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،14.91 ،2.56 ،5.9 ،7.14

 ، %59.06 ،11.43ق،6.89 ،%33.33 ،11.81 ،29.87 ،3.08 ،11.2 ،10.29
،5.74 ،13.41 ،10.62 ،5.15 ،11.23 ،%56.93 ،8.48 ،15.60 ،5.40 ،6.7
 % 52.85ق،1.89 ،2.2 ،10.56 %54.24 ،8.48 ،15.40 ،5.99 ،6.7 ،9.19
 % 65.11 ،4.37 ، 15.87لس ت تتور رم ت تتار البااني ت تتاط كالر ت تتت كالزسن ت تتبن كال ركس ت تتا كال ت ت ت دي
كالرماط على التوالت .ك ب
أنتتوات متع تتددة م هتتا ،مت ت كمب ت
محتواذتتا متتن acid

دراسة محتوى الفب ونة مت

ور رمار ال باكتاة بتد الد ارستة كجتود

تتور رمتتار الزسن تتبن كالرمتتاط كالبااني تتاط كال ت دي باركف تتات م تتت

 ،Galicك تتا بل ت ت

على التوالت ،كالذا  Apigenineإا كمبت ة

% 32.748 ،36.519 ،39.117 ،40.697
تور الزسنتبن بت على محتتوى بل ت

،%23.179

مسارنت ت تتة م ت ت ت الرمت ت تتاط  ،% 21.009كالباانيت ت تتاط  %19.554كالر ت ت تتت  %16.078كال ت ت ت دي
 ،%15.380كال ركستتا ق . %2.433ككان ت

أدنتتى ال تتا  Catechinك تتا بل ت

6.133

ك 0.083ك 9.003ك 0.737ك 5.183ك %6.664لس ت ت ت تتور الباانيت ت ت تتاط كالر ت ت ت تتت كالزسنت ت ت تتبن
كال ركسا كال دي كالرماط على التوالت ،ككتراكح بقزة أنوات الفب ونة ببن ذ ا ال ا.

كلمات مفتاحية ،RT-PCR :رعزاة ،ELISA ،بوادئ ،مايركساة ال باة.
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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 تتالو البتتارزة التتتت كواج ت البتتاحعبن متتت ميتتالة علتتو،يعتتد التلتتوب ال بنتتت متتن مالفتتاة معامتتو ك ت ز انغ يتتة
انغ ية ل ا شهدة اآلكنة انخبرة د ارستاة عديتدة حتو استت ال ذت ا المالفتاة ال ت اعزة كال راعزتة للتسلبتو متن التلتوب
 ككمعتو الس تور حتوالت13 مضال عن زيادة المردكد ان ت ادي نتزية انستفادة م ها كمواد اكلزة متت الت ت ز ق،ال بنت
 كك تتر متن العملزتاة الت ت زعزة للفوالت كالاضت اركاة كمزتاة، من كزط العمرة التت يتتم رمبهتا دكط انستتفادة م هتا%30
ل ب ترة متتن المالفتتاة التتتت كتتئرر علتتى ال بنتتة ب تتمو ك بتتر كنتزيتتة ك ترالم ذ ت ا المالفتتاة ك ت ا التحلتتو الالذ توامت له ت ا
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المالفتتاة كتتئدي التتى انبعتتاب غتتازاة م ت بة لالحتبتتاا الح تراري ،إا يتتتم انتتتاا ح توالت  1.6ملزتتار تتن س ت ويا متتن ذ ت ا
المالفاة ق ، 20كالتت من المتو اط ك و الى  2.2ملزار ن س ويا من ال فاياة ال لبة على م توى العالم بحلو
عا  2025ق ، 40كذ ا ال تبة ك بترة ع تدما يتتم كرالمهتا دكط انستتفادة م هتا أا كاضت ذت ا المتواد التى عملزتاة كحلتو
كت ت ر ع هتتا مركبتتاة كتتئدي ال تى أحتتداب

تترر ككلتتوب كا ت علتتى ال بنتتة ل ت لي نبتتد متتن أييتتاد أستتتراكزيزاة كا تتحة

لالستتتفادة متتن ختتال ادخالهتتا متتت العملزتتاة الت ت زعزة م هتتا لت اعة انستتمدة العضتتوية ك كت عالف للماشتتزة ،كمتتا يممتتن
استتاال

مركبتاة مفبتتدة يممتن ادخالهتتا متت ال ت اعاة ال امزتة ق ، 26التتت يممتتن استتادامها متتت ك ت ز الم تيتتاة

ااة القزمة العالزة م ها المواد المضامة كم تحضراة التيمبو كاندكية كك لي المممالة ال امزة  ،ككعتد

تور الفوالت

كالاض اركاة م د ار ﹰجبدﹰا لأللزاف ال امزة كالمواد الفعالة كك لي مضتاداة انل تدة ق ، 3كمتا كمعتو الم تيتاة العانويتة
للاضت اركاة كالفوالت م تد اﹰر مهمتتاﹰ للمركبتاة الفب ولزتتة ،الهتدف متتن ذت ا الد ارستتة ذتو د ارستتة التركبتا الرزمزتتامت لمالفتاة
الم ادر ال باكزة الماتلفة ككحديد انذمزة ال امزة له ا المالفاة كمحتواذا من الفب ونة الرلزة.
المواد وطرائق العمل
كم جم العب اة خال شهر ك رين انك لعا  2020من ال وق المحلز لمحامظة اننبار شمل

ميموعة الفوال

قال دي ك ال ركسا ك الرماط كرمار ميموعة الاض اركاة ق الر ت ك الباانياط ك الزسنبن  ،ع ل

الس ور عن اللا

ليمز العمار كن رة على كرق الم بو ق Aluminum Foilلفترة معب ة م التسلبا الم تمر كاستعما م در
ذوامت لت ري عملزة التيفزف  ،رم ألمو التيفزف باستادا مرط كهر امت ع د درجة ح اررة  50ﹾ ل اية الح و على
جفاف كامو للس ور ك ح

بعدذا الس ور اليامة بواسنة احونة م لزة رم مررة من خال م او بحيم متحاة

ق 60 meshللح و على م حوق ب عومة متيان ة  ،رم حفظ

مت الزاا بولت اربلبن معلمة كمحممة ال لق ع د

درجة ح اررة ال رمة لحبن انستعما .
كسدير التركبا الرزمزامت لس ور العب اة كسدير الر و ة  Determination of moistureاكبع
الم كورة مت ق ، 1كالي بوزط  2غم من العب اة كجفف
على كزط راب  ،رم ح

النريسة القزاسزة

مت مرط حراري ع د درجة ح اررة  ° 105لحبن الح و

ن بة الر و ة كمسا للسانوط انكت-:

الر و ة) = %كزط العب ة و التيفزف  −كزط العب ة بعد التيفزف /كزط العب ة و التيفزف( × 100
كسدير الدذن  Determination of fatدر الدذن كمق ريسة ق 1باستعما كحدة ال وك لب  ،كالي بو
من العب اة بد الدراسة مت ك تباط انستاال
لمدة كراكح

 5غم

ال لبلوزي ق ، Thimbleكاستعمو الهم اط مت عملزة انستاال

ببن  7-5ساعاة ،بعدذا كم التالص من الم يا باستادا المبار الدكار ق ،)Rotary evaporatorرم

كزط الدذن ككم احت اب ال بة المنوية ل باعتماد المعادلة انكزة:
ن بة الدذن = %ق كزط الدذن كزط العب ة × 100
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كسدير ال رككبن  Determination of proteinدر ال تركجبن مت العب اة بد الدراسة ح ا ما جاء مت ق، 1
بنريسة المايمرككلدا القزاسزة بإستادا حامم ال برككلوريي مت عملزة الهضم للعب اة رم أحت

ن بة ال رككبن

بضرب ال بة المنوية لل تركجبن مت العب اة بمعامو التحويو البالغ .6.25
كسدير الرماد  Determination of ashاكبع

النريسة القزاسزة الواردة مت ق ، 1بو

 1غم من العب اة مت مرط

الترمبد ق Muffle Furnaceع د درجة ح اررة  ° 550لحبن الح و على رماد ابزم مامو للرمادي ،رم ح
ن بة الرماد كمسا للسانوط انكت- :
الرماد) = %كزط الرماد/كزط العب ة( × 100
كسدير ن بة األلزاف ال امزة  Determination of dietary fiber percentageدرة األلزاف بوزط 1.5غم من
م حوق

ور العب اة بد الدراسة ح ا ما جاء مت ق ، 1إا كم غلت ال مواا مت كعاء كسدير األلزاف م  200مو

من محلو  %1.25حامم  H2SO4موق م در حراري لمدة ن ف ساعة ،رم رش

من خال

نعة من ماش

الملمو ،أخ الراسا ك أ زف ل  200مو اعدة ماففة ق )NaOHبتركب  ،% 1.25رم غلز لمدة ن ف ساعة،
بعدذا رش بواسنة نعة من ماش الملمو ،كجفف الراسا مت مرط حراري ع د درجة  ° 105لحبن رباة الوزط ،رم
ك ع

اليف اة مت جهاز الترمبد ع د درجة ح اررة  ° 600- 550لمدة ساعة ،رم بردة اليف اة ككم احت اب ن بة

األلزاف باعتماد المعادلة انكزة :
ن بة األلزاف ) = %كزط العب ة بعد التيفزف  −كزط العب ة بعد الترمبد/كزط العب ة انللت( × 100
كسدير ن بة الرار وذبدراة الرلزة  Determination of total carbohydratدرة ن ب الرار وذبدراة بالفرق ببن
ميموت المموناة المتمعلة ب بة الر و ة كالدذن كال رككبن كالرماد كاأللزاف منركحا من 100ق 18ككما ي كت- :
الرار وذبدراة الرلزة  -100 =%ق %الر و ة  %+الدذن % +ال رككبن  % +الرماد %+األلزاف
كسدير كك ازص المركباة الفب ولزة مت

ور رمار العب اة Determination and identify phenolic

 compounds in fruits peelsاالستخالص  Extractionأخ  5غم من كو عب ة من أنوات الس ور بد الدراسة،
كأ زف لرو م ها  100مو من م يا يتروط من ق %70اسبتونايتريو ك %30مبعانو  ،م ا جبدﹰا باستادا جهاز
موق الموجاة ال وكزة لمدة  15دقزسة ع د درجة  ،° 50رش
رم مرر الراش
 ،رم غ ل

بعدذا من خال كرق كرشز قWhatman No: 1

على عمود الف و نوت ق Solid Extraction phase SEPللتالص من المواد غبر مرغوب بها
المادة المحملة على عمود الف و بواسنة  5مو اسبتونايتريو مرة رم  5مو مبعانو  ،كأخ الم ير

بعدذا ك ار ب ستادا جهاز المبار الدكار ل اية اليفاف رم أ زف إلز  1مو من م ير انسبتونايتريو ك المبعانو .
التسدير كالت ازص  Estimation and identifyكم حسن كو عب ة العب ة من العب اة الم تال ة كالمحضرة مت
الفسرة ال ابسة ليمز عب اة الس ور بد الدراسة ككو على حدة باستادا جهاز  HPLCمن نوت Shimadziu
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مت مات راة ك ازرة العلو كالتر ولوجزا ب داد كالي ح ا النريسة التت اكرذا ق 4أعتمادا على ك

الظهور لعدد من الفب ونة القزاسزة ككما مو حة مت اليدك  ،1ككم احت ابها على اساا الم احة للمركا ن بة الى
الم احة الرلزة للفب ونة ك بة منوية  ،ك باعتماد ظركف الف و القزاسزة إا استاد العمود من نوت ODS C18
ك بعاد  ،250 × 4.6 Idاما النور المتحرك مسد كاط عبارا عن  K2HPO4 : Me-OHع د ر م ذبدركجب ت ،4
ك معد جرياطق  1مو

ك ع د درجة ح اررة ال رمة ككاط حيم ال مواا المحسوط  20مايمركلبتر ،ككم الر ف

دقزسة

باستادا كاشف  UV _ Visع د و موجت  280نانومبتر.
جدول  .1نوع ووقت الظهور للفينوالت القياسية
نوع الفينول

وقت الظهور

نوع الفينول

وقت الظهور

Rutin

3.299

Apigenin

7.575

Gallic acid

5.801

Catechin

10.331

Quercetin

6.353

Coumarin

11.309

Kaempfero

6.917

النتائج والمناقشة
يبين الجدول  .2ن بة الر و ة لس ور رمار ال باكاة بد الدراسة ،ككما يظهر كمب
مسارنة م بقزة أنوات الس ور ،كلتها
مسد كان

ور الرماط رم الر ت كال دي كالباانياط ككان

ن بة الرطوبة لس ور الباذنجان ذت  ،% 7.14ككسار

ن بة ر و ة لس ور الباانياط بل

ور ال ركسا باركفات ن بة الر و ة
أ و ال ا مت

ور الزسنبن،

ذ ا ال تزية م ما اكرا ق 14ك 17إا كوللوا الى
أط ن بة الر و ة لس ور

 7.41ك %8.02على التوالت .كيظهر اليدك نف

الر ت ذت  ،%10.29كذت اعلى مما اكرا ق 9ال ين أشا ار مت دراستهما ل بة الر و ة لس ور الر ت أنها ،%5.12
ي بن اليدك أيضا أط ن بة الر و ة لس ور الزسنبن بل
الى ن بة ر و ة بل

 ،%7.58كانافض

أما ن بة الر و ة لس ور ال ركسا مسد كان

 ،%6.89كذ ا ال تزية كسار

عما اكرا ق 12ع د دراستهم لس ور الزسنبن كالتت كان

.% 20.1

 %11.23قجدك  2ككتسارب م ما اكرا ق 27من ن بة الر و ة لس ور

ال ركسا ذت  ،%10.18ككتفق ذ ا ال تزية م ما اكرا ق 5اط ن بة ر و ة مت
كيظهر اليدك نف

م ما اكرا ق 8اا كوللوا

أط ن بة الر و ة لس ور ال دي ذت  ،%9.19كالتت اكفس

لس ور ال دي أا أشاركا الى ن بة ر و ة بل

 .%9ككان

ور ال ركسا بل

م ما أشار الزة ق 6ع د دراستهم

ن بة الر و ة لس ور الرماط  %10.56قجدك ، 2

ككتفق ذ ا ال تزية م ما اكرا ق 27ال ين اشاركا الى ن بة ر و ة لس ور الرماط بل

 .%10.31يظهر اليدك 2

ال بة المنوية للرماد لس ور رمار ال باكاة بد الدراسة ،ككما يالحظ أط اعلى ن بة رماد كان

103

.%11.86

مت

ور الر ت ،كأ و

مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد  20العدد 2022 ,1

ن بة كان

مت

ور الرماط ،ككوسن

ال بة المنوية للرماد مت

ISSN: 1992-7479

E-ISSN: 2617-6211

من اليدك  2أط

ن ا الرماد مت بقزة العب اة ذاكبن القزمبتبن ككما يتو

ور الباانياط ذت  %5.9أا كتسارب ذ ا ال تزية م ما اكرا ق 30كالبال ة .%6.20

ايضا ال بة المنوية للرماد لس ور الر ت إا بل
ﹰ
كيظهر اليدك

ذ ا ال تزية اعلى مما اكرا ق22

 %11.2ككان

ال ين كوللوا الى ن بة رماد  %5.03مت حبن لم كتفق م ما اكرا ق 21ال ين أشاركا الى ن بة رماد بل
مت

ور الر ت .يظهر اليدك  1ايضا ن بة الرماد لس ور الزسنبن كان

كالبال ة  %6.30ك ،%5.56أما ن بة الرماد لس ور ال ركسا مسد كان
اشاركا الى ن بة رماد بل

 ،%5.34كيظهر اليدك  2نف

رماد بل

 ،%6.7كذت مسار ة لما اكرا ق 8ك28
 ،%5.15إا اكفس

أط ن بة الرماد مت

ال تزية ا و مما اكرا ق 6ع د دراستهم لس ور ال دي كالتت كان

ذ ا ال تزية ريبة لما اكرا ق 22 ،7ك 29اا كوللوا ع د دراستهم عن
اركفات ن بة الدذن مت

يو

كالرماط أ و محتوى من الدذن ،أا بلغ محتوى

 ،%2.2ك د كان

ور الرماط الى ن بة رماد بل

ور كو من الباانياط

ور الباانياط من الدذن  ،%2.56ك د كتسارب ذ ا ال تزية م ما

%1.75على التوالت .أما ال بة المنوية للدذن مت

 ،%2.1ككجد ق 35أط ن بة الدذن لس ور الباانياط
ور الر ت مران

 ،%3.08كذت اعلى مما اكرا ق9

كق 21ال ين أشاركا ع د دراستهم الى ن بة دذن  1.06ك %0.92على التوالت .يظهر اليدك نف
المنوية للدذن مت

 %7.02ع د دراستهم لس ور الزسنبن ،كان

 %10.62جدك  2كذت اعلى مما اكرا ق 22إا كوللوا الى ن بة دذن بل

الدذن مت

أط ال بة

ور الزسنبن كالبال ة  ،%5.40كجاءة ذ ا ال تزية متسار ة م ما اكرا ق 28البال ة ،%4.71

مت حبن كولو ق 8الى ن بة دذن بل
بل

%3.3

ور رمار ال باكاة بد الدراسة ،ككما

ور ال دي رم الزسنبن ،مت حبن كان

اكرا ق 10الل ين اشاركا مت دراستهم الى ن بة الدذن بل
لان

ور ال دي ذت  %6.7كذ ا

ور الرماط بل

اليدك  1ال ا المنوية للدذن مت

ور ال ركسا  ،كلز

م ما اكرا ق 5ال ين

 ،%8.2كاعلى مما اكرا ق 34اا كوللوا الى ن بة

ايضا أط ال بة المنوية للرماد مت
ﹰ
 .%3.56يظهر اليدك ق1

ك %6.07ك %3.71على التوالت .يو

%13.2

ر ال ركسا كان

 ،%16.20كي بن اليدك نف

ن بة الدذن لس ور ال ركسا

 ،%5.17ككجد ق 16أط ن بة

المنوية للدذن لس ور ال دي كالبال ة  ،% 5.99كذت
ور الرماط اليدك  2مسد بل

%1.89

أعلى مما اكرا ق 32كالبال ة  .%0.73أما ال بة المنوية للدذن مت

كجاءة ذ ا ال تامر اعلى كا و مما كرد مت الدراساة ال ابسة إا اشار ق 22مسد كوللوا الى ن بة دذن بل

%3.36

ع د دراستهم لس ور الرماط .ي بن اليدك  2ال بة المنوية لأللزاف مت
ور الر ت مت ن بة انلزاف ككان

ور ال ركسا أ لها مت ن بة انلزاف ،ككدرج

القزمتبن ككما يتض أط ال بة المنوية لأللزاف مت
الى ن بة الزاف بل

.%43.31

كيظهر اليدك نف

ال بة المنوية لأللزاف مت

ال ين أشاركا الى ن بة الزاف بل

ور رمار بد الدراسة ،ككما يظهر كمب
بقزة الس ور ما ببن ذاكبن

ور الباانياط  ،%13.91كذت ا و مما اكرا ق 30إا كوللوا

ور الر ت كالبال ة  ،%29.87كذ ا ال تزية اعلى مما اكرا ق21

 %26.31ع د دراستهم لس ور الر ت .كما يو
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 ،%15.60كذ ا ال بة ذت أعلى مما كرد مت الدراساة ال ابسة ،إا اكر ق 11اط

 ،%10.2أما ال بة المنوية أللزاف لس ور ال ركسا مسد بل

 ،%13.41إا كتفق م ما اكرا

ق 22من أط ن بة انلزاف ذت  ،%14.19كأعلى مما اكرا ق 33ع د دراستهم لس ور ال ركسا الحلو كالتت كان
 .%12.79كان

ال ا المنوية لأللزاف مت

اكرا ق 41كالبال ة  .%9.88كما بل
مما اكرا ق 25الى ن بة الزاف بل

ور ال دي اليدك  2كالبال ة  ،% 15.40كذ ا ال تزية أعلى مما

ال بة المنوية لأللزاف مت

ور الرماط  ،%15.87كذ ال بة ذت أعلى

.%10.50

ي بن اليدك  2الى ن بة ال رككبن مت

ور العمار بد الدراسة ،ككما يتض اركفات ن بة ال رككبن مت

كالر ت مسارنة م بقزة انوات الس ور ،مت حبن كان

ور الرماط ،أا كان

أ و ن بة برككبن مت

ور الباانياط

ن بة ال رككبن مت

ور الباانياط  ،%11.43كلم كتوامق ذ ا ال تامر م ما اكرا ق 23ال ين كوللوا الى ن بة ال رككبن بل
 %13.784على التوالت ،كلر ها كتسارب م ما اكرا ق 35إا كوللوا الى ن بة برككبن مت
 .%12.57أما ال بة المنوية لل رككبن لس ور الر ت مسد بل
ال ين أشاركا الى ن بة برككبن بل
المنوية لل رككبن مت

 ،%11.81كذ ا ال تزية كتوامق م ما اكرا ق22

 ،%12.42مت حبن كان

أعلى مما اكرا ق 21كالبال ة  .%6.77ككان
 7.15مت

 .%1.45أما ال بة المنوية لل رككبن مت

اكرا ق 28إا كوللوا الى ن بة برككبن  .%9.25ككان

ور ال ركسا الحلو ،ككجد ق 36أط ن بة

ور الزسنبن مران

 ،%8.48كذ ا ال تزية كتسارب م ما

ال بة المنوية لل رككبن مت

أعلى مما اكرا ق 34أا اكر أط ن بة ال رككبن ذت  .%3.83ككان
مسد كوللوا الى ن بة برككبن لس ور الرماط بل

 % 6.52على التوالت .يو

ور ال باكاة بد الدراسة م مالحظة كمب كو من
ور الباانياط د بل

ور ال دي  %8.48كذت

ال بة المنوية لل رككبن مت

 ،%4.37كذ ا ال تزية كتسارب م ما اكرا ق 22إا كوللوا الى ن بة برككبن بل

ن بة الرار وذبدراة مت

ال بة

ور ال ركسا  %5.74جدك  ،2كذ ا ال ا ذت أعلى كأ و مما اكر مت العديد من الدراساة

ال ابسة ،إا كولو ق 22م شاركا الى ن بة برككبن بل
ال رككبن كان

ور الباانياط بل

ور الرماط

 ،%3.46كأعلى مما اكرا ق25
اليدك  2ن ا الرار وذبدراة مت

ور الرماط رم الباانياط ب على ن بة .ككما يالحظ من اليدكنط

 %59.06اليدك  2كذ ا ال بة كاتلف عما اكر مت الدراساة

ال ابسة ،إا اكر ق 10أط ن بة الرار وذبدراة ذت  ،%51.3أما ق 35م شاركا الى ن بة كار وذبدراة بل
ور رمار الر ت ذت  ،%33.75ككولو

 .%68.92كيظهر اليدك نف

أط ال بة المنوية للرار وذبدراة مت

ق 22الى ن بة كار وذبداة بل

 ،%32.16كاكر ق 2أط ن بة الرار وذبدراة ذت  %59.03ع د دراستهم لس ور

الر ت.
أما

ور الزسنبن مسد احتوة على ن بة كار وذبدراة بل

ن بة الرار وذبدراة ذت  .%57.15كان

 %51.93كذ ا ال تزية ن كتوامق م ما اكرا ق 12أط

ن بة الرار وذبدراة لس ور ال ركسا  %53.85كذت كتسارب م ما اكرا

ق 22أا أشاركا مت دراستهم لس ور ال ركسا الى ن بة كار وذبدراة بل
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ور رمار ال دي ذت  ،%54.24كال بة

 ،%65.11كذت أعلى مما اكرا ق 22إا كوللوا الى ن بة كار وذبدراة بل

 .%59.98يع ى س ا التباين كانختالف مت ن ا المموناة لس ور العب اة بد الدراسة م الدراساة ال ابسة الى
مضال عن اختالف م ا ق كظركف ال راعة ،كما يع ى س ا انختالف
ﹰ
انختالف مت أل اف العب اة الم تادمة،
مت ن ا الرار وذبدراة لس ور العب اة الى انختالف مت ن ا المموناة انخرى نط ن بة الرار وذبدراة د درة
بالفرق ،كأط اي زيادة أك نس اط مت ن بة أي مموط م ها يئرر على ن بة الرار وذبدراة المح و ة ،كذ ا ما أشار الز
ق. 1
جدول  .2التركيب الكيميائي لقشور العينات قيد الدراسة
المكون

الرطوبة %

الرماد%

الدهن%

اال لياف%

البروتين%

الكاربوهيدرات %

7.14

5.9

2.56

14.91

11.43

59.06

الرقي

10.29

11.2

3.08

29.87

11.81

33.73

اليقطين

6.89

6.7

5.40

15.60

8.48

56.93

البرتقال

11.23

5.15

10.62

13.41

5.74

53.85

السندي

9.19

6.7

5.99

15.40

8.48

54.24

الرمان

10.56

2.2

1.89

15.87

4.37

65.11

القشور
الباذنجان

ور العمار  Total phenols in fruits peelsك بن ال تامر المو حة مت اليدك  3نوت ككمزة

الفب ونة الرلزة مت
الفب ونة الموجودة مت
اليدك
بل

ور العب اة بد الدراسة ،إا كم كسدير كك ازص الفب ونة باستادا كس زة  .HPLCكيت بن من

أعلى ن بة للفب ونة الرلزة كان

،%98.57

ور الرماط كان

التوالت كا و ن بة مب و كان

مت

 %98.126كلبها

ور الباانياط إا بل

 ،%96.989رم الزسنبن كال دي ككان

لس ور ال ركسا ككان

ور الر ت ب بة

ب ا  96.578ك %93.992على

 ،%73.724كما يظهر اليدك كمب عب اة

كالرماط كالباانياط كال دي مت محتواذا من  Galic acidمسارنة م بقزة أنوات الفب ونة المسدرة ،ككان
لس ور الر ت كال ركسا ك ا بل
كالذا  Apigeninك ا بل

ور الزسنبن
ادنى ن بة

 6.739 ،6.660 ،32.748 ،36.519 ،39.117،40.697على التوالت،
 2.433 ،15.380 ،16.078 ،19.554 ،21.009 ،23.179لعب اة الزسنبن

كالرماط كالباانياط كالر ت كال دي كال ركسا على التوالت ،م مالحظة أط ادنى ن بة ل وت مب و  Catechinإا بل
ن تها  % 0.083 ،0.737 ،5.183 ،6.133 ،6.664 ،9.003لس ور الزسنبن كالرماط كالباانياط كال دي
كال ركسا

ك الر ت على التوالت ،ككراكح

ور الباانياط بل
مب و لس ور الر ت بل
مب و بل

بقزة أنوات الفب ونة ببن ذ ا القزم .إا درا ق 31ن بة الفب ونة كلزة مت

 ،%20.2كذ ا ال تزية أ و مما كولل

البها ذ ا الدراسة .كأشار ق 24ال ين اشاركا الى ن بة

 32.152مل م لرو 100غم ع د انستاال

 5.86مل م لرو 100غم لبمتبن

باستادا اإليعانو  .كأشارة ق 37الى ن بة

ور الزسنبن .اكر ق 32مسد كوللوا الى ن بة مب ونة لس ور ال دي
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كتراكح ببن  1876-437مل م لرو 100غم كذت أعلى مما كولل

الزة ذ ا الدراسة ،أما ق ، 38مسد كوللوا مت

دراستهم الى ن بة مب و لس ور الرماط الى ن بة مب و  .%8.9أجري

العديد من الدراساة عن محتوى رمار الفوال

كالاض اركاة من المركباة الفب ولزة كالم يا انمضو نستاال
بس ور بعم العمار ،م ها
من الس ور مسارنة م

ذ ا المركباة مضالﹰ عن انواعها ،كما كم انذتما

ور الموز أا كولو ق 19الى كمب م يا انيعانو مت استاال

م يا المبعانو

المركباة الفب ولزة

كاألسبتوط كالماء  ،كما درة المركباة الفب ولزة مت كو من

ال عركرق 39ك ور التفاح ق ، 15مت حبن اشارة ال تامر جمزعها التت كولو البها الباحعوط أط

ور

ور الفوال

كحتوي على ن بة عالزة من الفب ونة ك م ال ظر عن الم يا الم تاد  .كاط كركب ذا مت الس ور التت كهمو
لمالفاة كعنت للس ور أذمزة خالة مت التن زساة ال امزة يممن انستفادة م ها ك دامو عن مضاداة انل دة
ال

اعزة كمضاماة غ امزة.
جدول  .3النسبة المئوية ألنواع الفينوالت في قشور العينات قيد الدراسة
نوع الفينول

نسبة الفينوالت الكلية في قشور العينات قيد الدراسة %
الباانياط

الر ت

الزسنبن

ال ركسا

ال دي

الرماط

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

المجموع

98.126

98.57

96.578

73.724

93.992

96.989
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