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الملخص
ذكر في القران الكريم واألحاديث النبوية الشريفة العديدد ندن أندوا النباتدا وننهدا األرا المند
) Salvadora Persica (Kabatبسبب فوائده الصحية العالجية وأ لد لليدا اسدم ال ثكبداث  .وتنتدا مندار
األرا الكبدداث ب عددم حلددو لنددد الن د  ،الذ حددار نددادام أم ددر اللددون ،ورائحددة ل ريددة .والنتشددار لدداد
تناولهددا فددي النن قددة الجنوبيددة ال ربيددة نددن الننلك دة العربيددة السددعودية ،لددذا فقددد تسددتهدف البحددث تجددرات التحلي د
الكينيائي للمنر وتقدير السنية  ،وأجري الدراسة بامتيار الكباث ندن السدو النحلدي بنديندة جدا ان بجندوب
الننلكة العربية السعودية.
وقد أظهدر نتدائ التحليد الكينيدائي للمندار الكانلدة النجففدة احتدوات المندر للد  %7..2ر وبدة
 %6..9،بددروتين  % 27..7 ،كربوهيدددرا  %6.99،دهددون %7.7.،أليدداف  %9..9،رندداد .كنددا لددوحظ
ارتفا نحتواها نن البوتاسيوم  ...7نلجم0../جم والكالسيوم  ...0نلجم0../جدم وصدب ة االنموسديانين
 Anthocyaninوهددي الصددب ة الرئيسددية فددي المنددر حيددث بل د .6...77نلجددم0../جددم  .كنددا ظهددر
احتددوات المندار للد السدابونين  9.2.7نلجددم0../جددم وحنددف الفيتيد  7.72نلجددم0../جددم وللد نسددب
لاليددة نددن الفالفونددا وكددذل التانينددا الت د بل د 66..99نلجددم0../جددم والتددي أمبت د الدراسددا ت ميرهددا
الوقائي والعالجي نن حاال نر ية لديد  .كنا قددر النعدادن المقيلدة كددلي للد السدنية فدي كد ندن البدذر
ولب المندر وظهدر ملوهندا ندن العناصدر السدانة  ،ولندد نقارندة تركيد ا النعدادن المقيلدة فدي المندر بالحددود
القصدددول النسدددنو بندددا هدددو ندددذكور فدددي لجندددة دسدددتور األغذيدددة للفواكدددا Codex Alimentarius
) Commission (CAC, 1998وجد أن نحتواهدا ندن بعدف النعدادن المقيلدة يقدف فدي الحددود ا نندة  ،نندا
رور تجرات الن يد نن الدراسا للد
يجع تناو المنر آننا لالستمدام ا دني .هذا وقد ملص البحث تل
المنر للتعرف لل أهنيتها ال ذائية والعالجية واالقتصادية لإلنسان.

المقدمة
ذكدر منددار شددجر األرا المند " Salvadora Persica "Kabatفددي العديددد نددن الكتددب
السدناوية  ،ماصددة القدران الكددريم  ،وأو دح أحاديددث الرسددو نحندد لليددا الصدال والسددالم أهنيدة العديددد نددن
النباتدا والتددي بل د أكمددر ندن  2.نباتددا .وقدد أكدد ) Marwat, et al., (2009أهنيددة تلد النباتددا كنددواد
غذائية وكذل استمدانها في لالج نمتلف األنراف.
وقدد أو د كد ندن ) Farooqi and Srivastava (1999); Kokwaro (2000أن األرا
لبار لن أشجار ص ير دائنة الم ر يتراو ولها نا بدين  2-9أنتدار وتعتبدر ندن األشدجار النعندر حيدث
يبلغ نتوس لنرها نحو منسة ولشرون لانا وقد يص تل نائدة لدام لنددنا تتدوافر الظدروف النماليدة لننوهدا
واتماذ الال م نحو حنايتها نن األنش ة البشرية النمتلفة.
وت هر شجر األرا في فص الربيف وتمرج المندار للد شدك حبيبدا نمد الحندص وتكدون ذا
لون أحنر لها نذا جيد  ،وتدم في بعف الصنالا ال بية أباب ين . 7..9،
ويذكر الع ار  7...أن مندر األرا النا د لذيدذ ال عدم ي كلدا النداغ واألغندام واإلبد  ،و عندا
النرك العالني لل ابا ال رالية World
 ،بيننا أو
نرٌّ نا دام أم ر اللون  ،لكنا يصب حلوا نت ن
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) Agroforestry Centre (WAC,2010أن منار األرا تكون ذا شك كروي يص ق رها تلد ندابين
 9نددم  0. ،نددم  ،ولندددنا تن د تصددب ذا لددون وردي تل د قرن د ي  ،وتصددب شددبا شددفافة لندددنا تن د ،
ويكددون لهددا عددم حلددو الذ وحددار قلدديال وذا رائحددة ل ريددة  ،وينكددن أن تلك د نيئددة أو ن بومددة أو تجفددف
وتم ن  ،وقد أوص رسو هللا سيدنا نحند صدل هللا لليدا وسدلم للد حسدن امتيدار مندر األرا وأ لد لليدا
اسم ال ثكباث بفت الكاف والبات النوحد النمففة والمات النملمدة ففدي الصدحيحين ن ندن حدديث جدابر بدن لبدد هللا
ر ي هللا لنا قا كنا نف رسو هللا صل هللا لليا وسلم نجني الكباث فقدا ن للديكم باألسدود نندا فأندا أ يبدا
) ،(Marwat, et al., 2009وأ اف ) Khatak, et al., (2010أن مندار األرا حلدو وصدالحة للكد
ولها مصائص لالجية فهي ارد للري  ،ندر للبو  ،ويعتقد أن لها ت مير جيد لل لدغا المعبان.
لددذل فقددد تتجهد العديددد نددن الدراسددا العلنيددة لالسددتفاد نددن األج د ات النمتلفددة نددن أشددجار األرا
البدذور ،السدا  ،األورا وفد هدذا الصددد فقدد أظهدر دراسدة )Ramadan and Amorse (2004
ارتفا نحتول بذور شجر األرا نن ال ي نقارنة ببذور السنسم  ،الق ن  ،الفو السوداني  ،والمدرو وهد
نن ال يو الشائعة ف اإلستمدام وبالتالي فأن تنتاج ال ي ندن شدجر األرا يعتبدر أحدد أهدم النجداال الوالدد
النمير لالهتنام نن الناحية االقتصادية.
كنددا أو د الع ددار  7...أن العديددد نددن الشددركا قددد قان د باسددتمدام جددذور وأغصددان شددجر
األرا ف تح ير نعاجين األسنان دون ت افة أي نواد كيناوية نظرا للتد مير ال دار لتلد النركبدا الكينائيدة
للد صددحة وسددالنة الفددم واألسددنان  ،و أشددار دراسددة ) Marwat,et al., (2009الد تنكانيددة اسددتمدام
أغصددان أشددجار األرا الجافددة كوقددود  ،كنددا أنكددن اسددتمدام أوراقددا كعلددف للحيوانددا  ،ولحنايددة األسددنان نددن
التسوغ  ،وللوقاية نن رائحة الفم الكريهة فقد أوص دراسة العتيبي  7..2بأنتداج العلكدة ندن سدا وجدذور
األرا .
ويرل ) El Mostehy, et al., (2003أن شجر األرا يستمدم لنندف العدادا السديئة نمد ندص
األصدددابف والتددددمين .وأظهدددر و ار ال رالدددة األنريكيدددة United States Department of
) Agriculture (USDA, 2010أن مشب األرا ينكن أن يستمدم في تصنيف الح ب والفحدم .وندف ذلد ،
فال يتم استمدانا ل هي اللحم ألنا يتر عنا نرا.
و نددن مددال دراسددة اسددت اللية قددام بهددا اللبددان  7.0.أجريد بهدددف التعددرف للد ندددل انتشددار
لدداد تندداو تل د المنددر وماصددة فددي نن قددة جددا ان فددي جنددوب الننلكددة العربيددة السددعودية.أظهر نتددائ تل د
الدراسددة أن غالبيددة الفئددا العنريددة  %27.2تتندداو هددذه المنددر  ،كنددا نف د تندداو المنددر كانلددة القشددر
والبددذور وأن تناولهددا يددتم لددن ريدد نصددها بعددد الددتملص نددن قشددورها وبددذورها .كنددا أكددد نسددبة كبيددر
 %20.7نن تل الفئا العنرية أن عم المنر شبيا ب عم السوا في حين رأ نسبة تتراو بدين - %..9
 %06.7أن عنها شبيا بالكر والعنب ،ورجح نسبة نلنوسة  %97..أن تناو المنر قد نت لنا عندا
نقبدوال جيدددا ،تال أن نسددبة ننمف ددة نولددا  %70.2نددن الفئددا العنريددة كاند تتندداو المنددر نددن أجد قينتهددا
ال ذائية.
ونظرا لتناو العديد نن الدراسا فدي الننلكدة العربيدة السدعودية التركيدب الكينيدائي ألجد ات جدذور
سيقان وأورا شجر األرا نف اإلغفا التام للمنار  ،وكذل النعدام الدراسدا لدن التقيديم الكينيدائي ونسدتول
السددنية فددي تلد المنددر ال يبددة  ،لددذل يصددب نددن األهنيددة بنكددان تجددرات دراسددة للنيددة للتعددرف للد العناصددر
ال ذائيددة والنعدنيددة ،ون ددادا األكسددد نم د الفالفونيدددا والصددب ا النوجددود فددي من در األرا الكبدداث ،
وكذل تقدير كنيا النعادن المقيلة النوجود كدلي لل نستول السنية ف المنار.
النواد وال ر
أوال  :إعداد ثمار األراك ( الكباث )
ذا اللون القرن ي نن السو النحلي بندينة جدا ان
الكباث كانلة الن
تم شرات منار األرا
بجنوب الننلكة العربية السعودية  ،وأجري لنلية الفدر اليددوي بهددف الدتملص ندن المندار النع وبدة أو غيدر
 ،مم أجري لنلية ال سي األولي لن ري استمدام الرش الددوش اليددوي للدتملص ندن األتربدة
تانة الن
أو أي نبيدددا حشددرية  ،وتصددفيتها وتعبئتهددا فددي أكيدداغ بالسددتي ن لقددة  ،وو ددع فددي حافظددا نددف الددمل
النجروش لنقلها إلجرات النعانال الكينيائية لليها  ،وبعد وصو العينا تل نكدان تقاندة الباحمدة  ،تدم فر هدا
نر أمرل للت كد نن لدم وجود ل ب أو تمنر ،ونن مم تجرات النعانال الكينيائية ؛ حيث غنر المندار فدي
نحلو هيدروكسيد الصوديوم ) NaOHتركي ه  %.لند 7.مانية لل درجدة حدرار  ْ 0..-6.م حسدب
ريقة ) ، Whiting (1992مم تم تجرات لنلية الش ف بالنات البارد  ،وتصفيتها نن الندات ال ائدد  ،مدم تركهدا
لتجف في الظ لل أواني ألد للتجفيدف كدي تحداكي تلد حدد ندا أواندي التجفيدف الشنسدي حسدب ندا ذكدر فدي
ريقدة ) ، Karathanos, et al., 2000وجففد العيندا فدي الظد للد درجدة حدرار تراوحد ندا بدين
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 .9-..م لند تراوح نا بين  27-..سالة  ،نف نالحظة تقليب العيندة ندن فتدر ألمدرل والدتملص ندن أي
منار قد يكدون أصدابها الع دب  ،وبعدد ذلد تدم حفدظ العيندا بالتجنيدد فدي أكيداغ بالسدتي نفرغدة الهدوات لحدين
تجرات التحالي الكينيائية.
ثانيا  :التحليل الكيميائي للثمرة
تم تقدير نحتول المنر نن ر وبة ،بدروتين ،دهدون ،أليداف ،رنداد ،كربوهيددرا وبعدف العناصدر
النعدنية نم الكالسيوم ،الفسفور ،الصوديوم ،البوتاسيوم ،الن نيسيوم ،الحديد في نعان نعهدد بحدوث تكنولوجيدا
األغذيدة بجنهوريدة نصدر العربيدة باسدتمدام ال در الندذكور فدي ) . AOAC (2000كندا تدم تقددير كد ندن
التانينا  ،السابونينا  ،حنف الفيتي  ،نجنولة صب ا األنموسيانين  ،صب ة بيتدا كداروتين  .وتند نقارندة
هذه النستويا بتلد الندرجدة فد النواصدفا الدوليدة نمد نواصدفا لجندة دسدتور األغذيدة للفواكدا Codex
)Alimentarus . Commission (CAC,1998كنددا تددم تقدددير نحتددول المنددر نددن بعددف ن ددادا
األكسدد نمد الفالفونيددا  ،الكدافيين  ،وكدذل تدم تقددير بعدف التانيندا ، Epicatechin، Catechin ،
GallicAcid، Epicatechin Gallate Epigallocatechin Gallate،Epigallocatechin
 ISorhamnetin،فددي نمتبددرا ايدددا بندينددة الريدداف قسددم الكينيددات باسددتمدام جهددا  HPLCبأسددتمدام
ال ر النرجة ف دراسة ك نن )Whiting (1992) ; USDA (2009
ثالثا  :تقدير العناصر الثقيلة والسمية :
قددر العناصددر المقيلددة نددن الد رني  ،الكددادنيوم ،ال ئبد  ،الرصدداص ،الكددروم كدددلي للد ندددل
احتنالية تواجد أحد لوان السدنية فدي مندار األرا الكبداث فدي نعاند نركد نراقبدة السدنوم بنن قدة نكدة
النكرنددة باسددتمدام جهددا النسد ال ددوئي وباألشددعة فددو البنفسددجية ،وجهددا الكروندداتوغرافي ال ددا ي و يددف
الكتلة ،حيث فحص لينا بذور ومنار األراك ( الكباث)  ،وتم حساب نتوس تواجد تلد العناصدر فدي البدذور
والج ت الن كو نن المنار المالية نن البذر ال ا جة ونقارنة هذه النستويا بتل الندرجة في النواصدفا
الدولية نم لجنة دستور األغذية الفواكا ).(CAC, 1998

النتائج والمناقشة
أوال :نتائج البحث :
التركيب الكيميائي لثمرة الكباث:
تشير النتائ النو حة في ك نن جدو  7 ، 0تل نحتول المنر ندن العناصدر ال ذائيدة نقددر
بدددددالجرام0../جدددددم ندددددن الدددددو ن الجددددداف حيدددددث بل ددددد نسدددددبة البدددددروتين 6..9جدددددم0../جدددددم والددددددهون
6.99جدددم0../جدددم واألليددداف 7.7.جدددم0../جدددم والرنددداد 9..9جدددم0../جدددم والكربوهيددددرا بنسدددبة
 27..7جم0../جم والجلوكو  79..7جم0../جم و الفركتو 07.7.جم0../جم
محتوى ثمرة الكباث من العناصر المعدنية:
جدو  7نحتول المنر نن بعف العناصدر النعدنيدة نلجدم0../جدم للد أسداغ الدو ن
يو
الجدداف  .حيددث تو د النتددائ احتددوات المنددار للد كنيددا نتفاوتددة نددن األندال النعدنيددة كالكالسدديوم والفسددفور
والصددوديوم والبوتاسدديوم والن نسدديوم والحديددد  ،وتتددراو نسددبتها فدي المنددار نددا بددين  ..00تلد  % ...7للد
أسدداغ الددو ن الجدداف .حيددث تحتددو لل د  ...0.نلجددم0../جددم نددن الكالسدديوم ..00. ،نلجددم0../جددم نددن
الفسددددفور  ..79. ،نلجددددم0../جددددم نددددن الصددددوديوم  ...7. ،نلجددددم 0../جددددم نددددن البوتاسدددديوم ...6. ،
نلجم0../جم نن الن نيسيوم  ،وانمفف نحتواها نن الحديد فلم بتجاو ...79نلجم0../جدم .ولنوندا تشدير
النتائ تل ارتفدا نحتدول المندر ندن كدال ندن البوتاسديوم والكالسديوم بدرجدة كبيدر نقارندة بالعناصدر النعدنيدة
األمرل.
محتوى ثمرة الكباث من مضادات األكسدة :
 -1الصبغات النباتية:
صب ا المنار لبار لن نجنولة نركبا نسدئولة لدن ظهدور األلدوان فدي المندار وتنقسدم تلد ن صدب ا غيدر
قابلة للذوبان في الندات وتدذوب فدي الددهون نمد ن الكلدوروفيال  ،والكاروتينيددا  ،وصدب ة الليكدوبين الحندرات،
وأمددرل وهد تلد الصددب ا التددي تكددون قالبددة للددذوبان فددي النددات وتشددن ن االنميوسدديانينا وتكسددب النبددا لونددا
يتراو بين األحنر تل األ ر ) (Ankit, et al., 2010وقدد اظهدر تحليد مندر الكبداث كندا هدو فدي جددو
 .6...77نلجددم 0../جددم فددي حددين
 .ارتفددا نحتواهددا نددن نجنولددة صددب ا األنموسدديانين حيددث بل د
تالش تقريبا صب ة البيتا كاروتين حيث لم تتجاو  ....9نلجم 0../جم.
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جدول ( :)1نسبة الرطوبة في الثمرة بعد التجفيف في الظل جم 111/جم
الوزن قبل التجفيف
0...

%
9.

الوزن بعد التجفيف
79.

جدول (  :)2التركيب الكيميائي لثمرة الكباث
النسبة المئوية*
7..20
6..9
6.99
7.7.
9..9
27..7
79..7
07.7.

المكون
رطوبة
بروتين
دهون
ألياف
رماد
كربوهيدرات
جلوكوز
فركتوز
* مقدرة بالجرام111/جم وزن جاف

جدول ( :)3محتوى ثمار الكباث من بعض العناصر المعدنية
الكمية*
...0.
..00.
..79.
...7.
...6.
...79

المكون
الكالسيوم
الفوسفور
الصوديوم
البوتاسيوم
المغنسيوم
الحديد
* مقدرة بالمللجرام111/جم وزن جاف

جدول ( :) 4محتوى الثمرة من صبغات األنثوسيانين و البيتا كاروتين
الكمية*
.6...77
....9

الصبغة
األنموسيانين
بيتاكاروتين
* مقدرة بالمللجرام111/جم وزن جاف

 -2الفالفونات
تنم الفالفونا نجنولة كبير نن النركبا الفينوليدة  ،ويشدير جددو  9تلد نحتدول المندر ندن
بعف أنوا الفالفونا  .وقد كان تركيد  Rutinهدو األللد حيدث وصد تلد  60....نلجدم0../جدم بينندا
كان تركي  ISorhamnetinهو األق حيث وص تل  ...02نلجدم0../جدم  .كندا كدان تركيد الكاتشدينا
 Catechinهدددددددددددو 0.69.نلجدددددددددددم0../جدددددددددددم  Epicatechin ،هدددددددددددو  7..72نلجدددددددددددم0../جدددددددددددم ،
 Epigallocatechinهو  ..97.نلجم0../جم نتوافقا نف ). Ziegler (2001
جدول ( :)5محتوى الثمرة من بعض مواد الفالفونات
الكمية*
60....
6....
0.69.
7..72
..97.
..269
..66.
..27.
...02

المكون
Rutin
Narengenin
Catechin
Epicatechin
Epigallocatechin
Epicatechin Gallate
Epigallocatechin Gallate
Gallic Acid
ISorhamnetin
* مقدرة بالمللجرام111/جم وزن جاف.
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 -3السابونين والفيتيك والتانينات والكافيين:
يوجددد السددابونين وحنددف الفيتي د والتانينددا ل داد فددي بعددف أج د ات النبددا نم د ن الجددذر  ،المنددار  ،اللحددات ،
نن التحلي الكينيائي جدو  9ارتفا نسبة ك نن السابونين والتانينا فدي الكبداث حيدث
والبذور وقد ات
بل د 9.2.7.نلجددم0../جدم  662.9،نلجددم 0../جدم  ،للد التددوالي  ،وانمف د نسددبة حندف الفيتيد فلددم
تتجاو 7.72نلجدم0../جدم وتالشد نسدبة الكدافيين حيدث سدجل  ...77نلجدم 0.. /جدم وقدد أكدد دراسدة
) Neclas (2008تل النعدال .
جدول( :)6محتوى الثمرة من السابونين حمض الفيتيك والتانينات والكافيين
الكمية*
9.2.7..
7.72.
662.9..
...77

المكون
السابونين
حنف الفيتي
التانينا
الكافيين
* مقدرة بالملليجرام111/جم وزن جاف

محتوى ثمرة الكباث من العناصر الثقيلة السامة :
تددلمر الجرلددا العاليددة نددن النعددادن المقيلددة بشددك لددام لل د وظددائف الكبددد  ،وينكددن أن تسددفر لددن
أ رار أو انمفاف في وظيفة الجها العصبي النرك ي والعقلي ) (Permenter ,et al. 2011ويتبين ندن
التحليد الكينيددائي لكد نددن لددب المنددر الجد ت الند كو وبددذرتها كد للد حددد للد أسدداغ الددو ن الر ددب
جدددو  2انمفدداف نحتددول اللددب والبددذر نددن العناصددر السددانة والمقيلددة نم د ال د رني 0.... ، 0.9..
نيكروجدددرام0../جدددم ،للددد التدددوال والكدددادنيوم  ..70. ،..09.نيكروجدددرام0../جدددم  ،للددد التدددوال
والرصدددددداص  7.9.. ،..09.نيكروجددددددرام0../جددددددم  ،للدددددد التددددددوال واليورانيددددددوم ...00،....7
نيكروجرام0../جم لل التوال ؛ فدي حدين لدم يسدج وجدود ال ئبد بد ي نسدبة سدوات فدي الجد ت الند كو أو
البذر .
جدول( :)7محتوى الثمرة من العناصر الثقيلة السامة*
العينة
الج ت الن كو
البذر
النقاييغ النرجعية**

الزرنيخ
0.9..
0....
..0..

الكادميوم
..09.
..70.
...9.

الرصاص
..09.
7.9..
0....

اليورانيوم
....7
...00
....6

الزئبق
.....
.....
..09.

* مقدرة بالميكروجرام111/جم وزن رطب
** ( (WHO,1989ومقدرة بالملليجرام111/جم وزن رطب

ثانيا :مناقشة النتائج والتوصيات:
تبدأ شدجر األرا مدال فصد الصديف ب در المندار  ،وتندر المندر بعدد نراحد حتد تصد تلد
الكان وي ل لل المنر في تل األمنات أسدنات نمتلفدة وهدي ن البدام  ،الحناصديص  ،والكبداث ،
نرحلة الن
فالبام هو بداية ظهور الكباث  ،وتكون المنار م رات اللون ونا ال تش ريقهدا للن دوج  ،أندا الحناصديص
فهدي بدايدة تحدو المندر تلد اللدون األحندر ولكنهدا لدم تصد تلد نرحلدة الن د وتكدون صدلبة نولدا ندا وغيدر
فهدو الكبداث الدذي ينتدا بحدالو ال عدم وجندا الننظدر ويمتلدف
نشبعة بالنات  .أنا النرحلة األمير نن الن
المنر  ،ويقترب الكباث في حجندا ندن حجدم حبدة الكدر ندف
في الحجم وحالو ال عم حسب ندل درجة ن
االمتالف في ال عم والشك ). http://www.samtah.net
وتستمدم أج ات لديد نن شجر األرا في لالج العديد نن األنراف فقد اسدتعنل كنددر للبدو ،
ونل ددف نعدددي ،ولعددالج ديدددان االنكلسددتونا ،واألنددراف التناسددلية ،ولسددر ال نددث ،والروندداتي م  ،والسددعا ،
والربو ،ولمفف نستويا الكولسترو  ،وتلاد تكوين ال شات النما ي للنعد وكناد نلينة
 . Rotimi and Mosadomi. 1987; Galletti and Chiavari. 1993كندا أمبتد
دراسدة ) Almas (2002أن هنددا أكمدر نددن  0.ندن النركبددا الكينيائيدة نوجددود فدي سددا وجددذور األرا
تعن لل ت الة بقف األسنان وتحني نن التسوغ وتكون ن اد للبكتيريا ون هره للفم والنعد  ،كندا تسدالد فدي
ت نيد الجرا وترنيم األنسجة.
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ونظرا النتشار لاد تناو الكبداث لندد أكمدر ندن  %27ندن سدكان نحافظدة جيد ان والقنفدذ والليدث
بنات لل دراسة اللبان  7.0.والنعدام الدراسا التي أجري لل تلد المندر وإلمبدا اإللجدا العلندي فدي
توصية الرسو صل هللا لليا وسلم في امتيار تلد المندر ال يبدة ظهدر أهنيدة هدذا البحدث فدي تجدرات التقيديم
الكينيائي للمنر  ،للتعرف لل القينة ال ذائية لها ولتقدير نستول السنية ماصة وأن تل المندر تنندو بريدا للد
سفو الجبا وبجانب ال ر العانة دون تدم نن اإلنسان .
وقد أظهر نتائ التحلي الكينيائي ارتفا النحتدول الندائي ندن تلد المندر حيدث تجداو %..
ندن و نهدا جددو  ، 7، 0كندا لدوحظ ارتفدا نحتواهدا ندن البدروتين والددهون نقارندة بدراسدة Whiting
) (1992التي أجراها لل العنب األسود حيث بل نسبة البروتين  %0.9والدهون  %0.9وتقريدر و ار
ال رالددة األنريكيددة ) (USDA,2010التددي قدددر نسددبة البددروتين فددي الكددر األسددود  ، %0.0والدددهون
%..7
كنا ات د ندن نتدائ التحليد الكينيدائي انمفداف نحتدول المندر ندن األليداف المدام واحتوائهدا للد
 27..7جدم 0../جدم و ن جداف ماصدة سدكر الجلوكدو و الفركتدو بنسدبة
نسبة لالية ندن الكربوهيددرا
 %07.7.، %79..7لل التدوالي  ،وهندا ندن أبسد الندواد السدكرية تركيبدا  ،وأسدهلها ه دنا وانتصاصدا
بالجسدم  ،وهدذا يمتلدف ندف دراسدة ) Bertran ,et al., (2004والتدي قددر نسدبة الجلوكدو فدي العندب
. %02..7
أشدار دراسدة كدال ندن ) David, et al .,(2001) ; Hajjar, et al.,(2001تلد أهنيدة كدال
الدم  ،وقد أو د التحليد الكينيدائي فدي الدراسدة
نن لنصري البوتاسيوم والكالسيوم في تمفيف وتنظيم
الحالية تل ارتفا نحتدول المندر ندن هدذين العنصدرين  ...0. ، ...7.نلجدم 0../جدم و ن جداف ،للد
التوالي كذل أو ح الدراسة الحاليدة وجدود انمفداف فدي نحتدول المندر ندن حندف الفيتيد نقارندة بدبعف
أنددوا المنددار األمددرل كالعنددب والكددر حيددث يعددد حنددف الفيتيد أحددد ن ددادا األكسددد النفيددد فددي الناحيددة
الصحية للوقاية نن بعف أنراف القلب والسر ان لل الرغم ننا لا نن قدر لل تقليد االسدتفاد ندن بعدف
العناصددر الهانددة نم د الكالسدديوم و الناغنسدديوم والحديددد وال ن د والنحدداغ والفسددفور (Yamazaki, et
).al.,2008
تعددد التانينددا  ،الس دابونينا ،الفالفونددا نددن النركبددا التددي تنددت فددي النبددا وي لد لليهددا اسددم
النشتقا المانوية لعنليا التنمي ال ذائي  ،ولها أهنية في حيدا اإلنسدان حيدث تسدتمدم فدي تكنولوجيدا كميدر ندن
الصددنالا الهانددة نمد الصددنالا الدوائيددة وصددباغة الجلددود وصددنالة الصددابون واسددترا ال يددو الع ريددة ،
وف صنالا التجني  ،وتستمدم كنكسبا لل عم والرائحة في الصنالا ال ذائية شحاتة  7.0.،كندا أكدد
العديدد ندن الدراسدا ال ذائيدة والصدحية امدر تلد النركبدا للد الحالدة الصدحية وال ذائيدة لإلنسدان  ،فقدد بيند
دراسة ) Lili,et al.,(2004أن التانينا لان هام في نندف أندراف الفدم و تسدوغ األسدنان.كنا أظهدر لددد
نن الدراسا انمفاف نعدال اإلصابة بسر ان المدي والبروستاتا ونسبة الدهون والكوليسترو بالدم بدين ندن
يتناولون األ عندة ال نيدة بالسدابونين ) .(David 2003 ; Afrose, et al., 2009وقدد ات د ندن دراسدتنا
الحاليددة ارتفددا نحتددول المنددر نددن التانينددا والسددابونين  ،وملوهددا نددن القلويدددا ؛ وهددذا يتفدد نددف دراسددة
) Shihabudeen ,et al.,( 2010الذي أكد ملو النستملص النائي لجذو ) (stemاألرا نن القلويددا
ننا يستدل األنر تل تجرات الن يد نن الدراسا لن ت مير تل النواد لل الصحة .
ال تعني العناصر السانة تل النواد التي يتناولها الكائن الحي بشدك نباشدر ليحصد بعدد ذلد التسدنم  ،بد
هي نواد ننتشر في حياتنا اليونيدة وال يظهدر ت ميرهدا أحياندا تالد بعدد أن يتقددم اإلنسدان فدي العندر ،حيدث تتدراكم
كنيا كبيدر فدي جسدنا فتفتد بجهدا ه العصدبي  ،وبدندا وقلبدا ولظاندا  ،ويشدير المليفدة  7..9أن التلدوث
بالنعادن المقيلة يعد نشدكلة فدي النندا الصدنالية ،كندا أن لدوادم السديارا تعتبدر ندن أهدم نصدادر التلدوث ،
وأن ال ياد في كنية تل النعدادن ينكدن أن تدلمر للد الكبدد  ،الند  ،والدرئتين  ،وينكدن أن تسدبب يداد فدي
الدم ونن أنملتها ن الكادنيوم والرصاص وال ئبد والنيكد ...ال  ،وقدد أظهدر نتدائ امتبدارا السدنية
في دراستنا ملو المنر نن ال ئب  ،وأن النعادن المقيلة كاند أقد ندن الحددود النسدنو بهدا بدرجدة كبيدر كندا
هدو وا د فددي جددو  2كنددا أظهددر بيدان االنتصدداص ال ددوئي للدب المنددر والبددذور وجدود بعددف النركبددا
الع وية التي وان كان غير نعروفة كنركبا سانة أو نمدر تال أنها تحتاج لفص وبحث أكبر  ،وهدذا يتفد
نف دراسة ) Darmani, et al., (2003التي أظهدر لددم وجدود تد مير سدام للنسدتملص الندائي الندات ندن
شجر األرا لل الجها التناسلي في الفئران ،كنا أمبت الدراسة التدي قدام بهدا ) Ahmad ,et al (2011أن
نتائ فحص السنية لم تظهر حدوث أي آمار سانة نتيجة استمدام أج ات تلد الشدجر  .هدذه النالحظدا أل تندا
نبررا قويا إلجرات دراسا تفصيلية نن الناحية البيولوجية لل فئران التجارب ليتسن لندا الت كدد ندن أن تنداو
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كندا أوصدي بدأجرات الن يدد ندن الدراسدا الكينيائيدة والحيويدة التدي. منر األرا كان يرتك لل أساغ للني
.ستظهر أهنية تل المنر نن الناحية العالجية
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CHEMICAL EVALUATION AND TOXIC ASSESSMENT OF
KABAT (Salvadora persica ) FRUIT
El-Zahrani, Maria T. S. and Amel M. El-Laban
Nutrition and Food Science, Umm Al-Qura University, KSA.

ABSTRACT
Salvadora persica (Kabat) fruits and some other specific plant species were
mentioned in Holy Quran and Ahadith due to their pharmaceutical and medicinal uses
and identified and known as kabat. Kabat fruits are characterized by their lovely
delicious and pungent taste and volatile odor. The current research aimed to study the
chemical analysis and the toxicity assessment of such fruits which were obtained from
Gazan town at the west southern region of KSA where they were highly propagation
and consumed.
The chemical analysis of the dehydrated Kabat fruit showed that it
contained 7..2% moisture content, 9.86% protein, 72.83% carbohydrates, 9.55
%lipids, 2.30% crude fiber and 5.46% ash. It was also detected a higher content in K
(0.82 mg/100g), Ca (0.81 mg/100g) and Anthocyanin (.6...77 mg/100g) which is the
main pigment in such fruit in relative to some other fruits. The kabat contained also on
saponins compounds (9.2.7 mg/100g), phytic acid (7.72 mg/100g) and high amounts
of flavones and tannins which posses high pharmaceutical and medicinal impacts.
The high molecular weight mineral were also determined as a good indicator
on the presence of toxicity of the kabat seeds and fruit pulp. It was found that there
was no toxicity elements and the molecular weight mineral concentration was in the
safe levels mentioned by Codex Alimentarius Commission, (1998).
Therefore, it could be concluded that there is a necessary need to conduct
detailed studies to estimate the nutritional, therapeutically and economic importance
of kabat for human utilizations.
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