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 الملخص
التركيمما الكيميمماي  ومم  نممال تمممار البرممم  االمكتممام الممميممةن بمرممت ن ممبة كممل مممن الر ابممة تممم تيممدير 

(% 79.8، 7.43، 5.58، 9..1، 6.1االرمممماد االبمممراتين االزيمممت االكرباىيمممدرات وممم  نمممال البرمممم   
 لا ممتممم(% بالتتمماب ، ارممدر 6..81، 7.17، 5.21، 6..1، 5.5بالتتمماب   ا ومم  نممال تممممر المكتممام  

-غمم..1ممرممن .425الت الكمية االفالوانايمدات االتانينمات اب بمرمت وم  نمال البرمم  الفينا  النال من

%، 5.7، 1-غمممممممم..1ممرممممممممن 3939بالتتممممممماب  اوممممممم  نمممممممال المكتمممممممام  1-ممرمنغمممممممم%26.57، 4.5، 1
ومممم   (           ممتمممال العنااممممر المعدنيممممة  بالتتمممماب  ، ا بممممم   1-ممرمنغمممم23.63
اومممممم  نممممممال المكتممممممام بالتتمممممماب   1-غممممممم..1ن( ممرممممممم17...، 8.23، 185..، 19.91البرممممممم    نممممممال

االممما  الدىنيمة باا م ة اشخامت ، بالتتاب  1-غم..1ن( ممرم19.ن.، 13ن8، 164..، 12..2 
ومم   ت ن مبتيابمرماب لألممما  الدىنيمة غيمر المشمبعة كمان ان الممتمال اععمم  اب لمام   GCجيماز 

امما بالن مبة لألممما  االمينيمة ن % عمم  التماال .9ن59، %52.33زيت نال تمر البرمم  االمكتمام 
ن الامنفيين ريمد الدرا مةوم  م مماق نمال   مينمأواجد ان نال التمر يمتاي عم   بعة عشر مام  

يميممممو المكتممممام  %16.89ومممم  م ممممماق نممممال البرممممم   (Glutamicبممممم  الممتممممال العممممال  لمممممام   
% 76..، % 71.. إب بممم   Cystineاكممان أرممل اعمممما  االمينيممة ن ممبة ىمما مممام   15.96%

 و  نال البرم  المكتام عم  التاال ن 
 المقدمــة

ومممم  العممممراق  (Phoenix dectylifera  يبممممم  عممممدد أشممممجار النخيممممل
 ممن  676111أممما مجمممان اجنتمماج الكممم  ويبممم   ،نخمممة 16.492.12.1

       ن[1]كرم لمنخمة الاامدة  68ابمعدل انتاجيو ردرىا 
راف البيييمممممة ااالامممممابات  ممممميتبممممماين انتممممماج العمممممراق ممممممن التممممممر تبعممممما لم 

ي مممممان الزراعمممممة وممممم  بالمشمممممرات ااالممممممرا  ارممممممة االىتممممممام المكمممممام  ب
ومم  العيمماد اعخيمممرة  كبيممرا   اانخفمم  اجنتمماج انخفا مما   ،ال ممناات اعخيممرة

بعمد ان كمان العمراق يمتمل المركمز اعال وم  اجنتماج العمال  لمتممار  منة 
 .2.1متمل المركمز ال ماب  ل منة أ من  .69692اب بم  انتاجمو  .198

 ن [2] ن  566829اب بم  انتاجو 
المعجنممات ا المربيمات ا الاما  ا تمدخل التممار وم  امناعة االيممس كمريم 

التمر من المنتجمات الاانايمة الريي مة لمامان  يعد نال ، المختمفة اغيرىا
ن االرتفممان [3]% مممن ازن الامممرة 15%المم   .1التمممار اب تبممم  ن ممبتيا 

إمكانيممة  [5]ابينممت  [4]ن ممبتو ويممد ادخممل ومم  اممناعة العمممف الميمماان  
متاايممو عممم  ا ممتخدام نممال التمممر ومم  العديممد مممن الاممناعات الت بيييممة ج

  [6]مشمبعة ارمد بكمر ال  الدىنية غيمر كميات كبيرة من الزيت ااالمما
ليمممماف الرباييممممة ميارنممممة بنخالممممة لأل متناعمممما   ان نممممال التمممممر تعممممد ماممممدرا  

المن ممممة اارترممممماا إمكانيممممة اال ممممتفادة الكبيممممرة منيمممما ومممم  اعغبيممممة عاليممممة 
ن ا ممتعممت بعمم  مكانمات نممال التمممار وم  الاممناعات الرباييممة فاالليما

اممممن اال مممتخدامات  [7]رالتمممممامممل الممممايانيز المامممن  ممممن زيمممت نمممال 
العالجيممة اعخممرل لنممال التمممر عممالج ال ممكر اتاممما الشممرايين اتفتيممت 

 ن[8]المفاال ألم اتخفيف  الما 
ىمدوت  لمبلكامما تيدم االىمية النال و  كاير ممن المجماالت الامناعية 

 -الدرا ة ال :
 نالمممية انف  البرم  االمكتام لنال درا ة التركيا الكيمياي  ن1
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 نوييا Phytochemicalدرا ة بع  الكيمياييات النباتية  ن2
 المواد وطرائق العمل 

 تحضير العينات 
 الممي مممة المكتمممام ممممن نخيمممل ب ممماتينا البرمممم   امممنف جمعمممت تممممار 

عنممممد  2.17نتمممماج نبممممار مممممن ما ممممم اجمدينممممة الفماجممممة ومممم  مماو ممممة اعب
ا تخراج النمال التممر يمدايا ابعمد غ ممو مرممة التمر الكامل الن ج، تم 

 تممم مماعة  48لمممدة  م°.3اتجفيفممو ومم  وممرن مختبممري تمممت درجممة مممرارة 
ن النال عم  مرممتين اب ا تخدم الياان اليداي و  المرمممة اعالم  م 

بعممدىا ومم  المرمممة الاانيممة، العاليممة ال مرعة بات  ة ممتخدم ال امانممأبينمما 
اخمممزن الم مممماق جمممم  ا  (8xxx أجريمممت عمميمممة النخمممل بمنخمممل ريممماس 

 نتمت التبريد لمين اجراء التمميل
 التحميل الكيميائي لطحين النوى

الر ابممة االزيممت االرممماد االعنااممر المعدنيممة م مما ال رييممة  رممدرت ن1
 ن [9]الااردة و 

 ( N × 6.25البممممراتين ب رييممممة كمممممدال ابا ممممتخدام المعامممممل   رممممدر ن2
ومم  الن مما الميايممة لممكانممات كممما  م مماا الفممرقبالكارباىيممدرات  ارممدرت

 ..1 –( % ه رممماد% ه ر ابمممة %ن بمممراتين% ه دىممومم  المعادلممة  
 ن  [10]الما مة و  ااالانين م ا ال رق الما مة و  

 ا تخال  اتيدير المااد الفينالية الكمية  ن3

   [11] ومم  الماامماوة اويمما لم رييممةا تخماممت المممااد الفيناليممة الكميممة 
ممل ميامانال  .1لمو  ي مافااممد ممن م مماق النمال ا خمب غمرام أب ابلك

 مماعة بعممدىا اجممري ال ممرد  2رج لممدة يمم% ومم  رنينممة معتمممة ا .8بتركيمز 
درمممممايق ااخمممممب الراشمممممم   5ممممممدة دارة بالدرييمممممة ل ...3المركمممممزي ب مممممرعة 

 نلمتمميل
مممممل مممممن الراشمممم   2م ممممبت ن ممممبة المممممااد الفيناليممممة الكميممممة ابلممممك باخممممب 

ممل مماء  3ممل اا ميف لمو  .1 معة المم ر م بيا ال  دارق مجم  
درييمة  2ارج المدارق لممدة   Folin-Cicoalteuممل ممن  2.. ا مي مر

% 7بتركيمز  Na2Co3ممل ممن كربانمات الاماديام  4بعدىا ا يف لو 
خممبت أ  مماعة، 2كمممل المجممم المم  العالمممة، مممزج الخمممي  اتممرك لمممدة أا 

نمممممماناميتر ومممممم  جيمممممماز  .75متاااممممممية عنممممممد  ممممممال ممممممماج  رممممممراءة اع
Spectrophotometer ن 

نماناميتر ابا متخدام ممام   .75تم معايرة الجياز عم   مال مماج   
مممممل مممممن  .1مممممن المممممام  ومممم    غممممم  5..الكاليممممك المم ممممر بابابممممة 

مممل بالمماء المي ممر  ..1الكممال الم متخدم بالتجربممة ااكممل المجممم الم  
، ممل ايكممل المجمم .1، 5، 2 ،1(، يأخب 1-لترن  غم5 لياب  تركيزه 

، ..5، .25، ..1، .5مل بالماء المي مر لتامب  التراكيمز  ..1ل  ا
 نعم  التاال  1-لتر نمم 

 تيدير الفالوانايدات و  نال التمر  -4
 متخال  إب  [12]لمابكره  ردرت الفالوانايدات و  م ماق النال اويا  

% عممم   .8مممل ميامانال بتركيممز  ..1غمم مممن م مماق النممال مم   .1
 Whatmanرشمممم  المممممممال بممممارق الترشممممي   ، درجممممة مممممرارة الرروممممة

NO.42،)   اممممم نيممممل الراشمممم  ابخممممر لمممممين التجفيممممف عممممم  ممممممام ممممماي

م مما ازن الرا ممما المتبيممم  ام مممبت ن ممبة الفالوانايمممدات عمممم  أ ممماس 
 نالن بة المياية

   نتيدير التانينات و  نال التمر -5

ابلممممممك  [13]رممممممدرت التانينممممممات باتبممممممان ال رييممممممة الماامممممماوة مممممممن ربممممممل 
ال  التانينات باارة ت مم  بمعايرتيما مم  البرمنجنمات با متخدام با تخ

 دليل منا ا

تممم تيمممدير اتشمممخي  االممممما  الدىنيمممة بأ مممتخدام كراماتاكراويممما  -6
ام مما ال رييممة المتبعممة   (GC-MSالرمماز المتاممل بم يمماف الكتمممة  

 ن[14]و  
 Aminoتمم تيممدير اتشممخي  االممما  االمينيممة با ممتخدام جيماز -7

Acid Analayzar ن [15]م ا ال ريية الت  بكرىا 
 النتائج والمناقشة 

               االختبارات الكيميائية لمنوى  

 النسبة المئوية لمرطوبة  -1
الن ممممما الميايمممممة لمر ابمممممة وممممم  م مممممماق اعامممممناف  (1يبمممممين الجمممممدال  

، اتيم  ىمبه %5.5لمكتمام ا و  ا% 6.1المدرا ة اب بمرت و  البرم  
ايالممممم  ان  [7]%  الممممبي بكممممره (12.5-3.1  الن مممما  مممممن المممممدل

% مياربمة لمما 6.1اق نال تمر البرم  مالن بة المياية لمر ابة و  م 
ومم  م ممماق نممال تمممر البرممم  المااممل عميممو مممن منمما ق  [16]اجممده 

ن ممبة الميايمة لمر ابممة ال% وم  مممين ارتفعمت  5.59الااممات وم  ماممر 
، [17]بكرىما  التم % 6..1و  نال تمر امنف البرمم  االممارات  الم  

اجمممدىا  االتممم % 9.1اوممم  نمممال تممممر امممنف البرمممم  وممم  البامممرة الممم  
  ن [18]

% ويمممد تياربمممت الن مممبة الميايمممة 5.5المكتمممام لنمممال امممنف امممما بالن مممبة 
اب  العمممان  Shahalومم  نممال تمممر اممنف  [19]ممم  ماامممجده  لمر ابممة 
ن اتعممد  Ruzizومم  نممال تمممر اممنف [20]%  الممما اجممده 5.2بمرممت 

منخف مممة عمممن الن مممبة الميايمممة لمر ابمممة وممم  نمممال تممممر امممنف المكتمممام 
 ن  [17]اجدىا االت % 9.8 البالرة االمارات 

عمممماد االخممممتالف بن مممما الر ابممممة وممممم  نممممال تمممممر اعاممممناف المختمفمممممة ي
اب  اال مممراف البيييمممة ال مممايدة وممم  منممما ق زراعتيممما عخمممتالف اعامممناف
ا  [19]العممممممان   Shahal% وممممم  نمممممال امممممنف 4.4اجمممممدت ن مممممبتيا 

% ومم  نممال اممنف ال مماير ا  8.51% ومم  نممال اممنف المممالاي 8.65
% و  نال امنف دكممة 13.13ا  [18% و  نال انف البرم 1..9

  ن[21]و  تانس  Alig% و  نال انف 3..12نار، ا 
 النسبة المئوية لمرماد   -2

ومم  م ممماق نممال تمممر كممل مممن  (1 جممدال تيمم  الن مما الميايممة لمرممماد 
 -1ن1  %  ممممممممن الممممممممدل6..1%، االمكتمممممممام 9..1امممممممنف البرمممممممم 

ايالم  ان ن بة الرماد و  نال تممر امنف  ،[22]% البي بكره (1.2
% تيترا من ن يرتيا لنال تمر امنف البرمم  االممارات  9..1البرم  

ايممة لمرممماد ومم  ياىمم  اعممم  مممن الن ممبة الم [17]اجممدىا  التمم  6%..1
 وممم  ممممين تعمممد [16]% التممم  اجمممدىا1.21نمممال تممممر البرمممم  المامممري 

وم  البامرة المنمتج و  نمال تممر امنف البرمم   ريمة الرمادمرتفعة عن 
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  ت مابق ممن ايال  [18]بكرىماالتم   % عم  أ اس الازن الجماف64..
% مم  6..1 البالرمة تممر امنف المكتمامالن مبة الميايمة لمرمماد وم  نمال 

تمممك ن ممبة الرممماد ومم  نممال تمممر البرممم  االمممارات  المممبكار اتيتممرا جممدا  
 ن [17]% 7..1و  نال تمر انف المكتام العمان   الن بة

% امما الن مبة 2.6-1.4تترااح الن بة المياية لمرماد و  لممم التممر بمين 
% اومم  1.1-%8..الميايممة لمرممماد ومم  نممال التمممر ال ممازج وتتممرااح بممين 

اتختمممممف  ن [22]% 1.2-%1.1نممممال التمممممار المجففممممة تراامممممت بممممين 
ان الن مممبة  ن[23]ويمممد اجمممد  ،الن مممبة الميايمممة لمرمممماد بمممين امممنف ااخمممر

% وم  نمال 2.. ±1.15عم  أ اس المازن الجماف كانمت المياية لمرماد 
% ومم  نممال تمممر اممنف 5... ± 1.12ا Deglet Nourتممر اممنف 

Allig ،  عنمد ريماميم بالتمميمل الكيميماي  لنمال تممر  [6]و  مين  جل
االث أاناف ممن النخيمل الممزران وم  االممارات العربيمة الن ما الميايمة 

 ،Fard ،Khalas% لكمل ممن اعامناف ..1%،1.8% ،1.4لمرمماد 

Lulu   ن امما الن ما الميايمة لمرمماد وم  نمال التممار العراريمة ويمد بألتتماب
   ن [8]% 2-1تراامت بين 

 النسبة المئوية لمبروتين   -3

نممممال  ( المممم  الن مممما الميايممممة لمبممممراتين ومممم  م ممممماق1يشممممير الجممممدال  
اىم  % وم  5.21% و  البرمم  ا 5.58الانفيين المدرا ة إب بمرت 

 ن[17]( % 6.9-4.8 من المدل  
كما تا   النتايج تيارا الن مبة الميايمة لمبمراتين وم  نمال تممر البرمم  

% مممم  الن مممبة نف ممميا وممم  نمممال تممممر البرمممم  اعممممارات  إب 5.58البالرمممة 
لنمال تممر  [16]، كما تياربمت مم  نتمايج [17]% و  نتايج 5.7 جمت 

 %ن5.9انف البرم  الماري 
لميايممة لمبممراتين ومم  نممال تمممر اممنف المكتممام االتمم  إنخف ممت الن ممبة ا

، ومممم  مممممين [17]% 5.8% ميارنممممة ممممم  ن يممممره اعمممممارات  5.21بمرممممت 
 Dabbas 5.1 ،%Sagayتياربممت ممم  الن ممبة الميايممة جاممناف أخممرل 

5.3% ،Bomaan 5.4ن% اجماراتية لنفس الباماين 
 النسبة المئوية لمزيت  -4

ممتممال الزيممت ومم  م ممماق نممال تمممر  تا مم  النتممايج ومم  الجممدال نف ممو
% وممم  نمممال امممنف  7.17%، 7.43االتممم  بمرمممت  اعامممناف المدرا مممة

 [7] مممن المممدل الممبي بكممره اىمم  تيمم   ،البرممم  االمكتممام عممم  التمماال 
% امياربممة لن مما الزيممت ومم  نممال تمممر أربعممة عشممر (12.5-5   البممال ا 

ن ما  الكنيما ارمل ممن  [24]% (9-5   بمين ترااممت اب امنفا  عممان 
% كممممما 13.5الزيممممت ومممم  نممممال تمممممر امممممد اعاممممناف اجماراتيممممة البالرممممة 

 ن [6] بكرىا
 تيتممرا% 7.43ايالممم  ان ن ممبة الزيممت ومم  نممال تمممر اممنف البرممم  

% 7.5م  ن ا الزيمت وم  نمال تممر كمل ممن امنف البرمم  االممارات  
، % [16]7.79بمرمت  االتم امنف البرمم  المامري  انمال تممر [17]

 %7.5كما تااويمت ن مبة الزيمت وم  نمال تممر امنف المكتمام االممارات  
ممم  نممال تمممر اممنف المكتممام ريممد الدرا ممة  [17] التمم  جمماءت ومم  نتممايج

 %ن7.17

يعمممماد  ممممبا االخممممتالف ومممم  الن مممما الميايممممة لمزيممممت ومممم  نممممال تمممممار  ا
ا مممممرق الزراعمممممة  الممممم  اخمممممتالف اعامممممناف اراايممممما  اعامممممناف المختمفمممممة 

 ممايدة ومم  منمما ق الزراعممة اممما المم  بلممك مممن اعمممار ل ممراف البيييممة الاا
 ن [26]ا  [25]المؤارة و  زراعة النخيل 

 النسبة المئوية لمكربوهيدرات   -5
 رمما ( الن ا المياية لمكرباىيمدرات وم  م مماق نمال الت1 يبين الجدال 

اومممم  نممممال ،  %79.8اممممنف البرممممم   ومممم  نممممال المدرا ممممة رممممد بمرممممت 
المبي بكمره  %( 84-78 اى   ممن الممدل  %6..81المكتام  انف
 ن [27]

اختمفمممت الن ممما الميايمممة لمكرباىيمممدرات وممم  نمممال تممممر امممنف  البرمممم   
اب اجد الن مبة الميايمة  [17]عن ما اجده  %6..81االمكتام  79.8%

، %75.1لمكرباىيدرات و  نال تمر امنف  البرمم  االمكتمام االممارات  
 عم  التاال ن  75.8%

الكرباىيدرات و  نال التممار المدرا مة ابلمك الخمتالف ا اختمفت ريمة 
 نبار  مكاناتيا الكيميايية

 

 ( التركيب الكيميائي لنوى التمور1جدول )
 المكانات
% 

 المكتام البرم 

 5.5 6.1 الر ابة
 6..1 9..1 الرماد
 5.21 5.58 البراتين
 7.17 7.43 الزيت

 6..81 79.8 الكرباىيدرات
 معدل لاالث مكررات*: ىبه النتايج 

 

 المواد الفينولية الكمية  -6

ريممد الدرا ممة مممن  ربعممةممتممال نممال تمممر اعاممناف اال (2يبممين الجممدال  
غممممم لمبرممممم  ..1ممرممممم  .425الكميممممة ارممممد بمرممممت المركبممممات الفيناليممممة 

-31.2 ممممن الممممدل تيممم  ىمممبه النتمممايج لممكتمممام  ..1ممرمممم  ..39ا
عند درا متو  [19]بكره غم م ماق نال التمر البي ..1ممرم   .443

اجماءت  ممن الممدل ، التركيا الكيمياي  االخاماي  الا يفيمة لمتممار
غمم ممن م مماق النمال ..1ممرم ممن ممام  الكاليمك   3939-4663

 ن[28]البي اجده 
 الفالفونويدات -7

( ان ن ممبة الفالوانيممدات مم ممابة بممالمررام لكممل غممم اب 2يبممين الجممدال  
 36.11، 21..3االمكتممممممام  بمرمممممت ن ممممممبتيا ومممممم  نممممممال اممممممنف البرممممممم 

ممرممممممم  غممممممم ومممممم   7.54ممرم غممممممم عممممممم  التمممممماال  ومممممم  بمرممممممت ن ممممممبتيا 
رمممممد يعممممماد اخمممممتالف ن مممممما  ن [29]م تخمامممممات اممممممار تممممممر الزىمممممدي 
بابانيممما اتجممماه المممممبيا ار بيتمممو لممممممااد الفالوانايمممدات الخمممتالف رابميممممة 

 خمة ويوناالد
 نسبة التانينات  -8

تمممر اعاممناف المدرا ممة اب  ( ن ممبة التانينممات ومم  نممال2يبممين الجممدال 
ممرمم  غمم اب  23.63ممرم غم، اوم  المكتمام  26.57 بمرت و  البرم 
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ممرم غمممم االممممد اععمممم   18.94جممماءت ىمممبه الن مممبة بمممين الممممد اعدنممم  
 ن [28]ممرم غم لن بة التانينات و  نال تمر الزىدي   27.72

وم  نمال  الختالف نمان الامنف اد ىبا التفاات و  ن ا التانيناتيع رد
يممممدخل ومممم  التانينممممات اب  المكانممممات التمممم  تشممممكل ىممممبهخممممتالف ن مممما اع

االث مجمامي  اىم  التانينمات اليابممة لمتمممل ا التانينمات المكافمة  تركيبيا
 ن[30]االتانينات المعيدة 

 ( المحتوى الفينولي في نوى التمر2جدول )

 الفيناالت ممرم اعاناف
GA 1..غم 

 الفالوانايدات
 ممرم غم

 التانينات
 ممرم غم

 26.57 21..3 .425 البرم 

 23.63 36.11 3939 المكتام
 

 العناصر المعدنية -9

         ( ممتمال العناامر المعدنيمة  3يا م  الجمدال  

  غرام وم  البرمم  االمكتمام  ريمد الدرا مة..1ميا ة بالممررام لكل  (  
 (17...، 8.23، 185..، 19.91 اب بمرممممت وممممم  نمممممال تممممممر البرمممممم  

، 164..، 12..2 غمم عمم  التماال ، اوم  نمال تممر المكتمام ..1ممرم 
غممم عمم  التمماال  جماءت ىممبه النتمايج مياربممة ..1ممرمم  (15...، 8.19

عنمممد درا مممتو الممتمممال المعمممدن  لنمممال التممممار اب بمرمممت  [31]لمممما اجمممده 
غمممم ممممن م مممماق  ..1ن مممبة العناامممر المعدنيمممة ميا مممة بمممالممررام لكمممل 

، اعناممممممر  19..(   ، اعناممممممر  11.. ±18.9(     نممممممال التمممممممر
 ن16...(   ، اعنار   8.11(    

ام وممم  نمممال تممممر الامممنفيين ايالمممم  ممممن النتمممايج تفممماق عنامممر الكال مممي
 نالمدرا ة

 

 النوى( محتوى العناصر المعدنية في 3جدول )
 العناار المعدنية

 المكتام البرم  غم..1ممرم   

Ca 19.91 2..12 
Fe ..185 ..164 
Mg 8.23 8.13 
Zn ...17 ...19 

 

 حماض الدهنيةاألمحتوى زيت النوى من  -11

 ماض الدهنية المشبعة حاأل .أ 

( اخمممتالف ومممم  كميمممة اناعيممممة االمممممما  4تبمممين النتممممايج وممم  الجممممدال  
الدىنية المشبعة و  زيت نال التممر ريمد الدرا مة ، اب اجمد ان الممما  

( مال عم  اعم  ن مبة بمين االممما  الدىنيمة C12الدىن  الماريك  
اوم  زيمت نمال  %.ن19المشبعة اب بمرت و  زيت نال امنف البرمم  

% ، ومممممم  مممممممين ماممممممل المممممممام  الممممممدىن  72..1اممممممنف االمكتممممممام 
رممل ن ممبة مممن بممار  االمممما  الدىنيممة المشممبعة أعممم   (C10 الكابريممك 

 وممم  زيمممت نمممال امممنف  البرمممم  ا  %56..%،  13..اب بمرمممت ن مممبتو 
المكتمممام عمممم  التممماال ، جممماءت ىمممبه النتمممايج متفيمممة مممم  مممما تاامممل اليمممو 

عنممممد تشممممخي  االمممممما  الدىنيممممة ومممم  زيممممت نممممال أربعممممة عشممممر  [24]
امممنفا  ممممن التممممار اب اجمممد ان الممممام  المممدىن  الماريمممك  مممجل اعمممم  

 (24-3.4شممبعة ، اب تراامممت ن ممبتو  ن ممبة بممين االمممما  الدىنيممة الم
الكابريمممك ارمممل ن مممبة اب ترااممممت  % وممم  ممممين  مممجل الممممام  المممدىن 

 ابالن بة لالمما  الدىنيمة المشمبعة اعخمرل ،(% 6..-1...ن بتو   
( C17االمممممممممممممارجرك  (C16 االبالمتيممممممممممممك  (C14 اىمممممممممممم  المر ممممممممممممتيك 

( ، اب تياربمممت ن مممبيا وممم  زيممممت C25( االيانا مممريك C18ريك  يااال مممت
%، 12.38%، 11.22نمممممممممال امممممممممنف البرمممممممممم  االمكتمممممممممام اب بمرمممممممممت 

وممممم  زيمممممت نمممممال امممممنف البرمممممم ن ابمرمممممت  بألتتممممماب % 29ن.%، 3.98
وممممممم  زيمممممممت نمممممممال  بألتتممممممماب  25%..%، %4.14، 8..%12، 12.67

 لكمال الامنفيينجاءت ن ا االمما  الدىنية المشبعة ، انف المكتام
عنمممممد [32]مياربمممممة لمممممما اجمممممده  مممممما عمممممدا الممممممام  المممممدىن  الممممممارجرك

لتمممار، تشخياممو لألمممما  الدىنيممة ومم  زيممت نممال أربعممة أاممناف مممن ا
 (%11.8-8.74  اب ترااممممممممت ن مممممممبة الممممممممام  المممممممدىن  المر مممممممتيك 

% االممممممممام  (12.77-11.67 االمممممممام  الممممممدىن  البالمتيمممممممك بممممممين 
ريك يا% االمممام  الممدىن  ال ممت(.1..-6... بممين  الممدىن  المممارجرك

% ن (35..-23.. % االممممام  المممدىن  اليانا مممريك (4.24-4.63 
ايالم  من النتايج ان زيت نال تمر البرم  االمكتام ال يمتايمان عمم  

عنمممد  [24]اىمممبا يتفمممق مممم  نتمممايج  (C17 الممممام  المممدىن  الممممارجرك 
تشخيامو لألمممما  الدىنيمة المشممبعة ومم  زيمت نممال اربعمة عشممر اممنفا  
مممممن التمممممار اب لممممم يممممبكر اجمممماده ومممم  أي اممممنف مممممن اعاممممناف التمممم  

ان ن ممبة مممام  المارجريممك تراامممت بممين  [33]در مميان ومم  مممين اجممد 
منيمما البرممم   % ومم  زيممت نممال خم ممة أاممناف مممن التمممار(5..-1.. 

 ن%4..% االمكتام 5..
 

 ( النسب المئوية )%( لألحماض الدهنية المشبعة في زيت نوى4) جدول
 الكابريك عاناف

C10 

 الماريك
C12 

 المر تيك
C14 

 البالمتيك
C16 

 ال تريك
C18 

 اليانا ريك
C25 

 مجمان 
 الن ا المياية

 47.4 29.. 3.98 12.38 11.22 .ن19 13.. البرم 
 2...4 25.. 11ن4 1..12 57ن12 62ن.1 46.. المكتام

 

 األحماض الدهنية غير المشبعة .ب 
( C18:1االاليممممممك  ( ان المممممممام  الممممممدىن  5يالممممممم  مممممممن الجممممممدال  

يتاممدر المرتبممة اعالمم  مممن بممين االمممما  الدىنيممة غيممر المشممبعة ومم  
زيت نال انف  البرم  االمكتام اب اجدت ن بتو و  زيمت نمال امنف 

%، اىمبه الن ما 49.81ا و  زيت نال انف المكتمام 41.19البرم  

عنمممممد  Al-[24](% المممممبي مامممممل عميمممممو 52.8-6..4 ممممممن الممممممدل  
 لدىنية الربعة عشر انفا  من التمارنتشخيايما االمما  ا

الاممنفيين اممما مممام  الميناليممك جمماء ومم  المرتبممة الاانيممة ومم  زيممت نممال 
اب بمرممممت ن ممممبتو ومممم  زيممممت نممممال اممممنف  البرممممم  االمكتممممام  المدرا ممممين

ن المممام  ان ىمممبه الن ممما مياربمممة لمممما التممماال  % عممم %9.97 ،1..11
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المشممبعة ومم  عنممد تشخياممو لالمممما  الدىنيممة غيممر  [32]تااممل اليممو 
البامممرة اىممم  المممديري ااالشر ممم   زيمممت نمممال أربعمممة أامممناف ممممن تممممار

اب ترااممممت ن مممبة الممممام  المممدىن  الميناليمممك بمممين  االجبجممماا اال مممكري
  ن(8.71-23.21% 

 اممنف  البرممم  االمكتمماماممما مممام  المينالينيممك، ومممام  ان زيممت نممال 
تمتمماي عممم  ىممبا المممام  بن مما  ممييمة جممدا  اب اجممدت ومم  زيممت نممال 

 مممممن   تيمممم  ىمممما  %17..المكتممممام  اومممم  زيممممت نممممال%،13..البرممممم  
 ن[34]% (2..-1.. المدل 

رمد يعمزل ىمبا التبماين وم  ن مبة االممما  الدىنيمة وم  زيمت نمال التممار 
ريممد الدرا ممة المم  االخممتالف المماراا  عاممناف التمممار اأخممتالف منمما ق 

زراعمممة اال مممراف البيييمممة ال مممايدة ، ان مممتنتج ممممن بلمممك ان نمممال التممممر ال
يمكمن تعمد ممن المخمفمات % من ازن الامرة االت  (15-.1 الت  تشكل 

اعتبارىممما ماممممدر منا مممما لمزيمممت كبممممديل لزيممممت ال عمممام التيميممممدي ابلممممك 
لتمماور إمكانيممة ا ممتخال  ىممبه الزيممات مممن النممال اامتممااء ىممبه الزيممات 

االممممما  الدىنيمممة غيمممر المشمممبعة االتممم  تعتبمممر  عمممم  ن مممبة عاليمممة ممممن
 أ ا ية اميمة لامة االن انن

 

 ( النسب المئوية لألحماض الدهنية غير المشبعة5جدول )
 االاليك اعاناف

C18:1 

 الميناليك

C18:2 
 المينالينيك

C18:3 
 مجمان الن ا

 المياية 
 52.33 13.. 1..11 41.19 البرم 
 59.95 17.. 9.97 49.81 المكتام

 

 محتوى النوى من االحماض االمينية -11
( ان نال تمر انف  البرمم  االمكتمام رمد امتمات 6ي ير من الجدال  

ت ن مما االمممما  االمينيممة عشممر مممام  امينمم  ارممد  يممر   ممبعةعممم  
%، 8.93الالي مممممممممين  ا التايرا مممممممممين ا ونيمممممممممل الالنمممممممممين ا الكالي مممممممممين

% عممممم  التمممماال  ومممم  نممممال تمممممر البرممممم  ا %3.39، %5.71، 6.93
% عمممممم  التممممماال  وممممم  نمممممال تممممممر %3.31، %5.76، %6.79، 8.72

المكتممممممام اىمممممم  مياربممممممة لن مممممما االمممممممما  االمينيممممممة نف مممممميا اب بمرممممممت 
 ،[35]% عممم  التمماال  ومم  النممال %3.56، %4.62، 3..%7، 9.61

%، 5..5%، 5.93%، 4.74وممم  مممممين كانممممت ن مممما تمممممك االمممممما  
ن  [16]% عم  التاال  و  نال تمر البرمم  المامري %2.37، 2.88

 ا جماءت بعمدىا مجماعمة أخمرل مممن االممما  االمينيمة ىم  الكالي ممين
 ا ال مممميرين ا االلنمممين ا الفممممالين ا الميا مممين ا اال ممممبارتيك ا االرجنمممين

%، 6.29%، 7.75%، 9.25%، 16.89المايمممممانين اب بمرمممممت ن مممممبتيا 

% عمممممم  التممممماال  وممممم  نمممممال تممممممر 1..%1، %3.16، %4.41، 4.72
%، 4.91%، 6.15%، 7.55%، 9.16% 15.96البرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ا 

% عممم  التمماال  ومم  نممال تمممر المكتممام اىممبة 7..%1، %3.15، 4.52
لماممري اب النتممايج مياربممة لن مما تمممك االمممما  ومم  نممال تمممر البرممم  ا

%، 4.24%، 4.57%، .6.1%، 7.63%، 8.13%، 16.44بمرممممممممت 
ومممم  مممممين بمرممممت ن مممما ىممممبه ن [16]  % عممممم  التمممماال2..%1، 2.71

%، 2.19%، 9.61 إب اجمدت  [35]االممما  لنمال التممر وم  نتمايج 
 % عم  التاال ن 9..%، 25..%، %9.37، .%، 78..%1، 4.22

 ا البممممممرالين ةن ممممممب اممممممما بالن ممممممبة لالمممممممما  االمينممممممة اعخممممممرل كانممممممت 
%، 4.33ال  ممممممممممممتين   ا الي ممممممممممممتدين ا االيزاليا ممممممممممممين ا الاريممممممممممممانين

% عمممممممم  التممممممماال  وممممممم  نمممممممال تممممممممر 71..%، %3.33، 4.91%4.22
% عممممممممممممم  76..%، 3.34%، 9..4%، 4.37%، 4.46البرممممممممممممم  ا 

كانمت ىمبه الن ما غيمر متفيمة مم  ن مبتيا ن و  نمال تممر المكتمام التاال 
%، 2.88%، 2.88%، 3.55بمرممت  وم  نممال تممر البرممم  المامري اب

جممممممممماءت ن ممممممممبة ممممممممممام  % عممممممممم  التممممممممماال نو  مممممممممين 84..2.88%
  [36] (%4.2-3.7 من المدل   و  نال تمر المكتام  االيزاليا ين

 

 ( النسبة المئوية لألحماض االمينية في نوى التمر6جدول )
 المكتام البرم  االمينية االمما 

 96ن15 89ن16    
 .1ن9 25ن9    
 8.72 93ن8    
 7.55 75ن7    
 79ن6 93ن6    
 6.15 29ن6    
 76ن5 71ن5    
 4.91 72ن4    
 4.52 41ن4     
 46ن4 33ن4    
 37ن4 4.91     

Iso 49..4 22ن 
 3.31 39ن3   
 3.34 33ن3    

Ser 33.15 16ن 

     1.01 1.07 
Sis 0.71 0.76 

 المـصادر 

(ن انتممماج التممممار ل مممنة 2.16مديريمممة االماممماء الزراعممم  العراريمممةن  ن1
 CSO (Central، النشممممرة اجماممممايية  لممممازارة التخ ممممي  2.16

Statistical Organization) IRAQ. 

2. FAO، (2.1.). Statistical Databases food and 

Agricultar Organization of the United 

Nation:http://faostat.fa.org. 

3. FAO،(2011) . Statistical Databases food and 

Agricultar Organization of the United 

Nation:http://faostat.fa.org. 

% نمال التممر مممل .1( تااير إممالل 2.16مين ، كريم ممادي   ن4
اابدان إ اوة خميمرة الخبمز نر مم اجنتماج الميماان   المعيمد الشعير م  

 2،العمدد  29التين  و  الشم رة ،مجممة البامرة لمعممام الزراعيمة ،المجممد 
 ن 641-633الافمات 
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( درا ممة ممتممال نممال التمممر مممن 2.13  العنبممر، لممم  جا ممم مممممد ن5
ن ر مممم ار العراريمممةالزيمممت ااالممممما  الدىنيمممة لخم مممة أامممناف ممممن التمممم

ميممماء البيييمممة البمريمممةن مركمممز عممممام الميممماةن جامعمممة البامممرةن مجممممة الكي
  ن2-1ن العدد 12البارة البماث نخمة التمرن المجمد 
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( Seed(ن نمممال التممممر  البمممبرة 2.12ا ممم  عمممادة  إبمممراىيم، عبمممد الب ن8
  www.iraqi-datepalms.net 2012تركيبيا اا تخداميا 

9. A.O.A.C. (2000). Association of Official 

Analytical Chemists of AOAC International. (17
th

 

ed). 

10. Pearson, D.(1970). The chemical analysis of food 
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14. Zhang, H., Wang, Z., & Liu, O. (2015). 

Development and validation of a GC–FID method for 
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 11المجممد  –جامعة كربالء  كمية العمام نمجمة جامعمة كمربالء العمميمة 
 ن4العدد 

( الممتمممممال الفينمممممال  االفعاليمممممة 2.16الجرياممممم ، يا مممممر م مممممين   ن28
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Abstract    
The chemical composition of the local Al-Barhe and Al-Maktoom dates was estimated. 

The percentage of moisture, ash, protein, oil, and carbohydrate in Al-Barhe pits were (6.1, 1.09, 5.58, 7.43 and 

79.8%) respectively and in Al-Maktoom pits were 5.5, 1.06, 5.21, 7.17, 81.06%) respectively. The total content 

of flavonoids and tannins was estimated at 4250 mg /100g, 4.5%, 26.57 mg / g respectively, and in Al-Maktoom 

pits was 3939 mg /100g, 5.7%, 23.63 mg/g respectively.The content of mineral elements (Zn-Mg-Fe-Ca) in Al-

Barhe pits were: (19.91, 0.185, 8.23, 0.017), mg/100g respectively, and in Al-Maktoom pits were: (20.12, 0.164, 

8.19, 0.015 mg /100g respectively.Fatty acids were identified by GC, where the highest content of unsaturated 

fatty acids in Al-Barhe and macatom pits were found to be 52.33% and 59.95%, respectively. 

Amino acids determination showed that date pits protein contained seventeen amino acids to the two cultivar 

studied. Glutamic acid had the higher content in date pits of Barhe amounted to 16.89%  followed by Maktoom 

15.96%. Cystine had the lower content which were (0.71, 0.76)% for Barhe, Maktoom respectively. 

 


