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Pistacia veraدراسة مقارنة للصفات الكیمیائیة الصناف الفستق  L.المستزرعة في محافظة نینوى
عامر محسن محمود                  یونس محمد قاسم                      ھایس صایل جرجیس

یة الزراعة والغاباتكل/قسم الغابات كلیة التربیة                        / قسم علوم الحیاة
جامعة الموصل                                            جامعة الموصل

الخالصة
Pistacia vera L.

وووعاشوري(صنفاً ) ١٣(والذي تمثل بـ Anacardiaceaeللعائلة البطمیة 
أحمر وبندقي ووعجمي  لب  اوحي وباتوريووالزوردي ووتركي وج ) مر

.
أن الزیت وروتینتغایرات واضحة بین االصناف المدروسة من حیث محتواھا من الب

نسبة الزیت اظھرت تغایرا ملحوظا بین االصناف وامكن تقسیمھا على ثالث مجامیع ، اذ كانت نسبتھ تتراوح 
وقد تفوق الصنف عاشور%٥٨.٨٣وبمعدل% ٦٨.٩٠–٤٩.٦٥ما بین  
في حین بلغ) سن الفیل(في الصنف %  ٢٥.١٥لھ  بلغت أعلى نسبةاما البروتین .%٦٨.٩٠

–كورستین ( وھي مركبات فینولیة ، ٩كما تم تشخیص .%٢١.٥١وبمعدل% ١٨.٢٥علیميفي الصنف 
٧–Quercetin- 7 – glucosideMyricetineRutin حمض ،

Syringic acidLuteolinKaempferolFerulic
acidCatecholApigenin ( والتي

Luteolin
.وأن جمیع اصناف الفستق المزروعة تعود الى ھذا النوعمما یعزز وحدة النوع 

المقدمة
Pistacia vera L.

)Anacardiaceae (من اشجار النقل ال

و١٩٩٨،و١٩٨٨،(
على Taxonomistsتعد المحتویات الكیمیائیة و) .٢٠٠٧،وري الجب

Davis وHeywood)١٩٧٣ (

واألصناف المختلفة من النقاط المھمة في حقل التصنیف النباتي وقد تعطي
)Smith،١٩٧٦.(

وقد شجع المصنفین على اال

ات
 .

. صورھا  
) .١٩٩٤سعد ، (على تطور المواد الكیمیائیة بتطور النباتات 

) ١٩٩٥(NizamogluوKaracaوقام 

)٦٢.٣٠-٥٦.٢٧% ) ٢٦.٣٨-٢٠ %
)Esmail,ف) ١٩٩٨

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٦/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
%) ٢١.٨٥و % ١٥.٩و% ٢٠.٢٥و% ٢٠.٣١( 

، Ohady( % ) ٥٣.٢٥و%٥٨.٨و% ٤٩.٤٥و% ٥٢.٩٤( 
Kaleh ghochi ،Ahmad Aghai ،Bazii ( على التوالي .
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Tsokou)٢٠٠٧ (
ثماراالوراقالمھمة الموجودة في الثمار فستق وال Pistacia veraلل L.

مركباً من الزیت الموجودة في الثمار ) ٢١(لـ % حیث قدر النسبة المئویة GC/MSو GCباستخدام طریقة
%٥٤.٦a – pinene ٣١.٢% وterpinolenc.

اضووتعد مدینة الموصل من المناطق األنموذجیة لنمو وانتشار الفستق  األر في 
Pistacia vera L..

.قید الدراسةالمركبات الفینولیة بغیة استعمالھا كصفات تساعد في تشخیص اصناف النوع

ھوطرائقالبحث مواد
عت من اعتمدت ھذه الدراسة على العینات الطریة وا لتي جم لمجففة ا

٢٠٠٨و ٢٠٠٧
لدندان) (ثالثة مزارع من حاوي الكنیسة  محطة و ا و

)
ولخمسة أشجار من كل كمیات كبیرة من العینات الالزمة للدراسةمن ھذه المناطقحیث جمعت ) . الجرجري

/ موقع 
. جامعة الموصل/ بات في كلیة الزراعة والغابات قسم الغا

/)
:وشملت الدراسة الكیمیائیة ما یأتي دمشق،سوریة ) واالراضي القاحلة

Crude protein  determinationتم : .١
)١٩٨٧(وداللي وآخرون ) ١٩٧٠(AOACوفقاً للطریقة المذكورة في ( MicroKjeldahl )كلداھل

٢. :)Calculation of oil percentage (
) غم٢(لفستق المدروسة وذلك بأخذ وزن ألصناف ا

. ) ْم٧٠(
كورة فيوفقاً للطریقة المذSoxheltباستعمال جھاز الفصل سوكسلیت Petroleum ether) بترولیوم اثیر(

AOAC)(حللت نتائج البروتین والزیت أحصائیا طبقا للتصمیم العشوائي الكامل .)١٩٧٠C.R.D ( حسب
) Duncan's( كما استخدم اختبار دنكن ,) ١٩٨٠(ما أورده الراوي و خلف هللا 

% .٥المتوسطات عند مستوى احتمال 
بع:المركبات الفینولیة .٣ في ) ١٩٨٢(Markhamو ) ١٩٧٣(Harborneات

ThinLayer)(الكشف عن ھذه المركبات الموجودة في األوراق باتباع طریقة كروماتوكرافیا الطبقة الرقیقة 
chromatography)TLC(و

)Relative flow(
) RF(علیھــا بعـد استعمال بخار الیـود وذلـك بمقارنــة قیم 

)Mabry ، و ١٩٧٠وآخرونHarborne ،و ١٩٧٣Crawford،١٩٧٤. (

اقشةالنتائج والمن

ھا دالئل تصنیفیة تدعم الصفات وتواجد بعض المركبات الفینولیة الزیت البروتین و ّ مما یمكن عد
:  والتي شملت التصنیفیة االخرى 

:النسبة المئویة للبروتین .١
) ١(وكما

%١٨,٢٥، بینما بلغت أقل نسبة %٢٥.١٥الصنف سن الفیل 
مدروسة  Karaca%٢١.٥١ل

) ١٩٩٥(Nizamogluو
% .٦٢.٣٠–٥٦.٢٧ونسب الزیت من % ٢٦.٣٨-٢٠في تركیا حیث تراوحت نسبة البروتین من 
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: النسبة المئویة للزیت .٢

: وكما یلي ) ١(
ألصناف %٥٦.٧٠–٤٩.٦٥تراوحت نسبة الزیت فیھا ما بین :المجموعة األولى .١ ا لت  سن (وشم

لَب أحمر ، تركي وناب الجمل َ ) .الفیل ، بیاضي ، ج
٥٩.٩٢–٥٧.٢٥: .٢%

) . عاشوري ابیض ، علیمي ، مراوحي وعجمي(
٦٨.٩٠–٦٢.٥٥: .٣%

) . باتوري ، بندقي ، الزوردي وعاشوري(ضمت األصناف و

Pistacia veraالنسبة المئویة البروتین والزیت ألصناف الفستق :)١(الجدول  L.المدروسة

%٥تشابھة ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال المالحرف ا*

اشوري %) ٥٨.٨٣( وبلغ معدل نسبة الزیت لجمیع أصناف الفستق المدروسة  نف ع لص وى ا ت اح ، و
 )٦٨.٩٠ (%

لطب  في ا ري  عط ل اج حسن ، ( ا وان ).١٩٨٨ح
توافقت .غالصفة النوعیة الممیزة و

.)١٩٩٨ابراھیم واخرون( و) ١٩٨٨(ھذه النتائج مع ماذكره حاج حسن 
: )T.L.C ( خلصات لمست

االوراق لألصناف المدروسة تغایرات واضحة وو

Phenolic(مر) تسعة (امكن تشخیص  groups(
بت كفاءة ) Rf() ١(والشكل ) ٣و٢(ینوالموضحة في الجدول لذي أث ا و

: جیدة في عملیة التشخیص ، وھذه المركبات ھي 
٧–-١– )Quercetin- 7 – glucoside (

.وبیاضي
٢- )Myricetine ( : .٣ .
)Rutin ( ٤. عاشوري ابیض ، عجمي:تم تشخیصھ  في االصناف .

النسبة المئویة األصنافت
للبروتین

النسبة المئویة 
للزیت

أ٦٨.٩٠ج٢١.٢٥عاشوري١
د٥٧.٢٥ب٢٢.٦٥عاشوري ابیض٢
د٥٦.٧٠ج د٢٠.٩٥لجملناب ا٣
ج٥٩.٩٢ب٢٢.٩٠عجمي٤
ج٥٧.٧٥د١٨.٢٥علیمي٥
أ٦٦.٨٥جب ٢١.٨٥بندقي٦
لَب أحمر٧ َ د٥٦.٥٠جب ٢١.٩٥ج
د٥٥.٨٠دج ١٩.٩٧تركي٨
د٥٦.٢٥د١٩.٨٥بیاضي٩
أ٦٨.٨٠د١٩.٢٠الزوردي١٠
ھـ٤٩.٦٥أ٢٥.١٥سن الفیل١١
ج٥٧.٩٥أ ب٢٣.٩٦مراوحي١٢
ب٦٢.٥٥جب ٢١.٧٥باتوري١٣
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الصناف وجد ھذا المركب ) Syringic acid( سیرنجك حمض  ا :في 
اشوري :) Luteolin( لوتیلین . ٥. مل ، الزوردي ، سن الفیل ومراوحيالج ع

) Kaempferol(. ٦.ردي ، سن الفیل ، مراوحي وباتوري، ناب الجمل ، عجمي ، بندقي ، الزو
 : .٧ .)Ferulicacid (

.٨ .)Catechol (:
:) Apigenin(ابجنین . ٩.الجمل ، عجمي ، بیاضي والزورديابیض ، ناب

لَب أحمر ، تركي ، الزوعلیمي ، بندقي ،  َ .ردي ، سن الفیل ، مراوحي وباتوريج

RfPistacia vera: ) ٢(الجدول  L.
المزروعة في محافضة نینوىBAWباستخدام نظام 

ت

رقم المركب 

األصناف 

Rf )100X (
BAWنظام 

١٢٣٤٥٦٧٨٩

*٨٧.٨*٦٠.٦٧٤٨٠.٦***عاشوري ١
*٨٧.٢*٨٠*٤٥.٤٦٠.٥**عاشوري ابیض٢
****٦٠.٦٧٤***ناب الجمل٣
****٧٤.٥*٤٠.٦٤٧.٨*عجمي٤
٩٠********علیمي٥
٩٠***٧٥.١*٤٤.٨**بندقي٦
٩٠*٨٤.٧******حمرجلب أ٧
٨٩***٧٥.٧*٤٨.٨*٣٣تركي٨
*٨٧.٢****٣٢٤٠٤٦.٦بیاضي٩

٨٧.٢٩٠**٦٠.٦٧٥.٧*٤٣*الزوردي١٠
٩٠***٦١٧٥.٧***سن الفیل١١
٨٩***٤٧.١٦٠.٦٧٤.٥**مراو حي١٢
٨٩***٧٤.٥****باتوري١٣

. ب غیر موجود في الصنف المرك* 

في % ٦٩.٢
% ) . ٦٢، Apigenineو Luteolin(األًصناف قید الدراسة كما ھو الحال بالنسبة للمركب 

 )Ferulic acid () (
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Pistaciaتوزیع المركبات الفینولیة ألصناف الفستق :)٣(الجدول  vera المزروعة في محافظة نینوى

األصنافت
Quercetin-7-

glucosideMyricetineRutinSyringic
acidLuteolinKaempferolFerulicCatecholApigenine

١٢٣٤٥٦٧٨٩
*+*+++***عاشوري١
*+*+*+***عاشوري ابیض٢
*+*++++**ناب الجمل٣
*+**+**+*عجمي٤
+*****+**علیمي٥
+***+****بندقي٦
+*+******جلب احمر٧
+***+*+*+تركي٨
*+****+++بیاضي٩
++**++*+*الزوردي١٠
+***++***سن الفیل١١
+***+++**مراوحي١٢
+***++***باتوري١٣

موجود (+) : 
غیر موجود( * ) : 
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تخ) TLC( ة ــة الرقیقـ:)١(الشكل  اس دام ـب
) BAW(المذیب 

١٩٩٢١٩٩٨(الكیمیائیة ومما یعزز كونھا تعود لمرتبة تصنیفیة
العبادي ،٢٠٠٣ Quercetin() ٢٠٠٨و – 7 –

incoside () ()Myricetine (
)Rutin (

)Syringic acid (
)Kaempferol (
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BAWیبین مواقع المركبات الفینولیة باستخدام المذیب ) TLC( كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة صفیحة
Pistacia veraوالكاشف بخار الیود في أوراق أصناف الفستق  L.المدروسة
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)Catechol (
Kucukonerوووو
)٢٠٠٣ (Anacardiaceae ،

عطي  ت

Harborne ،)١٩٦٦ (
.)١٩٨٧(، Luchsingerو Sumuelو 

A COMPARATIVE CHEMICAL STUDY OF Pistacia Vera L.CULTIVARS
CULTIVATED IN NINAVAH GOVERNORATE

Amer M.Mahmoud
Dept of bio.Coll.of Edu.

Univ.of Mosul

Yonis M.Kassim                                  Haess S.Jarjees
Dept.of forestry,Coll.of Agrac.and forestry

Univ.of Mosul

ABSTRACT
The present work includes a chemical comparative study of Pistacia vera L.

(Anacardiceae) which resemble (13) cultivars ( Ashoury, White ashoury , Nab Al
Dajamal , Ajamy , Oleimy , Boundouky , Red Jalab , Turkey , Baidy , Lazwardy ,
Sen Al-Feel , Marawhy , Batoury ) are growing  in Ninavah Gross Morphological ,
chemistry and location of cultivers distribution were conducted per each cultivars of
the obove species and with taxonomic key for Identification . The results of this
chemical study showed clear and distinct variations among studied cultivars in the
nut contents from moisture , protein , oil , and phenolic compounds,  the moisture
ranged between (25.15 – 36.5%) the average of moisture in pistachio studied
cultivars was about (31.96%) , the percentage of oil were varied and a clear
variation among cultivars so we may be divided into three groups , the percentage
of oil ranged between (49.65 – 68.90%), the average of oil in all studied cultivars
was (58.83%) , the cultivars Ashoury was characterized by high oil percentage
(68.90%) , the percentages of protein in cultivars don't showed high variation , the
higher percentage of protein ranged a bout (25.15%) in cultivars ( Sen Al Feel) ,
while the lower percentage was found in cultivars Oleimy ( 18.25%). The average
of protein in all studied cultivars were ranged (21.51%) .

Results of the chemical study showed that (9) phenolic compounds
(Quercetin- 7 – glucoside ، Myricetine ، Rutin ، Syringic Luteolin , Kaempferol
Ferulic acid ، Catechol and Apigenin ) which were variable among various
cultivars of the species studied . Also these results showed that the phonolic
compound luteolin was found in the most of the studied cultivars which means that
the studied cultivars are belong to one taxa and it reinforces the cultivars of one
species .

المصادر
 )١٩٩٨ . (

. ١٩٩٨/ ٥٩ن / اكساد ث ن 
)٢٠٠٧ .(GA3 لزنك وا

Pistacia vera L.
. ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل، العراق 
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) . ١٩٨٨(حاج حسن ، عدنان 
. ١٩٨٨/ ٢٥ن / الرئیسیة ، اكساد ث ن دراسة مواصفات االصناف. حلب، أوالً 

) . ١٩٨٧( داللي ، باسل كامل وصادق صالح 
. الموصل ، العراق 

)١٩٨٠ . (
. للطباعة والنشر ، جامعة الموصل الكتب  

.Lamium L. , Lallemontia Fischدراسة تصنیفیة لالجناس ) . ١٩٩٨(الزبیدي ، عادل موحان عداي 
& C.A. Mcy . , Marrubium L. , Asjuga L. العائدة للعائلة الشفویةLabiatae ، في العراق

.  اق اطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة بغداد ، العر
–تطورھا –النباتات الزھریة نشأتھا ) . ١٩٩٤(سعد ، شكري ابراھیم 

.  والنشر ، جامعة االسكندریة ، مصر 
) . ٢٠٠٨(العبادي ، منى عمر محمد شھاب 

Olea europaeae L.النام
. ، العراق 

Onosma L (Boraginaceae)دراسة تصنیفیة مقارنة النواع الجنس ) . ١٩٩٢(المشھداني ، عذیة ناھي 
. في العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم، جامعة بغداد ، العراق .

Prunus (Rosaceae)) . ٢٠٠٣(سـن المعاضیدي ، عامـر مح
L. في العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، العراق .
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