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 تركيبها واستخدامها )Seedالبذرة ( نوى التمر
 

  االستاذ الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم
  

 ، وتسمى فـي البصـرة )بذور، عجم(وتسمى البذرة، العجمة، والجمع ) نوى(والجمع  Stone)(تسمى النواة    
  ) عجمـة(، وفي عمـان والـيمن )والجمع نواة نواية(، وفي بغداد واإلحساء وليبيا )فصمة والجمع فصم(ونجد  

، وتعـرف بأنهـا هـي الجسـم الصـلب، وشـكلها مسـتطيل، )نـواة، وشـرى(، وفي مصر )علفة، عظم(وفي المغرب 
 مــم،  20 – 12غ، وطولهــا  4 – 0.5ومدببــة عنــد طرفيهــا، وتحتــل وســط الثمــرة، ويتــراوح وزنهــا مــا بــين 

مـن % 20 – 10بذرة مساوي ثالثة أمثال عرضها، وهي تمثل مم، وعادة ما يكون طول ال 15 – 6وعرضها 
   %.10.5في الخضراوي، والزهدي % 14في الحالوي، و % 11.5وزن الثمرة الكاملة، حيث تمثل 

  
  

  
  

  

نقرة منخفضة صغيرة مستديرة  على ويتمحدب يح )(dorsal sideالجانب الظهري  ،لون البذرة بني داكن
فيه شق  )Ventral side(والجانب البطني  ،يختلف موقعها حسب األصناف )Micro Pyle(هي النقير 

قد يكون واسعًا أو ) األخدود(والحز البطني . يمتد على طول البذرة )groove(أو أخدود  [Furrow]) حز(
خفيف  النواة ،يوجد غشاء خارج في.ضيقًا أو قد ينفرج عند إحدى النهايتين ويضيق في الوسط أو يكون غائراً 

  في قوله تعالى القطمير باسم القرآن مرة واحدةجدا وقد ذكره 
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  ) َيْجِري ِألََجٍل م ْمَس َواْلَقَمَر ُكلَر الش ْيِل َوَسخَهاَر ِفي اللَهاِر َوُيوِلُج النْيَل ِفي النُكْم ُيوِلُج اللُه َربِلُكُم الل َسمى ذَٰ
وهي اللفافة التي على نوى التمر ،   13 ) فاطر  ( )وَن ِمن ُدوِنِه َما َيْمِلُكوَن ِمن ِقْطِميٍر َلُه اْلُمْلُك َوالِذيَن َتْدعُ 
  .وهي غشاء رقيق  

  

    
  
   

  في قوله تعالى فتيل باسم القرآن وقد ذكره  النواة    موجود على شق النواة   خيط رفيع بين فلقتي وهناك 
  )77النساء  ( َفِتيال اتَقى َوال ُتْظَلُمونَ  َواآلِخَرُة َخْيٌر ِلَمنِ َقِليٌل  َمَتاُع الدْنَيا   ُقل

َيْوَم َنْدُعو ُكل ُأَناٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفُأولَِٰئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَال : ( تأمل بعد ذلك قوله تعالى 
  )ُيْظَلُموَن َفِتيًال 
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 َوَمْن َيْعَمْل ِمنَ    :في قوله تعالى نقيرا وقد سماها القرآن مثل النقرة الصغيرة  يوجد  النواة ظهر و في
اِلَحاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َة َوال ُيْظَلُمونَ  ُمْؤِمنٌ َوُهَو  الص124لنساءا (َنِقيًرا َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجن    (  

  
  

    
 

 غذاءالمادة الصلبة التي تحيط به تعد  يسمى الجنين ،وكل النقير يوجد جسم صغير مستطيل و  تحت هذا
  ....اهللا وسيظهر من النقير  بإذنفإّن الجنين سينمو  الظروف من رطوبة وحرارة مخزونًا له فإذا توافرت

 
  

  
 

   وقيل في الشعر
 

  ونقطة ظهرها فهي النقيرُ  فقطميٌر لفافتها الحقيُر وما في شقها يدعى فتيالً  ثالٌث في النواِة مسمياتٌ 
  

  :حسب األصناف تتكون البذرة منو  ،أما ذنب البذرة فيكون مدببًا أو مستديراً 
  

  .وهو جدار غليظ صلب يحيط بالجنين والسويداء ،)Seed coat(غالف البذرة . 1
مم 1مم وسمكه  2بيضوي الشكل طوله  ،وهو جسم صغير أبيض رقيق ،)Embryo(الجنين . 2

 .مباشرة )germ pore(يحتل منتصف السطح الظهري من النواة تحت فتحة النقير 
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مكون من مادة  ،وهو يمثل الجزء األكبر من البذرة ،[Endosperm]) السويداء(اندوسبرم إلا. 3
 .)(Hemicelluloseللوزية يصلبة نصف شفافة هيمس

 

 Absorbing)وتتكون من الجزء الماص  ،[Single cotyleoldon]) الورقة الجنينية(لفلقة ا. 4 
part) الذي يبقى داخل البذرة ويتخذ شكًال هالليًا يتسع تدريجيًا على حساب السويداء عند اإلنبات، 

وهو على شكل أنبوبة تخرج من فتحة النقير عند إنبات  )(Cotyledonary sheathومن غمد الفلقة 
 . )(Geotropicوي على الجذير والرويشة وله قابلية كبيرة لالنحناء األرضي تالبذرة ويح

 

 ،)(Procambialوبروكامبيومية  ،)(Pranchymaبارنكيمية [الفلقة من ثالثة أنواع من الخاليا  وتتكون
وتتميز جميع الخاليا باحتوائها  ،از باختالفها بالشكل والحجم والموقعوتمت ،])Protodermal(وبروتوردمية 

  ).Chromatins(مع نويات وكروماتينات  )nuclei(على نوى بارزة 
  

  

  التركيب الكيميائي للبذرة
  . أجريت العديد من الدراسات لتقدير المكونات العضوية والمعدنية لبذور العديد من أصناف التمور

  يبين متوسط محتوى بذور ستة أصناف من التمور الليبية1 رقم  دولجوال
  

  .متوسط محتوى بذور ستة أصناف من التمور الليبية. 1جدول رقم 
 )وزن جاف( المحتوى   المادة
  % 20.64  النشا

  % 2.46  السكريات المختزلة
  % 1.98  السكريات غير المختزلة

  % 9.20  الدهون
  % 6.43  البروتينات
  % 0.038  الكالسيوم
  % 0.112  الفسفور

  % 0.244  البوتاسيوم
  % 0.082  الصوديوم



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  % 0.161  الكلورين
 ppm 15.71  المنغنيز
  ppm 30.4  الحديد

  ppm 8.1  النحاس
  

  

  :كما يلي وتم تقدير المحتوى الكيميائي لنوى التمور العراقية حيث كانت التقديرات
 ،% 62.51كربوهيدرات و ، % 8.49دهون و ، %16.20 اليافوأ، % 5.22بروتين و ، % 6.46رطوبة 

  :ومنها  ،كما أظهرت التحاليل وجود نسب من األحماض الدهنية% . 1.12رماد و 
    حامض الميوستيكو ، %24.2حامض اللوريك و ، % 0.5حامض الكبرنيك و ، %0.7حامض الكبريك 

 3.2يتاريك حامض السو ، % 25.2حامض االوليك ولينوليك و ، % 9.9حامض البالميتيك و ، % 9.3
%  6.5 – 3.4و  ،دهون%  5.2 – 1.8وأثبتت الدراسات ارتفاع نسب الدهون والبروتين حيث كانت %.

وتقاربت نسبة األحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة فيها إضافة الرتفاع معدل األلياف التغذوية  ،بروتين
  :التركيب الكيمياوي لنوى التمروالجدول التالي يوضح  .فيها

  
 (%)النسبة   محتوىال

  % 10 – 5  رطوبة
  % 7 – 5  بروتين
  % 10 – 7  زيوت
  % 20 – 10  الياف

  % 65 – 55  كربوهيدرات
  % 2 – 1  رماد

  

تليها و ) االرجنينو الغلوتاميك، و االسبرتيك، ( وأشارت الدراسات إلى وجود نسب عالية من األحماض األمينية 
أما بالنسبة لزيت النوى فيتميز باللون األصفر . وبكميات قليلة ،والليسين ،ايزوليوسينو أحماض التربتوفان، 

، رقم 55 – 50، الرقم اليودي 1.46، معامل االنكسار  0.920الكثافة : الباهت ورائحته الطيبة وأهم صفاته
   : الموجودة في البذرة هي األحماض الدهنيةو  .210 – 205التصبن
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حامض المرستيك           و ، %24.2 – 17.4حامض اللوريك و ، %52.2 – 44.2لينوليك  + حامض األوليك
   .وهذه النسب محسوبة من األحماض الدهنية الكلية. 10.3 – 9.9حامض البالمتيك و ، 11.5 – 93

مــن مجمــوع األحمــاض اآلمينيــة فــي النــوى، ويتميــز %  50ويمثــل حــامض الجلوتاميــك واالســبرتيك واألرجنــين 
  : ر الباهت الذي يميل للخضرة وبرائحة زكية، وأهم مواصفاتهزيت النوى بلونه األصف

علـــى  1.4580ْم، ومعامـــل االنكســـار  20علـــى درجـــة  0.9174ْم، و  15علـــى درجـــة    0.9207الكثافـــة 
، أمــا  210 – 205، ورقــم التصــبن  55 – 50ْم، الــرقم اليــودي  25علــى درجــة  1.4633ْم ، و  40درجــة 

 :  27رقم  مر فكانت نسبها كما في الجدولاألحماض الدهنية في نوى الت
  

 .نسب األحماض الدهنية في نوى التمر 2رقم جدول  
  

  ( % )النسبة المئوية   نوع الحامض
  0.7  الكبريك
  0.5  الكبرنيك
  24.2  اللوريك

  9.3  الميوستيك
  9.9  البالميتيك

  25.2  األوليك واللينوليك
  3.2  الستياريك

  
 3رقم  ويتكون من عناصر معدنية مبينة في الجدول % 2 – 1وتحتوي نوى التمر على الرماد بنسبة 

 .العناصر المعدنية في رماد نوى التمر. 3رقم  جدول  
  

  ( % )النسبة المئوية   نوع الحامض
Mg  167  
K  605  

Ca  8.9  
Fe  3.7  
Na  39.8  
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Cu  2.8  
Li  1.23  
Cl 0.02  

  
  :كما يلي  ، وكانت النتائجوتم إجراء تحليل لفحم نوى التمر ،النوى كوقود لألفران الصغيرة عملويست

  

 (%)النسبة   المحتوى
  % 0  رطوبة

  % 808  مواد طيارة
  % 4  رماد

  % 0.67  الكثافة النسبية الظاهرية
  % 1.36  الكثافة النسبية الحقيقية 

  % 51  المسامية
  % 1.8  درجة االمتصاص االيوني

  
  

مــن وزن % 13إن بقايــا الصــناعات المعتمــدة علــى التمــور تشــمل النــوى واألقمــاع التــي تمثــل مانســبته 
التمــور، إضــافة إلــى األليــاف والمــواد الســكرية العالقــة التــي تفصــل عــن العصــير الســكري بالترشــيح، وهــي تبــاع 

وقـام أبـو . في تغذية الحيوانات إلى مربي الحيوانات، حيث استعملت نوى التمر المجروشة مع المخلوط العلفي
بدراســــة لتكــــوين المضــــاد الحيــــوي األوكســــي تتراســــيكلين مــــن نــــوى التمــــور، حيــــث تــــم ) 1993(زيــــد وآخــــرون 

اســــتخالص الليبــــدات بوســــاطة خلــــيط مــــن مــــذيبي الكلورفــــورم والميثــــانول وتقــــدير المضــــاد الحيــــوي األوكســــي 
، ودلت النتائج على أن لبيدات Bacillus subtililis NRRLB- 543تتراسكلين باستعمال البكتريا الحساسة 

ل، / غ  50نــوى التمــر مصــادر كربونيــة مناســبة للتكــوين الحيــوي لألوكســي تتراســكلين، وكــان أنســبها التركيــز 
 .وهي تمثل وسطًا تخمريًا جيدًا بعد إضافة المكونات الكيميائية األخرى

  
وفـي دراسـة أوليــة لتقيـيم تــأثير المستخلصـات الخــام لثمـار ونــوى نخيـل التمــر صـنف الزهــدي فـي اثنــين 

وخــط ســرطان الغــدة اللبنيــة ) Hep- 2(مــن الخطــوط الخلويــة الســرطانية همــا خــط ســرطان الحنجــرة البشــري 
  ).REF(وفي الخط الخلوي الطبيعي لجنين الجرذ ) AMN3(للفئران 
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بوسـاطة ) Invitro(تخلصات في مزارع خاليا الدم المحيطي البشري في الزجـاج وتقييم تأثير هذه المس

، %) MI( Mitioc Indexومعامل االنقسام الخيطـي %) Blast Index )BIحساب معامل التحول األرومي 
وتضـمنت الدراسـة التـي قـام بهـا  Chromosomal Aberration (CA)ودراسـة حـاالت الزيـغ الكرموسـومي 

الفعاليـة العالجيـة الثنـين مـن المستخلصـات المحضـرة مـن ثمـار ونـوى التمـر فـي ) 2009(ن الجريصي وآخـرو 
 :، كانت النتائجMammary Adenocarcinomaالفئران المخبرية الحاملة لسرطان الغدة اللبنية 

  
وبلغت إنتاجيـة % 7.4و % 24.33أعطى االستخالص المائي لثمار ونوى التمر إنتاجية بنسبة  .1

وعند االستخالص بالهكسان أعطت . على التوالي% 13.6و 14.2يثانولي لهما االستخالص اال
غ مـن محسـوق النـوى ولـم 100/ مـل 4.1النـوى زيتـًا ذا لـون أصـفر مخضـر وبنكهـة طيبـة بنسـبة 

 .تعط الثمار أي ناتج عندما استخلصت بهذا المذيب
   Hep-2يـا السـرطانية التأثير السمي للمستخلصات الخام لثمـار ونـوى التمـر فـي كـال خطـي الخال .2

اعتمـــد علـــى التركيـــز المســـتخدم ومـــدة التعـــرض وكـــان التـــأثير  Invitroفـــي الزجـــاج   AMN3و
ميكـرو  1000ساعة من تعريضها علـى الخاليـا بـالتركيز  72المعنوي األعلى للمستخلصات بعد 

 .مل/ غرام
المـــائي  للمستخلصــين% 89.4و  Hep-2 76.3حيــث بلغــت نســبة التثبــيط األعلـــى فــي خاليــا 

و % AMN3 84.1للثمـــار وااليثـــانولي للنـــوى وكانـــت نســـبة تثبـــيط هـــذين المستخلصـــين لخاليـــا  
 .على التوالي% 93.4

أبــدت المستخلصــات الخــام لثمــار ونــوى التمــر تــأثيرات تثبيطيــة طفيفــة فــي خــط الخاليــا الطبيعيــة  .3
REF  10000يــز عنــد الترك% 17.7و  21.1فقــد وصــلت أعلــى نســبة تثبــيط فــي هــذه الخاليــا 

 .مل، للمستخلصين المائي للثمار واأليثانولي للنوى على التوالي/ ميكرو غرام 
أدت المستخلصــات الخــام لثمــار ونــوى التمــر إلــى انخفــاض معنــوي فــي معــدالت معامــل التحــول  .4

 %. MIومعامل االنقسام الخيطي % BIاألرومي 
يثــانولي للنــوى اعتمــادًا علــى قيمــة تــم تحديــد الجــرع العالجيــة مــن المستخلصــين المــائي للثمــار واال .5

حيث أثبتـت التجـارب العالجيـة فعاليـة هـذين المستخلصـين فـي ) LD50(الجرعة المميتة النصفية 
اختزال حجم الورم وكانت الجرعة العالجية األعلى للمستخلصـين المـائي للثمـار وااليثـانولي للنـوى 
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مـن حيـث تأثيرهـا علـى اختـزال حجـم كغ من وزن الفأرة على التـوالي وهـي األفضـل / غ 1و  1.2
 .على التوالي%  83.8و  73.9الورم في الفئران بنسبة 

التـــي تمتلـــك فعاليـــة مضـــادة لألكســـدة  Anthocyaninsتعـــد ثمـــار التمـــر مصـــدرًا جيـــدًا لمركبـــات  .6
Antioxidant effect  والتي قد يكون لها دورًا في تثبيط عمليات األكسدة المرتبطة بعمليـة تكـون

  .الورم
 

وأثبتـــت التجـــارب صـــالحية النـــوى ومخلفـــات معامـــل التمـــور كمـــادة أوليـــة فـــي صـــناعة العلـــف المركـــز 
إن الكربوهيــدرات فــي نــوى التمــر تتــألف مــن الهمــي ســليلوز وهــو جــاهز للتحــول إلــى . الجــاهز ونصــف الجــاهز

يــوم علــى  45إن أحســن الظــروف لعمليــة إنبــات بــذور التمــر هــي . دكســتروز بالتحلــل الحامضــي أو األنزيمــي
والســكريات % 13.8م حيــث ازدادت نســبة الســكريات المختزلــة حتــى وصــلت فــي نهايــة الفتــرة إلــى  ْ 35درجــة 

، واســتعملت نــوى التمــر فــي أعــالف المجتــرات، حيــث لــوحظ ارتفــاع نســبة الرطوبــة مــن %16.28الكليــة إلــى 
تجهيـز العالئـق، وكانـت  أثناء عملية اإلنبات مما يساعد علـى عمليـات الطحـن والخلـط عنـد% 36إلى % 10

، وهــذا يــدل علــى أنــه بــإجراء عمليــة اإلنبــات تكــون نــوى التمــر مــادة أساســية فــي %6.9نســبة البــروتين فيهــا 
  .صناعة العالئق

   
  

  يوضح إنتاج األعالف من نوى التمر   والمخطط التالي
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  :اما استخدامات نوى التمر فمتعددة منها
  .أنبتت هدب العين، وأحدت البصر، وسودت العين نواة التمر إذا أحرقت وسحقت. 1
  .المرضع ةأ ر مغذيات والمد ا رت لحليب المبالنسبة لنوى التمر واستعماله كقهوة تعتبره النساء من أقوى ال. 2
  .يساعد نوى التمر إذا استعمل كبخور بعد الوالدة، إلعادة الرحم إلى مكانه، وللتخفيف من آالم المفاصل. 3
ى التمر في تسكين آالم األسنان، وذلك بتكسير النواة وجعلها في الفم، واستحالبها، فتقوم المادة يساعد نو . 4

  .بالتخدير لتميزها بطهم مر قابض االموجودة فيه
  ويقال. يستعمل ككحل، وذلك بطحنه وتحميسه على النار حتى يسود يقولون يجعل العيون واسعة وجميلة. 5

  .التمر يقوي رموش العينالمصنوع من نوى  إن الكحل
ويمكن استخدام الزيت الموجود فيها . و لتفتيت الحصى رايين  يستخدم لعالج السكر وتصلب الش.  6

  .صناعة الصابون منها في العديد من الصناعات و  لالستهالك اآلدمي ويدخل
 .الحيوانات عالئقفي تصنيع   تستخدم النواة  . 7
 
 


