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 فعالة لنواة وقشرة صنفين من ثمارالتركيب الكيميائي والكشف عن المكونات ال
النخيل الليبيةاشجار   

  فائزة محمد التواتي1، ربيعة عبد القادر األحمر1، تسنيم  طارق  ابوحجر1، جمال الزوي 2
 طرابلس جامعة– الزراعة كلية-األغذية وتقنية علوم قسم -1
سبها جامعة– التقنيةو  الهندسة العلوم كلية-األغذية وتكنولوجيا علوم قسم-2  

 
 المستخلص:

والتاغيات استخدما في هذه الدراسة. ُجلبت العينات من منطقة صنفين من التمور هما العامي 
ليبيا.. ُقسمت ثمرة التمر إلى قسمين، وتم إزالة النواة والقشرة واألقماع.  طرابلس/ / سوق الجمعة

أجري تحليل تقريبي للنواة والقشرة لكال الصنفين قيد الدراسة )الرطوبة، الدهون، البروتين والرماد(، 
(، Tannins(، التانينات )Flavonoidsدات، الفالفونويدات )يولقلشف عن وجود اوكذلك ثم الك
( Anthraquinone glycoside(، جليكوسيدات االنثراكينون )Coumarinsالكيومارين )

(. النتائج المتحصل عليها أظهرت أن نسبة الرطوبة Cardiac glycoside) وجليكوسيدات القلب
صنفي التمر قيد الدراسة. أما نسبة الدهن فقد أظهرت نواة الصنف في النواة أعلى من القشور في 

تاغيات نسبة أعلى عنه في نواة الصنف عامي، كذلك وجد أن النواه تحتوي على نسبة أعلى من 
. نسبة البروتين في النواة كانت أعلى من نسبتها في القشور. أثبتت الدراسة رالدهن عنه في القشو 

ي علي أعلي نسبة من الرماد تليها نواة الصنف تاغيات ثم قشور أن نواة الصنف عامي تحتو 
الصنف عامي ثم أخيرًا أقل نسبة رماد كانت في قشور الصنف تاغيات. كشف التحليل الكيميائي 
عن وجود مركبات الفالفونيدات، الكيومرينات، جليكوسيدات االنثراكينون وجليكوسيدات القلب في 

ة، مع عدم وجود التانينات في القشور ووجودها في النواه في كال قشور كال الصنفين قيد الدراس
أوصت الدراسة باستخدام نوى التمر كعلف حيواني نظرًا الحتوائها كمية من الدهن  الصنفين.

كما أن وجود مركبات فعاله مثل الفالفونيدات،  للحيوان،جزء من عملية التغذية  والبروتين تغطي
النثراكينون وجليكوسيدات القلب في قشورالتمر قد يجعلها تدخل في الكيومرينات، جليكوسيدات ا
بالنظر إلى المحتوى العالي من البروتينات والدهون في النوى، يمكن  التركيبات الدوائية العالجية. 

 استخدامه كمضاف في تدعيم بعض المنتجات الغذائية.    
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   Abstract: 

Two varieties of dates (Amey and Tagiat) were used in this study. Samples were collected 

from the Suq aljuma market in Tripoli, Libya.  The dates fruit were divided into two 

parts after cap was removed, The seeds and skin (cortex). A preliminary analysis of 

seeds and skin were carried out for both cultivars contents of moisture, fat, protein and 

ash. A chemical analysis tested the presence of alkaloids, flavonoids, tannins, 

coumarins, anthraquinone glycoside and cardiac glycoside. Results showed that the 

moisture content in seeds was higher than that in the skin of both date varieties. The 

results also showed that the fat content in seeds of Tagiat dates was higher than that 

found in the seeds of Amey dates. The study found that seeds contain a higher 

percentage of fat than skin. Protein content in seeds was higher than that in skin. The 

study showed that seeds of Amey dates contained the highest ash content, followed by 

Tagiat dates’ seeds, then the skin of the Amey dates, and, finally, the lowest percentage 

of ash was recorded in Tagiat dates’ skin. Phytochemical analysis revealed the presence 

of flavonoids, coumarins, anthraquinone glycosides and cardiac glycosides in both 

varieties under study. No tannins were detected in the skin while they were presented 

in the seeds in both cultivars. The most important recommendations of this study are 

that dates seeds and epicarps are suitable for animal feed due to their high contents of 

fat and protein, and that the presence of active compounds such as flavonoids, 

coumarinms, glycosides anthraquinone, and cardiac glycosides in the skin of dates 

makes them highly suited for use in therapeutic formulations. Given the high content 

of proteins and fats in the seed, it could be employed as natural additive in food and 

nonfood formulations. 
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