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المذكر صــنف   Phoenix dactylifera L التركيب الكيميائي لحبوب طلع نخـيل التمـر
 السمـيسمي 

 (1*)ابتهاج حنظل التميمي

 . جامعة البصرة ،الزراعة كلية ،الحدائق وهندسة قسم البستنة(. 1)

 (.jehanhandil@yahoo.com)*للمراسلة: ابتهاج حنظل التميمي. البريد اإللكتروني: 

 20/01/2020تاريخ القبول:    27/11/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص

في ثالثة مواقع زراعية في محافظات ذي  2017و 2016هذه الدراسة خالل الموسمين الزراعيين  أجريت
من أجل تقدير أهم المكونات الكيميائية في حبوب لقاح نخيل التمر صنف السميسمي   ،وبابل  ،قار والبصرة

النخيل   أشجاررة من  . تم اختيار ستة وثالثين شجا  مكرر   12تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بواقع    وفق
لتر من مستخلص حبوب اللقاح اإليثانولي /مغ( 200،  100،  50،  0التراكيز ) تأثيردراسة ل عشوائيا

وتلخصت نتائج Staph. Aureus و  E. Coliفي تثبيط نمو قطر نوعين من  البكتريا الممرضة لالنسان  
 ٪( قياسا  20.09اها من الكربوهيدرات )في محتو  تفوق حبوب اللقاح في محافظة ذي قار معنويا  بالدراسة 

( % على التوالي.  18.32و 19.02بالمحتوى الكربوهيدراتي لحبوب اللقاح في محافظتي بابل والبصرة )
بالمحتوى   قياسا    معنوية    وبفروقات    على التوالي،( %  17.54و    6.58وأدنى محتوى بروتيني وفينولي بواقع )

  التوالي( % على 20.78و 12.43البروتيني والفينولي لحبوب لقاح افحل السميسمي لمحافظة البصرة )
  لحبوب لقاح افحل السميسمي لمحافظة البصرة قياسا   لألكسدةالنتائج تفوق الفعالية المضادة  أظهرتكما 

 أظهرتمحافظتي بابل وذي قار. و في  الذكرية(    األصناففي حبوب لقاح افحل )   لألكسدةبالفعالية المضادة  
والوزن النوعي للزيت  ،بين مواقع الدراسة في معدل كمية الزيت العطري  معنوية   النتائج عدم وجود فرقات  

في حين تفوقت حبوب اللقاح في محافظة ذي    ،ودرجة التفاعل للزيت العطري بين مواقع الدراسة   ،العطري 
اختبــرت الفعاليــة التثبيطيــة لتراكيز ورقم التصبن للزيت العطري.  ،والكثافة ،قار بمعدل معامل االنكسار

مختلفة من المستخلص الكحولي لحبوب لقاح افحل السميسمي لمحافظة ذي قار على نوعين من البكتريا 
 ا  أثر ت أكثركانت   E. Coliن بكتريا أالنتائج  أظهرتو  Staph aureusو    E. Coliنسانالممرضة لإل

  200قطر تثبيطي لنمو البكتريا تحقق مع تركيز المستخلص  أكبرن أ بتراكيز المستخلص االيثانولي و 
في    .Erythromycin 15(E)بالمضاد الحيوي    % قياسا    81.82ملم( وبنسبة تثبيط    18لتر  بواقع )/مغ

  مقاومة لجميع تراكيز المستخلص االيثانولي لحبوب اللقاح.  Staph aureusبكتريا  أظهرتحين 
   .بكتريا، نخيل التمر، حبوب اللقاح، العراق ،التركيب الكيميائي الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة
ية بشكل كبير نتاجهذه اإل أثرتتحبوب اللقاح و  إنتاجصنف السميسمي بقدرته العالية في  Phoenix dactylifera Lخيل التمر نمتاز ي

 إثمارالمباشرة في  األسبابنها من (. يتزايد االهتمام بدراسة حبوب اللقاح ليس فقط أل1991 ،بالموقع الزراعي والظروف المناخية )مطر
غذاء الملكي ويعتبر ال ،وبذلك تكون مادة غذائية متكاملة، نساننما الحتوائها على مركبات كيميائية جيدة مفيدة لإلإنخيل التمر و  أشجار

ى موعد  إل  ضافة لتحديد خصوبة افحل نخيل التمر باإل ا  يأساس ا  التركيب الكيميائي لحبوب اللقاح مؤشر يعد  .(Aly, 2018لنحل العسل )
بشكل  أثرن هذه الصفات تتإ  (.   (Liu et al., 2013وعدد الشماريخ المتواجدة في الطلعة الواحدة ،ووزن الطلعة ، وعدد الطلع ،التزهير

لى  إ إضافة  ،والمناخ ،ونوعية مياه الري  ،تتمثل بخصائص الترب الزراعية ،بيئية أخرى و  ،عوامل وراثية :كبير بالعديد من العوامل منها
 أهمهاالذكرية    األصنافيوجد في العراق العديد من    (.(Iqbal et al., 2012والتقليم    ،والري   ،التسميد  أهمها:و   ،عمليات الخدمة الزراعية

لى صنفي  إ  إضافة العادي( و الكريطلي، و  ، الورديو  ،ضروب هــي )السميسمي أربعة والخكري وله  األخضروالغنامي  األحمرالغنامي 
العديد من الدراسات ركزت بصورة عامة لتقدير حيوية حبوب اللقاح والتركيز  أجريت(. وقد 2016 ،الرصاصي والغالمي )الطه والنجار

 األصنافقدير حيوية حبوب اللقاح والمحتوى المعدني في ت( ل2016) ، التي قام بها جروني ومنها الدراسة  ، لقاحالمعدني في حبوب ال
يدت ذلك   أو   ،المدروسة في المحتوى المعدني  األصنافحيث لم تالحظ فروقات معنوية بين    ،الزراعية الوردي والكريطلي والعادي والغنامي

Al Temimi, (2018) من خالل دراستها لتقدير االمادة الجافة والعناصر المعدنية الضرورية في افحل نخيل التمر صنف السميسمي ، 
 األحمر( في الصنفين الغنامي N ,P , K , Na( في دراستهما لتقدير بعض العناصر المعدنية )2011ويوافقهم بالرأي سويد وعاتي )

 والخكري العادي.
حيث يفضل زراعة االفحل في   ،الزراعة ةوطبيعة ترب ،كمية ونوعية مياه الري  :حبوب اللقاح بعدة عوامل منهاالتركيب الكيميائي ل يتأثر

مع توفر  ،البورون والكلور :مثل ،والخالية من العناصر السامة ،والغنية بالمادة العضوية ،الحتفاظ بالماءعلى االترب ذات القدرة العالية 
واضح في توازن    أثرالموقع الزراعي لما له من    تأثيرمن الضروري معرفة    أصبحلقد    (.(Abdolrazq et al., 2017نظام صـرف جيد  

لعدم وجود دراسات  ونظرا   في التركيب الكيميائي لحبوب اللقاح صنف السميسمي. إيجابا  وتنشيط العمليات الحيوية للنبات التي تنعكس 
هذه الدراسة    أجريتفقد  ،الحيوية  عن التركيب الكيميائي لحبوب لقاح افحل نخيل التمر صنف السميسمي ومحتواه من الزيت الطيار وفعاليته

 المكونات في حبوب لقاح افحل السميسمي. بهدف معرفة تلك
 مواد البحث وطرائقه:

  ومحافظة ذي قار /بي الخصيبأقضاء / تلفة الظروف البيئية تمثلت بمحافظة البصرةهذه الدراسة في ثالثة مواقع زراعية مخ أجريت
  ، وحللت عينات التربة والمياه للمواقع الزراعية في مختبرات كلية الزراعة   ،/قضاء الهاشمية/ ومحافظة الحلة    ،/كد للبحوث الزراعيةأمحطة  /

  (.2و  1ول اجد)القسم علوم التربة والموارد المائية 
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 تحليل التربة الزراعية في بساتين النخيل  .1جدول ال

 الوحدة   الخاصية 

 القيمة 

بي  أ قضاء

 الخصيب/ البصرة 

كد/  أمحطة 

 ذي قار 

قضاءالهاشمية /  

 بابل 

 تفاعل التربة 

pH 
1:1 7.97 7.62 7.67 

 ية الكهربائية أقلالن

EC 
DS/M 24.60 11.15 15.75 

 كاربونات الكالسيوم 

CaCo3 
gm./Kg 432.30 290.25 322.75 

 O M gm./Kg 7.73 14.81 11.60المادةالعضوية/  

 C/N   3.56 6.14 4.53النيتروجين  \نسبة الكربون 

 gm./Kg 90.35 120.72 188.96 ( sandرمل)  

 gm./Kg 491.74 429.13 544.01 ( siltغرين) 

 gm./Kg 417.91 449.15 267.05 ( clayطين) 

 غرينية مزيجية   مزيجية طينية  غرينية الــتربة نــسجة 

 تحليل المياه في بساتين النخيل  .2 الجدول

 الوحدة  الخاصية 

 القيمة 

بي الخصيب/  أ قضاء

 البصرة 
 قضاءالهاشمية / بابل  كد/ ذي قار أمحطة 

 pH 1  :1 7.89 7.31 7.54تفاعل التربة/ 

 ية الكهربائية أقللنا

EC 
 2.15 0.310 2.85 م \ديسمنز 

 ايونات الكبريتات 

SO4 
 12.72 14.20 11.49 لتر \ ملي مول 

 ايونات البيكربونات 

HCO3 
 2.35 1.26 2.96 لتر \ميكرومول  

 SAR  9.31 4.76 8.48 امتزاز الصوديوم   نسبة

 C3S2 C2S2 C3S2  صنف المياه 

وبمعدل ثمانية عشر فحل بكل  ،ولها نفس قوة النمو ،متماثلة في العمرجمعت نماذج حبوب اللقاح من الطلع الناضج الفحل السميسمي 
وتمت عملية التفريد في مكان منعزل الواحدة   ،الغالف الخارجي لكل طلعة إزالةوبعد تحضير حبوب اللقاح بشكل غبار وذلك بعد  ،موقع

وزن معلوم من غبار الطلع   أخذتم  ورقية وبعد ذلك كياسأثم تم نثر الشماريخ في  أياملعدة  ومن ثم جففت الشماريخ هوائيا   خرى عن األ
قسم  مختبرات جراء التحليل الكيميائي في  إلساعة حتى ثبات الوزن استعدادا   48م لمدة  70وجفف في فرن كهربائي على درجة حرارة 

وتم   Page et al., (1982)على  اعتمادا   ،جامعة البصرة، كلية الزراعة، البستنة وهندسة الحدائق وقسم علوم التربة والموارد المائية
 دراسة الصفات التالية:  

  :)%( الكربوهيدرات
ذ  إ  Duboies et al., (1956)على طريقة  تم تقدير الكربوهيدرات الذائبة الكلية باستعمال طريقة الفينول مع حامض الكبريتيك اعتمادا  

ثم سخنت العينات  ،مل ماء مقطر 75ليها إ أضيفمل ثم  100ووضعت في دورق حجمي سعة  ،غ من العينات الجافة 0.5 أخذتم 
مل   5 أخذرشح المحلول باستعمال ورق ترشيح و  .وتركت لتبرد في درجة حرارة الغرفة ، °م لمدة ساعة 65في حمام مائي بدرجة حرارة 
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مل( من   5لها )  أضيفثم    %  وخلطت جيدا    5مل( من الفينول    1منه )  أخذمل من الماء المقطر بعد ذلك    25ليه  إ  أضيفمن الراشح و 
قدرت المواد الكربوهيدراتية في العينة   ، لى درجة حرارة الغرفةإ  األنبوبةدقائق وبعد وصول حرارة    10ز وتركت لمدة  حامض الكبريتيك المرك  

رت وتم تحضير محاليل قياسية ثم قد   ،نانوميتر 490على طول موجي    CECL(CE292)نوع  Spectrophotometerبواسطة جهاز 
  .الكربوهيدرات بيانيا  

  :البروتينات )%(
 ,Creeser and Parsonsوهضمت باستعمال طريقة     ،غ  0.5النيتروجين وذلك بوزن    أساس قدرت البروتينات في حبوب اللقاح على  

يمثل  حيث 6.25 بالرقم وحسبت كمية البروتين بضرب نسبة النيتروجين Micr – kjldhlيتروجين باستخدام طريقة نثم قدر ال، (1979)
 % من وزن البروتين.   16النيتروجين حوالي  

  :الفينوالت )%(
مل  400غ من العينة و 5 أخذوتم ذلك ب ، (1987،المذكورة في )داللي Lowenthal - procterقدرت المواد الفينولية حسب طريقة 

  1 من الراشح  أخذ  ثم ،وبعدها تم ترشيحها ، ° م لمدة ثالث ساعات70وتم نقعها في الحمام المائي على درجة حرارة  ،من الماء المقطر
مل من   1.5ثم تم خلطه مع  ، دقائق للموازنة 5( وترك الخليط لمدة أضعافمل من كاشف فولن )مخفف عشرة  1.5له  أضيفمل و 

ثم قرأت االمتصاصية على طول موجي  ،دقيقة بدرجة حرارة الغرفة 90%( وترك الخليط لمدة  6محلول كربونات الصوديوم بتركيز )
 واستعمل حامض الكاليك لتحضير المنحنى القياسي.   ،نانوميتر 725

  :لألكسدةقياس الفعاليـة المضـادة 
كسدة حامض اللينوليك حيث قدرت الفعالية المضادة أل  ،Bersuder et al., (1998)ت الحديـديك المتبعة من قبل  اتبعـت طريقـة ثيوسـيانا

ملي موالري وعند   50مل من محلول منظم الفوسفات بتركيز  10ذيبت العينات في أحيث  ،مل/مغ 5للمستخلصات المحضرة بتركيز 
%  99.5مل من كحول االيثانول بتركيز  10مل حامض اللينوليك و 0.13لى محلول يتكون من إت أضيفو  ،( pH=7درجة تفاعل ) 

ساعة   24م° لمدة  40ثم حضن الخليط على درجة حرارة  ،مل 25الحجم النهائي له  أصبحن ألى إكمل الخليط بالماء المقطر أثم 
  4.7مايكروليتر من محلول حامض اللينوليك المؤكسد مع  100كسدة لقياس مستوى ثيوسيانات الحديديك وذلك بخلط رت درجة األوقد  

مل من محلول  0.1و حجم(/% ) وزن  30مونيوم بتركيز مل من محلول ثيوسيانات األ 0.1% و 75مل من كحول االيثانول بتركيز 
وقرأت  ،دقائق 3حجم( وخلط لمدة /% )حجم 3.5موالري المذاب في حامض الهيدروكلوريك بتركيز  0.02كلوريد الحديدوز بتركيز 

حسـبت و   ،كعينات قياسية للمقارنة  BHT  (Butylated Hydroxy Toluene)نانوميتر  واستعمل    500االمتصاصية على طول موجي  
 ة ألكسـدة حـامض اللينوليـك وفقا  للمعادلة التالية  الفعاليـة المضـاد

 قراءة االمتصاصية للعينة                                                    
 x 100]--------------------[ - 100=  ) %(لألكسدةالفعالية المضادة 

       قراءة االمتصاصية للمقارنة                                                   
 حاصل الزيت العطري في حبوب اللقاح )% (

   :التالية للمعادلة  وفقا   (2000تم استخالص الزيت وقدرت النسبة المئوية للزيت حسب ماذكره العكيدي وبـوسعيد )
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 وزن الزيت )غ(                                     
    x  100   -------------------------النسبة المئوية للزيت = 

 )غ( وزن عينة حبوب اللقاح                                 
 

 :(ميكرو ليتر/مغكثافة الزيت العطري )
 . Guenther, (1972)قيست كثافة الزيت العطري حســب ما ذكـره   

 من الزيت  مغ  100وزن                                                
 --------------------------------كثافة الزيت العطري = 

 مايكروليتر من الزيت   100حجم                                             
 :الوزن النوعي للزيت العطري 

ثم سجل وزن هذا الحجم باستعمال  ،ميكروليتر من الزيت العطري في ماصة حجمية دقيقة 100 أخذقيس الوزن النوعي للزيت العطري ب
لوزن  وحسب ا  ،مايكروليتر ماء مقطر ووزن بميزان حساس في درجة حرارة الغرفة  100حجم    أخذو   ،ميزا ن حساس عند درجة حرارة الغرفة

  :تيةالنوعي للزيت وفق المعادلة اآل
 مايكروليتر من الزيت العطري  100وزن حجم                                  

 ----------------------------------------الوزن النوعي للزيت = 
 مايكروليتر من الماء المقطر  100وزن حجم                                   

  :معــامل االنكسار
 Abbe typeنوع Abbe- refrectometer°م باستخدام جهاز  25تم قياس معامل االنكسار للزيت العطري عند درجة حرارة 

universal refractometer   وفق ماذكرهGuenther, (1972) . 
pH زيت العطري ال: 

 . مº 20عند درجة حرارة   pw4/8pmموديل  pH - meterلعينات الزيت العطري بواسطة جهاز  pHتم قياس 
 :رقم التصبن للزيت العطري 

مل من محلول   3له  أضيفو  ،غ من الزيت العطري  0.025وذلك بوزن 2000) )، بــو زيـدأالموصوفة فــي  تم قياسة حسـب الطريقة
ووضع في حمام مائي عند درجة الغليان لمدة   ،ووضع مكثف هوائي على فوهة الدورق  ،عياري  0.5هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي 

  0.5) وتم تعديل قلوية المحلول بحامض الهيدروكلوريك ،( قطرات من دليل الفينونفثالين5)  إضافةوبعد تبريد الدورق تم  ،نصف ساعة
الخطوات السابقة بدون زيت وحسب عدد سنتيمترات حامض الهيدروكلوريك الالزمة  أجريتبعدها  ،(Aولى ) ت القراءة األعياري( وسجل

 : ( وحسب رقم التصبن وفق المعادلة التاليةBلمعادلة المحلول وسجلت القراءة الثانية )
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                     (A-B   )x 28.05 
 x 100 ------------------رقم التصبن = 

 وزن العينة                           
 :الفعالية البيولوجية

  :تحضير المستخلص الكحولي
 أضيفو   Panasonicووضع في خالط كهربائي نوع    ،ذي قار المجففة  /غ من حبوب لقاح افحل السميسمي من محطة اكد  10تم وزن  

 Hotplate Magneticثم حرك المزيج في محرك مغناطيسي حراري  ، دقيقة 15%  لمدة  90مل من الكحول االثيلي  300إليه 
Stirrer    50-45ساعة بدرجة حرارة    48لمدة  ºدورة.   3000ووضع بعدها المحلول في جهاز الطرد المركزي بسرعة    ،م بصورة متقطعة

ورشح باستعمال ورق   ،الراشح وكررت العملية ثالث مرات لضمان التخلص من الرواسب  أخذدقيقة، وقد أهمل الراسب و   30لمدة    1-دقيقة
معقمة وحفظت في   قواريرْم ووضع المستخلص في  60وجفف الراشح باستعمال الحمام المائي بدرجة حرارة   Whatman No.1ترشيح 

 غ. 1.5م لحين االستعمال، وكان وزن المادة الجافة  º 5الثالجة في درجة
   :العزالت الجرثومية

 Escherichiaوهي  ve-(Grولى سالبة لصبغة كــرام )جامعة البصرة األبسنان  اختيرت عزلتان جرثوميتان حصل عليها مــــن كلية طب األ
ATCC25922 coli   والثانية موجبة لصبغة كرام)+ve(Gr  وهيATCC 25923 Staphylococcus aureus  . 

 :المستخلصات النباتية ضد نوعين بكتيريااختبار فعالية 
  / مل من مستخلص الكحول االثيلي لحبوب لقاح افحل السميسمي لمحطة اكد/مغ  200و   100و  50اختبرت فعالية ثالثة تراكيز هي 

باستعمال طريقة على نوعي البكتيريا االختبارية  In vitro، في الزجاج  Erthromycin( 15)تم مقارنتها مع المضاد الحيوي  ،ذي قار
 Muller مل من الوسط    20وذلك بصب    Nair et al., (2005) Filter Paper  Disc Diffusion Method  أقراص الترشيح الورقية 

Hinton agar  بطريقة النشر  األطباقثم زرعت  ،في كل طبق بتريSpreading  مايكروليتر من العالق الجرثومي  100بوضع
ثم نقلت المستعمرات الجرثومية من كل نوع  ، °م37ساعة وبدرجة حرارة  24المحضر من العزالت الجرثومية المستعملة في التجربة لمدة 

في   المستعمل Macfrland No-1وذلك لغرض الحصول على عكوره مساوية ألنبوب Normal saline لى أنابيب المحلول المتعادلإ
ووضع كل مجموعة من األقراص في نوع من   ، ت أقراص من ورق الترشيح متساوية األقطارأخذو  ،جراء اختبار الفعالية البيولوجيةإ

ثم رفعت وباستعمال الملقط ووزعت على   ،وتركت لمدة عشر دقائق لكي تتشرب بالمستخلص المغمورة فيه ،المستخلصات المستعملة
لت النتيجة بقياس قطر منطقة وسج   ،°م 37ساعة على درجة  24ثم حضن ت لمدة  ،المزروعة بالعزالت البكتيرية األطباق
 بالملي متر بوساطة المسطرة.   Diameters of inhibition zonesالتثبيط

   :اإلحصائيتصميم التجربة والتحليل 
وبواقع    Randomized Complete Blok Design(    RCRDباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )    حصائيا  إحللت النتائج  

ما تجربة الفعالية الحيوية فقد حللت  أ  ،مواقع الدراسة في التركيب الكيميائي لحبوب لقاح افحل السميسمي تأثيرثالث قطاعات لبيان 
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كتجربة بسيطة وتم مقارنة النتائج باستخدام اختبار  Randomized Complete Designنتائجها باستخدام التصميم العشوائي الكامل 
 (.2000  ،% )الراوي وخلف هللا  5عند مستوى احتمال    Revised Least Significant Difference(  RLSD)  فرق معنوي معدل  أقل

  :النتائج والمناقشة
  :الكربوهيدرات )%(

( وجود فروق معنوية بين مواقع الدراسة في المحتوى الكربوهيدراتي لحبوب لقاح افحل  3 )الجدول اإلحصائي توضح نتائج التحليل 
بي أبموقعي البصرة/  ( قياسا  20.09للكربوهيدرات )نسبة مئوية    أعلى  إعطاءفي    السميسمي حيث تفوق الموقع ذي قار/محطة اكـــــد معنويا  

ن مياه الري في ألى إ ضافةوقد يعزى السبب في ذلك الختالف طبيعة التربة في مواقع الدراسة باإل ،وبابل/ قضاء الهاشمية ،الخصيب
 ,Hassan)  مما انعكس ذلك على التركيب الكيميائي لحبوب لقاح افحل السميسمي  ،موقع ذي قار/محطة اكد ذات مواصفات نوعية جيدة

(2011 . 
 الصفات الكيميائية لحبوب لقاح افحل السميسمي في ثالثة مواقع زراعية . 3 جدولال

  :البروتينات )%(
وقد   ،في النسبة المئوية للبروتينات في حبوب لقاح افحل السميسمي  0.05عند مستوى احتمال  معنويا   ا  تأثير مواقع الدراسة  أبدتلقد 

(  2و1ول  اجد )الخصائص الترب ونوعية مـياه الري لهذه المواقع في زيادة جاهزية عنصر النيتروجـين    تأثيريعود السبب في ذلك الختالف  
(  % 12.43لبروتينات في موقع البصرة/ابي الخصيب ) نسبة مئوية ل أعلى فقد كانت  .في زيادة نسبة البروتينات إيجابا  والذي انعكس 

بالنسبة المئوية للبروتينات في حبوب لقاح افحل السميسمي المزروعة في الموقعين )ذي قار/محطة اكد وبابل/   قياسا    والتي تفوقت معنويا  
 .  ((Abdol  razaq, 2017على التواليالهاشمية( 

  :الفينوالت )%(
ث تفوقت النسبة في حبوب حي ،في النسبة المئوية للفينوالت لحبوب لقاح افحل السميسمي معنوية   ( وجود فروقات  3الحظ من الجدول )ي

بنسبة الفينوالت لحبوب اللقاح  وبفروقات معنوية قياسا   %( 20.78)لقاح افحل السميسمي المزروعة في موقع البصرة / ابي الخصيب 
نسبة للفينوالت في حبوب لقاح افحل السميسمي المزروعة   أقل وجدت ( في حين % 19.53الناتجة من الموقع بابل / قضاء الهاشمية )

وقد يعزى السبب في ذلك الختالف طبيعة الترب الزراعية والظروف المناخية ونوعية    %(.   17.54) في موقع ذي قار/ محطة اكد وبواقع  
 . )  2014 ،مياه الري في مواقع الدراسة )النجار

  :لألكسدةالفعالية المضادة 
مع   ن كمية هذه المركبات تتناسب طرديا  أذ  إ( تطور الفعالية المضادة ألكسدة حامض اللينوليك بفعل المركبات الفينوليـة  1يوضح الشكل ) 

والكربوهيدرات المستخلصة من حبوب لقاح   ،والبروتينات  ة،مثل الزيوت الطيار   خرى وكذلك المركبات الثانوية األ  ،لألكسدةالفعالية المضادة  

 الفينوالت %  البروتينات %  الكربوهيدرات  %  موقع الدراسة 

 19.53 9.36 19.02 قضاء الهاشمية/ بابل 

 20.78 12.43 18.32 بصرة \قضاءابي الخصيب

 17.54 6.58 20.09 ذي قار \ محطة اكد 

RLSD 0.4070 0.9700 1.2456 
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لقاح افحل السميسمي في   مستخلص حــبوب أظهرحــيث  لألكسدةالسميسمي فقـد حصـلت زيـادة معنوية فـي الفعاليـة المضـادة  افحل
  .خرى بفعالية مستخلصـات حبوب اللقاح األ قياسا   لألكسدةفعاليـة مضادة  أعلى محافظة البصرة 

 
 بفعل المركبات الفينولية لحبوب اللقاح   لألكسدةالفعالية المضادة  .1 شكل ال

وقد اتضح وجود عالقة ارتباط قوية بين تركيز   لألكسدةإلى تكون المركبات المضادة    لألكسدةتعـزى الزيـادة الحاصـلة فـي الفعالية المضادة  
مما يـدل علـى   لألكسدةلفعالية المضادة وا(، 4و 3 ولاجد الالمركبات الفينولية والبروتينات والكربوهيدرات والزيوت العطرية المستخلصة )

وبالتـالي فهـي تعمـل   ،لألكسدةن هـذه المركبـات التـي تتركـز فـي حبوب لقاح النخيل هـي المسـؤولة بالدرجـة الرئيسـة عـن الفعاليـة المضــادة  أ
 ص هذه المركبات.على ظروف استخال كمضـادات أكسـدة وتكـون ذات طبيعـة قطبيـة أو غيـر قطبيــة اعتمادا  

   :)%( كمية الزيت العطري 
بابل وقضاء ابي \( عدم وجود فروق معنوية بين المواقع الزراعية ) قضاء الهاشمية 4جدول )ال اإلحصائييالحظ من نتائج التحليل 

 بحاصل الزيت العطري في حبوب لقاح افحل السميسمي.  تأثيرذي قار(  في ال\البصرة ومحطةاكد\الخصيب 
   :معامل انكسار الزيت

ذ تفوقت حبوب لقاح افحل  إ ،معنوي للمواقع الزراعية في زيادة معامل انكسار الزيت العطري  تأثير( وجود 4) جدولالالنتائج في  أظهرت
انكسار الزيت لحبوب لقاح   يبمعامل  معامل انكسار للزيت العطري وبفروق معنوية قياسا    أعلى  إعطاءذي قار ب\السميسمي في محطة اكد

و زيادة نسبة أواصر الزيت العطري أوقد يعود السبب في ذلك الى زيادة عدم تشبع  على التوالي،افحل السميسمي في بابل والبصرة 
معامل االنكسار للزيت العطري في حبوب لقاح افحل السميسمي في   لى زيادةإدى أ مما  ،حماض الدهنية ذات الوزن الجزيئي العالياأل

 (.   1999 ،خرون آذي قار )الصحاف و 
 حاصل الزيت ونوعيته لحبوب لقاح افحـل السميسمي  .4جدول ال

 معامل انكسار الزيت  كمية الزيت %  موقع الدراسة 
  \  مغكثافة الزيت  

 ميكروليتر 

الوزن النوعي  

 للزيت 
pH  التصبن رقم  الزيت 

 157.50 5.68 0.773 0.780 1.299 0.026 بابل 

 152.90 5.36 0.737 0.663 1.221 0.021 بصرة 

 162.16 5.82 0.820 0.850 1.359 0.027 ذي قار 

RLSD N.S 0.03830 0.0600 N.S N.S 4.7233 
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  :ميكروليتر(/مغكثافة الزيت العطري )
% بين معدالت كثافة الزيت العطري لحبوب 5 ( وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال 4جدول ) الفي  اإلحصائيبينت نتائج التحليل 

ميكروليتر( تحقق مع حبوب لقاح افحل  /مغ 0.850معدل لكثافة الزيت العطري ) أعلىلقاح افحل السميسمي في مواقع الدراسة وان 
ميكروليتر لحبوب لقاح افحل السميسمي في  /مغ( 0.780و 0.663بكثافة الزيت العطري ) ذي قار  قياسا   \السميسمي في محطة اكد 

بابل   \ النتائج تفوق معدل كثافة الزيت العطري لحبوب لقاح افحل السميسمي في قضاء الهاشمية    أظهرتكما    على التوالي. بابل والبصرة  
السبب في ذلك الى    ى وقد يعز   ،البصرة  \بمعدل كثافة الزيت العطري لحبوب لقاح افحل السميسمي في قضاء ابي الخصيب    قياسا    معنويا  

وكسيجينية( في  بنسبة المركبات الصلبة )المركبات األ تأثيرعكس في الن ( الذي ا1جدول الاختالف محتوى الزراعية من المادة العضوية ) 
   .)  Pino et al., 2006) في رفع كثافته الزيت العطري والتي تكون سببا  

  :الوزن النوعي للزيت العطري 
( عدم وجود فروق معنوية بين حبوب لقاح افحل السميسمي المزروعة في بابل والبصرة وذي قار من  4جدول )النتائج الدراسة  أظهرت

ذ  إوزن نوعي للزيت العطري    أعلىذي قار    \وقد سجلت حبوب لقاح افحل السميسمي في محطة اكد    ،حيث الوزن النوعي لزيتها العطري 
 البصرة. \وزن نوعي للزيت العطري سجل في حبوب لقاح السميسمي في قضاء ابي الخصيب  أقل و   0.820بلغ 
pH  الزيت العطري: 

الزيت العطري لحبوب لقاح افحل السميسمي في المواقع الزراعية قيد   pH( عدم وجود فروق معنوية بين معدالت 4يالحظ من الجدول ) 
( بينما 5.82ذي قار بواقع )   \الزيت العطري في حبوب لقاح افحل السميسمي المزروعة في محطة اكد  pHمعدل    أعلىالدراسة وقد كان  

 ( .  5.36البصرة بواقع ) \قاح افحل السميسمي في قضاء ابي الخصيب الزيت العطري تحقق مع حبوب ل pHمعدل   أقل
 :رقم التصبن للزيت العطري 

(  162.16و  157.50) ذ تفوق رقم التصبن للزيت العطري إ معنوي للمواقع الزراعية قيد الدراسة  تأثير( وجود 4تبين نتائج الجدول ) 
برقم التصبن للزيت   قياسا    ذي قار بالتتابع واللذان تفوقا معنويا  /بابل ومحطة اكد/قضاءالهاشميةالناتج من حبوب لقاح افحل السميسمي في  

وقد يعود السبب في ذلك خصائص الترب  ،(152.90ذ بلغ ) إالعطري لحبوب لقاح افحل السميسمي في قضاء ابي الخصيب/البصرة 
ة البناء الضوئي وزيادة نواتجها والتي من ضمنها نوعية الزيت العطري والذي  ونوعية مياه الري في مواقع الدراسة مما نتج عنه زيادة كفاء

 . ( (Thabet et al., 2014 في رقم التصبن للزيت العطري  إيجابا  انعكس 
  :الفعالية الحيوية
  Staphو  E. coli( فعالية المستخلص االيثانولي لحبوب لقاح افحل السميسمي تجاه نمو كل من بكتيريا  1)  والصورة(  5يوضح الجدول )

aureus  إذ تباينت حسب تركيز المستخلص فقد لوحظ ان بكتيريا ،E. coli  بتراكيز المستخلص النباتي قيد الدراسة،   ا  أثر ت أكثركانت
 % قياسا   81.82وبنسبة تثبيط  ،ملم 18بقطر تثبيط في تثبيط نموها  معنويا   لتر تفوقا  غ/م 200ظهر المستخلص االيثانولي بتركيز أو 

وذلك   يد الدراسة.مقاومة لجميع تراكيز المستخلص ق Staph aureusبكتيريا  أظهرتفي حين  Erthromycin( 15)بالمضاد الحيوي 
ذ تعمل إ ،لى احتواء هذه المستخلصات على مواد لها القدرة في تثبيط نمو بعض األحياء المجهرية وخاصة المركبات الفينوليةإقد يعود 

لى مسخ البروتين وبالتالي  إفتؤدي  ،ية بتداخلها مع البروتيناتساسيضية األنزيمات المسؤولة عن التفاعالت األالفينوالت على تثبيط األ
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وهذا   (،2016 ،محمد)و(  (Saumendu et al., 2012 كما أوضحه  عجز البكتيريا عن النمو وتجعلها غير قادرة على االستمرار
 يؤكد تراكيز المستخلص االيثانولي لحبوب لقاح افحل السميسمي ذا فعالية تجاه األحياء االختبارية.

   Staph. aureusو   E. coli التثبيطية لمستخلص حبوب لقاح افحل السميسمي تجاهالفعالية  .5جدول ال

 تركيز المستخلص  

 لتر  \ مغ

 قطر التثبيط )ملم( 

E. coli Staph. aureus 

50 12 0 

100 15 0 

200 18 0 

LSD  ــــــــــ 2.643 0.01على مستوى احتمال 

 المضاد الحيوي  

Erythromycin 15(E) 

 

28.00 

 

 
    Erythromycin 15(E)بالمضاد الحيوي  الفعالية البيولوجية لمستخلص حبوب لقاح افحل السميسمي قياسا  . 1الصورة 

 :المراجــــــع
ة.  خصائص الترب ونوعية مياه الري في نمو فسائل نخيل التمر. مجلة الكوفة للعلوم الزراعي  تأثير(.  2012)  ابتهاج حنظل حميد  التميمي،

(2 :)305  -  314 . 
  . العراق ، جامعة الموصل .(. تصميم وتحليل التجارب الزراعية، الطبعة الثانية2000) الراوي، خاشع محمود وعبدالعزيز محمد خلف هللا 

588 . 
الرش بالزنك والحديد وموعد الحش في الزيت الطيار   تأثير(.  1999احسان وعلي عبد الرحمن )  سعد عليو فاضل حسين رضا    ، الصحاف
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Abstract 

The study was conducted during the agricultural seasons 2016 and 2017 at three 

agricultural locations in the province of ThiQar, Basra and Babylon in order to 

estimate the most important chemical components in the date palm pollens and 

the study of the inhibitory effect of the ethanol pollen by Randomized complete 

Blok Design (RCBD). Thirty-six palm trees were selected randomly. The 

biological experiment studied the effect of ethanolic pollen extraction 

concentrations (0, 50, 100 and 200) mg/l on inhibition of human bacteria E. coli 

and Staph. The results showed that the carbohydrates in ThiQar location was the 

highest (20.09%) compared to Babylon and Basra locations (19.02 and 18.32%) 

respectively, and the lowest protein and phenolic content  was (6.58 and 17.54%) 

respectively with significant differences compared to the protein and phenolic 

content of pollen in Basra governorate which was (12.43 and 20.78%) 

respectively. The results showed also the superiority of antioxidant activity of 

pollen in Basra compared to antioxidant activity of pollen in ThiQar and 

Babylon. The results showed that there were no significant differences between 

the study sites in the content rate of essential oil, specific weight of aromatic oil 

and the degree of aromatic oil reaction. While the pollen in ThiQar governorate 

showed the superiority in the refractive index, density, and saponification number 

of essential oil. The suppressive activity of different concentrations of pollen 

extracted in ThiQar was tested on two types of human pathogen bacteria E. coli 

and Staph aureus. The result indicated that E. coli was more effected by ethanolic 

extracted than Staph aureus. The largest suppressive diameter was (18 mm) of E. 

coli bacteria growth with a concentration of 200 mg/L and inhibition percentage 

of 81.82% compared to antibiotic Erythromycin 15. While, Staph aureus bacteria 

showed resistance for all ethanolic extracted of pollen.   
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