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ABSTRACT 

 

The goal of this research is to produce a new fortified natural honey produced from Zahdi Dates 

(Phoenix dactylifera), this study consider to be the first that have made in this type of dates in Iraq 

(according to the search I made in libraries and research centers), after testing and analyze and 

experiments on the new product (and comparing with pairings) and after using instrumental 

analysis apparatuses like Gas Chromatography -  Mass Spectroscopy (GC-Mass) and others, it was 

found that the quantity of the product was multiplied by 4 and also it was found that the fortified 

honey is non-toxic for human being consumption (according to the study that was made on rats) 

and has anti-oxidant activity in addition to its anti-inflammatory activity and also can be used as 

food and treatment due to its dates composition specially the “Amide Compounds” like Oleic Acid 

Amide in addition to Nona Decane Amide and Bis-Dodcan Amide. Also, the new honey contains 

“Ester Compounds” like Tetra Decyl Ester, the fortified honey also contains acids and other 

compounds, the analysis results shows it contains a very active compound that has medical 

importance (comparing with the control) like: 

• 4-H-pyran-4-one,2,3dihydro-3,5dihydroxy-3,5-dihydroxy-6- methyl 

• 3,5-dihydroxy-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one,  

• 3-tert-butyl-1,3-oxazolidin-2-one 

The results also shows the fortified honey contain a very active compounds to free radicals like  

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) followed by non-fortified honey and date extracts in a 

percentage 98.34%, 76.25% and 60.47% consequently. Also, it was found an increase in the 
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activity against carbon tetrachloride (CCl4) for both enzymes Glutathione peroxidase (GPx) and 

Superoxide dismutase (SOD) 

 

 

Keywords: Zahdi Dates, fortified honey, GC-Mass Specroscopy, DPPH, CCl4 
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 الملخص

 Zahdi Dates (Phoenixتاج العسل المدعم بشكل طبيعي بالمكونات الفعالة لثمرة التمر الزهدي إنلى إيهدف البحث 

dactylifera)  جريته في المكتبات والمراكز أولى من نوعها في العراق )وحسب البحث الذي هذه الدراسة هي األدُّ حيث تع

جهزة أالمنتج الجديد )وبالمقارنة مع السيطرة(، باستخدام  جراء الفحوصات والتحاليل والتجارب علىإالبحثية العلمية(، وبعد 

ظهرت نتائج أوغيرها.  Gas Chromatography -  Mass Spectroscopy (GC-Mass)التحليل اآللي مثل مطياف الكتلة 

)وحسب  ن العسل غير سام وصالح لالستهالك البشريإوكذلك ف ،ضعافأربعة ألى إنتاج العسل قد تضاعفت إن كمية أالبحث ب

لى فعاليته إضافة باإل  Anti-Oxidant activityن له خاصية المضادة لالكسدة أالدراسة التجريبية التي اجريت على الجرذان( و

لى استخدامه كغذاء و كعالج الحتوائه على نفس المكونات إضافة , هذا باإل Anti-inflammatory activityضد االلتهابات  

وكذلك أميد النونا   Oleic Acid Amideليك وميد مثل أميد حامض األالموجودة في التمر وخاصة مركبات األالغذائية 

سترات يضا على مركبات اإلأ، ويحتوي العسل الجديد  Bis-Dodcan Amideضافة الى باإل  Nona Decane Amideديكان

ن أوجد ن خالل التحليالت لمكونات العسل الجديد, وغيرها من الحوامض والمركبات االخرى. م Tetra Decyl Esterمثل 

 Controlهناك مكونات فعالة جديدة  ظهرت في العسل المدعم  مقارنة بالمكونات الفعالة لكل من التمر الزهدي وعسل السيطرة 

Honey مثل : مية طبية أاذ ظهرت مكونات ذات ا 

• 4-H-pyran-4-one,2,3dihydro-3,5dihydroxy-3,5-dihydroxy-6- methyl 

• 3,5-dihydroxy-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one,  

• 3-tert-butyl-1,3-oxazolidin-2-one 

زاحة الجذور الحرة  إفعالية عالية جدا في  يمكونات فعالة للتمر ذيحتوي على  ن العسل المدعمأظهرت النتائج أكما وغيرها, 

picrylhydrazyl (DPPH)-1-diphenyl-2,2  76.25،  %98.34   خيرا مستخلص التمرأو  ،مدعماليليه العسل غير%  ،

  ن لالنزيمي 4CClن هناك زيادة في فعالية التأثير السمي لمادة رابع كلوريد الكاربون أعلى التوالي , كما تبين  % 60.47

(GPx) Glutathione peroxidase وSOD)( ide dismutaseSuperox     . 

 DPPH4CCl ,: تمر الزهدي , العسل المدعم, مطياف الكتلة, الكلمات المفتاحية
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  ةـــالمقدم -1

 معالجة وفي للكبد، كمنشط القديم الطب في التمر استعمل حيث الطبية، التمر فوائد القدماء والعرب والرومان اعنةرالف عرف

 لألعصاب، ومرمم الجنسية، للقدرة منشط والتمر.  األلياف على الحتوائه يوميا   تناوله على اعتاد لمن طبيعي وكملين البواسير،

 .[1] والرمال والحصى للكلى ومنظف للبلغم، طارد للسعال ومهدئ الشيخوخة، لمظاهر ومؤخر

 ( من المحاصيل التجارية المهمة في بلدان الشرق االوسط  إذ يوجد اكثر من .Phoenix dactylifera Lتعد فاكهة التمر )

تحوي نسبة عالية من السكريات  Palmaceaeصنف من اصناف التمور في مختلف انحاء العالم.  التمور فاكهة من عائلة 2000

الفيتامينات ونسبة عالية من  نوع من االمالح والمعادن و 15و %(5.6-2.3(%، البروتين )0.5-0.2(%، الدهون )44-88)

كما تحتوي التمور على االصباغ مثل الكلوروفيل وصبغة الكاروتين وصبغة االنثوسيانين، وتحوي ،  % ( 11.5-6.4االلياف )

التمور على نسبة عالية من مضادات االكسدة المهمة والضرورية للجسم  فمن بين المدى الواسع من المركبات الفينولية تحتوي 

 .[2] كمركبات اساسية في التمور P-Coumaric acid, Ferulic acid , Sinapic acidر على التمو

الطب لتاثيرها المباشر في  اختزال خطر حظيـْت مضادات االكسدة باهتمام واسع عند المهتمين بعلوم االغذية والباحثين في مجال 

. كما انها تقلل من اكسدة وتحطم  [3]يخوخة والصدماتاالصابة باالمراض المزمنة مثل مرض السرطان وامراض القلب والش

المسؤول عن الطعم و النكهة المتزنخة غير  oxidative rancidityفي جسم االنسان و تؤخر بداية التزنخ التأكسدي  DNAال 

العامة بتكوين مركبات سمية في اللون الذي ينجم عنه فقدان القيمة الغذائية لالغذية وتاثيرة على الصحة المرغوب فيها و التغير 

لذا يتطلب اضافة المواد المضادة لالكسدة لعرقلة او منع اكسدة الجزيئات الحيوية كالدهون و البروتينات و الكاربوهيدرات  ومنعها 

 .  [4]من هدم الفيتامينات والتي تزيد من مناعة الجسم

وصحته،  كما أقر العلم الحديث المتوارث الحضاري حول والعسل معروف لمعظم الناس كمادة غذائية مهمة لجسم اإلنسان   

كون عسل النحل مضاد حيوي طبيعي ومقوى لجسم اإلنسان )يقوى جهاز المناعة الذي يتولى مقاومة جميع األمراض التي 

 [5] تهاجمه

 الهدف من البحث:

التوصلللللل اللللللى تقنيلللللة حديثلللللة والول ملللللرة فلللللي العلللللراق النتلللللاج عسلللللل نحلللللل بمكونلللللات فعاللللللة للتملللللر الزهلللللدي ذات 

 االهمية الطبية  ودراسة الفعالية المضادة لالكسدة والمضادة لالحياء المجهرية والمضادة لاللتهابات. 
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 المواد وطرائق العمل  -2

 تحضير مستخلص التمر المائي 

ساعة  24مر الزهدي الطري في لترين ونصف  من الماء المقطر المعقم البارد ويوضع في الثالجة لمدة غم من الت 700تم نقع 

 وبعدها يخلط في الخالط  ويرشح  ثم يتم تركيزه باستخدام المبخر الدوار 

 تحضير مركزات تغذية النحل 

تم تحضير ثالث تراكيز من المستخلص المائي للتمر الزهدي. وخصصت ثالث خاليا نحل لتغذيتها لكل تركيز ووضع برنامج 

استخدمت ثالث  خاليا لكل معاملة وحرصنا على ان تكون الخاليا بنفس القوة لكي نحصل بشكل جدول لتحديد التركيز االفضل .  

 ثالث خاليا سيطرة . على نتائج بعيدة عن الخطأ باالضافة الى

 دراسة السمية للعسل المدعم طبيعيا

جرذ مختبري تم تقسيمها الى مجموعتين المجموعة االولى تم تجريعها بالتراكيز االتية باالنبوب الخاص بالتجريع  39تم استخدام 

ساعة تم انتخاب ثالثة  24لمدة  ( ملغم / كغم  اما المجموعة االخرى تم تجريعها بتراكيز مختلفة. بعد التجريع1000,100,10)  

يوم من التجريع  21جرذان من كل مجموعة عشوائيا يتم تشريحها  والثالثة الباقية من كل مجموعة يتم تشريحها بعد مرور 

 اليومي ويتم دراسة السمية من خالل مالحظة التغيرات النسيجية للكبد والكلى ويتم مقارنتها بالسيطرة

الزهفففففدل  وللعسفففففل العبيعفففففي المفففففدعم تالمكو فففففات الفعالفففففة للتمفففففر الزهفففففدل والغيفففففر الكشفففففم عفففففن مكو فففففات للتمفففففر -

 مدعم.

 فلللي ذكلللر ملللا حسلللب التقلللدير الهيلللدروجيني و المعلللادن : تلللم واللللرقم والسلللكريات ,والرملللاد الرطوبلللة تقلللدير

 نانومتر. 520 طول موجي الضوئي على االمتصاص جهاز بواسطة قدر : اللون ,  فحص.[6]

 

  الفعالية المضادة لالكسدةالكشم عن -

فللللللي الكشللللللف عللللللن الفعاليللللللة المضللللللادة لالكسللللللدة باسللللللتخدام الجللللللذور الحللللللرة المتولللللللدة مللللللن  [7] اتبعللللللت طريقللللللة

(DPPH)  ldiphenylpicrylhydrazy  لكللللللل مللللللن للتمللللللر الزهللللللدي  وللعسللللللل الطبيعللللللي المللللللدعم بالمكونللللللات

 الفعالة للتمر الزهدي والغير مدعم.
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الكشف عن قابلية العسل المدعم في  ازالة الجذور الحرة في داخل جسم الكائن الحي وتقييم فعالية  االنزيمين انزيم الكلوكاثايون -

  Superoxideو lutathione peroxidaseG (GPx)بيروكسيديز و انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز. 

SOD)( dismutase. 

للكشلللللف علللللن قابليلللللة العسلللللل الملللللدعم بالمكونلللللات الفعاللللللة للتملللللر الزهلللللدي اذ تلللللم اسلللللتخدام ملللللادة  [8]اتبعلللللت طريقلللللة 

اسلللللتخدم فلللللي  وقلللللدرابلللللع كلوريلللللد الكلللللاربون كملللللادة سلللللامة موللللللدة للجلللللذور الحلللللرة فلللللي داخلللللل جسلللللم الكلللللائن الحلللللي. 

 هذه التجربة خمسة وعشرون جرذ قسمت الى خمس مجاميع  كاالتي :  

 المجموعة االولى 

(a) مل/كغم( فمويا .1طرة( تم تجريعها جرعة ماء بتركيز ))السي 

(b) ( جرعت )( البارافين السائل: رابع كلوريد الكاربون1:1)السيطرة 

 المجموعة الثا ية

(a( جرعت :)من مستخلص التمر الزهدي 200 )ملغم/ كغم ) 

(b)  جرعت من مستخلص التمر  + رابع كلوريد الكاربون 

 المجموعة الثالثة

(a) ملغم/كغم( من العسل الغير مدعم. 200ت )جرع 

(b) جرعت من العسل الغير مدعم + رابع كلوريد الكاربون 

 المجموعة الراتعة

(a) ( 200تم تجريعها بالعسل المدعم )ملغم/كغم 

(b) جرعت بالعسل  المدعم + رابع كلوريد الكاربون 
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 جسم الكائن الحيقياس فعالية اال زيمات المضادة لالكسدة في داخل 

( وفعاليلللللللة انلللللللزيم السلللللللوبر اوكسلللللللايد ديسلللللللميوتيز GPXتلللللللم قيلللللللاس فعاليلللللللة انلللللللزيم الكلوكاثلللللللايون بيروكسللللللليديز )  

(SOD( استخدمت العدة التشخيصية ،Randox Laboratories, Ireland.) 

 

 تقدير المكو ات الكيميائية للعسل -

اسلللللتخدام (  فلللللي تقيللللليم المكونلللللات الفعاللللللة للعسلللللل الملللللدعم بالمكونلللللات الفعاللللللة للتملللللر الزهلللللدي. 9اتبعلللللت طريقلللللة ) 

 في الكشف عن مكونات العسل المدعم.  GC–Massتقنية ال 

 

 الفعالية  المضادة لاللتهاتات فحص -

الذابلللللة الملللللادة الفعاللللللة لللللللدواء تلللللم اذابلللللة العسلللللل الملللللدعم واللللللدواء القياسلللللي بملللللادة اللللللداي مثيلللللل فورمامايلللللد وذللللللك 

ويكلللللللون تركيلللللللز اللللللللداي مثيلللللللل  7.4القياسللللللي البلللللللرفين  ويلللللللتم تخفيفللللللله فللللللي بفلللللللر الفوسلللللللفات بلللللللاس هيللللللدروجيني 

% فلللللللي كلللللللل التخفيفلللللللات ويضلللللللاف املللللللل ملللللللن امللللللللي ملللللللوالر ملللللللن االلبلللللللومين المحضلللللللر ببفلللللللر 2.5فورمامايلللللللد 

ث دنتلللللرة االلبلللللومين بتعلللللريض درجلللللة مئويلللللة ولملللللدة ربلللللع سلللللاعة ويلللللتم اسلللللتحثا 27الفوسلللللفات ويحضلللللن بدرجلللللة 

االنابيللللب الحاويلللللة علللللى تراكيلللللز مختلفلللللة مللللن العسلللللل المللللدعم ملللللع اللللللدواء القياسللللي البلللللروفين ويللللتم احتسلللللاب تثبللللليط 

 عملية الدنترة مقارنة بفحص السيطرة الخالية من العسل ومن دواء البروفين باستخدام القانون :

inhibition= 100x { Vt/Vc -1} 

 

 شة : النتائج والمناق-3

يوم تم متابعة السلوك الفيزياوي كل الحيوانات تحت التجربة وقد اظهرت  21بعد تجريع الحيوانات بالمستخلص المائي ولمدة 

تصرفات طبيعية كما اظهرت الفحوصات النسيجية للكبد والكلى للحيوانات المختبرية المعاملة باستخدام المستخلص المائي بعد 

ت نسيجية عند تجريع اانات السيطرة باستخدام الفحص المجهري اذ تبين بانه التوجد اي تغيريوم مقارنة بالحيو 21مرور 
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يوم،  كما وجد ان الحيوانات المختبرية ذات تحمل جيد للعسل المدعم وتبين ذلك من خالل عدم وجود  21الحيوانات ولمدة 

 التغيرات النسيجية وعدم وجود وفيات من الحيوانات تحت التجربة. 

 ملغم / كغم للكبد والكلى مقارنة بالسيطرة 3000(مقطع نسيجي العلى تركيز مستخدم تحت التجرية 2( و )1ويوضح الشكل )

 

  250Mag Xمقطع نسيجي لكبد جرذ سيطرة غير معامل  على قوة تكبير  -أ

 

  250Mag Xملغم / كغم  على قوة تكبير  3000مقطع نسيجي لجرذ معامل ب -ب

 مقاطع نسيجية لكبد جرذ :(1) شكل
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 ملغم/كغم 3000معامل ب  -سيطرة       ب -أ

 

 ملغم/كغم 3000مقطع نسيجية لكلى جرذ معامل ب  -أ

 

 ةمقطع نسيجية لكلى جرذ السيطر -ب

  250Mag Xمقاطع نسيجية لكلى جرذ على قوة تكبير  :(2) شكل

 سيطرة  -ملغم/كغم            ب 3000معامل ب  -أ 

 

اذ وجد  ان النسبة المئوية للرطوبة والسكريات   الزهدي. للتمر الكيمياوي والتركيب السكري المحتوى (1م )يبين جدول رق

الكلية والمختزلة السكروز ، الكلوكوز، الفركتوز، المواد الصلبة الذائبة ، المواد الصلبة الغير ذائبة ، الحموضة النشطة، 

التوالي, وهذا %، على   1.9، 1.7، 0.37، 2.2، 6، 12، 82، 35، 38، 5.9، 74، 80البروتين، الدهون، الرماد االلياف ، 

 .[9]يتفق مع نتائج 
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 الزهدي للتمر الكيمياوي والتركيب السكري المحتوى :(1) جدول

Chemical content of Phoenix dactylifera L. 

% Content 

8 Moister 

80 Total Sugar 

74 Reducing Sugar 

5.9 Sucrose 

38 Glucose 

35 Fructose 

82 Soluble material 

12 Non Soluble material 

6 Active Acidity 

2.2 Protein 

0.37 Lipids 

1.7 Ash 

1.9 Fiber 

 

( مسح لمكونات الفعالة للمستخلص المائي للتمر الزهدي، العسل الغير المدعم بالمكونات الفعالة للتمر الزهدي 2يبين جدول رقم )

اذ اظهرت النتائج بانه كل النماذج تحت الدراسة المذكورة في اعاله تحتوي   ،الفعالة للتمر الزهدي، والعسل المدعم بالمكونات 

المكونات الفعالة التالية : الفينوالت ، االلكلويدات الفالفونات ، السكريات المختزلة, الصابونيات، السترويدات، التربينويدات, غير 

كما هو واضح في الجدول  اعلى في العسل المدعم بالمكونات الفعالة للتمر الزهدي ان تركيز المكونات الفعالة المذكورة كانت

 .[7] .أدناه
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 يبين مسح للمكونات الفعالة لمستخلص التمر المائي، العسل الغير مدعم والعسل الدعم. :(2جدول )

Honey supported with 

Date fruit active 

component 

Honey non supported with 

Date fruit active 

component 

Phoenix dactylifera 

Fruit water extract 

Active phytocomponent 

+++ ++ ++ Phenolics 

++++ +++ +++ Alkaloids 

++++ ++ ++ Flavonoids 

+++ +++ +++ Reducing sugars 

+++ ++ ++ Saponins 

++ ++ ++ Steroids 

+++ +++ +++ Terpenoids 

 

( الفينوالت الكلية والفالفونات لمستخلص التمر المائي، العسل الغير مدعم والعسل المدعم بمكونات التمر الفعالة 3كما بين جدول )

على التوالي. اما تركيز الفالفونات 19.25، 15.25،  12.33. اذ وجد ان تركيز الفينوالت في النماذج تحت الدراسة 

على التوالي. واوضحت النتائج ان العسل المدعم بالمكونت الفعالة للتمر الزهدي يحتوي على اعلى  27.68، 17.83،20.88

  .[8,9] تركيز من المكونات الفعالة المذكورة
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 الغير مدعم والعسل الدعم بمكونات التمر الفعالة تحديد الفينوالت الكلية والفالفونات لمستخلص التمر المائي، العسل :(3جدول )

Total Flavonoids Total Phenols 

(mg of GAE/g dw) 

Material 

17.83± .0.07 12.33± .0.031 Phoenix dactylifera Fruit 

water extract 

20.88± .0.064 15.25± .0.058 Honey non supported with 

Date fruit active component 

0.08±27.68 19.25± .0.042 supported with Date fruit 

active component 

 

 

النسلللب المئويللة لمكونلللات العسلللل كلللاالتي: الفركتللوز، الكلوكلللوز، الملللاء، الملللالتوز، الكاربوهيلللدرات   (4) ليبللين جلللدو

%، علللللللى التللللللوالي هللللللذا دليللللللل ان 0.49، 1.5، 3.9، 6.94، 16.95، 30.9، 37.93العليللللللا، السللللللكروز، المعللللللادن. .  .

المكونلللات السلللكرية والمعلللادن  الموجلللودة فلللي العسلللل الملللدعم بمسلللتخلص التملللر الزهلللدي  تقلللع ضلللمن الحلللدود الطبيعيلللة 

 .]10دليل على جودة العسل المنتج وتطابق نسبة السكريات مع المعادن بالنسب الطبيعية للعسل الطبيعي ]
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 المئوية لمكونات العسلالنسب : (4) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ وجلللد ان العسلللل الملللدعم بمكونلللات فعاللللة للتملللر ذو   ,( الكشلللف السلللريع علللن ازاللللة الجلللذور الحلللرة3يبلللين  شلللكل )

، 76.25، 98.34فعاليللللة عاليللللة جللللدا فللللي ازاحللللة الجللللذور الحللللرة يليلللله العسللللل الغيللللر مللللدعم  واخيللللرا مسللللتخلص التمللللر 

% عللللى التلللوالي  اذ ان .  وجلللد عنلللد الكشلللف علللن المكونلللات الفعاللللة فلللي العسلللل الملللدعم طبيعيلللا زيلللادة فلللي تركيلللز   60.47

 .[11,12] والفالفونات والتي لها دور كبير في ازاحة الجذور الحرة  الفينوالت

 

 

 

يبين قابلية مستخلص التمر المائي، العسل الغير مدعم والعسل الدعم بمكونات التمر الفعالة في ازاحة  :(3شكل )

 المدعم .العسل  - 3عسل الغير مدعم ،  -2مستخلص التمر،   -1الجذور الحرة 

 

0

50

100

1
2

3

No Honey component* % 

1 Fructose 37.93 

2 Glucose 30.9 

3 Water 16.95 

4 Maltose 6.94 

5 Higher Carbohydrates 3.9 

6 Sucrose 1.5 

7 Minerals 0.49 

1 2 3 
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اذ وجد عند اجراء المعاملة بـمادة , ( في داخل جسم الحيوانات المختبريةSOD( فيه دراسة فعالية االنزيمات )4يبين شكل رقم )

4CCl ( انخفضت فعالية االنزيمSODاذ ان المجموعة الرابعة من الحيوانات المختبري ، )اعطت اعلى فعالية  ةU/L920.31 عند

  U/L 870.6كانت  4CCL ( بدون اي معاملة ولكن عند معاملة الحيوانات المختبرية بمادة (SOD(  اي فعالية انزيم  (aتجربة 

(، (a) 468 ،)310.54b، المجموعة الثانية :  330 ،230.3(b)  (a)مقارنة بالمعامالت االخرى  اذ كانت المجموعة االولى 

 (، على التوالي. (760.25a )  ،)645bالمجموعة الثالثة: 

 

 Super oxide Dismutase)فعالية انزيم سوبر اوكسايد دسميوتيز )  :(4شكل )

 

وجد عند اجراء المعاملة بـ , الحيوانات المختبرية( في داخل جسم GPX( فيه دراسة فعالية االنزيمات )5كما يبين الشكل )

4CCl  انخفضت فعالية االنزيمGPX) أذ وحد ان المجموعة الرابعة  عسل مدعم بالمكونات الفعالة للتمر الزهدي من  . )

عند ( بدون اي معاملة ولكن (SOD( اي فعالية انزيم  (aعند تجربة U/L920.31الحيوانات المختبري اعطت اعلى فعالية 

  (a)مقارنة بالمعامالت االخرى  اذ كانت المجموعة االولى   U/L 870.6كانت  4CCL معاملة الحيوانات المختبرية بمادة 

330 ،230.3b)  : المجموعة الثانية ، )a) 468 ،)310.54(b) :760.25، المجموعة الثالثةa)  ،)645b ) . تم (، على التوالي

ت األكسدة في األنسجة, ان انخفاض فعالية انزيمات الكبد بشكل كبير في الفئران المعاملة كمؤشرحالة مضادا GSTو  SODقياس 

بالمقارنة مع مجموعة السيطرة الطبيعية والمعاملة بالعسل المدعم بمكونات التمر الزهدي اذ اظهر ت اعلى قراءات  CCl4بمادة 
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 .[11] .  نتيجة للجذور الحرة التي ادت تلف الكبد

والذي يؤدي   CCl4اكسدة اللبيدات في االغشية البالزمية للخاليا هو المصدر الرئيسي لسمية الكبد الناجم عن  وقد أفيد أن

Thiobarbituric acid reactive substances  (TBARS ، ) الى تولد  الجذور الحرة تؤدي الى زيادة كبيرة في كمية  

وهذا دليل الى  GPXو  SODولكن اظهر العسل المدعم بمكونات التمر الزهدي فعالية عالية جدا في زيادة فعالية االنزيمين ال 

اصالح انسجة الكبد  من المحتمل ان يعود ذلك لوجود المواد المضادة لالكسدة التي كان لها الدور الكبير في ازاحة الجذور الحرة 

 .[13,14](   مهمين لحماية الكبد (SOD(و GPX) واثبتت الدراسات ان االنزيمين ، 4CCl  ] [12ل المتكونة بسب مادة ا

 

 

 Glutathione peroxidase (GPX)فعالية انزيم   :(5شكل )

( فعاليللللة العسللللل المللللدعم بالمكونللللات الفعالللللة للتمللللر الزهللللدي كمضللللاد لاللتهابللللات مقارنللللة بالعقللللار القياسللللي 6يبللللين شللللكل )

% مقارنلللة بالعقلللار القياسلللي 94.6ملغلللم /ملللل ملللن العسلللل الملللدعم اعطلللى فعاليلللة تثبللليط   200البلللروفين اذ وجلللد ان تركيلللز 

ئج تثبلللليط دنتللللرة االلبللللومين تللللزداد بزيللللادة تراكيللللز العسللللل %. كمللللا اشللللارت نتللللا84.57البللللروفين المسللللتخدم قيللللد التجربللللة

الملللدعم . ملللن المحتملللل ان يعلللود ذللللك لوجلللود تراكيلللز عاليلللة ملللن الفينلللوالت والفالفونلللات التلللي يكلللون لهلللا دور فلللي تثبللليط 

 .[15]المصدر رقم دنترة االلبومين وهذا يتفق مع 
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                                                   µg/ml 

 يبين فعالية العسل المدعم بالمكونات  الفعالة للتمر الزهدي والبروفين كمضاد لاللتهابات :(6) شكل
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No Chemical Component Control 

Honey 

Date Pame 

Fruit 

Supported Honey 

1 3-tet-butyl-2-oxo-1,3oxazolidin   + 

2 Docosanoic Acid  +  

3 Pyridine  +   

4 4-H-pyran-4-one,2,3dihydro-

3,5dihydroxy-3,5-dihydroxy-6- 

methyl 

  + 

5 2-Furancarboxaldehde,5- 

(hydroxymethyl) 

  + 

6 3-Methyl-2-buten-1-                           +   

7 Eicosanoic Acid  +  

8 Alpha-D-Glucopyranoside,   + 

9 3,4-Anhydro-d-galactosan   + 

10 2-Oxabicyclo[2.20]hex-5-en-3-

one 

  + 

11 n-Hexanal  +   

12 Alpha-D-Glucopyranoside   + 

13 Aspargine  +  

14 2-Furanmethanamine   + 

15 Aspartic Acid  +  

16 Cis-4-Decenal   + 
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 GC-Mass يمثل نتائج فحوصات المكونات الفعالة للعسل المدعم بالتمر باستخدام جهاز الـ   :(5جدول )

 

 

17 Octane  +   

18 13-Docosenamide   + 

19 2-Furaldehyde  +   

20 Glucose Glutamic Acid  +  

21 Furfurylalcohol  +   

22 1,2-Benzendicarboxylic 

acid,diisooctyl ester 

  + 

23 Hexadecanoic Acid  +  

24 Linolenic Acid    

25 n-Hexanol +   

26 Heptadecanoic Acid  +  

27 n-Nonane  +   

28 Benzylalcohol  +   

29 Phenylacetaldehyde  +   

30 Cadeonic Acid  +  

31 Heptanoic acid   +  

32 n-Nonanal  +   

33 2-Phenylethanol  +   

34 Coumarin +   
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.   GC-Mass ( نتلللائج فحوصلللات المكونلللات الفعاللللة للعسلللل الملللدعم بلللالتمر باسلللتخدام جهلللاز الـلللـ         5يبلللين جلللدول )

مقارنلللللة  GC-Massز الــلللللـ اذ وجلللللد ان هنلللللاك مكونلللللات فعاللللللة جديلللللدة  ظهلللللرت فلللللي العسلللللل الملللللدعم  باسلللللتخدام جهلللللا

( اذ ظهلللرت مكونلللات ذات اهميلللة 5بالمكونلللات الفعاللللة لكلللل ملللن التملللر الزهلللدي وعسلللل السللليطرة كملللا مبلللين فلللي جلللدول )

 طبية وتضمنت 

3-tert- butyl-2-oxo-1,3Oxazolidine, Alanine, N, allyloxycarbonyl- butyl ester, 4. 4, 6- 

Trimethyl/ tetrahydro-1,3- Oxazine-2, one, 4H-pyran, dihydrox-6- methyl, 2 propyl- 

tetra hydro pyran-3-One  

تبلللين, هلللذه الدراسلللة بأنللله قلللد تلللم التوصلللل اللللى طريقلللة ذات جلللدوى اقتصلللادية لكونللله يمكلللن االسلللتفادة ملللن التملللر الزهلللدي 

بقة والهميتللله الطبيلللة تلللم النتلللاج حصللليلة عاليلللة  ملللن العسلللل ذو االهميلللة الطبيلللة  مقارنلللة لملللا قلللد ثبلللت فلللي الدراسلللات السلللا

اسلللتكمال دراسلللتنا فلللي دراسلللة فعاليلللة مضلللادات االكسلللدة ووجلللد انهلللا فعاللللة جلللدا  فلللي ازاللللة السلللمية الناتجلللة علللن الجلللذور 

الحلللرة وذللللك يعلللود الحتلللواء تركيبللله الكيميلللائي عللللى علللدد كبيلللر جلللدا  ملللن االواصلللر المزدوجلللة وبلللذا سلللوف يكلللون هلللذا 

ملللة للوقايلللة ملللن السلللرطانات واالملللراض المزمنلللة االخلللرى باالضلللافة اللللى خفلللض البحلللث ذا جلللدوى النتلللاج ملللادة فعاللللة مه

  .[15] الكولسترول وحماية الكبد والقلب من الجهد التأكسدي الذي يتولد عن وجود الجذور الحرة في جسم االنسان

 

المكونات ذات اهمية طبية  اذ  ( المكونات الفعالة في العسل المدعم بالمستخلص المائي للتمر الزهدي اذ ان معظم6يبين جدول )

وجد ان هناك العديد من المواد الطبية التي ظهرت في المنتج الجديد ولم توجد في مستخلص التمر او العسل الطبيعي ومن المحتمل 

ج وفائدته يعود ذلك لتغذية النحل على المكونات الفعالة للتمر الزهدي مما ادى الى زيادة الفعالية المضادة لالكسدة للعسل المنت

 .[20-16] العالجية

للتمر الزهدي وعسل السيطرة والعسل المدعم  GC- MASS( المكونات الفعالة المشخصة باستخدام جهاز ال 6يبين جدول )

 بالمكونات الفعالة للتمر الزهدي
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(: المكونات الفعالة في العسل المدعم بالمستخلص المائي للتمر الزهدي6جدول )  

 

 

 

 

 

 

Mol. Weight Formula Compound Name R.Time 

 

Peak No.  

143 2NO13H7C 3-tet-butyl-2-oxo-1,3oxazolidin 7.756 1 

144 4O8H6C 

 

4-H-pyran-4-one,2,3dihydro-

3,5dihydroxy-3,5-dihydroxy-6- 

methyl 

8.975 2 

126 3O6H6C 2-Furancarboxaldehde,5- 

(hydroxymethyl) 

10.742 3 

504 16O32H18C Maltotriose 12.042 4 

144 4O8H6C 3,4-Anhydro-d-galactosan 13.375 5 

96 2O4H5C 2-Oxabicyclo[2.2.0]hex-5-en-3-one 15.842 6 

164 5O12H6C Alpha-D-Glucopyranoside 19.392 7 

111 NO9H6C 2-Furanmethanamine 19.783 8 

154 O18H10C Cis-4-Decenal 21.233 9 

337 NO43H22C 13-Docosenamide 23.383 10 

390 4O38H24C 1,2-Benzendicarboxylic acid, 

diisooctyl ester 

24.958 11 
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 :  االستنتاجات -4

تم تحضير منتج جديد من العسل المدعم بالمكونات الفغالة للتمر الزهدي , وجودة عالية وذلك لكون نسب السكريات والمعادن 

باالضافة الى ذلك وجد ان له  DPPH القياسية ذو فعالية عالية في ازاحة الجذور الحرة المتولدة من مادة الفات صمطابقة للموا

المولدة  4CClفي اعادة بناء انسجة الكبد وازاحة التاثير المتسبب من مادة   GPXو    SODدور في زيادة فعالية انزيمات الكبد 

ضافة لذلك وجد ان العسل المدعم له دور في خفض نسبة الدنترة لاللبومين وهذا للجذور الحرة في داخل حسم الكائن الحي باال

من المحتمل ان يدل على فعالية العسل في خفض نسبة الاللتهابات.  وجد ان العسل المنتج يحتوي على مكونات جديدة تختلف عن 

 المكونات الموجودة في عسل السيطرة ومستخلص التمر وذات فعالية دوائية مثل:

 

3-tet-butyl-2-oxo-1,3 oxazolidine, 4-H-pyran-4-one,2,3dihydro-3,5dihydroxy-3,5-dihydroxy -6- 

methyl, 2-Furancarboxaldehde,5- (hydroxymethyl), Maltotriose, 3,4-Anhydro-d-galactosan, 2-

Furanmethanamine, Cis-4-Decenal, 1,2-Benzendicarboxylic acid, diisooctyl ester, Alpha-D-

Glucopyranoside 
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 جدول تالمختصرات

 المختصرات االسم العلمي ت

1 Gas Chromatography -  Mass 

Spectroscopy 

GC-Mass 

2 Diphynel Picryl Hydrazine DPPH 

3 Tetra Carbone Chloride CCL4 

4 Super Oxide Dismutase SOD 

5 Glutathione peroxidase GPx 

6 Unit per liter U/L 

7 Thiobarbituric Acid reactive Substances TBARS 
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