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دراسة امخواص امكيىيائية مثىرة ًخنة امدوم  Hyphaene thebaicواستخالص امبكتيي ودراسة خواصٍ
امفيزيائية وامكيىيائية

وريه عبد امباري عريبي

كسه عنوم األغذية /كنية امزراعة /حاوعة امبصرة
امخالصة
اجريت الدراسة عمى ثمرة نخمة الدوم وأظهرت التحميالت الكيميائية ان النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة والبروتين و
الدهن والرماد عمى اساس الوزن الجاف كانت ( )17.02, 10.75, 6.135 9.71عمى التوالي وبمغت النسبة
المئوية لبعض عناصرها المعدنية ( )Na, K, Co, Fe, Baوكانت القيم هي ( 0.035 ،0.34, 0.03 , 0.048
 )0.0661ممغم/لتر عمى التوالي وأظهرت الكشوفات النوعية لممستخمص الكحولي والمائي لمثمرة وجود المجاميع
الفعالة المتمثمة بـ (الكاربوهيدرات ,الصابونيين التانينات  ,الفالفونيدات  ,القمويدات  ,الفينوالت الكاليكوسيدات
والببتيدات ) وقدرت كمية السكريات الكمية والتانينات وحصمت عمى القيم ( % )0.0125, 2.652ومن ثم
استخمص البكتين من الثمرة باستعمال اوكزاالت االمونيوم  %1بدرجة حرارة  90م °لمدة  90دقيقة وحصل عمى
نسبة %5.396ودرست الصفات الفيزيائية له المزوجة وزمن العقدة وكانت النتائج كاالتي ( 30 , 0.679دقيقة )
اما خواصها الكيميائية فتمثمت بتقدير الرماد والرطوبة وكانت ( )3.92 6.86اما لوزن المكافئ ودرجة االسترة
ومحتوى الميثوكسيل كان كال تي (  250غم /مكافئ ) % 1.860 , %17.4
امكنىات امىفتاحية ,:التركيب الكيمائي  ,زمن العقدة  ,محتوى الميثوكسي نخمة الدوم
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امىلدوـة

وخنة امبصرة البحاث ًخنة امتىر

Introduction

ثمرة الدوم تعود الى عائمة النخيل ( Arecaceae )Palmaceaeوالعوائل الثانوية  Borassideaeىذه النبتة تعرف
باسم العممي )Amin1973( HyPhaene thebaicaوىي نخمة متوسطة االرتفاع تتميز بالساق المنتظم التفرع الى
تفرع ثانوي او ثالثي يصل طولة الى  3- 10متر حسب منطقة الزراعة و تمتمك ساق شوكي وأوراق مروحية الشكل
ذات طول يتراوح بين ( )75-65سم الموطن االصمي المناطق الساحمية في شمال وشرق افريقيا وىو نبات صحراوي
اصوليا مصر في شبة الصحراء االفريقية واليند الغربية ( )Geissman1962وتصنف كمصدرغذائي اذ اظيرت
الدراس ات تقميميا لمكولسترول و مصل الدم حيث يمكن ان يقمل من خطر االصابة بتصمب الشرايين وامراض القمب
واالوعية الدموية .حيث ان نباتات الدوم امنة وغير سامة وبذالك تكون ليا ميزة كبيرة الستخداميا بوصفيا عقار خافض
لمكولسترول ( )Hette2006وقد تمت دراسات عديدة عمى ىذه الثمرة حيث تم عزل وتشخيص مركبات نقية مثل
 Chrysoeriol-7-B- glucside , Cholestrol , B-Sitostterol , Octacosyl palmitateوكذالك درس
المكون الدىني لمثمرات  ,ودراسو التاثير الخافض لمسكر لممستخمص المائي لنخمة الدوم ( )Mustafa2005وبينت
فعاليتيا كمضادات اكسدة وذالك بقياس الفعالية الواىبة لمييدروجين فقط كما في معادلة T roloxeوىذة الدراسة
تختص بتحاليل عن طريق معرفة وحساب فعالية ومعرفة قيمتيا الغذائية كمصدر لمغذاء الصحي وكمصدر مضاد
لالكسدة من الممكن تقيمة ( )Flether1997وىناك ادلة تبين انيا غنية بالمواد الكيماوية المضادة لالكسدة مثل
الفيتامينات والفالفونيدات والكيومارينات والييدروكسي سيناميد ومكونات المكنين التي تعمل عمى تقميل ضغط العوامل
المؤكسدة عن طريق اقتناص الجذور الحرة ( )Bligh1959وتعد الدوم فاكية ذات قيمة غذائية عالية حيث تستخدم
بشكل واسع كمنشط لمصحة ( ) Martin1999كمااستخدمت كدواء محمي بعمل مستخمصات حيث كانت تستعمل
لعالج البمياريزيا والبول الدموي والنزف خصوصا بعد الوالدة ومقوي لمدم (  )VonMaydell1986عالوة عمى ذلك
كثير من الفالفونيدات والييدروكسي سيتاميت تمتمك خصائص دوائية ذات فوائد متعددة حامية لألوعية ومضادات
سرطانية ومضادات حساسية ومضادات فيروسية ومضادات التياب ()Tevisanato2000باإلضافة الى انيا تعد غذاء
مثالي كافي لكونيا غنية بالعناصر الغذائية االساسية والضرورية لمجسم فالتمور غنية بالسكريات التي تعد مصدر جيد
لمطاقة الضرورية لقيام الجسم بمختمف االنشطة بسبب احتوائيا عمى السكريات المتمثمة بسكر الكموكوز والفركتوز الذي
يكون سريع االمتصاص في الدم .اضافة الى احتوائيا عمى المواد البكتينية التي تتواجد متحدة مع سكريات عديدة مثل
الييميسميموز والسميموزويوجد البكتين بشكل بكتات الكالسيوم ذات الوزن الجزيئي المرتفع .وىو مكون غذائي واسع
االنتشار ذو قيمة عالية كعامل ميمم ومثبت ويوجد في جميع جدران الخاليا لمنباتات الموجودة في
الطبيعة( ) Ramli2011ويعد من المواد الميمة اقتصاديا في الصناعات الغذائية حيث يستعمل في انتاج المربيات
والجمي وعصائر الفواكية ومنتجات الحمويات  ,ووجود البكتين في عصير التمر يعطية القوام الجيالتيني وعدم الشفافية
.
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شكل ثمرة نخمة الدوم
الهدف من الدراسة
ىدفت الدراسة الى معرفة التركيب الكيميائي والعناصر المعدنية الميمة باالضافة الى معرفة اىم الجماميع الفعالة
واستخالص البكتين من النباتات الطبيعية وذالك لالستغناء عن المصادر المصنعة الضارة
المواد االجهزة المستخدمة
المواد
 -1تم الحصول عمى تمرة الدوم من المممكة العربية السعودية من جبل احد وتم اخذ الجزء المحمي من التمرة وسحق
وطحن بالمطحنة الكيربائية نوع  (Moulinexفرنسية الصنع )وحفظيا في قنينة في درجة ح اررة المختبر لحين الدراسة .
 -2كموروفورم  ,ميثانول  , ,ايثانول  ,حامض الخميك  ,ماء مقطر
 -3دليل الفينولفثالين ودليل االزرق المثيمي ودليل  , IndigoCarmineدليل النشا
 -4اوك ازالت البوتاسيوم  ,برمنكنات البوتاسيوم  ,اوكزاالت االمونيوم  ,خالت الرصاص حامض الستريك  ,ىيدوكسيد
الصوديوم  ,حامض الكبريتيك  ,محمول فيمنك  ,يوديد البوتاسيوم ثايو كبريتات الصوديوم  ,حامض الييدروكمورك
 -5جياز  SpectrophotometerAA32ONوجياز الطرد المركزي
 -6جياز المزوجة انبوبة اوستوالد الشعرية
 -7قنينة كثافة
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امىواد وطرائق امعىل

Materials and Methods

 - 1الفحوصات الكيميائية لمثمرة الدوم
 1 -1تقدير الرطوبة والرماد والدهن
قدرت الرطوبة والرماد والدىن حسب ما ورد في طريقة () A.A.C.C1975
 1-2تقدير البروتين
قدر البروتين بطريقة المايكروكمدال كما في () Pesrson1979
 -2تقدير العناصر المعدنية  :تم تقدير العناصر الكالسيوم والكوبمت والحديد باستخدام جياز
 Spectrophotometer AA320Nاما عنصري الصوديوم والباريوم تم قياسيما بطريقة الميب كما جاء في
) (APHA1995بعد اجراء عممية اليضم لمعينة
 -3تحضير المستخمص الكحولي لثمرة نخمه الدوم
تم وزن ( )15غم من مسحوق ثمرة الدوم مع ( )125مل من كحول االثيمي تركيزة  %70واجريت عمية عممية
االستخالص الترجيعي لمدة ( ) 16ساعة ثم رشح بواسطة قمع بخنر باستخدام ورقة ترشيح  ,ركز الراشح بواسطة
المبخر الدوار الى ( ) 10مل ثم جفف بدرجة ح اررة المختبر حيث تم الحصول عمى مادة لزجة بنية المون وزنيا ))2.5
غم
 -4تحضير المستخمص المائي الحار لثمرة نخمة الدوم
تم وزن ( )15غم من مسحوق ثمرة الدوم مع ( )125مل من الماء المقطر واجريت عمميو االستخالص الترجيعي لمدة
( )16ساعة بعدىا رشح بواسطة قمع بخنر ثم ركز بالمبخر الدوار الى ( )5مل وجفف بدرجو ح اررة المختبر وتم
الحصول عمى مادة لزجة بنية المون وزنيا ( )2غم
 -5التحاليل النوعية لممستخمصات
اجريت التحميالت النوعية االتية لتعرف عمى المجاميع الرئيسية لممستخمصين الكحولي والمائي
 -1-5كشف الكميكوسيدات ))Glycosides Test
تم الكشف عن الكاليكوسيدات باستخدام كاشف بندكت  Benedict Reagentكما جاء في (AL-
)Khazaraji1991
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 -2-5كشف الصابونين Saponins Test
اجري كشف الصابونينات حسب الطريقة المتبعة )(Soumia2012
 - 3-5كشف الكاربوهيدرات Carbohydrates test
اجري كشف الكاربوىيدرات كما ىو موجود (شياب )1978
 - 4-5كشف التانينات Tanins Test
اجري كشف التانينات باستخدام طريقتين وىي
ا  -طريقة كشف خالت الرصاص المائية )Lead acetate( 1%حسب الطريقة المتبعة )(Jawad1997
ب  -طريقة كشف كموريد الحديديك  1%كما ىو موجود في )(Geissman1962
 -5-5كشف الفالفونيدات Flavonides Test
اجري كشف الفالفونيدات باستخدام كشف ىيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ) )5Nحسب الطريقة

المتبعة (AL-

) Khazaraji1991
 -6-5كشف القمويدات ALKaloids Test
اجريت كشف القمويدات باستخدام الكواشف التاليو
ا  -كاشف ماركوس استخدمت ىذه الطريقو كما جاء في ) ( Harborn 1984
ب  -كاشف واكنر حسب الطريقة المتبعة في

)(Peach1955

 -7-5كشف المركبات الفينولية Phenolic Compounds Test
تم الكشف عن المركبات الفينوليو
 -8-5كشف الببتيدات والمجاميع االمينية الحرة Peptides and Amino groups test
كشف عن الببتيدات والمجاميع االمين الحرة باستخدام كاشف الننييدرين  ninhydrinكما جاء في ( Harborn
.)1984
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التانين
استخدمت طريقة ) )lowenthal-procterبوزن  2.5غم من الثمرة ووضعت في بيكر واضيف لة 200مل من الماء
المقطر واغمية لمدة ساعة برد المزيج رشح خالل قطعة من القطن في دورق حجمي سعة 250مل ثم خفف لمعالمة
واخذ 5مل من المستخمص واضيف الية  12.5مل من دليل  IndIgo Carmineوخفف المحتويات الى 375مل من
الماء المقطر وسححت محتويات الدورق مع محمول برمنكنات البوتاسيوم ) )0.1Nالموجود في السحاحة الى ان يتغير
المون من االزرق الى االخضر ثم الى االصفر سجل حجم برمنكنات البوتاسيوم ثم اجرية التجربة عمى بالنك من
الكيمياويات والماء المقطر فقط ثم تحسب كمية التانين من العالقة التالية:
كمية التانين

مل بالنك

مل العينة

العيارية معامل التخفيف

وزن النموذج )غم( نموذج التسحيح )مل(

تقدير السكريات
استخدمت طريقة لين – اينول (  )Howrtze1975( ) Lane -eynonالتسحيحية او الحجمية حيث تم وزن  25غم
من الثمرة واضيف اليو 200مل من الماء ثم غمي لمدة ساعة وبرد ونقل الى دورق سعة 250مل واضيف ماء لمعالمة
رشح واخذ من الراشح 50مل واضيف الية  2مل من خالت الرصاص القاعدية كمادة تنقية مع  100مل من الماء من
اجل ترويق المحمول وترك المحمول لمدة  10دقائق بعدىا اضيف  2مل من اوكساالت البوتاسيوم لترسيب الزائد من
ايونات الرصاص اضيف الماء لمعالمة ثم رشح ثم اخذ  25مل من الراشح واضيف الية 5غم من حامض الستريك ثم
اغمي المحمول لفترة  10دقائق ثم نجري عممية تعادل الحامض بإضافة دليل الفينولفثالين مع اضافة كمية من 20%
من محمول ىيدوكسيد الصوديوم حتى يظير المون الوردي بعدىا اضف بضع قطرات من  20%من محمول حامض
الييدروكموريك لحين اختفاء المون الوردي ثم اخذ 25مل من محمول فيمنك سخن المحمول وامال السحاحة بالمحمول
السكري المتعادل افتح السحاحة لنزول المحمول كمو كدفعو واحدة الختزال محمول فيمنك بحيث ال يبقى اال 1 - 0.5
مل التمام التسحيح ومزج محتويات الدورق جيدا سخن لمغميان واستمر عند الغميان لمدة  2دقيقة بعدىا اضف  3قطرات
من محمول االزرق المثيمي استمر بالتسحيح حتى يختفي لون الكاشف االزرق ويضير المون البرتقالي المحمر نتيجة
تكون راسب ننضر الى الجدول لمحصول عمى المكافئ الجدولي ثم نحسب السكريات الكمية من العالقة التالية
السكريات الكمية

التخفيف المكافئ الجدولي للسكر المحلول
النموذج وزن الحجم المسحح

 – 8انتاج البكتين باستعمال اوكزاالت االمونيوم
استعممت طريقة اوكزاالت االمونيوم النتاج البكتين من العينة حيث اجري االستخالص حسب الطريقة التي ذكرت في (
 ) Soumia2012باخذ  5غم من المادة االولية وأضيف الييا 120مل من محمول اوكزاالت االمونيوم  %1مع
التحريك عمى محرك مغناطيسي عمى درجة ° 90م ولمدة  90دقيقة ثم رشح بقماش مممل ورسب البكتين باستعمال
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االيثانول  %99بنسبة حجم :حجم لمدة  60دقيقة في الثالجة رشح وجفف عمى  50م وطحن وحفظ في عبوات لحين
االستعمال.
الصفات الفيزيائية لمبكتين
 - 1تقدير المزوجة  :قدرت المزوجة باذابة  1غم من البكتين الجاف في  100مل ماء مقطر ,ثم قيست المزوجة
باستعمال انبوبة اوسوالد الشعرية  Ostwald size-Aتحت ظروف ح اررية  25م وحجم  15مل من محمول البكتين
المحضر لحساب الوقت الالزم النسياب محمول البكتين والماء المقطر استخرجت لزوجة المحمول حسب المعادلة التالية
(.)Yoo2006

حيث:
 = Nrالمزوجة  d1كثافة محمول البكتين  = t1 ,وقت انسياب محمول البكتين
 dكثافة الماء المقطر  = t2وقت انسياب الماء المقطر
 -2زمن العقدة  :قدر زمن العقدة حسب الطريقة في ()McCready1970
الصفات الكيميائية لمبكتين
 – 1نسبة الرطوبة والرماد  :تم تقديرىا حسب الطريقة المذكورة في ()A.A.C.C1975
 – 2تقدير محتوى الميثوكسيل  :قدرة حسب طريقة ( )IgIesias2004وباستعمال المعادلة:
الميثىكسيل

حجم

عيارية

وزن العينة)غم(

 - 3تقدير درجة االسترة  :اجريت حسب طريقة ( )Pinheiro2008وباستخدام المعادلة التالية :
درجة االسترة)(%

الحجم النهائي مه
الحجم االبتدائي

الحجم النهائي

 -4الوزن المكافئ  :تم حساب الوزن المكافئ حسب طريق ( )Iglesias2004كما في المعادلة التالية:
وزن المكافئ مكافئ
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امٌتائج وامىٌاكشة

Results and Discussion

- 1الصفات الكيميائية لثمرة الدوم :
اظيرت نتائج تقدير التركيب الكيميائي لثمرة الدوم ان النسبة المئوية لمبروتين والرطوبة والدىن والرماد كانت
) %(17.02, 10.75, 9.7, 6.1عمى التوالي.
جدول رقم (( 1التركيب الكيميائي والسكريات والتانينات والبكتين لثمرة
الرطوبة

البروتين

الدىن %

الرماد %

السكريات الكمية %

التانينات %

البكتين %

9.7

6.1

10.75

17.02

2.65

0.0125

5.3

 -2العناصر المعدنية لثمرة الدوم
قدرت بعض العناصر المعدنية لثمرة الدوم وىي  Na , K , Co , Fe , Baوكانت النتائج كاالتي
)  ) 0.03 , 0.04 , 0.034 , 0.66 , 0.03عمى التوالي كما موضح في الجدول ( )2حيث الحظ اعمى قيمة
ىي الحديد لما لتمر من اىمية في عالج فقر الدم وكثير من االمراض واحتوائة عمى سعرات ح اررية عالية
جدول رقم ( )2بعض العناصر المعدنية لثمرة الدوم
العنصر

النسبة ممغم /لتر

Ba

0.03

Fe

0.66

Co

0.034

K

0.04

Na

0.03

 -3التحميالت النوعيه لثمرة نخمة الدوم
يبين الجدول ( ) 3نتائج الكشف النوعي لممكونات الفعالة لممستخمصين المائي والكحولي ,عمى التانينات وىي مركبات
فينولية تمتاز بقدرتيا عمى ترسيب القمويدات والبروتين وتعد من المواد الغير متبمورة التي تذوب في الماء والكحول
المجلد  17العدد (2018 :)2-1
Volume 17 issue (1-2):2018

58

وخنة امبصرة البحاث ًخنة امتىر

عريبي ( .)8102دراسة الخواص الكيميائية لثمرة نخلة الدوم.......

(العكيمي) 2000وان اىمية التانينات تكمن في كونيا مصدر لمطاقة يستيمكو النبات في عممية االيض الغذائي  .لوحظ
وجود الصابونين في المستخمص اذ تعطي رغوةالصابون حيث تنتشر الصابونينات بشكل واسع في اجزاء النبات حيث
تتميز بطعميا المر وىي تمتمك اىمية في خفض الكولسترول في الدم (شياب  )1979كما احتوت المستخمصات
المائية والكحولية عمى الفالفونيدات والتي ىي من المركبات العديدة الفينول الذائبة بالماء وىي مضادات اكسدة تمتمك
فعالية نزع الجذور الحرة وتساىم في خفض خطر امراض القمب وتمتمك مضادات لاللتيابات والمكروبات
() Flecher1997ولم تحتوي عمى الببتيدات والمجاميع االمينية الحرة في المستخمص الكحولي والمائي .اذ تعد ىذه
المواد مثبطة لمنمو البكتيري المسبب لتموث اغمب االعشاب الطبية ترجع فعاليتيا الى احتوائيا عمى المواد والمكونات
الفعالة والتي استفاد منيا اغمب الباحثين في المجال الصيدالني
جدول ( )3التحميالت النوعية لممستخمص المائي والكحولي لثمرة نخمة الدوم

الكاشف

المستخمص المائي

المستخمص الكحولي

المجاميع الفعالة

كاشف مولش

+

+

داللة عمى وجود الكاربوىيدرات

تكون رغوة

+

+

داللة وجود الصابونينات

+

+

+

+

-

+

كاشف خالت الرصاص1%
وكاشف كموريد الحديديك 1%
كاشف )5N (KOH
و H2SO4المركز
كاشف واكنر ماير وكاشف
ماركوس

داللة وجود التانينات

داللة وجود الفالفونيدات

داللة وجود القمويدات

داللة وجود الفينوالت

محمول كموريد الحديديك 1%

+

+

كاشف بندكت

+

+

داللة وجود الكاليكوسيدات

كشف الننييدرين

_

_

وجود الببتيدات واالمينات الحرة

()-يشير عدم وجودالمجاميع

( )+يشير الى وجود المجاميع
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 - 4وكما قدرت كمية السكريات والتانينات في ثمرة الدوم وكانت القيم ىي ( %) 0.0125 , 2.65عمى التوالي
حيث لوحظ اختالف ثمار النخيل في درجة طراوتيا وتصمبيا تبعا لنوع السكر المتغمب في الثمار فتكون صمبة القوام اذا
احتوت عمى نسبة عالية من السكر الثنائي (السكروز) وطرية اذا تحول معظم السكروز الى خميط من سكري الكموكوز
والفركتوز االحاديين وتكون نصف طرية اذا احتوت عمى بعض السكروز غير المتحولة وبعض الكموكوز والفركتوز
الناتجين من التحمل االنزيمي لمسكروز وبما ان ثمرة الدوم من النوع الصمب القوام فانيا تحتوي نسبة عالية من السكروز
اما التانينات التي تكون مسؤلة عن الطعم القابض لمتمور اذ يوجد في منطقة قريبة من القشرة الخارجية وعند نضوج
الثمرة يختفي الطعم القابض تدريجا وتقل نسبة التانين كما موضح في الجدول ()1
 -5استخالص المواد البكتينية :بعد اجراء عممية االستخالص باوكزاالت االمونيوم بدرجة ح اررة 90م °ولمدة 90
دقيقة حيث لوحظ ارتفاع نسبة الحاصل بارتفاع درجة الح اررة اذ تم الحصول عمى نسبة
% 5.396
الصفات الفيزيائية لمبكتين :
- 1المزوجة النسبية  :اظيرت النتائج في الجدول رقم ( )4انخفاض قيمة المزوجة لمبكتين المستخمص بدرجة 90م- °
 90دقيقة حيث كانت  0.6794ويرجع السبب لزيادة نسبة الشوائب ونسبة الرماد وىناك جممة من العوامل المسؤولة
عن لزوجة المحاليل مثل درجة االسترة ودرجة الح اررة
 -2زمن العقدة  :لوحظ ان زمن العقدة لمبكتين المستخمص كانت بحدود  30دقيقة حيث تعتمد قوة التيمم عمى
الخواص التركيبية  ,وطبيعة المصدر ومحتوى الميثوكسيل ودرجة االسترة
جدول رقم ()4الصفات الفيزيائية لمبكتين

-6

وزن الكتين %

المزوجة النسبية

زمن العقدة (دقيقة)

5.396

0.6794

30

الصفات الكيميائية لمبكتين المستخمص قدرت النسبة المئوية لمرطوبة ووجد انيا كانت

تساوي  % 6.86وىو يكون ضمن الحد المسموح بة من قبل  FAOىو  %10ومن الناحية التجارية كمما يكون
المحتوى الرطوبي لمبكتين منخفض يكون جيد اثناء الخزن اذ يمنع نمو
االحياء المجيرية اما النسبة المئوية لمرماد كانت  % 3.92و تعتمد نسبة الرماد عمى طبيعة المادة الخام ومقدار
ماتحتويو من عناصر معدنية وىي ضمن المواصفات القياسية لمبكتين (% )10 0.76

المذكورة

في()Nazaruddin2011
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 -1-6محتوى الميثوكسيل  :يوضح الجدول ( )5النسبة المؤية لمجاميع الميثوكسيل لمبكتين المستخمص حيث
نسبة بحدود

 %1.860حيث لوحظ انخفاض عدد مجاميع الميثوكسيل بدرجة ح اررة °90و الفترة الزمنية 90دقيقة

مما يؤدي لزيادة ذوبان المواد البكتينية التي تقمل من مجاميع الميثوكسيل بارتفاع درجة الح اررة والوقت
 -2-6درجة االسترة  :لوحظ ان درجة االسترة تزداد بزياد درجة الح اررة والوقت كما موضح

في الجدول رقم ()5

حيث يعتمد عمى طبيعة المادة االولية وعمى نوعية البكتين
3-6الوزن المكافئ  :لوحظ ان الوزن المكافئ لمبكتين المستخمص بدرجة ح اررة  90°ولفترة زمنية  90دقيقة كان بحدود
 250غم /مكافئ اي يقل الوزن المكافئ بزيادة مدة االستخالص وذالك بسبب تحمل سمسمة البكتين وازالة مجاميع
االستر وكذالك كمما تزداد درجة االسترة يقل الوزن المكافئ بسبب انخفاض حامض الكاالكتورونيك المسؤول عن زيادة
الوزن المكافئ
جدول رقم () 5الصفات الكيميائية لمبكتين
الرطوبة%

الرماد%

محتوى الميثوكسيل %

درجة االسترة %

الوزن المكافي غم/مكافئ

6.86

3.92

1.860

71.4

250

امىصادر
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A study on some chemical characteristics of Hyphaene thebaica palm fruits, and
pectin chemical and physical features
Mariam Abdul Bari Oribi
Department of Food Science and bio-technologies / Faculty of
Agriculture University of Basra

Abstract
The study was conducted on the fruit of the Dom Dates, to examine their chemical
composition. Results showed that, the percentage of moisture, protein content, fat and ash
based on dry weight were (9.71, 6.135, 10.75 and 17.02) respectively, and the percentage
of some of mineral elements (Ba, Fe, Co, K and Na) were (0.34, 0.0661, 0.035 and 0.048)
mg/L respectively. Qualitative analysis of the alcoholic and water extracts of the fruit
showed that, the presence of active groups of peptides. The amount of total sugars and
tannins values were obtained as (0.0125 and 2.652%) respectively. The pectin was then
extracted from the fruit using ammonium oxalate 1% at 90°C for 90 minutes and 5.396 %
The physical properties of viscosity and node time were studied and the results were as
follows (0.679, 36 minutes). The chemical properties for the ash and humidity were (6.86
and 3.92). The equivalent weight, esterification degree and methoxyl content were follows
(250 g/eq , 17.4 and 1.860%) respectively.
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