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ار أجريت  ذت ا الدراستة  متت مات تراة كلزتة ال راعتة  جامعتة كلريت  ع كلزتة العلتون  جامعتة ا نبت
بهدف دراستة التركبتا اللزمزتامت متن   تور  2021 9 1إلى   2020 11  1للفترة الممتدة من 

بعتتتم رمتتتار الماتلفتتتة عذتتتت   تتتورقالباانياط، الر تتتت ، الزسنتتتبن، ال ركستتتا ، ال تتت دي، الرمتتتاط  ، 
م تتتتادمة أط ن تتتبة كتتتو متتتن الر و تتتة عاظهتتترة ال تتتتامر  للتركبتتتا اللزمزتتتامت لس تتتور ال باكتتتاة ال

، 14.91، 2.56، 5.9، (7.14التتتتتدذن عا لزتتتتتاف عال تتتتترعكبن عاللار وذبتتتتتدراة بل تتتتت  الرمتتتتتاد ع ع 
، 6.89%، 33.33، 11.81، 29.87، 3.08، 11.2، 10.29% ، ق59.06، 11.43

6.7 ،5.40 ،15.60 ،8.48 ،56.93 ،%11.23 ،5.15 ،10.62 ،13.41 ،5.74 ،
، 1.89، 2.2، 10.56% 54.24، 8.48، 15.40، 5.99، 6.7، 9.19%  ق 52.85
لس تتتتور رمتتتتار الباانيتتتتاط عالر تتتتت عالزسنتتتتبن عال ركستتتتا  عال تتتت دي  )65.11%، 4.37،  15.87

الدراستة عجتود   بتد ال باكتاةرمار ع ب   دراسة محتوى الفب و ة مت   ور عالرماط على التوالت. 
سنتتتبن عالرمتتتاط عالباانيتتتاط عال تتت دي باركفتتتات متتتت الز رمتتتار م هتتتا، متتت  كمبتتت    تتتور أنتتتوات متعتتتددة
 % 32.748، 36.519 ،39.117، 40.697، ع   تتتا بل تتت  Galic acidمحتواذتتتا متتتن 

، %23.179إا كمبت ة   تور الزسنتبن بت على محتتوى بل ت   Apigenineعلى التوالت، كالذا 
عال تتتتتتت دي  %16.078عالر تتتتتتت  %19.554 ، عالباانيتتتتتتتاط% 21.009 مسارنتتتتتتة متتتتتتت  الرمتتتتتتاط

 6.133بل تتت   ع   تتتا Catechinعكانتتت  أدنتتتى ال  تتتا  .%2.433، عال ركستتتا  15.380%
لس تتتتتتتتتور الباانيتتتتتتتتتاط عالر تتتتتتتتتت عالزسنتتتتتتتتتبن  %6.664ع 5.183ع 0.737ع 9.003ع 0.083ع

 بقزة أنوات الفب و ة ببن ذ ا ال  ا. عكتراعحعال ركسا  عال  دي عالرماط على التوالت، 
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Abstract 

This study was conducted in the laboratories of the College of Agriculture-University of 

Tikrit and the College of Science-University of Anbar for the during period from 

1/11/2020 to 1/9/2021 the aim is to study the chemical composition of the peels of some 

different fruits of plants, which were (eggplant, watermelon, pumpkin, orange, pomelo 

and pomegranate). Fruits The results of the chemical composition of the peels of the fruits 

used showed the percentage of moisture, ash, fat, fiber, protein, and carbohydrates reached 

7.14, 5.9, 2.56, 14.91, 11.43, 59.06% 10.29, 11.2, 3.08, 29.87, 11.81, 33.33%, 6.89, 6.7, 

5.40, 15.60, 8.48, 56.93%, 11.23, 5.15, 10.62, 13.41, 5.74, 52.85% 9.19, 6.7, 5.99, 15.40, 

8.48, 54.24% 10.56, 2.2, 1.89, 15.87, 4.37, 65.11%, the peels of eggplant, watermelon, 

pumpkin, orange, pomelo and pomegranate fruits respectively. The content of the phenols 

in the peels of the fruits under study showed the presence of several types, with the peels 

of pumpkin, pomegranate, eggplant and pomelo distinguished by a high content of galic 

acid, with percentages 40.697, 39.117, 36.519, 32.748%, respectively, followed by 

Apigenin, as pumpkin peels were characterized by the highest content It reached 23.179 

%, compared with pomegranate 21.009%, eggplant 19.554%, watermelon 16.078%, 

pumpkin 15.380%, and orange 2.433%. The lowest was Catching, with percentages 6.133, 

0.083,9.003, and 0.737,5.183 and 6.664% for the peels eggplant, watermelon, pumpkin, 

orange, pomelo and pomegranate fruits, respectively, and the rest of the types of phenols 

range between these percentages. 

Keywords: Peels, Fruits, Vegetables, Carbohydrates, Phenolic Compounds. 

 المقدمة

متتن الم تتاكو البتتارزة التتتت كواجتته البتتاحعبن متتت ميتتالة علتتون  ا غ يتتة،يعتتد التلتتوب ال بنتتت متتن مالفتتاة معامتتو ك تت ز  
 را زتة للتسلبتو متن التلتوب ا خبرة دراستاة عديتدة حتو  استت ال  ذت ا المالفتاة ال ت ا زة عال اآلعنةشهدة  ا غ ية ل ا

كمعتو الس تور حتوالت ع   12ق ، مضال عن زيادة المردعد ا  ت ادي نتزية ا ستفادة م ها كمواد اعلزة متت الت ت ز ال بنت
كمزتاة  عالاضتراعاةعزة للفواكته زعك تتر متن العملزتاة الت ت  ،التت يتتم رمبهتا دعط ا ستتفادة م هتا % من عزط العمرة30

ذتتوامت لهتتت ا الالك بتترة متتن المالفتتتاة التتتت كتتتئرر علتتى ال بنتتتة ب تتمو ك بتتتر عنتزيتتة كتتتراكم ذتت ا المالفتتتاة ع  تت ا التحلتتتو 

hamodiasmaa3@gmail.com
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يا ملزتار  تن ست و  2.2، عالتتت متن المتو ت  اط ك تو التى حتبتا  الحتراري لالم  بة المالفاة كئدي الى انبعاب غازاة 
ال  تبة ك بترة ع تدما يتتم كراكمهتا دعط ا ستتفادة  اعذ  ، 39ق 2025من ال فاياة ال لبة على م توى العالم بحلو  عان 

م هتا أا كاضتت  ذت ا المتتواد التى عملزتتاة كحلتو كتتت ر ع هتا مركبتتاة كتئدي التتى أحتداب اتترر عكلتوب عااتت  علتى ال بنتتة 
متن ختال  ادخالهتا متت العملزتاة الت ت زعزة م هتا الت اعة ا ستمدة  لالستتفادةل لك  بتد متن أييتاد أستتراكزيزاة عااتحة 

، التتت  27مركباة مفبدة يممن ادخالها متت  ال ت اعاة ال  امزتة ق استاالص، كما يممن ك عالف للماشزةالعضوية ع 
يتة عكت لك ا دع مت ك  ز  الم تياة ااة القزمتة العالزتة م هتا المتواد المضتامة عم تحضتراة التيمبتو ع  استادامهايممن 

لأللزتتاف ال  امزتتة عالمتتواد الفعالتتة عكتت لك  مضتتاداة  ًاجبتتدًم تتدرا  ، عكعتتد   تتور الفواكتته عالاضتتراعاةالمممتتالة ال  امزتتة
الهتتتدف متتتن ذتتت ا  ،للمركبتتتاة الفب ولزتتتة ًمهمتتتا ًكمتتتا كمعتتتو الم تيتتتاة العانويتتتة للاضتتتراعاة عالفواكتتته م تتتدرا ، 8ا ك تتتدة ق

كحديتتتد ا ذمزتتتة ال  امزتتتة لهتتت ا المالفتتتاة اة الم تتتادر ال باكزتتتة الماتلفتتتة ع لمالفتتت دراستتتة التركبتتتا اللزمزتتتامتالدراستتتة ذتتتو 
 كمحتواذا من الفب و ة الللزة. 

 المواد وطرائق العمل

 اكهميموعة الفو حلزه لمحامظة ا نبار شمل  ممن ال وق ال 2020كم جم  العب اة خال  شهر ك رين ا ع  لعان 
  ليمزا ، ع ل  الس ور عن الل الزسنبنع  الباانياطالر ت ع ميموعة الاضراعاة ق ررما  ع الرماطال ركسا  ع قال  دي ع 

م در ذوامت  عاستعما لفترة معب ة م  التسلبا الم تمر   Aluminum Foilعن رة على عرق الم بون قالعمار 
فاف الح و  على جل اية ْ ن 50ع د درجة حرارة مرط كهر امت  ، رم أكمو التيفزف باستادانلت ري  عملزة التيفزف

الس ور اليامة بواسنة  احونة م  لزة رم مررة من خال  م او بحيم متحاة  كامو للس ور ع ح   بعدذا
، رم حفظ  مت اكزا  بولت اربلبن معلمة عمحممة ال لق ع د للح و  على م حوق ب عومة متيان ة  60meshق

 . درجة حرارة ال رمة لحبن ا ستعما 

اكبع  النريسة القزاسزة  Determination of moisture الر و ة كسديرامت لس ور العب اة كسدير التركبا اللزمز
لحبن الح و   105ن° غم من العب اة عجفف  مت مرط حراري ع د درجة حرارة  2 ، عالك بوزط 7الم كورة مت ق

 -على  عزط  راب ، رم ح    ن بة الر و ة عمسا للسانوط ا كت:

100 × − عزط  العب ة بعد التيفزف /عزط  العب ة   و التيفزف) (عزط  العب ة   و التيفزف  =    الر و ة%

 غم 5 عالك بوا عحدة ال وك لب ،    باستعما 7 ريسة ق الدذن عمق در  Determination of fatكسدير الدذن 
ص عملزة ا ستاال الهم اط متعاستعمو  ، Thimbleال لبلوزي ق ك تباط ا ستاالص الدراسة متمن العب اة  بد 

م ر، (Rotary evaporatorقالدعار  باستادان المبارساعاة، بعدذا كم التالص من الم يا  7-5ببن لمدة كراعح  
 ا كزة:له باعتماد المعادلة  احت اب ال  بة المنوية الدذن عكمعزط 

 100×   عزط العب ة  عزط   الدذن قن بة الدذن % =
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 ، 7 در ال ترعجبن مت العب اة  بد الدراسة ح ا ما جاء مت ق Determination of proteinكسدير ال رعكبن 
  رعكبنالمايمرعكلدا  القزاسزة بإستادان حامم ال برعكلوريك مت عملزة الهضم للعب اة رم أحت    ن بة ال بنريسة

 .6.25بضرب ال  بة المنوية لل ترعجبن مت العب اة بمعامو التحويو البالغ 

ت مرط غم من العب اة م 1، بوا   7اكبع  النريسة القزاسزة الواردة مت ق Determination of ashكسدير الرماد 
ن لحبن الح و  على رماد ابزم مامو للرمادي، رم ح    ° 550  ع د درجة حرارة Muffle Furnaceالترمبد ق

 -ا كت: ن بة الرماد عمسا للسانوط 

100 × (عزط  الرماد/عزط  العب ة) =  الرماد%

من  غم 1.5 درة األلزاف بوزط  Determination of dietary fiber percentage األلزاف ال  امزة ن بة كسدير
و م 200ا كم غلت ال مواج مت ععاء كسدير األلزاف م  إ،  7الدراسة ح ا ما جاء مت ق م حوق   ور العب اة  بد

موق م در حراري لمدة ن ف ساعة، رم رش   من خال   نعة من  ماش   4SO2H % حامم1.25من محلو  
ساعة،  رم غلزه لمدة ن ف %،1.25بتركب    (NaOHمو  اعدة ماففة ق 200 الراسا ع أازف له الملمو، أخ 

 رم ن لحبن رباة الوزط،° 105 الراسا مت مرط حراري ع د درجة  ماش الملمو، عجفف بعدذا رش  بواسنة  نعة من
 بة ن لمدة ساعة، رم بردة اليف اة عكم احت اب ن° 600- 550 مت جهاز الترمبد ع د درجة حرارة   اليف اةعاع

 األلزاف باعتماد المعادلة ا كزة :

100 × − عزط  العب ة بعد الترمبد/عزط  العب ة ا اللت) (عزط  العب ة بعد التيفزف =  ن بة األلزاف %

فرق ببن  درة ن به اللار وذبدراة بال Determination of total carbohydrat ةاللار وذبدراة الللز ن بة كسدير
 -كت: ي    عكما19ق 100عالدذن عال رعكبن عالرماد عاأللزاف منرعحا من  ب  بة الر و ةالمتمعلة  ميموت المموناة

 % الر و ة +% الدذن+ % ال رعكبن + % الرماد +%األلزاف ق -100اللار وذبدراة الللزة %= 

 Determination and identify phenolicالعب اة رمار كسدير عك ازص المركباة الفب ولزة مت   ور

compounds in fruits peels  االستخالصExtraction   بد الدراسة، س ور أنوات ال من غم من كو عب ة 5أخ 
جهاز  باستادانً اجبد ، م ج% مبعانو  30% اسبتونايتريو ع70قيتلوط من  مو من م يا  100 عأازف للو م ها

  Whatman No: 1ق عرق كرشز بعدذا من خال    رش ، °ن 50درجة  ع د دقزسة 15لمدة  موق الموجاة ال وكزة 
للتالص من المواد غبر مرغوب    SEP  Solid Extraction phaseالف و نوت ق على عمود  رم مرر الراش 

عأخ  الم ير  مو مبعانو ، 5مو اسبتونايتريو مرة  رم   5، رم غ ل  المادة المحملة على عمود الف و بواسنة بها
 من م ير  ا سبتونايتريو ع المبعانو . مو 1لزه إبعدذا ع ار ب ستادان جهاز المبار الدعار ل اية اليفاف رم أازف 

كم حسن كو عب ة العب ة من العب اة الم تال ة عالمحضرة مت  Estimation and identify الت ازصع  التسدير
 Shimadziuمن نوت  HPLCجهاز  باستادانالفسرة ال ابسة ليمز  عب اة الس ور  بد الدراسة عكو على حدة  
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  أعتمادا على ع   3مت مات راة عزارة العلون عالتل ولوجزا  ب داد عالك ح ا النريسة التت اكرذا ق قيابانت الم    
على اسا  الم احة للمركا ن بة الى  احت ابها، عكم 1من الفب و ة القزاسزة عكما مواحة مت اليدع   دالظهور لعد

   ODS C18ظرعف الف و القزاسزة إا استادن العمود من نوت  اعتمادع  ،حة الللزة للفب و ة ك  بة منويةالم ا
، 4ع د ر م ذبدرعجب ت  Me-OH  :K2HPO4 عن  ، اما النور المتحرك مسد كاط  بارا Id 4.6 × 250 ع  بعاد

رعلبتر، عكم الل ف مايم 20المحسوط  ة حرارة ال رمة عكاط حيم ال مواج  ع ع د درجمو   دقزسة 1ع معد  جرياطق
 نانومبتر.  280  ع د  و  موجت UV _ Vis باستادان كاشف

 .نوع ووقت الظهور للفينوالت القياسية 1جدول 

 وقت الظهور نوع الفينول وقت الظهور نوع الفينول

Rutin 3.299 Apigenin 7.575 

Gallic acid 5.801 Catechin 10.331 

Quercetin 6.353 Coumarin 11.309 

Kaempfero 6.917   

 النتائج والمناقشة

ن بة الر و ة  كمب    ور ال ركسا  باركفاتعكما يظهر  ،الدراسة بد  ال باكاة رمار لس ور ن بة الر و ة 2يبين الجدول 
 نبن،الزسر مسارنة م  بقزة أنوات الس ور، كلتها   ور الرماط رم الر ت عال  دي عالباانياط عكان  أ و ال  ا مت   و 

ا الى إا كواللو   18ع 15ق ااكر ما م   عكسار   ذ ا ال تزية %،7.14ذت الباذنجان  لس ور الرطوبة ن بةمسد كان  
ن بة الر و ة لس ور أط عيظهر اليدع  نف ه  .% على التوالت8.02ع 7.41 ن بة ر و ة لس ور الباانياط بل  

 %،5.12 أنهال  بة الر و ة لس ور الر ت  ا  ال ين أشارا مت دراستهم2اعلى مما اكرا ق عذت %،10.29الر ت ذت 
واللوا   اا ك6م  ما اكرا ق  ، عذ ا ال تزية كسار %6.89 بل  ن بة الر و ة لس ور الزسنبن أط  أيضاي بن اليدع  

 .%20.1 عالتت كان دراستهم لس ور الزسنبن  د  ع 11اكرا ق عما عانافض ، %7.58الى ن بة ر و ة بل   

ن بة الر و ة لس ور  من  29ق اما اكر  عكتسارب م   2قجدع   %11.23كان   مسد ن بة الر و ة لس ور ال ركسا أما 
 .%11.86 بل    ور ال ركسا  مت ن بة ر و ة  اط  4اكرا ق ال تزية م  ما ذ ا عكتفق، %10.18 ذت ال ركسا 

  ع د دراستهم 14الزة ق رما أشام   عالتت اكفس ، %9.19ن بة الر و ة لس ور ال  دي ذت أط عيظهر اليدع  نف ه 
  ،2قجدع   %10.56الرماط ن بة الر و ة لس ور  كان ع  .%9بل   أشارعا الى ن بة ر و ة  أالس ور ال  دي 

 2يظهر اليدع   .%10.31  ال ين اشارعا الى ن بة ر و ة لس ور الرماط بل   29عكتفق ذ ا ال تزية م  ما اكرا ق
الر ت، عأ و عكما يالحظ أط اعلى ن بة رماد كان  مت   ور  الدراسة،ال باكاة  بد  رمار لس ورالمنوية للرماد  ةال  ب
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أط  2 اليدع  يتوا  من، عكوسن  ن ا الرماد مت بقزة العب اة ذاكبن القزمبتبن عكما ن بة كان  مت   ور الرماط
 .%6.20 عالبال ة  30م  ما اكرا ق ذ ا ال تزية كتساربأا  %5.9  ور الباانياط ذت مت ال  بة المنوية للرماد 

  21ق اكرا مما اعلىعكان  ذ ا ال تزية % 11.2لس ور الر ت إا بل    للرمادال  بة المنوية ً ايضاعيظهر اليدع  
% 13.2بل     ال ين أشارعا الى ن بة رماد 20اكرا ق لم كتفق م  ما مت حبن %5.03ال ين كواللوا الى ن بة رماد 

  30ع 6ق ما اكرال مسار ةعذت  ،%6.7 لس ور الزسنبن كان ن بة الرماد ايضا  1 يظهر اليدع الر ت.   ور مت 
ن   ال ي4م  ما اكرا ق اكفس إا ، %5.15كان  مسد ن بة الرماد لس ور ال ركسا   أما، %5.56ع %6.30 عالبال ة

عذ ا  %6.7  ور ال  دي ذت مت ن بة الرماد أط نف ه  2اليدع   ، عيظهر%5.34 اشارعا الى ن بة رماد بل  
لى ا  اا كواللوا 33، عاعلى مما اكرا ق%8.2كان  عالتت   ع د دراستهم لس ور ال  دي 14ا و مما اكرا ق ال تزية

ان  ع د ك، %2.2   ور الرماط بل  مت ال  بة المنوية للرماد أط  ًايضا 1%. يظهر اليدع  3.56 بل  ن بة رماد 
 %3.3  ور الرماط الى ن بة رماد بل   عن اا كواللوا ع د دراستهم   31ع 21 ،5قاكرا  مال ذ ا ال تزية  ريبة

ما عك الدراسة،ال باكاة  بد  رمار ال  ا المنوية للدذن مت   ور 1اليدع  يوا  . % على التوالت3.71ع %6.07ع
نياط و من الباامت حبن كان    ور ك الزسنبن،كلزه   ور ال  دي رم  ال ركسا ،ن بة الدذن مت   ور  اركفاتيوا  

ا م  مذ ا ال تزية كتسارب  د %، ع 2.56من الدذن، أا بلغ محتوى   ور الباانياط من الدذن  محتوى عالرماط أ و 
اط كان    أط ن بة الدذن لس ور البااني35ق عجدع  %،2.1دذن بل   ال ين اشارعا مت دراستهم الى ن بة لال  9ق ااكر 

  20قع  2اكرا ق، عذت اعلى مما %3.08ملان    ور الر ت مت ال  بة المنوية للدذن  أما على التوالت.1.75%
للدذن  ال  بة المنويةنف ه أط  يظهر اليدع  التوالت. % على0.92ع 1.06ال ين أشارعا ع د دراستهم الى ن بة دذن 

 الومت حبن كو ، %4.71 البال ة  30ق اما اكر م  متسار ة  ال تزية عجاءة ذ ا%، 5.40 عالبال ة  ور الزسنبن مت 
 %10.62ن بة الدذن لس ور ال ركسا  بل    كان الزسنبن، ع د دراستهم لس ور  %7.02   الى ن بة دذن بل  6ق

أط ن بة الدذن مت   ر   17عجد قع ، %5.17  إا كواللوا الى ن بة دذن بل   21عذت اعلى مما اكرا ق 2 جدع 
را أعلى مما اكعذت  ،%5.99 اليدع  نف ه المنوية للدذن لس ور ال  دي عالبال ة عي بن ،%16.20ال ركسا  كان  

 تامر % عجاءة ذ ا ال1.89مسد بل    2وية للدذن مت   ور الرماط اليدع  أما ال  بة المن .%0.73 عالبال ة  34ق
لس ور  % ع د دراستهم3.36  مسد كواللوا الى ن بة دذن بل   21قاعلى عا و مما عرد مت الدراساة ال ابسة إا اشار 

ت ن بة م بد الدراسة، عكما يظهر كمب    ور الر ت  رمار   ورال  بة المنوية لأللزاف مت  2 ي بن اليدع  .الرماط
تض  أط يعكدرج  بقزة الس ور ما ببن ذاكبن القزمتبن عكما  ا لزاف،ا لزاف عكان    ور ال ركسا  أ لها مت ن بة 

ل     إا كواللوا الى ن بة الزاف ب28ا و مما اكرا قعذت ، %13.91  ور الباانياط مت  لأللزافال  بة المنوية 
43.31%.  

  20ا اكرا قمعذ ا ال تزية اعلى م %،29.87  ور الر ت عالبال ة مت عيظهر اليدع  نف ه ال  بة المنوية لأللزاف 
ال  بة المنوية  نف هيوا  اليدع   كما .ع د دراستهم لس ور الر ت %26.31 بل  ال ين أشارعا الى ن بة الزاف 
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اط   10، إا اكر قعلى مما عرد مت الدراساة ال ابسةعذ ا ال  بة ذت أ  %،15.60 عكان   ور الزسنبن مت لأللزاف 
كتفق م  ما اكرا إا %، 13.41بل    ال ركسا  مسدلس ور  أللزافالمنوية  ةال  ب أما ،%10.2بل    لزاف ن بة ا

 كان عالتت   ع د دراستهم لس ور ال ركسا  الحلو 32، عأعلى مما اكرا ق%14.19 ذتط ن بة ا لزاف من أ  21ق
%، عذ ا ال تزية أعلى مما  15.40 عالبال ة 2   ور ال  دي اليدع لأللزاف مت كان  ال  ا المنوية  .12.79%
، عذ  ال  بة ذت أعلى %15.87  ور الرماط مت ال  بة المنوية لأللزاف  بل   كما .%9.88عالبال ة   40اكرا ق

 %.10.50بل   ن بة الزاف  الى  24اكرا ق مما

 ر الباانياطن بة ال رعكبن مت   و  اركفات بد الدراسة، عكما يتض   عمارالالى ن بة ال رعكبن مت   ور  2 ي بن اليدع 
ت م عكبنعالر ت مسارنة م  بقزة انوات الس ور، مت حبن كان  أ و ن بة برعكبن مت   ور الرماط، أا كان  ن بة ال ر 

 بل  ن بة ال رعكبن  ال ين كواللوا الى  22ق اما اكر علم كتوامق ذ ا ال تامر م   %،11.43  ور الباانياط 
     إا كواللوا الى ن بة برعكبن مت   ور الباانياط بل35قعلل ها كتسارب م  ما اكرا  التوالت، % على13.784
  21م  ما اكرا ق كتوامقذ ا ال تزية ع %، 11.81بل   مسد  ال  بة المنوية لل رعكبن لس ور الر ت أما .12.57%

 بة عكان  ال  .%6.77 عالبال ة  20أعلى مما اكرا قمت حبن كان  %، 12.42 بل  ال ين أشارعا الى ن بة برعكبن 
اساة عذ ا ال  ا ذت أعلى عأ و مما اكر مت العديد من الدر  ،2 جدع  %5.74  ور ال ركسا  مت المنوية لل رعكبن 

  أط ن بة 25ق ععجد الحلو،  ور ال ركسا  مت  7.15 الى ن بة برعكبن بل   م شارعا  21قإا كوالو  ال ابسة،
م  ما  ذ ا ال تزية كتساربع ، %8.48 ملان   ور الزسنبن مت ال  بة المنوية لل رعكبن  أما .%1.45ال رعكبن كان  

 عذت %8.48  ور ال  دي مت ال  بة المنوية لل رعكبن  عكان  %.9.25  إا كواللوا الى ن بة برعكبن 30اكرا ق
  ور الرماط مت عكان  ال  بة المنوية لل رعكبن  .%3.83 ذتأط ن بة ال رعكبن أا اكر   34أعلى مما اكرا ق

  24عأعلى مما اكرا ق %،3.46 بل    إا كواللوا الى ن بة برعكبن 21عذ ا ال تزية كتسارب م  ما اكرا ق %،4.37
ت من ا اللار وذبدراة  2 يوا  اليدع  التوالت.% على  6.52مسد كواللوا الى ن بة برعكبن لس ور الرماط بل   

اليدع ط  عكما يالحظ من .ن بة ب على  ور ال باكاة  بد الدراسة م  مالحظة كمب  كو من   ور الرماط رم الباانياط 
ة اكر مت الدراسا عما كاتلف ةعذ ا ال  ب 2% اليدع  59.06 اللار وذبدراة مت   ور الباانياط  د بل   ن بة

ن بة كار وذبدراة بل    م شارعا الى  35أما ق %،51.3لار وذبدراة ذت الأط ن بة   9ق، إا اكر ال ابسة
 عكوالو %،33.75 ذت الر ت رمار   ورمت المنوية لللار وذبدراة  ةال  بأط عيظهر اليدع  نف ه  .68.92%

% ع د دراستهم لس ور 59.03لار وذبدراة ذت الن بة  أط  1ق عاكر %،32.16ن بة كار وذبداة بل    الى  21ق
 .الر ت

  أط 11ق ااكر  م  ما ق  كتوام ال تزيةعذ ا  %51.93احتوة على ن بة كار وذبدراة بل    الزسنبن مسد أما   ور
كتسارب م  ما اكرا  عذت% 53.85ال ركسا   اللار وذبدراة لس وركان  ن بة  .%57.15 ذتلار وذبدراة الن بة 

 البال ة  17، عأ و مما اكرا ق%53.27 بل  أشارعا مت دراستهم لس ور ال ركسا  الى ن بة كار وذبدراة أا   21ق
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 عال  بة %،54.24ذت ال  دي  رمار   ورمت ال  بة المنوية لللار وذبدراة  أط ًايضاي بن اليدع   .58.62%
          كواللوا الى ن بة كار وذبدراة بل     إا21أعلى مما اكرا قعذت ، %65.11المنوية لس ور الرماط كان  

يع ى س ا التباين عا ختالف مت ن ا المموناة لس ور العب اة  بد الدراسة م  الدراساة ال ابسة الى . 59.98%
كما يع ى س ا ا ختالف  ال راعة،م ا ق عظرعف  اختالف عنً مضال الم تادمة،العب اة  أال افا ختالف مت 

مت ن ا اللار وذبدراة لس ور العب اة الى ا ختالف مت ن ا المموناة ا خرى  ط ن بة اللار وذبدراة  د  درة 
عذ ا ما أشار الزه  المح و ة،عأط اي زيادة أع نس اط مت ن بة أي مموط م ها يئرر على ن بة اللار وذبدراة  بالفرق،

  .7ق

 .ميائي لقشور العينات قيد الدراسةالتركيب الكي 2جدول 
 المكون 
 % الكاربوهيدرات البروتين% لياف%اال  الدهن% الرماد% الرطوبة % القشور

 59.06 11.43 14.91 2.56 5.9 7.14 الباذنجان
 33.73 11.81 29.87 3.08 11.2 10.29 الرقي

 56.93 8.48 15.60 5.40 6.7 6.89 اليقطين
 53.85 5.74 13.41 10.62 5.15 11.23 البرتقال
 54.24 8.48 15.40 5.99 6.7 9.19 السندي
 65.11 4.37 15.87 1.89 2.2 10.56 الرمان

نوت عكمزة  3ك بن ال تامر المواحة مت اليدع   Total phenols in fruits peels العمارالفب و ة الللزة مت   ور 
عيت بن من  .HPLCكس زة  باستادانإا كم كسدير عك ازص الفب و ة  الدراسة،الفب و ة الموجودة مت   ور العب اة  بد 

ب  بة  الر ت% كلبها   ور 98.126 إا بل   الباانياطأعلى ن بة للفب و ة الللزة كان  مت   ور  اليدع 
% على 93.992ع  96.578كان  ب  ا ع  الزسنبن عال  دي%، رم 96.989كان   الرماط%،   ور 98.57بل  

الزسنبن ر ، كما يظهر اليدع  كمب  عب اة   و %73.724عكان   ال ركسا التوالت عا و ن بة مب و  كان  لس ور 
، عكان  ادنى ن بة م  بقزة أنوات الفب و ة المسدرةمسارنة    Galic acidمت محتواذا من  عالرماط عالباانياط عال  دي

على التوالت،  6.739 ،6.660، 32.748، 36.519 ،40.697،39.117ع   ا بل    الر ت عال ركسا لس ور 
الزسنبن لعب اة  2.433 ،15.380 ،16.078، 19.554، 21.009، 23.179ع   ا بل    Apigeninكالذا 

إا بل    Catechinعلى التوالت، م  مالحظة أط ادنى ن بة ل وت مب و   عالرماط عالباانياط عالر ت عال  دي عال ركسا 
 عال  ديالباانياط الزسنبن عالرماط ع لس ور  %0.083، 0.737، 5.183، 6.133، 6.664، 9.003ن  تها 

  ن بة الفب و ة كلزة مت 26در  قإا . ت الفب و ة ببن ذ ا القزم، عكراعح  بقزة أنوا على التوالت الر تال ركسا  ع ع 
  ال ين اشارعا الى ن بة 23عأشار ق .الدراسةأ و مما كوالل  البها ذ ا عذ ا ال تزية  %،20.2بل    اط  ور البااني

  الى ن بة 37عأشارة ق .غم ع د ا ستاالص باستادان اإليعانو 100للو  مل م 32.152مب و  لس ور الر ت بل   
ال  دي  مب و ة لس ور  مسد كواللوا الى ن بة 34اكر ق الزسنبن.لبمتبن   ور  غم 100 مل م للو 5.86بل   مب و  
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 مت كواللوا مسد  36أما ق الدراسة،عذت أعلى مما كوالل  الزة ذ ا غم 100مل م للو  437-1876كتراعح ببن 
 هالفواكأجري  العديد من الدراساة عن محتوى رمار  %.8.9 ن بة مب و لس ور الرماط الى ن بة مب و   الى دراستهم

عن انواعها، كما كم ا ذتمان  ًعالاضراعاة من المركباة الفب ولزة عالم يا ا مضو  ستاالص ذ ا المركباة مضال
المركباة الفب ولزة  استاالصالى كمب  م يا ا يعانو  مت   13ق كوالو بس ور بعم العمار، م ها   ور الموز أا

  38ق، كما  درة المركباة الفب ولزة مت كو من   ور ال عرعرءمن الس ور مسارنة م  م يا المبعانو  عاألسبتوط عالما
اشارة ال تامر جمزعها التت كوالو البها الباحعوط أط   ور الفواكه كحتوي على ن بة ، مت حبن  16ق ع  ور التفاح

س ور للالس ور التت كهمو كمالفاة كعنت عاط كركب ذا مت  .ع  م ال ظر عن الم يا الم تادن  عالزة من الفب و ة
 غ امزة. ال  ا زة عمضاماةا ستفادة م ها ك دامو عن مضاداة ا ك دة  ال  امزة يممنأذمزة خاالة مت التن زساة 

 .النسبة المئوية ألنواع الفينوالت في قشور العينات قيد الدراسة 3جدول 

 نوع الفينول
 نسبة الفينوالت الكلية في قشور العينات قيد الدراسة %

 الرماط ال  دي ال ركسا  الزسنبن الر ت الباانياط
Rutina 8.396 8.069 9.368 13.892 7.416 10.202 

Galic acid 36.519 6.660 40.697 6.739 32.748 39.117 
Quretine 14.897 56.396 7.000 18.775 18.372 13.312 

Kaempferol 5.462 9.586 3.950 25.557 4.057 4.572 
Apigenine 19.554 16.078 23.179 2.433 15.380 21.009 
Catechin 6.133 0.083 9.003 0.737 5.183 6.664 
Cumarin 7.165 1.698 3.381 5.591 10.836 2.113 

 96.989 93.992 73.724 96.578 98.57 98.126 المجموع
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