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 .Carya illinoinensis (Wangenh.) Kمقارنة بعض طرز جوز البيكان
Koch    المنتشرة في محافظة الالذقية من حيث محتوى البذور من الزيت

 والبروتين

   (2)* وعمار عسكرية (2) ووائل متوج (2) صفاء صبوحو  (1) محاسن توكلنا
 سورية.لزراعية، دمشق، إدارة بحوث البستنة، الهيئة العامة للبحوث العلمية ا .(1)

 سورية.، الالذقية(. مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 2)
 ( ammar.ask89@gmail.com. البريد االلكتروني:عمار عسكرية) * للمراسلة: م. 

 71/08/2020القبول: تاريخ   22/60/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص

في  طرازًا من جوز البيكان المنتشرة 21تم تحديد  حيث 2672و 2672ين نفذ البحث خالل العام
منها  في مرحلة النضج الكامل واستخلصت الطرز المدروسة ثمارجمعت و محافظة الالذقية، 

تم حساب النسبة المئوية للبروتين بطريقة و  بهدف تحديد النسبة المئوية للبروتين والزيتالبذور، 
 أخضعت المعطيات ،SOXHLETكلداهل والنسبة المئوية للزيت باستعمال جهاز سوكسليت 

المقارنة بين المتوسطات  وتمت Genstat-12الختبار دانكان باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
في بذور الطراز  % 0.26بين راوحت ت نسبة البروتينظهرت النتائج أن أ .%5عند مستوى معنوية 

 لزيتى بقية الطرز، وتراوحت نسبة االذي تفوق معنويًا عل (76)في بذور الطراز  %22.6و (22)
الذي تفوق معنويًا على  (2)في بذور الطراز  % 22.7، و (10)في بذور الطراز  % 62.62بين 

في بذور طرز البيكان  نبروتيالرتباط بين نسبة الزيت ونسبة عالقة اال وكانتبقية الطرز، 
في  زراعتها ونشر ةالمتميز كثار الطرز إنوصي ب ،(6.12 -)ارتباط المدروسة عكسية وبمعامل 

 .كمًا ونوعاً إلنتاج حقول المزارعين لتحسين مستوى ا
 ، البروتين، سورية.البيكان، الزيتجوز  :الكلمات المفتاحية

 المقدمة:
جوزات صالحة لألكل ذات محتوى ينتج البيكان  ،Juglandaceaeللعائلة الجوزية  Carya illinoinensis البيكان جوز يتبع
يستخدم الزيت الموجود في الجوزات لصناعة مواد التجميل ويمكن صنع الحليب من و وتستخدم بالطبخ والحلويات  ،من الدهون  عال

وتعتبر هذه الشجرة  ،السل عن طريق العصارة المنتجة من اللحاء عالجالبذور، كما يستخدم طبيًا لمعالجة القوباء الحلقية وفي 
لبيكان هو لشجرة االموطن األصلي  .(Pena, 1995) جيد ومصدر لغذاء العديد من الحيوانات البرية مثل السناجب نباتيغطاء 

ق ذات أزهار وحيدة الجنس وهي شجرة متساقطة األورا ،الجزء الغربي من كنتاكي في األراضي الغنية على طول نهر المسيسيبي
، أوراقها مركبة ريشية تلقيحها بواسطة الرياح ، يتم لون األزهار أصفر وإزهارها ربيعي ،على شكل عناقيد منفصلةو ة المسكن وحيد

الثمار ، حواف الوريقات مسننة وشكلها رمحيسم  2-6وريقة كل وريقة بطول  71-77سم وتحتوي من  26-76متناوبة بطول 
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جوزات ذات قشرة صدفية رقيقة بلون بني محمر  تبقى القشرة الخارجية معلقة على الشجرة عند تساقط الجوزة، والثمرة عبارة عن 
 .(Andersen, 2004)  سم 2-7الشكل إلى كروية طولها من بيضوية 

، الجوز البرازيلي  ٪ 2.2ن ، البيكا٪ 1.1قاعدة بيانات لقيم البروتين الخام )٪ بالوزن( في كل من: المكاديميا  USDAنشرت الـ 
صحيًا ألنه مصدر  يعتبر زيت جوز البيكان زيتاً  .(USDA, 2018) ٪26.2، والفستق ٪72.2، الكاجو ٪75.2، الجوز 76.2٪

، (MUFA)التي تتضمن بشكل كبير األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة  (UFA)غني باألحماض الدهنية غير المشبعة 
) (SFA)، ومحتواه منخفض من االحماض الدهنية المشبعة (PUFA)اض الدهنية المتعددة غير المشبعة وكمية جيدة من األحم

Villarreal-Lozoya et al., 2007.)  من إجمالي وزن البذرة،  ٪15 -05يتراوح محتوى بذور جوز البيكان من الدهون بين
 ٪12.65و  ٪12.62في أستراليا  Wichita)و  Western Schleyوتشير التقارير أن نسبة الدهون في بذور أصناف البيكان 

 ,.Wakeling et al) ٪12.25على التوالي، في حين أن الجوز المحلي الموجود في وسط المكسيك تبلغ نسبة الدهون فيه 

الستخالص الزيت من عدة أصناف من جوز  السوكسليت والموجات فوق الصوتية أظهرت نتائج المقارنة بين طريقتي .(2001
ز السوكسليت بوجود ( المزروعة في المكسيك أن استخدام جها ,Western Schley, Wichitaالبيكان المحلي جوزلبيكان )ا

، وتم استخدام الكروماتوغرافيا الغازية إلى Wichita الصنففي ( ٪02.26ة )لصعطى أعلى كمية من الزيت المستخأ الهكسان قد 
لتحديد النسبة المئوية لألحماض الدهنية الموجودة في زيوت  (GC-MS) (Mass spectrometry) جانب قياس الطيف الكتلي

اظهرت النتائج غنى األصناف المدروسة من جوز البيكان باألحماض الدهنية المتعددة غير )كما  ة.لصلمستخجوز البيكان ا
لحمض الدهني السائد الموجود في محتواها من االحماض الدهنية المشبعة، وكان ا وانخفاضالمشبعة، المشبعة واألحادية غير 

ة من جوز البيكان هو حمض اللينوليك يليه حمض األوليك، كما تم تحديد وجود حمض الميريستيك وحمض لصالمستخ الزيوت
البالمتيك وحمض اللينولينيك، كما أشارت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية في التركيب الكيميائي لزيوت جوز البيكان 

 .(2018al etRangel -Rivera ,.)جة من األصناف المزروعة في المكسيك ، والمزروعة في مناطق أخرى من العالم. المستخر 
 التجميل ومستحضرات األساسية الزيوت تصنيع في رئيسي بشكلومع ذلك يدخل  لألكلهو من الزيوت الصالحة  البيكان زيت إن

قبل  وقد انتشرت حديثًا زراعة أشجار البيكان في الساحل السوري من .(Prasad, 1993; Duke, 2001) والدهانات واألدوية
أدخلت بعض أصناف البيكان إلى سورية منذ عدة سنوات ويوجد عدة طرز بذرية منتشرة  حيث بدت تأقلم مبدئيبعض المزارعين وأ

نتاج الغراس إكثارها خضريًا وبذريًا إلعليها بفي محافظة الالذقية تتميز بصفات جيدة كان البد من توصيفها وتقييمها والمحافظة 
 ة لحفظها في حقول األصول واألصناف وزراعتها في بعض المناطق المالئمة لزراعتها.ميز التطعيم عليها بتلك الطرز المتمنها و 

موحة البحوث الزراعية بإدراج خطط طدى إلى بدء أإن عدم وجود دراسات حول جوز البيكان على مستوى القطر العربي السوري 
 جوز البيكانينتشر في سورية عدد كبير من طرز حيث ، ألهميته االقتصادية والغذائية نظراً  للنهوض في زراعة جوز البيكان

وبالتالي جاءت هذه الدراسة  جيةلو و رفو مفي كل المواصفات اإلنتاجية والوالتي تتباين فيما بينها الناتجة عن اإلكثار البذري 
واإلنتاجية تحديد خصائص ثمارها النوعية و  في الالذقية مختلفة من البيكانجمع وتوصيف وتقييم طرز حصر و لدراسات  استكماال ً 

من الناحية  هاوتحديد أفضل في محافظة الالذقية رز البيكان المنتشرةمقارنة بعض ط هدف هذا البحث إلى، لذا  يوانتخاب أفضلها
  .والزيت من البروتينالغذائية تبعًا لمحتواها 

 :البحث وطرائقه مواد
 :مكان تنفيذ البحث -1
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 البيكان في عدة مواقع من محافظة الالذقيةتم حصر انتشار أشجار حيث  ،(2019و2018 نفذت هذه الدراسة خالل العامين )
 واعتبار كل شجرة طراز مختلف. يار األشجارتتم اخمتشابهة بمعطياتها المناخية، 

 .من جوز البيكان المنتشرة في مواقع عدة في محافظة الالذقية اً طراز  21 تم تحديد المادة النباتية: -2
 مواقع الدراسة في محافظة الالذقية وعدد الطرز في كل موقع( يبين 1الجدول)

 عدد الطرز الموقع

 5 حميميم

 5 بستان الباشا

 1 الحويز

 8 كرسانا

 8 الشامية

 طرائق البحث: -3
من العام  تشرين الثانيفي شهر  من كامل أنحاء الشجرة في مرحلة النضج الكامل جمعت الثمار من الطرز المحددة للدراسة

 .ثمار واستخرجت البذور يدوياً ال كسرت، ثم نظفت بشكل جيد، واستبعد المتضرر منها، 2672
، SOXHLETتم تقدير نسبة الزيت في بذور الطرز المدروسة باستعمال جهاز سوكسليت  تقدير النسبة المئوية للزيت: 1-3
 غ 7(، أعيد وزن العينة الجافة ثم أخذ منها م °765، وجففت حتى ثبات الوزن على الدرجة )غرام بذور من كل طراز 5 وزن ب

)األسيتون( على حمام مائي  استخراج الزيت بوساطة مذيب عضوي تم  ،تيووضعت في جهاز سوكسل بثالثة مكررات لكل طراز،
 Loomis and Shull  طريقة ى وزن العينة الجافة حسبت كمية الزيت ونسبت إل( ولمدة ساعتين ثم وزنم °726حرارته )

 :وفق المعادلة التالية(1937)

 

 :وذلك بثالثة مكررات لكل طراز : تم حساب النسبة المئوية للبروتين بطريقة كلداهلتقدير النسبة المئوية للبروتين 2-3
 حسب (غ)(/ وزن العينة0.25معامل التحويل)×HCLايرة منحجم المع×HCL (0.1)تركيز ×7.6661=% لبروتيننسبة ا

(AOAC, 1975) 

 التحليل اإلحصائي: -3-3
باستخدام برنامج التحليل  تم تحليل النتائج إحصائياً و  ،لكل طراز بثالثة مكرراتالبسيط العشوائي  تصميمالصممت التجربة وفق 

ام بين المتوسطات باستخد اتوحددت معنوية الفروق (،one-way ANOVAواستخدام تحليل التباين ) GenStat-12اإلحصائي 
ن في بذور طرز والبروتي الزيت االرتباط )معامل بيرسون( بين نسبتيتم دراسة  ،%5عند مستوى معنوية  LSDمعنوي  فرق  أقل

 .(Duncan,1955)حسب جوز البيكان 
 والمناقشة:النتائج 

 بينتراوحت للزيت في الطرز المدروسة  النسبة المئوية( أن 2في الجدول ) تظهر النتائج الموضحة: النسبة المئوية للزيت. 1
بنسبة  5ويليه الطراز  الذي تفوق معنويًا على بقية الطرز 2في بذور الطراز  % 22.7، و 10في بذور الطراز  % 62.2

مع نتيجة  نسبياً النتيجة  وتتوافق هذه  ،(2لجدول ) 2و 7د فروق معنوية بين الطرازين ، مع عدم وجو %.1279 وصلت إلى
Venkatachalam (4002) وتؤكد المراجع أن محتوى بذور . ٪12.6-05.2 من البيكان أصناف في الزيت نسبة حيث تراوحت

القطاف  والتسميد اآلزوتي ووقت اإلنتاج وسنة وذلك حسب الصنف والموقع ٪ 15-06جوز البيكان من الزيت تتراوح بين 
(Prasad, 1993; Wells et al., 1980; Eddy and Storey, 1988Santerre, 1994;.)  مع دراسة  نتائج دراستناوانسجمت
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Hend ( 2670وزمالئها ) كانخمسه أصناف من جوز البي لتقييمأجريت في مصر التي (Burkett, Grazona, Wichita, 

Desirable, Mahan ) ً02.56بلغت )بة الزيت في بذور األصناف و نسلعديد من المؤشرات االنتخابية من ضمنها تقدير ل استنادا  
تجاوزت نسبة الزيت في أصناف  (1987)وزمالئه kappor وحسب  (% على التوالي.00.72, 00.6، 02.20, 02.16,

، ونخيل %22-72.2، والجوز %52.1، وفي بذور الكرز %25.6، وبلغت نسبة الزيت في بذور المحلب %01المشمش الحلو 
 (Colombini et al., 1979; Ycicel, 2005)%50.21ل السوداني ، والفو %62.56التمر 
 في بذور الطرز المدروسة من جوز البيكان المنتشرة في محافظة الالذقية )%( (: متوسط النسبة المئوية للزيت2) الجدول

 *الطرز المشتركة بالحرف دليل على عدم وجود فروق معنوية بينها 
 ( أن نسبة البروتين في بذور طرز جوز البيكان المدروسة2النتائج الموضحة في الجدول ) تظهر أالنسبة المئوية للبروتين: . 2

 2ويليه الطراز المدروسة الذي تفوق معنويًا على بقية الطرز 76في الطراز  %22.66و  27في الطراز  % 1.22تراوحت بين 
إضافة لعدم  26و 7كما ال يوجد فرق معنوي بين الطرازين  77و  2معنوية بين الطرازين فروقات مع عدم وجود  %22.75بنسبة 
 النتائج مع دراسة كما انسجمت ،(2)الجدول  %2.26بنسبة بروتين  72و 0معنوية بين الطرازين فروقات وجود 

Venkatachalam (2004) همها على العديد من المؤشرات من أ  اعتماداً من البيكان  اً صنف 25لتقييم  في فلوريدا ريتجوالتي أ
وهذا ما تؤكده الدراسات السابقة أن جوز البيكان يعتبر محتواه  ،( %77.2-0نسبة البروتين في بذورها والتي تراوحت بين )

 من البروتينات والفستق، حيث يتراوح محتوى بذور جوز البيكان والبندق والكاجو والجوز منخفض من البروتينات مقارنة مع اللوز
 .(Prasad, 1993) الصنفوذلك حسب  ٪72-2بين 

 فظة الالذقيةفي بذور الطرز المدروسة من جوز البيكان المنتشرة في محا)%(  للبروتين(: متوسط النسبة المئوية 3) الجدول
 )%( متوسط النسبة المئوية للبروتين الطراز )%( متوسط النسبة المئوية للبروتين الطراز

1 6.29 k 15 8..8 n 
2 6.98 j 16 8.54  o 
3 10..5 h 17 11.27 f 

4 15..8 c 18 7.08 w 

5 8.81 m 19 12.11 d 

6 9.20 l 20 .... s 

7 8.12 p 21 ..48 v 

8 7.54 t 22 2..6  q 

 )%( متوسط النسبة المئوية للزيت الطراز ) %( متوسط النسبة المئوية للزيت الطراز

1 69.80 n 15 73.20 j 

2 69.83 n 16 76.84 d 

3 65.44 q 17 65.30 r 

4 53.87 x 18 73.08 k 

5 79.73 b 19 58.90 t 

6 67.85 o 20 75.06 h 

7 76.70 f 21 76.75 e 

8 83.10 a 22 74.73 i 

9 57.54 u 23 72.36 l 

10 +- 49.09 y 24 54.24 w 

11 75.47 g 25 54.29 v 

12 72.03 m 26 63.78 s 

13 75.46 g 27 78.22 c 

14 65.98 p   

LSD 0.05= 0.04 
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9 44.15 b 23 9.82 x 

10 48.20 a 24 6.24 k 

11 10..9 h 25 10.81 i 

12 ..2. u 26 11.90 e 

13 6.40 l 27 ..89 r 

14 10.93 g   

LSD 0.05= 0.05 

 *الطرز المشتركة بالحرف دليل على عدم وجود فروق معنوية بينها

 ن:و. معامل االرتباط بيرس3

 
 البروتين والزيت في بذور طرز البيكان المدروسة نسبة بيناالرتباط ( 1الشكل)

( أن االرتباط بين نسبة الزيت ونسبة البروتين في بذور طرز البيكان المدروسة هو ارتباط عكسي أي أن 7) الشكلمن  نالحظ
 6.12-ن( تبين أن قيمة معامل االرتباط و بيرس اطاالرتبزيادة البروتين يقابلها نقص في نسبة الزيت وبدراسة االرتباط )معامل 

، بينما يعود %52.5وهذا يعني أن البروتين يؤثر على نسبة الزيت في البذور بنسبة  (2R =0.585)وبحساب معامل التحديد
بين  ي تربطوالت معادلة التي تبرز العالقة العكسيةال، وفيما يلي %60.5انخفاض نسبة الزيت لعوامل أخرى غير مدروسة بنسبة 

 البروتيننسبتي الزيت و 
y= -1.6321x + 85.758. 

 والتوصيات: االستنتاجات
 (6.12 -) في بذور طرز البيكان المدروسة هي عالقة عكسية وبمعامل ارتباط البروتينإن عالقة االرتباط بين نسبة الزيت ونسبة 

 متابعة :لذلك نوصي بما يلي ي هام في تحديد أفضل الطرزتعتبر مؤشر انتخاب أي كلما زادت نسبة البروتين انخفضت نسبة الزيت
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Abstract 

The research was carried out during the two years (2018-2019), 27 types of 

pecan nuts scattered in different locations of Lattakia were identified, the 

studied type’s fruits were collected at full maturity and the seeds were 

extracted from them, for determining the percentage of protein and oil. The 

percentage of protein was calculated using the Kildahl method and the 

percentage of oil using the soxhlet device, the data were subjected to the 

Duncan test using the Genstat-12 statistical analysis program and the 

averages were compared at 5% level of significance. The results showed 

that the protein ratio ranged between 6.84% in type 23 seeds and 32.4% in 

type 10 seeds  which significantly outperformed the rest of the models, and 

the fat percentage ranged between 49.09% in type10 seeds , and 83.1% in 

type 8 seeds  which significantly exceeded The rest of the models, it was 

noted that the correlation between oil percentage and protein percentage in 

the studied pecan types seeds is an inverse correlation relationship with a 

correlation coefficient (- 0.73), We recommend to propagated and plant the 

distinct types in farmer fields, to improve quantity and quality. 

Keywords: pecan nuts, oil, protein, Syria.  

 


