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مقـــدمـــة
بذرة نخلة التمر متثل اجلزء غير املأكول من الثمرة وتعتبر ناجت ثانوي  By-productوتزداد أهميتها بزيادة نسبة وزن البذرة إلى
كامل وزن الثمرة حيث تترواح هذة النسبة للعديد من األصناف بني  ٪ 7.0و  ٪ 18.0ملرحلة التمر ،مع مالحظة أن بعض
األصناف قد تزيد أو تنخفض قيمها عن احلد األدني أو احلد األعلى للنسب املذكورة  .كما سنالحظ عند االستعراض شبه
التفصيلي لبعض الدراسات.
ميكن إعتبار النسبة التقريبية  ٪ 11ممثلة للعديد من األصناف وميكن استخدامها
كمتوسط عام لنسبة وزن البذر إلى وزن كامل الثمرة .
بصفة عامة تتوقف النسبة على الصنف ودرجة النضج ودرجة جودة الثمار وتكون هذة النسبة أعلى قليالً للثمار
التي تستهلك في مرحلة اخلالل ( جدول .) 2 ، 1
زيادة وزن البذرة يؤدي إلى :
• إنخفاض القيمة اإلقتصادية للصنف نتيجة إلنخفاض نسبة اللحم التي متثل اجلزء املأكول في حالة اإلستهالك
املباشر أو اجلزء القابل للتصنيع في حالة اإلصناف التصنيعية .
• زيادة كمية الناجت االثانوي الذي تعتبر قيمته اإلقتصادية محدودة بالرغم من العديد من البحوث التى اجريت
بهدف اإلستفادة من املركبات الكيميائية الطبيعية للبذور
لبذرة نخلة التمر أسماء عديدة تختلف باختالف املناطق:
• يطلق على بذرة نخلة التمر في املراجع العربية األسماء التالية :
النواة أو النواية  ،فصمة ،عجمة  ،عظمة  ،علفة  ،شرى ،عبسة ،قلقة
• يطلق على بذرة نخلة التمر في املراجع األجنية األسماء التالية :
Date seeds, date pits, date kernels, date stones, date pips
• في هذا الكتاب سنستخدم كلمة بذرة  Seedإلنها األقرب إلى الناحية العلمية واألكثر استخداما ً في املراجع .
املعلومات ونتائج الدراسات التي إجريت على اخلصائص الطبيعية والكيميائية لبذرة نخلة التمر سيتم استعراضها على
النحو التالي :
الفصل األول

		

• األهمية األقتصادية واخلصائص الطبيعية
 أهمية بذرة نخلة التمر كناجت ثانوي -اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر		

الفصل التاني
		
محتوي بذرة نخلة التمر من املركبات الكيميائية الطبيعية.
الفصل الثالث
محتوي بذرة نخلة التمر من العناصر املعدنية
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الفصل األول
األهمية األقتصادية واخلصائص الطبيعية

أهمية بذرة نخلة التمر كناجت ثانوي
سيتم استعراض أهمية بذرة نخلة التمر كناجت ثانوي علي النحو التالي :
 .1اإلنتاج العاملي لبذرة نخلة التمر
 .2األستخدامات احلالية لبذرة نخلة التمر
 .3بذرة نخلة التمر والبحث العلمي

 - 1اإلنتاج العاملي لبذرة نخلة التمر
يقدر اإلنتاج العاملي من بذرة نخلة بحوالي  825الف طن هذا الرقم مبني على اساس أن متوسط اإلنتاج العاملي للسنوات
من  2010إلى  2014حوالي  7.5مليون طن وأن متوسط نسبة وزن البذرة إلى وزن كامل الثمرة  ( ٪ 11راجع 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 مراحل اخلالل والرطب والتمر .
• العدد احملدود للمصانع املتخصصة في منتجات التمور التي تتطلب فصل البذور  pitted datesعن اللحم مثل
عجنية التمر  date pasteوالدبس والتمور احملشوة باملكسرات وغيرها
• التوجد مايكمن أن يطلق علية «جتارة بذور نخلة التمر» تعمل على جتميع البذور من مناطق ااإلنتاج أو من مصانع
التمور ونقلها إلى مصانع متخصصة الستخالص املكونات التي لها قيمة جتارية مثل الزيت واأللياف الغذائية
ومضدات األكسدة وغيرها من املكونات اخملتلفة والتي سيتم استعراضها الحقا.

 - 2األستخدامات احلالية لبذرة نخلة التمر
اإلستخدامات احلاليه لبذرة نخلة التمر متعددة (  )50,51,52,53,54,58وميكن تقسمها إلى :
النواحي طبية
تستخدم بذرة نخلة التمر في الطب الشعبي ويعتقد أنها مفيدة لعالج العديد من األمراض  ،نستعرض فيما يلي بعضها :
• تساعد على خفض نسبة خطر اإلصابة باألمراض السرطانية ،وبعض أمراض القلب واألوعية الدموية .وكذلك
قد تساعد على حتسني مستوى األداء الوظيفي وسالمة اجلهاز املناعي للجسم.
• تساعد بذرة نخلة التمر ٕاذا استعملت كبخور بعد الوالدة إلعادة الرحم ٕالى مكانه،
• لتخفيف ٓاالم املفاصل.
• تسكني ٓاالم األسنان ،وذلك بتكسير البذرة وجعلها في الفم ،واستحالبها فتقوم املادة املوجودة فيها بالتخدير
لتميزها بطعم مر قابض
• يستخدم لعالج السكر وتصلب الشاريني و تفتيت احلصى.
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النواحي اجلمالية :
• بذرة نخلة التمر ٕاذا ٔاحرقت وسحقت ٔانبتت هدب العني ؤاحدت البصر ،وسودت العني.
• تستعمل البذرة ككحل ،وذلك بطحنها وحتميسها على النار حتى تسود ويقال أنها جتعل العيون واسعة وجميلة.
ويقال ٕان الكحل املصنوع من نوى التمر يقوي رموش العني.
مشروب قهوة
• ينتشر في بعض املناطق حتويل بذرة التمر ٕالى مشروب قهوة يتم جتهيزه بوضع البذور النظيفة اجلافة في احملماس
ملدة ساعة تقريبا ً حتي تصبح البذرة خالية من الرطوبة متاما وتطحن بعد أن تبرد.
• ذات مذاق طيب تختلف عن القهوة املعروفة،لكنها تتميز عن القهوة العادية مبذاقها الطيب ومبا حتمله من منافع
صحية حيث يعتقد ٔانها مقوية لالعصاب ومعاجلة حلاالت مثل الربو والعيون واأل غشية اخملاطية وتعتبر بعض النساء
مشروب قهوة بذرة نخلة التمر من ٔاقوى املغذيات واملدرات حلليب املرٔاة املرضع.
نواحي متنوعة
• أكل البذور بعد تلينها باملاء ودقها ثم غليها مع احللیب وتصبح بهذه احلالة كالعجینة
• استخدام زيت بذرة نخلة التمر في العديد من الصناعات ومنها صناعة الصابون .
• تستخدم البذرة في تصنيع عالئق احليوانات حيث يتم جرشها او نقعها باملاء لعدة أيام حتى تصبح طرية سهلة
األكل .
• تستخدم البذرة كوقود في األفران او حتويلها إلى فحم .

 -3بذرة نخلة التمر والبحث العلمي
إجريت العديد من البحوث والدراسات بهدف تقدير املركبات الكيميائية الطبيعية  Natural Chemical compoundsلبذرة
نخلة التمر ودراسة مدى إمكانية االستفادة منها في تغذية اإلنسان واحليوان وإستخالص مواد ميكن استخدامها في مجال
الصيدله  Pharmaceuticalsأو مستحضرات التجميل  Cosmeticsوغيرها .
مصادر البذور التى إجريت عليها الدراسات والتجارب
• العديد من الدراسات اجريت على بذور مت احلصول عليها من مصانع تعبئة التمور أو من محالت بيع التمور عيب
هذة الطريقة أنها الحتدد املعامالت التي متت بعد اجلمع وظروف التخزين والظروف البيئية احمليطة باإلشجار خالل
مراحل منو الثمار
• بعض الدراسات إجريت على بذور مت احلصول عليها عند جمع احملصول أو كعينات من األشجار مباشرة خاصة عند
مقارنة محتوي البذور من املكونات اخملتلفة خالل مراحل منو الثمار ميزة هذة الطريقة أنها حتدد املعامالت التي متت قبل
أو بعد جمع العينات والظروف البيئية احمليطة باإلشجار خالل مراحل منو الثمار.
مت إجراء العديد من الدراسات والبحوث باستخدام التقنيات احلديثة بهدف اإلستفادة من املكونات الطبيعية لبذرة نخلة
التمر في العديد من اجملاالت شملت مايلي :
الـــزيـــت :
• إمكانية استخدام الزيت كمصدر صالح للغذاء  Edible oilوذلك بتقدير نسبة الزيت الكلية واألحماض الدهنية
املشبعة والغير مشبعة وخصائص أو ثوابت الزيت الطبيعية والكميائية.
• إمكانية استخدام الزيت في صناعة مستحضرات التجميل  Cosemeticsكدهان للجلد وترطيب الشعر وتاخير
ظهور الشيب واحملافظة على فروة الرأس وزيادة كثافة الشعر.
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• إمكانية استخدام مكونات البذرة في مجال الصيدلة  Pharmaceuticalsمثل مضادات األكسدة (التي
تشمل التوكوفيرول  Vitamin Eواإلستيرول والفينوالت ) كعامل مضاد للفيروسات  Antiviral Agentsوامليكروبات
 ، Antimicrobial agentوالعالج من اخملدرات Therapeutic drugs
• إمكانية استخدام البذرة كمكمالت غذائية  Nutritional Supplementفي مجال تغذية اإلنسان واحليوان
 Animal feedأو الدواحن  Poultry feedوذلك بتقدير القيمة الغذائية للبذرة عن طريق التعرف على نسب املكونات
الطبيعية الرئيسية مثل الزيت والبروتني واأللياف الغذائية والكربوهيدرات واملادة اجلافة والعناصر املعدنية الكبرى
والصغرى وبعض العناصر الثقيلة وغيرها .
• إمكانية استخدام البذرة في مجاالت صناعية مثل إنتاج بديل للقهوة  ، Coffee drink alternativeوسط لتنقية
املياة  ، Water filter mediumجتهبز الكمبوست  ، Compost preparationانتاج الفحم املسامي.

اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر
سيتم استعراض اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر علي النحو التالي :
 .1الوصف املوفولوجي لبذرة نخلة التمر
 .2اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر
 .3بعض الدراسات التى اجريت على اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر
 -1الوصف املرفولوجي لبذرة نخلة التمر.
بذرة نخلة التمر عبارة عن جسم صلب مستطيل الشكل  Oblongفي معظم األصناف مدبب الطرفني بني اللون
يحتل وسط الثمرة (شكل .)1

شكل ( )1حتتل البذرة وسط الثمرة تقريبا  ،الحظ موضع إتصال البذرة بالكأس (القمع)
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السطح اخلارجي للبذرة يتكون من جانببني مميزين هما:
• جانب ظهري  Dorsal sideمحدب يحتوي على نقرة منخفضة صغيرة مستديرة حتدد موضع اجلنني وتسمى
النقير ( ،Micropyleشكل )2يختلف موقعه حسب األصناف فهو في العادة يحتل وسط الظهر ولكن في بعض
األصناف قد يكون أقرب للرأس أو إلى الذنب .واإلنبات يبدأ من النقير بخروج الغمد الفلقي Cotyledonary sheath

شكل ( ) 2يوضح الشكل املورفولوجي العام ومكان وجود النقير واألخدود والفتيل
• جانب بطني  Ventral sideيتميز بوجود أخدود  Grooveأو شق  Furrowواضح ميتد على طول البذرة وعمق الشق
يستخدم للتعرف أو لتحديد األصناف فقد يكون واسعا ً أو ضيقا ً أو منفرجا ً عند النهايتني (أشكال  ) 6 ، 3 ، 2وضيقا ً
بالوسط أو يكون غائراً ،أما ذنب البذرة فمدبب أو مستدير تبعا ً للصنف.
یحتـل وسط األخـدود خيط رفيع عبارة عن نسيج حلمي أبيض يسمى بالفتيل (شكل ،) 2ويحيط بالبذرة غشاء رقيق عبارة
عن الطبقة الداخلية جلدار الثمرة  Pericarbالذي يعرف باإلندوكارب ( Endocarpشكل .)3

شكل ( )3يوضح الغشاء الرقيق الذي يحيط بالبذرة وهو عبارة عن الطبقة الداخلية جلدار الثمرة الذي يعرف باإلندوكارب ،
الحظ الفرق في حجم وشكل البذرة و إتساع األخدود في صنف سماني .
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مكونات البذرة الرئيسية
شكل رقم ( )4يوضح مكونات البذرة الرئيسية نستعرض فيما يلي وصف مختصر لكل مكون :
 .1غالف البذرة : Seed coatوهو جدار غليظ صلب غليظ ذو لون بني فاحت ٔاو غامق حسب الصنف يحيط باجلنني
واإلندوسبرم (السويداء) ويعرف ٔايضا بالقصرة . Testa
 .2اإلندوسبرم (السويداء)  : Endospermيشغل األندوسبرم في مرحلة سكون البذرة  Resting Seedاجلزء األكبر
من البذرة وهو قرني من مادة صلبة نصف شفافة .
 .3اجلنني  ،Embryoوهو جسم صغير ٔابيض رقيق ،بيضوي الشكل طوله حوالي  2مم وسمكه 1مم يحتل غالبا ً منتصف
السطح الظهري من النواة حتت فتحة النقير مباشرة.
.4الفلقة (الورقة اجلنينية)  : Single cotyleoldonوتتكون من
• اجلزء املاص  Absorbing partالذي يبقى داخل البذرة ويتخذ شكالً هالليا ً يتسع تدريج ًيا على حساب
اإلندوسبرم عند اإلنبات،
• غمد الفلقة  Cotyledonary sheathوهو على شكل ٔانبوبة تخرج من فتحة النقير عند ٕانبات البذرة
ويحتوي على اجلذير والرويشة وله قابلية كبيرة لالنحناء األرضي () Geotropic

شكل (  )4يوضح مكونات البذرة الرئيسية  ،الحظ الفرق الكبير بني حجم اجلنني وحجم االندوسيرم.
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 -2اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر
الدرسات التى إجريت في هذا اجملال أظهرت تباين واضح في اخلصائص الطبيعية لبذرة نخلة التمر التي تشمل
وزن البذرة وطولها وقطرها ونسبة وزن البذرة إلى كامل الثمرة (شكل  ، ) 6هذا التباين قد يرجع إلى سبب أو أكثر مما يلي :
• الصنف ويعتبر من أهم العوامل التى تؤثر على خصائص البذرة .
• مرحلة إستهالك ثمار الصنف حيث تنخفض قيم اخلصائص في مرحلة التمر مقارنة مبرحلة اخلالل .
• العمليات الزراعية التي تؤثر على حجم الثمار مثل الري والتسميد وخف الثمار.
• الظروف املناخية خاصة احلرارة والرطوبة خالل املراحل األخيرة من نضج الثمار
• تأثير مصدر حبوب اللقاح على البذرة وحلم الثمار ( الزينيا وامليتازينيا . ) Xenia & Metaxenia
نستعرض فيما يلى ملخص عام لنتائج بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال خاصة الدراسات التالية :
• السعودية  )42( 1983دراسة شملت بذور  55صنف في مرحلتي اخلالل والتمر
• العراق  ) 31( 1983دراسة شملت بذور  50صنف في مرحلتي اخلالل والتمر
• اإلمارات  ) 27 ( 2009في دراسة شملت بذور  18صنف
مع مالحظة أن بعض األصناف قد تزيد أو تنخفض قيمها عن احلد األدني أو احلد األعلى عن األرقام املذكورة .
خصائص البذرة في مرحلة اخلالل
• وزن البذرة ( جم) يتراوح من  0.8إلى  1.8ومبتوسط حوالى . 1.20
• نسبة البذرة إلى كامل الثمرة  Fruit / seedيتراوح من  ٪ 5.5إلى  ٪ 23.5ومبتوسط حوالي. 12.0
• نسبة البذرة إلى حلم الثمر  Pulp / seedيتراوح من ٪ 6.0إلى  ٪ 27.0ومبتوسط حوالي. ٪ 13.5

شكل رقم ( )5نسبة البذرة إلى اللحم أو إلى كامل الثمرة ميثل اجلزء الغير مأكول من الثمرة أو ما يعرف بنسبة باملنتج
الثانوي من الشكل يالحظ ارتفاع هذه النسبة في صنف السكري وانخفاضها في صنف مجهول
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خصائص البذرة في مرحلة التمر
• وزن البذرة ( جم) يتراوح من  0.6إلى  1.2مبتوسط حوالى . 0.85
• نسبة البذرة إلى كامل الثمرة  Fruit / seedيتراوح من  ٪ 7.0إلى ٪ 17.5ومبتوسط حوالي .٪ 11
• نسبة البذرة إلى حلم الثمرة  Pulp / seedيتراوح من  ٪ 7.5إلى  ٪ 22.0ومبتوسط حوالي ٪ 12
• طول البذرة ( ملم) يتراوح من  10إلى  26ومبتوسط حوالي . 18
• قطر البذرة (ملم ) يتراوح من  6الى  9ومتوسط حوالي 8
• حجم البذرة (مليلتر) يتراوح من  1.2 0.4ومتوسط حوالى 0.8
• كثافة البذرة ( جم  /مليلتر) يتراوح من  0.6إلى  1.5ومتوسط حوالي . 1.1
مالحظة  :نسب البذرة إلى كامل الثمرة أو اللحم تزداد كلما انحفضت نسبة الرطوبة في حلم الثمار كما هو احلال في
الثمار اجلافة.
بعد استعراض الدراسات التي اجريت على اخلصائص الطبعية ميكن وضع االستنتاج التالي
تعتبر املتوسطات العامة التالية ممثلة لعدد كبير من األصناف:
طول البذرة  18 :ملم

وزن البذرة  0.85 :جم

كثافة البذرة  1.1 :جم  /مليلتر

حجم البذرة  :مليلتر

قطر البذرة  8 :ملم
نسبة البذرة لكامل الثمرة % 11

نسبة البذرة لكامل اللحم % 12
نسبة الرطوبة في البذور :
• تفقد بذور بعض األصناف نسبة كبيرة من محتواها املائي خالل إنتقالها من مرحلة اخلالل إلى مرحلة التمر قد
تصل إلى حوالي . ٪ 40
• نسبة وزن البذور في مرحلة التمر إلى وزن البذور في مرحلة اخلالل تراوحت من  ٪ 53إلى  ٪ 95ومبتوسط 76
 ٪مبعنى اخر بعض األصناف ال تتغير فيها نسبة الرطوبة بشكل واضح عند االنتقال من مراحلة اخلالل إلى
مرحلة التمر.

شكل ( )6يوضح الفروق بني بذور لبعض األصناف السعودية ،
الحظ الفرق في الشكل العام وحجم وطول وقطر البذرة
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 -3مزيد من التفاصيل ......
نستعرض فيما يلي بعض الدراسات التى اجريت على اخلصائص الطبيعية
لبذرة نخلة التمر
السعودية  )42(1983في دراسة شملت  55صنف مت جمعها من أربع مناطق بهدف دراسة خصائصها في مرحلتي
اخلالل والتمر ،جدول رقم ( )1يوضح ملخص لبعض نتائج الدراسة
وزن البذرة
• في مرحلة اخلالل تراوح وزن البذرة من  0.7جم إلى  1.8جم ومبتوسط 1.2جم حلميع األصناف
• في مرحلة التمر تراوح وزن البذرة من  0.6جم إلى  1.3جم ومبتوسط  0.9جم حلميع األصناف
نسب وزن البذرة إلى كامل وزن الثمر ة
• في مرحلة اخلالل تراوحت النسبة من  % 4.3إلى  % 19.8ومبتوسط  % 9.5للخمسة واخلمسني صنف
• في مرحلة التمر تراوحت النسبة من  % 5.4إلى  % 16.9ومبتوسط  % 0.9للخمسة واخلمسني صنف
نسبة الرطوبة في البذور :
• تفقد بذور بعض األصناف نسبة كبيرة من محتواها املائي خالل إنتقالها من مرحلة اخلالل إلى مرحلة التمر قد
تصل إلى حوالي . ٪ 43
• نسبة وزن البذور في مرحلة التمر إلى وزن البذور في مرحلة اخلالل تراوحت من  ٪ 50إلى  ٪ 95ومبتوسط حوالي .٪ 73

املرجع ( : ) 42
Sawaya, W.N., A.M. Miski,J.K. Khalil, H.A. Khatchadourian And Mashadi. Physical And Chemical .1983. Characterisation Of The
Major Date Varieties Grown In Saudi Arabia: I Morphological Measurements,
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العراق  ) 31( 1983في دراسة شاملة ومميزة على  50صنف بهدف املقارنة بني خصائص الثمار والبذو في مرحلتي اخلالل
والتمر ونظرًا إلهمية الدراسة سنقوم بعرضها بشئ من التفصيل .
جدول رقم ( )2يوضح بعض خصائص الثمار والبذور ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج مايلي:
املتوسطات العامة
• كمتوسط للخمسني صنف كان متوسط وزن كامل الثمرة  11.5جم ومتوسط وزن اللحم 10.4جم في حني بلغ
متوسط وزن البذرة  1.2جم .
• كمتوسط للخمسني صنف كانت نسبة البذرة إلى كامل الثمرة  ٪ 11.0في حني كانت نسبة البذرة إلى اللحم
. ٪ 12.4
مدى نسب وزن البذرة إلى وزن كامل الثمرة وزن اللحم
• نسبة وزن البذرة إلى كامل وزن الثمرة  Seed /fruitفي مرحلة اخلالل تراوحت من  ٪ 5.7إلى  ٪ 23.4بينما في
مرحلة التمر تراوحت من  ٪ 7.0إلى٪ 17.4
• نسبة وزن البذرة إلى وزن حلم الثمرة  Seed/ Fleshفي مرحلةاخلالل تراوحت من  ٪ 6.2إلى  ٪ 27.3بينما في مرحلة
التمر تراوحت من  ٪ 7.4إلى ٪ 21.8

توزيع وزن البذور إلى مجاميع
مت تقسيم البذور إلى خمسة مجاميع من حيث الوزن هي خفيفة جدا ً  ،خفيفة  ،متوسطة وثقيلة وثقيلة جدا ً كما هو
واضح هو واضح من جدول رقم ( ) 3
• تراوح وزن البذرة من  0.84جم إلى  1.80جم ملرحلة اخلالل ومن  0.62جم إلى 1.18جم ملرحلة التمر
• معظم األصناف التى اجريت عليها الدراسة انتمت إلى اجملموعتني املتوسطة والثقيلة حيث وجد أن
 في مرحلة اخلالل حوالي  ٪ 30من البذور تنتمي إلى مجموعة وزن البذرة املتوسط (  1.20 - 1.39جم)و 28٪تنتمي إلى مجموعة وزن البذرة الثقيل ( 1.40 - 1.59جم)
 في مرحلة التمر حوالي  ٪ 32من البذور تنتمي إلى مجموعة وزن البذرة املتوسط (  0.73 - 0.87جم )و 28٪تنتمي إلى مجموعة وزن البذرة الثقيل (1.0 - 1.2جم )
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توزيع نسبة وزن اللحم إلى وزن البذرة إلى مجاميع
مت تقسيم نسبة اللحم إلى البذرة إلى خمسة مجاميع هي منخفضة جدا ً  ،منخفضة ،متوسطة ،مرتفعة  ،مرتفعة جدا ً
كمانو واضح من جدول رقم ( )4
• نسبة وزن اللحم إلى وزن البذرة  Pulp / seedتراوحت من  3.8إلى 16.6ملرحلة اخلالل في حني تراوحت من  3.9إلى
 16.1ملرحلة التمر .
• معظم األصناف التى اجريت عليها الدراسة انتمت إلى اجملموعة املنخفضة ما عدا أصناف قليلة أدرجت في
مجموعة اخملفضة جدا ً أو املرتفعة جدا ً حيث وجد أن
 في مرحلة اخلالل حوالي  ٪ 36من األصناف تنتمي نسبة اللحم إلى البذرة إلى اجملموعة املنخفضة()6.0 - 9.0
 -في مرحلة التمر حوالي  ٪ 56من األصناف تنتمي نسبة اللحم إلى البذرة إلى اجملموعة املنخفضة ()6.7 - 9.5

نسبة الرطوبة في البذور :
• تفقد بذور بعض األصناف نسبة كبيرة من محتواها املائي خالل إنتقالها من مرحلة اخلالل إلى مرحلة التمر قد
تصل إلى حوالي. ٪ 47
• نسبة وزن البذور في مرحلة التمر إلى وزن البذور في مرحلة اخلالل تراوحت من  ٪ 52.2إلى  ٪ 90.8ومبتوسط . ٪ 71.7
املرجع (: ) 31
Mohammed, S., H.R. Shabana And E.S. Mawlod. 1983. Evaluation And Identifications Of Iraqi Cultivars: Fruit Characteristics Of
Fifty Cultivars. Date Palm Journal 2( 1) :27 -55
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اإلمارات  ) 27 ( 2009في دراسة موسعة شملت بذور  18صنف 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 خصائصها الطبيعية .
جدول رقم ( )5يلخص املدى الواضح للفروق بني خصائص البذور الطبيعية وميكن مالحظة مايلي
• نسب وزن البذرة  /الى وزن الثمرة تتراوح من ٪ 6.1إلى  ٪ 11.5ومبتوسط  ٪ 8.3للثمانية عشر صنف .
• الفرق الكبير بني احلد األدنى واحلد األعلى في اخلصائص الطبيعية للبذرة وهذا واضح مما يلي :
طول البذرة  17.2 - 23.6 :ملم
وزن البذرة  0.60 - 1.26 :جم
الكثافة  0.64 - 1.58 :جم  /مل
قطر البذرة  .3 6 - 9.3 :ملم
نسبة وزن البذرة إلى وزن الثمرة ٪ 6.1 - % 11.47:
حجم البذرة  0.41 - 1.29 :مل
• كمتوسط لبذور الثمانية عشر صنف كانت اخلصائص الطبيعية كما يلي :
وزن البذرة  0.85 :جم

طول البذرة 19.9 :ملم

قطر البذرة 8.31 :ملم

نسبة البذرة إلى كامل الثمرة ٪ 8.3 :

حجم البذرة  0.88 :مل

كثافةالبذرة  1.13 :جم  /مل

املرجع ( : )27
Habib,H.M. And W. H. Ibrahim.2009. Nutritional Quality Evaluation Of Eighteen Date Pit Varieties .International Journal Of Food
Sciences And Nutrition, 60(S1): 99 -111

تونس  ) 40 ( 2012في دراسة على عشرة اصناف شملت هيسة  ،فزاني  ،كنتيشي  ،دقلة نور  ،بسر حلو ،كنتة  ،عليق،
أخت كنتة ،حرة  ،خلطاية  Khaltaiaبهدف دراسة حصائص البذرة الطبيعية.
جدول رقم ( )6يوضح اخلصائص الطبيعية للبذور ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج مايلي :
• التفاوت الواضح في اخلصائص الطبيعة لبذور األصناف العشرة كما هو واضح مما يلي :
وزن البذرة  :من  0.6حرام إلى  1.3جرام

طول البذرة  :من 16.4ملم إلى  27.5ملم

القطر  :من  5.7ملم إلى  9.6ملم

وزن البذرة  /إجمالى وزن الثمرة :من  % 7.7إلى % 18.9
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• كمتوسط لألصناف العشرة وجد أن
وزن البذرة  1.0جرام
قطر البذرة  6.5ملم.

طول البذرة  22.0ملم
وزن البذرة  /إجمالى وزن الثمرة % 12.8 :

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 .

مصر  )37 ( 2011في دراسة على ثالث أصناف شملت سيوي وحجازي وساللة بذرية (مجهل) أحد أهدافها دراسة
خصائص الثمار والبذور خالل مراحل النمو.
،جدول رقم ( )7نسب البذور إلى أجمالى وزن الثمرة وحلم الثمرة خالل املراحل األخيرة لنمو الثمار ومنه ميكن مالحظة
التباين الواضح بني األصناف الثالثة و مراحل النمو من حيث وزن البذرة ونسبتها إلى اللحم وإجمالي وزن الثمرة كما هو
واضح مما يلي :
وزن البذرة :
• ترواح وزن البذرة من  3.5جم لصنف سيوي في مرحلة اخلالل إلى  1.1جم لصنف حجازي في مرحلة الرطب.
• في الثالث أصناف أعلى وزن للبذرة كان في مرحلة اخلالل وأدني وزن كان في مرحلة الرطب.
• كمتوسط للثالث مراحل أعلى وزن للبذرة كان لصنف سيوي (  3.2جم) يلية صنف مجهل (  2.0جم) في حني
كان ادنى وزن لصنف حجازي ( 1.5جم) .
نسبة البذرة إلى حلم الثمرة
• ترواحت نسبة وزن البذرة  /وزن حلم الثمرة من  ٪ 4.6لصنف حجازي في مرحلة رطب إلى  ٪ 22.9لصنف مجهل
في مرحلة الرطب .
• كمتوسط للثالث مراحل كانت أعلى نسبة وزن البذرة  /وزن حلم الثمرة لصنف مجهل (  )% 22.3يلية صنف
سيوي (  )% 12.6في حني كانت ادنى نسبة لصنف حجازي (. )% 5.4
نسبة البذرة إلى إجمالى وزن الثمرة
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• ترواحت نسبة وزن البذرة  /إجمالى وزن الثمرة من  ٪ 4.8لصنف حجازي في مرحلة شبة رطب إلى  ٪ 19.2لصنف
مجهل في مرحلة الرطب .
• كمتوسط للثالث مراحل كانت أعلى نسبة البذرة  /إجمالى وزن الثمرة لصنف مجهل (  )٪ 18.4يلية صنف
سيوي (  )٪ 11.2في حني كانت ادنى نسبة لصنف حجازي (.)٪ 5.4

املرجع ( : ) 37
Ragab, w. s., b. r. ramadan, m. a. sorour and naglaa a. ahmed.2011.physical and chemical changes in fruits of three dates palm
(phoenix dactylifera l.) grown in south valley, egyptj. food and dairy sci., mansoura univ., vol. 2 (11): 605 - 615, 2011

مصر  )34 ( 1986في دراسة على  9أصناف جافة شملت بلدي برمتودا دجنة جرجودة جنديلة كوملا ملكابي سكوتي
شامية بهدف تقدير خصائصها الطبيعية أوضحت الدراسة ما يلي (القيم متوسط موسمني ) :
وزن البذرة
ترواح وزن البذرة من  1.05جم لصنف جرجودة إلى 1.57جم لصنف شامية ومبتوسط عام 1.26جم للتسعة أصناف
نسبة وزن البذرة إلى إجمالي وزن الثمرة
تراوحت النسبة من  ٪ 9.3لصنف برمتودا إلى  ٪ 23.0لصنف بلدي ومبتوسط عام  ٪ 14.3للتسعة أصناف ارتفاع
النسبة قد يرجع إلى انخفاض نسبة الرطوبة في حلم الثمار حيث تراوحت من  10٪إلى ٪ 19
املرحع ( : )34
Nour,G.M.,A.S.Kalifa,A.A.M.Hussein,A.A.Moustafa.1986. Studies On The Evaluation Of Fruit Characteristics On Nine Dry Palm Cultivars
Grown At Aswan . Proceeding Of The Second Symposium On The Date Palm In Saudi Arabia Vol. 1 : 163 - 171
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اجلزائر  ) 49 ( 2013في دراسة على خمسة اصناف شملت  :تفزوين  ،حمراية  ،دقلة بيضاء  ،غرس  ،دقلة نور بهدف
التعرف ‘ألي اخلصائص الطبيعة للبذور اوضحت الدراسة مايلي:
جدول رقم ( )8يوضح ملخص لنتائج الدراسة ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج مايلي :
تشكل البذرة كناجت ثانوي نسبة كبيرة من الثمار قد تصل إلى  ٪ 21من كامل وزن الثمرة وحوالى ٪ 27من كامل حلم الثمرة
مما بقلل من القيمة اإلقتصادية للصنف كما هو واضح من األرقام التالية :
• تراوح وزن البذرة من  0.54جم لصنف حمراية إلى  1.1جم لصنف دقلة بيضا ومبتوسط  0.82جم لألصناف
اخلمسة .
• وزن البذرة  /كامل وزن الثمرة  :تراوحت النسبة من  ٪ 11.4لصنف دقلة نور إلى  ٪ 21.0لصنف دقلة بيضا
ومبتوسط  ٪ 17.2لألصناف اخلمسة .
• وزن البذرة  /حلم الثمرة  :تراوحت النسبة من  ٪ 12.9لصنف دقلة نور إلى  ٪ 27.5لصنف دقلة بيضا ومبتوسط
 ٪ 22.1لألصناف اخلمسة .

املرجع ()49
عزري  ،خضرة  . 2013 .دراسة الليبدات والفينوالت في بعض انواع التمر احمللي  .كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم املادة قسم الفيزيــــــــــاء
 ،مذكرة تخرج لنیل شهادة املاجستیــر في الكمياء  ،جامعة قاصدي مرباح ــــ ورقلة  ،اجلزائر

إيران  ) 24 ( 2017في دراسة على بذور صنفي  Mazafatiو  Kalutahصنف مزافاتي مت جمعة من منطقتني (& Jiroft
 )Bamبهدف تقدير اخلصائص الطبيعية اوضحت الدراسة مايلي:
جدول( )9بعض اخلصائص الطبيعية لبذور الصنفني ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
• تقارب اخلصائص في الصنفني باستثناء نسبة وزن البذرة إلى وزن الثمرة حيث كانت حوالي  6.4٪لصنف Mazafati
في حني كانت  ٪ 9.8لصنف Kalutah
• املتوسط العام كان يلي :
وزن البذرة (جم ) 0.78 :
حجم البذرة (ملي ) 0.59 :
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طول البذرة ( ملم ) 20.4 :
نسبة وزن البذرة  /وزن الثمرة (7.6 : )٪

قطر البذرة ( ملم) 8.1 :

: ) 24 ( املرجع

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): 139 -144

 أصناف هي بوسطامي ومجهول و بوفقوس بهدف دراسة اخلصائص3 ) في دراسة شملت

18 ( 2015 املغرب

الطبيعة للبذور

: ) يوضح بعض اخلصائص الطبيعة للبذور ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج مايلي10( جدول رقم
• وجود فروق معنوية بني األصناف الثالثة في طول وقطر البذرة
 ملم9.7  ملم وقطرها21.7 • كمتوسط لألصناف الثالثة كان طول البذرة
 للثالثة أصناف% 9.0  ومبتوسط% 10.3  إلى% 7.3 • نسبة البذرة إلى اللحم تراوحت من

: )18( املرجع

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 .

17

الفصل الثاني
اخلصائص الكيميائية لبذرة نخلة التمر

محتوى بذرة نخلة التمر من
املركبات الكيميائية الطبيعية
حتتوى بذرة نخلة التمر على مجموعة من املركبات الكيميائية الطبيعية  Natural chemical Compoundsقدير هذة
املركبات قبل حتليلها إلى مكوناتها البنائية يعطي فكرة مبدئية عن القيمة الغذائية والطبية ومدى إمكانية االستفادة
منها في عدد من اجملاالت اإلقتصادية وتنقسم هذة املركبات الى :
املركبات العضوية الطبيعية Natural Organic Compounds
وتشمل املركبات التي يدخل في تركيبها الكربون ومن أهم هذة اجملموعة من املركبات :
الدهن اخلام Crude fat

البروتني اخلام crude protein

األلياف اخلام Crude fiber

الكربوهيدرات Carbohydrates

املادة اجلافة dry matter
• مركبات غير عضوية
وتشمل املركبات التي ال يدخل في تركيبها الكربون ومن أهم هذة اجملموعة من املركبات
الرطوبة miosture

الرماد ash

غالبا ً ما يعبر عن محتوى البذور من هذه املركبات كنسبة مئوية (جم 100 /جم ) من الوزن اجلاف أو الرطب للبذرة
سيتم استعراض املركبات الكيميائية الطبيعية على النحو التالي :
 .1أنواع املركبات الكيميائية الطبيعية في بذرة نخلة التمر
 التعريف بكل مركب مدى التركيز لكل مركب الذي ميثل أكبر عدد من األصناف .2استعراض لنتائج بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال
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أنواع املركبات الكيميائية الطبيعية
في بذرة نخلة التمر
إجريت العديد من الدراسات بهدف تقدير املركبات الكميائية الطبيعية قبل حتليلها إلى مكوناتها البنائية جدول رقم ()11
يوضح نتائج بعض هذة الدراسات التي إجريت علي العديد من األصناف في مناطق انتاج التمور وسنكتفي بعرض املتوسط
العام ألصناف كل دراسة وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى اجلزء اخلاص مبزيد من التفاصيل حيث يتم أستعراض بعض
املركبات التي لم تدخل ضمن اجلدول من أهمها أنواع السكريات وأنواع األلياف.

الرطوبة واملادة اجلافة
الرطوبة  Moistureفي البذور عبارة عن كمية املاء التي تفقد من املادة الغذائية بعد جتفيفها في فرن التجفيف
وحتى ثبات الوزن.
أما املادة اجلافة  Dry matterفي البذور عبارة عن املادة أو اجلزء املتبقي من املادة الغذائية بعد طرد الرطوبة منها متا ًما
في فرن التجفيف وهي تشمل سائر مكونات البذرة اآلخرى.
أهمية تقدير الرطوبة في البذور
• معرفة مدى حتمل املادة الغذائية لعملية احلفظ والتخزين ،حيث كلما زادت الرطوبة زادت قابلية املادة للعفن.
• نسبة الرطوبة تدل على قيمة املادة الغذائية حيث تعمل زيادة الرطوبة على خفض نسب املركبات الكميائية
الطبيعية.
• حتديد نسبة املادة اجلافة ألن التعبير عن معظم مكونات البذرة يتم غالبا ً على أساس الوزن اجلاف .

الرطوبة واملواد اجلافة في بذور نخلة التمر
• تعتبر بذور نخلة التمر التمر مصدر جيد للمادة اجلافة حيث تصل نسبتهتا إلى حوالي  ٪ 90من وزن البذرة لذلك
يتم استخدامها كمادة مكملة لألعالف .
• تراوحت نسبة الرطوبة حسب الدراسات التي توفرت من  ٪ 1.9إلى  ٪ 12.7من وزن البذور .
• هذا املدى الواسع في نسبة الرطوبة يرجع إلى :
 مرحلة النضج التى يتم فيها جمع العينات حيث تنخفض نسبة الرطوبة في البذور كلما تقدمت الثمارفي النضج .
 املناخ السائد في منطقة إنتاج التمر حيث تنخفض نسبة الرطوبة في بذور في املناطق احلارة واجلافةميكن إعتبار نسبة رطوبة من  ٪ 7إلى  ٪ 9من وزن البذور متثل عدد كبير من األصناف وهذة تعادل
 ٪ 91إلى  ٪ 93مادة جافة ( نسبة املادة اجلافة =  - 100نسبة الرطوبة)
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الـرمـاد
الرماد  Ashهو كل ما يبقى بعد حرق املادة العضوية حرقا كامال  Complete combustionداخل فرن الرماد Muffle
 furnaceعلى درجة حرارة تتراوح  650-525م 0مع مالحظة مايلي:
• تتوقف نسبة الرماد وتركيبه على مرحلة نضج الثمار والبذور والظروف البيئية احمليطة بأشجار نخلة التمر .
• معظم العناصر املعدنية تتحول الى اوكسيدات  ,Oxidesكبريتات  ، Sulfatesفوسفات  ، Phosphatesسيليكات
 ، Silicatesكلوريدات .Clorides
• العناصر املعدنية للرماد تشتمل على البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم واملاغنسيوم وقليل من األملونيوم
واحلديد والنحاس والزنك وآثار من الرصاص والزئبق توجد حتت ظروف خاصة.
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الرماد في بذور نخلة التمر
• حتضير الرماد يعتبر خطوة أساسية لتقدير محتوي البذور من العناصر املعدنية .
• تراوحت النسبة املئوية للرماد حسب الدراسات التي توفرت من  ٪ 0.6إلى  ٪ 2.8من وزن البذور ( جدول رقم .)11
ميكن إعتبار النسبة من  ٪ 1.0إلى  ٪ 1.2من وزن البذره متثل عدد كبير من األصناف.

البــروتيــن
عال يتكون من أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها
البروتني  Proteinعبارة عن مركب عضوي معقّ د التركيب ذو وزن جزيئي ٍ
بواسطة رابطة ببتيدية.
تنقسم البروتينات الي :
• بروتينات بسيطة  :Simple proteinsتتكون فقط من من أحماض امينية وتعرف ايصا ً بالبروتينات املتجانسة
.Homoproteins
• بروتينات مركبة  : Conjugated proteinsوهي عبارة عن بروتينات مرتبطة بعناصر أو جزيئات غير األحماض
األمينية وتعرف ايصا ً بالبروتينات الغيرمتجانسة . Heteroproteins
حساب نسبة البروتني
• يتم تقدير البروتني اخلام بتقدير نسبة النيتروجني في املادة اجلافة للبذور ثم تضرب النسبة بالعامل . 6.25
• العامل  6.25يستخدم حلساب البروتني ملعظم بروتينات املواد الغذائية وذلك ألن معظم البروتينات حتتوي على
 16%من وزنها نتروجني (.)6.25=16÷100
• يتم التعبير عن نسبة البروتني على أساس نسبة مئوية من الوزن اجلاف.

البروتني في بذرة نخلة التمر
• تعتبر بذور نخلة التمر التمر مصدر جيد للبروتني خاصة عند استخدامها كمادة مكملة لألعالف أو املواد
الغذائية .
• تراوحت نسبة البروتني حسب الدراسات التي توفرت من  ٪ 3.1إلى  ٪ 8.0من وزن البذور ( جدول رقم . )11
ميكن إعتبار النسبة من  ٪ 5إلى  ٪ 6من وزن البذر متثل عدد كبير من األصناف

الكربوهيدرات وأأللياف
الكربوهيدرات  Carbohydratesواأللياف  Fibresعبارة عن مركبات كيميائية عضوية تتكون من الكربون  ,والهيدروجني ,
واألكسجني توصف بأنها مركبات متعددة الهيدروكسيل وأغلبها يحتوي على مجموعة الديهيد أو كيتون .
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توضيح هام
التداخل بني الكربوهيدرات واأللياف
يالحظ من جدول رقم ( )11التداخل الواضح بني قيم كل من الكربوهيدرات واأللياف وهذا راجع إلى اإلختالف في
مفهوم الفرق بينهما وميكن توضيح ذلك فيما يلي:
• إعتبار الكربوهيدرات شاملة لكل املركبات التي تتكون من الكربون  ,والهيدروجني  ,واألكسجني مبا فيها السيليلوز
والهيموسيليلوز واللجنيني والبكتني واألصماغ.
• إعتبار األلياف شاملة لكل املركبات التي تتكون من الكربون  ,والهيدروجني  ,واألكسجني مبا فيها النشا
والسكريات.
ميكن فصل التداخل بني الكربوهيدرات واأللياف كما يلي :
الكربوهيدرات الذائبة :
تلك املواد التي تبقي بعد آن يخصم بطريق احلساب من املادة الغذائية مقدار البروتني اخلام والدهن اخلام واأللياف
اخلام والعناصر املعدنية ( ) 36 ، 24، 8يتم حسابها كما يلي:
الكربوهيدرات الذائبة = الوزن الكلي  -مجموع (الرطوبة  +الزيت  +البروتني  +الرماد  +األلياف اخلام ) .وتشمل
الكربوهيدرات في هذة احلالة السكريات الذائبة والنشا
األلياف أو الكربوهيدرات الغير ذائبة :
عبارة عن الكربوهيدرات الغير ذائبة في االحماض والقواعد اخملففة الساخنة أو اجلزء من املادة العضوية الغير ذائب
في االحماض والقواعد اخملففة الساخنة وتشمل املواد الكربوهيدراتيه املعقدة املوجودة حول وداخل اخللية النباتية
التي تقاوم الهضم واالمتصاص أهمها السيليلوز  Celluloseوالهيموسيليلوز  Hemi Celluloseواللجنيني Lignin
والبكتني  Pectinوالصمغ . Gum
الفرق بني األلياف و النشويات
تشبه األلياف النشويات من حيث التركيب ،ولكن ما مييزها عنها أن جسم اإلنسان ال يستطيع كسر روابطها
اجلزيئية مثلما يفعل مع النشويات ،وبالتالي ال يستطيع هضمها وامتصاصها وحتويلها لطاقة ،ولذلك فهي تدخل
اجلسم وتخرج منه دون أن تعطيه طاقة
أنواع الكربوهيدرات الذائبة
تشمل الكربوهيدرات الذائبة الذائبة بصفة رئيسية النشا والسكريات الذائبة وميكن تقسيمها إلى
• السكريات األحادية  Monosaccharidesوتعتبر أبسط أنواع السكريات وال ميكن حتليلها الى سكريات أبسط من
أشهرها اجللكوز واالفركتوز ،السكريات األحادية تدخل ضمن مجموعة السكريات اخملتزلة Reducing sugar
• السكريات قليلة الوحدات  Oligosaccharidesتتالف من ارتباط (  ) 10 - 2جزيئات من السكر األحادي وأكثرها
شيوعا ً :
 السكريات الثنائية  :وهي السكريات التي تتالف من سكرين احاديني ومن أشهرها السكروز(يتالف من وحدة جلوكوز ووحدة فركتوز ) الذي يدخل ضمن مجموعة السكريات الغير مختزلة
Nunreducing sugar
 السكريات الثالثية  :وهي السكريات التي تتالف من ثالثة سكريات أحادية ومن أهمها الرافينوز Raffinoseالذي يدخل ضمن مجموعة السكريات الغير مختزلة
• عديدة التسكر او البولي سكاريد  Polysaccharidesتعتبر أحد أنواع السكريات املعقدة .وهو بوليمر مكون من
احتاد أعداد كبيرة من السكريات األحادية برابطة جاليكوسيدية  Glycosidic bondومن األمثلة عليها النشأ Starch
وهو عبارة عن جتمع من وحدات قد تصل إلى  1000وحدة من سكر اجللوكوز .
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الكربوهيدرات في بذرة نخلة التمر
السكريات الكلية
• وتشمل السكريات اخملتزلة والغير مختزلة تراوحت نسبتها حسب الدراسات التي توفرت من  ٪ 4.5إلى ٪ 17.8
من وزن البذور ( جدول رقم )11
ميكن إعتبار النسبة من  ٪ 5إلى  ٪ 8من وزن البذرة متثل عدد كبير من األصناف.
الكربوهيدرات الكلية
• لوحظ تباين كبير جدا ُ في نسبة الكربوهيدرات الكلية من دراسة إلى آخرى حيث تراوحت النسبة حسب الدراسات
التي توفرت من  ٪ 3.5إلى  ٪ 81.0من وزن البذور .
• كما هو احلال في نسبة األلياف هذا التفاوت الكبير في نسبة الكربوهيدرات قد يرجع إلى :
-

طريقة تقدير وحساب نسبة الكرهيدرات الكلية

 التداخل مع نسبة األلياف الكلية حيث تنخفض قيم الكربوهيرات الكلية بزيادة قيم األلياف الغذائيةالعتبار بعض مركبات األلياف من ضمن الكبربوهيدرات أو العكس
ميكن اعتبار النسب التي تقل عن  25٪متثل الكربوهيدرات الذائبة والنسب التي
تزيد عن  ٪ 75تشمل األلياف والكربوهيدرات الذائبة .

تركيز بعض انواع السكريات
نستعرض فيما يلي بعض الدراسات التي إجريت على بعض انواع السكريات ولم تدخل ضمن جدول رقم ( )11منها
جلكوز ( )Glucose

فركتوز ( )Fructose

رافينوز () Raffinose

استاشيوز( )Stachyose

سكروز () Sucrose

جالكتوز ( )Galactose

مالتوز ()Maltose

السعودية  ) 10 ( 2012في دراسة على بذور سبعة اصناف من ضمن أهدافها دراسة محتواها من السكريات ،أوضحت
الدراسة ما يلي :
• بصفة عامة لم تالحظ فروق كبيرة في محتوى بذور األصناف السبعة من السكريات التي مت تقديرها.
• في جميع السكريات وجد أن بذور خالص إحتوت على احلد األدنى في حني احتوت بذور منيفي على احلد األعلى .
• نستعرض فيما يلي احلد األدني واحلد األعلى ومتوسط التركيز ( جرام  /كجم) إلنواع السكريات التى مت تقديرها :
-

جلكوز  :تراوحت النسبة من  3.13إلى  3.60و ومتوسط 3.48

-

فركتوز :تراوحت النسبة من  3.4إلى  3.9و ومتوسط 3.8

-

رافينوز :تراوحت النسبة من  2.9إلى  3.3و ومتوسط 3.2

-

استاشيوز :تراوحت النسبة من  3.4إلى  3.8و ومتوسط 3.7

-

سكروز :تراوحت النسبة من  3.1إلى  3.5ومتوسط 3.4

-

جالكتوز :تراوحت النسبة من  2.0إلى  2.3و ومتوسط 2.2
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تونس 2008

( )41في دراسة على خليط بذور  6أصناف مت خلطها بالتساوي اوضحت الدراسة مايلي :
السكريات الكلية ٪ 8.12

السكروز ٪ 1.49

السكريات اخملتزلة ٪ 6.63

تونس  )22( 2007في دراسة على صنفني ،أوضحت الدراسة ما يلي :
كمتوسط للصنفني نسبة السكريات الكلية مت تقديرهابحوالي  ٪ 5.54منها  ٪ 2.24سكريات مختزلة و٪ 3.31
سكريات غير مختزلة .
تونس  )40( 2012في دراسة على عشرة أصناف ،أوضحت الدراسة ما يلي :
كمتوسط لعشرة أصناف نسبة السكريات الكلية مت تقديرها بحوالي  ٪ 4.6منها  ٪ 1.9سكروز  ٪ 2.7سكريات
غير مختزلة

مصر

 )1( 2001في دراسة على صنف سيوي وجد أن البذور حتتوي على ٪ 5.5سكريات مختزلة و ٪ 18نشا

ليبيا )26( 1983

في دراسة على ستة أصناف أوضحت الدراسة ما يلي :

وجدت فروق معنوية بني األصناف في محتوى بذورها من والكبرهيدرات الكلية والنشا والسكريات اخملتزلة في حني لم
تكن الفروق معنوية في حالة كل من السكريات غير اخملتزلة والسكريات الكلية  ،نستعرض فيما يلي نسب بعض أنواع
الكربوهيدرات :
 سكريات مختزلة  :تراوحت النسبة من  ٪ 2.0إلى  ٪ 3.4ومتوسط ٪ 2.5لألصناف الستة. سكريات غير مختزلة :تراوحت النسبة من  ٪ 1.3إلى  ٪ 2.6ومتوسط  ٪ 2.0لألصناف الستة سكريات كلية  :تراوحت النسبة من  ٪ 3.3إلى  ٪ 5.2ومتوسط  4.5٪لألصناف الستة نشا :تراوحت النسبة من  ٪ 19.6إلى  ٪ 22.0ومتوسط  20.6٪لألصناف الستة -كربوهيدرات كلية :تراوحت النسبة من  ٪ 24.2إلى  ٪ 26.9ومتوسط  ٪ 25.1لألصناف الستة

باكستان ) 30( 2016
جلوكوز ٪ 20.2 :

عمان )36 ( 2007

في دراسة على بذور صنف عجوة وجدت التركيزات التالية لبعض انواع السكريات
فركتوز ٪ .16.1 :

مالتوز 6.1 :جالكتوز ٪ 3.4:

سكروز ٪ 2.0 :

في دراسة ( لم يحدد الصنف ) وجدت التركيزات التالية من السكريات في البذور بعد حتميصها :

السكريات اخملتزلة٪ 1.11 :

السكريات الغير مختزلة  ٪ 1.87:السكريلت الكلية ٪ 2.98 :

األلياف أو الكربوهيدرات الغير ذائبة
تتألف األلياف الغذائية  Dietary fiberكيميائيا ً من عديدات السكاريد غير النشوية  ،بذرة نخلة التمر تعتبر مصدر ممتاز
لأللياف الغذائية  Dietary fiberالتي تتكون بصفة رئيسية من السليولوز  Celluloseوالسكريات العديدة الغير سيليولوزية
 Non-cellulosic polysaccharidesوالبكتني Pectinواللجنني ، Lignin
السيليلوز  Celluloseمن السكريات العديدة املكونة من نوع واحد من السكريات األحادية وهو اجللكوز وميتاز السليلوز بعدم
قابليته للذوبان في املاء وعدم نفاذيته من خالل أغشية اخلاليا.
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أنواع األلياف الغذائية
• الياف ذائبة او منحلة  Soluble fiberهذه األلياف تذوب أو تنحل في املاء متحولة إلى مادة هالمية (جل) أثناء
عملية الهضم،
• الياف غير ذائبة  Insoluble fiberهذه األلياف ال تذوب في املاء وبالتالي ال تكون «جالً» ،وتشمل السليلوز
واللجنني.

األلياف الغذائية في بذرة نخلة التمر
• لوحظ تباين كبير جدا ُ في نسبة األلياف الغذائية من دراسة إلى آخرى حيث تراوحت النسبة حسب الدراسات
التي توفرت من  ٪ 14.5إلى  ٪ 72.8من وزن البذور .
• من جدول رقم ( )11نالحظ أنه في عشرة دراسات تراوحت النسبة من  ٪ 14.5إلى  ٪ 27.6وفي ثالث دراسات
تراوحت النسبة من  ٪ 53.9إلى .٪ 72.8
• هذا التفاوت الكبيير في نسبة األلياف قد يرجع إلى:
-

طريقة تقدير وحساب نسبة األلياف

 التداخل مع نسبة الكربوهيدرات الكلية ( ) 36 ، 24، 8حيث يالحظ من جدول رقم ( )11أن نسبةاأللياف تنخفض بزيادة نسبة الكربوهيدرات حيث العتبار بعض مركبات الكربوهيدرات من ضمن ااأللياف
أو العكس
• تعتبر بذور نخلة التمر التمر مصدر جيد لأللياف الغذائية حتى لو كانت النسبة حوالى . ٪ 16
ميكن إعتبار النسبة من  ٪ 16إلى  ٪ 20من وزن البذر متثل عدد كبير من األصناف.
الدراسات التي إجريت لتقدير أنواع األلياف محدودة نسعرضها ما يلي:
باكستان  )30( 2016في دراسة على بذور صنف عجوة وجد ان تركيز األلياف كما يلي :
األ لياف الغذأيية الكلية 53.9:

األ لياف الغذأيية الذائبة 19.5 :

األ لياف الغذأيية الغير ذائبة 34.6:

ايران  )39( 2016في دراسة على ستة أصناف بهدف تقدير بعض انواع األلياف وجد أن
• الياف يتم تقديرها باستخدام ملحول متعادل(  Neutral detergent fiber (NDFويشمل الياف جدر اخلاليا كان
تركيزها كمتوسط لألصناف الستة  728.4حم  /كجم ()٪ 72.82
• الياف يتم تقديرها باستخدام ملحول حامضي  )Acid Detergent Fiber (ADFوتشمل الليجنوسيللوز كان
تركيزها كمتوسط لألصناف الستة  547.0حم  /كجم (. )٪ 54.7
• اللجنني كان تركيزه  122.4حم  /كجم ( )٪ 12.24وذلك كمتوسط لألصنف الستة.

الزيت
يتم استعراض نسبة الزيت في االصناف اخملتلفة واالحماض الدهنية وثوابت الزيت في اجلزء الثاني من بذرة نخلة التمر
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مزيد من التفاصيل ......
املركبات الكيميائية الطبيعية في بذرة نخلة التمر
نستعرض فيما يلى بشئ من التفاصيل بعض الدراسات التى اجريت بهدف تقدير محتوى البذور من املركبات
الكيميائية الطبيعية
 Natural chemical Compoundsمع مالحظة مايلي:
• سبق وأن ذكرنا أن املركبات الكيميائية الطبيعية تشمل مركبات عضوية ( الزيت والبروتني واأللياف والكربوهيدرات
واملادة اجلافة ) ومركبات غير عضوية ( الرطوبة والرماد )
• معظم نسب املركبات الكيميائية الطبيعية مت التعبير عنها على أساس جم 100 /جم وفي بعض احلاالت جم /
كجم من وزن البذرة اجلاف أو الرطب حسب الدراسة .
• في حالة اجراء الدراسة على مجموعة من األصناف مت استعراض القيمة األدنى والقيمة األعلى بهدف توضيح
الفروق بني األصناف .
العراق ) 46( 2006في دراسة على ثالث اصناف شملت  :حالوي وساير وبرحي بهدف تقدير محتوى بذورها من من الرطوبة
والرماد واملركبات العضوية الطبيعية  ،جدول رقم ( )12يوضح ملخص النتائج:
• وجدت فروق معنوية بني األصناف الثالثة في محتوي بذورها من البروتني والزيت في حني لم تكن الفروق معنوية
في حالة الرماد والرطوبة
• كمتوسط لألصناف الثالثة كانت محتوى البذور من الرطوبة  ٪ 8.8ومن البروتني  ٪ 6.5ومن الزيت  ٪ 11.4ومن
الرماد ٪ 0.64

املرجع ( : )46
ساهي  ،علي أحمد و ملى جاسم محمد العنبر . 2006.اخلصائص الوظيفية ملنتوج النوى البروتيني املنتج من بعض أصناف التمور احمللية .
مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر ،اجمللد 5:العدد 2-1 :صفحات -7 56

السعودية  ) 10 ( 2012في دراسة على سبعة اصناف شملت منيفي وبرحي وسلج وسكري ورزيز وخالص بهدف
دراسة محتوى بذورها من الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية ،من جدول رقم ( )13ميكن مالحظة واستنتاج مايلي:
• املدى الواضح في النسب املئوية للمركبات الكميائية الطبيعية للبذور خاصة:
الزيت )4.7 - 7.7 ( :
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األلياف) 17.1 - 23.5 ( :

• كمتوسط لألصناف السبعة كان تركيز املركبات الكميائية الطبيعية كما يلي :
الدهون الكلية ٪ 5.6 :
البروتني ٪ 4.7:
الرطوبة ٪ 8.26 :
الرماد1.12٪ :
األلياف ٪ 20.4 :

انواع السكريات
جدول رقم ( )14يوضح مدى تركيز بعض انواع السكريات في بذور سبعة أصناف سعودية ومنه يالحظ :
• بصفة عامة لم تالحظ فروق كبيرة في محتوى بذور األصناف السبعة من السكريات التي مت تقديرها.
• في جميع السكريات وجد أن بذور خالص إحتوت على احلد األدنى في حني احتوت بذور منيفي على احلد األعلى .
• كمتوسط لألصناف السبعة كان التركيز ( جرام  /كجم) كما يلي :
فركتوز3.79 :
جلكوز3.48 :
سكروز 3.41
استاشيوز3.71 :

رافينوز3.17 :
جالكتوز2.22 :

املرجع ( : ) 10

Al juhaimi,f., k. ghafoor, and m.m. o 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.

السعودية  ) 11 ( 2015في دراسة على أصناف خالص وصقعي وسكري بهدف تقدير محتواها من الرطوبة والرماد
واملركبات العضوية الطبيعية ،أوضحت الدراسة ما يلي :
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جدول رقم ( )15يوضح محتوي بذور الثالثة أصناف من الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية ومنه ميكن مالحظة مايلي:
• لم تالحظ فروق كبيرة في محتوي بذور األصناف الثالثة من الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية أو الطاقة
• كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن محتوى البذور كما يلي :
الرماد ٪ 0.92 :
الدهون ٪ 4.4 :
الرطوبة ٪ 5.2 :
الطاقة kcal/kg 4606 :
األلياف اخلام ٪ 19.5 :
البروتني ٪ 5.1 :

املرجع (: )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: 197201-

السعودية ) 26 ( 2017

أوضحت النتائج مايلي

في دراسة على بذرة صنف رزير بهدف تقدير محتواها من املركبات الكيميائية الطبيعية

الياف ذائبة ٪ 14.54 : s Crude Fiber
ء

الزيت اخلام ٪ 6.79 :

الرماد ٪ 1.3 :

الكربوهيدرات القابلة للتحل٪ 74.25 : Hydrolyzable Carbohydrate
ء

البروتني اخلام 3.12 :

املرجع ( : ) 26
El-Rahman S.N.A ,andS S.I. Al-Mulhem. 2017. Characteristic Analysis Antioxidant Components and Antioxidant Activity of Date
Fruits,Date Seeds and Palm Shell. Clin. Med. Case Rep., Volume 1 • Issue 1 • 100101

تونس  ) 13( 2004في دراسة على صنفي عليق  Alligودقلة نور بهدف دراسة محتواها من الرطوبة والرماد واملركبات
العضوية الطبيعية ،أوضحت الدراسة ما يلي :
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املكونات الرئيسية
جدول رقم ( )16يوضح ملخص النتائج:
• كمتوسط للصنفني احتوت البذور على نسبة  ٪ 9.0رطوبة وهي نسبة مقاربة لنتأئج البحوث اآلخري
• كمتوسط للصنفني احتوت البذور على نسب  ٪ 11.5زيت و  ٪ 5.4بروتني و  ٪ 1.15رماد .
• نسبة الكربوهيدرات مت تقديرها بحوالي  ٪ 80وهي نسبة مرتفعة ولم يحدد الباحث ما تشمله هذة النسبة .

املرجع ( : )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

تونس ) 22( 2007في دراسة على صنفي عليق  Alligودقلة نور بهدف دراسة محتواها من الرطوبة واملركبات العضوية
الطبيعية ،أوضحت الدراسة ما يلي :
جدول رقم ( )17يوضح ملخص النتائج ومنه ميكن مالحظة ما يلي :
• كمتوسط للصنفني احتوت البذور على نسبة  ٪ 12.7رطوبة وعلى نسبة  ٪ 87.3مادة جافة
• كمتوسط للصنفني احتوت البذور على نسب  ٪ 11.4زيت و  ٪ 1.14رماد .
• نسبة السكريات الكلية مت تقديرها بحوالي  ٪ 5.54منها  ٪ 2.24سكريات مختزلة و  ٪ 3.31سكريات غير مختزلة .

املرجع (: )22

Chaira, N. , A. Ferchichi , A. Marbet, And M. Sghairoum. 2007. Chemical composition of the flesh and pit of date palm fruit and
radical scavenging activity of their extracts . Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (13 ):2202 - 2207

اإلمارات ) 27 ( 2009

في دراسة موسعة شملت بذور  18صنف هي :خالص ،برحي ،لولو ،مجهول ،سلطانة ،فرض،
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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 خصائصها الطبيعية ومحتواها من بعض املكونات
الرئيسية إضافة إلى  18عنصر معدني  ،اوضحت النتائج مايلي :
جدول رقم ( )18يلخص املدى الواضح للفروق بني قيم الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية للبذور ومنه ميكن مالحظة
مايلي :
• الفرق الواضح بني تركيز احلد األدنى وتركيزاحلد األعلى (  ٪من وزن البذرة ) كما واضح مما يلي :
الرطوبة  :حوالي من  % 8.6إلى  ٪ 12.5الدهون  :من  5.7إلى  7.9الكربوهيدرات من  % 2.2إلى % 4.6
• بذور نخلة التمر تعتبر مصدر ممتاز لأللياف الغذائية  Dietary fiberالتي تتكون بصفة رئيسية من السليولوز
 celluloseوالسكريات العديدة الغير سيليولوزية  Non-cellulosic polysaccharidesوالبكتني Pectinواللجنني
 ، Ligninوتقدر نسبة األلياف الغذائية بحوالي  72٪كمتوسط لألصناف الثمانية عشر
• انخفاض نسبة الكربوهيدرات مقارنة بنتائج البحوث اآلخري وقد يرجع ذللك إلى حساب بعض صور الكربوهيدرات
ضمن األلياف الغذائية .
• كمتوسط للثمانية عشر صنف كانت املركبات الطبيعية ( ٪من وزن البذرة ) كما يلي :
الرطوبة 10.8 :

البروتني 5.6:

الرماد0.97 :

الكربو هيدرات 3.5:

الزيت 7.1 :
األلياف الغذئية 72.3 :

املرجع ( : )27

Habib,H.M. And W. H. Ibrahim.2009. Nutritional Quality Evaluation Of Eighteen Date Pit Varieties .International Journal Of Food
Sciences And Nutrition, 60(S1): 99 -1

إيران ) 39 ( 2016
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في دراسة على  6أصناف شملت استة عمران ( ساير)  ،مزافتي  ،برحي ,كاسي ( ,) Khasiكاراك

( ، )Kharakزهدي بهدف تقدير محتوي بذورها من الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية
جدول رقم ( ) 19يوضح تركيز الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية لبذور األصناف الستة ومنه نالحظ مايلي :
• وجود تباين واضح في مدي محتوي (جم  /كجم ) بذور األصناف الستة من املكونات الرئيسية خاصة في حالة
التانينات الكلية  :من  14.0إلى 67.7

الرماد  :من 10.0إلى )26.0

الزيت  :من  82.2الى 118.2
• تأثير طريقة تقدير األلياف على نسبتها املئوية حيث كان متوسط النسب (جم  /كجم )
ألياف  NDF 728.4في حني كانت ألياف ADF 547
• كمتوسط لألصناف الستة كان محتوى البذور (جم  /كجم ) من املكونات الرئيسة كما يلي :
املادة اجلافة 943.9 :

الرماد14.6:

البروتني 60.5:

تانينات كلية34.6 :

جلنني122.4 :

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 24 ( 2017

) في دراسة على بذور صنفني  ( Mazafatiمن منطقتني  ) Jiroft & Bamو  Kalutahبهدف تقدير
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محتواها من الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية ،اوضحت الدراسة مايلي:
يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق كبير بني قيم املكونات.

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): 139 -144.

املغرب  ) 18 ( 2015في دراسة شملت  3أصناف هي بوسطامي ومجهول و بوفقوس بهدف دراسة محتواها من
الرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
من جدول رقم ( )21ميكن إستنتاج مايلي :
• لوحظت فروق واضحة في معظم املكونات الرئيسة خاصة في نسبة األلياف والبروتني والرطوبة
• كمتوسط لألصاف الثالثة كانت النسب (جم 100 /جم وزن جاف) كما يلي :
الزيت٪ 6.5 :
البروتني ٪ 5.1 :
األلياف خام٪ 17.6 :
الرطوبة٪ 6.7 :
الرماد٪ 1.2 :
السكريات كلية٪ 8.9:
• كمتوسط لألصاف الثالثة كانت قيمة الطاقة ()kcal /100 g DW 105.5

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

ليبيا )25( 1983
32

في دراسة على ستة من األصناف الرئيسية في جنوب ليبيا شملث تاليس  ،أضوي  ،تاغيات ،تاسفرت

 ،اسبير ،سلولو بهدف تقدير محتوى بذورها من الرماد واملركبات العضوية الطبيعية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• وجدت فروق معنوية بني األصناف في محتوى بذورها من البروتني والدهون والرماد والكبرهيدرات الكلية والنشا
والسكريات اخملتزلة فيي حني لم تكن الفروق معنوية في حالة كل من السكريات غير اخملتزلة والسكريات الكلية .
• كمتوسط لألصناف الستة كان محتوى البذور للمكونات الرئسية (  ) ٪كما يلي:
الرماد 1.20 :
البروتني 6.43 :
الزيت 9.2 :
النشا 20.6 :
السكريات غير اخملتزلة 1.98 :
السكريات اخملتزلة 2.46 :
الكروهيدرات الكلية 25.14 :
السكريات الكلية 4.50 :

املرجع ()25
El-Shurafa, M. Y., Ahmed, H. S., & Abou-Naji, S. E. (1982). Organic and inorganic constituent of dates palm pit (seeds). J. Date
Palm, 2, 275–284

ليبيا  ) 8( 2012في دراسة على بذرة صنف دقلة نور بهدف تقدير من الرماد واملركبات العضوية الطبيعية قبل وبعد
استخالص الزيت أوضحت النتائج ما يلي :
اخلصائص الطبيعية  :متوسط وزن البذر ة  0.98جرام ونسبة البذرة إلى إجمالى وزن الثمرة ٪ 10.3
املكونات الطبيعية الكلية (  ٪من الوزن اجلاف ) :
قبل استخالص الزيت :
الرطوبة ٪ 5.4 :
البروتني ٪ 5.6:

الزيت ٪ 8.1 :
األلياف ٪ 18.5 :

الرماد ٪0.95 :

الكربوهيدرات الكلية  (٪ 62.7 :متثل الفرق بني الوزن اجلاف واملكونات املذكورة )
املادة اجلافة٪ 94.6 :
بعد استخالص الزيت :
الزيت ٪ 1.0 :
الرطوبة ؛ ٪ 5.8
األلياف ٪ 20.4 :
البروتني ٪ 6.2 :
الكربوهيدرات الكلية ( 64.6:متثل الفرق بني الوزن اجلاف واملكونات املذكورة)
املادة اجلافة ٪ .94 :
الرماد ٪ 1.4 :
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املرجع (:) 8
Akasha,I.A.,L.Campbell,and S.R. Euston .2012. Extraction and characterization of protein fraction from date palm fruit seeds.
International Journal of nutrition and food Engineering Vol: 6, No: 10 .875 -877

إجنلترا  )32( 2014في دراسة على ثالث أصناف مت احلصو ل علي ثمارها من السوق في لندن شملت زهدي (إيران ) ودقلة
نور (تونس )  ( Khouat Alligتونس) بهدف تقدير محتوى بذورها من الرماد والرطوبة واملركبات العضوية الطبيعية أوضحت
الدراسة ما يلي :
جدول ( )23يوضح تركيز املكونات الطبيعة الكلية ومنه ميكن مالحظة مايلي :
• لوحظت فروق معنوية في حالة نسب الدهون والبروتني والكربوهيدرات الكلية
• كمتوسط لألصاف الثالثة كانت النسب (جم 100 /جم مادة جافة عدا الرطوبة مادة رطبة ) كما يلي :
البروتني % 5.5 :
الرماد% 1.3 :

الدهون% 8.4 :

الكربوهيدرات الكلية% 75.4 :

الرطوبة% 10.8 :

املرجع ()32
Mistrelloa,J., S. D. Sirisenab, A. Ghavamic, R. J. Marshalld, .and S. Krishnamoorthy 2014 .Determination of the antioxidant
capacity, total phenolic and flavonoid contents22 of seeds from three commercial varieties of culinary dates.International
Journal of Food Studies , Volume 3 pages 34–44

ُعمان  )45( 2017في دراسة على  22صنف مت جمعها من ستة مناطق من عمان بهدف دراسة محتوى بذورها من الرماد
واملركبات العضوية الطبيعية،شملت األصناف فرض  ,هاللي عمان  ,منحي ,قش بصرة  ,نغال  ,قش ابومعان ,قش بونارجة,
بلعقان  ,قش جبري صيدي  ,خصاب ،خنيزي  ,برشي ,قش معمور ,برني ,هندال  ,ازاد ،زبد ,خالص ,قش تابك ،قش لولو ،هاللي
 ،أوضحت النتائج مايلي :
• أختالف تركيز املواد التي مت تقديرها بإختالف الصنف واملنطقة التي جمعت منها األصناف
• وجود فروقات واضحة في محتوى بذور 22صنف من املركبات الكيميائية الطبيعية ،حيث كان مدى التركيز كما يلي:
الكربوهيدرات80.6 - 43.8 :
املاداجلافة 93.3 - 96.3 :
الزيت 5.5 - 10.9:
البروتني 6.9 - 0.2 :
		
كمتوسط جلميع األصناف وجد أن تركيز املركبات العضوية الطبيعية والرماد كما يلي :
الكربوهيدرات الكلية 64.2
الزيت 8.4 :
البروتني 3.6 :
الرطوبة10.8 :
الرماد1.3 :
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مرجع () 45

Ur Rehman,N. H.Hussain, M.A. Al-Broumi,M.Khiat, R. Csuk, A. Al-Rawahi, A. Khan, F.Mabood, I R. Green, A. Al-Harrasi.2017.
Composition and Biological Activities of different Date Seed varieties (Phoenix dactylifera)of Oman: Cultivation Zone Influence.
International Journal of Phytomedicine 9 : 29 -37

عمان  )36( 2007في دراسة ( لم يحدد الصنف ) إجريت بهدف تقدير الرماد واملركبات العضوية الطبيعية لبذور محمصة
(roastedعلى درجة  C 220ملدة  15 - 20دقيقة ) ولبذور مت إستخالص دهونها  ، defattedاوضحت النتائج مايلي
البروتني ٪ 7.1 :

الدهون٪ 8.1:

األلياف خام ٪ 21.4 :
السكريات اخملتزلة٪ 1.11 :

الرماد٪ 0.98:

الكربوهيدرات الكلية ( 62.3:متثل الفرق بني الوزن الكلي ومجموع املواد املذكورة
السكريلت الكلية ٪ 2.98 :
السكريات الغير مختزلة ٪.1.87:

املرجع () 36

Rahman ,M.S. S. Kasapis , N.S.Z. Al-Kharusi , I.M. Al-Marhubi , A.J. Khan .2007. Composition characterisation and thermal
transition of date pits powders . Journal of Food Engineering 80 (2007) 1–10

باكستان  )30 ( 2016في دراس على بذور صنف عجوة بهدف تقدير محتواها من الرماد واملركبات العضوية الطبيعية
أوضحت النىائج ما يلي :
املركبات العضوية الطبيعية اخلام (التركيز ؛  ٪من الوزن احلاف للبذرة)
البروتني اخلام 6.5 :

الدهون اخلام 7.8:

األلياف الغذائية الكلية 53.9 :

األلياف اخلام 51.0 :

األلياف الغذائية الذائبة19.5 :

الرماد 2.8 :
األلياف الغذائية الغير ذائبة34.6:

السكريات :
جلوكوز ٪ .20.15 : glucose

فركتوز ٪ .16.1 : fructose

جالكتوز ٪ 3.4: glactose

سكروز ٪ 2.0 : sucrose

ء

ء

ء

مالتوز ٪ 6.1 : maltose
ء

ء

املرجع ( : )30
Khalid,S. A. Ahmad, T. Masud, M. J. Asad And M. Sandhu . 2016. Nutritional Assessment Of Ajwa Date Flesh And Pits In
Comparison To Local Varieties.The Journal Of Animal & Plant Sciences, 26(4)Page: 1072-.1080
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الفصل الثالث
العناصر املعدنية

محتوى بذور نخلة التمر من
العناصر املعدنية
بذور نخلة التمر غنية مبحتواها من العناصر املعدنيةحيث مت تقديرأكثر من  25عنصر شملت :
العناصر الكبرى : Macronutrients
اإلكسجني ()O

الكربون ()C

النيتروجني ( )N

الكالسيوم () Ca

البوتاسيوم ( )K

املغنيسيوم ( )Mg

الفسفور ( )P

الكبريت () S

الصوديوم () Na
العناصر النادرة Micronutrients :
النحاس () Cu

املنجنيز ( )Mn

احلديد ( Fe

الكلوريد () Cl

البورون () B

املولبدمن ()Mo

الزنك

() Zn

عناصر معدنية لها أهمية خاصة:
األملومنيوم ()Al

الكروم ()Cr

النيكل(،)Ni

الباريوم(،)Ba

السترونيوم ()Sr

الرصاص()Pb

الكاديوم ()Cd

الزرنيخ ()As

الفانديوم ()V

الكوبالت ( )Co

النيكل (،)Ni

السيلينيوم ()Se

استعراض لنتائج الدراسات التي أجريت على محتوى بذرة نخلة التمر من العناصر املعدنية
جدول رقم (  )25يوضح تركيز بعض العناصر املعدنية في بذرة نخلة التمر بيانات اجلدول مت جتميعها من الدراسات التي
توفرت لدينا ونعتقد أنها كافية إلعطاء قيم ميكن اإلسترشاد بها عند املقارنة بني األصاف .
مالحظات على اجلدول
لسهولة املقارنة الدراسات مت تعديل النسب إلى جزء في املليون  ppmبواسطة املؤلف وملعرفة التركيز املستخدم من قبل
الباحث ميكن الرجوع الى فصل « مزيد من التفاصيل «
مت التعبير عن التركيز كما يلي:
 جزء في املليون (  )ppmمن إجمالي وزن البذرة اجلاف جزء في املليون (  )ppmمن الزيت املستخلصللتحويل إلى نسبة مئوية ( جم  100 /وزن بذرة او زيت) تقسم القيمة على  10000وللتحويل الى ملجم  100 /جم تقسم
القيمة . 10
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من اجلدول ميكن مالحظة التفاوت الكبير جدا ً بني األصناف في محتوى بذورها من العناصر املعدنية  ،ومن الطبيعي أن
ينعكس هذا اإلختالف على قيمتها الغذائية أو الطبية ولتوضيح مدى هذا التفاوت نستعرض فيما يلي البيانات اخلاصة
بكل عنصر معدني .
أوال ً:العناصر املعدنية السائدة
وهي مجموعة العناصر توجد في بذور معظم األصناف بتراكيز واضحه

البوتاسيوم
تركيز البوتاسيوم  /البذرة
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر البوتاسيوم أعلى بشكل واضح من تركيز باقي العناصر التي مت تقديرها
• تراوح تركيز البوتاسيوم حسب الدراسات التي توفرت من  781.1إلى  5385.0جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  2500إلى  3000جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف

37

تركيز البوتاسيوم  /الزيت
• تركيز عنصر البوتاسيوم أعلى بشكل واضح من تركيز باقي العناصر التي مت تقديرها .
• تراوح تركيز البوتاسيوم حسب الدراسات التي توفرت من  348إلى  477جزء في املليون .

الفسفور
• في معظم الدرسات كان عنصر الفسفور يلي عنصر البوتاسيوم في التركيز
• تراوح تركيز الفسفور حسب الدراسات التي توفرت من  193إلى  2460جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  1200إلى  2000جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف

الكالسيوم
تركيز الكالسيوم  /البذرة
• تراوح تركيز الكالسيوم حسب الدراسات التي توفرت من  122إلى  2900جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  300إلى  700جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف
تركيز الكالسيوم  /الزيت
• تراوح تركيز الكالسيوم حسب الدراسات التي توفرت من  25إلى  122جزء في املليون .

املغنيسيوم
تركيز املغتيسيوم  /البذرة
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر املغنيسيوم أعلى قليالً من عنصر الكالسيوم .
• تراوح تركيز الكالسيوم حسب الدراسات التي توفرت من  8إلى  1328جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  450إلى  800جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف
تركيز املغتيسيوم  /الزيت
• تركيز املغنيسيوم حسب الدراسات التي توفرت كان  0.2جزء في املليون .

الصوديوم
تركيز الصوديوم  /البذرة
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر الصوديوم أقل بشكل واضح من تركيز عناصر البوتاسيوم والكالسيوم
واملعنيسيوم
• تراوح تركيز الصوديوم حسب الدراسات التي توفرت من  6إلى  185جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  95إلى  160جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف.
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تركيز الصوديوم  /الزيت
• تراوح تركيز الصوديوم حسب الدراسات التي توفرت من  49إلى  60جزء في املليون .

احلديد
تركيز احلديد  /البذرة
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر احلديد أعلى بشكل واضح من تركيز باقي العناصر الصغري.
• تراوح تركيز احلديد حسب الدراسات التي توفرت من  8إلى  135جزء في املليون .
ميكن إعتبار التركيز من  22إلى  60جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف
تركيز احلديد  /الزيت
• تركيز احلديد حسب الدراسات التي توفرت كان حوالى  0.25جزء في املليون .

الزنك
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر الزنك يلي احلديد في تركيز باقي العناصر الصغري التي مت تقديرها
• تراوح تركيز الزنك حسب الدراسات التي توفرت من  1.5إلى  49.5جزء في املليون وهذا مدى واسع .
ميكن إعتبار التركيز من  10إلى  30جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف

املنجنيز
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر املنجنيز يلي الزنك في تركيز باقي العناصر الصغري التي مت تقديرها.
• تراوح تركيز املنجنيز حسب الدراسات التي توفرت من  3.6إلى  36.0جزء في املليون وهذا مدى واسع .
ميكن إعتبار التركيز من  6إلى  15جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف

النحاس
• في معظم الدرسات كان تركيز عنصر النحاس ميثل التركيز األقل مقارنة بالعناصر الصغري والكبري التي مت
تقديرها
• تراوح تركيز النحاس حسب الدراسات التي توفرت من  3.2إلى  12.1جزء في املليون وهذا مدى واسع .
ميكن إعتبار التركيز من  5إلى  8جزء في املليون ميثل عدد كبير من األصناف
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ثانياً :عناصر معدنية غير سائدة لها أهمية خاصة:
وهي مجموعة من العناصر لم تنل حتي األن اإلهتمام الكافي (  ) 30 ، 27 ، 10 ، 2وتوجد بتراكيز منخفضة أو على شكل أثار
( جدول رقم ) 30
تقدير هذه العناصر مهم عند أستخدام البذرة مكمالت غذائية فقد يكون لبعضها تأثيرات سلبية .
نستعرض فيما يلي نتائج بعض الدراسات إجريت في هذا جملال
السعودية  ) 10 ( 2012متوسط سبعة أصناف ( جزء في املليون ) ppm
بورون (5.86 : )B

كروميوم (1.76 : )Cr

ء

نيكل (1.19 : )Ni
ء

ء

اإلمارات  )27( 2009متوسط لثمانية عشر صنف ( جزء في املليون ) ppm
كوبلت (0.05: )Co

مولبدمن (1.7 : )Mo

أملنيوم (18.8 : )Al

زرنيخ (1.1 : )As

باريوم (0.59 : )Ba

كاديوم (0.007 : )Cd

كروميوم (9.94 : )Cr

نيكل (2.19 : )Ni

رصاص (0.095 : )Pb

سترانشيوم (3.30 : )Sr

فانديوم (0.039 : )V

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ليبيا  )24( 1982متوسط لستة أصناف ( جزء في املليون  .) ppmكلوريد (1610 : ) Cl
ء

السودان )2( 2012

متوسط لصنفني ( جزء في املليون  ) ppmسلينيوم (24.5 : ) Se
ء

عمان  )36( 2007صنف واحد (جزء في املليون  ) ppmعناصر الرصاص ( ، )Pbكاديوم ( ، )Cdكروميوم ( )Crوجدت على
شكل أثار التركيز اقل من ()0.05
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مزيد من التفصيل
بعض الدراسات التى اجريت على
محتوى بذرو نخلة التمر العناصر املعدنية
عند استعراض البحوث والدراسات التى أجريت لتقدير احملتوى املعدني لبذور العديد من األصناف في مناطق إنتاج التمور
اخملتلفة مت تسجيل املالحظات التالية :
مالحظات عامة على نتائج الدرسات اخملتلفة
• التفاوت الكبير بني األصناف في محتوى بذورها من العناصراملعدنية  ،ويعتقد أن هذا اإلختالف قد يرجع إلى
الصنف وطريقة التقدير واملعامالت الزراعية خاصة التسميد .
• وجود تفاوت كبير في تركيز عنصر معني في بذور نفس الصنف من منطقة آلخري او من بحث آلخر .
• تركيز العنصر يتأثر مبرحلة جمع الثمار ( خالل  ،رطب  ،متر ) .
• نتائج بعض األبحاث تظهر غياب بعض العناصر أو وجودها على شكل أثار في حني توجد نفس العناصر في بذور
أصناف أخري بشكل ملموس.
طريقة عرض النتائج
• في معظم احلاالت سيتم استعراض متوسط جميع األصناف ومدى تركيز العنصر املعدني في حالة اجراء
الدراسة على عدة أصناف.
• نسب التركيز سيتم عرضها كما وردت في الدراسات وسيتم اإلشارة إلى معامل التحويل إلى النسب األخرى
كلما أمكن كمايلي :
-

التركيز ملجم  100 /جم ( للتحويل الى ٪يقسم على )1000

-

التركيز  ٪أو جرام  100 /جم ( للتحويل الى ملجم  100 /جم تضرب القيمة في )1000

-

التركيز ملجم  /كجم جاف أي مايعادل جزء في املليون  ( ppmللتحويل الى ٪يقسم على )10000

• ميكن املقارنة بني نتائج الدراسات اخملتلفة بالرجوع جلدول جدول ( ) 25حيث مت توحيد التعبير عن التركيز بجزء في
املليون (  )ppmجلميع الدراسات .

تنبية هام
عند مقارنة تركيز العناص بني الدراسات اخملتلفة يجب التأكد من وحدة التركيز حيث مت استخدام الوحدات التالية من قبل
الباحثيني مايلي

ملجم  100 /جم
ملجم 1000 /جم (كجم)

جرام  100 /جم
جم 1000 /جم (كجم)

مليمكافئ  /لتر ( .)meq /l
جزء في املليون ( )ppm

41

تونس 2004

( ) 13في دراسة على صنفي عليق  Alligودقلة نور بهدف دراسة محتواها من العناصر املعدنية ،

جدول رقم ( )26يوضح ملخص النتائج :
التركيز  :ملجم  100 /جم والرقم متوسط للصنفني
• أعلى تركيز كان لعنصر البوتاسيوم خاصة صنف عليق حيث احتوت البذور على تركيز  261يلية عنصر
الفسفور بتركيز . 76
• أدنى تركيز كان لعنصر احلديد حيث احتوت البذور على نسبة . 2.25
• العناصر اآلخري التى مت تقديرها كان تركيزها  55.1للماغنيسوم و  33.9للكالسيوم و 10.35٪للصوديوم.

املرجع ( : )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

تونس2007

( ) 22في دراسة على صنفي عليق  Alligودقلة نور بهدف دراسة محتواها من العناصر املعدنية

جدول رقم ( )27يوضح ملخص النتائج ومنه ميكن مالحظة ما يلي :
• أعلى تركيز (  ) ٪كان لعنصر البوتاسيوم خاصة صنف عليق حيث احتوت البذور على نسبة  0.263يلية عنصر
الفسفور بنسبة  0.064في حني كان  0.030للكالسيوم و  0.048للماغنسيوم وذلك كمتوسط للصنفني .
• العناصر اآلخري التى مت تقديرها كان تركيزها ( ملجم  100 /جم) وذلك كمتوسط للصنفني كما يلي:
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الصوديوم 9.971 :

الزنك1.08 1.27 :

احلديد 1.827 :

املنجنيز 0.313 :

النحاس 1.08:

املرجع (: )22
Chaira, N. , A. Ferchichi , A. Marbet, And M. Sghairoum. 2007. Chemical composition of the flesh and pit of date palm
fruit and radical scavenging activity of their extracts . Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (13 ):2202 - 2207

باكستان  ) 43 ( 2015في دراسة على ثالثة اصناف شملت  Dallay wariو  Nooriو  Khaki wariبهدف تقدير محتوى
بذورها من العناصر املعدنية خالل مراحل منو الثمار التي شملت اجلمري و واخلالل والرطب والتمر .جدول رقم ( )28يوضح
ملخص النتائج ومنه ميكن مالحظة ما يلي :
نستعرض فيما يلي تركيز العناصر كمتوسط لألصناف الثالثة خالل مراحل النمو (ملجم  /كجم جاف أي مايعادل جزء في
املليون ) )ppmمع مالحظة مايلي:
• وجود تفاوت واضح في تركيز العناصر في بذور األصناف الثالثة وفي تركيزها خالل مراحل النمو األربعة حيث
كان أعلى تركيز لعناصر الصوديوم والكاليسوم واملاغنسيوم في مرحلة اجلمري بينما كان التركيز األعلى لعنصري
احلديد والزنك في مرحلة التمر .
• اعلى تركيز كان لعنصر املاغنيسيوم في جميع املراحل حيث كان  1431ملجرام  /كجم في مرحلة اجلمري
وانخفض إلى  891ملجرام  /كجم في مرحلة التمر
• عدم اكتشاف بعض العناصر في مرحلة التمر
 صنف  Dally Wariلم يالحظ وجود عناصر الصوديوم و واملاعنيسوم واحلديد والزنك واملنجنيز صنف  Nooriلم يالحظ وجود عنصر املنجنيز• كمتوسط لألصناف الثالثة كان تركيز العناصر( ملجرام  /كجم) في مرحلة الرطب كما يلي :
الكالسيوم 334 :
املاغنسيوم988 :
الصوديوم 91 :
املنجنيز 16.8 :
الزنك29.7 :ا
احلديد23.2 :
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املرجع ( : ) 43
Shar,G.Q ,T. F. Musavi, W. B. Jatoi, A. Shar, N Shar.2015.Investigation of Essential Metals in Branch, Pericarp and Seed of three
Date Varieties at Different Maturity Stages .Pak. J. Anal. Environ. Chem. Vol. 16, No. 2: 57 – 67

باكستان  )30 ( 2016في دراسة على بذور صنف عجوة بهدف تقدير العناصر املعدنية أوضحت النىائج ما يلي :
التركيز  :ملجرام  /جم وزن جاف
الزنك 1,91 :
املاغنيسيوم 0.8 :الكالسيوم 2.0 :
البوتاسيوم 4.6 :
املرجع ( : )30
. Khalid,S. A. Ahmad, T. Masud, M. J. Asad and M. Sandhu . 2016. NUTRITIONAL ASSESSMENT OF AJWA DATE FLESH AND
PITS IN COMPARISON TO LOCAL VARIETIES.The Journal of Animal & Plant Sciences, 26(4)Page: 1072-.1080

إيران  ) 39 ( 2016في دراسة على  6أصناف شملت استة عمران ( ساير)  ،مزافتي  ،برحي ,كاسي ( ,) Khasiكاراك
( ، )Kharakزهدي بهدف تقدير محتوي بذورها من العناصر املعدنية
العناصر املعدنية
جدول رقم (  )29يوضح مخلص لنتائج الدراسة ومنه نالحظ مايلي :
• وجود تباين واضح في مدى محتوي (ملجم  100 /جرام مادة جافة) بذور األصناف الستة في معظم العناصر
املعدنية خاصة في حالة
الفسفور  :من 113إلى 403

البوتاسيوم  :من  147إلى 255

املاغنيسيوم  :من  20إلى 90

الكالسيوم :من  21إلى 93

• كمتوسط لألصناف الستة كان محتوى البذور (ملجم  100 /جرام مادة جافة) من العناصر املعدنية كما يلي :
البوتاسيوم 189 :

الفسفور223 :

الكالسيوم 37 :

احلديد 4.0

الصوديوم  10 :املاغنسيوم 50 :
الزنك 1.1

• احتوت بذور الساير على أعلى تركيز من البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم واملاغيسوم واحلديد
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: )39( املرجع
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 4

 بهدف تقدير العناصر املعدنيةKalutah ) وMazafati (Jiroft & Bam ) في دراسة على بذور صنفي24( 2017 إيران
:اوضحت الدراسة مايلي
meq/L : التركيز
. )0.07( ) والفسفور0.49( • كمتوسط لألصناف الثالثة لوحظ انخفاض واضح في تركيز عنصري البوتاسيوم
) وتقارب تركيز كل من الصوديوم65.9( ) والزنك64.4( • كمتوسط لألصناف الثالثة لوحظ ارتفاع في تركيز احلديد
) 26.7 والكالسيوم والنحاس (حوالي
. • الفروق بني األصناف كانت واضحة في حالة عنصري الزنك واحلديد

: ) 24 ( املرجع

Dehdivan, N.S. and B. Panahi.2017.Physiochemical Properties of Seeds and Seeds Oil Extracted from Iranian Date Palm
Cultivars. Biological Forum – An International Journal 9(1): 139- 144.
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املغرب  ) 18 ( 2015في دراسة شملت  3أصناف هي بوسطامي ومجهول و بوفقوس بهدف دراسة محتواها من
العناصر املعدنية،أوضحت الدراسة ما يلي :
جدول رقم ( )31يوضح تركيز ثمانية عناصر معدنية في بذوراألصناف الثالثة
التركيز ملجم  /كجم ( ) ppmوزن جاف
العناصر الكبرى  :كمتوسط لألصناف الثالثة أعلى تركيز كان لعنصر البوتاسيوم حيث قدر بحوالي  3492وأدنى
تركيز كان لعنصر الصودمي حيث مت تقديرة بحوالي  128في حني كان  712للماغنسيوم و 504للكالسيوم .
العناصر الصغرى  :كمتوسط لألصناف الثالثة أعلى تركيز كان لعنصر احلديد حيث قدر بحوالي 51وأدنى تركيز كان
لعنصر النحاس حيث مت تقديرة بحوالي  7.0في حني كان  11.5للزنك و 8.1للمنجنيز

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 .

ليبيا  )25( 1983في دراسة على ستة من األصناف الرئيسية في جنوب ليبيا شملث تاليس  ،أضوي  ،تاغيات ،تاسفرت
 ،اسبير ،سلولو بهدف تقدير محتوى بذورها من العناصر .
جدول رقم ( )32يوضح تركيز بعض العناصر املعدنية في بذور ستة أصناف ليبية
• وجدت فروق معنوية بني األصناف في محتوى بذورها من البوتاسيوم والفسفور والكلور واملنجنيز والزنك في حني
لم تكن الفروق معنوية في حالة كل من الكالسيوم والصوديوم واحلديد
• في العناصر الكبري أعلي تركيز كان لعنصر البوتاسيوم يلية عنصر الكلوريد في حني كان أعلى تركيز في
العناصر الصغري عنصر اجلديد يلية الزنك كما هو واضح مما يلي :
 كمتوسط لألصناف الستة كان محتوى البذور للعناصر الكبري ( ملجم 100 /جرام) كما يلي:الصوديوم 8.2:
الفسفور 122 :
البوتاسيوم 244 :
الكالسيوم 38.0 :
الكلوريد 161.1 :
 كمتوسط لألصناف الستة كان محتوى البذور للعناصر الصغرى ( جزء في املليون ) كما يلي:احلديد  30.4 :الزنك  28.8 :املنجنيز  15.7 :النحاس8.1 :
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املرجع ()25

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

السعودية 2012

الدراسة ما يلي :

(  ) 10في دراسة على سبعة اصناف بهدف دراسة محتوى بذورها من العناصر املعدنية  ،أوضحت

جدول رقم (  )33يوضح تركيز إحد عشر عنصر معدني في بذور األصناف السبعة ،التركيز مليجرام  /كجم ( )mg/kgأي
مايعادل جزء في املليون PPM
العناصر الكبري
• املدى الواسع بني احلد األدنى واحلد األعلى في تركيزالعناصر املعدنية كما هو واضح مما يلي :
الكالسيوم  :من 207إلى 668

الفسفور  :من  2101إلى 3063

البوتاسيوم  :من  3285إلى 4212

املاغنيسيوم : .من  738إلى 893

• كمتوسط لألصناف السبعة اعلى تركيز( مليجرام /كجم ) كان لعنصر البوتاسيوم حيث قدر بحوالي  3827يلية
الفسفور بحوالي 2472في حني كان تركيز باقي العناصر كما يلي :
الكالسيوم366 :

الفسفور2472 :

البوتاسيوم2827 :

املاعنيسوم797 :

العناصر الصغرى
• املدى الواسع بني احلد األدنى واحلد األعلى في تركيز( مليجرام /كجم ) معظم العناصر املعدنية الصغرى.
• كمتوسط لألصناف السبعة اعلى تركيز كان لعنصر احلديد حيث قدر بحوالي  31.1يلية الزنك بحوالي 10.8
تركيز باقي العناصر كان كمايلي :
النحاس 5.05:
منجنيز 6.47:

املنجنيز 6.47:

البورون 5.68 :

الكروميوم 1.76 :

النيكل1.19 :
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املرجع ( : ) 10

Al Juhaimi,F., K. Ghafoor, And M.M. O 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.

السعودية  ) 44 ( 2015في دراسة على بذور ستة أصناف شملت سلج ومنيفي وسكري وبرحي خالص ورزير وساللة
بذرية بهدف تقدير محتوى زيت بذرة نخلة التمر من العنا صر املعدنية  ،وضحت الدراسة ما يلي :
التركيز :ملجرام  /كجم زيت أي مايعادل جزء في املليون ppm
• املدى الواسع بني احلد األدنى واحلد األعلى في تركيز العناصر املعدنية كما هو واضح مما يلي :
الكالسيوم  :من  64إلى 205
الصوديوم  :من  35إلى 60
البوتاسيوم  :من 235إلى 604
احلديد  :من  0.17إلى 0.30
املاغنيسيوم  :من  0.145إلى 0.205
• كمتوسط لألصناف الستة اعلى تركيز كان لعنصر البوتاسيوم حيث قدر بحوالي  348.6يلية الكالسيوم
بحوالي  122في حني كان تركيز باقي العناصر كما يلي  49.8 :للصوديوم و  0.175للمغنيسيوم .و 0.25للحديد.

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):-9
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اإلمارات  ) 27 ( 2009في دراسة موسعة شملت بذور  18صنف 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 تقدير إلى  18عنصر معدني ،
جدول رقم ( ) 35يوضح تركيز  10عنصر معدني في بذور الثمانية عشر صنف ومنه يالحظ املدى الواسع بني األصناف في
محتوى بذورها من العناصر املعدنية
كمتوسط للثمانية عشر صنف وجد أن تركيز العناصر معبرا ً عنه ملجم  100 /جرام وزن طازج () mg / 100g fresh weight
كما يلي :
العناصر الكبري
• أعلى تركيز كان للبوتاسيوم حيث قدر بحوالي  217يلية الفسفور بحوالي 128
• أدنى تركيز كان للصوديوم بحوالي 9.8في حني كان  72.4للماغنسيوم و  21.1للكالسيوم
العناصر الصغرى
• اعلى تركيز كان للحديد حيث قدر بحوالي  2.2يلية الزنك بحوالي 1.4
• أدنى تركيز كان للكوبالت حيث مت تقديرة بحوالي  0.005في حني كان  0.32للنحاس و  0.88للمنجنيز و0.17
للمولبدمن

عناصر معدنية لها أهمية خاصة
جدول رقم ( )36يوضح تركيز عناصر صغري نادرة قد تكون ضرورية  ( Possible essential trace elementsمعبرا ً عنه ملجم
 100 /جرام وزن طازج)
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كمتوسط لألصناف الثمانية عشر كان التركيز كما يلي ( من األعلى إلى األدنى ) :
الستونشيوم (Stء ) 0.33 :
الكروم ( CRء).0.994 :
األملونيم (Alء ) 1.88 :
الزرنيخ (Asء ) 0.0106 :
الباريوم (Baء ) 0.0596 :
النيكل ( NIء ) 0.219 :
أدنى تركيز كان لعناصر الرصاص () Pbوالكاديوم ( )Cdوالفانديوم(  )Vوالتي وجدت على شكل أثار ( التركيز اقل من ()0.004

املرجع ( : )27

HABIB,H.M. And W. H. IBRAHIM.2009. Nutritional quality evaluation of eighteen date pit varieties .International Journal of Food
Sciences and Nutrition, 60(S1): 99 -111

اإلمارات  ) 4 ( 1989في دراسة على خمسة أصناف بهدف تقدير العناصر املعدنية  .مت جمع العينات قي مرحلة اجلمري
( ثمار مكتملة النمو ) أوضحت الدراسة ما يلي :
العناصر الكبرى
كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن تركيز ( ملجم  100 /جرام ) العناصر الكبري حسب التركيز كما يلي:
البوتاسيوم  538.5 :الفسفور  .181.1 :املاغنيسيوم  8..132 :الكالسيوم 155.5 :
العناصر الصغرى
كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن تركيز ( ملجم  100 /جرام ) العناصر الصغرى حسب التركيز كما يلي :
الزنك  4.94 :احلديد 3.81 :املنجنيز  3.60 :النحاس 1.21 :
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): 44 - 46
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النيجر  )3( 2016في دراسة على صنف  Khaokharaوجد مايلي
التركيز  :ملجرام 100 /جرام وزن جاف
• العناصر الكبرى  :أعلى تركيز كان لعنصر البوتاسيوم حيث قدر بحوالي  78.1يلية الفسفور بحوالي  19.3في
حني كان تركيز باقي العناصر كما يلي  18.2 :للكالسيوم و  0.48للماعنيسوم و 0.67للصوديوم .
• العناصر الصغرى  :كان التركيز كما يلي  0.82 :للحديد و 0.25للزنك و 0.00للرصاص
املرجع ( : )4
Adeosun,A.M., S. O. Oni, O. M. Ighodaro,O. H. Durosinlorun, And O. M. Oyedele. 2016.Phytochemical, Minerals And Free Radical
Scavenging Profiles Of Phoenix Dactilyfera L. Seed Extract.Journal Of Taibah University Medical Sciences 11(1), 1 - 6

عمان )36( 2007

في دراسة ( لم يحدد الصنف ) وجدت التركيزات التالية في البذور بعد حتميصها

التركيز :ملجرام  /كجم أي مايعادل جزء في املليون ppm
• العناصر الكبري
البوتاسيوم2540 :
املغنيسوم790 :

الصوديوم165 :

الفسفور 1300 :
الكالسيوم 192 :

• العناصر الصغرى
احلديد 21.3 :

الزنك 1.53 :

النحاس5.3 :

املنجنيز6.2 :

الرصاص ( )Pbوالكاديوم ( )Cdوالكروميوم ( :)Crأقل من0.05
Rahman ,M.S. S. Kasapis , N.S.Z. Al-Kharusi , I.M. Al-Marhubi , A.J. Khan .2007. Composition Characterisation And Thermal Transition Of
Date Pits Powders . Journal Of Food Engineering 80:1- 10

فلسطني  )23 ( 1992في دراسة على أربعة أصناف شملت دقلة نور وحالوي وزهدي ومجهول نامية في وادي األردن
بهدف تقدير الغير عضوية  ،أوضحت النىائج ما يلي :
كمتوسط لألصناف األربعة وجد أن تركيز (  ٪من الرماد ) العناصر املعدنية حسب التركيز كما يلي:
البوتاسيوم 27.6 :
احلديد0.73 :

املاغنيسيوم 8.07 :
النحاس 0.13 :

الكالسيوم 1.55 :
املنجنيز 0.08 :

. Devshony ,S.,E. Eteshola .,and A. Shani .1992 .Characteristics and some potentialapplications of date palm (Phoenix dactylifera
L.) seeds and seed oil.Journal of the American Oil Chemists Society ,June 1992, Volume 69, Issue 6, pp 595–597 .

السودان  ) 2( 2012في دراسة على صنفي بركاوي وجنديلة بهدف تقدير محتوي زيت بذورها من العناصر املعدنية
اوضحت النتائج ما يلي
• لوحظت فروق كبيرة بني الصنفني في تركيز العناصر املعدنية بإستثناء احلديد ولتوضيح نقارن تركيزها في كال
الصنفني
 صنف البركاوي كان تركيز العناصر (جزء في املليون  ) ppmكما يليالصوديوم 60 :
املاغنيسيوم o.204:
احلديد 0.27 :
السلينيوم 34.4 :
الكالسيوم 25 :
البوتاسيوم477:
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 صنف اجلنديلة كان تركيز العناصر (جزء في املليون  ) ppmكما يليالصوديوم Nd :
املاغنيسيوم 0.07:
احلديد 0.27 :
السلينيوم 12.6 :
الكالسيوم Nd :
البوتاسيوم2.3 :
لم يكتشف = Nd
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-.

اجنلترا  )36( 2014في دراسة على ثالث أصناف مت احلصو ل علي ثمارها من السوق في لندن شملت زهدي (إيران ) ودقلة
نور (تونس )  ( Khouat Alligتونس) بهدف تقدير محتوى بذورها من العناصر .
جدول ( ) 37يوضح تركيز العناصر املعدنية ومنه ميكن مالحظة مايلي :
• لوحظت فروق معنوية في حالة نسب احلديد واملنجنيز والصوديوم
• كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن تركيز (مليجرام  100 /جرام مادة جافة ) العناصر حسب ترتيب التركيز كما يلي:
البوتاسيوم 288.0 :

املاغنيسيوم 45.6 :

الكالسيوم 12.2 :

الصديوم9.4 :

اجلديد 2.3 :

املنجنيز 0.36 :

Mistrelloa,J., S. D. Sirisenab, A. Ghavamic, R. J. Marshalld, .and S. Krishnamoorthyc .2014 .Determination of the antioxidant
capacity, total phenolic and flavonoid contents22 of seeds from three commercial varieties of culinary dates.International
Journal of Food Studies , Volume 3 pages 34–44

مصر  ) 35 ( 2001في دراسة على بذور اربعة اصناف أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز  :كمتوسط لألصناف األربعة
فسفور٪ 0.22 :
نيتروجني٪ 1.1 :
حديد ppm 136 :
كالسيوم ٪ 0.29 :
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بوتاسيوم ٪ 0.28 :
زنك ppm 5.1 :
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