   ميثل  حيث   )  Oleic–Lauric( اللوریك  حمض   - األولييك  حمض  فئة    •
55 ٪ من إجمـالي األحماض الدهنية  ، زيـــت بذرة معظم أصناف نخلة التمر  يقـع ضمن هذة الفئة  حوالي 
) 15,41,40,17,10,7,33,38, 24.39,19( حيث أن حمض اللوريك كمتوسط إلصناف كل دراسة  كانت تتراوح من  12 ٪ 

إلى  24  ٪  من إجمالي األحماض الدهنية

فئة حمض األولييك - حمض اللينولييك  Oleic - linoleic حيث يكون تركيز حمض اللينولييك أعلى من  تركيز   •
حمض اللوريك )14,4,16( .

فئة حمض األولييك - حمض الباملتيك   Oleic - Palmitic حيث يكون تركيز حمض الباملتيك أعلى من  تركيز   •
حمض اللوريك )4,28,9,( .

االحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة

األحماض  إجمالي  ٪ من   95 متثل حوالي  والتي  السائدة    الدهنية  األحماض  أن   الدراست   من  العديد  اوضحت   
الدهنية في زيت بذرة نخلة التمر تشمل :

احماض  دهنية غير مشبعة : 

   Oleic ) C18:1(  وهي األحماض التي يحتوي اجلزئ منها على رابطة مضاعفة أو أكثر من أهمها  حمض األولييك
وحمض اللينولييك   )Linoleic ) C18:2، الدهون التي حتتوي على نسبة عالية من هذة األحماض من إجمالي األحماض 

الدهنية تكون سائلة عند درجة احلرارة العادية .

أحماض  دهنية مشبعة :

 وهي األحماض التي حتتوى على روابط مشبعة فقط من أهمها حمض اللوریك )Lauric  ) C12:0  و حمض الباملتيك 
،الدهون   Stearic )C18:0( الستياريك   حمض  و      Myristic ) C14:0( امليريستيك   حمض  و   Palmitic ) C16:0(
التي حتتوي على نسبة عالية من هذة األحماض من إجمالي األحماض الدهنية تكتسب صفة الصالبة عند احلرارة 

العادية

أستعراض لنتائج الدراسات التي اجريت على  نسب األحماض الدهنية السائدة

 في بذور  بعض أصناف نخلة التمر

اوأل : األحماض الدهنية  الغير مشبعة 

جدولي رقم )4 . 5 ( يوضح نسب األحماض الدهنية  الغير مشبعة في زيت بذرة نخلة التمر والتي  تشمل حمضي األولييك 
و اللينولييك  ،بيانات اجلدول  مت استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت على  بذور العديد من أصناف نخلة التمر.

حمض األولييك
Oleic  acid                          

حمض األولييك من أهم األحماض الدهنية في زيت بذرة نخلة التمر  حيث أن نسبته لم تنخفض عن  30 ٪  من إجمالي 
األحماض الدهنية وفي معظم األصناف التي مت دراستها  لم تنخفض عن 40 ٪ .

زيت بذرة معظم أصناف نخلة التمر  يقع ضمن فئة  حمض األولييك - حمض اللوریك )Oleic–Lauric ( حيث ميثل مجموعهما  
في العديد من األصناف  حوالي 55 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية           ).... 15,41,40,17,10,7,33,38, 24.39,19(
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أهم مميزات حمض األولييك :

حمض دهني أوميجا Omega-9 fatty acid( 9 ( أحادي  عدم التشبع )C18:1 ( وصيغته الكيميائية،ء   •

.CH
3
 )CH

2
(
7
CH=CH)CH

2
(
7
COOH

يوجد في مختلف املصادر احليوانية والنباتية ،يطلق علية ايضاً حمض الزيتيك  •

الزيوت  أغنى  من  الزيتون  زيت  ويعتبر   للزيت  الرئيسة   املصادر  من  العديد  في  الرئيسي  السائد  احلمض  يعتبر   •
بحمض األولييك  )يشكل 80-50 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية  لزيت الزيتون (  كما يوجد بنسب مرتفعة في 

زيت الكانوال و زيت دوار الشمس و زيت الفول السوداني

من األحماض الدهنية الغير ضرورية Non-essential fatty acid مبعني أن جسم اإلنسان يستطيع تصنيعه من   •
األحماض الدهنية الضرورية . 

 Frying جيدة وثبات أثناء  القلي Flavour الزيوت التي حتتوي على نسبة عالية من حمض اولييك تكون لها نكهة  •
Oxidative stability وثبات ضد األكسدة  Stability

 trans–isomer حمض اولييك مفيد للصحة إلنخفاض نسبة تشبعة واملستوى املنخفض  من الشبية ترانس   •
LDL cholesterol    ويعمل على خفض مستوى الكلسترول الضار
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جدول رقم )4( يوضح نسب حمض األولييك )٪ من إجمالي األحماض الدهنية  ( والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات 
وبني  الواحدة   الدراسة  األصناف  في  الزيت بني  الو اسع في نسبة  املدى  ومنه  ميكن مالحظة  اجملال  أجريت في هذا  التي 

الدراسات اخملتلفة كما هو واضح  مما يلي : 

عند املقارنة  بني احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 30.8 ٪ إلى 44.9  ٪  •

عند املقارنة بني احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 37.6 ٪ إلى   55.1 ٪   •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 30.8 ٪ إلى55.1  ٪    •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من 30.3 ٪ إلى 49.8 %  •

نعتقد أن هذا املدى الواسع في نسب  حمض األوليك بني األصناف والدراسات قد ال ميثل واقع محتوى بذور نخلة  التمر من 
هذا احلامض ولكن  من البيانات املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً

إستنتاج عام

 كمدى ألصناف معظم الدراسات  ميكن اإلستنتاج   ان  نسب  حمض أولييك من 40 ٪ إلى 44 ٪ من إجمالى  
األحماض الدهنية املشبعة  متثل العديد من األصناف.

حمض اللينولييك

 Linoleic Acid                   

حمض الينولييك  أحد األحماض السائدة التي توجد في زيت بذرة نخلة التمر زيت بعض أصناف نخلة التمر يقع ضمن  فئة 
حمض األولييك - حمض اللينولييك  oleic - linoleic حيث أن نسبته  في بذور بعض األصناف تتفوق على نسبة حمض 

اللوريك )14,4,16( .

أهم مميزات حمض اللينولييك :

وينتمي   12 و    9 الكربون  في  رابطتني متضاعفتني  على   يحتوي  ( حيث   C18:2( التشبع    عدم  ثنائي  •  حمض 
إلى مجموعة األوميغا 6 ألن أول رابطة ثنائية إذا بدأنا العد من جهة امليثيل )–CH3( توجد بالكربون 6 ، وصيغته 

.  CH
3)
CH

2
(
4
CH=CHCH

2
CH=CH)CH

2
(
7
COOH الكيميائية

•   يطلق علية ايضاً حمض زيت الكتان  هو احد من األحماض الدهنية الضرورية ألن اجلسم ال يستطيع صنعه.

يتواجد حمض اللينولييك في العديد من الزيوت النباتية منها زيت الكتان، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت دوار   •
الشمس، زيت جوز الهند زيت القطن زيت فول الصويا وغيرها  .
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جدول رقم )5( يوضح نسب حمض اللينولييك Linoleic  )٪ من إجمالي األحماض الدهنية  ( في زيت بذرة نخلة التمر التي مت 
استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا اجملال ومنه  ميكن مالحظة  الفروق الكبيرة في النسب وقد يرجع إلى 

الصنف أو طريقة التحليل  ولكنها فروق قد تكون غير مقبولة علمياً   كما هو واضح من املقارنات  التالية  :

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 3.4 ٪ إلى  12.2 ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 6.9 ٪ إلى  36.2 ٪ .    •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من ٪3.4 إلى 36.2  ٪    .  •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من ٪5.3 إلى 20.6 ٪ .  •

نعتقد أن هذا املدى الواسع  )من ٪3.4 إلى 36.2  ٪( في نسب  حمض اللينولييك بني األصناف والدراسات قد ال ميثل واقع 
محتوى بذور نخلة  التمر من هذا احلامض ولكن  من البيانات املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمياً.
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إستنتاج عام

 كمدى إلصناف معظم الدراسات خاصة التي شملت اكثر 6 أصناف  ميكن اإلستنتاج   ان  نسب  حمض الينولييك 
من 7.0 ٪ إلى 12 ٪ من إجمالى  األحماض الدهنية  متثل العديد من األصناف.

ثانياً: األحماض الدهينة املشبعة 

حمض اللوریك
  Lauric Acid                   

حمض اللوریك يعتبر من أهم األحماض الدهنية املشبعة في بذور نخلة التمر  إلرتفاع نسبة تركيزه مقارنة بنسب باقي 
األحماض الدهنية املشبعة ) جدول رقم 6 (

زيت بذرة معظم أصناف نخلة التمر  يقع ضمن فئة  حمض األولييك - حمض اللوریك )oleic–lauric ( حيث ميثل مجموعهما    •
في العديد من األصناف  حوالي 55 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية     ).... 15,41,40,17,10,7,33,38, 24.39,19(

CH   ، يطلق علية احياناً حمض الغار Bay Oil ويشكل أكثر من  
3
)CH

2
(
10

COOH الصيغة الكيميائية حلمض اللوريكء  •
50 ٪ من اجمالى األحماض الدهنية لزيت جوز الهند.
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التمرالتي مت  ( في زيت بذرة نخلة  Lauric  )٪ من إجمالي األحماض الدهنية   اللوریك  )6( يوضح نسب حمض  جدول رقم 
استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا اجملال ومنه ميكن مالحظة  الفروق الكبيرة في النسب كما هو واضح 

ما يلي :

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 5.8 ٪ إلى25.7 ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 13.3 ٪ إلى 49.3  ٪ .    •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من ٪5.8 إلى 49.3 ٪    .  •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من 11 .٪8 إلى 24.4 ٪  •

هذة  الفروق الكبيرة قد تكون غير مقبولة خاصة عند املقارنة بني  جميع النسب )من ٪5.8 إلى 49.3 ٪    ( ولكن  من البيانات 
املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمياً

إستنتاج عام

  كمدى إلصناف معظم الدراسات التي شملت اكثر 6 أصناف  ميكن اإلستنتاج   ان  نسب  حمض اللوريك من 17.0 ٪ 
إلى 21.0 ٪ من إجمالى  األحماض الدهنية  متثل العديد من األصناف

حمض امليرستيك
Myristic Acid                        

 CH
3
)CH

2
(
12

COOH يعتبر من األحماض  الدهنية الهامة -  الصيغة الكيميائية ) C14:0(  حمض امليرستيك

ترجع أهمية احلامض إلى  :

إرتفاع نسبة تركيزه مقارنة بنسب باقي األحماض الدهنية املشبعة حيث ال يقل  في معظم األصناف عن 8 ٪  •

•  يوجد في الدهون احليوانية والنباتية  خاصة جوزة الطيب Myristica ومنها جاء اإلسم  وجوز الهند .

جدول رقم )7( يوضح نسب احلمض ميرستيك Myristic  في زيت بذرة نخلة التمرالتي مت استخالصها من بعض  الدراسات 
التي أجريت في هذا اجملال ومنه  ميكن مالحظة ما يلي: 

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 3.1 ٪ إلى  13.3 ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 9.8 ٪ إلى  19.7 ٪ .    •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 3.1 ٪ إلى19.7 ٪    .  •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من 6.0 ٪ إلى 15.7 ٪  •

هذة  الفروق الواضحة قد تكون غير مقبولة خاصة عند املقارنة بني  جميع النسب )من 3.1 ٪ إلى19.7 ٪ (  ولكن  من 
البيانات املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمي

إستنتاج عام 

كمدى ألصناف معظم الدراسات التي شملت اكثر 6 أصناف  ميكن اإلستنتاج   ان  نسب حمض ميرستيك   من 10 ٪ 
إلى 13 ٪ من إجمالى  األحماض الدهنية  متثل عدد كبير األصناف.
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حمض بامليتيك
 Palmitic Acid                          

H
3
)CH

2
(
14

COOH ويطلق علية احياناً حمض النخليك - الصيغة الكيميائيةء )C16:0 (  حمض بامليتيك

من أكثر األحماض املشبعة  شيوًعا واملوجودة في احليوانات والنباتات.  •

كما يدل اسمه، فهو مكون رئيسي للزيت املستخرج من ثمار أشجار نخيل الزيت Palm oil ويشكل 35 - 45 ٪ من   •
اجمالى األحماض الدهنية لزيت  النخيل .

زيت بعض أصناف نخلة التمر يقع ضمن فئة  فئة حمض األولييك -حمض بامليتيك  Oleic - Palmitic حيث أن   •
نسبته  في بذوربعض األصناف تتفوق على نسبة حمض اللوريك )4,28,9,( 
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جدول رقم )8( يوضح نسب حمض بامليتيك  Palmitic  في زيت بذرة نخلة التمرالتي مت استخالصها من بعض  الدراسات التي 
أجريت في هذا اجملال ومنه  ميكن مالحظة ما يلي: 

أن الفروق بني األصناف أو املدى بني احلد األدني واحلد األعلى للتركيز أقل مقارنة باألحماض الدهنية اآلخرى. 

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 4.8 ٪ إلى 11.9 ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 8.5 ٪ إلى  18.1 ٪ .    •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 4.8 ٪ إلى 18.1 ٪    .  •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من ٪9.2 إلى 15.0 ٪  •

هذة  الفروق الواضحة قد تكون غير مقبولة خاصة عند املقارنة بني  جميع النسب )من ٪4.8 إلى 18.1 ٪ (  ولكن  من البيانات 
املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمياً
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إستنتاج عام 

كمدى إلصناف معظم الدراسات التي شملت اكثر 6 أصناف  ميكن اإلستنتاج  إن  نسب حمض البامليتيك من 10 ٪ 
إلى 12 ٪ من إجمالى األحماض الدهنية  متثل عدد كبير األصناف

حمض الستياريك

  Stearic Acid

حمض االستيريك   ويطلق علية احياناٌ حمض الشمع  ويوجد في الدهون احليوانية والنباتية الصيغة الكيميائية 

.CH
3
)CH

2
(
16

COOH

جدول رقم )9( يوضح نسب حمض الستياريك )Stearic  في زيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات 
التي أجريت في هذا اجملال ومنه  ميكن مالحظة ما يلي: 

•    نسبة تركيزه في زيت بذرة نخلة التمر  منخفضة مقارنة بنسب باقي األحماض الدهنية املشبعة  

أن الفروق بني األصناف أو املدى بني احلد األدني واحلد األعلى للتركيز كبير نسبياً وهذا واضح ممايلي :  •

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 1.0 ٪ إلى 4.2 ٪  -

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 2.3 ٪ إلى  6.1 ٪ .    -

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 2.0 ٪ إلى 4.9 ٪    .  -

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من1.0 ٪ إلى 6.1٪  -

هذة  الفروق قد تكون غير مقبولة  نوعاً ما خاصةعند املقارنة بني  جميع النسب )من من 2.0 ٪ إلى 4.9 ٪ (  ولكن  
من البيانات املتوفرة ميكن استنتاج  مدى مقبول عملياً وعلمياً

إستنتاج عام

 كمتوسط إلصناف معظم الدراسات التي شملت اكثر 6 أصناف  ميكن اإلستنتاج   ان  نسب حمض الستياريك  من 
3.0  ٪ إلى 4.0  ٪ من إجمالى  األحماض الدهنية  متثل عدد كبير األصناف
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مقارنة بني نسب األحماض الدهنية في زيت نخلة التمر 

واملصادر  الرئيسية للزيوت النباتية 

جدول رقم )10( يوضح النسب املئوية  لألحماض الدهنية السائدة  في زيت بذرة نخلة التمر واملصادر اآلخري للزيوت النباتية 
ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج مايلي :

  )Oleic acid ( في جميع الدراسات التي توفرت لدينا احلمض السائد  في زيت بذرة نخلة التمر هو حمض األوليييك  •
الذي تراوح تركيزة في معظم األصناف من 40 ٪  إلى 44 ٪ يلية في التركيز حمض اللوريك )Lauric acid (  الذي تراوح 
تركيزة في معظم األصناف من 17 ٪  إلى 21 ٪ لذلك يعتبر زيت بذرة معظم أصناف نخلة التمر من فئة  حمض 

) Oleic–Lauric( األولييك - حمض اللوریك
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حمض األولييك : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 40  ٪ إلى  44 ٪ وهذة النسبة  •

-  قريبة من تركيزه في زيوت كل من الذرة ونخيل الزيت والكانوال والسمسم والفول السوداني 

أقل من نسبته في زيت الزيتون   -

أعلى من نسبته في زيت جوز الهند والقطن ودوار الشمس وفول الصويا  -

حمض اللينولييك : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 7  ٪إلى 10 ٪ وهذة النسبة  •

-  قريبة من تركيزه في زيوت كل من الزيتون  ونخيل الزيت 

أقل  بكثير من نسبته في زيت كل من الذرة والسمسم والقطن ودوار الشمس وفول الصويا   -

أعلى من نسبته في زيت جوز الهند  -

حمض اللوريك : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 17  ٪ إلى 21 ٪وهذة النسبة  •

-  اعلى  بكثير من نسبته في زيت كل من الذرة والقطن وفول الصويا والفول السوداني

أقل بكثير من نسبته في زيت جوز الهند  -

حمض املرستيك : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 10  ٪ إلى 13  ٪ وهذة النسبة  •

-  قريبة من تركيزه في زيت جوز الهند  

أعلى  بكثير من نسبته في زيت معظم املصادر النباتية ) يراجع جدول (  -

حمض الباملتيك  : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 10 ٪ إلى ٪12 وهذة النسبة  •

-  قريبة من تركيزه في زيوت كل من الزيتون  وجوز الهند والذرة والسمسم والفول السوداني وفول الصويا

-  أقل  بكثير من نسبته في زيت نخيل الزيت

-  أعلى من نسبته في زيت كل من الكانوال ودوار  الشمس

حمض الستياريك  : النسبة في زيت بذرة نخلة التمر تتراوح من 3  ٪ إلى 4 ٪ وهذة النسبة  •

-  قريبة من تركيزه في معظم الزيوت النباتية 

إستنتاج عام 

واضح مما سبق 

• أن نسب األحماض الدهنية في زيت بذرة نخلة التمر  مشابهه او قريبة من نسب األحماض الدهنية في 
Edible oil  أكثر من مصدر زيت نباتي يستخدم كزيت غذائي

• زيت بذرة نخلة التمر يتميز باحتوائه على نسب متوازنة ومتقاربة من اجمالي االحماض الدهنية املشبعة 
واالحماض الدهنية الغير مشبعة ) جداول  10 ، 11 ، 12 ) .
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الفصل الرابع     

 األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة

إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة

 في زيت نخلة التمر

تتوقف درجة جتمد او سيولة الزيت على درجة  احلرارة العادية  على مجموع نسبة األحماض الدهنية  املشبعة إلى  مجموع 
نسبة األحماض الدهنية غيراملشبعة   حيث متتاز األحماض الدهنية غير املشبعة بسيولتها  وعدم جتمدها في درجة احلرارة 

العادية بعكس األحماض الدهنية  املشبعة .

إجمالي عدد األحماض الدهنية التي مت التعرف عليها أو تقديرها تراوح من 8  إلى 24 حمض دهني مشبع وغير مشبع  مع 
مالحظة أن العدد يتوقف على الصنف وطريقة التقدير وإهتمام الباحث .

تُقسم األحماض الدهنية من حيث درجة تشبعها بالهايدروجني إلى :

Unsaturated fatty acid (UFA) أوالً : األحماض الدهنية الغير مشبعة

الغير  الدهنية  األحماض  وتنقسم  كربون  ذرتي  بني  األقل  على  ثالثية  أو  ثنائية  رابطة  على  حتتوي  دهنية  أحماض  هي 
مشبعة  إلى :

Mono-unsaturated fatty acid )MUFA( احماض دهنية احادية عدم التشبع  •

Oleic ) C18:1(  من أهم احماض هذة اجملموعة التي توجد في زيت بذرة نخلة التمر حمض األولييك 

Polyunsaturated fatty acid )PUFA( احماض دهنية عديدة عدم التشبع  •

.Linoleic )C18:2( من أهم احماض هذة اجملموعة التي توجد في زيت بذرة نخلة التمر  حمض اللينولييك

إجمالي نسبة األحماض الدهنية الغيراملشبعة 

جدول رقم )11( يوضح نسب األحماض الدهنية  الغير مشبعة في زيت بذور بعض أصناف نخلة  التمر والتي مت استخالصها 
من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا اجملال  ومنه  ميكن مالحظة ما يلي :

من اجلدول ميكن مالحظة املدى الواسع في نسب األحماض الدهنية الغير مشبعة )من إجمالي األحماض الدهنية (  كما هو 
واضح من املقارنات التالية : 

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 38.8 ٪ إلى 55.5  ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 53.3 ٪ إلى 70.3 ٪   •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 38.8 ٪ إلى 73.3 ٪    •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من 48.7 ٪ إلى 63.1  ٪    •

نسب األحماض الدهنية  عديدة عدم التشبع 

عند مقارنة متوسط إصناف كل دراسة في نسب  األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع وجد أن النسب  تراوحت 
من 6.5 ٪ إلى 20.5 ٪  من إجمالي األحماض الدهنية
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saturated fatty acid (SFA( ثانيا : األحماض الدهنية املشبعة

في  توجد  التي  اجملموعة  هي أحماض دهنية تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة  بالهايدروجني، من اهم احماض هذة  
زيت بذرة نخلة التمر.

  Palmitic ) C16:0(  حمض البامليتيك                                   Lauric ) C12:0(  حمض اللوریك  

    Stearic ) C18:0(   حمض الستياريك                           Myristic ) C14:0(   حمض امليرستيك 
 

إجمالي نسبة األحماض الدهنية املشبعة 

جدول رقم )12( يوضح نسب األحماض الدهنية  املشبعة في زيت بذور بعض أصناف نخلة  التمر والتي مت استخالصها من 
بعض  الدراسات التي أجريت في هذا اجملال  ومنه  ميكن مالحظة ما يلي:

من اجلدول ميكن مالحظة  املدى الواسع في نسب  األحماض الدهنية الغير مشبعة )  من إجمالي األحماض الدهنية ( هو 
واضح من املقارنات التالية : 

عند مقارنة احلد األدنى من النسب : تراوحت النسب من 22.5 ٪ إلى 46.7  ٪  •

عند مقارنة احلد األعلى من النسب : تراوحت النسب من 38.5 ٪ إلى   60.3 ٪   •

عند املقارنة بني جميع النسب :  تراوحت النسب من 22.5 ٪ إلى 60.3  ٪    •

عند املقارنة بني متوسطات النسب لكل دراسة : تراوحت النسب من 30.3 ٪ إلى 49.8  ٪    •
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إستنتاج عام

لنسب األحماض الدهنية املشبعة وغير املشبعة

 كمتوسط إلصناف كل  دراسة من الدراسات املتوفرة لدينا خاصة التي شملت اكثر من  ستة أصناف ميكن 
اإلستنتاج أن النسب املئوية  التالية  )من إجمالي األحماض الدهنية(  متثل العديد من  األصناف 

• إجمالي األحماض الدهنية الغير مشبعة تترواح من 55 ٪ إلى 60 ٪ منها :

- إجمالي األحماض الدهنية احادية عدم التشبع تترواح من 47 ٪ إلى 50 ٪

-  إجمالى  األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع تترواح من 8 ٪ إلى 10 ٪

• إجمالي األحماض الدهنية املشبعة تترواح من40  ٪ إلى 45 ٪ 

يجب مالحظة أن هذة النسب لإلسترشاد بها وأن النسب للصنف الواحد قد تزيد أو تنخفض عن النسب املذكورة حسب 
الظروف البيئية ومرحلة النضج واملعامالت الزراعية وغيرها
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مقارنة بني نسب األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة 

                         في زيت نخلة التمر واملصادر   الرئيسية للزيوت  النباتية 

بيانات جدول رقم )13( مت جتميعها بهدف توضيح مايلي :

  •   املقارنة  بني نسب األحماض الدهنية املشبعة والغير مشبعة  في زيت بذرة نخلة التمر واملصادر  األخري للزيوت 
والدهون  النباتية. 

األحماض  الدهنية السائدة  في مصادر الزيوت النباتية والذي يؤثر بشكل كبير على خواص الزيت .  •

Edible oil امكانية استخدام زيت بذر نخلة التمر كزيت غذائي  •

األحماض الدهنية املشبعة 

تتراوح نسبة األحماض الدهنية املشبعة في زيت بذرة نخلة التمر من 40 إلى 45 ٪  من إجمالى األحماض الدهنية وهذة 
النسبة 

مقاربة لنسبتها في زيت نخيل الزيت   •

أقل بكثير من نسبتها في زيت جوز الهند   •

أعلى بكثير من نسبتها في زيوت معظم املصادر النباتية )جدول13  (  •

األحماض الدهنية احادية عدم التشبع 

تتراوح نسبة األحماض الدهنية  احادية عدم التشبع في زيت بذرة نخلة التمر م47 ٪ إلى 50 ٪  من إجمالى األحماض الدهنية 
عند املقارنة  مع مصادر الزيوت النباتية جند هذة النسبة 

مقاربة لنسبتها في زيت  كل من الفول السوداني ودوار الشمس   -

أقل بكثير من نسبتها في زيت  كل من الزيتون والكانوال  -

أعلى  بدرجات مختلفة من نسبتها في زيوت معظم املصادر النباتية األخرى  )جدول 13  (  -

األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع 

تتراوح نسبة األحماض الدهنية  احادية عدم التشبع في زيت بذرة نخلة التمر من 8 إلى 10 ٪  من إجمالى األحماض الدهنية 
وهذة النسبة 

مقاربة لنسبتها في زيت  كل من الزيتون ونخيل الزيت  •

أقل بكثير من نسبتها في زيوت معظم املصادر النباتية األخرى  )جدول  13(  •

أعلى نسبتها في زيت جز الهند   •

إستنتاج عام 

نسب األحماض الدهنية املشبعة وغير املشبعة في زيت بذرة نخلة التمر  مشابهه او قريبة من األحماض   •
. Edible oil  الدهنية في أكثر من مصدر زيت نباتي يستخدم كزيت غذائي

زيت بذرة  نخلة التمر الوحيد الذي  يحتوي على نسب متقاربة من األحماض الدهنية الغير مشبعة ) 60 - 55 ٪(   •
واألحماض الدهنية املشبعة )40-45 ٪ (  .
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الفصل اخلامس

الثوابت الطبيعة والكميائية

  

الثوابت الطبيعة والكميائية  

                        لزيت بذرة نخلة التمر
عن  عبارة   Physicochemical  Characteristics of oil الزيت  أو  للدهن  والكيميائية  )الفيزيائية(  الطبيعية  اخلصائص    
مجموعة من الثوابت Constants يتم تقديرها بواسطة  عدد  من اإلختبارات الطبيعية أو الكيميائية بهدف التعرف على 

خصائص الزيت أو الدهن.      

ترجع أهمية تقدير هذة الثوابت للزيوت النباتية  الى  :

حتدد مجموعة الثوابت  نوع ومصدر الزیت ودرجة نقاوته، حيث أن الزیوت والدهون ال تعتبر طبیعیا مواد متجانسة   •
األحماض  من  مختلفة  أنواع   على  الحتوائها  الثالثية  اجلليسريدات  مكونات  نسب  في  اإلختالف  إلى  ذلك  ويعود 

الدهنیة  تختلف فيما بينها في  طول السلسة الهيدروكربونية وعدد الروابط املذدوجة . 

 Pharmaceuticals او لإلستخدام في مجاالت الصيدلة Edible oil حتديد مدى صالحية الزيت لألستخدام كغذاء  •
او  مواد التجميل    Cosmetics او الصناعة Industrial وغيرها.

املقارنة بني خصائص زيوت األصناف التابعة للنوع النباتي الواحد  أو األنواع أواألجناس النباتية .  •

تأئير طرق اإلستخالص والتكرير والتخزين على جودة الزيت الناجت .  •

الثوابت  الطبيعية ) الفيزيائية (  والكيميائية للدهن أو الزيت  قد يطلق على بعضها في املراجع العربية القرائن او القيم  
او العدد او الرقم او املقاييس أو اخلصائص وغيرها  وفي املراجع األ جنية Properties أو Parameters  أو Characteristics أو 

Values  أو Numbers  أوIndices أو غيرها.

ميكن تقسيم ثوابت الزيت إلى مجموعتني هما :

• مجموعة الثوابت الكيميائية   وتشمل :

 Acid value ء                                            2. رقم احلموضة . Iodine value الرقـم الیـودي  .1

 Ester Number ء                             4. رقـم اإلسـتر  Saponification number رقـم التصنب  .3

Peroxide Value  ء               6. رقم البيروكسيد Insaponifiable matter املواد الغير قابلة للتصنب  .5

 Anisidine value رقم األنسيدين  .7

• مجموعة الثوابت الطبيعية وتشمل :

Refractive index  ء               2. معامل اإلنعكاس specific gravity )الكثافة النوعية )الوزن النوعي  .1

              Surface tension  ء                                                            4. التوتر السطحي Viscosity  اللزوجة  .3

Point Melting  ء5. درجة اإلنصهار  

Fire point واالحتراق Flash point الوميض  Smoke point 6.  نقاط التدخني 
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التعبير عن الثوابت الطبيعية والكميائية للزيب

أستعراض لنتائج الدراسات التي اجريت على ثوابت بذرة نخلة التمر 

نستعرض فيما يلي  اخلواص الطبيعية والكميائية للزيب التي مت تقديرها في بعض الدراسات مع مالحظة أن عددها يختلف 
بإختالف الدراسة وأن  وحدة التعبير قد تختلف من دراسة آلخرى .

 Chemical  Characteristics  أوالً : الثوابت او اخلصائص الكيميائية

تنتقسم الثوابت  أو اخلصائص الكيميائية  حسب تفاعالت الزيت إلى قسمني :

1. تفاعالت تختص بروابط اإلستر في ثالثي اجللسريد

•  التحلل املائي Hydrolysis : يتفاعل ثالثي اجللسريد مع املاء وينتج  األحماض الدهنية املقابلة  واجلليسرين .

أو  الصوديومي  امللح  عن  عبارة  وهو  صابون  إلى  الدهن  أو  الزيت  حتويل  عملية  :وهي   Saponification التصنب   •
الدهن  أو  الزيت  KOH , NaOH على  القوية مثل  القواعد  التصنب بفعل  الدهني وتتم عملية  البوتاسي للحمض 

فينتج الصابون واجلليسرين .

الصابون هو األمالح املعدنية لألحماض الدهنية  والتي من أشهرها أمالح الصوديوم )الصابون الصلب (  وأمالح البوتاسيوم 
) الصابون الطري (

2. تفاعالت تختص بالروابط املزدوجة في األحماض الدهنية . 

هدرجة الزيت  Hydrogenation: وهي عملية حتويل األحماض الدهنية غير املشبعة في جزيئات ثالثي اجللسريد   •
السائلة إلى أحماض دهنية مشبعة في جزيئات ثالثي اجللسريد الصلبة بإستخدام  عامل مساعد )النيكل (

هلجنة الزيت Halogenations: وتتم  بإضافة الهالوجينات ) مثل اليود ( على ذرتي الكربون التي توجد بينهما   •
الرابطة املزدوجة حيث حتتاج كل رابطة مذدوجة إلى ذرتي هالوجني إلشباعها .

تزنخ الزيت Rancidity: وهو تغير كيميائي يتسبب في تغير في لون ورائحة وطعم الزيوت أو الدهون، ينتج التزنخ نتيجة   •
التحلل التأكسدي الذي يحدث تلقائياً وبسرعة بتأثير الهواء اجلوي واحلرارة والرطوبة وعوامل مساعدة مثل النحاس .



34

)14( يوضح بعض الثوابت الكيمائية   لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات التي  جدول رقم 
أجريت في هذا اجملال ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي:

 iodine value 1-  الرقـم الیـودي 

   هو عدد جرامات الیود )أو الهالوجین املكافئ( املمتص بواسطة 100جرام من الزیت أوالدهن 

)g iodine /100g oil ( : التعبير عن  الرقم اليودي

مالحظات

الرقم اليودي  یقیس في الواقع عدد الروابط املزدوجة  Double bonds املوجودة والتي تدل على درجة عدم التشبع   •
. ) C=C bond( فكلما زاد الرقم زادت عدد الروابط املزدوجة Unsaturation

هناك عالقة بني قابلية  الزيت للجفاف وعددالروابط املزدوجة في األحماض الدهنية الداخلة في تركيبه وقد مت    •
تصنيف الزيوت حسب الرقم اليودي إلى ثالث مجموعات هي:

زيوت غير جافة Nondry : الرقم اليودي أقل من  110 ) في بعض املراجع 90 (مثل زيت نخلة التمر وزيت   -
الزيتون وزيت الفول السوداني 

زيوت نصف جافة Semidry : الرقم اليودي بني  110ـ145 ) في بعض املراجع 90 -130 (مثل زيت الكانوال    -
وزيت بذرة القطن . 

زيوت جافة Dry : الرقم اليودي أعلى من 145 ) في بعض املراجع أعلى من 130 (مثل زيت دوار الشمس   -
وزيت بذرة الكتان .

) iodine index او iodine numberأو iodine adsorption value( ًيشار الى الرقم اليودي أحيانا

الرقم اليودي لزيت بذرة نخلة التمر 

جدول رقم )14( يوضح الرقم اليودي لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا 
اجملال ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي :

•  تراوحت قيمة الرقم اليودي  كمتوسط إلصناف كل دراسة من 44.8 إلى 81.5 أي أنها  أقل من 90 

ميكن إعتبار الرقم اليودي من65 إلى 75 ميثل عدد كبير من األصناف

حيث أن الرقم اليودي  لزيت معظم األصناف أقل من 90  فإننا نستطیع القول أن زيت بذره نخلة التمر ينتمي إلى    •
.Nondry  مجموعة الزیوت غیر اجلافة

إذا أخذنا بعین االعتبار العالقة بني الرقم اليودي ودرجة تشبع األحماض الدهنية فإننا نستطیع القول أن زيت بذره   •
نخلة التمر يحتوي على نسبة   فوق متوسطة  من األحماض الدهنية الغير مشبعة  حيث اوضحت نتأئج معظم 
الدراسات أن نسبة األحماض الغير مشبعة تراوحت من 55 ٪ إلى 60 ٪ والباقي احماض دهنية مشبعة   ) جدولي 

11 و12( .

•  انخفاض الرقم اليودي مقارنة بالزيوت النباتية اآلخري مثل زيتوت الزيتون والسمسم والصويا ودوار الشمش قد 
يرجع ذلك إلى انخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع .

 Acid value 2-  رقم احلموضة

احلرة    الدهنیة  األحماض  ملعادلة  الالزمة   )KOH ( البوتاسیوم  هیدروكسید  مليجرامات  عدد  هو  احلموضة  رقم 
FFA( ءFree fatty acids  املوجودة في جرام   واحد من الزیت أو الدهن،  (

)mg KOH /1g oil ( : التعبير عن رقم احلموضة
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مالحظات

رقم احلموضة یعطي فكرة عن نسبة األحماض الدهنیة احلرة  في الزيت و معرفة مدى حتلل اجللسریدات املوجودة   •
في الزیت مما يساعد في تقدیر مدى صالحیة الزیوت لإلستهالك كغذاء .

Oleic acid تقدر األحماض الدهنية احلرة املوجودة ألي الزيت أو الدهن كحمض األولييك  •

)Acidity  أو Acid number او Neutralization number( ًيشار إلى رقم احلامض أحيانا  •

رقم احلموضة لزيت بذرة نخلة التمر 

جدول رقم )14( يوضح رقم احلموضة   لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا 
اجملال ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي :

•  تراوحت قيمة رقم احلموضة كمتوسط إلصناف كل دراسة من 1.05 إلى 2.51 وفي معظم الدراسات  أقل من 2.0 

ميكن إعتبار رقم احلموضة من 1.40  إلى 1.70 ميثل عدد كبير من األصناف

مبا أن قیم رقم احلمض في معظم الدراسات ال تتعدى   2.0  ميكن اإلستنتاج أن زيت بذرة نخلة  يعتبر  من الزيوت   •
املتعادلة غذائیأ ویفسر انخفاض قیمة رقم احلموضة لقلة تعرض البذور إلى الهواء أثناء نضج ثمار التمر.

انخفاض رقم احلموضة يدل على إنخفاض محتوى الزيت من  األحماض احلرة وبالتالي صالحيته الزيت كغذاء مع   •
.Long shelf life  طول فترة  الصالحية

 Saponification number 3 . رقـم التصنب

رقـم التصنب  هو عدد ملیجرامات هیدروكسید البوتاسیوم  )KOH(  الالزمة لتصنب جرام واحد من الزیت أوالدهن

)mg KOH /1g oil ( : التعبير عن رقم التصنب

مالحظات 

بتقدير رقم التصنب  یمكن التنبؤ من خالله على الكتلة اجلزیئیة املتوسطة للجلیسرید الثالثي، وكذلك الكتلة   •
اجلزیئیة املتوسطة لألحماض الدهنیة التي حتتویها الزیوت، 

رقم التصنب یعطی معلومات عن طول السلسلة الكربونیة لألحماض الدهنیة .  •

رقم التصنب لزيت بذرة نخلة التمر 

جدول رقم )14( يوضح رقم التصنب لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات التي أجريت في هذا اجملال 
ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي : 

• تراوحت قيمة رقم التصنب   كمتوسط ألصناف كل دراسة من 206 إلى 214  

مع ميكن إعتبار رقم التصنب من 207  إلى 212  ميثل عدد كبير من األصناف

في دراسة على خمسة أصناف )49( وجد أن قیم الكتل اجلزیئیة املتوسطة للجلیسریدات الثالثیة محصورة بین   •
)g/mol 776- 796( ،و قیم الكتل اجلزیئیة املتوسطة لألحماض الدهنیة املكونة  للجلیسریدات الثالثیة محصورة 

 )g/mol ( 822 وجد أن الوزن اجلزئي تراوح من 810 إلى )( .وفي دراسة على ستة أصناف )33g/mol 234- 252( بین

إن قیم رقم التصنب والكتل اجلزیئیة لألحماض الدهنیة واجللسریدات الثالثیة تبین أن زيت بذرة نخلة  يحتوي في   •
           . Short- medium ) C12- C18( تركیبه على أحماض دهنیة ذات سالسل كربونیة متوسطة إلى قصيرة

إرتفاع رقم التصنب يدل على إمكانية استخدام الزيت  بعد تشبيعة في صناعة الصابون والشامبو.   •
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4. املواد الغير قابلة للتصنب  

الزيت بعد  التي تبقى موجودة في  أي  املاء  املواد غيراملنحلة  في  Insaponifiable matter  هي  الغير قابلة للتصنب    املواد 
معاملته بالقلوي والتي تبقى غير متطايرة عند التبخر وعادة ماتكون  كمية املواد غير املتصبنة أقل من  1 ٪  تتألف هذة 

املواد بصفة رئيسية من الفيتوستيروالت في الزيوت والدهون النباتية 

)g/ 100 g or g /kg  oil(: اإلشارة إلى املواد الغير قابلة للتصنب 

املواد الغير قابلة للتصنب لزيت بذرة نخلة التمر 

بعض الدراسات اوضحت أن نسبة املواد الغير قابلة للتصنب كانت 0.9 ٪  كمتوسط لثالث أصناف )18 (   •

وg/kg ) 0.83 8.3 ٪ (كمتوسط لصنفني )15 (  0.9 ٪ لصنف واحد )5( 

نسب املواد غير القابلة للتصنب لزيت بذرة نخلة التمر  ضمن أغلب املواصفات القياسية العاملية لزيوت الطعام   •

والتي تقع بني 1.0 ٪ و 1.5 ٪ وكلما انخفضت هذه النسبةكانت نوعية الزيت أفضل

Ester Number 5. رقـم اإلسـتر

رقم األستر Ester value هوعدد ملیجرامات هیدروكسید البوتاسیوم  )KOH( الالزمة لتصنب   اجللسريدات املوجودة في واحد 
جرام زيت أو دهن )الزیت املتعادل( اخلالي من األحماض الدهنیة احلرة 

)mg KOH( /g oil( : التعبير عن رقم اإلستر

يحسب رقم األستر  حسب املعادلة التالية : رقم اإلستر = رقم التصنب  – رقم احلامض

الدراسات التي إجريت في مجال بذرة نخلة التمر محدودة  في دراسة على خمسة أصناف )49 (  وجد أن رقم  اإلستر تراوح 
من 207.55 إلى 213.3 ومبتوسط 211.14 للألصناف اخلمسة

 Peroxide Value  6. رقم البيروكسيد

 رقم البيروكسيد هو كمية  اكسجني بيروكسيد    Peroxide oxygen لكل  1 كجم زيت أو دهن ، رقم البيروكسيد يعبر 
     Milliequivalent عنه بامللي مكافئ

) 100g Or meq O2/ kg oil/meq O2( : التعبير عن رقم البيروكسيد

مالحظات 

أكثر املؤشرات استخداماً للتعبير عن تأكسد الزيت أو الدهن  نتيجة تأثير اكسجني الهواء.   •

ال يسمح باالستخدام الغذائي للزيوت التي يزيد رقم بيروكسيدها عن 10 عدا زيت الزيتون البكر في بعض دول   •
العالم مثل سورية والذي يسمح حتى رقم20، وال يزيد رقم البيروكسيد في الزيوت التي تطرح في األسواق على 1.

رقم البيروكسيد لزيت بذرة نخلة التمر

جدول رقم )14( يوضح رقم البيروكسيد )1000g/meq O2(   لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات 
التي أجريت في هذا اجملال ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي :

•  تراوحت قيمة رقم البيروكسيد   كمتوسط إلصناف كل دراسة من 1.04 إلى 6.10 

•  من الصعب إعتبار رقم بيروكسيد  معني  ليمثل عدد كبير من األصناف وزلك لقلة الدراسات واملدي الواسع بني 
القيم املتحصل عليها
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p- Anisidine value 7 . رقم األنسيدين

رقم  األنسيدين )PAV(  يستخدم لتقدير التأكسد الثانوي   ويعتمد هذا على تقدير تركيزات األهيدات  aldehydes   والكتيونات 
ketones املوجودة فى الزيت والناجتة من تكسير البيروكسيدات الناجتة من الزيوت املؤكسدة 

 )meq /kg ( : التعبير عن رقم األنسيدين

األنسيدين  رقم  أن  وجد   )  38( أصناف  ثالث  على  دراسة  في  التمر محدودة   نخلة  بذرة  في مجال  إجريت  التي  الدراسات 
mequiv/kg( 2.53( كمتوسط للثالث أصناف وفي دراسة على بذور صنف خالص )5(وجد أن رقم  األنسيدين 0.6

 physical characteristics  ثانياً : الثوابت أو اخلصائص الطبيعية

جدول رقم )14( يوضح بعض الثوابت الطبيعية   لزيت بذرة نخلة التمر والتي مت استخالصها من بعض  الدراسات 
التي أجريت في هذا اجملال ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج  ما يلي

specific gravity 1 - لكثافة النوعية 

تعرف الكثافة النوعية )الوزن النوعي( بأنها النسبة بین وزن حجم معین من الزیت عند درجة حرارة معینة إلى وزن نفس 
احلجم من املاء املقطر عند نفس درجة احلرارة ، يقدر الوزن النوعي للزيوت عند درجة 20م° وللدهون عند درجة 60 م°، ومن 

معرفة قیمة الكثافة یمكن تقدیر درجة نقاوة الزیت أو الدهن.

  (g / cm3 or kg/m3   (   : التعبير عن الكثافة

من املالحظ أن الكثافة النوعية للزيت والدهن تكون دئماُ أقل من الواحد.  •

الكثافة النوعية لألحماض الدهنية تزداد كلما قل الوزن اجلزيئي وكلما زادت درجة عدم تشبع الزيت .  •

بصفة عامة الزيت سائل اقل كثافة من املاء وال ميتزج معه بدون إضافة مواد وسيطة أغلبها كيميائية.  •
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الكثافة النوعية )الوزن النوعي( لزيت بذرة نخلة التمر 

ترواحت الكثافة النوعية من 0.71  إلى 0.93 ويعتبر الرقم 0.90 ممثل لعدد كبير من األصناف.

 Refractive index :2 معامل اإلنعكاس . 

معامل االنكسار من االختبارات الهامة والسريعة في تصنيف الزيوت وميكن تلخيص العالقة بني معامل االنكسار واألحماض 
الدهنية واجللسريدات كما يلي:

•  يزداد معامل االنكسار بزيادة طول السلسلة الهيدروكربونية وعدد الروابط املزدوجة.

•  معامل االنكسار للجلسريدات األحادية أعلى من معامل االنكسار ملثيالتها من اجللسريدات الثالثية البسيطة

•  تختلف درجة احلرارة التي يقاس معامل االنكسار في الزيوت عنها في الدهون ففي الزيوت عادة 20 م° بينما في 
حالة الدهون 40م°.

معامل اإلنعكاس لزيت بذرة نخلة التمر

•  تراوحت قيمة معامل اإلنعكاس   كمتوسط إلصناف كل دراسة من 1.45 إلى 1.84 

ميكن إعتبار معامل اإلنعكاس حول  1.46  ميثل عدد كبير من األصناف

معامل االنعكاس في زيت بذزة نخلة التمر منخفض مما يدل على أن طول السالسل الكربونية لألحماض الدهنية    •
medium–short تقع  مدى قصير إلى متوسط

Viscosity 3- اللزوجة

اللزوجة هي مقياس مقاومة السائل لإلنسياب أو هي مقاومة مائع ما للجريان، ومقدار مقاومته لضغط يجبره على التحرك 
والسيالن. كلما زادت لزوجة سائل ما، قّلت قابليته للجريان .

مالحظات 

للحمض  اجلزيئي  الوزن  ارتفاع  مع  وطردياً  الدهنية  األحماض  تشبع  عدم  درجة  مع  عكسياً  تتناسب  اللزوجة   •
الدهني.

بصفة عامة تقل لزوجة الزيوت بزيادة درجة عدم التشبع والدهون ألتي حتتوي أحماض قصيرة السلسة اقل لزوجة   •
من مثيالتها غير املشبعة احملتوية على أحماض دهنية عالية الوزن اجلزيئي.

•  نظراً ألن اللزوجة تتوقف الى حد ما على درجة عدم اإلشباع لذلك فإن  اللزوجة تزداد  بإجراء عملية الهدرجة 
وتنخفض عند ارتفاع درجة احلرارة .

اللزوجة  لزيت بذرة نخلة التمر

)Cp( 29.0 إلى ) Cp( 18.1 الدراسات التي اجريت على زيت بذرة نخلة التمر محدودة وتراوحت القيم من

لألحماض  الكربونية  السالسل  طول  أن  على  ويدل  اآلخرى   النباتية  بالزيوت  مقارنة  منخفضة  تعتبر  اللزوجة   •
جلسيردات  التراي  من  عالى  ومحتوى   Medium–short متوسط  إلى  قصير  من  األعلى  املدى   في  تقع    الدهنية  

 Triglycerides

ثوابت مختلفة 

مجموعة من الثوابت الطبيعية وتشمل 

. نقاط التدخني والوميض واالشتعال

درجة اإلنصهار ودرحة التصلب
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التوتر السطحي 

بالرغم من أهمية هذة  الثوابت إال أن املراجع التي توفرت لدينا لم تشمل أي بيانات خاصة بهذة الثوابت 

  مقارنة بني الثوابث الطبيعية والكميائية لزيت بذرة نخلة التمر

 واملصادر الرئيسية للزيوت  النباتية

بيانات جدول رقم )15(  يوضح مقارنة بني بعض ثوابت  زيت بذرة نخلة التمر وثوابت بعض املصادر  اآلخري للزيوت ومنه ميكن 
إستنتاج ومالحظة مايلي :

رقم التصنب

 رقم التصنب  لزيت بذرة نخلة التمر يتراوح من إلى 212-207  وهذا الرقم 

مقارب أو أعلى قليالً من ارقام التصنب  ملعظم لزيوت معظم مصادر الزيوت النباتية التى تراوحت من 187 إلى 202       •

يدل على أن أن  زيت بذرة نخلة التمر  ومعظم الزيوت النباتية األخري حتتوي  في تركیبها على أحماض دهنیة ذات   •
) C18 - C12 (  سالسل كربونیة متوسطة

املواد الغير قابلة للتصنب

نسبة املواد الغير قابلة للتصنب تراوحت  من 0.8 ٪   الى 0.9  ٪ أي أنها أقل من 1 ٪ وهي النسبة املقبولة لزيوت 
الطعام وفي نفس الوقت متقاربة    من نسبتها في  زيوت دوار الشمس والكانوال والذرة ونخيل الزيت .

الرقم اليودي 

الرقم اليودي  لزيت بذرة نخلة التمر يتراوح من 65  إلى 75  وهذا الرقم

أقل بشكل واضح من الرقم اليودي لزيوت كل من دوار الشمس والكانوال وفول الصويا والذرة  -

مقارب للرقم اليودي لزيت الزيتون  وأعلى قليالً من زيت نخيل الزيت  -

إذا أخذنا بعین االعتبار العالقة بني الرقم اليودي ) في معظم احلاالت أقل من 90 ( ودرجة اجلفاف فإننا نستطیع   -
القول أن كل من زيت بذره نخلة التمر وزيت الزيتون وزيت نخيل الزيت تنتمي إلى فئة الزیوت غیر اجلافة .

الرقم اليودي منخفض مقانة بالزيوت النباتية اآلخري مثل زيتوت الزيتون والسمسم والصويا ودوار الشمش وقد   •
يرجع ذلك إلى انخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع 

رقم احلموضة 

رقم احلموضة  لزيت بذرة نخلة التمر  في معظم الدراسات ال تتعدى  2.0 ) يتراوح غالباً بني 1.40 و 1.7  ( ميكن اإلستنتاج أن :

رقم احلموضة لزيت نخلة التمر  قريبه من  أرقام احلموضة للزيوت النباتية املستخدمة كغذاء   -

أن زيت بذرة نخلة التمر يعتبر  من الزيوت املتعادلة غذائیأ ویفسر انخفاض قیمة رقم احلمض لقلة تعرض البذور   -
إلى الهواء أثناء نضج ثمار التمر

انخفاض نسبة األحماض احلرة تدل على امكانية استخدام زيت بذرة نخلة التمر  كزيت صالح للغذاء   -
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رقم البيروكسيد

رقم  البيروكسيد لزيت بذرة نخلة التمر يتراوح من 1إلى 6 وهذا الرقم 

مقارب إل رقام  البيروكسيد  لزيوت  دوار الشمس نخيل الزيت  الذرة التى تراوحت من 1إلى 10  -

أقل من  رقم البيروكسيد لزيت الزيتون  -

معامل اإلنعكاس

اإلنعكاس حول   إعتبار معامل  1.84 ميكن  إلى   1.45 دراسة من  اإلنعكاس   كمتوسط إلصناف كل  قيمة معامل  تراوحت 
1.46  ميثل عدد كبير من األصناف وهذة القيمة مقاربة ملعظم انواع الزيوت النباتية وتدل أن األحماض الدهنيية الداخلة في 

تركبيها ميقاربة في طول السلسلة .

الكثافة النوعية 

ترواحت قيم  الكثافة النوعية لزيت نخلة التمر  من 0.71  إلى 0.93 ويعتبر الرقم 0.90 ممثل لعدد كبير من األصناف وهذة 
القيمة

-  مقاربة ملعظم انواع الزيوت النباتية املستخدمة كغذاء 

-  تدل على أن الزيت أخف من املاء  .

اللزوجة 

رقم اللزوجة  لزيت بذرة نخلة التمر يتراوح من 18إلى 29 وهذا الرقم 

اقل بكثير من لزوجة  زيت الزيتون وزيت الكانوال  -

تعتبر  قيمة اللزوجة لزيت بذرة نخلة التمر  من أقل القيم مقارنة بالزيوت النباتية األخري مما يدل على   -
أن الزيت يحتوي على أحماض متوسطة إلى قصيرة السلسلة  بنسبة عالية . 
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إستنتاج عام

مدى قیم الثوابت الفیزیائیة و الكیمیائیة لزيت بذرة نخلة التمر  تنتمي إلى  مجال الثوابت

 اخلاصة بالزیوت النباتیة املستخدمة كغذاء 

مالحظات عامة:

من النتائج املتحصل علیها یمكن تصنیف بذور نخلة التمر ضمن املصادر الفقیرة للمواد الدهنیة، وهذا مبقارنتها   •
مع نظیرتها من بذور املصادر الزیتیة الغنیة باملواد الدهنیة مثل الزیتون،عباد الشمس، ومنه ال تعتبر بذرة نخیل التمر 
عملیا مصدر هام للزیوت الغذائیة النباتیة وقد أظهرت البحوث بان لزيت بذرة نخلة التمر أهمية خاصة في مجاالت 

الصيدلة ومواد التجميل.

مبقارنة نتائج قیم الثوابت الفیزیائیة والكیمیائیة لزيت بذور نخلة التمر  بثوابت بعض الزیوت املعروفة ، نستنتج   •
أن قیم الثوابت الفیزیائیة و الكیمیائیة لزيت بذرة نخلة التمر  تنتمي إلى  مجال الثوابت اخلاصة بالزیوت النباتیة 

املستخدمة كغذاء

ميكن أعتبار زيت بذرة نخلة من ضمن مصادر الزيوت الصاحلة لغذاء اإلنسان واحليوان source of edible oil وذلك   •
يرجع الى إحتوائه على نسبة عالية من حمض األوليك يجعله جيد الطعم وثبات عند استخدامه للقلي  وانخفض 

نسبة حمض اللينوليك مقارنة بالزيوت النباتية األخرى يخفض  من نسبة عدم التشبع للزيت
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                            مزيد من التفاصيل.....

األبحاث والدراسات التي أجريت 

على زيت  بذرة نخلة التمر

 قبل إستعراض األبحاث والدراسات التي إجريت على زيت بذرة نخلة التمر نرى من املهم توضيح ما يلي :

 األحماض الدهنية 

جدول رقم )3 ( يوضح مايلي : 

الصنف  العدد حسب  ) يختلف  التمر   بذرة نخلة  زيت  أو تشخيصها في  التي  مت  تقديرها  الدهنية  األحماض   •
وطريقة التقدير وإهتمام الباحث  ( .

•  نظراً لإلختالف في  طريقة كتابة اإلسم الشائع  لألحماض الدهنية باللغة العربية في املراجع العربية مت كتابة 
املقابل باللغة اإلجنليزية وهو ثابت  في املراجع األجنبية . 

عدد ذرات الكربون لكل حمض دهني  وعدد الروابط املزدوجة أو الرابطة املضاعفة )C=C(  double bond لألحماض   •
الدهنية الغير مشبعة.  

استعراض بيانات النتائج 

سيتم التركيز على نسب األحماض الدهنية السائدة إلنها متثل أكثر من 95 ٪ في معظم الدراسات .   •

التعبير عن التركيز 

نسب الزيت : يعبر عنها كنسبة مئوية )٪( من وزن البذور   •

نسب األحماض الدهنية : يعبر عنها كنسبة مئوية )٪( من إجمالي األحماض الدهنية املقدرة .   •

•  إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة  الغير مشبعة : يعبر عنها كنسبة مئوية )٪( من إجمالي األحماض 
الدهنية املقدرة . 

إختصارات حالة الشبع أو عدم التشبع

 SAFA= saturated fatty acids احماض دهنية مشبعة  -

MUFA= monounsaturated fatty acids أحماض دهنية أحادية عدم التشبع  -

PUFA= polyunsaturated fatty acid احماض دهنية عديدة عدم التشبع   -

العراق  2013 )48 ( في جتربة اجريت على بذور أربعة أصناف هي دیري و أشرسي وجبجاب و سكري بهدف تقدير   محتواها 
من  الزيت واألحماض الدهنية  ، جدول رقم )16( يوضح ملخص النتائج : 

نسبة الزيت

تراوحت نسبة الزيت ) ٪ من وزن البذور (  من  5.0 لصنف السكري إلى  8.5 لصنف الديري  •

•  كمتوسط لألصناف األربعة كانت النسبة 6.6
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األحماض الدهنية 

تراوح عدد األحماض الدهنية  التي مت تشخيصها من 16 حمض لصنف ديري إلى 21 حمض لصنف أشرسي.  •

•  كمتوسط لألصناف األربعة نسب األحماض الدهنية ) ٪ من إجمالي اإلحماض الدهنية ( السائدة كانت :

 حمض األولييك   :43.7             حمض اللينولييك : 12.7             حمض اللوريك : 12.2        

  حمض الباملتيك : 12.3             حمض امليرستيك : 10.7            حمض الستياريك :4.3

مالحظات 

مجموع األحماض السائدة  ميثل حوالي  95  ٪ من إجمالي األحماض املشبعة وغير املشبعة .  •

تفوق نسبة حمض األولييك حيث كانت في األصناف األربعة فوق 39 ٪ من إجمالي األحماض الكلية ومبتوسط   •
43.7 ٪ لألصناف األربعة.

تفوق نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة مقارنة باألحماض الدهنية املشبعة  حيث كانت في األربع أصناف   •
فوق 53 ٪ من إجمالي األحماض الكلية ومبتوسط 56.6 ٪ لألصناف األربعة

 

املرجع )48 ) :

باستخدام   )Phoenix dactylifera L( التمر  نخيل  من  أصناف  أربعة  نوى  لزيت  الدهنية  األحماض  تقدير   .  2013  . فالح  ضياء   ، الفكيكي 

كرموتوكارفیا الغاز املتصل مبطیاف الكتلة )GC-MS( . مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر اجمللد : 12 العدد : 2-1. ، صفحات 16-30
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في جتربة اجريت على بذور خمسة أصناف هي حالوي وبرحي وساير وزهدي وخضراوي بهدف تقدير      (47) 2013 العراق 
محتواها من الزيت و األحماض الدهنية  جدول رقم )17( يوضح ملخص النتائج :

نسبة الزيت 

تراوحت نسبة الزيت ) ٪ من الوزن اجلاف للبذرة ( من 15.4 لصنف زهدي   إلى 17.8   لصنف حالوي ومبتوسط  16.5   •
لألصناف  اخلمسة 

الحظ الباحث ارتفاع هذة النسبة مقارنة بنتائج البحوث اآلخري   •

األحماض الدهنية

 عدد األحماض الدهنية مت تقديرها  في األصناف اخلمسة تراوح من 10 الى11 حامض دهني مشبع وغير مشبع

)التركيز ٪ من إجمالي األحماض الدهنية(

 األحماض الدهنية الغير مشبعة 

في جميع األصاف تفوقت نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة على نسبة أألحماض الدهنية املشبعة تراوحت   •
نسبتها من 53.3 ٪ لصنف زهدي   إلى 58.5  ٪  لصنف حالوي ومبتوسط 55.1  ٪ لألصناف اخلمسة.

حالوي   لصنف   ٪ و49.2  زهدي  لصنف   ٪ بین44.7  نسبته   تراوحت  حیث  األولى  املرتبة  األولييك  حمض  احتل   •
ومبتوسط 46.2 ٪ لألصناف اخلمسة

األحماض الدهنية املشبعة

تراوحت نسبتها من 41.5 ٪ لصنف حالوي   إلى 46.7  ٪  لصنف زهدي ومبتوسط 44.5 ٪  لألصناف  اخلمسة  •

احتل حمض اللوريك  املرتبة الثانية  حیث تراوحت نسبته بین  ٪16.6 لصنف حالوي و 20.0 ٪ لصنف  خضراوي.  •

نسبة حمض اللينولييك  تراوحت من 7.1 ٪ لصنف برحي  الى  8.0 ٪ لصنف حالوي .  •

نسب حمض امليرستيك  ، وحمض البامليتيك  كانت تتراوح حول 10 ٪   •

املرجع )47) : 

العنبر ، ملى جاسم محمد. 2013. دارسة محتوى نوى التمر من الزیت واالحماض الدهنیة خلمسة اصناف من التمور العراقية .مجلة نخلة 

التمر اجمللد : 12 العدد : 2-1. ، صفحات  56 - 45 .
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العراق 2015 (9 ) في دراسة على بذور صنف ذهدي بهدف دراسة  كفاءة خمس مذيبات إلستخالص الزيت  ودراسة اخلواص 
الطبيعية والكميائية للزيت اوضحت النتائج مايلي :

العوامل املؤثرة على نسبة الزيت املستخلص 

حجم احلبيبات : 

أو  1مم  0.425 مم مقارنة بحجم  الزيت املستخلص  مع  إنخفاض حجم احلبيات وكان افضلها حجم  زادت نسبة 
حجم 2مم .

مدة اإلستخالص :  

ينصح الباحت بأن تكون مدة اإلستخالص 120 دقيقة   

نوع املذيب : 

بالرغم من أن مذيب التلوين Toluene أ أعطى أعلى نسبة زيت إال ان الباحث ينصح بإستخدام مذيب الهكسان  
n-hexane لنواحي إقتصادية 

بصفة عامة للحصول على أفضل  نسبة الزيت  ) 8.5 ٪ ( ينصح الباحت استخدام مذيب n-hexane ملدة 120 دقيقة 
)Methanol, 2-Propanol, Chloroform, Toluene(     وحجم حبيبات  0.425  ملم املذيبات اآلخرى شملت

األحماض الدهنية  

لألحماض  املئوية  النسبة  يلي  فيما  اخلليط    نستعرض  في  وعير مشبع  دهني  مشبع  11جمض   مت تشخیص 
الرئيسة من إجمالي األحماض:

 حمض األولييك  :   51.5 %                   حمض اللوريك :  11.4 ٪       حمض الباملتيك :   13.9 ٪        

  حمض امليريستيك  :  11.5 ٪             حمض الستياريك :  6.6 ٪

مالحظات

أعلى نسبة كانت حلمض األولييك الغير مشبع  ميثل أكثر من 50 ٪ في حني كان حمض الباملتيك املشبع ميثل حوالي   •
14 ٪  من إجمالي األحماض الدهنية.  

غياب حمض لينولييك الذي ميثل نسبة تصل إلى 10 ٪ في العديد من الدراسات   •

• اخلواص الطبيعية والكميائية للزيب

رقم احلموضة :   1.85             رقم التصنب : 206                            معامل اإلنعكاس :     1.446

الرقم اليودي :      45               الكثافة النوعية   : 0.925                   اللزوجة :   29  

املرجع )9 ) :

Ali M.A., T. A. Al-Hattab, And  \I. A. Al-Hydary. 2015. Extraction Of Date Palm Seed Oil )Phoenix Dactylifera( By Soxhlet 
Apparatus. International Journal Of Advances In Engineering & Technology, Vol. 8, Issue 3, Pp. 261 -271 
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تونس 2004 (15)  في دراسة على صنفي عليق Allig   ودقلة نور بهدف دراسة محتواها من األحماض الدهنية وخواص 
الزيت خالل التخزين  ، جدول رقم  )18( يلخص نتئائج الد راسة 

إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

كمتوسط للصنفني  وجد أن نسبة  األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 54.0 ٪) من إجمالي األحماض الكلية( 
معظمها   أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع    41.0 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع            13.0 ٪  •

أحماض دهنیة مشبعة                   45.8 ٪  •

األحماض الدهنية 

مت تشخیص 10أحماض  دهنية  مشبعة وعير مشبعة في الصنفني، وجد أن نسب األحماض الدهنية السائدة) ٪ من إجمالي 
األحماض الكلية( كما يلي:

حمض األولييك  :  40.5 ٪       حمض اللينولييك :   11.9              حمض اللوريك  :    23.5 ٪                   

حمض الباملتيك :   8.4 ٪         حمض امليريستيك :    10.7 ٪         حمض الستياريك :  2.7 ٪

ميثل  حيث    )  Oleic–Lauric( اللوريك  حمض  األوليك-  حمض  فئة  من  التمر  نخلة  بذرة  زيت  يعتبر  السابقة  النسب  من 
مجموعهما حوالي  64 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية 

• اخلواص الطبيعية والكميائية للزيب

نستعرض فيما يلي  خواص الزيت  كمتوسط للصنفني :

رقم احلموضة : 1.6                 معامل اإلنعكاس :  1.46                                الرقم اليودي :  44.8

اللزوجة :   19.5                     املادة الغير قابلة للتصنب :  g/kg( 8.3(                احماض دهنية حرة :0.79 

رقم البيروكسيد : 20.5

مالحظات هامة :

معامل االنعكاس في زيت بذزة نخلة التمر منخفض مما يدل على أن طول السالسل الكربونية لألحماض الدهنية    •
Medium–short تقع  مدى قصير إلى متوسط

لألحماض  الكربونية  السالسل  طول  أن  على  ويدل  اآلخرى   النباتية  بالزيوت  مقارنة  منخفضة  تعتبر  اللزوجة   •
جلسيردات  التراي  من  عالى  ومحتوى   Medium–short متوسط  إلى  قصير  من  األعلى  املدى   في  تقع    الدهنية  

 Triglycerides

على  يدل  وهذا  البكر  الزيتون  زيت  في  لنسبتها  النسبة مشابهة  وهذة   ٪  1 من  أقل  احلرة  الدهنية  األحماض    •
Edible صالحيته لألكل

الرقم اليودي منخفض مقانة بالزيوت النباتية اآلخري مثل زيتوت الزيتون والسمسم والصويا ودوار الشمش وقد   •
يرجع ذلك إلى انخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع 
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Lipid classes of date seed oils تصنيف انواع املركبات  الداخلة في تركيب الزيت ونسبة كل منها

كمتوسط للصنفني وجد نسب املركبات كما يلي : 

 Triglycerides :   97.08   ٪ جليسيريدات ثالثية  •              Neutral lipids  :     97.85 ٪ ليبيدات متعادلة  •

Monoglycerides :0.11 ٪   جليسيريدات أحادية •           Diglycerides :    0.215 ٪   جليسيريدات ثنائية  •

Phospholipids :       0.215 ٪  فسفوليبدات •            Free fatty acids :  0.44 ٪  أحماض دهنية حرة  •

Sterols :          0.335 ٪ استيروالت  •

مالحظات 

في الزيوت النباتية متثل اجلليسريدات الثالثية النسبة األعلى حيث تصل  إلى  98-99 ٪   •

اإلستيرول ميثل النسبة الرئسية للمواد الغير قابلة للتصنب   •

الوزن اجلزئي للجليسيريدات الثالثية في املدي من املتوسط إلى املرتفع  ) ٪ C32–C42, about 27 ( وهذا يعكس   •
وجود أحماض دهنية ذات سالسل قصيرة إلى متوسطة مثل حمض اللوريك وهو املسئول عن غن إنخفاض لزوجة 

زيت بذرة نخلة التمر .

•  بصفة عامة الزيوت الغذائية  حتتوي على خليط مة اجلليسريدات الثالثية ) 95-90 ٪( والثتائية ) 2-1 ٪ ( واألحماض 
احلرة )أقل من 0.5 ٪(
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املرجع )15 ) :

Besbes ,S., C. Blecker, C. Deroanne, G. Lognay, N. Drira, And H. Attia.2004. Quality Characteristics And Oxidative Stability Of 
Date Seed Oil During Storage.Food Sci Tech Int; 10)5(:333–338

 Ammari, Khalt Ihoud, Lemsi, Imkhalbia, S’firi and Tezerzit( في دراسة على خليط بذور 6 اصناف )تونس 2008  )41
Safra(,  مت خلطها بالتساوي بهدف تقدير محتواها من األحماض الدهنية ، ،اوضحت الدراسة مايلي :

نسبة الزيت 

قدرت نسبة في العينة املشتركة بحوالي  ٪8,33 من الوزن  اجلاف للبذرة 

إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

 وجد أن نسبة األحماض الدهنية   ) ٪ من إجمالي األحماض الكلية( الغير مشبعة متثل حوالي 59 ٪ معظمها   أحماض 
دهنیة إحادية عدم التشبع كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة                     40.7 ٪  •

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع   48.3 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع              11.0 ٪  •

األحماض الدهنية 

مت تقدير 8 أحماض  دهنية  مشبعة وعير مشبعة في اخلليط    نستعرض فيما يلي النسبة املئوية لألحماض السائدة من 
إجمالي األحماض:

حمض األولييك:   47.7 ٪                    حمض اللينولييك : 10.5 ٪                     حمض اللوريك  :  17.4 ٪              

 حمض الباملتيك :   10.2  ٪                حمض امليريستيك :    10.2 ٪                 حمض الستياريك :  3.1 ٪

مالحظات

األحماض السابقة ميثل مجموعها حوالي 98  ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  وذلك كمتوسط خلليط األصناف   •
الستة ،

من النسب السابقة يعتبر  زيت بذرة نخلة التمر خلليط هذة األصناف من فئة حمض األوليك - حمض اللوريك   •
)Oleic–Lauric (  حيث ميثل مجموعهما حوالي  65 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية 

املرجع) 41) :

Saafi,E.B. , M. Trigui,R. Thabet,M.Hammami And L. Achour.2008. Common Date Palm In Tunisia: Chemical Composition Of Pulp 

And Pits .International Journal Of Food Science And Technology, 43, 2033–2037

تونس 2012 (40) في دراسة على عشرة  اصناف شملت  هيسة ، فزاني ، كنتيشي ، دقلة نور ، بسر حلو، كنتة ، عليق، أخت 
كنتة ،حرة ، خلطاية Khaltaia بهدف دراسة محتواها من األحماض الدهنية جدول رقم )19( يلخص نتئائج الد راسة

نسبة الزيت  

تراوحت نسبة  الزيت )٪ من وزن البذرة (  من 6.3   إلى 11.0 و 8.2 كمتوسط لألصناف العشرة   
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إجمالي نسب  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة 

50 ٪ معظمها  أحماض دهنیة  الغير مشبعة متثل حوالي  الدهنية  أن نسبة األحماض  كمتوسط للعشرة أصناف وجد 
إحادية عدم التشبع وذلك  من إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة                  50.0 ٪  •

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع   42.8 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع            7.3 ٪  •

األحماض الدهنية

جدول رقم )19( تركيزاألحماض الدهنية الرئيسية   في البذور ) التركيز ٪ من إجمالي األحماض الكلية( ومنه ميكن مالحظة 
ما يلي :

مت تقدير ثمانية عشر حمض دهني  منها سبعة أحماض  غير  مشبعة   األحماض الدهنية نسب األحماض السائدة )٪ من 
إجمالي األحماض الدهنية ( كانت :

حمض األولييك:   36.1 ٪       حمض اللينولييك : 6.0 ٪            حمض اللوريك  :      22.2 ٪                   

حمض الباملتيك :   10.2 ٪    حمض امليريستيك : 11.4 ٪         حمض الستياريك :  4.9 ٪

مالحظات

األحماض السابقة ميثل مجموعها حوالي 90  ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  وذلك كمتوسط لألصناف العشرة ،  •

من النسب السابقة يعتبر  زيت بذرة نخلة التمر لألصناف العشرة من فئة oleic–lauric حيث ميثل مجموعهما   •
حوالي  58 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية

      

املرجع )40) :

Saafi-Ben Salah,E.B., G. F. El Arem, M. Issaoui, S. Dabbou, L. BenYahia, A. Ferchichi, M.Hammami & L. Achour.2012. 
Compositional characteristics and aromatic profile of date palm seeds from seven varieties grown in Tunisia. International 
Journal of Food Science and Technology 2012, 47, 1903–1908 .
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تونس 2017  (17 ) في دراسة على ثالث أصناف شملت دقلة نور وعليق وبلح بهدف املقارنة بني مذيبني إلستخالص الدهون 
    )Agro-solvent  2( ) مصدر نباتي-methyltetrahydrofuran )MeTHFو   ) Petroleum-basedمصدر بترولي(   n-hexane هما

على كمية الدهون ومواصفاتها   

  لدراسة تأثير نوع  تأثير نوع املذيب سنعرض  النتائج بشئ  التفصيل ،جدول رقم )20( تركيز الدهون الكلية واألحماض 
الدهنية الرئيسية   في بذور ثالثة  أصناف تونسية  مت استخالصها بإستخدام مذيبني ومنه ميكن مالحظة ما يلي :

نسبة الزيت 

كمتوسط لألصناف الثالثة وملذيبي االستخالص كانت نسبة الدهون الكلية 5.6 ٪ من وزن البذرة .  •

عند استخدام مذيب  n-hexane تراوحت نسبة الزيت من4.4 ٪ إلى 7.3 ٪ ومتوسط   5.52 ٪ للثالث أصناف  •

•  عند استخدام مذيب    Me TH تراوحت نسبة الزيت  من5.0 ٪ إلى 6.0  ٪ ومتوسط 5.57 ٪ للثالث أصناف لذلك 
يعتبر هذا املذيب بديل جيد  ملذيب الهكسان ) جدول 20 ( . 

إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة 

كمتوسط لألصناف الثالثة  وملذيبي االستخالص وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 53.8  ٪    •
في حني كانت  األحماض الدهنية  املشبعة متثل  46.2   ٪ 

في الثالث أصناف كانت نسبة األحماضةالدهنية الغير مشبعة التقل عن ٪52 ونسبة األحماض املشبعة التقل   •
عن 45 ٪ 

األحماض الدهنية

مت تقدير سبعة  أحماض دهنية  منها خمس أحماض   مشبعة  •

كمتوسط للثالث أصناف وملذيبي االستخالص كانت نسب    ) التركيز ٪ من إجمالي األحماض الكلية( األحماض   •
الدهنية السائدة كما يلي :  

حمض األولييك: 45.4            حمض اللينولييك:  8.6           حمض اللوريك : 22.9             

حمض الباملتيك :9.5             حمض امليريستيك: 10.6         حمض الستياريك : 3.6

مجموع هذة األحماض  ميثل حوالي 97  ٪ من إجمالي األحماض الكلية  

مالحظات

تعتبر األصناف الثالثة ضمن مجموعة  حمض األولييك- لوريك )Oleic–Lauric ( حيث ميثل مجموعهما كمتوسط   •
للثالث أصناف وملذيبي االستخالص  حوالي 68 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية 

في األحماض الدهنية الغير مشبعة تفوقت نسبة حمض األولييك حيث كان اعلى من 44 ٪ في الثالث أصناف   •
وبطريقتى اإلستخالص  

أصناف  الثالث  في   ٪  20 من  اعلى  كان  حيث  اللوريك  حمض  نسبة   تفوقت  املشبعة  الدهنية  األحماض  في   •
وبطريقتى اإلستخالص  

نسبة اجلليسريدات Triglycerides الثالثية متثل حوالى99 ٪ من الزيت الذي مت استخالصه    •
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املرجع )17) :

Ben-Youssef,S. ,J. Fakhfakha, C. Breilb, M. Abert-Vianb, F. Chematb, N. Allouchea .2017 .Green extraction procedures of lipids 
from Tunisian date palm seeds.Industrial Crops & Products 108 : 520 - 525

تونس 2004  (14) في دراسة على صنفي عليق Allig   ودقلة نور بهدف دراسة محتواها من العناصر املعدنية واألحماض 
الدهنية  جدول رقم )21 ( يلخص نتئائج الد راسة  :

نسبة الزيت

كمتوسط للصنفني كانت النسبة 11.5 ٪ من وزن البذرة 

لون الزيت 

اللون مييل األصفر Yellow-coloured مقارنة بالزيوت النباتية وكان لون زيت صنف دقلة نور افتح . 

إجمالي نسب األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة 

 كمتوسط للصنفني وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 63 ٪ معظمها   أحماض دهنیة إحادية 
عدم التشبع وذلك  من إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة                  35.7  ٪  •

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع   45.4 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع            17.7 ٪  •

يالحظ ارتفاع نسبة  األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع  مقارنة بالدراسات األخرى 
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األحماض الدهنية

مت تشخیص 10 عشرة أحماض دهنية مشبعة وعير مشبعة  في زیت الصنفني  وكان تركيز األحماض الدهنية السائدة من 
إجمالي األحماض الدهنية وكمتوسط للصنفني  كمايلي :

   حمض األولييك  : 44.5            حمض اللينولييك: 16.6           حمض اللوريك  : 11.8         

    حمض الباملتيك :13.0             حمض امليريستيك : 6.5          حمض الستياريك :4.3 

األحماض الدهنية السائدة ميثل مجموعها حوالي95 ٪ من إجمالى األحماض الدهنية  

مقارنة  بني الصنفني 

لوحظت فروق واسعة بني بيانات الصنفني )جدول  رقم 21 (  نوضحها فيا يلي:

إحتوت بذور صنف دقلة علي نسبة  عالية )44.3 ٪( من األحماض الدهنية املشبعة مقارنة بصنف عليق ) 27.0 ٪(  •

التشبع مقارنة  الدهنية عديدة عدم  األحماض  ٪( من   14.0( نور علي نسبة منخفضة   دقلة  بذور صنف  إحتوت   •
بصنف عليق ) 21.3 ٪ (

إحتوت بذور صنف دقلة نور علي نسبة منخفضة )12.2 ٪( من  حمض اللينولييك مقارنة بصنف عليق ) 21.0 ٪ (  •

إحتوت بذور صنف دقلة نور علي نسبة مرتفعة  )17.8 ٪( من  حمض اللوريك مقارنة بصنف عليق ) 5.8 ٪ (  •

إحتوت بذور صنف دقلة نور علي نسبة مرتفعة  )9.8 ٪( من  حمض امليريستيك مقارنة بصنف عليق ) 3.1 ٪ (  •

لزوجة الزيت 

لوحظت  فروق كبيرة عند مقارنة لزوجة Viscosity زيت الصنفني حيث كانت mPa.s( 18.3 ( لصنف دجلة نور في 
حني كانت mPa.s(  49.0 ( لصنف علّيق

املرجع )14) :

Besbes ,S., C. Bleckerb, C. Deroanne, N. Drirac, and H. Attia.2004. Date seeds: chemical composition and characteristic profiles 

of the lipid fraction.Food Chemistry 84 : 577–584
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السعودية 2012  ( 10 ) في دراسة على سبعة اصناف بهدف دراسة محتوى بذورها  من  الزيت واألحماض الدهنية ، 
جدول رقم  )22( يلخص نتئائج الد راسة : 

نسبة الزيت  : 

تراوحت نسبة  الزيت )٪ من وزن البذرة (  من 4.7 لصنفي خالص وبرحي   إلى 7.7  لصنف منيفي و  5.7 كمتوسط 
للصناف السبعة 

األحماض الدهنية

جدول رقم )22( يستعرض تركيز  األحماض الرئيسة كنسبة مئوية من إجمالي األحماض الكلية

في جميع  األصناف مت تقدير أربعة عشر حمض دهني  منها ستة أحماض  غير  مشبعة.  •

  ٪ 40 السبعة أصناف فوق  األولييك حيث كان في  الغير مشبعة تفوقت نسبة حمض  الدهنية  في األحماض   •
ومبتوسط عام 42.6 ٪ لألصناف السبعة

في األحماض الدهنية املشبعة تفوقت نسبة حمض اللوريك  حيث كان في السبعة أصناف فوق 19 ٪  ومبتوسط   •
عام 21.9 ٪ لألصناف السبعة 

•  تركيز األحماض اآلخرى كمتوسط لألصناف السبعة  كان كما يلي :

          حمض اللينولييك  : 7.9 ٪                حمض الباملتيك :  10.1  ٪

         حمض امليريستيك : 12.9 ٪             حمض الستياريك : 2.5 ٪

•    األحماض الدهنية السائدة ميثل مجموعها حوالي 94 ٪ من إجمالي األحماض الدهنية وذلك كمتوسط لألصناف 
السبعة ،

املرجع  ) 10 ) :

Al Juhaimi,F., K. Ghafoor, And M.M. Ö Zcan. 2012. Physical And Chemical Properties, Antioxidant Activity, Total Phenol And 
Mineral Profile Of Seeds Of Seven Different Date Fruit )Phoenix Dactylifera L.( Varieties.International Journal Of Food Sciences 
And Nutrition, 63)1(: 84–89.
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السعودية 2003  ( 7 ) في دزاسة شملت بذور 14  منها 10 أصناف مت احلصول عليها من السوق احمللي )روثانة،الشارة، برني 
،ربيعة، شلبي ، مبروم ، عنبرة ، سكري ، صقعي ، صفري ، صفوي (  ومن مصر لبنة Lobanah  ومن العراق صنفي    شورسي  

shorcy  ومترعراقي Tamriraqومن ايران صنف بامي. جدول رقم  )23( يلخص نتئائج الد راسة

نسبة الزيت 

 ٪  6.7 9.3  ٪  شلبي ومبتوسط  إلى  5.4 ٪ لصنفي عنبرة وصقعي  تراوحت من  البذرة(   وزن  ) ٪ من  الزيت  نسبة 
لألصناف األربعة عشر.

األحماض الدهنية 

مت تشخیص 11 حمض دهني  مشبع وغير مشبع في بذور األربعة عشر صنف  •

نسبة إجمالي األحماض الدهنية السائدة وغير السائدة  التي مت تقديرها تراوحت من 97.9 ٪ إلى 99.8 ٪  •

•    نستعرض فيما يلي نسب األحماض الدهنية السائدة كمتوسط لألصناف األربعة عشر  )التركيز: ٪ من من 
أجمالي األحماض الدهنية املقدرة(

حمض األولييك : 47.0              حمض اللينولييك :  ٪8.6               حمض اللوريك :  14.2.٪

حمض الباملتيك : 11.8 ٪          حمض امليريستيك : 11.7 ٪            حمض الستياريك: 3.8 ٪ 

األحماض  منإحمالي   ٪  96 حوالي  ميثل  السابقة  الدهنية  األحماض  مجموع  عشر  األربعة  لألصناف  كمتوسط 
الدهنية .

تفوق نسبة حمض األولييك حيث لم ينخفض تركيزة عن 40 ٪  في حني كان متوسط األربعة عشر صنف 47 ٪   •
من إجمالي األحماض الدهنية .

         

املرجع ) 7 ( : 

Al-Shahib ,W. and R. J. Marshall .2003. Fatty acid content of the seeds from 14 varieties of date palm Phoenix dactylifera L. 

International Journal of Food Science and Technology, 38, 709–712
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السعودية  2018 ( 33 ) في دراسة على بذور  ستة أصناف شملت خالص ، برحي، خضري ،صقعي، سكري، سلج ، بهدف 
محتواها من الزيت وتقدير ثوابت  الزيت الطبيعية والكيميائية ، جدول رقم  )24( يلخص نتئائج الد راسة :

نسبة الزيت 

نسبة الزيت ) ٪ من وزن البذرة(  تراوحت من 5.9 ٪  لصنف سكري إلى 7.8  ٪ لصنف برحي ومبتوسط 6.9  ٪ لألصناف 
الستة .

لون الزيت 

 Yellow اللون السائد لزيت لألصناف الستة كان اللون األصفر  

إجمالي األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

كمتوسط لألصانف الستة وجد أن األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 57 ٪ من إجمالي األحماض الكلية 
كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة :                                                  42.2 ٪  •

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع :                                   49.6 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع  :                                           8.2 ٪  •

UFA / SFA   :     1.37   نسبة األحماض الغير املشبعة إلى املشبعة  •

                                             PUFA /SFA. : 0.196 نسبة األحماض عديدة عدم التشبع إلى املشبعة  •

األحماض الدهنية 

مت تشخیص 24 حمض دهني  مشبع وغير مشبع في بذور األصناف الستة     •

نستعرض فيما يلي  متوسط نسب األحماض السائدة  )التركيز: ٪ من من أجمالي األحماض الدهنية املقدرة(  •

حمض األولييك : 48.7 ٪            حمض اللينولييك :  8.1 ٪         حمض اللوريك : 17.3 % 

حمض الباملتيك :  9.9 ٪         حمض امليريستيك : 10.7 %        حمض الستياريك : 2.8 %

مالحظات 

كمتوسط لألصناف الستة مجموع األحماض الدهنية السابقة ميثل حوالي 96 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية .  •

في األحماض الدهنية الغير مشبعة تفوقت نسبة حمض أولييك حيث كانت في األصناف الستة  فوق 45 ٪ .  •

في األحماض الدهنية املشبعة تفوقت نسبة حامض لوریك  حيث كانت في األصناف الستة فوق 15 ٪.  •

اخلواص الطبيعية والكيميائية للزيت 

نستعرض فيما يلي  خواص األحماض الدهنية االرئيسة كمتوسط لألصناف الستة 

األحماض الدهنية احلرة : 0.50         رقم  التصنب  :   206.0               معامل اإلنعكاس :1.46

الرقم اليودي : 56.8                         الكثافة  :0.92                           رقم البيروكسيد :4.70

الوزن اجلزئي   817.1
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مالحظات 

إنخفاض قيمة احلموضة ورقم البيروكسيد مقارنة بنخيل الزيت  يدل على جودة زيت بذرة نخلة التمر وإمكانية   •
استخدامها للطعام . 

إنخفاض رقم البيروكسيد مقارنة بزيت دوار الشمس  ) 6.07 (  يدل على إنخفاض حالة التأكسد لزيت بذرة نخلة التمر   •

التمر على أحماض  طول السلسة  أن زيت نخلة  النباتية يدل على  الزيوت  التصنب مقارنة ببعض  ارتفاع  رقم   •
 Short-chain fatty acids )C12, C14(   الكرونيية  يقع في مى السالسل القصيرة

انخفاض الرقم اليودي مقارنة املصادر األخري يعكس حالةالتشبع أو  عدم التشبع وفي زيت نخلة التمر يدل على   •
احتوائه على نسبة عالية من األحماض املشبعة 

معامل االنعكاس مثل الرقم اليودي يعكس حالةالتشبع أو عدم التشبع  •

نتائج اخلواص الطبيعية والكيميائية لزيوت األصناف التي مت دراستها تدل على إمكانية استخدام زيت بذرة نخلة   •
التمر في مجال الغذاء
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املرجع )33( : 

 Nehdi , I.A. ,H. M. Sbihi , C.P. Tan, U. Rashid, and S.Ibrahim .2018. Chemical Composition of Date Palm )Phoenix dactylifera L.( 

Seed Oil from Six Saudi Arabian Cultivars. Journal of Food Science r Vol. 83, Nr. 3:624 -630 ., 

السعودية  2015 (44 )  في دراسة على بذور  ستة أصناف شملت  سلج ومنيفي وسكري وبرحي خالص ورزير وساللة 
بذرية بهدف محتواها من الزيت وتقدير ثوابت  الزيت الطبيعية والكيميائية جدول رقم ) 25( يلخص نتئائج الدراسة : 

الزيت

• نسبة الزيت  :

 تراوحت )٪ من وزن البذرة ( : من  6.73 % لصنف برحي إلى 10.89 % لصنف خالص ومبتوسط 8.71 ٪ لألصناف السبعة 

•  لون الزيت :

 يتوقف على الصنف حيث يأخذ درجات من األصفر إلى األخضر كما هو واضح مما يلي : 

  Yellow-Greenصنف سكري : أصفر مخضر   -

 Yellow أصناف خضري وصقعي والساللة البذرية:  أصفر  -

            Green صنف برحي : أخضر  -

           charteuse صنف سلج : أخضر مصفر  -

األحماض الدهنية

نستعرض فيما يلي  متوسط نسب األحماض السائدة  )التركيز: ٪ من من أجمالي األحماض الدهنية املقدرة(

  حمض اللينولييك :  10.8 ٪         حمض اللوريك : 20.9              حمض الباملتيك :  7.7 ٪              

حمض امليريستيك : 10.1              حمض الستياريك : 2.1

مالحظات 

التفاوت الكبير في نسب األحماض الدهنية خاصة  حمض اللوريك )8.7 ٪ - 49,3 ٪( وحمض الباملتيك  •
  )18.1 - 4.8( 

حمض اللوريك كان احلمض السائد في معظم األصناف خيث لوحظ ارتفاع نسبته  في بعض األصناق حيث وصل   •
إلى 49.3 في  بذور الساللة البذرية يلية صنف خالص بنسبة 24.2 ثم صنف سلج بنسبة 19.4 ٪ 

يالحظ غياب حمض األولييك الذي ميثل نسبة عالية في الدراسات األخرى.  •
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اخلصائص الطبيعية والكيميائية للزيت 

نستعرض فيما يلى اخلصائص الطبيعية والكيميائية للزيت كمتوسط لألصناف الستة

رقم احلموضة : 2.55            رقم التصنب : 213              

معامل اإلنعكاس : 1.460       الرقم اليودي :  81.5         

مالحظات

ارتفاع رقم احلموضة  عن 2 مقارنة بالدراسات األخرى حيث كان الرقم غالباً اقل من 2   •

الرقم اليودي  تراوح من 74.2 إلى 86.6  ارتفاع الرقم اليودي يدل على وجود العديد من الروابط الغير مشبعة   •

تقسم الدهون  بناء على الرقم اليودي إلى  جافة Dry وشبة جافة Semi dry   وغير جافة  Nondry  وحيث الرقم اليودي في 
في األصناف السبعة أقل من 100 فإن زيت بذرة نخلة التمر يعتبر زيت غير جاف Nondrying oil  وغير مشبع

املرجع )44( :

Soliman SS,  R.S.Al-Obeed, T.A. Ahmed .2015. Physico-chemical characteristics of oil produced from seeds of some date palm 
cultivars )Phoenix dactylifera L.( . J Environ Biol. 2015 Mar;36)2(:4559-

اإلمارات 2013 ( 28)  في دراسة موسعة شملت بذور 18 صنف هي :خالص، برحي، لولو ،مجهول، سلطانة، فرض، مكتومي، 
جبري ،  خضري ، رزيز  ،دباس ، نبتة سيف ، شيشي ،  أبومعان ، شبيب ، صقعي ، سكري ،شيكات ، خالص ) جميعها في مرحلة 

التمر(  مت احلصول عليها من أحد مصانع التمور بهدف دراسة محتواها من الزيت واألحماض الدهنية، اوضحت النتائج مايلي :



59

األحماض الدهنية

جدول رقم )26(  يوضح مدى تركيزاألحماض الدهنية الرئيسية في بذور الثمانية عشر  صنف ومنه ميكن مالحظة ما يلي :

•  مت تقدير سبعة عشر حمض دهني  منها سبعة  أحماض   مشبعة   وأربعة أحماض احادية عدم التشبع وستة  
أحماض عديدة عدم التشبع

•  تشترك بذور األصناف الثمانية عشر  بإحتوائها  12  حمض دهني من إجمالي األحماض الدهنية السبعة عشر  

كمتوسط لألصناف الثمانية عشر كان تركيز ) ٪ من إجمالي األحماض الدهنية( األحماض الدهنية السائدة  كما يلي :   •

حمض األولييك:  47.5 ٪            حمض اللينولييك:    10.2 ٪             حمض الباملتيك : 12.4 ٪

 حمض امليريستيك : 14.5 ٪       حمض الستياريك : 3.4 ٪ 

مالحظات هامة : 

لوحظ غياب حمض اللوريك  الذي يشكل نسبة  كبيرة   من األحماض الدهنية في الدراسات اآلخري .   •

في األحماض الدهنية الغير مشبعة تفوقت نسبة حمض األولييك حيث كان في في الثمانية عشر أعلى من 41   •
٪ من إجمالي األحماض الكلية.

على  ويعمل   trans-isomer من  ادنى  ومستوى  وحد  التشبع  درجة  إلنخفاض  ايجابية  تاثيرات  األولييك  حلمض   •
تخفيض LDL cholesterol في الدم  وثبات عالى ضد األكسدة .

Frying stability الدهون السائلة الغنية باألوليك عادة ما تكون جيدة املذاق وثابتة عند التحمير  •

وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي57 ٪ من إجمالي األحماض الكلية معظمها   أحماض   •
دهنیة إحادية عدم التشبع وذلك كمتوسط لألصناف الثمانية عشر. 

 Edible oil, cooking oil and salad oil تركيب زيوت الثمانية عشر صنف يظهر صالحيتها لالستخدام الغذائي  •
اضافة إلى قيمتها الغذائية

=

املرجع ) 28( :

Habib,H.M., H. Kamal, W. H. Ibrahim, A. S. Al Dhaheri.2013.Carotenoids, fat soluble vitamins and fatty acid profiles of 18 varieties 

of date seed oil.Industrial Crops and Products 42 :56725( .572-(



60

اإلمارات 1989 ( 4 ) في دراسة على خمسة أصناف ،مت جمع العينات قي مرحلة اجلمري ) ثمار مكتملة النمو (  أوضحت 
الدراسة ما يلي :

نسبة الزيت :

كمتوسط لألصناف اخلمسة كانت نسبة الزيت  9.0 ٪ من وزن البذرة 

األحماض الدهنية

كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن تركيزاألحماض األحماض الدهنية  ) ٪ من إجمالي األحماض الدهنية   (  كما يلي :

حمض األولييك :  56.1 %            حمض اللينولييك   :11.6 ٪           حمض اللوريك  :  8.3 ٪                

 حمض الباملتيك :   11.9 ٪         حمض امليريستيك :    6.0 ٪           حمض الستياريك :  2.6  ٪

املرجع ) 4 ) : 

Al-Hooti,S.,J.S. Sidhu and H. Qabazard . 1998 . Chemical composition of seeds date fruit cultivars of United Arab Emirates 
.Journal of Food Science and Technology -Mysore- 35)1(:46 )1(

 )Kharak( كاراك ,) Khasi( مزافتي ، برحي, كاسي ، )إيران  2016 (39)  في دراسة على 6 أصناف شملت  استة عمران  ) ساير
،  زهدي  بهدف تقدير محتوي بذورها من الزيت واألحماض الدهنية ، جدول رقم  )27( يلخص نتئائج الد راسة :

نسبة الزيت  

تراوح تركيز الزيت  )٪ من الوزن اجلاف للبذرة (  من  8.22 ٪ لصنف كاراك  إلى ٪11.80   لصنف ومبتوسط 10.37 ٪ 
لألصناف الستة

إجمالي نسبة  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

كمتوسط للستة أصناف وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 50 ٪ معظمها   أحماض دهنیة إحادية 
عدم التشبع وذلك  من إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي :

أحماض دهنیة مشبعة                  49.2 ٪  •

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع   42.8 ٪  •

احماض  عديدة عدم التشبع            8.0 ٪  •

األحماض الدهنية

جدول رقم )26(  يوضح تركيزاألحماض الدهنية الرئيسية   في بذور   األصناف  الستة ومنه ميكن مالحظة ما يلي :

تركيز األحماض الدهنية

مت تقدير إثنى عشر حمض دهني  منها ستة أحماض  غير  مشبعة ،   األحماض الدهنية السائدة كانت نسبها كما يلي : 

حمض األولييك : 43.6 ٪          حمض اللينولييك ؛  7.1 ٪       حمض اللوريك :  22.9 ٪

  حمض الباملتيك : 10.2 ٪        حمض امليريستيك : 11.8 ٪        حمض الستياريك : 2.7 %
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مالحظات

األحماض السائدة  ميثل مجموع نسبها  حوالي  95  ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  كمتوسط لألصناف الستة.  •

لم تالحظ فروق كبيرة في تركيز األحماض الدهنية بني األصناف الستة )  جدول 27 (  •

في األحماض الدهنية الغير مشبعة تفوقت نسبة حمض أولیك حيث كان في األصناف الستة أعلى من 40 ٪ من   •
إجمالي األحماض الكلية ومبتوسط عام 43.6 ٪ لألصناف الستة.

في األحماض الدهنية املشبعة تفوقت نسبة حمض لوریك  حيث كان في األصناف الستة أعلى من 20 ٪ من   •
إجمالي األحماض الكلية ومبتوسط عام  22.9 ٪ لألصناف الستة .

      

املرجع )39) 

Rezaeenia,A., A.A. Naserian and A. Mokhtarp. 2016 . Chemical Composition, Fatty Acids Profile and Biological Evaluation of 
Tannins of Selected Date Seeds Grown in Iran.Iranian Journal of Applied Animal Science 6)3(, 517524-

إيران  2012 (19 ) في دراسة على بذور 14 صنف شملت  شكر , زهدي ، مكتوب ، مجهول ،خنيزي ،كابكاب، كابكاب دالكي 
2، ،شهابي ، شهابي 2   ، شاهاني ، الشت،   جوفتار ، كاسي ،  ساير بهدف دراسة محتواها من الزيت و األحماض الدهنية 

جدول رقم  )28( يلخص نتئائج الد راسة : 

نسبة  الزيت

تراوحت نسبة  الزيت )٪ من وزن البذرة (  من 4.6 ٪  لصنف كبكاب إلى 7.7  ٪ لصنف مكتوب ومبتوسط 6.1  ٪ 
لألصناف األربعة عشر
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إجمالي نسب  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة 

التركيز : نسبة مئوية من إجمالي األحماض الدهنية 

نسبة األحماض الدهنية املشبعة   •

  تراوحت النسبة من 41.4 ٪ لصنف شهابي 2 إلى 60.2 ٪ لصنف شاهاني  ومبتوسط 49.8    ٪   لألربعة عشر صنف 

نسبة األحماض الدهنية الغيراملشبعة    •

تراوحت النسبة من  38.8 ٪ لصنف الشت  إلى  57.3 ٪ لصنف شكر ومبتوسط ٪48.7   لألربعة عشر صنف 

:  ) USFA/SFA(    نسبة األحماض الدهنية  الغير مشبعة إلى املشبعة  •

 تراوحت النسبة من 0.66 ٪ لصنف شهاني إلى ٪1.34 لصنف شكر ومبتوسط    0.99 ٪ لألربعة عشر صنف 

األحماض الدهنية 

 مت تقدير سبعة أحماض دهنية  في بذور األربعة عشر صنف جدول رقم )28( يوضح نسب الدهون الرئيسية  ومنة يالحظ 
مايلي : 

وجود فروقات واضحة في التركيز  ) ٪  من إجمالي األحماض الدهنية( بني األصناف اخملتلفة خاصة في حالة الزيت    •
واألحماض الدهنية حيث كان مدى التركيز كما يلي ؛

حمض األولييك : )33.4 - 51.4(          حمض اللينولييك :) 5.3 - 7.9(     حمض اللوريك :)18.8 - 31.6 (      
حمض الباملتيك :)8.3 - 12.2 (        حمض امليريستيك: )10.7 - 19.7(

كمتوسط لألصناف األربعة عشر كان تركيز) ٪ من إجمالي األحماض الدهنية  ( األحماض الدهنية السائدة كما   •
يلي:                                       

حمض األولييك  :42.7 ٪          حمض اللينولييك :  6.5  ٪           حمض اللوريك :  24.4. ٪                       

حمض الباملتيك :  10.0 ٪          حمض امليريستيك :13.3 ٪         حمض الستياريك :3.5 ٪ 

مجموع نسب األحماض السائدة ميثل مجموعها حوالي 96 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية
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مالحظات

األحماض  إجمالي  من   ٪  42.7 صنف  األربعة عشر  متوسط  كان  حيث  كان  حيث  أولييك   حمض  نسبة  تفوق   •
الكلية 

ارتفاع نسبة اللوريك مقارنة بالدراسات األخرى حيث تراوحت من ٪18.8 إلى 31.6 ٪ ومتوسط 24.4 ٪  •

cox value تروحت من  0.88 ٪ إلى 1.24 ومتوسط  1.08 مما يدل على ثبات األكسدة oxidative stability مقارنة   •
6.5 في دوار  اللينوليك حيث تصل هذة النسبة إلى  النباتية األخريوهذا يرجع إلى إنخفاض محتواها من  بالزيوت 

الشمس و6,3 في زيت السمسم

املرحع )19) :

Biglar,M., M. Khanavi, M. Hajimahmoodi, S. Hassani, G. Moghaddam, N. Sadeghi ,and M. R. Oveisi.2012. Tocopherol Content and 

Fatty acid Profile of Different Iranian Date Seed Oils. Iranian. Journal of Pharmaceuticals Research.11 )3(: 871878- .

إيران 2012 ( 38) في دراسة على بذور  ثالث أصناف شملت كابكاب وشكر وشهابي بهدف تقدير خصائص الزيت  جدول 
رقم  )29( يلخص نتئائج الد راسة :

نسبة الزيت

نسبة   الزيت )٪ من وزن البذرة (  تراوحت من 8.2 ٪ الى 9.1  ٪ ومبتوسط 8.6  ٪ لألصناف الثالثة

األحماض الدهنية

مت تقدير10 أحماض دهنية   نستعرض فيما يلي تركيز) ٪ ( األحماض الدهنية السائدة من إجمالي األحماض  وكمتوسط 
لألصناف الثالثة:

 حمض األولييك  :٪33.6                حمض اللينولييك :  5,3 ٪                  حمض اللوريك :  29.0. ٪             
حمض الباملتيك :12.7 ٪                حمض امليريستيك : ٪15.7                 حمض الستياريك : 2.0   
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مالحظات

نسب األحماض السائدة ميثل مجموعها اكثر من 96 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  •

يالحظ ارتفاع نسبة اللوريك مقارنة بالدراسات األخرى حيث تراوحت من 25.6 ٪ إلى 30.8 ٪  •

يالحظ إنخفاض نسبة األوليك مقارنة بالدراسات األخرى حيث تراوحت من 31.5 ٪ إلى 37.6  ٪  •

اخلصائص الطبيعية والكميائية  للزيت

نستعرض فيما يلي  خواص األحماض الدهنية االرئيسة كمتوسط لألصناف الثالثة 

رقم احلموضة:                            1.05  -

-  معامل اإلنعكاس :                  1.462      

رقم البيروكسيد :                      1.04        -

Totox )mequiv/kg (  :               4.64  -

p-An V )mequiv/kg (:                2.53  -

املرجع) 38) :

Razavizadeh,A.M., R.Razavizadeh.G H. Mohebbi, and A. Barmak. 2012 . Oil characteristics and fatty acid profile of seeds from 
three varieties of date palm )Phoenix dactylifera( cultivars in Bushehr-Iran.  African Journal of Biotechnology Vol. 11)57(, pp. 
1208812093-

إيران 2017  ( 24 ) في دراسة على بذور  صنفي Mazafati )Jiroft & Bam( و Kalutah بهدف تقدير خصائص الزيت   اوضحت 
الدراسة مايلي:

نسبة الزيت

نسبة   الزيت )٪ من وزن البذرة (  تراوحت من 10.7 ٪ الى 14  ٪ ومبتوسط 12.2  ٪ للقيم  الثالثة

األحماض الدهنية

األحماض   إجمالي  من  السائدة  الدهنية  األحماض   )  ٪ تركيز)  يلي  فيما  نستعرض  دهني   حمض  تقدير13  مت   •
وكمتوسط للقيم الثالثة:

       حمض األولييك  :49.4 ٪           حمض اللينولييك :8.0 ٪           حمض اللوريك :  14.7. ٪                        

    حمض امليريستيك :  10.8 ٪         حمض الباملتيك :11.4 ٪          حمض الستياريك : 3.2   ٪

مالحظات

مجموع األحماض السائدة ميثل حوالي 97.0 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  •

يعتبر زيت الصنفني من فئة حمض األولييك -حلمض اللوريك oleic-lauric oil حيث كان ميثل مجموعها حوالي   •
64.0 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية

لم تالحظ فروقات كبيرة بني القيم الثالثة ملعظم األحماض الدهنية  •

يالحظ إرتفاع نسبة األولييك وانخفاض نسبة اللوريك مقارنة بالدراسة السابقة  •
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اخلصصائص الطبيعة والكيميائية للزيت

نستعرض فيما يلي  خواص األحماض الدهنية االرئيسة كمتوسط لألصناف الثالثة :

رقم  التصنب    :       228.1               معامل اإلنعكاس : 1.458

رقم  البيروكسيد :      15.6              الرقم  اليودي  :     55.2

املرجع )24) :

Dehdivan,N.S. and B. Panahi.2017.Physicochemical Properties of Seeds and Seeds Oil Extracted from Iranian Date Palm Cultivars. Biological 

Forum – An International Journal 9)1(: 139144-

املغرب 2015  ( 18 ) في دراسة شملت 3 أصناف هي بوسطامي ومجهول و بوفقوس   بهدف دراسة محتواها من الزيت 
واألحماض الدهنية ، جدول رقم  )30( يلخص نتئائج الد راسة :

نسبة الزيت

نسبة   الزيت )٪ من وزن البذرة (  تراوحت من 5.7 ٪ الى 7.0 ٪ ومبتوسط 6.5 ٪  لألصناف الثالثة

إجمالي نسب  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

كمتوسط لألصناف الثالثة  وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 55.8 ٪ معظمها   أحماض دهنیة 
إحادية عدم التشبع وذلك  من إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة :                  44.3 ٪  -

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع :   47.0 ٪  -

احماض  عديدة عدم التشبع :            8.8 ٪  -

نسبة األحماض عديدة عدم التشبع إلى األحماض املشبعة )PUFA /SAF ء(  :  0.197  -

• األحماض الدهنية 

يلي  الثالثة نستعرض فيما  الثالثة كمتوسط لألصناف  األصناف  15حمض  دهني  مشبع وعير مشبع  في  مت تشخیص 
النسبة املئوية لألحماض الدهنية السائدة من إجمالي األحماض الدهنية كما يلي :

حمض األولييك : 46.5 %      حمض اللينولييك :  8.6 ٪           حمض اللوريك :       18.0 ٪          

  حمض الباملتيك :  10.8 ٪      حمض امليريستيك :  11.4 ٪       حمض الستياريك :    3.2 ٪ 

األحماض السائدة متثل  حوالي 98 ٪ من إجمالي األحماض الدهني

اخلصصائص الطبيعة والكيميائية للزيت 

نستعرض فيما يلي  خواص  األحماض الدهنية االرئيسة كمتوسط لألصناف الثالثة 

رقم احلموضة :  1.5           رقم التصنب  :  213.3         رقم البيروكسيد :  1.1      

الرقم اليودي :    51.2        املادة الغير قابلة للتصنب :  0.9 
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مالحظات

زيت بذرة األصناف حتت الدراسة ميكن اعتبارة أمن كغذاء إلنخفاض رقم البيروكيد ) 1.1( حيث يشترط في الزيوت   •
الغذائية أن يكون أقل من 3.0

إرتفاع رقم التصنب يدل على إمكانية استخدام الزيت  بعد تشبيعة في صناعة الصابون والشامبو  •

رقم احلموضة مقارب لرقم احلموضة في زيت الزيتون  •

املرجع )18) :

Bouhlali E.T., C. Alem, J. Ennassir , M Benlyas a, A. N. Mbark c, Y. F. Zegzou .2015. Phytochemical compositions and antioxidant 
capacity of three date )Phoenix dactylifera L.( seeds varieties grown in the South East Morocco. Journal of the Saudi Society 
of Agricultural Sciences: 350 -357 .

اجلزائر  2016 ( 16) في دراسة على أربعة  اصناف شملت دقلة نور و دقلة بيضا ومخ دقلة وحمراية  بهدف تقدير محتوى 
بذورها من الزيت و األحماض الدهنية 

جدول رقم )31( يوضح نسب الزيت  في بذوراألصناف األربعة  ومنة يالحظ  املدي الواسع  في محتوي بذور األصناف  من الزيت 
ومعظم األحماض الدهنية كما هو واضح مايلي :
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نسبة الزيت  

تروحت نسبة )التركيز : ٪ من وزن البذرة ( من 6.0 ٪  إلى  10.4 ٪  و8.5 كمتوسط لألصناف األربعة .

إجمالي نسب  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة 

التركيز : نسبة مئوية من إجمالي األحماض الدهنية 

نسبة األحماض الدهنية املشبعة  تراوحت من  23 .5 ٪ إلى  51.8 ٪  ومبتوسط  ٪37.3   لألصناف األربعة    •

نسبة األحماض الدهنية الغيراملشبعة  تراوحت من  48.2 ٪  إلى  73.0 ٪  ومبتوسط 60.1. ٪   لألصناف األربعة    •

األحماض الدهنية  

مت تقدير ثمانية أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة وقد لوحظ وجود فروقات واضحة في التركيز  ) ٪ ( بني األصناف اخملتلفة 
خاصة في حالة أحماض  اللینولك  واللوریك  ومرسیتك  حيث كان مدى التركيز كما يلي ؛

   حمض األولييك : )41.6 - 36.2(     حمض اللينولييك: ) 36.2 - 6.7 (      حمض اللوريك:  )23.6 - 7.1 (

  حمض اللوریك:  )11.4 - 10.3(         حمض امليريستيك : )12.1 - 3.4 (     حمض الستياريك: )3.6 - 2.2(

كمتوسط لألصناف األربعة  كان تركيز) ٪ ( األحماض الدهنية السائدة كما يلي:                                       

حمض األولييك : 40.7        حمض اللينولييك : 20.7        حمض اللوريك : 15.2.                                    

حمض الباملتيك :10.7        حمض امليريستيك : 7.8    حمض الستياريك : 2.96

مالحظات 

نسب األحماض السائدة  ميثل مجموعها حوالي93 ٪ من إحمالي األحماض الدهنية  •

تفوق نسبة حمض أولييك )oleic( حيث كان حيث كان متوسطه لألصناف األربعة 42.7 ٪ من إجمالي األحماض   •
الكلية 

في صنف حمراية يالحظ إرتفاع نسبة األحماض الدهنية الغير املشبعة )73.0 ٪(  ويرجع ذلك  إلى إرتفاع نسبة    •
حمض اللينولييك الغير مشبع  )36.2 ٪( وإنخفاض نسبة حمضي اللوريك )7.1 ٪( وامليرستيك )3.6 ٪(  املشبعة .
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املرجع ) 16) :

Boussena Z., And M. Khali 2016 . Extraction And Chemical Composition Of Algerian Date Seeds Oil .2016 .Nutr. Santé, Vol.05 

N°02: 100 -106

اجلزائر 2013  ( 49 ) في دراسة على خمسة اصناف شملت : تفزوين ، حمراية ، دقلة بيضاء ، غرس ، دقلة نور  بهدف تقدير 
نسبة الزيت والثوابت الفيزيائية والكيميائية  للزيت املستخلص   ،ا جدول رقم ) 32( يلخص نتئائج الد راسة: 

نسبة الزيت 

نسبة الزيت في بذور األصناف اخلمسة كانت متقاربة حيث تراوحت   من  4.71 ٪ إلى  5.51 ٪  ومبتوسط 5.12 ٪ 
لألصناف  اخلمسة 

مالحظات 

غیر  الدهنیة  األحماض  على  احتوائها  إلى  ذلك  ویعود  الغرفة  حرارة  درجة  في  سائلة  املستخلصة  الزیوت  كل   •
املشبعة وهي ذات لون أصفر )أصفر مخضر إلى أصفر محمر(.

من النتائج املتحصل علیها یمكن تصنیف بذور نخلة التمر التي إجريت عليها الدراسة ضمن املصادر الفقیرة   •
للمواد الدهنیة، وهذا مبقارنتها مع نظیرتها من بذور املواد الزیتیة الغنیة باملواد الدهنیة مثل الزیتون،عباد الشمس، 

ومنه ال یعتبر نوى نخیل التمر عملیا مصدر هام للزیوت الغذائیة النباتیة

الثوابت الفیزیائیة) الطبیعیة ( والكيميائية  للزيت:

  رقـم احلامض  : تراواح  من 0.84  إلى 1.40 ومبتوسط 1.18   للألصناف اخلمسة 

  الرقم اليودي  : تراواح من 67.56  إلى 79.95 ومبتوسط 74.73 للألصناف اخلمسة 

  رقـم األسـتر    : تراواح  من 207.55  إلى 213.3 ومبتوسط 211.14 للألصناف اخلمسة 

  رقـم التصنب    : تراواح  من 211.31  إلى 216.92 ومبتوسط 214.21 للألصناف اخلمسة

  الكثافة النوعیة : تراوحت الكثافة النوعية  من 0.69 إلى 0.90 ومبتوسط 0.79 لألصناف  اخلمسة 

معامل اإلنكسار : قيم معامل اإلنكسار لألصناف اخلمسة  متقاربة جداً حيث كانت 1.502)20 م٥( 

الكتل اجلزئية لألحماض واجللسريدات :

اجلزیئیة  الكتل  قیم  g/mol  776- 796(،و  بین)  محصورة   M TG الثالثیة  للجلیسریدات  املتوسطة  اجلزیئیة  الكتل  قیم 
.)g/mol 234- 252( محصورة بین M AG املتوسطة لألحماض الدهنیة املكونة للجلیسریدات الثالثیة

مالحظات هامة :

مبا أن قیم رقم احلمض في الزیت للعینات املدروسة ال تتعدى2  )> 2 (نستنتج قلة األحماض الدهنیة احلرة ومنه   •
فهي تعتبر زیوت متعادلة غذائیة، ویفسر انخفاض قیمة رقم احلمض في زیت بذرة      نخلة التمر  لقلة تعرض النوى 

إلى الهواء أثناء نضج ثمار التمر

حيث أن الرقم اليودي أقل من 90  مما يدل على أن زيوت األصناف اخلمسة تنتمي إلى الزیوت غیر اجلافة    •

اخلمسة  األصناف  زيوت  أن  تبین  الثالثیة  واجللسریدات  الدهنیة  لألحماض  اجلزیئیة  والكتل  التصنب  رقم  قیم  إن   •
)C16, C18(حتتوي في تركیبها على أحماض دهنیة ذات سالسل كربونیة متوسطة

مبقارنة نتائج قیم الثوابت الفیزیائیة والكیمیائیة لزیوت العینات املدروسة بثوابت بعض الزیوت املعروفة ، نستنتج   •
أن قیم الثوابت الفیزیائیة و الكیمیائیة للزیوت املدروسة تنتمي مجال الثوابت اخلاصة بالزیوت النباتیة
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املرجع ) 49 ) :

عزري ، خضرة . 2013 . دراسة الليبدات والفينوالت في بع انواع   التمر احمللي . كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم املادة قسم الفيزيــــــــــاء 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة  املاجستیــر في الكمياء ، جامعة قاصدي مرباح ــــ ورقلة ، اجلزائر 

اجلزائر 2014  ( 21) في دراسة على صنفي دقلة بيضا وتفزوين بهدف تقدير األحماض الدهنية  ، اوضحت النتائج مايلي: 

األحماض الدهنية 

تركيزاألحماض الدهنية السائدة   )٪ من إجمالي األحماض  ( كانت كما يلي : 

      صنف دقلة بيضا  

حمض األولييك :46.5 %               حمض اللينولييك :  9.6 ٪            حمض اللوريك : 22.1 ٪            

حمض الباملتيك ؛     9.6 ٪             حمض امليرستيك :    10.7 ٪         

صنف تفزوين  

حمض األولييك :39.2 %           حمض اللينولييك :  6.1 ٪.    حمض اللوريك : 28.5 ٪            

حمض الباملتيك ؛     8.7 ٪            حمض امليرستيك :    11.4 ٪

مالحظات 

في صنف تفزوين يالحظ إنخفا ض نسبة حمض األولييك يقابله ارتفاع نسبة حمض اللوريك .  •

•  تقارب نسب أحماض الباملتيك. املرستيك  في بذور الصنفني .

املرجع ) 21)

Boukouada M.,Z.  Ghiaba,  Ngourine,  I. Bombarda, M.Saidi,And  M.Yousfi.2014 .Chemical Composition And Antioxidant Activity 

Of Seed Oil Of Two Algerian Date Palm Cultivars )Phoenix Dactylifera(. Nat Prod Commun.)12(:177 - 780  .
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اجلزائر    2009  ( 20 ) في دراسة على بذور ثالث اصناف شملت دجلة نور وغرس Tamdjouhertبهدف تقدير نسبة الزيت 
واألحماض الدهنية جدول رقم  )33( يلخص نتئائج الد راسة :

نسبة الزيت 

  ٪ 6.1 إلى    ٪ 5.1 تراوحت   من   الثالثة كانت متقاربة حيث  ( في بذور األصناف  البذرة  الزيت )٪ من وزن  نسبة   •
ومبتوسط 5.5 ٪ 

كل الزیوت املستخلصة كانت شبة سائلة Semi solids في درجة حرارة الغرفة وهي ذات لون أصفر )أصفر مخضر   •
 .) Brown yellow إلى بني مصفر Green yellow

إجمالي نسب  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

كمتوسط لألصناف الثالثة  وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 55.8 ٪ معظمها   أحماض 
دهنیة إحادية عدم التشبع وذلك من إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة                  49.4 ٪  -

أحماض دهنیة غير مشبعة            50.6 ٪  -

UFA /SAF ( : 1.029( نسبة األحماض الغير مشبعة إلى أألحماض املشبعة  -

األحماض الدهنية 

جدول رقم )33( يوضح تركيز األحماض الدهنية )٪ من إجمالي الدهنية ( ومواصفاتها في بذوراألصناف الثالثة  ومنه ميكن 
مالحظة مايلي :

تراوح عدد األحماض املقدرة من 7 إلى 10 أحماض  دهنية  مشبعة وعير مشبعة حسب الصنف  •

الفروق في تركيز األحماض الدهنية في بذور األصناف الثالثة قليلة          •

النسبة املئوية لألحماض الدهنية السائدة  تراوحت من 90 ٪ إلى 95 ٪    •

نستعرض فيما يلي نسب األحماض كمتوسط لألصناف الثالثة  كما يلي :

حمض األولييك : 42.4 ٪               حمض اللينولييك : 7.6 ٪              حمض اللوريك :   23.1 ٪            

حمض الباملتيك : 9.8  ٪               حمض امليرستيك : 10.9 ٪             حمض الستياريك:    3.4 ٪ 

اخلواص الطبيعية والكيميائية  للزيت

نستعرض فيما يلي  خواص األحماض الدهنية االرئيسة كمتوسط لألصناف الثالثة 

رقم احلموضة :  1.36                   رقم التصنب :    210.9                     معامل اإلنكسار :     1.84

الرقم اليودي :   70.7                     الكثافة النوعية : 0.904
 

مالحظات هامة :

انخفاض رقم احلموضة يدل على إنخفاض محتوى الزيت من  األحماض احلرة وبالتالي صالحيته الزيت كغذاء مع   •
.Long shelf life طول فترة الصالحية

الرقم اليودي إقل من 100 يعتبر الزيت من مجموعة الزيوت الغير جافة وانه يحتوي على نسبة عالية من األحماض   •
الغير مشبعة

رقم التصنب في نفس مدى ارقام التصنب للزيوت املستخدمة كغذاء ورقم التصنب يظهر العالقة العكسية مع وزن   •
. C18 إلى C12 الدهون ورقم التصنب لزيت األصناف الثالثة يدل على أن السلسلة الكربونية إلحماضها الدهنية من
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اإلستيرول : 

كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن  محتوى زيت البذور من اإلستيرول كمتوسط لألصناف الثالثة   7.03 مليجرام 
/ جرام زيت

لزيوت  اإلستيرول  قيم   Unsaponifiable للتصنب  قابلة  الغير  للمادة  الرئيسي   Fraction املكون  اإلستيرول   يعتبر 
األصناف الثالثة تعتبر في مدى قيم الزيوت النباتية 

املرجع )20) :

Boukouada , M. And M. Yousfi .2009 . Phytochemical Study Of Date Seeds Lipids Of Three Fruits )Phoenix Dactylifera L( 
Produced In Ouar.Annales De La Faculté Des Sciences Et Sciences De L<IngéNieur Vol. 1 N° 3 : 66- 74
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ليبيا 1983 (25)    في  دراسة على ستة  من األصناف الرئيسية في جنوب ليبيا  شملث تاليس ، أضوي ، تاغيات، تاسفرت 
، اسبير، سلولو بهدف تقدير محتواها من الزيت  جدول رقم  )34( يلخص نتئائج الد راسة :نسبة الزيت

نسبة الزيت 

 9.2 ومتوسط  إضوي  لصنف   10.0 إلى  وسلولو  تاليس  لصنفي    8.7 من  البذرة(  وزن  من   ٪( الزيت  نسبة  تراوحت 
لألصناف الستة 

اخلواص الطبيعية والكيميائية للزيت

جدول رقم )33( يوضح احلد األدنى  واحلد األعلى ملواصفات الدهون  في بذور ستة أصناف ليبية

كمتوسط لألصناف الستة كانت خواص الزيت كما يلي :  •

 رقم احلموضة : 1.75     رقم التصنب : 207.5       الرقم اليودي :54.8        األحماض احلرة : 3.0 

مالحظات 

وجود فروق واضحة بني احلد األدني واحلد األعلى خلواص دهون  األصناف الستة .   •

إرتفاع نسبة األحماض احلرة مقارنة مبعظم الدراسات األخرى   •

املرجع )25)

El-Shurafa, M. Y., Ahmed, H. S., & Abou-Naji, S. E. )1982(. Organic and inorganic constituent of dates 
palm pit )seed(. J. Date Palm, 2, 275–284

فلسطني   1992 (23) في دراسة على أربعة أصناف شملت دقلة نور وحالوي وزهدي ومجهول نامية في وادي األردن بهدف 
تقدير نسبة الزيت وخواصة ، أوضحت النيائج ما يلي : 

نسبة الزيت

كمتوسط لألصناف األربعة كانت نسبة الزيت  8.15  ) ٪ من وزن البذرة ( 
      

األحماض الدهنية

كمتوسط لألصناف األربعة وجد أن تركيزاألحماض األحماض الدهنية  ) ٪ من إجمالي األحماض الدهنية   (  كما يلي :

حمض األولييك :  42.3 %         حمض اللينولييك :  ) 13.7  ٪     حمض اللوريك :  21.8 ٪  

حمض الباملتيك: 9.6 ٪              حمض امليرستيك :    10.9 ٪                   
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اخلواص الطبيعية والكيميائية للزيت 

رقم احلموضة : 1.04            الرقم اليودي : 49.5           رقم التصنب : 221.0  

املادة الغير قابلة للتصب :0.8

املرجع )23)
Devshony ,S.,E. Eteshola .,And A. Shani .1992 .Characteristics And Some Potential Applications Of Date Palm )Phoenix 

Dactylifera L.( Seeds And Seed Oil.Journal Of The American Oil Chemists Society ,June 1992, Volume 69, Issue 6, Pp 595–

الدهنية جدول  الزيت واألحماض  في دراسة على صنفي بركاوي وجنديلة بهدف تقدير نسبة   (2)   2012 السودان  
رقم ) 35( يلخص نتئائج الد راسة  :

نسبة الزيت 

كمتوسط للصنفني  كانت نسبة الزيت 5.95 ) ٪  من وزن البذرة (      

األحماض الدهنية 

لوحظت فروق كبيرة جداً بني الصنفني في تركيز األحماض الدهنية وللتوضيح نقارن تركيزها في كال الصنفني  

صنف البركاوي كان تركيز األحماض كما يلي :                                                            •

    حمض األولييك:  32.66 ٪        حمض اللينولييك :  4.33  ٪        حمض اللوريك :  37.1 ٪.                  

     باملتيك :9.24 ٪                      حمض الستياريك : 1.71          

صنف اجلنديلة كان تركيز األحماض كما يلي :                       •

  حمض األولييك:  Nd   )لم يكتشف (         حمض اللينولييك :  Nd                   حمض اللوریك : 0.11 ٪       

  حمض الباملتيك  :0.42 ٪                              حمض الستياريك : 46.93  

اخلصائص الطبيعية والكيميائية 

كمتوسط للصنفني وجد أنها  كما يلي :

 رقم احلموضة :2.51                    رقم التصنب:0.261                          رقم البيروكسيد : 6.1         

الرقم اليودي :77.1                     الكثافة :0.91                                    اللزوجة :  18.5                 

معامل اإلنعكاس :1.4

مالحظات 

عدم اتفاق العديد من القيم مع الدراسات األخرى خاصة

في صنف اجلنديلة عدم اكتشاف أحماض األولييك واللينوليك وإرتفاع كبير في نسبة الستياريك مع اإلنخفاض   •
الغير عادي لرقم التصنب 

لرقم  عادي  الغير  اإلنخفاض  مع  اللوريك  نسبة  في  وإرتفاع  اللينوليك  نسبة  انخفاض  البركاوي   صنف  في   •
التصنب
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املرجع )2) 

Abdalla ,R.S.M.,A.A Albasheer, A.R.M. ElHussein,E.A. Gadkariem .2012. Physico-Chemical Characteristics of Date Seed Oil 
Grown in Sudan. 2012 .American Journal of Applied Sciences 9 )7(: 993999-.

عمان 2016  (5) في دراسة على بذور صنف خالص بهدف اخلواص الطبيعية والكميائية و لزيت بذرة نخلة التمر أوضحت 
النتائج مايلي :

• إجمالي نسبة  األحماض الدهنية املشبعة  والغير مشبعة

 وجد أن نسبة األحماض الدهنية الغير مشبعة متثل حوالي 55.8 ٪ معظمها   أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع وذلك  من 
إجمالي األحماض الكلية كما هو واضح مما يلي : 

أحماض دهنیة مشبعة                      45.2 ٪  -

أحماض دهنیة إحادية عدم التشبع     47.8 ٪  -

احماض  عديدة عدم التشبع                8.1 ٪  -

األحماض الدهنية  الرئيسية

مت تشخیص 6   أحماضالدهنية  مشبعة وغير مشبعة      نستعرض فيما يلي نسبها املئوية  من إجمالي األحماض 
الدهنية كما يلي :

حمض األولييك : 47.5 ٪                      حمض اللينولييك  :  8.1 ٪                حمض اللوريك :  20.1  ٪          

  حمض الباملتيك : 10.1 ٪                  حمض امليرستيك :    11.3 ٪               حمض الستياريك : 2.9 ٪ 
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اخلصائص الطبيعية والكيميائية للزيت

  نستعرض فيما يلي  خواص الزيت لصنف خالص

رقم احلموضة:  1.41       رقم التصنب :213.3                  رقم البيروكسيد: 3.3      

الرقم اليودي:     51.2      املادة الغير قابلة للتصنب: 0.9.        معامل اإلنعكاس: 1.45

kg/m3(              ) 0.6: p-anisidine value )PAV( 876.5  : الكثافة

املرجع )5) 

Al-Kharousi, N., M Al-Khusaibi, I. Al-Bulushi, N Guizani, M. Waly and M. S. Rahman .2016. Physico-chemical Characteristics and 

Oxidative Stability of Date-Pits Oil during Storage at Different Temperatures. Int. J. Food Eng. 2016; 12)4(: 385–393
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11. Al Juhaimi, F.Y. ,M. M. ÖZcan, K. Ghafoor. 2015 .Some Physico-Chemical Properties Of Date  
Fruit Varieties .Agriculture & Forestry, Vol. 61. Issue 1: 197- 201

12. Ardekani, M.R.S., M.Khanavi, M. Hajimahmoodi,M.jahangiri,and a. Hajimahmoodi  2010 
.comparison of antioxidant activity  and total  phenol content of some date seed varieties  
from Iran . Journal of Pharmaceuticals Research ,9 )2(: 141 -146. 

13. Besbes ,S., C. Bleckerb, C. Deroanne, N. Drirac, and H. Attia.2004.Date seeds: chemical 
composition and characteristic profiles of the lipid fraction.Food Chemistry 84 : 577–584. 

14. Besbes ,S., C. Bleckerb, C. Deroanne, N. Drira,N. Bahloul, G. Lognay, N. Drira, And H. 
Attia.2004.Date Seed Oil: Phenolic, Tocopherol And Sterol Profiles .Journal Of Food Lipids 
11 : 251–265. 

15. Besbes ,S., C. Blecker, C. Deroanne, G. Lognay, N. Drira, And H. Attia.2004.Quality 
Characteristics And Oxidative Stability Of Date Seed Oil During Storage.Food Sci Tech Int; 
10)5(:333–338

16. Boussena Z., And M. Khali 2016 .Extraction And Chemical Composition Of Algerian 
Date Seeds Oil .2016 .Nutr. Santé, Vol.05 N°02: 100- 106. 
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