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فً دراسة كمٌة اللٌبدات ،كمٌة الفٌنوالت ،كمٌة  هذا العمل هو المساهمة

 ٌدات  وأٌضا دراسة الزٌوت األساسٌة والفعالٌة المضادة لؤلكسدة لنبتٌن طبٌتٌن نوالفبلفو

Rosmarinus  officinalis  وCotula cinerea  سوؾ.  يمنطقة وادل 

-Folinكاشف  باستعمال  حٌث تم أوال التقدٌر الكمً للمركبات الفٌنوالت:

Ciocalteu   وAlCl3 التحلٌل الكٌفً بواسطة  ،دٌر الكمً للفبلفونوٌدات الكلٌةللتق

بٌنت وجود حمض الؽالٌك ،الفانٌٌلٌن  (HPLC)كروماتوؼرافٌا السابلة العالٌة األداء  

 لعٌنتٌن المدروستٌن.مستخلصً ا ،حمض كلوروجٌنٌك  فً 

 العٌنتٌن فً مستخلصً DPPH نتابج الفعالٌة المضادة لؤلكسدة  باستعمال إختبار

 أخرى .من مناطق بالمقارنة مع نباتات معتبرة  لٌة بٌنت أنها  تملك فعا المدروستٌن 

 بالمقارنة مع نباتات طازجة.  أكبر مردود الزٌت األساسً فً حالة نباتات جافة 

 ٌدات ، الزٌوت االساسٌة .نو،الفبلفو  الفٌنوالت ،اللٌبٌدات الكلمات المفتاحٌة :

 

 

 

 الملخص



 

 

Résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail est une contribution à l’étude de la teneur en lipides, 

teneur en polyphénols et la teneur en flavonoïdes ainsi l’étude des 

huiles essentielles et de l’activité antioxydante de deux plantes 

médicinales Rosmarinus officinalis et Cotula cinerea de la région d’El 

Oued 

Nous avons tout d’abord procédé à la quantification des composés 

phénoliques : les méthodes utilisés sont le test de Folin-Ciocalteu  et 

par le trichlorure d’aluminium  afin de quantifier les flavonoïdes 

totaux, une analyse qualitative  par chromatographie liquide à haute 

performance(HPLC) a révélé la présence de l’acide gallique, vanilline, 

acide chlorogénique …..dans les deux extraits testés. 

Les résultats de l’activité antioxydante des deux extraits testés par 

DPPH montrent une activité intéressantes par rapport à d’autre plantes. 

Les rendements en huile essentielle sont plus importants dans le cas 

des plantes sèches par rapport aux plantes fraiches. 

Mots clés : polyphénols, lipides, flavonoïdes, huiles essentielles. 
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  مقدمة

وجود اإلنسان على سطح األرض عرؾ أسلوب العبلج بالنباتات واألعشاب الطبٌة، وقدٌما  منذ

 واآلالم تعالج باألعشاب، لذلك اجتهد بجمع وتصنٌؾ النباتات ودراسة خصابصها.كانت جمٌع األمراض 

وبفضل التقدم العلمً والتكنولوجً السرٌع استطاع اإلنسان تدرٌجٌا االستؽناء عن النباتات 

[ ورؼم ذلك فإنه فً الوقت الحاضر 1واألعشاب فً العبلج واستبدالها باألدوٌة والعقاقٌر الكٌمٌابٌة ]

ت األعشاب تحقٌق المكانة البلبقة بها ، بعدما أصبحت المعالجة النباتٌة قابمة على أسس علمٌة استطاع

تربٌنات  ٌدات،ووالجدٌر بالذكر أنها تكون على شكل مستحضرات تقلٌدٌة ومواد فعالة نقٌة )فبلفون

 [.2وكومارٌنات وؼٌرهم وبالتالً ٌكون لها عدة استطبابات فً آن واحد(]

توصٌات المإتمرات الطبٌة والصٌدالنٌة المنعقدة فً السنوات األخٌرة لتنادي بضرورة لقد جاءت 

الحد من تناول هذه العقاقٌر المصنعة التً ثبت أن استخدامها ٌسبب آثار جانبٌة ضارة ،وأوصت بالعودة 

حة بطرٌقة إلى النباتات الطبٌة واالهتمام بها بصفتها مصدر امن لصناعة األدوٌة ،وجعلها فً خدمة الص

( دورا حٌوٌا phytochimieوذلك بتطبٌق أسس علمٌة ثابتة ،أٌن تلعب الكٌمٌاء النباتٌة ) [،3علمٌة ]

( وهذا باستعمال طرق كٌمٌابٌة principe actifفً استخبلص المواد أو العناصر الفعالة من النبتة )

 [4راء التجارب البٌولوجٌة. ] تحلٌلٌة وفٌزٌابٌة مختلفة ثم ٌؤتً الدور البٌولوجً والصٌدالنً إلج

من بٌنها منطقة  كما تستعمل النباتات الطبٌة بشكل واسع فً الجزابر خاصة فً المناطق الجنوبٌة،

 [ 5الوادي التً تعتبر نموذجا مثالٌا لدراسة انتشار واستعمال النباتات الطبٌة الصحراوٌة]

لجزابر الطبٌة الصحراوٌة بمنطقة واد نباتات ا لذلك ارتؤٌنا فً هذا البحث إلى دراسة نوعٌن من

الذي  ٌنتمً ألحدى  Rosmarinus officinalisسوؾ  والتً تعرؾ باسم إكلٌل الجبل تسمى علمٌا  

نباتات العابلة الشفوٌة والذي ٌستعمل فً تقوٌة الربة ،نافعة من الخفقان والربو والسعال ومضاد 

اإلبل ذو االسم العلمً    ي ٌعرؾ شعبٌا باسم شٌحٌة[ و النبات الذ6للروماتٌزم ،ومانع لضؽط الدم. ]

Cotula cinera   الذي ٌنتمً ألحدى نباتات العابلة المركبة حٌث تعالج آالم البطن وخصوصا مساعدة

[ ،كما تستعمل خارجٌا كضمادات على الجبٌن إلسكان الحمى ،وكذلك فً 7الهضم ومسكنة لئلسهال ]

 [. 8النزالت الربوٌة والروماتٌزم]

أذهاننا العدٌد من األسبلة مفادها ما هً  صابص العبلجٌة وؼٌرها تبادرت إلىانطبلقامن هذه الخ

الحرة   المركبات الكٌمٌابٌة الفعالة المكونة لكبل النبتتٌن ؟ وهل لهذه المركبات تؤثٌر فً كبح الجذور

 ؟ DPPHباستعمال الجذر الحر 
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على مختلؾ المواد الفعالة فً كل نبتة، و هذا ما إن تطور وسابل التحلٌل أتاحت الفرصة للتعرؾ 

 .أتاح الفرصة لدراسة مختلؾ الخصابص الكٌمٌابٌة و الحٌوٌة لكل نبتة

ألهمٌة الزٌوت األساسٌة طبٌا خاصة فً مجال الصٌدلة والتجمٌل وؼٌرها، فقد تعددت  راونظ

 نوعٌة الجزء المستعمل من النبات.طرق استخبلصها حسب نوعٌة النبات و

-Rosmarinus officinalis   فماهً المركبات الكٌمٌابٌة الموجودة فً الزٌت األساسً لنباتً

Cotula cinera  ؟ 

 جزء نظري وجزء عملً: نجزبٌٌتقسٌم هذه الدراسة إلى  وعلٌه فقد تم

 النظري:  الجزء 

 األول الفصل: 

 Rosmarinus من نباتًتطرقنا فٌه إلى دراسة لكل ا كم ٌحتوي عمومٌات حول النباتات الطبٌة، 

officinalis     و Cotula  cinera 

 ًالفصل الثان: 

ٌحتوي على تعرٌؾ، تركٌب ،طرق استخبلص وتحلٌل  الزٌوت األساسٌة، كما خصص أٌضا  

 إستخبلصها دراسة نظرٌة للٌبٌدات ،تعرٌفها و

 الفصل الثالث: 

 قد تطرقنا إلى دراسة عامة حول المركبات الفٌنولٌة الطبٌعٌة والفعالٌة المضادة لؤلكسدة .  

 ًالقسم العمل :  

سابل ( بواسطة جهاز سوكسلً وتم  –الفٌنولٌة بطرٌقة استخبلص )صلب  استخبلصنا المركبات

لهذه المستخلصات بواسطة تقدٌر كمٌة الفٌنوالت و الفبلفونٌدات ثم درسنا الفعالٌة المضادة لؤلكسدة 

 كما قمنا باستخبلص الزٌت األساسً من الجزء الهوابً للعٌنات النباتٌة المدروسة  DPPHاختبار

 

 المناقشة: قسم النتائج و 

  قمنا بمقارنة مردود استخبلص المركبات الفٌنولٌة  لمستخلصات العٌنات النباتٌة المدروسة

 مع مناطق أخرى.

 ٌر الكمً والفعالٌة المضادة لؤلكسدة للمستخلصات مع مناطق أخرى.مقارنة بٌن نتابج التقد 
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  كما قمنا أٌضا بمقارنة مردود الزٌت األساسً بطرٌقة التقطٌر المابً للعٌنات النباتٌة

 الطازجة(.   المدروسة )الجافة و

 ا .تم إنهاء المذكرة بعون هللا بخاتمة تم فٌها تلخٌص مجمل النتابج المتحصل علٌه وفً األخٌر
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 مـــــــدخل :

شهدت تراجع كبٌر فً استعمالها  األخٌرةلكن هذه  ،ذ القدم انتشر علم التداوي  بالنباتات الطبٌةمن

 لآلثارونتٌجة  ،فً العصر الحدٌث بسبب التطور الهابل لعلم الطب والصٌدلة فً شتى مجاالت العبلج

للتداوي  ملحوظةشوهد عودة  األمراضالكٌمٌابٌة وعجز بعضها فً معالجة بعض  لؤلدوٌةالجانبٌة 

 باألدوٌةقلة تكلفة هذه النباتات مقارنة  إلىومن جهة أخرى ٌرجع سبب هذه العودة  [1] بالنباتات الطبٌة

 [2] الثمن باهظة

الزراعً والصناعً وتلقى عناٌة  اإلنتاجوبذلك أصبحت النباتات الطبٌة تحتل مكانة كبٌرة فً 

مصدر  أوالنباتٌة)لمصدر الربٌسً للعقاقٌر هً ا األخٌرةبالؽة فً كثٌرة من الدول المنتجة لها وهذه 

بعض  إلنتاجمواد خام  أومواد فعالة  أوى شكل خبلصات التً تدخل فً تحضٌر الدواء عل (المادة الفعالة  

 [3] المركبات الكٌمٌابٌة

ولؤلهمٌة البالؽة للنباتات الطبٌة فً معالجة األمراض ٌجب التركٌز على حماٌة الثروة النباتٌة 

 .[4] التنوع البٌولوجًوالتً تمثل الجزء الهام من 

I -1- : تعرٌف النباتات الطبٌة و العطرٌة 

I-1-1- :النباتات  الطبٌة 

كما ٌمكن  ،ٌمكن الحصول علٌها من الطبٌعة او زراعٌا  ،هً تلك التً تملك قدرات عبلجٌة

أو ٌتم استعمال المادة األولٌة فً صناعة مختلؾ  ،أو مجففة -طرٌة–النباتات الطبٌة ؼضة استعمال هذه 

 المستخلصات السابلة والصلبة.

النبات الطبً عل أنه النبات الذي ٌحتوي فً عضو أو أكثر من أعضابه المختلفة أو تحوراتها 

تلك بتركٌز  على مادة كٌمٌابٌة واحدة أو أكثر بصرؾ النظر عن الطبٌعة الكٌمٌابٌة لهذه المادة أو

و مرتفع ولها القدرة الفٌزٌولوجٌة على معالجة مرض معٌن أو على األقل تقلل من أعراض منخفض أ

إذا  اإلصابة بهذا المرض إذا ما أعطٌت للمرٌض فً صورتها النقٌة بعد استخبلصها من المادة النباتٌة أو

 مجفؾ أو ما تم استخدامها وهً ما زالت على سٌرتها األولى وفً صورة عشب نباتً طازج أو

 مستخلص جزبٌا.

I-1-2- العطري  النبات: 

النباتٌة على زٌوتا عطرٌة فً صورتها الحرة معظم أعضابه  أوهو النبات الذي ٌحتوي فً عضو 

زٌوت عطرٌة طٌارة ذات عبٌر مقبول وٌمكن استخبلصها بالطرق  إلىل مابٌا لتتح أخرىفً صور  أو

فً المجاالت العطرٌة لها المتعددة .لٌس هناك حدود فاصلة ٌمكن استخدامها  علٌها وتستخدمالمتعارؾ 

للتفرقة بٌن كل من النباتات الطبٌة والعطرٌة  فبعض الزٌوت العطرٌة لها استعماالت طبٌة مثل القرفة 



 الطبٌةالنباتات                                                        الفصل األول                               

 

 
9 

كما أن بعض النباتات والتً تصنؾ على أنها من النباتات العطرٌة تحتوي على مواد كٌمٌابٌة طبٌة 

نبات ما ضمن قابمة النباتات  إدراجٌمكن للزٌوت الطٌارة ، كما هو الحال فً نبات الورد  ضافةباإل

أمكن  إذاالطبٌة من خبلل شٌوع استخدامه فً مجال الطب الشعبً أو ما ٌعرؾ بالوصفات الشعبٌة ، أو 

أنه  إالفصل بعض مكوناته الطبٌعٌة منه والتً لٌس لها أثر عبلجً وهً على صورتها المفصولة ، 

 [5] [33] .واد الطبٌةمٌمكن استخدامها كمواد أولٌة فً تحضٌر ال

I-2-  الطبٌة والعطرٌة  النباتاتمكونات: 

تحتوي النباتات التً تستخدم فً المجال الطبً على مواد ٌعزى إلٌها األثر الطبً أو الفٌزٌولوجً  

الذي بوجودها ٌعتبر النبات نباتا طبٌا وقد قسمت محتوٌات النباتات الطبٌة على أساس فاعلٌتها إلى 

 قسمٌن ربٌسٌٌن: 

-1-2-I :مكونات غٌر فعالة   

والفلٌن ومعظم  والخشبٌٌن طبً أو فٌزٌولوجً مثل السلٌولوزوهً المواد التً لٌس لها تؤثٌر 

 مكونات خبلٌا النبات.

I-2-2- :مكونات فعالة 

وٌعزى إلى هذه المواد التؤثٌر الطبً أو الفٌزٌولوجً للنبات ولها قٌمتها الدوابٌة . وقد قسمت 

 بهة وهً:المواد الفعالة على أساس صفاتها الكٌمٌابٌة أو الطبٌعٌة إلى مجموعات متشا

I-2-2-1- القلوٌدات: 

فً تركٌبها  هً تلك المنتجات الطبٌعٌة المنحدرة من أصل نباتً وتحوي عنصر النٌتروجٌن

 .ثالثٌهمعظمها هً ذرة نٌتروجٌن  فً البنابً حٌث أن ذرة النٌتروجٌن

ٌحوي فً  وفً حاالت كثٌرة ٌدخل األكسجٌن فً تركٌبها باإلضافة إلى النٌتروجٌن وكثٌر ما

 القلوٌات ". " أشباه بوتسمى تلك المركبات  تركٌبه حلقة ؼٌر متجانسة أو أكثر

I-2-2-2- الجلٌكوسٌدات: 

الجلٌكوسٌدات مركبات عضوٌة ٌنتج عن تحللها بواسطة األحماض أو اإلنزٌمات نوع أو أكثر من 

 اؼلٌكون.                           كثرؼٌرسكرٌة  تسمى أالسكرٌات ومادة أو 

إال أن طبٌعة الجزء الؽلٌكونً  الجلٌكوسٌدات جمٌعها تشترك فً احتوابها على وحدة سكرٌة

ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا فً تركٌبه الكٌمٌابً وبالتالً نجد أن الجلٌكوسٌدات تختلؾ اختبلفا واضحا فً 

مركبات  الجلٌكوسٌدات وعموما خواصها الطبٌعٌة و الكٌمٌابٌة كما تختلؾ فً تؤثٌرها الفٌزٌولوجً،

 عضوٌة صلبة متبلورة عدٌمة اللون ؼٌر قابلة للتطاٌر مرة فً طعمها
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I-2-2-3- التـانٌنات : 

التانٌنات مواد فٌنولٌة معقدة ومن أهم صفاتها أن لها خاصٌة دبػ الجلود وتوجد بعض التانٌنات 

الماء والكحول و على صورة جلٌكوسٌة أي متحدة مع السكرٌات . وهذه المواد ؼٌر متبلورة وتذوب فً 

الؽلٌسرٌن، وال تذوب فً االثٌر أو البنزٌن، وعندما تذوب فً الماء فإنها تكون مستحلبا حمضٌا له طعم 

بالتالً تصبح ؼٌر قابلة لعملٌة و سٌب البروتٌنات التً تكون الجلودولهذه المواد القدرة على تر قابضً،

 . تركٌب الكٌمٌابً المعقدتكون التانٌنات مجموعة من المركبات ذات ال و التحلل

I-2-2-4- المرة: المواد 

هً عبارة عن مركبات عضوٌة تتكون من الكربون، الهٌدروجٌن واألكسجٌن ولكنها خالٌة من  

النتروجٌن ال تتبع مجموعة الجلٌكوسٌدات أو مجموعة القلوٌدات، ذات طعم مر وتتبع فً تركٌبها 

 من نبات الخلة البلدي و السانتونٌن  من الشٌح وؼٌرهما.  الكٌمٌاوي مجموعة كٌمٌاوٌة مختلفة كالخلٌن

-I2-2-5-  أو الزٌوت األساسٌة: الطٌارةالزٌوت 

 زها عن ؼٌرها من الزٌوت الثابتةوهً الزٌوت التً تتبخر أو تتطاٌر دون أن تتحلل وهذا ما ٌمٌ

 علٌها أٌضا الزٌوتحٌث أن األخٌرة ال تتطاٌر، وإذا عرضت للتبخٌر أو التسخٌن تتحلل. وٌطلق 

 [4] أو العطرٌة أو األساسٌة وتوجد الزٌوت الطٌارة فً آالؾ النباتات. األثٌرٌة 

I-3-  والعطرٌة:الطبٌة  النباتاتتصنٌف 

تصنؾ النباتات الطبٌة والعطرٌة إلى مجموعات ذات صفات مشتركة او ممٌزات متشابهة أو 

هذه النباتات خصابص متقاربة تجمع بٌن أفراد المجموعة النباتٌة الواحدة وذلك بقصد تٌسٌر سبٌل دراسة 

ٌه أجزابها والتعرؾ على جمٌع خصابصها المختلفة من حٌث الظروؾ البٌبٌة المبلبمة إلنباتها وما تحتو

 النباتٌة المختلفة من مواد كٌمٌابٌة فعالة. 

هناك العدٌد من األسس التً ٌمكن االستناد علٌها فً تصنٌؾ النباتات الطبٌة والعطرٌة ومن بٌنها 

 .[6] أربع أسس لتقسٌم وتصنٌؾ النباتات الطبٌة والعطرٌة وهً الطرق األكثر شٌوعا

I-3-1- لتصنٌف المورفولوجً : ا 

هذا التصنٌؾ على تواجد المواد الكٌماوٌة الفعالة باألجزاء النباتٌة المختلفة بحٌث تعتبر هذه ٌعتمد 

األجزاء هً المصدر األول والربٌسً للحصول على مادة فعالة معٌنة أو على األقل ٌعتبر هذا العضو 

من  األجزاء النباتٌة األخرى   العضو الذي تمٌل المادة الكٌماوٌة ألن تركٌز فٌه دون ؼٌرهالنباتً هو 

 :[6] تالٌةالوتبعا لذلك فتصنؾ النباتات الطبٌة والعطرٌة إلى مجموعات  
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I-3-1-1- : نباتات تستعمل بأكملها 

مثل وهً النباتات التً تتوزع فٌها أو تتواجد بها المواد الكٌماوٌة فعالة باألجزاء النباتٌة المختلفة 

 أو نبات الونكا والشٌح الخراسانًنبات شجرة كالصنوبر األسود 

I-3-1-2- : نباتات تستعمل أوراقها 

وهً التً تحتوي على الكٌماوٌة الفعالة فً أوراقها بصرؾ النظر عن المادة الكٌماوٌة الفعالة مثل  

 الرٌحان ، النعناع ، الشاي ، الحناء

I-3-1-3- : نباتات تستعمل نوٌراتها أو أزهارها 

وهً النباتات التً تتواجد موادها الفعالة سواء فً النورة كما فً البابونج واألقحوان أو بتبلت 

األزهار كما فً الورد والفل والٌاسمٌن أو فً كؤس الزهرة كما فً الكركدٌة أو فً مٌاسٌم األزهار كما 

 فً نبات القنب الهندي. فً الزعفران كما تتواجد المواد الفعالة باألزهار المإنثة دون المذكرة كما 

I-3-1-4- : نباتات تستعمل ثمارها 

وحبة  والحنظل والكروٌةوهً النباتات التً تحتوي موادها الكٌمابٌة الفعالة فً الثمار مثل الشمر 

 البركة والخردل األسود واألبٌض والكاكاو والبن.

I-3-1-5- :نباتات تستعمل أجزائها األرضٌة 

أو جذورا وتدٌة أو جذورا متدرنة وجمٌعها تحتوي  متحورةوهً فً ذلك قد تكون سٌقان أرضٌة 

الرٌزومٌة المدادة مثل العرقسوس  ءالمواد الفعالة مثل الجذور الوتدٌة لكل من عرق الحبلوة ، أو األجزا

 ورٌزومات السوسن والزنجبٌل . اللحبلح كورمات وكذالك

 6-1-3-Iا :نباتات ٌستعمل قلفه 

وهً النباتات التً تحتوي قلفها على موادها الفعالة مثل قلؾ القرفة والصفصاؾ والكٌنا والحور 

 والرمان .

I-3-2-  : ًالتصنٌف الفسٌولوجً أو العالج 

العبلجً وذلك دون أن نضع فً  أووٌعتمد هذا التصنٌؾ على أساس األثر الفسٌولوجً أو الطبً 

 إلىاالعتبار نوعٌة المادة النباتٌة أو مكان تواجدها باألعضاء النباتٌة وتصنؾ تبعا لهذه الخاصٌة 

 :[6] مجموعات تالٌة

I-3-2-1- :نباتات مسهلة أو ملٌنة 

 .والحنظلمثل النباتات المسهلة القوٌة أما النباتات الملٌنة مثل العرقسوس والصبر 
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I-3-2-2- : نباتات مسكنة أو مخدرة 

 .الخشخاش والقنب الهندي وهً مخذرةومن أمثلتها نبات الصفصاؾ وهو مسكن أما 

I-3-2-3- :نباتات مانعة لتهتك األوعٌة الدموٌة الشعرٌة 

 .مثل النباتات الموالح والحنطة السوداء والسذب

4-2-3-I- :نباتات منشطة للقلب 

 .ونبات الدفلة األبٌضمثل نبات الدٌجٌنالٌس بنوعٌه وبصل العنصل 

-5-2-3-Iباتات مسببة لألحمرارات الموضعٌةن : 

موضعٌة عند مبلمسة الجلد لها مثل نبات الخردل األسود  احمراروهً النباتات التً تسبب 

 والشطة السودانً. األبٌضوالخردل 

-3-3-I: التصنٌف التجاري 

المحلٌة أو  التصنٌؾ على االعتبارات أو األسس التجارٌة المعمول بها فً األسواقوٌعتمد هذا 

 :[6] إلىالخارجٌة ،طبقا لقوابم التصدٌر واالستٌراد وتنقسم 

1-3-3-I- :نباتات طبٌة 

وهً النباتات التً تتداول تجارٌا بقصد استخدامها فً مجال تصنٌع األدوٌة ، كمصادر طبٌعٌة 

قد تستخدم على صورتها الطبٌعٌة فً صورة عقار خام ومنها نباتات السكران ،  أوالدواء ،  إلنتاج

 والدالتون والنعناع والبردقوش.

 -2-3-3-Iلطعم والنكهة والملونات الطبٌعٌةنباتات التوابل والبهارات ومكسبات ا: 

ات أو وهً نباتات التً تستخدم لؤلؼراض الؽذابٌة  معٌنة حٌث  تستوردها الشركات أو الهٌب

مثل حبة البركة وجوز الطٌب والعرقسوس والفلفل ،األفراد الذٌن لهم عبلقة بتصنٌع  األؼذٌة المختلفة 

 األسود والكمون .

-3-3-3-Iالعطرٌة: النباتات 

وهً مجموعة من النباتات تحتوي فً جزء أو أكثر من أعضابها النباتٌة على زٌوت عطرٌة 

ومن أمثلتها زهور ،طٌارة أو مواد أخرى وتستخدم فً صناعة الروابح والعطور ومستحضرات التجمٌل 

 الٌاسمٌن والزنبق والفل والسوسن والرٌحان.
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-4-3-3-I نباتات مبٌدة للحشرات: 

المستخلصة منها ابادة تستخدم على صورتها الطبٌعٌة أو مستخلصاتها أو المواد وهً نباتات التً 

 الحشرات ، مثل البٌرثرموالدٌرس ،أو حشٌشة السٌترونٌبل، أو  كمبٌدات  القوارض مثل بصل العنصل

 األحمر ،أو كمبٌد فطري كالحناء أو التبػ إلنتاج كبرٌتات النكوتٌن . 

3-3-I--5ت : نباتات تستخدم كمشروبا 

وهً نباتات التً تستخدم كمشروبات شعبٌة فً بعض أو معظم بلدان العالم التً تصدر تستورد 

 . ومن هذه النباتات الشاي والبن والكاكاو والكوال والنعناع ،تحت هذا الؽرض 

 -4-3-Iالكٌمٌائً: تصنٌفال 

على المواد الكٌمٌابٌة الفعالة األساسٌة التً توجد باألجزاء النباتٌة المختلفة  هذا التصنٌؾوٌعتمد 

للنبات الواحد ، حٌث تصنؾ المجموعة النباتٌة وفقا لمحتواها من مادة كٌمٌابٌة معٌنة ، أو المجموعة 

 :[6] ذات الخواص الطبٌعٌة ، أو الكٌمٌابٌة المشتركة وهً كالتالً

-1-4-3-I  على الزٌوت الطٌارة العطرٌة:نباتات تحتوي 

 ومن أمثلتها النعناع والرٌحانوالزعتر والبردقوش.

 -2-4-3-I:نباتات تحتوي على الجلٌكوزٌدات 

 والحنظل’والصبر والعرقسوس وعرق الحبلوة ،ومن أمثلتها الدٌجٌتالٌس وبصل العنصل والدفلة 

 والحور والصفصاؾ .

3-4-3-I-  : نباتات تحتوي على القلوٌدات 

 ،والكاكاو والسكران والونكا والرمان . األسود والبنكوكا ،والفلفل ومن أمثلتها نباتات الدخان وال

4-4-3-I-  : نباتات تحتوي على مواد صابونٌة 

 مثل نباتات عرق الحبلوة ،والعرقسوس ،والسذب.

-5-4-3-Iتحتوي على راتنجات : باتاتن 

 والقنب الهندي والزنجبٌل من أمثلتها نباتات الصمػ العربً و

-6-4-3-I: نباتات تحتوي على مواد مرة 

 ومن أمثلتها نباتات البعثران والخلة البلدٌوالدٌرس.
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7-4-3-I-  تنٌناتنباتات تحتوي على : 

 .[6]ر الكافوفروة والبلوط وبعض أنواع  أبوومن أمثلتها 

4-I-  حول العٌنة  النباتٌة  المدروسة تقنٌةبطاقة 

4-I-1- الجبل : إكلٌلنبات الدراسة النظرٌة ل 

I-4-1-1- العائلة الشفوٌة(Lamiaceae): 

ٌّة حٌاتنا فًلعدة أؼراض  تستعمل التً الّنباتات من ( Lamiaceae ) الّشفوٌة العابلة تعتبر  ،الٌوم

 األجزاء كافة على المنتشرة الؽدد تفرزها التً الطٌارة الزٌوت ومٌزتها تستعمل لعدة أؼراض، والتً

 .العطور صناعة بٌنها من صناعٌة مجاالت عدة فً تستعمل والتً النباتٌة،

 ؛اإلكلٌل: : menthe ؛النعناع Phlomism :الجعدة ؛ :lavandeالخزامة األنواع هذه بٌن ومن

romarin. [7] 

أعشاب ،والتً تعنً شفتٌن ،معظم نباتات هذه العابلة labiumالبلتٌنٌة  إلىوٌعود أصل تسمٌتها 

متعامدة بسٌطة ببل أذٌنات نوراتها  متقابلة  حولٌة أو معمرة ،أو شجٌرات سٌقانها قابمة أما أوراقها فتكون

ؼٌر محدودة ،وقد تكون النورة لولبٌة ،أو بسٌطة ذات شعبتٌن أو عقربٌة وهً عند كل عقدة تكون ما 

 [8] ،أزهارها خنث وحٌدة التناظر سفلٌةعنقودي أو هامً  ٌشبه السوار ،وٌكون شكل النورة سنبلً أو

نوع تنتشر فً جمٌع أنحاء العالم خصوصا حوض 600 جنس و200 تشمل هذه الفصٌلة حوالً 

جنس وحوالً  266كما ذكر مصدر اخر عن العابلة الشفوٌة ٌندرج ضمنها  [8] البحر األبٌض المتوسط

أؼلب نباتاتها العطرٌة  لها أهمٌة اقتصادٌة وطبٌة  كبٌرة الحتوابها الزٌوت األساسٌة  [9]نوع    6000

 الفبلفونوٌدات. ،تعتبر مصدر ؼنً للتربٌناتعدد كبٌر من أجناس العابلة الشفوٌة 

جنس من العابلة الشفوٌة تنتشر هذه األنواع  29 نوع نباتً موزعة على140  الجزابر ٌوجد فً

 [5] فً مختلؾ مناطق الببلد

I -4-1-2-  نوعدراسة  Rosmarinus officinalis: 

لها  سم150-50  هو شجٌرة صؽٌرة دابمة الخضرة منتصبة وكثٌرة التفرع ٌبلػ ارتفاعها بٌن

وأؼصانها بنٌة متخشبة ،األوراق  قوي المفعول  هامنعشة (وطعمها عطري مر زٌت (رابحة الكافور

جلدٌة الملمس ،ولها حواؾ مثنٌة لؤلسفل  سم3  إلى 2 أبعادها تتراوح بٌن ة، متقابلة ،كثٌف خٌطٌة

األوراق على  بلون أخضر فاتح وشاحب مزؼب السفلًسطحها العلوي بلون أخضر ؼامق والسطح 

 .[10،11 ] الساق فً تجمعات كل مجموعة بها ثبلث أوراق
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 بنفسجٌة أو إلىجمٌلة عنقودٌة زرقاء اللون  خنثى طول العام عدا فصل الشتاء ،أزهارها إزهارها

ٌجرسها  ثبلث فصوص ،وافرة الرحٌق إلى مفصصهالبٌاض ،لها شفتان ،علوٌة كاملة وسفلٌة  إلى مابلة

 [9] سنبلً التجمٌع. أزهارهاالنحل ،

التً تزرع فً فصل الخرٌؾ أو خضرٌا  ( )بذور سمراء اللون ٌتكاثر النبات جنسٌا بالبذور

الربٌع أو الخرٌؾ ،وٌمكن أو العقل الوسطٌة  وكذلك ٌتكاثر بالتفصٌص وهذا فً بتجذٌر العقل الطرفٌة 

 [12زراعته فً مختلؾ أنواع التربة وٌبدأ نموه بشكل سرٌع بعد عام من زراعته ]

والفبلفونات ،والتً تعطٌه  الجبل ؼنً بالمواد الفٌنولٌة إكلٌلأما من الناحٌة الكٌمٌابٌة فان نبات 

 خواص المواد المضادة لبللتهاب والمعقمة 

 لؤلكسدةمضاد  Rosmarolـ ٌساعد فً حاالت التسمم ،ومادة ال Rosmarinicحمض ال أن إذا

 الجبل  إكلٌلوللنبات خاصٌة طارد للحشرات ،حٌث لوحظ طرد الحشرات من النباتات المجاورة لنبات 

[13 ] 

  

 Rosmarinus صورة فوتوغرافٌة لنبات :1شكل 
officinalis [15] 

 [14]أوراق نبات إكلٌل الجبل  :2شكل 

 

 Rosmarinus officinalis [9]: نبات 3شكل 
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I -4-1-3-  تسمٌة نباتRosmarinus officinalis: 

 : أصل التسمٌة

 Ros »rosée »( مشتقة من البلتٌنٌة Rosmarinus)  romarinكلمة

 « Marinus » marin ou de marin  

 :ًاالسم العلم Rosmarinus officinalis [9] 

 الروزماري ،الكركمان ،ؼصن البانحصالبان ،حشٌشة العربالالجبل ، إكلٌل :عةالشائسماء األ،،     

 [13] [12[]9]الحندوقوق،الملك، ،الروزماري،إكلٌلندى البحر،النفساء ،الصلبان  إكلٌلالحوران ،

  [9]زالة.ٌازٌرأواالزٌر أو التوباالمازٌغٌة :أاألسماء 

 9:باالنجلٌزٌة االسم] Rosmary] 

I -4-1-4-  الجبل : إكلٌلالتصنٌف البٌولوجً لنبات 

 Rosmarinus officinalis [16]البٌولوجً لنبات إكلٌل الجبلٌبٌن التصنٌف  :1 جدول

 النواة حقٌقٌات النطاق

 النباتٌة المملكة

  Angospermesالبذور مؽطاة الشعبة

  Dicotyledonesالفلقة ثنابٌات الطابفة

 Astarids الطبقة

  Lamialesالشفوٌات الرتبة

 Lamiaceae الشفوٌة الفصٌلة

 Rosmarinus الجنس

  Rosmarinus officinalisالجبل  إكلٌل النوع

I -4-1-5- لتوزٌع الجغرافً :ا 

منطقة البحر األبٌض المتوسط   Rosmarinus officinalisٌعد الموطن األصلً إلكلٌل الجبل 

ولكن انتشرت زراعته فً أرمٌنٌا  أذربٌجان ،جورجٌا ،آسٌا الوسطى ، الهند ، جنوب شرق آسٌا ، شمال 

،علما بؤن النبات ٌتحمل التباٌن الشدٌد فً درجة الحرارة لفابدته الطبٌة  أسترالٌا والوالٌات المتحدةإفرٌقٌا 

 .[12، 17،18] لكونه دابم الخضرة للحدابق  وكنبات زٌنه
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I -4-1-6- الكٌمٌائٌة: المكونات 

 إلى %0.25بؤن نسبته  أخر كما أضاؾ مصدر %0.53و %0.44مابٌنة ٌوت الطٌارالز 

 [19] [12.]المركبات من وتتؤلؾ %2

Camohore،Camphén،Cinéol،Boméol[18]. 

 Flavonoïdes. 

 .Tanines 

 Diterpénes 

 Rosmaricine 

 Lipids 

 Acide rosmarinique[18، 20]. 

I -4-1-7- ة: والعالجٌ االستعماالت الطبٌة 

 والطحال ،مفرغ للصفراء،مفتح لسدد الكبد ،الجبل مدر للبول ،محلل للرٌاح  إكلٌلٌعتبر نبات 

مانع  للروماتٌزم، ومضاد ،والربو والسعالمقو للربة، نافع للخفقان  مخفض لتشكل الحصى داخل الكلٌة،

 كما  ٌحتوي خفض مخاطر اإلصابة بالسرطان مضمد للجروح والحروق، ،لئلسهال مضاد لضؽط الدم،

 ٌساعد وكذا  الكٌمٌابٌة الدماؼٌة، المادة تحطم أو تكسر تمنع أنها مركبات ثبت على الجبل إكلٌل نبات

 ٌرٌح كما نشاطا، ٌكسبه العطري الجبل إكلٌل بزٌت الجسم ،تدلٌك الزهاٌمر مرض من الوقاٌة على

األعصاب  مقوي ،عسر الهضم وطارد للؽازات ، [9] )ٌنفع داء المفاصل (والشقٌقة الجهد بعد العضبلت

مع   البعض للحفاظ على الطعام وٌضعه كسدةلؤلمضاد أٌضا كوٌستعمل هاذا النبات منشط للذاكرة  [16]

كما من خواصه أنه ٌصبر اللحم المٌت وٌمنع من إسراع التعفن إلٌه ،وقد تإخذ  الطعام كنوع من التوابل

قبضة من أطراؾ إكلٌل الجبل لتؽلً فً لتر من الماء ثم توضع كمادة على األعضاء المإلمة فً داء 

 [. 21 ،12]المفاصل 

 :Rosmarinus officinalis الجبل إكلٌلالجانبٌة الستعمال المفرط لنبات  آلثارا

 تسمما. ٌستعمل بتحفظ الن الجرعات العالٌة منه قد تسبب نزٌفا أو

ٌجب تفادي التناول الداخلً واالمتصاص الداخلً للزٌت أثناء فترة الحمل ألنه ربما ٌعمل كعامل 

 [22 ،18] مجهض
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I-4-2-  النظرٌة لنبات شٌحٌة االبل:الدراسة 

I-4-2-1-ة كبالعائلة المرAsteraceae: 

وهً من أكثر النباتات انتشار فً المملكة  Composite،Asteraceaeتعرٌؾ العابلة المركبة 

أو شجٌرات تضم  أشجار %2نحو اآلخر،وبعضها معظمها نباتات عشبٌة حولٌة أو معمرة  النباتٌة 

 من نباتات فً العالم% 10موزعة فً مناطق العالم جمٌعها فهً تمثل نوع  2000جنس و 800حوالً

ابٌة والمعتدلة وعادة ما تنمو ،حٌث تنتشر نباتات هذه العابلة فً المناطق االستوCotula منها جنس

 .Latex[23]  تتمٌز بعض نباتاتها باحتوابها على اللبن النباتًلك فً البٌبة الجافة أو شبه الجافة ،كذ

[، وتتكاثر بعض 24]أثبتت الدراسات الحدٌثة بؤن لتلك النباتات أهمٌة طبٌة ودوابٌة كبٌرةوقد 

وتعتبر هذه  السٌقان الجارٌة نباتات الفصٌلة المركبة تكاثرا خضرٌا بواسطة الرٌزومات أو الدرنات أو

 وٌرجع ألسباب عدٌدة منها :الفصٌلة أرقى الفصابل وأكبرها عددا وأكثرها انتشارا 

 ع أزهارها فً نورات هامة ،حٌث تكون ظاهرة مهما صؽرت فتجذب الحشرات والحشرة تجم

 الواحدة ٌمكنها أن تلقح عدة أزهار فً زٌارة واحدة وفً وقت قصٌر .ذلك 

 . ًالزهرة مهٌؤة للتلقٌح الخلطً  إذا فشل التلقٌح الخلطً الحشري تم التلقٌح الذات 

 بذلك ٌمكنها ؼزو بٌبات جدٌدة ،وفرص التنافس بٌن انتشار ثمارها بواسطة الرٌاح والحشرات و

 أفرادها قلٌلة .

 [ . 25لها طرق تكاثر خضرٌة كثٌرة ومعظم النباتات عشبٌة وحولٌة تنمو وتتكاثر بسرعة] 

I-4-2-2-  جنسCotula: 

معظمها تتركز فً جنوب وهو جنس تابع للعابلة المركبة ،ٌحتوي على أكثر من أربعٌن نوع 

 [23]وعدد قلٌل منه فً شمال إفرٌقٌا واسترالٌا  إفرٌقٌا

:ومن أكثر األنواع انتشارا لهاذا الجنس نذكر   

 Cotula moseleyiCotula alpina. 

 Cotula coronopifolia L. 

 Cotula anthemoides L. 

 Cotula zeyheri(Hook. F.). 

 Cotula turbinata L. 

 Cotula villosa DC. 

 Cotula squalida(Hook.F.). 

 Cotula mexicanaHemsl. 
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 Cotula cinerea Del. 

 Cotula paradoxaSchinz. 

 Cotula seriea L f. 

 (DC) Cabrera Fenzl. 

I-4-2-3- شٌحٌة االبل  دراسة النوع  Cotula cinerea  : 

أو  اإلبلوالمعروؾ باسم شٌحة  (Brocchiacinerea Vis)أو   Cotula cinereaنبتة 

تتمٌز برابحتها القوٌة والزكٌة  ،Asteraceaeالفصٌلة المركبة القارطوفة ،هً نبتة حولٌة عشبٌة من 

تفضل التربة الرملٌة الخفٌفة فً الربٌع وتزهر فً نهاٌة هذا الفصل  والتً تشبه رابحة الشٌح تقرٌبا تنمو

لكن بشكل متفرق أما الصحن والمناخ الصحراوي الجاؾ والشبه جاؾ تتواجد بشكل متفرق فً العرق و

  فً مناطق المرتفعات والروابً القرٌبة من المناطق الزراعٌة فإنه ٌزدهر وقد ٌشكل مجتمعات كثٌفة

فً الؽالب ونادرا ما تصل  سم30 إل10ً نٌتتصؾ هذه النبتة بكونها متوسطة الطول تتراوح ماب

ملٌمترات 7إلى 6أقطار رإٌساتها ما بٌن  ،مرور الوقتسم سٌقانها مابلة تؤخذ فً االنتصاب مع 40 إلى

زابها العلٌا صوفٌة وتحمل شعٌرات كثٌفة مقسمة فً أج ،سمٌكة ،البٌاض إلىخملٌة البشرة مابلة  أوراقها

 فردٌة مصوفة أنبوبٌة الشكل أزهارها عبارة عن رإٌسات )نورة رأس ( ،ثبلثة أو خمسة فصوص

 ،مجنحة الٌابسة ثمارها ،من اللسٌناتبصفٌن مقنبة  ،ثم صفراء عند النضج واالنتفاخ ,ٌةسمراء فً البدا

 .[26صؽٌرة للؽاٌة ] ،مخططة ،مرطاء

 

   Cotula cinerea: صورة فوتوغرافٌة لنبات 4شكل 
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I-4-2-4-  تسمٌة نباتCotula cinerea: 

 Brocchia cinerea أو  Cotula cinerea :االسم العلمً

 )(Comomille du sahara: االسم بالفرنسٌة

 Saharan camile: االسم باالنجلٌزٌة

 [23].، القطوراء، الشوٌحٌة ، القرطوفة ، الروبٌطة:شٌحٌة االبل  االسم بالعربٌة

I-4-2-5- التصنٌف العلمً لنبات Cotula cinerea: 

 Cotula cinerea .[27 ]ٌوضح التصنٌف العلمً للنبات قٌد الدراسة  :2 جدول

gétalé V Régne 

Phanerogames ou  spermatophytes Embranchement 

Angiosperme SousEmbranchement 

Dicotoyledon Classe 

Asteridées Sous Classe 

Astérales   Ordre 

Asteraceae/Composeae Famille 

Cotula /Brocchia Genre 

 Vis-Cotula cinerea )Del(Brocchia  ceé Esp 
 

I-4-2-6- شٌحٌة االبل  التوزٌع الجغرافً لنبات :Cotula cinerea  

 :فً العالم لنباتل الجغرافً اإلنتشار

 فً تتواجد وهً االرضٌة، الكرة من الجنوبً القسم فً بكثرة  Cotula cinereaنبتة لوحظت

تتواجد فً  كما، العربٌة الجزٌرة هشب ياصحر فً وكذلكلهندٌة ا آسٌا صحاري وفً الكبرى الصحراء

وكذلك مصر والجزابر   ،،كما تتواجد فً شمال إفرٌقٌاالمؽرب من كل فً لوحظتشمال إفرٌقٌا ، حٌث 

[23] 

. 
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 [28] فً شمال إفرٌقٌا Cotulta cinereaالنتشار الجؽرافً لنبات : ا5شكل 

 االنتشار الجغرافً للنبات فً الجزائر :

 خاصة الجافة الشبه المناطق وفً الصحراوٌة المناطق الجزابر فً Cotulta cinerea نبات ٌنمو

حٌث تفضل التربة العضارٌة الخفٌفة حٌث تكون النبتة المدروسة كثٌرة  الجزابري الشرقً  الجنوب فً

،كما وجدت فً الجنوب  ولوحظ أٌضا فً جنوب تبسة وؼرداٌة وكذلك ورقلة الوفرة فً منطقة الوادي

  وبشار وتكون نادرة الوفرة فً بعض المناطق كوالٌة أدرار الجزابري كمنطقة مرارة قرب تقرت

 

 فً الجزائر  Cotula cinerea: االنتشار الجغرافً لنبات 6شكل 
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I-4-2-7- : المكونات الكٌمٌائٌة 

 الفبلفونوٌدات flavonoides 

 ) التانٌنات )العفصٌاتTanins. 

  الزٌوت الطٌارةHuile essentielle . 

 [23] التربٌنات 

I-4-2-8- النبات: استعماالت 

 النبات أجزاء كل ا فٌه ٌستعمل مشروب كنقٌع الشعبً الطب فً Cotula cinerea تستعمل

 الهوابٌة الشعب لتهاباتإ ضد أٌضا ،تستخدم للهضم كمساعدة وخصوصا) )اإلسهال البطن آالم لعبلج

 [30] الدقٌقة للفطرٌات أوراقها كمضادة مستخلصات تستخدم كما [29] السعال المخففة لآلالم لخواصها

 ومطهر لئللتهابات ومضاد مسكن تؤثٌر النبات لها هذا من المستخلصة نوٌدٌةفوالمركبات الفبل أن ولوحظ

 عبلج فً المناطق بعض فً تستعمل Cotula cinerea فإن، أخرى جهة من[ 32[ ]31] للتعفن مانع

 . المعدة آالم

 

 



 الطبٌةالنباتات                                                        الفصل األول                               

 

 
43 

 مراجع الفصل األول

 المراجع العربٌة 

 ycinum  arabicum.L. فصل وتحدٌد االٌض الثانوي الفبلفوٌدي لنبتة  -2007شروانة س.،[ 1]

 85جامعة منتوري  قسنطٌنة ص .مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجستٌر ،

معجم األعشاب والنباتات الطبٌة .الطبعة الخامسة منشورات محمد علً بٌضون  - 2002[ قبٌسً ح.،2]

 . 566دار الكتاب العلمٌة .بٌروت .لبنان ص

دراسة الفعالٌة المضادة للبكتٌرٌا والمضادة لبلكسدة لمستخلص القلوٌدات الخام  -2009، [ العابد إ.3]

ضوٌة تطبٌقٌة .جامعة مذكرة ماجستٌر تخصص كٌمٌاء عTraganum nudatumلنبات 

 قاصدي مرباح ورقلة.

 Inula viscosa،مذكرة تخرج لنٌل شهادة أستاذ تعلٌم الثانوي 2009[ بوسعادي  إ.ؼمٌض ع 4]

استخبلص وتحلٌل الزٌت االساسً  لنبات المقرمان المدرسة العلٌا لؤلساتذة بالقبة القدٌمة 

 .2)الجزابر( ص

لطبٌة المتداولة فً المنطقة الشمالٌة لوالٌة سطٌؾ دراسة (  ،النباتات ا2010[ بوخبتً حبٌبة )5]

والنشاطٌة ضد البكتٌرٌة لزٌوتها األساسٌة ،مذكرة   Menthتشرٌحٌة لنوعٌن من جنس 

 ماجستٌر فً بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا النبات جامعة فرحات عباس .

طرٌة ،كٌمٌاإها ،إنتاجها محمد السٌد هٌكل ،د عبد هللا ع الرزاق عمر ،النباتات الطبٌة والع-[ د6]

-21،180-28صفحة  1993مصر –،فوابدها ،دار النشر منشؤة المعارؾ باالسكندرٌة 

186،200-204،213-..214 

  Lamiaceae (L).Brinq )( فصل وتحدٌد األٌض الثانوي لنبتة)2008[ لكحل هشام )7]

Satachys Ocynastrum العضوٌة  مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الكٌمٌاء

 جامعة منتوري قسنطٌنة .

 .2ص :98[ مسمار .،أعشاب طبٌة من بلدي رسالة النجاح.8]

( دراسة الفعالٌة البٌولوجٌة لبعض نباتات العابلة الشفوٌة والفعالٌة ضد 2013[ حوى إبراهٌم )9]

 االكسدة .مذكرة ماجستٌر فً الكٌمٌاء ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة .
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التكاثر والتصنٌؾ النباتً .منشورات جامعة دمشق ،كلٌة الزراعة 2007ً ع.، [ الصباغ ع.،القاض10]

 464،ص : 

علم العقاقٌر التطبٌقً .منشورات جامعة دمشق ،كلٌة  2009.، 5[ النوري أ.،حسٌن أ.،وحواصلً 11]

 248الصٌدلة ص : 

السوري وكشؾ ؼشه دراسة مورفولوجٌة وكٌمٌابٌة لنبات إكلٌل الجبل  -1998[ الصالح رفٌق .، 12]

-3بؤوراق نبات الجعدة .مدرس  فً قسم المحاصٌل ،كلٌة الزراعة ،جامعة دمشق ،سورٌا ،ص

1. 

ألوراق نبات إكلٌل الجبل  دراسة تؤثٌر الخبلصة الكحولٌة 2009  مها عبد اللطٌؾ ، [13]

Rosmarinus officinalisفً نموالفطر ، Aspergillus flavus  وإفراز األفبلتوكسٌن 

B1، .مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعٌة  

تحدٌد تركٌز المثبط األدنى للزٌت العطري لنبات إكلٌل  -;2012عصام و  طاهر محمد ع.   [ٌاسٌن .14]

 .50سورٌا .ص :   الجبل الدستوري على نمو فطر الرشاشٌة الفبلفٌة .كلٌة الصٌدلة

 .22اتها.العدد موسوعة النباتات الطبٌة ومستحضر -  2009[برهوم ع.،16]

 النباتات الطبٌة فً الجزابر .الوكالة الوطنٌة لحفظ الطبٌعة .- 1997[حلمً ع.،17]

الطب البدٌل :التداوي باألعشاب والنباتات الطبٌة أكادٌمٌا أنترناشٌونال – 2005[شوؾ لٌٌه أ.،18]

 125،الطبعة العربٌة ،بٌروت لبنان ص:

 2،2009[وفاء عبد االله أحمد،مٌسون صباح عباس ومٌثاق ؼالب .،عدد اضافً 19]

(.دراسة مقارنة للدور التثبٌطً للمستخلص الكحولً لنبات اكلٌل الجبل والمضادات الحٌوٌة 551-554)

ضد بعض أنواع البكتٌرٌا المجلة العراقٌة للعلوم البٌطرٌة ،كلٌة الطب البٌطري ،جامعة 

 الموصل.

 .85معجم للنباتات الطبٌة .دار المنارة للنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى ،ص :- 1999وس .،[الحل22]

المساهمة فً دراسة تؤثٌر المستخلص المٌثانولً الوراق نبات 2015 [ بلعربً خ، دٌدي ص.،23]

على بعض السبلالت البكتٌرٌة ،مذكرة تخرج لنٌل   cotula cinerea delشٌحٌة االبل 

 شهادة ماستر اكادٌمً تخصص بٌولوجٌا وتثمٌن النبات ،جامعة الشهٌد حمه لخضر الوادي.
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 2- 3( .دراسة نباتات العابلة المركبة .دار المرٌخ ،الرٌاض ،السعودٌة ،ص :.2012[العناد أ.،)24]

لمٌة وصفها مكوناتها طرق استعمالها وزراعتها .جامعة ( .النباتات الطبٌة الع2006[ منصور ح.،)25]

 .370-367،  365- 355الزقازٌق ،مصر ،القاهرة، ص :

( .الموسوعة النباتٌة لمنطقة سوؾ،النباتات الصحراوٌة الشابعة فً منطقة العرق 2007[حلٌس .،)26]

-155الولٌد ص:  الشرقً الكبٌر. دار النشر بالمنطقة الصناعٌة كوٌنٌن والٌة الوادي ،مطبعة

154. 

محمد السٌد هٌكل ،عبد هللا عبد الرزاق عمر النباتات الطبٌة والعطرٌة ،كٌمٌاإها ،إنتاجها ،فوابدها  [33]      

 1993.منشاة المعارؾ باإلسكندرٌة .
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-II الزٌوت األساسٌة: 

 مدخل 

تتصؾ الزٌوت بخاصٌة عامة بعدم قابلٌتها للذوبان فً الماء ،كما أن لها ملمسا دهنٌا لزجا وهناك 

 :ثابتة ،عطرٌة ،معدنٌة ،أو ناتجة عن تخمر .من ٌقسم الزٌوت إلى 

 الثابتة: الزٌوت 

 والتً ٌطلق علٌها لفظ اللٌبٌدات ،دهنٌة مع كحول ثبلثً الجلٌسرٌد  تتكون من أسترات ألحماض

 أو الدهون ،سمٌت بالثابتة لعدم تطاٌرها تمٌٌزا عن الزٌوت الطٌارة .

 : هً هٌدروكربونات من أحد نواتج التقطٌر البترولً ،تسمى بالشموع أوالزٌوت المعدنٌة 

 . الدهون المعدنٌة

 : ًهً مجموعة من المركبات العضوٌة ،والتً تنتج أثناء عملٌات تخمر زٌوت التخمر الكحول

 [1]السكرٌات إلنتاج الكحول االٌثٌلً.

 المواد ولهده متفاوتة، بدرجات والحٌوانٌة النباتٌة الحٌة الكابنات فً والزٌوت كما تنتشرالدهون

 [2].لئلنسان الربٌسً االستخدام هو كؽداء الدهنٌة المواد استخدام ٌعتبرحٌث أهمٌة كبرى 

II-1- ساسٌة تعرٌف الزٌوت األ : 

هً تلك المواد المسإولة على الرابحة المتمٌزة للنباتات كما أن لها القدرة على التبخر فً الظروؾ 

 :مثل،وتتمٌز بسهولة استخبلصها من األعضاء النباتٌة  لها أسماء مختلفة العادٌة 

 : الجمٌلة والممٌزة .لرابحتها العطرٌة 

 : تتبخر فً درجات الحرارة العادٌة .الطٌارة 

 : تمثل جوهر أي جزء ذو رابحة فً النبات .األساسٌة 

 : لقابلٌة ذوبانها بشدة فً االٌثٌراإلٌثٌرٌة. 

والزٌوت الطٌارة )العطرٌة ( عبارة عن مركبات عضوٌة متباٌنة فً تركٌبها الكٌمٌابً تتكون 

و بالتالً هً تذوب فً المذٌبات ؼٌر قطبٌة ، أما من ناحٌة  الؽذابً كناتج ثانوي أثناء عملٌات التحول

 تركٌبها الكٌمٌاوي فهً تنتمً إلى الترٌبٌنات التً تنتج من اتحاد اثنٌن أو أكثر من وحدات االٌزوبرٌن

حسب العدٌد من النظرٌات البٌبٌة نوع نباتً 3000 وتضم حوالً  عابلة 60وتتكون فً أكثر من 

 سٌولوجً ٌكمن فً :ففإن دورها ال

 . إزالة والتخلص من نواتج العملٌات الحٌوٌة وطرحها خارج  األنسجة 

 .جذب الحشرات النافعة مما ٌساعد على تلقٌح األزهار 

 وبالتالً تمنع تخرب األزهار واألوراق .، طرد الحشرات الضارة أو قتلها 
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  لؤلمراض النباتٌة .تضمن حماٌة ضد البكتٌرٌا والطفٌلٌات المسببة 

 .[1] تساعد على التبام الجروح النباتٌة ومنع خروج سٌولة العصٌر الخلوي 

II-2-  األساسٌة مواقع تمركز الزٌوت :  

 سٌة حسب أجزاء النباتات المختلفةأماكن تواجد الزٌوت األسا: 

 تتواجد الزٌوت األساسٌة إما فً جمٌع أجزاء النبات أو أجزاء معٌنة منه

 الصنوبر قد توجد فً جمٌع أنسجة النبات نبات -1

 فً نبات الورد ٌوجد الزٌت العطري فً بتبلت األزهار -2

 فً القرفة ٌوجد فً األوراق -3

 فً ثمار العابلة الخٌمٌة ٌوجد فً ؼبلؾ الثمرة -4

 فً النعناع ٌوجد فً الشعٌرات الؽدٌة الموجودة على الساق واألوراق -5

 .نوعا من الزٌت فً بتبلت األزهار ونوع آخر فً قشرة الثمرة فً نبات البرتقال نجد  -6

 جد الزٌوت األساسٌة حسب األنسجةأماكن توا: 

 والزعتر  داخل شعٌرات ؼدٌة كما فً العابلة الشفوٌة والتً من أمثلتها نبات النعناع -1

أمثلتها نبات كما فً العابلة المظلبة  والتً من vitta داخل أنابٌب تحتوي الزٌت تسمى   -2

 الكراوٌة،الٌانسون.

والتً من أمثلتها نبات قشرة اللٌمون  فً داخل قنوات خاصة كما فً العابلة السذابٌة -3

 ،البرتقال المر. 

 [3] داخل الخبلٌا البرانشٌمٌة -4

II-3- ساسٌةرق استخالص الزٌوت األط: 

وٌرجع تعدد هذه الطرق  تحتوٌهاتوجد عدة طرق الستخبلص الزٌوت األساسٌة من النباتات التً 

 : لعدة عوامل أهمها

التركٌب الكٌماوي للزٌت األساسً: فعند استخبلص الزٌت من النبات ٌجب اختٌار الطرٌقة  -1

التً تضمن الحصول علٌه بحالته الطبٌعٌة دون حدوث أي تحلل أو تؽٌر فً صفاته الكٌمابٌة وبالتالً ال 

 تتؽٌر رابحته أو طعمه.

ومكان وجود خبلٌا الزٌت به ومدى  األساسًمن النبات الذي ٌحتوي على الزٌت الجزء  -2

 حساسٌة وسمك جدران هذه الخبلٌا.

فطرٌقة استخبلص الزٌت األساسً من بتبلت األزهار ٌختلؾ عن طرٌقة استخبلصه من الثمار أو 

 األوراق أو الجذور وهكذا.



 الزٌوت األساسٌة واللٌبٌداتالثانً                                                                       الفصل 

 

 
4: 

الحصول على كمٌة الزٌت الموجودة العوامل االقتصادٌة فً استخبلص الزٌت، إذ ٌجب  -3

                                                               بالنبات بؤكملها وبؤقل تكالٌؾ ممكنة وأهمها تكالٌؾ الوقود الذي ٌستعمل فً عملٌة التقطٌر.                                        

المتواجدة فً النبات، فإذا كانت نسبة الزٌت ضبٌلة ٌجب استخبلصه  األساسًكمٌة الزٌت  -4

المذٌبات حتى ال تفقد هذه الكمٌة إذا ما استخدمت طرٌقة التقطٌر بالماء أو بالبخار، ومثال على  بطرٌقة

ذلك عند استخبلص زٌت الٌاسمٌن فإذا استخدمت طرٌقة التقطٌر فان الناتج النهابً قد ال ٌحتوي على 

 [3]لمرة. زٌت با

 أهم طرق استخبلص الزٌوت الطٌارة نذكر منها :ومن 

II-3- 1- : االستخالص بالتقطٌر 

 نستعمل هذه الطرٌقة إذا كانت جمٌع مكونات الزٌت ال تذوب فً الماء وال تتؤثر بالحرارة .

II-3-1-1-  :ًالتقطٌر المائ 

من الزٌوت الطٌارة وهً من أقدم تستخدم هذه الطرٌقة للنبات الجاؾ الذي ٌحوي على نسبة عالٌة 

حٌث ٌوضع النبات المقطع فً وعاء ثم ٌؽمر بالماء وٌعرض  ،الطرق الستخبلص الزٌوت الطٌارة

الوعاء لمصدر حراري فٌتبخر الزٌت والماء معا ،ثم ٌكثفا وٌجمعا فً أنبوب ضٌق مشكبلن  طبقتان 

 فٌسهل الفصل .

تعرض الزٌت العطري للماء المؽلً لفترة زمنٌة سلبٌات هذه الطرٌقة أنها تحتاج لوقت طوٌل و

 .لك تؽٌر لون الزٌت أو رابحتهوكذ طوٌلة ٌسبب تكسٌر ألهم المركبات األكسوجٌنٌة

II-3- 1-2- : التقطٌر المائً البخاري 

تستخدم للنباتات الطازجة حدٌثة القطؾ التً تحتوي على الزٌوت فً األوراق ،حٌث ٌوضع 

إلى الوعاء النبات فً وعاء وٌؽطى بطبقة من الماء ،ٌؽلى الماء بوعاء أخر حٌث ٌمر البخار عبر أنبوب 

طبقتٌن  الحاوي على النبات المنقوع ،فٌتبخر الزٌت مع الماء ثم ٌكثفا وٌجمعا فً وعاء أخر مشكبلن

 : بـفٌعزل الزٌت ،تمتاز هذه الطرٌقة 

 .عدم احتراق النبات -1

 .عدم تحلل الزٌت العطري -2
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II-3- 1-3- :التقطٌر البخاري 

هً األخرى تستعمل للنباتات الطازجة حدٌثة القطؾ حٌث تتعرض إلى بخار ساخن فٌقوم بالتبخر 

 )تتطاٌر(  الزٌوت العطرٌة فتكثؾ وتجمع فً إناء مشكلة طورٌن ثم ٌتم إستخبلص الزٌوت 

تعتبر هذه الطرٌقة إقتصادٌة وسرٌعة التشؽٌل وسهلة التنفٌذ والزٌت المستخلص ذو جودة عالٌة 

وكٌمٌابٌة ذلك لعدم فقدان المركبات األلدٌهٌدٌة والكٌتونٌة واألسترٌة والتً لها قابلٌة الذوبان نسبٌا  طبٌعٌة

 فً الماء وهذه المواد تزٌد قٌمة الزٌت وترفع ثمنها 

II-3- 2-  : االستخالص بالمذٌبات العضوٌة الطٌارة 

والتً تخرب بالحرارة وقلٌلة الزٌوت الطٌارة    ه الطرٌقة لؤلزهار الؽالٌة الثمنتستخدم هذ

 كالٌاسمٌن والزنبق والنرجس(.)

 وتنقسم حسب نوعٌة المذٌب إلى:

II-3- 2-1- )االستخالص بالمذٌبات العضوٌة )الهكسان ، البنزٌن 

بعد القطؾ  مباشرة تؽمس األزهار فً المذٌبات العضوٌة وتقلب من حٌن إلى أخر فً درجة 

حرارة الؽرفة ،ثم ٌكثؾ المستخلص تحت الفراغ عند  العضوٌة وتقلب من حٌن إلى أخر فً درجة 

درجة مبوٌة على األكثر للتخلص من المذٌب 35حرارة الؽرفة ،ثم ٌكثؾ المستخلص تحت الفراغ عند 

 . االنتشارسب المتبقى عبارة عن زٌت عطري خام هذه الطرٌقة قلٌلة التكلفة وواسعة والرا

II-3-2-2- :االستخالص بالمذٌبات العضوٌة الثابتة 

تسمى هذه الطرٌقة بالتزهٌر ٌستخدم فٌها الشحوم الحٌوانٌة ،والتً تطلى على األلواح الزجاجٌة 

، توضع كل زهرة بٌن طبقتٌن شحمٌتٌن  شحمٌه،ثم توضع األزهار الحدٌثة القطؾ تؽطى بطبقة زجاجٌة 

ٌت الطٌار من طٌار ثم ٌستخلص الز،تترك لمدة ٌومٌن ثم ٌستبدل الزهر الى أن ٌتشبع الشحم بالزٌت ال

مبوٌة والراسب عبارة عن زٌت عطري 30-35الشحم بالكحول ثم ٌكثؾ المستخلص عند درجة حرارة 

 االستخبلصخام ،هذه الطرٌقة لم تعد تستعمل حالٌا لقلة استخبلصها للزٌت ،إذا ما قورنت بطرٌقة 

 .بالمذٌبات العضوٌة الطٌارة 

II-3- 3- : االستخالص بالعصر أو الوخز 

بالضؽط أو الوخز لؤلجزاء النباتٌة كقشور الحمضٌات الؽنٌة بالؽدد الزٌتٌة ،ثم توضع وتتم 

العصارة فً أقماع الفصل داخل الثبلجة لٌتم فصل الطور الزٌتً عن المابً ، هذه الطرٌقة جٌدة 

ٌت الستخبلص زٌت قشور اللٌمون والبرتقال ألن الطرق السابقة مع هذه الثمار تعطً كمٌة قلٌلة من الز

 وبجودة ضعٌفة .
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II-3- 4- : ًاالستخالص بالتحلل األنزٌم 

السابقة تستعمل الستخبلص الزٌوت الحرة ؼٌر المرتبطة ، هناك زٌوت توجد بصورة كل الطرق 

مرتبطة مع بعض الجلٌكوسٌدات ؼٌر عطرٌة ومباشرة بعد تحللها مابٌا )ألن السكرٌات تذوب فً الماء( 

زٌت الخردل األسود  ،المتواجدة فً الصورة الجلٌكوزٌة وت الطٌارةتتحرر وتفوح رابحتها من الزٌ

 .وزٌت اللوز المر

 تتلخص هذه الطرٌقة فً االتً :

نقوم بعصر النسٌج النباتً للتخلص أوال من الزٌوت الثابتة ثم ٌنقع النبات المعصور فً الماء فً 

مواد عضوٌة ثم ٌستخلص الزٌت الطٌار  دات إلىأٌام وذلك لتحوٌل الجلٌس 3الى 2 إناء محكم القفل لمدة 

 بؤحد الطرق التقطٌر .

II-3-5- االستخالص بغازCO2 : والسائل 

السابل تحت ضؽط  CO2من أحدث طرق االستخبلص النباتات الحساسة للحرارة حٌث ٌمر ؼاز 

 بخفض الضؽط. CO2ستخلص الزٌوت الطٌارة وٌمكن التخلص من فتمرتفع 

II--36-  بالتقطٌر الفراغً :االستخالص 

تتم عملٌة االستخبلص فً بٌبة فراؼٌة )مفرؼة من الهواء( بدون إستخدام المذٌبات ،إنما بتسخٌن 

درجة مبوٌة وتتم هذه الطرٌقة فً دقابق  50النسٌج النباتً فً الماٌكورووٌؾ فً درجة حرارة أقل من 

 [1] معدودة .

II-4- : التركٌب الكٌمٌائً للزٌوت الطٌارة  

ري، أو خضجمٌع النباتات العطرٌة قد تحتوي على الزٌت األساسً الذي ٌتكون فً المجموع ال 

احد أعضابه الهوابٌة، ونادرا ما ٌكون إنتاجه فً الجذور والزٌت المفرز فً النبات طبٌعٌا قد ٌتركب من 

نبات  وترجع  أحد أو بعض مكونات الزٌوت التربٌنٌة و المسإولة عن الرابحة و الطعم الممٌزٌن لكل

 كل من المواد الهٌدروكربونٌة واألكسجٌنٌة . إلىهذه الصفات 

 : أهم مكونات وتركٌب الزٌت األساسً كٌمٌابٌا كالتالً

 الهٌدرو كربونٌة  الترٌبنات. 

 المركبات ؼٌر المشبعة األلٌفاتٌة. 

 العطرٌة لمركباتا. 

 ت واٌثٌرات الكٌتونات، الفٌنوال األلدهٌدات، ،االسترات ،الكحوالت: المركبات األكسٌجٌنٌة

 ،  المركبات النٌتروجٌنٌةالمركبات الكبرٌتٌة، الفٌنول،   األكسٌدات، البٌروكسٌدات البلكتونات
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II-4-1-   التربٌنات الهٌدروكربونٌة: 

تعتبر أهم المواد الشابعة والمكونة للمواد والمركبات العضوٌة الموجودة فً الزٌت العطري، 

سابلة ؼالبا وتتمٌز بقلة ذوبانها فً الكحول وضعؾ الرابحة والطعم وعند أكسدتها تفقد وتوجد فً صورة 

 : هذه الصفة الطبٌعٌة، و تنقسم إلى األنواع اآلتٌة

II-4-1-1-المركبات األلٌفاتٌة غٌر المشبعة:  

( وفً Myrceneوتوجد فً زٌت حشٌشة الدٌنار وحشٌشة اللٌمون الهندٌة مثل مركب المٌرسن) 

 (Ocimeneالرٌحان مثل مركب أوسٌمن ) زٌت

      
 

II-4-1-2-:المركبات العطرٌة 

وتوجد مركبات هذه المجموعة فً زٌت المرٌمة و الموالح والزعتر و القرفة والبردقوش  

 ( وتركٌبه البنابً  (P-Cymeneوتحتوي على أهم مركب وهو بارا ــ سٌمن 
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II-4-1-3- التربٌنات الحلقٌة : 

   :تتكون أساسا من االرتباط لوحدات من األٌزوبرن  وتنقسم إلى

 أحادٌة الحلقة :

الذي ٌوجد فً زٌت الموالح العطري و الشبت والشمر  (Limonene) وتتمٌز مركباتها اللٌمونٌن

 ( وٌوجد فً زٌت القرفة والشمر العطري.α-Phyllandreneالفٌبلندرن  ) -و السترونٌبل ومركب الفا

 

 

 

 

 ثنائٌة الحلقة : 

( الذي α-Pineneوتتمٌز باحتوابها على وحدتٌن من األٌزو برٌن وأهم مركباتها ألفا ــ بٌنن) 

 ( وٌوجد فً زٌت نبات البردقوش.Sabineneٌوجد فً زٌت نبتة الصنوبرٌات ومركب السابٌنن )

 

 جٌنٌةركبات األكسالم

عبارة عن مشتقات أكسٌجٌنٌة للمواد الهدروكربونٌة والتً ٌتكون منها الزٌت األساسً وهً 

لمعظم النباتات العطرٌة والتً ٌرجع إلٌها طعمه ورابحته كذلك، وٌرجع لها أٌضا المفعول الطبً أو 

 : كما ٌلً الفسٌولوجً فً معظم األحٌان وٌمكن تقسٌمها تبعا لمجموعاتها الفعالة أو مشتقاتها الكٌمٌابٌة

 

 

 

 

 

 

CH2

CH3

CH3

 (Limonene)اللٌمونن 

CH3

CH3

CH3

 (α-Phyllandrene) ألفا ــ الفٌبل ندرن 
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II-4-2- الكحوالت : 

 : تنقسم المشتقات الكحولٌة الموجودة فً الزٌوت الطٌارة بالنسبة الى تركٌبها الكٌمٌابً الى

II-4-2-1- الكحوالت األلٌفاتٌة : 

ومنها الكحوالت المشبعة وؼٌر المشبعة وهً عدٌمة اللون وتشبه رابحتها الورد أو العطر وعند 

 : الجوي تفقد رابحتها وٌتؽٌر لونها ومن أمثلة الكحوالتاأللٌفاتٌةتعرٌضها للهواء 

 الجرانٌولGeraniol)C10H18O .ٌوجد فً زٌت الورد وزٌت العتر ) 

 اللٌنالولLinaloolC10H18O).ٌوجد فً زٌت الكزٌرة وزٌت البرؼموت ) 

 السترونٌلول (CitronellolC10H18O) وزٌت ٌوجد  دابما مع الجٌرانٌول فً زٌت الورد

 .العتر

II-4-2-2-:الكحوالت العطرٌة 

 وهً مركبات مختلفة تحتوي على حلقة بنزٌنٌة واحدة وأهمها:

،أو على  . بنزٌل الكحول وٌتواجد فً صورة حرة كما فً الزٌت األساسً لنبتة الفتنة و الٌاسمٌن

فٌنٌل إٌثٌل الكحول  الٌاسمٌنهٌبة الخبلت كما فً زٌت التبروز،ومنها مشتق البنزوات كما فً زٌت 

سٌنامٌل الكحول  وٌوجد فً كثٌرمن الزٌوت  )وٌوجد فً الزٌت األساسً لنبات الٌاسمٌن والبلسم

 األساسٌة ، مثل زٌت نبات البلسم والراتنج.

 

 

 

 

 

 

 

II-4-2-3- التربٌنات الكحولٌة : 

كٌمٌابٌا الحتوابها على حلقة تتكون من ارتباط وحدتٌن أو أكثر من وحدات اإلٌزوبرٌن، ومختلفة 

 أو حلقتٌن. من أهم مركباتها:

 

 

 

OHCHCH2

 سٌنامٌل الكحول   

(Cinnamyl  alcohol) 

CH2OH

 بنزٌل الكحول   

  Benzyl alcohol)) 

CH2 OHCH3

 فٌنٌل إٌثٌل الكحول  

( (Phenyl ethyl alcohol 
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 ( المنثول(Menthol .الموجود فً الزٌت األساسً لنبات النعناع 

 التربٌنول(Terpenol) .الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الصنوبرٌات 

 ( البورنٌول(Borneol .الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الورد، البلفندر والصنوبرٌات 

 

II-4-2-4- :السٌسكوتربٌنات الكحولٌة 

تتمٌز بارتفاع درجة ؼلٌان مركباتها، وتوجد فً صورة مترسبة عند درجة الحرارة العالٌة وأهم 

 ، وٌوجد فً أشجار السدر، وٌتركب من: (Santalol)مركباتها السانتالول

CH3

CH2

CH3

OH

 

 Santalol)السانتالول ) 

II-4-3-األلدهٌدات: 

الزٌوت األساسٌة ال تخلو من المركبات األلدهٌدٌة القابلة للذوبان بشدة فً ماء التقطٌر، وهً 

منتجة أحماضا عضوٌة، وتنقسم إلى األنواع  تتمٌز بعدم ثباتها وقابلٌتها لؤلكسدة بفعل الهواء الجوي،

 الٌة:الت

 

II-4-3-1- :التربٌنات االلدهٌدٌة غٌر الحلقٌة 

الموجود فً الزٌت األساسً الناتج من أوراق الكافور  (Citronellalمثل: مركب السترونٌبلل )

 و اللٌمون وأزهار الورد.
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 الموجود فً الزٌت األساسً لحشٌشة اللٌمون وأوراق الموالح . (Citralمركب السترال ) 

 

II-4-3-2- :التربٌنات األلدهٌدٌة الحلقٌة 

 (  الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الكمون.Cuminalمثل: ألدهٌدالكٌومٌنال )

 الموجود فً الزٌت األساسً لنبتة الكافور. Phellandral)ألدهٌدالفٌبلندرال )

 

II-4-3-3- :االلدهٌدات العطرٌة 

الموجود فً الزٌت   (Vanillin)( والدهٌدالفانٌلٌن (Benzaldehyde مثل: البنز الدهٌد

 األساسً  لنبات الفانٌلٌا العطرٌة.
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II-4-4- األسترات: 

، وتعتبر من بٌن مكونات الزٌوت الطٌارة التً ٌعزى سترات هً أمبلح األحماض العضوٌةاأل

 وتنقسم االسترات إلى:إلٌها المفعول الطبً أو الطعم او الرابحة الممٌزٌن للزٌت  

II-4-4-1- :أسترات األحماض االلٌفاتٌة 

 : وهً عبارة عن مشتقات لتفاعبلت األحماض الدهنٌة مع التربٌنات ؼٌر الحلقٌة، وأهمها

(، وخبلت Terpenylacetate(، وخبلت التربٌنٌل ) (Bornyleacetateخبلت البورنٌل

 .  Geranylacetate ou formate)الفورمات ) أو الجٌرانٌل

II-4-4-2-  األحماض ذات الحلقة البنزٌلٌة:أسترات 

 ( Methylcinnamate، وسٌنامٌتالمٌثل )(Methyl benzoateمثل: بنزوات المثٌل ) 

 

 

 

 

 

 Methyl)بنزوات المثٌل )

II-4-4-3- :أسترات نٌتروجٌنٌة 

( وتوجد فً أزهار وأوراق الموالح (Methylanthanilate المٌثاٌل وأهم مركباتها أنثرا نٌبلت

 والٌاسمٌن.

 

  (Methyl)المٌثل أنثرا نٌبلت

 

 

 

 

OH

COOCH3
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II-4-5- الكٌتونات: 

الزٌوت األساسٌة المستخلصة من النباتات الطبٌة على كمٌة ضبٌلة من الكٌتونات الؽٌر تحتوي 

 : وٌمكن تقسٌمها إلى الهٌدروجٌنٌة، مها ٌشتق التربٌناتظاال أن مع حلقٌة،

II-4-5-1- الكٌتونات االلٌفاتٌة: 

(  ( Methyl.heptenoneوهً نادرة الوجود فً الزٌوت العطرٌة، وأهم مكوناتها الهبتنون

 ،الموجود فً الزٌت األساسً لنبات اللٌمون.

II-4-5-2-                                                                                      : الكٌتونات العطرٌة 

معظم الكٌتونات التً تكثر فً مكونات الزٌوت  األساسٌة هً الكٌتونات الحلقٌة و من أمثلتها   

 ()sp)Solidanumالمفصول من الزٌت العطري لنبات (Acetophenone)مركب األسٌتو فٌنون 

 

 

 

 

II-4-5-3- الكٌتونات الحلقٌة الترٌبٌنٌة : 

 تبعا لعدد الجلقات الدخلة فً بنابها الهٌكلً كما ٌلً : وتنقسم بدورها الى مركباتها الهامة،

 : أحادٌة الحلقة  

الموجود فً الزٌت االساسً لنبات الكراوٌة، وزٌت النعناع (Carvone)  مركب كارفون : مثل

 البلدي، وزٌت الشب.

 الموجود فً الزٌت االساسً لنبات الكافور والنعناع الٌابانً. (Pepertionc) مركب البٌبٌرٌتون

 المتواجد فً الزٌت االساسً لنبات الفلٌة . (Menthone) مركب المنثون

 

 

CH3

O

 Acetophenone) أسيتوفينون)

AcetophenoneAcetophenon
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  : ثنائٌة الحلقة

  (  مركب الثٌون(Thiyone  الموجود فً الزٌت األساسً لنبات المرٌمة 

 مركب الكامفور(Camphor)  الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الكافور والقرفة 

 ( مركب الفنشون(Fenchone  الموجود فً الزٌت األساسً لنبات ثمارالشمر المر 

 

 Fenchone)الفنشون )             (     Camphorالكامفور )      ( (Thiyoneالثٌون    

II-4-6- الفٌنوالت واٌثٌرات الفٌنول : 

الفٌنولٌة إحدى مكونات الزٌوت األساسٌة الهامة لبعض النباتات العطرٌة، مثل تمثل المركبات 

البردقوش والزعتر والقرنفل والٌنسون، والتً تتمٌز بالرابحة والنكهة القوٌة، وٌمكن تقسٌمها إلى قسمٌن 

 : كما ٌلً

II-4-6-1- الفٌنوالت : 

 : اتهاوأهم مركب( OHوتتمٌز بإحتوابها على مجموعة الهٌدروكسٌل )

 وٌوجد فً زٌت نبات الزعتر وٌتكون من حلقة واحدة. (Tymol) الثٌمول

 ٌوجد نسبة عالٌة فً زٌت القرنفل والقرفة وهو مركب ذو حلقة واحدة(Eyenol) إٌجانول

II-4-6-2- أثٌرات الفٌنول: 

 : ( وأهم مركباتهاOHوتتمٌز بعدم احتوابها على مجموعة الهٌدروكسٌل)

 الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الكرفس والشبت.  (Apyle)مركب االبٌول

الموجود فً الزٌت األساسً لجوزة الهند كما ٌوجد فً  Myristicin)مركب المٌرستٌسٌن )

 بعض أنواع البقدونس.
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II-4-7- األكسٌدات وفوق الألكاسٌد : 

 : وأهم هذه المركبات

 الموجود فً الزٌت األساسً لنبات الكافور والنعناع(  (Cineoleالسٌنٌول

 

 

 

 

 

الموجود فً الزٌت األساسً لنبات البزربٌح ، وهو مركب  Ascaridole)مركب األسكارٌدول )

 فوق أكسٌدي ذو حلقتٌن طارد للدٌدان

 

 

 

 

 

II-4-8- الالكتونات : 

 أهم مركبات البلكتون التً توجد فً الزٌت األساسً لنبات البلفندر والفتنة، مركب

( المستخلص من الزٌت األساسً لنبات (Coumarinومركب الكومارٌن  (Bergaptin)البٌرجابتٌن

 البقدونس والشبت والبرجموت.

CH3

CH3

O

CH3

CH3

 (Cineole) السٌنول

CH3

CH3

CH3

CH3

O O

CH3

CH3
 (Ascaridole)األسكاريدول

 المٌرستٌسٌن



 الزٌوت األساسٌة واللٌبٌداتالثانً                                                                       الفصل 

 

 
65 

 

II-4-9- المركبات الكبرٌتٌة : 

بعض الزٌوت الطٌارة ؼنٌة بالمركبات الكبرٌتٌة، التً قد تكون موجودة فً حالة حرة أو موجودة 

 : وأهم هذه المركباتفً النبات فً صورة جلٌكوسٌد، 

( الناتج من مركب الجلٌكوسٌدي سٌجرٌن Allyl isothiocyanateاالٌل إٌزوثٌوسٌانٌت )

(Sinigrin) لبذور الخردل األسود بفعل النشاط األنزٌمٌللمرٌسن(Myrcene) وتركٌب 

SCNCH2-CH=CH2    

 (  Allyl isothiocyanateاالٌل إٌزوثٌوسٌانٌت )

II-4-10-  النٌتروجٌنٌةالمواد : 

الموجود فً الزٌت  األساسً لنبتة اللٌمون،  ( (Indoleومن أهم مركباتها الطٌارة مركب اإلندول

 أزهار الٌاسمٌن والموالح، وٌستخلص فً حالة صلبة وصٌؽته:

 

 

 

 

 

II-5- :طرق تحلٌل الزٌوت األساسٌة 

 الكروماتوؼرافٌاأو الفصل جهاز باستعمال عادة تحلٌلها الّطٌارة، ٌتم الزٌوت مكونات على للتعرؾ

(Chromatographie). 

 

 

 

 Indole)اإلندول )  

NH
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II-5-1- الرقٌقة الطبقة كروماتوغرافٌا(CCM) Chromatographie sur couche  

mince: 

 تعد من أبسط أنواع الكروماتوؼرافٌا ،تتكون من طوٌن ،الطور الثابت مكون من صفٌحة زجاجٌة 

 gelأو   gel de celluloseمؽطاة بطبقة رقٌقة من مادة ماصة قد تكون األلمنٌومببلستٌكٌة أو من 

de silise، ٌهاجر هذا السابل على  والطور المتحرك هو سابل مذٌب للعٌنة المراد تحلٌل مكوناتها،

المواد المكونة للعٌنة تفصل وتنتشر بفضل صعود الطور  طول الطور الثابت بحٌث ٌجذب العٌنة معه،

المتحرك على طول الطور الثابت ونسبة ذوبان العٌنة فً الطور المتحرك ،ٌتم الكشؾ على الجزٌبات 

 [5 ،4ة أو بالرش بمختلؾ الكواشؾ . ]المكونة للعٌنة إما بعرض الصفٌحة إلى االشعة فوق البنفسجٌ

II-5-2- الغاز كروماتوغرافٌا  (Chromatographie en phase gazeuse) C.P.G: 

وهً من الطرق المفضلة فً تحلٌل الزٌوت األساسٌة ،حٌث ٌتمٌز هذا النمط من الكروماتوؼرافٌا 

ؼاز الهٌدروجٌن حٌث ٌسمى بؤن الطور المتحرك هو ؼاز قد ٌكون ؼاز الهلٌوم أو ؼاز األزوت أو 

بالؽاز الناقل ،مبدأعمل الكرماتوؼرافٌا الؽازٌة ٌعتمد على فصل مختلؾ المحالٌل المذابة الؽازٌة بواسطة 

ٌوجد نمطان من الكروماتوؼرافٌا الؽازٌة :كروماتوؼرافٌا  ،لثابتالهجرة التفاضلٌة على طول الطور ا

ٌكون صلب  الطور الثابت فً هذه الحالة ،اصٌةأٌضا الكروماتوؼرافٌا االمتصصلب وتدعى –ؼاز 

   التوزٌعٌة سابل تدعى الكروماتوؼرافٌا–والنمط الثانً هو كروماتوؼرافٌا  ؼاز  ،كالسٌلٌس أو األلمنٌوم

 [4الطور الثابت ٌكون سابل ؼٌر طٌار. ]

II-5-3- الكتلة والمطٌافٌةكروماتوغرافٌا الغاز  بٌن الدمج  le couplge CPG/SM: 

عمل هذه الطرٌقة هو نقل المكونات المفصولة باستعمال الكروماتوؼرافٌا الؽازٌة بواسطة  مبدأ

 هناك ٌتم تجزبة وتفكٌك مكونات العٌنة الى أٌونات كتلٌة مختلفة  ،الكتلٌة  المطٌافٌة الؽاز الناقل إلى جهاز

طٌاؾ الكتلٌة المتحصل عملٌة الفصل تتم حسب كتلها التعرؾ على المكونات ٌتم بواسطة مقارنة األ

 [6علٌها بؤخرى معروفة سابقا . ]

II-5-4- األداء عالٌة السائلة الكروماتوغرافٌا (HPLC): 

 بكروماتوؼرافٌا السابلة ذو الكفاءة العالٌة  اآلنتطورت الكروماتوؼرافٌا السابلة إلى ما ٌعرؾ 

فٌها مكونا من أما الطور الثابت  ،البا ما ٌكون مذٌب عضوي أو الماءالطور المتحرك فٌها سابل ؼ

 ملم4وقطره سم20صلب )عمود مملوء بمادة صلبة(،طوله حوالً  سابل أوجزٌبات دقٌقة جدا ،

 [7]كما أننا ال نحتاج لتحوٌل المركبات إلى مواد متطاٌرة  ،هذه التقنٌة لفصل المواد الثقٌلةتستعمل 
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 وتحت المحلول فً)المٌكرولترات بعض) تحلٌلها المراد العٌنة جدامن قلٌلة كمٌة بحقن نقوم

كل  بمعالجة ٌقوم جهاز بواسطة العمود مخرج فً عنها الكشؾ ٌتم المكونات فصل بعد الضؽط

 [8] .المعطٌات

II-5-4-1-  : مكونات الجهاز 

 المسجلة .–الكاشؾ -العمود–المضخة  –الحاقن 

 

 HPLC: مكونات الجهاز7شكل 

II-6-:اللٌبٌدات 

II-6 -1- :تعرٌف 

بعض  أن حتى أجسامنا فً الحٌة الخبلٌا لجمٌع مكمل جزء للماء، وتعتبر كارهة مركبات هً

 .اللٌبٌدات من صؽٌرة  كمٌة على تحتوي النشاء من أساسا تتكون التً النشوٌة األؼذٌة

 ؼٌر الكٌمٌابٌة المواد من مجموعة على للداللة طوٌلة فترةذ من كلمة اللٌبٌدات استعملت وقد

 :الممٌزات التالٌة وذات المتجانسة

 الماء فً كبٌرة بصعوبة تذوب. 

 واالٌثر الكلوروفورم الهكسان، : مثل العضوٌة المذٌبات فً تذوب .... 

 جزٌبات ذات حموض من تتركب طوٌلة هٌدروكربونٌة سبلسل على جزٌباتها فً تحتوي 

 .حلقٌة ال أو حلقٌة ضخمة

 األجزاء وتكون والبروتٌنات الكربوهٌدرات مع وترتبط والنباتٌة، الحٌوانٌة األنسجة فً توجد 

 .تحوٌها التً السوابل وفً الحٌة الخبلٌا نراجد تركٌب فً الربٌسٌة
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 هٌدروكربونٌة، طوٌلة سبلسل على تحتوي التً المكونات من واسعا مدى التعرٌؾ هذا ٌشمل كما

والفوسفاتٌدات  الشموع األسترات، الجلٌسرٌدات، : ومشتقاتها مثل دهنٌة أحماض أو ألدهٌدٌة كحولٌة،

 مثل : الزٌوت فً للذوبان القابلة كالفٌتامٌنات التعرٌؾ هذا ضمن أخرى مركبات أٌضا تدخل كما

K،E،D،A ،أستر صورة فً الذهنٌة األحماض من ومشتقاتها والستٌروالت الكاروتٌنات، ومشتقاتها 

[2] 

-2-6- II: استخالص اللٌبٌدات 

1-2-6- II - سائل -صلب  االستخالص : 

 : بٌنها ومن اللٌبٌدات لبلستخبلص طرق عدة توجد

 المذٌباستعمال  وكٌفٌة الضؽط الحرارة، درجة منها مختلفة عوامل بعدة ترتبط أشكال عدة وله

-2-6- II1-1- التنقٌع البارد على االستخالص(:( 

 ٌكون بحٌث المذٌب، من محددة كمٌة  على ٌحتوي إناء داخل النبات وضع على التقنٌة هذه تعتمد

 ٌتم زمنٌة، مدة آخر،تترك إلى حٌن من وتحرك العادٌة، الظروؾ فً النباتٌة المادة فوق السابل مستوى

 للمواد طرٌقة وهذه السابل، الصلبة عن المادة لفصل نرشح ثم مذٌب،إلى  النبات من المادة انتقال خبللها

 ..بالحرارة تتؤثر لتًا

2-6- II-1-2- الساخن على االستخالص : 

 المواد وتطبق على التسخٌن، مع المذٌب مع النبات ؼمس ٌتم حٌث لسابقتها نسبٌا سرٌعة تقنٌة هً

 لفصل المواد وتطبق عالٌة، حرارة درجة تؤثٌر حتى إال الفعالة موادها تطلق التً الصلبة

  )المتبخرة)الطٌارة

 -.سوكسلً  جهاز فً تستعمل للتبخر  قابلة ؼٌر المواد. 

 -(المابً التقطٌرالمواد القابلة للتبخر تستعمل تركٌب كلٌفنجر). 

2-6- II-2- سائل : - االستخالص سائل 

وٌحدث فً هذه التقنٌة انتقال المادة  هً إحدى طرق الفصل الشابعة االستخدام تتم بقمع الفصل،

 القطبٌة.المراد فصلها من مذٌبٌن مختلفٌن فً 
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-7- II  :أوجه االختالف بٌن الزٌوت الطٌارة واللٌبٌدات 

واالختبلؾ والتفرٌق بٌنهما ملخصة فً  الشبه هناك أوجه الطٌارة والزٌوت للٌبٌدات التطرق بعد

 [9] (:1الجدول )

 : مقارنة بٌن اللبٌدات والزٌوت الطٌارة3جدول 

 الزٌوت الطٌارة اللـــــــــــــــــٌبٌدات

 الرابحة عدٌمة أو رابحة لها 

 م120 فوق عالٌة التبخر درجةº 

 جفافها بعد حتى ورقة على أثرا تترك 

 اصفر لونها 

 للماء( الماء)كارهة فً تماما تذوب ال 

 كبٌرة بنسبة الؽداء فً تستعمل 

 جدا قوٌة رابحة لها 

 م 4 بٌن منخفضة التبخر درجةº-38مº 

 تزول ولكن بٌضاء ورقة على أثر تترك 

 الهواء فً تطاٌرها بسبب لكوذ بعد جفافها

 أزرق شفاؾ أصفر، لونها 

 قلٌلة بنسب تذوب 

 قطرة  جدا صؽٌرة بنسبة الؽذاء فً تستعمل

 فقط قطرتٌن أو
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III-المركبات الفٌنولٌة الطبٌعٌة 

 مدخل:

 التمثٌل لعملٌات الثانوٌة المشتقات اسم علٌها ٌطلق المركبات من للعدٌد بإنتاجه النبات ٌعرؾ 

 من النظرٌات العدٌد أن من وبالرؼم وؼٌرها، والقلوٌدات والفٌنوالت التربٌنات من كبل تشمل الؽذابً،

 النباتٌة الهرمونات صبؽات وال مصدر ٌعتبرها البعض أن إال للنبات بالنسبة منها الفابدة مواد تعتبرها

 .العطرٌة والزٌوت والفٌتامٌنات

 الفٌنولٌة المركبات تشكل حٌث الفٌنوالت، الثانوي األٌض لنواتج النباتٌة المركبات همأ بٌن من

األمر الذي  لها البنابٌة الهٌاكل لتباٌن و عددها لكثرة نظرا الطبٌعٌة، المنتجات حقل فً كبٌرا حٌزا

 المركبات تعتبر [1.]ٌستدعً دراستها فً المراجع المتخصصة على هٌبة مجموعات وفقا لهذه الهٌاكل

 والؽذابٌة ، الصناعٌةالمجاالت فً بكثرة تستعمل حٌث النباتٌة المجموعات اكبر إحدى الفٌنولٌة

 ومضادات لؤلكسدة وعبلجٌا كمضادات والرابحة واللون كمكسبات للطعم ؼذابٌا والعبلجٌة، فتستعمل

 . [3] الصابون وصناعة كصباؼة الجلود صناعٌا ، وكذا[2]حٌوٌة

III-1- :تعرٌف 

أنها  حٌث متعددة اكٌبرت ذات وهً النباتٌة المملكة فً االنتشار واسعة الفٌنولٌة المركبات إن

 ألخطار ضدا الدفاع فً وتشارك بسٌطة مركبات إلى تفكٌكها ٌصعب العاببلت من مجموعة تشكل

  . من هذه المركبات توجد على مستوى أنسجة القشرة للفواكه % 80 نسبة فإن هذا أجل من البٌبٌة،

أللوان  ظهورا عن المسإولة وهً المركبات فً الصباؼات إلى والثمار النبات لون ٌرجع وعموما

 النبات( فً( أحمر برتقالً، أخضر، أصفر،

 لمجموعة حاملة األقل، على واحدة بنزٌنٌة حلقة وجود هو لها الممٌز األساسً والعنصر

 صرفا كٌمٌابٌا اهتعرٌف أن ؼٌر) سكر أستر، )إٌثر، أخرى بوظٌفة مرتبطة أو حرة هٌدروكسٌلٌة

  أٌضٌة منتجات هناك أن إذ النباتٌة، الفٌنولٌة المركبات لتشخٌص كاؾ ؼٌر ٌعد الطرٌقة بهذه للفٌنوالت

 بعض مثل مختلفة نباتٌة كٌمٌابٌة مجموعات إلى تنتمً ولكنها أٌضا التعرٌؾ هذا تشمل أخرى ثانوٌة

 تضم التً (8) رقم الشكلThymol )كالتٌمول) التربٌنات وبعض  (Morphin)كالمورفٌن القلوٌدات

 لحصر الحٌوي االصطناع شرطإدخال  ٌستوجب مما فٌنولٌة هدروكسل ومجموعة بنزٌنٌة بنابها حلقة فً

 على ٌكون أن ٌستوجب ضبطا، أكثر الفٌنولٌة المركبات تعرٌؾ لٌكون وعلٌه هذه المجموعة حدود

 أومرتبطة حر هدروكسل مجموعة تحمل أكثر أو بنزٌن حلقة على حاوي آزوتً ؼٌر مشتقالنحوالتالً:

 [4] األستات عدٌد أو شٌكٌمٌك حمض من إما العطرٌة حلقاتها تكونت أخرى بوظٌفة



 المركبات الفٌنولٌة الطبٌعٌة والفعالٌة المضادة لؤلكسدة                    الثالث                      الفصل 

 

 
6: 

 

 : نموذجٌن لمركبٌن غٌر فٌنولٌٌن8شكل 

III-2- : أقسام المركبات الفٌنولٌة 

 ٌمكن تقسٌم المركبات الفٌنولٌة الطبٌعٌة تبعا لتواجدها وتعقٌداتها إلى:  

 عابلة المركبات الفٌنولٌة النباتٌة قلٌلة اإلنتشار 

 النباتٌة كثٌرة اإلنتشار عابلة المركبات الفٌنولٌة 

  المركبات الفٌنولٌة النباتٌة المتواجدة فً الطبٌعة على صورة بولٌمرات 

III-2-1- :عائلة المركبات الفٌنولٌة قلٌلة اإلنتشار 

III-2-1-1- المركبات الفٌنولٌة من الشكل  C6-C2   ، C6-C1  ، C6: 

وهً مركبات ذات هٌاكل بسٌطة قلٌلة االنتشار فً الطبٌعة ، وتعد فً معظم األحٌان مكونات 

 كٌتونات.، ألدهٌدات، وهً فً الؽالب عبارة عن  كحوالتللزٌوت الطٌارة 

 

C

H O

OH

O

H3C

4-Hydroxy-3-methoxy-
benzaldehyde           

OHHO

OH

Benzene-1,3,5-triol 

Vanilline                            Phloroglucinol 

 .C6-C2، C6-C1، C6: نماذج المركبات الفٌنولٌة من الشكل 9شكل 
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III-2-1-2- المركبات الفٌنولٌة من الشكلC6-C4 ، C6-C3  : 

بعض الهٌاكل موضحة  تعد أكثر تواجد من سابقاتها وهً أكثر أهمٌة وتعتبر كذلك زٌوت طٌارة

 . (10)فً الشكل 

 

  

HO

CH2OH

4-(3-Hydroxy-propenyl)-phenol 

HO

COOHHO

NH2

2-Amino-3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic 
acid 

3،4-dihyroxyphénylalanin                        Tyosol 

 .C6-C4 ، C6-C3نماذج للمركبات الفٌنولٌة من الشكل  :10شكل 

III-2-1-3-  المركبات االفٌنولٌة من الشكلC6-C2-C6 ،  C6-C1-C6 : : ثنائً الفالفونٌل ، 

 مركبات نادرة فً الطبٌعة ومنها: ًه و

HO

OH

OH

5-[2-(4-Hydroxy-phenyl)-vinyl]-benzene-1,3-diol   

C

OH

HO

OH

OH

O

Bis-(3,4-dihydroxy-phenyl)-methanone 

 [5]، ثنائً الفالفونٌل  C6-C2-C6 ،  C6-C1-C6: نماذج للفٌونوالت من الشكل: 11شكل 

III-2-2- :عائلة المركبات الفٌنولٌة واسعة اإلنتشار 

III-2-2-1-  :األحماض الفٌنولٌة 

وهً المركبات التً تملك على األقل وظٌفة  ،االنتشارتعتبر من المركبات الفٌنولٌة  كثٌرة       

أو حمض  acide benzoïque(، وتشق إما من حمض البنزوٌك COOHكربوكسٌلٌة )

 acide cinnamique [6]السٌنامٌك

 :بنٌة وتصنٌف األحماض الفٌنولٌة 

، وتكون حرة (C6-C1) األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض البنزوٌك: تمتلك الهٌكل األساسً  

 .[6]أم مرتبطة أو فً حالة سكرٌات أو أسترات
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 الفٌنولٌة المشتقة من حمض البنزوٌك.: الهٌكل األساسً لألحماض 12شكل 

 :(4)بعض األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض البنزوٌك مبٌنة فً الجدول

 .:األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض البنزوٌك4جدول 

 R1 R2 R3 اإلسم

 Acide hydroxy-4- benzoique H OH H هٌدروكسً-4-حمض

 Acide méthoxy-4benzoïque H OCH3 H بنزوٌكمٌثوكسً -4-حمض

 Acideprotocatéchiq ue OH OH H حمض بروتوكاتشٌك

 Acidegallique OH OH OH حمض الؽالٌك

 Acidevanillique OCH3 OH H حمض الفانٌلٌك

 األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض السٌنامٌك:

هً أحماض الكومارٌك ،الكافٌٌك،  انتشارا، و األكثر (C6-C3)تملك الهٌكل األساسً     

فهً أقل تواجدا ونادرا ما  acide-2-comariqueالسٌنابٌك، أما بقٌة األحماض مثل  و الفٌرٌلٌك

 [6] .تكون حرة

( بسبب  (diastéréoisomèrs E et Zأحماض السٌنامٌك توجد على شكل متماكبات    

 راأكثر تواجدا ألنها أكثر إستقرا Eحٌث أن التشكٌلة ،وجود رابطة مزدوجة فً الجذر الجانبً 

 [7] ترمودٌنامٌكٌا. وتوجد فً شكل أسترات أو سكرٌات

 تقرٌبا من أحدها على األقل ٌخلو وتشمل أحماض السٌنامٌك أربعة مركبات ال ٌكاد عضو نباتً

 [6] ( الكافٌٌك، الكومارٌك5فً الموقعOCH3 ) ٌلٌك،السٌنابٌكزوهً: أحماض الفٌ
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 .الهٌكل األساسً لألحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض السٌنامٌك :13شكل 

 :(5)بعض األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض السٌنامٌك مبٌنة فً الجدول

 السٌنامٌك.:األحماض الفٌنولٌة المشتقة من حمض  5جدول 

 R1 R2 اإلسم

 Acide p-coumarique  H OHكومارٌكp-حمض

 Acidecaféique OH OH حمض الكافٌٌك

 AcideFérulique  OCH3 OHحمض الفٌرٌلٌك

 AcideIsoférulique OH OCH3 حمض إٌزوفٌرٌلٌك

III-2-2-2- ٌدات :والفالفون 

التً تعنً اللون األصفر وهً عبارة عن  flavousٌدات مشتقة من اللفظ البلتٌنً وكلمة الفبلفون

صبؽات ملونة تنتشر فً معظم األصناؾ النباتٌة ) إال أن وجودها قلٌل فً الطحالب السرخس( خاصة 

عند كاسٌات البذور تتمركز بصفة خاصة فً الجزء الهوابً من النبات على شكل مركبات ذات أساس 

لى اإلذابة من الماء (أو على شكل مركبات حرة فً سكري )وجود السكر فً الجزٌبة  ٌكسبها  القدرة ع

  فبلفانوٌد طبٌع4000ً الفجوات والسٌتوببلزما  واألؼشٌة اللٌفٌة تم استخراج أكثر من 

و الفبلفونوٌدات  هً مركبات ملونة عموما ذات كتل جزبٌة منخفضة تتمٌز بهٌكل أساسً  

ؼٌر متجانسة  Cمرتبطتٌن بحلقة B  وA ذرة كربون موزعة على حلقتٌن عطرٌتٌن  15ٌحتوي على 

  كما هو موضح فٌما ٌلً :C6-C3-C6   تحتوي على ذرة أوكسجٌن من الصٌؽة 

7

6

5

8

4

3

2
O
1

1'

6'

5'

4'

3'

2'

CA

B

 

 [8] الهٌكل األساسً للفالفونوٌدات.: 14شكل 
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III-2-3-  على صورة بولٌمرات.المركبات الفٌنولٌة النباتٌة المتواجدة فً الطبٌعة 

 تستعمل فً ،وحدة 3000إلى  500: هً مركبات ذات بنى معقدة وزنها الجزبً من التانٌنات 

 الدباؼة طعمها ؼٌر مستساغ ترسب القلوٌدات والبروتٌنات وهً نوعان:

 هً عبارة عن شق سكري مرتبط بوحدات من حمض ؼالٌك وتذوب فً التانٌنات المتحللة :

 الماء

  تذوب فً الماء تملك البنٌة العامة للفبلفونٌدات : الالمتراكمةالتانٌنات 

 :هً بولٌمرات ذي بنٌة منتظمة كارهة بشدة للماء مكونة من أساس من وحدات فنٌل  لقنٌن

 [9] وهً كذلك شق ؼٌر سكري قلٌلة التواجد فً الخضر والفواكه. C6-C3بروبان 

 

 : بنٌة اللقنٌن  15شكل 

III-3-الفعالٌة المضادة ألكسدة: 

III-3-1- الشق الحر(تعرٌف الجذور الحرة) : 

موجبة  مشحونة بشحنة سالبة أو جزٌبٌة متعادلة أو ذرٌة أو كٌمٌابٌة الجذور الحرة هً أصناؾ

 ؼٌر مستقرة ٌجعلها ما أو أكثر (متزاوج ؼٌر(تحتوي فً تركٌبها االلكترونً على إلكترون منفرد

 الثبات إلى لتصل الكترونات من ٌنقصها ما اقتناص محاولة أخرى مركبات مع بسرعة وتتفاعل

 شدٌدة الفعالٌة وتنتهً بنهاٌة التفاعل. تتولد أثناء التفاعبلت الكٌمٌابٌة كمركبات وسٌطٌة ،الكٌمٌابً

الخارجً  أو أكثر حرا فً مدارها  الجذور الحرة أنواع منها تلك التً تحتوي إلكترون منفرد واحد

والفلوروالكلور والبروم والٌود وجذور المٌثٌل  والنٌتروجٌن ومتعادلة الشحنة مثل ذرات الهٌدروجٌن،

(CH3 )االٌثٌل و (C2H5و ) الفٌنٌل  (C6H5و ) الهٌدروكسٌل (OHو ) البٌروكسٌد (HOO ومنها )

 األكسجٌنومتعادلة الشحنة مثل ذرة  )ؼٌر مزدوجة (أو أكثرالتً تحتوي على الكترونٌن منفردٌن 

:(O): ( وجذورNH) ( وجذور المٌثٌلٌنCH2) حٌث تدعى هذه الجذور بالجذور الثنابٌة 

(diradicals)  وتكون هذه الجذور أشد فعالٌة وأقل عمرا من جذور النوع السابق ،اما الجذور الحرة

 [10]المرجبة والسالبة الشحنة فهً جذور شدٌدة الفعالٌة وذات اعمار قصٌرة جدا. 
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 الفراؼٌة والوضعٌة الذرة حجم إنوالمٌزة الؽالبة على الجذور الحرة شدة الفعالٌة الكٌمٌابٌة العالٌة 

 على تقسم الجذر،راراستق عدم أو فً استقرار مباشرة عبلقة لها العناصر لهذه المٌزومٌرٌة والخاصٌة

 :إلى األساس هذا

III-3-2- : أنواع الجذور الحرة 

 :نوعٌن إلى استقراره حٌث من الحرة الجذور تنقسم

III-3-2-1- المستقرة()النشطة أو غٌر  قصٌرة حٌاة أعمار لها التً الجذورالحرة: 

 مثل العناصر ذرات النوع هذا وٌشمل العادٌة، الظروؾ فً المستقرة ؼٌر الحرة الجذور وهً

 : مثل عامة بصورة ضعٌؾ جزٌبً وزن لها التً والجذور و الفلور الكلور و والنتروجٌن الهٌدروجٌن

NO
•

، OH
•

،
•

 CH3 التفاعل أثناء الصفر من تقترب تنشٌطها طاقة ذلك شابه وما. 

10) البٌكوثانٌة إلى تصل حتى أقل أو بالمٌكروثانٌة الجذور هذه حٌاة أعمار تقدر
-12

 تبلحظ (ثانٌة 

  [9] .الحدٌثة الطٌفٌة بالطرق تفاعلها وتشخص حركة الجذور هذه تفاعبلت

III-3-2-2- الصامدة أو المستقرة( طوٌلة حٌاة أعمار لها التً الحرة الجذور(: 

 جذر ،مثل األٌام وحتى الساعات أو الدقابق أو بالثوانً أعمارها تقدر التً الجذور وهً 

triphenylméthyl وجذر ساعات لبضع الؽرفة حرارة بدرجة ومستقر أصفر لون ذو(DPPH
•
)   

2-diphenyl-1-picrylhydrazyl-2 ومحلوله صلبة مادة عن عبارة مسود وهو بنفسجً لون ذو 

 .أٌام لعدة مستقر

فكلما األحٌان، فً أؼلب التراكٌب الرنٌنٌة تكون مستقرة األروماتٌة والتً بهاالحرة  الجذور معظم

 أٌن الحر اإللكترون تمركز الجذور لعدم من النوع هذا استقرارٌعود  زاد ثبات الجذر الحر قلت فعالٌته

DPPH)بجذر إللكترون تمركزا كعدم .الجذر تركٌب طول على آلخر موقع من قلنتت
•
)    

diphenyl-1-picrylhydrazyl -2-2 [5] الشكل ٌوضحه ما وهو  

 

 [5] (DPPH) جزئ ٌوضح التراكٌب الرنٌنٌة فً: 16شكل 
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 ذلك ومع الحً الكابن وحٌاة الصحة جد مهمة األكسدة مضادات بواسطة الحرة الجذور إزالة إن

 الذي السبلح بمثابة األحٌان بعض فً تكون قد لكنهاو فحسب مواد ضارة مجرد لٌست الحرة فالجذور

 .نفسه عن للدفاع لجسما ٌستخدمه

III-3-3-كسدةمضادات األ 

III-3-3-1-مضاد األكسدة  تعرٌف: 

 بهدؾ األكسدة عملٌة إبطاء أو منع على القدرة لها التً والمركبات العناصر من مجموعة هً

تتواجد بصورة طبٌعٌة فً معظم الخضروات والفاكهة ومعظم ، من األوكسجٌن األخرى المركبات حماٌة

 [11].األعشاب الطبٌة 

 أنها أو و مستقببلت للجذور الحرة،أ الهٌدروجٌن راتلذ مانحة موادك وتعمل مضادات األكسدة  

 :التالٌة المعادلة فً موضح هو كما مستقر مركب وتحوله إلى الجذر مع تتحد

 

 

 

 

 و تقسم األكسدة من الناتجة الجذرٌة التفاعبلت سلسلة كسر هو األكسدة لمضادات األساسً والدور

 .والمصنعة الطبٌعٌة إلى مصادرها حٌث من األكسدة مضادات

III-3-3-2- المصنعة :مضادات األكسدة 

تعتبر عنصر أساسً ٌجب إضافته لؤلطعمة المعلبة للتقلٌل من إفسادها إلى أقصى حد وذلك 

 :منها لتؤكسدها قبل ؼٌرها

   (BHT) Butylhydroxytoluene،Butylhdroxyanisole  (BHA) 

  gallate propylene(PG)   

بالمقارنة مع  فً الصناعة  الؽذابٌة ،ألنها فعالة وقلٌلة التكلفة االستعمالواسعة المركبات  هذه

جانبٌة على المدى البعٌد لذلك تم التخلً  أضرارولكن لها  الطبٌعٌة وؼٌر السامة، األكسدةالمضادات 

  [5] .مإخرا األوروبًعنها فً دول اإلتحاد 

ROO•+AH2                                 ROOH+AH• 

AH•+AH                               A+AH2 



 المركبات الفٌنولٌة الطبٌعٌة والفعالٌة المضادة لؤلكسدة                    الثالث                      الفصل 

 

 
77 

 

 الصناعة الغذائٌة:مضادات األكسدة المستعملة فً 17شكل 

III-3-3-3-: مضادات األكسدة الطبٌعٌة 

تكون مراقبة  OH•،HOO•،O**2فً الحالة الفٌزٌولوجٌة العادٌة فإن تركٌز الجذور الحرة مثل 

وتستهلك طاقة كبٌرة من اجل  لؤلكسدةتراتٌجٌات المضادة من طرؾ الخبلٌا التً تستعمل العدٌد من اإلس

وسابل دفاع طبٌعٌة ذاتٌة داخلٌة مثل إنزٌمات  باستعمال، األكسجٌنمراقبة مستوى تفاعبلت 

Peroxydases catalases)Superoxydedismutases) ًوعوامل مضادة لؤلكسدة والت

 وحمض الٌولٌكC(Acide ascorbique) كالفٌتامٌن()مضادات خارجٌةتستخرج من الؽذاء 

(Acide urique)(vitamine E)  من الؽذاء ،فتشكل فخ للجذور الحرة والجزٌبات التً تستخلص

 .الحرة وتحولها إلى مركبات ثابتة وتقتبض على اإللكترونات

 ،المركبات الفٌنولٌة  carotenoidsالكاروتٌنوٌدات تتمثل مضادات األكسدة الطبٌعٌة فً : 

 [10] الفٌنولٌة ،الفبلفونوٌدات ،التانٌنات( األحماض)
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 مراجع الفصل الثالث

 المراجع العربٌة 

( دراسة اللٌبٌدات والفٌنوالت فً بعض أنواع التمر المحلً ،مذكرة ماجستٌر 2013[عزري خضرة )4]

 ورقلة .فً الكٌمٌاء جامعة قاصدي مرباح 

( ،المساهمة فً دراسة الفعالٌة المضادة لؤلكسدة لمستخلصات بروبولٌس 2010[ ربٌعً عبد الكرٌم )5]

جنوب الجزابر بالطرق الكٌمٌابٌة والكهروكٌمٌابٌة ،مذكرة ماجستٌر فً الكٌمٌاء جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة .

   الثانوي عند نبات جنسستخبلص وتحدٌد بنٌات منتوج  األٌض  ا 2006 ،.[ باز مسعود8]

centaurea:C.sphaerocephala  رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الكٌمٌاء

 العضوٌة ،جامعة منتوري قسنطٌنة .

لفعالٌة المضادة لؤلكسدة للزٌوت الطٌارة والمركبات الفٌنولٌة ا 2007،.[ بن عاشورة صبرٌنة البتول 9]

 ،جامعة ماجستٌر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة. 

( دراسة الفعالٌة المضادة للبكتٌرٌا والمضادة لؤلكسدة لمستخلص القلوٌدات 2009[العابد إبراهٌم )10] 

صدي مرباح مذكرة ماجستٌر ،جامعة قا Traganum Nudatumالخام لنبات الضمران 

 ورقلة .

النشاط المضاد للتؤكسد وامكانٌة وقاٌة المستخلص المٌثانولً لنبتًٌ ال 2009 ،.[بوبلوطة حورٌة 11] 

Matriacaria     pubescens  وIncana centaurea   على السمٌة الكبدٌة ،مذكرة

 .ماجستٌر ،جامعة منتوري قسنطٌنة

 المراجع الالتٌنٌة 

[1] RICHTERG.، (1993)– étabolisme des végétaux   ph siologie et biochimie 

.  E  E    pol techniques et universitaires  omandes   p:328-339.  

[2]    CHE       F E   ET   . et        E   D C.   (2005)- les composes 

phénolique des végétaux :un exemple de métabolites secondaires d  

importance économique  ED   resses pol technologique et universitaires 

romandes   p4-5 
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[3]  MAROUF A.، (2000(Dictionnaire de botanique ، les phanérogames .    O  

 iences   D  OD ، paris ،p:66-82 

 [6 ] Jea B.، (1999  ( pharmacognnosie phytochimie planates médicinales ،3eme edition 

Technique et Documention ،paris  

[7] Salah Eddine L.، (2014) Etude ph tochimique et activité biologique dʹextrait de 

des feuilles de phoenix en dact lifera    dans la région du  ud dʹ lgérie  la 

région dʹOued  ouf  .Thése  présentée  en vue  de lʹobtention du diplôme de 

doctorat en sciences Université Mohamed Khider Biskra. 
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الموارد تكنولوجٌا و مخبر تثمٌن و الدقٌقةلعلوم مستوى مخابر كلٌة ا علىتمت التجارب 

  ( بجامعة الشهٌد حمه لخضر بالوادي.VTRSالصحراوٌة )

IV –    الطرق والوسائل 

 -1-IV:جمع العٌنات النباتٌة المدروسة 

-1-1-IV : القطف 

قطفت األجزاء النباتٌة لنباتً إكلٌل الجبل و شٌحٌة اإلبل من منطقة سٌدي عون الواقعة فً  

 منها أخذت بالكامل و قطفهما تم ، حٌث2016أكتوبر09 الناحٌة الشمالٌة من والٌة الوادي بتارٌخ 

 األجزاء الهوابٌة.

-2-1-IV :التجفٌف 

ن الرطوبة وأشعة الشمس على الورق مع بعد القطؾ ٌتم التجفٌؾ النبتتٌن تحت الظل وبعٌدا ع

النبتتٌن وعدم تعرضها ألشعة الشمس لمدة  طوٌلة  لمكونات الكامل تقلٌبها من حٌن ألخر بؽرض الحفاظ

ٌوم بعد أن تؤكدنا من عدم وجود الماء فً األعضاء النباتٌة والتجفٌؾ ٌسهل  20 حٌث دامت مدة التجفٌؾ

 عملٌة السحق وٌمنع النبات من التعفن.

        

   

 

 :عملٌة التجفٌف18شكل 

   

 

 

الجزء الهوائي لنبات 
 إكميل الجبل

 2 1 الجزء الهوائي لنبات شيحية اإلبل
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-3-1-IV  : الطحن 

صؽٌرة بواسطة مقص ثم قمنا بطحنهما بآلة كهربابٌة نظٌفة  بعد التجفٌؾ تم تقطٌع النبات إلى قطع

 [1حٌث إقتصر إهتمامنا على الجزء الهوابً فقط. ]معقمة 

               

        

 

 الطحن:عملٌة 19شكل 

-2-IV :األجهزة والمواد المستعملة 

-1-2-IV :االجهزة 

 . مقص 

 ( جهاز استخبلص الزٌوت األساسٌةclévenger.) 

 .مٌزان إلكترونً حساس 

 المربٌة-جهاز األشعة فوق البنفسجٌة ( Spectrophotométre UV-Visible.) 

  (جهاز كروماتوؼرافٌا السابل ذو الكفاءة العالٌةHPLC   مصنع من طرؾ شركة )

(SHIMADZU )، مرفق ببرنامج تشؽٌل ( LC solution)  مبرمج فً جهاز الكمبٌوتر

 C18 (25 cm x 46. جٌل منحنٌات المساحة بداللة الزمن وعمود ٌتكونمتصل بجهاز لتس

nm) 

 ًتركٌبة سوكسل (Soxhlet.) 

 ( ًجهاز التبخٌر الدورانRotavapeur.) 

 ( جهاز الكروماتوؼرافٌا الؽازٌةCPG.) 

 . قارورات زجاجٌة صؽٌرة 

 بٌشر.  

 نبات إكميل الجبل شيحية اإلبلنبات 
1 2 
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 .01الملحق رقم المذكورة أعبله موضحة فًواألجهزة 

-2-2-IV المستعملة المواد: 

 ( كاشؾ فولٌنFolin ciocalteu.) 

 (  حمض الؽالٌكC7H6O5 ()99%) 

 (محلول ثبلثً كلورٌد األلمنٌومAlCl3;2%.) 

 (99.8محلول كربونات الصودٌوم%;Na2CO3،) (M=105.99g/mol). 

 ( هكسانhexane(،) C6H14.) 

 (إٌثانولC2H5OH،) (EtOH)( ،96%). 

 ( حمض الؽالٌكA.G) (99%)، H2O).. (C7H6O5 

 ( محلول الروتٌنRutine) ،(C27H30O16) (97%)، (M=664.58g/mol). 

 .ماء مقطر 

 ( المٌثانولCH3OH(.)99%.) 

 .( DPPH)  ،2-diphenyl-1- picrylhydrazyl-2 

-3- IV االستخالص:  

 -1-3- IVتعرٌف 

أو عابلة مركبات من المادة الخام باستعمال المذٌبات العضوٌة ،إن كانت المادة  مركبهو عزل   

سابل( وإن كانت المادة الصلبة فنطبق استخبلص –المراد فصلها سابلة فنطبق علٌها استخبلص )سابل 

سابل ، ولهذا األخٌر عدة أشكال ترتبط بعدة عوامل مختلفة منها درجة الحرارة ،الضؽط ،وكٌفٌة  -صلب

 [2] استعمال  المذٌب.

-2-3- IV ( ًجهاز سوكسلSoxhlet:) 

صمم أصبل الستخبلص اللٌبٌدات من المواد الصلبة 1879 فرانزفونسوكسلت اخترعهجهاز هو  

ٌتخلص مبدأ عمل جهاز سوكسلً فً وضع المادة  ,ولكن سوكسلً لٌس محدود بإستخبلص اللٌبٌدات

ترشٌح نقوم بإؼبلقه بإحكام ٌوضع داخل جسم الجهاز الذي الصلبة )النبات(المراد استخبلصها فً ورق 

ٌوصل جسم الجهاز بدورق ٌحتوي على قدر من المذٌب  ،بر الؽرفة الربٌسٌة لجهاز سوكسلًٌعت

العضوي ثم ٌركب بمكثؾ ردادي موصول بمصدر للتبرٌد )الطرؾ السفلً للمكثؾ الردادي بالصنبور( 

ٌجب االنتباه إلى درجة حرارة السخان والذي الؽلٌان ) حتى الدورقالموجود فً ٌسخن المذٌب العضوي 

لٌصعد البخار عبر قناة خاصة ٌتم تكثٌؾ البخار بمكثؾ ردادي لٌنزل  ٌضبط على درجة ؼلٌان المذٌب (
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بالمذٌب لمدة زمنٌة عند وصوله ٌعاود المذٌب إلى الؽرفة الربٌسٌة أٌن ٌتم نقع المادة الصلبة )النبات(

ساحبا معه المواد الكٌمٌابٌة المذابة فٌه هكذا نقول عن )تفرٌػ تلقابً(إلى الدورق العضوي الرجوع 

 .[3]ساعات 6المذٌب أنه أنجز دورة كاملة ،نترك التجهٌز ٌشتؽل لمدة 

  الموالً:  (20 ) كما هو موضح فً الشكل 

  

 

 تركٌبة جهاز سوكسلً :20شكل 

-2-3- IV1-  اللٌبٌدات :استخالص  

 Cotula cinerea - Rosmarinus ) ؼرام لكل من نبات10ًتم وزن كمٌة مضبوطة قدرها 

officinalis )بجهاز  االستخبلص عملٌة أجرٌتSoxhlet  )استخبلص صلب سابل(

حٌث دامت  مدة   250ml فً دورق سعته[ 4] [5] من المذٌب العضوي الهكسان 150mlباستعمال

ساعات بعد عملٌة االستخبلص ٌجمع مستخلصات الهكسان ٌتم تبرٌد هذه المستخلصات 3 االستخبلص 

نقوم  Rotavapeur بواسطة جهاز التبخٌر الدوار  [6] °م50ثم  تبخٌر المذٌب تحت التفرٌػ عند 

 ب المردود ونتركه لحٌن دراسته . األخٌرة لحسا هذهبتجفٌؾ المستخلص ثم ٌتم وزن 
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-2-3- IV1- 1- : مردود االستخالص 

 ثم نستعمل العبلقة: (الناتج)نقوم بوزن كتلة الزٌت للزٌت    لتحدٌد المردود أي النسبة المبوٌة

 

 

   

النتابج مدونة فً الزٌت فً العٌنات المدروسة  )مردود (بعد عملٌة االستخبلص تحصلنا قٌم نسبة 

 .(6)الجدول التالً

 .المدروسة  ٌمثل نسبة الزٌت المستخلص فً العٌنات النباتٌة :6 جدول

 إكلٌل الجبل شٌحٌة االبل العٌنات

 10 10 الكتلة الكلٌة )ؼرام(

 1.084 0.348 كتلة )الزٌت ( )ؼرام(

 10.84 3.48 (%الزٌت ) (مردود)نسبة

 

المتحصل علٌها ذات رابحة مقبولة حالتها الفٌزٌابٌة صلبة ذات  المستخلصات اللٌبٌدٌة )الزٌت (

نجد أن مردود  (6)الجدول النتابج المبٌنة فً الجدول أعبله اللون األصفر الؽامق )داكن ( على ضوء

 الذي سجل أعلى من مردود نبات شٌحٌة االبل %10.84الزٌت بالنسبة لنبات إكلٌل الجبل الذي بلػ 

مردود )نسبة ( الزٌت متوسط بالمقارنة مع النتابج  (6) النتابج المتحصل علٌها فً الجدول. %3.48

وبالتالً تمكننا من تصنٌؾ النبتتٌن المدروستٌن [ 7] التً تم الحصول علٌها فً  الدراسات السابقة 

نها بزٌت عباد ة خاصة نبات إكلٌل الجبل ، ولكن على العكس بمقارضمن المواد الؽنٌة  بالمادة الزٌتٌ

 [7]) . 7( كما هو موضح  فً الجدول)%42-20زٌت الكاكاو) ،الشمس زٌت الزٌتون

 ٌوضح نسب الزٌت فً بعض بذور المواد الزٌتٌة :7 جدول

 نسبة الزٌت )%( نوع الزٌت

 زٌت عباد الشمس

 زٌت الزٌتون

 زٌت جوز الهند

 زٌت الكاكاو

 زٌت بذرة القطن

 

36-22 

70-35 

68-63 

20-42 

25-15 

 المستخلص فً العٌنات النباتٌة المدروسة موضح فً الشكل الموالً :  الزٌت (نسبة)مردود 

𝟏𝟎𝟎 ×  
 𝒈   كتمة   الزيت  المستخمص   

 𝒈  كتمة  العينة  
=  النسبة  المئوية  لمزيت 
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 : مخطط ٌوضح نسبة مردود الزٌت21 شكل

-2-3- IV2- : استخالص المركبات الفٌنولٌة  

السابقة لكن فً هذه المرة باستعمال مذٌب ٌختلؾ فً القطبٌة عن الهكسان  الطرٌقةنقوم بنفس 

، قمنا بإذابة )الناتج الجاؾ(فنحصل على المركبات الفٌنولٌة الخام  اإلٌثانولوذلك باالستخبلص بواسطة 

5mg 10المركبات الفٌنولٌة الخام فً  منmlالكمً لهذه األخٌرةاالٌثانول ثم نحفظه لؽاٌة التقدٌر  من  

 .ٌلخص أهم مراحل االستخبلص (22) الشكل

 

                 

 

    

 مراحل االستخالص:22شكل  
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  :  (23) االستخبلص فً الشكلمراحل والمخطط التالً ٌلخص 

 

  ستخالصالامراحل  خطوات: 23شكل 
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-2-3- IV2-1- :مردود االستخالص 

 تم التً المستخلصة الجافة النباتٌة المادة كتلة بٌن النسبة هً للمستخلصات اإلنتاجٌة المردودٌة

 لها وٌرمز المستخدمة الجافة النباتٌة المادة كتلة (على  ) ـب لها نرمز والتً الحصول علٌها

  : وٌحسب باستخدام العبلقة (  بالرمز)

 

 

 

  :  .%المردودٌة اإلنتاجٌة للمستخلصات ب 

    :.كتلة المادة النباتٌة الجافة المستخلصة بعد تبخٌر المذٌب 

      [8] :كتلة المادة النباتٌة الجافة المستخدمة فً االستخبلص 

   (:8)بعد عملٌة االستخبلص تحصلنا على النتابج المدونة فً الجدول

 مردود االستخالص. :8 جدول

 إكلٌل الجبل شٌحٌة اإلبل إكلٌل الجبل شٌحٌة االبل العٌنات

 / / 10 10 الكتلة األولٌة )ؼرام(

 / / 1.818 0.453 كتلة النهابٌة )ؼرام(

 1.483 2 18.18 4.53 (%المردود )

 

المستخلصات المتحصل علٌها ذات لون أخضر مسود  فمن خبلل النتابج المبٌنة فً 

أما بالنسبة  %4.53نبلحظ أن مردود استخبلص نبات شٌحٌة اإلبل أعطى قٌمة قدرها   أعبله(8)الجدول

%وبالتالً ٌمكن القول أن مردود االستخبلص للمركبات الفٌنولٌة  بالنسبة 18.18إلكلٌل الجبل قٌمة 

خبلل النتابج المدونة فً  نفس الجدول مردود لنبات إكلٌل الجبل أكثر من مردود نبات شٌحٌة اإلبل  من 

مدروسة من منطقة سٌدي عون تمثل أكبر االستخبلص للمركبات الفٌنولٌة عند نبات شٌحة اإلبل العٌنة ال

 ،نفس[9]%2قٌمة  للمردود لنفس النبتة المؤخوذة من منطقة الفولٌة التابعة لبلدٌة الرقٌبة التً بلؽت  قٌمة 

فً نفس المنطقة )سٌدي عون ( ٌمثل أعلى قٌمة لمردود  المزروعالشا بالنسبة لنبات إكلٌل الجبل 

 االستخبلص المركبات الفٌنولٌة لنفس النبتة )إكلٌل الجبل ( المؤخوذة من منطقة قمار التً سجلت

وبالتالً ٌمكن القول  على العموم ٌعتبر مردود  كبل العٌنات النباتٌة المدروسة جٌد و [10] 1.483%

  مركبات الفٌنولٌة  بالمقارنة مع  نبات شٌحٌة اإلبل.عن نبات إكلٌل الجبل ؼنً ب

 : الموالً ) 24)موضحة فً الشكلمقارنة مردود االستخبلص   

𝑹 =
𝑴𝒆

𝑴𝒗
× 𝟏𝟎𝟎 
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 .االستخالص مردود نسبة  مقارنة ٌوضح مخطط: 24 شكل

-4- IV التقدٌر الكمً للمركبات الفٌنولٌة  بواسطة مطٌافٌة األشعة فوق 

 (: (uv-vis والمرئٌة–البنفسجٌة  

-IV 1-4-  والمرئٌة –مطٌافٌة األشعة فوق البنفسجٌةuv-visible : 

تعد هذه التقنٌة من أقدم طرق التحلٌل الكٌفً والكمً وأكثرها استخداما ومن أهم الوسابل التً 

 الطول من واسع مدى على المواد من العدٌد تركٌز للمركبات و قٌاس الكٌمٌابٌةتساعد فً تحدٌد البنى 

ومن أهم طرق التقدٌر الكمً  ،البنفسجٌة فوق األشعة المربى ومنطقة الضوء منطقة ٌشمل الموجى

  للمحالٌل حٌث مجالها الكهرومؽناطٌسً )طول الموجً( طرٌقة قٌاس االمتصاصٌة )الكثافة الضوبٌة (

  [11نانومتر]200-700 ما بٌن 

الضوبً إلى حزمتٌن ، تمر إحدى الحزمتٌن عبر خلٌة تحوي المحل المرجع  المنبعٌنقسم إشعاع 

 ٌطرح،والثانٌة عبر خلٌة تحتوي المحلول المراد تحدٌد امتصاصٌته ،ٌعمل المطٌاؾ إلكترونٌا 

المحل فً الحزمة المرجع من امتصاصٌة العٌنة  فً حزمة العٌنة ،وٌسجل أؼلب المطاٌؾ  امتصاصٌة

منحى االمتصاصٌة )شدة االمتصاص(بداللة طول الموجة وتعطى االمتصاصٌة أو الكثافة الضوبٌة 

 :      [3]بالعبلقة

 )I   /0 I( A=Log 

 0I. شدة الضوء الوارد: 

 I  .شدة الضوء الصادر: 

 

0
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 : والشكل الموالً ٌبٌن مبداعمل الجهاز   

 

 UV-visible [11]رسم تخطٌطً ٌوضح مبدأ عمل جهاز  : 25 شكل

-IV 2-4- لتقدٌر الكمً للمركبات الفٌنولٌة  الكلٌة  :ا 

كاشؾ  بمساعدة Singleton et Rossطرٌقة بواسطة الكلٌة، الفٌنولٌة المركبات تقدٌر ٌتم

Folin ciocalteu،  [.12كفٌنول مرجعً ] الؽالٌكوحمض 

  المبدأ: 

 وحمض  (H3PW12O40)حمض فوسفوتنؽستٌنٌك  من ٌتكونFolin ciocalteu كاشؾ

 W8O23)أكاسٌد التنؽستٌن )  إلى الفٌنوالت بواسطة والذي ٌرجع ( H3PMO12O40) فوسفومولٌبٌدٌك

 األزرق  اللون ذات  (Mo8O23)والمولٌبدٌن 

 ٌستعمل حٌث Spectroscopie UV-visible جهاز بواسطة كمٌا تقدر الفٌنولٌة المركبات

 λ= 765 nm [ .7.]موجة  طول عند مرجعً كفٌنول (acide gallique)الؽالٌك  حمض

 العمل:  طرٌقة 

   -Folin من محلول مل0.5 معالمذابة فً اإلٌثانول أو الماء  المستخلصاتمن  مل 0.1ؤخذن

 Ciocalteu  نضٌؾ بعدها دقابق، 5 المخبر لمدة حرارة درجة فً مرات( وتحضن (10المخفؾ 

المخبر  درجة حرارة فً وتحضن األنابٌب ترج(Na2CO3)7.5% الصودٌوم كربونات من مل 0.4

بجهاز  765nm موجة طول عند الناتج المحلول امتصاصٌة ساعة تقاس نصؾ بعٌدا عن الضوء لمدة

 Spectrophotometers المربٌة  -البنفسجٌة فوق األشعة مطٌافٌة
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 Folin-Ciocalteuالمحالٌل المحضرة بعد إضافة كاشف  :26 شكل

 حساب كمٌة الفٌنوالت الكمٌة العٌنات:

بعد الحصول على قٌم االمتصاصٌة الضوبٌة لهذه المحالٌل ٌتم إسقاط هذه األخٌرة على  المنحى 

( ، حٌث تعطى النتابج المتحصل 9على النتابج الموضحة فً الجدول) القٌاسً لحمض الؽالٌك نتحصل

الملؽرامات الموافقة لحمض الؽالٌك لكل ؼرام من وزن المادة  وهً تمثل عدد (mg/gعلٌها بوحدة )

 .  (mg AGE /g Extrait)الجافة

-IV 2-4- 1- التقدٌر الكمً للفٌنوالت الكلٌة  بواسطة جهازuv-visible  : 

 :(9)الجدول  نتابج االمتصاصٌة الضوبٌة للمحالٌل المحضرة مدونة فً 

 . المحضرة للتراكٌز االمتصاصٌة قٌم :9 جدول

 إكلٌل الجبل شٌحٌة اإلبل العٌنة

 0.5 0.5 التركٌز )ملػ/مل(

 0.825 0.339 االمتصاصٌة 

 

المنحى القٌاسً لحمض الؽالٌك نجد تركٌز الفٌنوالت الكلٌة فً  عبلقة وباستخدامبحساب رٌاضً 

 غ من المستخلص وكذا المردود:1المستخلصات ،حٌث ٌمكننا حساب الكمٌة المكافبة الؽرامٌة ل

𝑦 = 3.3974𝑥 [2] 

 (: 10)النتابج  مدونة فً الجدول
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 (mg/g) بـ  المستخلصٌن فً للفٌنوالت الكمً التقدٌر :10 جدول

 شٌحٌة اإلبل  إكلٌل الجبل  شٌحٌة اإلبل إكلٌل الجبل العٌنة

 22.22 37 199.56 485.66 الكمٌة )ملػ /غ(

( ٌتضح أن مقدار )كمٌة( الفٌنوالت الكلٌة أعلى فً مستخلص نبات إكلٌل 10)من خبلل الجدول 

فً مستخلص  مٌة المركبات الفٌنولٌة الكلٌة فً حٌن ك 485.66 (mg/gسجلت كمٌة  ) حٌثالجبل 

كما نبلحظ من خبلل نفس الجدول أن كمٌة الفٌنوالت الكلٌة  (mg/g)199.56كانت نبات شٌحٌة اإلبل 

لنبات إكلٌل الجبل العٌنة المدروسة المؤخوذة من منطقة سٌدي عون كمٌتها أعلى بالمقارنة  مع نفس 

الفٌنوالت الكلٌة كما نبلحظ أٌضا كمٌة  [10] (mg/g)37 قدرت بـالنبتة المزروعة فً منطقة قمار التً 

الفٌنوالت الكلٌة لنفس لمنطقة )سٌدي عون ( أعلى من كمٌة لنبات شٌحٌة اإلبل العٌنة المدروسة لنفس ا

 .[13] (mg/g)22.22النبتة المؤخوذة من منطقة أدرار التً قدرت بـ

 

 .لمناطق مختلفة  مقارنة  كمٌة الفٌنوالت الكلٌةٌوضح : 27 شكل

-IV 3-4- الكلٌة ٌداتوالتقدٌر الكمً للفالفون    : 

 المبدأ:

 مع AlCl3 األلمنٌوم كلورو ثبلثً بٌن األصفر المعقد تكوٌن قدرة الفٌنوالت على تقدٌر فً نعتمد 

حٌث ٌشكل معقدا ثابت بٌن  للفبلفونٌدات، البنزٌلٌة الحلقات على الموجودة OH الهٌدروكسٌل مجموعة

كما ٌشكل معقدات ؼٌر ثابتة مع مجموعتً اورثو   5و 3الموقع  هٌدروكسًمجموعة الكربونٌل  و 

  λ=420 nmموجة  ول ط عند وٌمتص عال إمتصاص ، ذو معاملهٌدروكسً 
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 : تشكٌل معقد.28 شكل

 [ 14)قٌاسً( ] مرجعً كفبلفونٌد (  (Rutine التجربة هذه فً نستعمل

 طرٌقة العمل:

 مل من 0.5 نؤخذAlCl3  األلمنٌوم كلورٌد ٌدات الكلٌة بطرٌقةوللفبلفون الكمً التقدٌر تم

 الظبلم لمدة فً نتركها % 2 بتركٌز AlCl3 محلول من مل 0.5 لها ونضٌؾ المستخلص لكل تركٌز

روتٌن ال نستعمل نانومتر420  موجة طول عند االمتصاصٌة تقرأ ثم اللون المصفر، ساعة فٌظهر

 وزن من ؼرام للروتٌن لكل الموافقة الملؽرامات بعدد النتابج عن وٌعبر العٌارٌة، لتحدٌد منحى

  (mg QE/g Extract) . المستخلص

 

 AlCl3إضافة محلول  المحالٌل المحضرة بعد  :29 شكل

-IV 1-3-4- ٌدات الكلٌة  بواسطة جهازوالتقدٌر الكمً للفالفونuv-visible : 

 (:11)الجدول للمحالٌل المحضرة مدونة فً  الضوبٌةنتابج االمتصاصٌة 

 المحضر.لتركٌز ل االمتصاصٌةقٌم   :11 جدول

 إكلٌل الجبل شٌحٌة اإلبل  

 0.8 0.3  )ملػ/مل(التركٌز

 0.502 0.510 االمتصاصٌة 
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ٌدات الكلٌة  فً وبحساب رٌاضً وباستخدام عبلقة المنحى القٌاسً للروتٌن نجد تركٌز الفبلفون

ؼرام من المستخلص وكذا المردود بالنسبة  1حٌث ٌمكننا حساب الكمٌة المكافبة ل المستخلصات

 للمستخلصات و الفبلفونٌدات الكلٌة :

𝑦 = 13.686𝑥                              [2 ] 

 (:12)الجدول النتابج مدونة فً 

 (mg/g) المستخلصٌن فً ٌداتوللفالفون كمٌة الكمً التقدٌر:: 12 جدول

 شٌحٌة اإلبل الجبل إكلٌل شٌحٌة اإلبل إكلٌل الجبل العٌنة

 3.93 17.39 124.21 45.84 كمٌة )ملػ/غ(

 

ٌدات الكلٌة  أعلى لمستلخص نبات نومقدار )كمٌة( الفبلفو(  ٌتضح أن  12)من خبلل الجدول

 و بالمقابل كمٌتها فً مستخلص نبات إكلٌل الجبل قدرت بـ  124.21 (mg/gشٌحٌة اإلبل )

(mg/g) 45.84  

أن كمٌة المركبات الفبلفوٌدٌة الكلٌة  لمستخلص نبات إكلٌل  كما نبلحظ أٌضا من خبلل نفس الجدول 

منطقة)سٌدي عون ( كمٌته أعلى بالنسبة لنفس النبتة المتحصل علٌها من منطقة قمار التً الجبل المؤخوذ 

فً حٌن كمٌتها عند نبات شٌحٌة اإلبل العٌنة النباتٌة ، 17.39 [10] (mg/gكمٌتها  قدرت بـ )

كمٌتها المدروسة )منطقة سٌدي عون ( سجلت أعلى كمٌة عند نفس النبتة المؤخوذة من منطقة أدرار التً 

 . 3.93[13](mg/gقدرت بـ)

 ٌدات الكلٌة لمناطق مختلفة  نوٌوضح المقارنة بٌن كمٌة الفبلفو  (30)الشكل

 

 مختلفة لمناطق الكلٌة ٌداتوالفالفون كمٌة مقارنة ٌوضح: 30 شكل
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5.IV :ذات الكفاءة  الكروماتوغرافٌا السائلة التحلٌل الكٌفً للمركبات الفٌنولٌة بواسطة

 :HPLC العالٌة

  بؽرض التحلٌل الكٌفً  HPLC وللتؤكد من وجود المركبات الفٌنولٌة وعددها نستعمل جهاز ال

نحقن بعد ذلك العٌنة ثم  وذلك بحقن عٌنة المركب المرجعً لمعرفة زمن المكوث الممٌز له،

(  20𝜇) شروط حقن المركب المرجعً وبنفس الحجم نفس( المراد تحلٌلها فً )المستخلصات

ثم نقرأ على الكروماتوؼرام زمن المكوث للمركبات المكونة  %80من المٌثانول  (2mg/mlز)بتركٌ

 الموجودة فً العٌنة . بذلك نحدد المركبات الفٌنولٌة  المرجعٌة ، القٌمللعٌنة ونقارنها مع 

 (13) مكوثها مدونة فً الجدولالمركبات الفٌنولٌة التً تم تحدٌد زمن 

 زمن المكوث للفٌنوالت المرجعٌة.: 13 جدول

 min tr)( زمن المكوث المركبات الفينولية المرجعية

 5.29 حمض الغاليك

 15.53 حمض الفانيليك

 13.392 حمض الكلوروجينيك

 16.27 حمض الكافييك

 45.04 كرستين

 21.46 الفانيليين

 23.81 حمض الكومارين

 28.37 الروتين

 34.78 النرجنين

  

 : شروط التجربة 

لفصل المركبات الفٌنولٌة فً العٌنات  HPLCالتجرٌبة لجهاز ال  الشروطٌوضح  (14)الجدول 

 المدروسة : 

 . الفٌنولٌة المركبات لفصل  HPLC لجهاز التجرٌبٌة الشروط: 14 جدول

 الشروط العامل

 RP-HPLCالطورالمعكوس  امظالن

 C1 (25cm*46mm) العمود

  20𝜇 حجم الحقن
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 1ml/min معدل الحقن

 268nm=λ طول الموجة

 50min الزمن

 C°25 درجة الحرارة

 acetonitrile(:A) الطور المتحرك

(B):(0.2%acide acetique) 

 

 (:15)بداللة الزمن موضحة فً الجدول  B و Aتؽٌرات نسب الطور المتحرك 

 . الفٌنولٌة المركبات لفصل  HPLC لجهاز التجرٌبٌة الشروط: 15 جدول

 (Bنسبة %) (Aنسبة %) (minالزمن)

0.01 10 90 

0.02 10 90 

6.00 14 86 

16.00 17 83 

23.00 19 81 

28.00 23 77 

30.00 10 90 

50.00 10 90 
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-IV 1-5- التقدٌر الكٌفً للفٌنوالت بواسطة جهاز الHPLC: 

الكروماتوؼرام الناتج عن الكروماتوتوؼرافٌا السابلة عالٌة األداء لمستخلص نبات إكلٌل الجبل  

 موضح فً ما ٌلً: 

 

 .الجبل إكلٌل نبات لمستخلص كروماتوغرام: 31 شكل

عن الكروماتوؼرافٌا السابلة عالٌة األداء لمستخلص عٌنة شٌحٌة اإلبل  الكروماتوؼرام الناتج

 موضح فً ماٌلً:

 

 نبات شٌحٌة اإلبل.لمستخلص  كروماتوغرام :32 شكل
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 فً كل عٌنة . المتواجدةالمرجعٌة   الفٌنولٌة المركبات:16 جدول

زمن المكوث  المركبات الفٌنولٌة رقم المركب

(min) للفٌنول

 المرجعً

 (min)زمن المكوث

فً عٌنة شٌحٌة 

 اإلبل

 (min)زمن المكوث

فً عٌنة إكلٌل 

 الجبل

 5.23 5.03 5.29 حمض الؽالٌك 1

حمض  2

 كلوروجٌنٌك

13.64 13.61 13.64 

 15.41 15.44 15.53 الفانٌلٌكحمض  3

 16.18 16.50 16.27 حمض الكافٌٌك 4

 / 21.27 21.46 الفانٌلٌن 5

 / / 23.817 حمض الكومارٌن 6

 / 28.74 28.37 الروتٌن 7

 34.30 / 34.78 النرجنٌن 8

 / 45.70 45.04 الكرستٌن 9

( ٌمثل المنحنٌات الكروماتوؼرافٌة المتحصل علٌها من خبلل التحلٌل 32 (( والشكل31الشكل  )

الكٌفً بالنسبة لمستخلص نبات إكلٌل الجبل ونبات  شٌحٌة اإلبل على الترتٌب  بواسطة الكروماتوؼرافٌا 

 HPLC.السابلة عالٌة األداء 

المرجعٌة تحت ( الذي ٌمثل زمن المكوث للفٌنوالت 16من خبلل نتابج المدونة فً  الجدول ) 

مع العلم أن عدد المركبات الفٌنولٌة المرجعٌة فً  (15)( والجدول 14الشروط المذكورة فً الجدول)

المستخلصات احتوابها على عدة مركبات فٌنولٌة بالنسبة مركبات أظهرت هذه (09) ةهذه التجرب

حمض  ،حمض كلوروجٌنٌك لمستخلص نبات إكلٌل الجبل ٌحتوي على المركبات التالٌة : حمض الؽالٌك،

 النرجنٌن. ،حمض الكافٌٌك الفانٌلٌك 

 بات:فً حٌن مستخلص نبات شٌحٌة اإلبل ٌحوي على المرك

 حمض الكافٌٌك ،الفانٌلٌن ،الروتٌن ،الكرستٌن  ،حمض الفانٌلٌك ،حمض الؽالٌك ،حمض كلوروجٌنٌك

 02الملحق رقم 
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   .IV 6- :تقدٌر الفعالٌة المضادة لألكسدة 

وتقدر  األكسدة عملٌة إٌقاؾ أو الحرة الجذور تثبٌط على المركب أو المستخلص لقدرة قٌاس هً

 ABTS.اختبار ،FRAP اختبار ،DPPH اختبار :منها طرق بعدة لؤلكسدة المضادة الفاعلٌة

 باختبار قمنا هذه دراستنا معٌن فً موجً طول فً التلوٌن ونزع التلوٌن على تعتمد الطرق هذه

DPPH 

هو اختصار ل ثنابً فٌنٌل بكرٌل هٌدرازٌل وهو مادة صلبة ذو اللون البنفسجً DPPHجذر

 المسود ،وفً حالة التفاعل ٌتحول إلى األصفر ، وهو ٌمتص فً المجال المربً عند طول موجة 

 λ max =  517nm  ٌبقى هذا الجذر مستقر لعدة أٌام وذلك لوجود الحلقات األروماتٌة التً تحمل

 [15] ٌة متعددة وهذا ٌعنً عدم تمركز االلكترونات بموقع واحدأشكال رنٌن

 المضاد المستخلص وجود فً دقٌقة30 قدرها زمنٌة مدة بعد الجذر تثبٌط على ٌعتمد حٌث

 IC50. هو جدٌد معامل بتحدٌد لؤلكسدة المضادة القدرة وتحدد.لؤلكسدة

 

 DPPHالحر للجذر الكٌمٌائً التركٌب: 33 شكل

-IV 1-6-  اختبار تثبٌط الجذر الحرDPPH : للمستخلصات الفٌنولٌة 

DPPHعلى تثبٌط الجذور الحرة  االختبارٌعتمد هذا 
•

وذلك اعتمادا على قابلٌة إعطاء  

DPPHالمستخلصات لذرة الهٌدروجٌن حٌث ٌمكن تتبع عملٌة   إرجاع   
•

لونٌا باستعمال جهاز الطٌؾ  

اللونً وذلك بقٌاس مقدار االنخفاض فً االمتصاصٌة هذا االنخفاض ٌمكننا من معرفة قدرة 

  [16] .المستخلصات من تثبٌط الجذور

 و ذلك بـ:DPPH وعملٌا ٌتم القٌام باختبار

 نتبع الخطوات التالٌة : mmol0.25تركٌزه  DPPH لتحضٌر محلول ال

  2أخذmg منDPPH  ً25 وإذابتها فml . من المٌثانول 

 . وضع المحلول المحضر فً حوجلة مؽطاة بورق األلمنٌوم لمنع التفاعل مع األشعة الضوبٌة 

 ترك المحلول مع التحرٌك المتواصل لذوبان الDPPH  .فً المٌثانول  كلٌا 

   MDPPH=394.32g/molهً  DPPHعلما أن الكتلة المولٌة الجزٌبٌة  ل
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-IV 2-6- الخطوات العملٌة لتقدٌر النشاطٌة المضادة لألكسدة باستعمال الجذر ال DPPH
.

: 

 DPPH( وأٌضا محلول mg/ml 0.002إلى  mg/ml 0.01 بعد تحضٌر التراكٌز من )

 النشاطٌة المضادة للجذر الحر كما ٌلً :  بدراسةنقوم   mmol0.25 زبتركٌ

)نسب متساوٌة( رج  DPPH محلولml 0.5إلٌه  وٌضاؾ ml0.5 من كل تركٌز ٌتم أخذ

تترك  ،DPPHمحلول  من 1mlعمالمٌثانول  من 1mlأما الشاهد المرجعً فقد حضر بخلط   الخلٌط

بعد نصؾ ساعة تم وضع المٌثانول فً خلٌة ، دقٌقة فً درجة حرارة الؽرفة 30 لمدةالعٌنات فً الظبلم 

ومن ثم  nm 517طول موجة( على (Spectrophotométre UV-Visible خاصة بجهاز قٌاس

فً البداٌة ثم نقوم  (الشاهد المرجعA0ً (ٌتم قٌاس االمتصاصٌة االبتدابٌة ،ضبط الجهاز على الصؾ

  [17] ونقوم بحساب نسبة التثبٌط بالعبلقة: A i )العٌنات(   بقٌاس قٌم االمتصاصٌة

 

 

 

A0امتصاصٌة الشاهد : (DPPH)  عند(517nm) . 

Aiعند  دقٌقة  30:امتصاصٌة العٌنة المدروسة بعد(517nm). 

: I% لجذر لؤلكسدة المضاد العامل تثبٌط نسبة. DPPH 

 

 . لألكسدة المضادة النشاطٌة لتقدٌر العملٌة لخطواتا: 34 شكل

𝑰 =
𝐀𝒐− 𝐀 𝒊

𝐀𝐨
× 𝟏𝒐𝒐 
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-IV 3-6- تحدٌد مقدارIC50 المثبطة لجذر DPPH  : 

 من% 50 كسح((لتثبٌط  البلزم أكسدة( المستخلص )مضاد تركٌز أنه علىIC50مقدار  ٌعرؾ

 المستخلصات تراكٌز بداللة %Iالتثبٌط  نسبة تؽٌر منحنٌات خبلل من ٌحسب والذيDPPH جذر

 مع مباشرة دقٌقة 30 ٌترك حٌث الحرة الجذور تثبٌط على ٌعتمد االختبار هذا [17] الفٌنولٌة

 للجذور مضادة جزٌبة مع ٌتفاعل نسبٌا مستقر DPPHالجذر أن العلم مع ،المضادة للجذو المستخلصات

  األعظمٌة الموجة عند طول االمتصاصٌةنقصان  مع DPPH-H إلى لٌتحول

  . λ max = 517nm  [18] 

كما  مكلفة ٌرؼ سهلة، سرٌعة،  :بها ٌتمٌز التً للخصابص رانظ بكثرة مستعمل االختبار هذا

أنواع  جمٌع مع الفور على DPPH جذر ٌتحد للجذور، كاسحة كمادة شابعة بصورة الجذر هذا استخدم

هذا  حركٌة لمتابعة الجذر لون من بكثٌر لونا أخؾ نواتج مكونا الحرة الجذور مضادات أو الحرة الجذور

 UV-Vis [19].جهاز  نستعمل التفاعل

 الحركٌة بٌنها من ،لطبٌعتها تبعا األكسدة لمضادات مختلفة تؽٌرات نبلحظ  DPPHفً اختبار 

 تحسب الجذور مضاد قدرة و نتٌجة، إلى للوصول البلزم للزمن وفقا البطٌبة أو المتوسطة السرٌعة،

 [18]  .للتفاعل المحدد الوقت نهاٌة فً المتبقٌة DPPHنسبة  من انطبلقا

-IV 4-6-  :الفعالٌة المضادة لألكسدة 

-IV 4-6- 1-  لجذر النتائج القدرة التثبٌطٌة القدرةDPPH
.

  

  :ونقوم بحساب نسبة التثبٌط بالعبلقة

  =
  −    

  
×     

A0 :0.504  

Ai: عند  دقٌقة 30 امتصاصٌة العٌنة المدروسة بعد(517nm). 

%I: لجذر لؤلكسدة المضاد العامل نسبة تثبٌط. DPPH 

كل المستخلصات ( والتً تظهر أن 36(،)35) التً توضحها األشكال علٌهاالنتابج المتحصل 

النباتٌة لها قدرة فً اقتناص الجذر
.

 DPPH طردي مع الزٌادة فً التركٌز.  بشكل 
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 الجبل إكلٌل نبات لمستخلص للتثبٌط المئوٌة النسبة :17 جدول

 0.08 0.04 0.01 0.002 (mg/ml)التركٌز

 0.257 0.300 0.093 0.051  االمتصاصٌة

 I 89.880 81.547 40.476 49.007% نسبة التثبٌط

 

 ((35الشكل التثبٌط بداللة التركٌز نسبةنمثل فً منحنٌات 

 

  إكلٌل الجبل. لنبات DPPH : اختبار35 شكل

 : النسبة المئوٌة للتثبٌط لنبات شٌحٌة اإلبل18 جدول

 0.08 0.04 0.008 (mg/ml)التركٌز

 0.276 0.101 0.056  االمتصاصٌة

 45.238 79.960 88.888 نسبة التثبٌط %
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 (36نمثل فً منحنٌات نسبة التثبٌط بداللة التركٌز الشكل )

 

 لنبات شٌحٌة اإلبل DPPH : اختبار36 شكل

 

 DPPHبعض المحالٌل المحضرة بعد إضافة محلول  :37 شكل

التً تمثل التركٌز المناسب  IC50 لؤلكسدة لكبل العٌنتٌن حساب القٌمة المضادةلمقارنة الفعالٌة 

 ،(35) من معادلة كل منحى الشكل (mg/ml)من الجذور الحرة بوحدة  %50للقضاء على

 (36الشكل) 
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 التالً :  ((19فً الجدول  IC5 0 النتابج المتحصل علٌها لقٌم تلخٌصٌمكن 

ٌوضح نتائج االختبار  :19 جدول
.

DPPH 

 IC50 (mg/ml) APR المقدار 

 116.27 0.0086 إكلٌل الجبل

 156.25 0.0064 شٌحٌة اإلبل

 49.504 0.0202 إكلٌل الجبل

 0.851 1.174 شٌحٌة اإلبل

 5.422 0.18447 األسكوربٌكحمض 

واعتمادا على أنه كلما ( 19) أعبله المدونة فً الجدول (APR)و IC50ٌتضح من خبلل قٌم 

قٌمة  أو باستعمال[ 20]صؽٌرة كانت الفعالٌة المضادة لؤلكسدة كبٌرة للمستخلص  IC50 قٌمةكانت  

(APR[ التً تزٌد بزٌادة الفعالٌة )قيمهرت ظ[ أ2  IC50 حٌة علٌها أن لمستخلص نبات شٌالمتحصل

 من سٌدي عون نشاطٌة أكبر فً إقتناصاإلبل المؤخوذ 
.

 DPPHباقً المستخلصات بمقدار عن 

(mg/ml)0.0064  مع تسجٌل قٌمة متقاربة لمستخلص نبات إكلٌل الجبل المؤخوذ من نفس المنطقة

المتحصل علٌه من منطقة ،أما مستخلص إكلٌل الجبل 0.0086 (mg/ml)حٌث قدرت بـ( سٌدي عون )

مستخلص نبات شٌحٌة اإلبل  أظهر فً حٌن 0.0202 [10]( mg/ml)بـقدر  IC50 قمار  فإن مقدار

 .1.174 [13] (mg/ml)قدر بـ  IC50 من منطقة أدرارمقدار

بٌنت  0.18447 [2] (mg/ml) لحمض األسكوربٌك والتً تقدر بـ (IC50)وبالمقارنة مع قٌمة 

باستثاء مستخلص ،لها فعالٌة جٌدة مقارنة مع فعالٌة حمض األسكوبٌك  المدروسة أن جمٌع المستخلصات

 ضعٌفة جدا  .نبات شٌحٌة اإلبل من منطقة أدرار الذي أظهر فعالٌة 
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 نباتات مناطق مختلفة. لمستخلصات  .DPPHإختبار  : مقارنة نتائج38 شكل

IV-7- : استخالص الزٌوت الطٌارة 

 من نباتً  للجزء الهوابً )السٌقان +األوراق ( الطٌارةمن اجل استخبلص الزٌوت 

Cotula cinerea)-  Rosmarinus officinalis )اتبعنا طرٌقة التقطٌر المابً باستعمال جهاز 

Clévenger . 

IV-7-1- ( جهاز التقطٌر المائً من نوعClévenger:) 

معٌنة من  الماء حمل الزٌت األساسً للنبات تؽمر كمٌةٌعتمد التقطٌر المابً على قدرة بخار 

    مع جهازونطابق هذه األخٌرة الذي ٌكون داخل دورق زجاجً الماء المقطر  النبات فً

Clévenger أجل من الؽطاء من فتحة خاصة وذلك ننزع بمبرد زجاجً )بجهاز التكثٌؾ( ثم موصول 

 ٌكون فً أن األنبوب إلى فتحة عبر المقطر الماء نسكب ثم ،للجهاز الزجاجٌة من األنابٌب الهواء إخراج

الببلستٌكٌة بجهاز التكثٌؾ )الطرؾ السفلً موصول بالحنفٌة لدخول  األنابٌب المستوى ،نوصل نفس

 الؽلٌان  حد إلى ( ومحتوٌاتهchauffe ballon) تسخٌن الدورق عملٌة لتبدأ الجهاز بتشؽٌل الماء( نقوم

ٌعتمد التقطٌر المابً على قدرة بخار الماء لحمل الزٌت األساسً للنبتة ،حٌث  بعد الؽلٌان ٌتشبع بخار 

(أٌن ٌتم refrigerant) الّزجاجً جهاز الماء بالزٌت األساسً ،ٌنقل معه عبر أنبوبة عمودٌة تمر عبر 

وتؽطٌتها بورق  الماء الزٌت فوق سطح جزٌبات ، وٌنزل فً منطقة خاصة  فتتجمعرتكثؾ للبخا

الماء فتعود إلى الدورق وذلك  جزٌبات األلمنٌوم وذلك لتفادي تؤكسد الزٌت المتجمع مع أشعة الشمس، أما

 عن الّزٌتً و الّسابل الّطورٌن فصل ٌتمّ  ساعات3من أجل ثبات المستوى، تستمر مدة االستخبلص 

 الزٌت ٌحفظ الزٌت كمٌة إلى الوصول حتى فً بٌشر حدا على الماء كمٌة الكثافة نفرغ فً الفرق طرٌق
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 درجة محكمة الؽلق تحسبا لتطاٌر الزٌت المستخلص فً اللون عاتمة زجاجٌة قارورة فً المستخلص

  [21حٌن استعماله ] إلى مبوٌة 4 -6 من حرارة

 

 Clévenger: جهاز التقطٌر المائً 39 شكل

 تمت عملٌة استخبلص الزٌت األساسً لنبات إكلٌل الجبل )الجافة والطازجة( للجزء الهوابً   

 من الماء 750mlفًؼمرها  ؼرام من العٌنة  بعد تقطٌعها إلى قطع صؽٌرة تم 50مقدار حٌث تم وزن  

حٌث ml 1000  المقطر )ثلثٌن من حجم الدورق على األكثر لتجنب فوران الخلٌط( فً دورق سعته

 قارورات فً الصافً نضعه الزٌت بعدها نجمع ساعات3استمرت عملٌة التقطٌر بتسخٌن  الدورق لمدة 

ونتبع  األساسً المستخلص الزٌت مردود نقدر ثم حجمه قٌاس بعد وذلك الؽلق معقمة عاتمة اللون محكمة

 البلمابً Na2SO4 نقوم بإضـافة  نفس الخطوات بالنسبة لنبات  شٌحٌة اإلبل )الجاؾ والطري(

  .عن الزٌت األساسً الماء)على شكل مسحوق( لفصل  

 (3الملحق رقم ) 

IV-7-1-1-  : تحدٌد المردود للزٌوت األساسٌة 

الزٌت األساسً أي النسبة بٌن كتلة الزٌت األساسً المتحصل  استخبلصٌمكن حساب مردود 

 [22] علٌه بعد االستخبلص وكتلة المادة النباتٌة المستعملة ثم نستعمل العبلقة :

 

 

 

  RHE .ًمردود الزٌت األساس : 

 m .ًكتلة الزٌت األساس : 

 m0.كتلة العٌنة النباتٌة المستعملة :  

 (20فً الجدول)  المدروسة العٌنات الزٌت األساسً فً ))مردود نسبة قٌم تلخٌص ٌتم و

 RHE =  
 𝑔  m

 𝑔  m𝟶 
× 100 
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 :ٌمثل نسبة الزٌت األساسً  فً العٌنات المدروسة20 جدول

 شٌحٌة اإلبل اكلٌل الجبل 

 طرٌة جافة طرٌة جافة

حجم الزٌت الطٌار 

 (mlالمستخلص)

0.5 0.14 0.8 0.2 

 0.32 0.86 0.32 0.92 %المردود

 

 

 شٌحٌة اإلبل(–:مقارنة مردود الزٌت األساسً للعٌنات النباتٌة المدروسة )إكلٌل الجبل 40 شكل

تم الحصول على الزٌت األساسً من نباتً إكلٌل الجبل الجافة والطرٌة )الطازجة( وشٌحٌة اإلبل 

على  برابحة ممٌزة )عطرٌة ( ولون أصفر فاتح ولزوجة عالٌة ،الجافة والطرٌة)الطازجة( حٌث ٌتمٌز 

نجد أن مردود الزٌت األساسً  لنبات إكلٌل الجبل ( 20الجدول) ضوء النتابج المبٌنة فً الجدول أعبله

فٌما ٌخص نبات شٌحٌة االبل فقد قدر مردود العٌنة  الجافة  %0.32أما الطري أعطى  %0.92الجاؾ 

  %0.32نة الطرٌة كان مردودها وبالنسبة للعٌ 0.86%

على ضوء النتابج المتحصل علٌها مردود )نسبة ( الزٌت األساسً جٌدة بالمقارنة مع النتابج 

 (الموالً .21مناطق مختلفة والموضحة فً الجدول  )لنباتات من التً تم الحصول علٌها 

 لمناطق مختلفةٌمثل مردود الزٌوت األساسٌة  :21 جدول
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 اكميل الجبل     شيحية اإلبل    

 الجافة 

 الطرٌة 

 الجافة 

 الطرٌة 

 العابلة المركبة شٌحٌة اإلبل العابلة الشفوٌة إكلٌل الجبل 

 [24]  الجافة [23]  الجافة  [27]  الجافة [ 25] الجافة

 0.058 0.63 0.15 0.58 %المردود
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( بمنطقة بن قشة وبالنسبة لنبات عند نبات جافة  (عند نبات شٌحٌة اإلبل  %0.63نجد مردود 

المؤخوذ  %0.058مردود قدر بـ ( الذي ٌنتمً للعابلة المركبة  Matricaria )pubescens القرٌطفة

( من منطقة حاسً خلٌفة مردود جافة  (،فً حٌن سجل نبات إكلٌل الجبل من منطقة بركاوي والٌة ورقلة

 Marrubium deserti Deالصحراءعند نبات خٌاطة  %0.15وأٌضا مردود  %0.58ٌقدر ب

Noe   لتً تنتمً إلى العابلة الشفوٌة المتحصل علٌه من سوق الوادي  ا 

وبالتالً ٌمكن القول أن العٌنات النباتٌة المدروسة تحتوي كمٌة معتبرة من الزٌت األساسً وٌمكن 

 تصنٌفهما ضمن النباتات الؽنٌة بالزٌوت األساسٌة 

 

 األساسً حسب المناطقٌوضح مقارنة مردود الزٌت  41 شكل

IV-8- (تحلٌل الزٌت األساسً بواسطة جهاز الكروماتوغرافٌا الغازٌةCPG :) 

دراسات سابقة حول نفس العٌنات النباتٌة المدروسة حٌث أظهرت أن زٌت إكلٌل الجبل  أجرٌت

 ـؼنً جدا ب

 Piperitone(5.62%)   

 Camphor(6.08%)  

 Camphene (7.27%)     [27]   

   شٌحٌة اإلبل ٌحوي بشكل ربٌسً على المكونات التالٌة:فً حٌن زٌت 

  thujone(55.4-47.72%) 

  Camphre (10.54-11.28%) 

  Santolinatriéne (8.00-5.8%) [28
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 الخاتمة

الطبٌة المزروعة فً منطقة واد النباتٌة المحلٌة وبصفة خاصة النباتات الثروة فً إطار تثمٌن 

 سوؾ.

كمرحلة أولٌة  ، Cotula cinerea و Rosmarinus officinalis ن بنباتٌ الدراسةاهتمت هذه 

% 10.84لهذا العمل قمنا باستخبلص اللٌبٌدات من العٌنات النباتٌة المدروسة فتحصلنا على مردود 

 .القول أنهما ؼنٌتٌن باللٌبٌدات ٌمكن  وبالتالً %3.48لنبات إكلٌل الجبل وبالنسبة لشٌحٌة اإلبل 

سابل حٌث تم تقدٌر كمً بواسطة –قصد إستخبلص المركبات الفٌنولٌة قمنا باستخبلص صلب  

أعلى  الجبل  المربٌة للفٌنوالت والفبلفوٌدات حٌث أظهر نبات إكلٌل–مطٌافٌة االشعة فوق البنفسجٌة 

 بـ هقدرمنة مع شٌحٌة اإلبل رمقا.mg GAE /g 486.66 بـ تقدر الكلٌة  قٌمة للفٌنوالت

 mg GAE /g  199.56  فً حٌن تم إتباع طرٌقة،AlCl3  أظهر  الكلٌة لتقدٌر الفبلفونٌدات

 أما نبات أكلٌل الجبل mg ER /g 124.21بـ    هقدرمعلى كمٌة من الفبلفونٌدات أنبات  شٌحٌة اإلبل  

  . mg ER /g 45.85 قدرت بـ

كشفت وجود حمض  HPLCالتحلٌل النوعً بواسطة كروماتوؼرافٌا سابلة عالٌة األداء  

 العٌنات  النباتٌة المدروسة. ًالؽالٌك، حمض الكلوروجٌنٌك، حمض الكافٌك فً مستخلص

شٌحٌة اإلبل النبتتٌن  أن نبات ل من لك DPPHلؤلكسدة بإستخدام طرٌقة  تقٌٌم النشاط المضاد

إكلٌل الجبل  نبات IC50  ( فً حٌن سجلmg/ml0.0064)IC50بلؽت  حٌث ٌةذو قدرة تثبٌطٌة عال

(mg/ml0.0086. ) 

إستخراج الزٌت االساسً  للعٌنات  النباتٌة )الجافة و الطازجة ( عن طرٌق التقطٌر المابً   أعطى

%  لشٌحٌة 0.86 الجبل الطري، مردود إلكلٌل% 0.32الجبل الجاؾ ،مردود  إلكلٌل%  0.92مردود 

 ٌحٌة االبل الطرٌة.ش%   ل0.32االبل الجافة و 
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 المالحق
 األجهزة المستعملة فً مخابر الكٌمٌاء: 1الملحق 

 
 

 HPLCالكروماتوغرافٌا السائلة ذات الكفاءة العالٌة 

 
 uv-visibleجهاز مطٌافٌة األشعة فوق البنفسجٌة والمرئٌة  

 

  

 مٌزان حساس

 
 جهاز التبخٌر الدوار

 

 

 (CPGتوغرافٌا الغازٌة ) جهاز الكروما
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 إكلٌل الجبل نبات  : مستخلص2الملحق 
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 شٌحٌة االبل:  مستخلص نبات 2الملحق 
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 خطوات استخالص الزٌت األساسً: 3لملحق ا

   

عممية استخالص الزيت  عممية التقطيع
 األساسي

 ظهور طورين
 الزيتي (-)السائل 

 
  

 عممية الفصل حفظ الزيت األساسي
                  



 

                                  

 ملخص

هذا العمل هو المساهمة  فً دراسة كمٌة اللٌبدات ،كمٌة الفٌنوالت ،كمٌة الفبلفوٌدات  

  Rosmarinus وأٌضا دراسة الزٌوت األساسٌة والفعالٌة المضادة لؤلكسدة لنبتٌن طبٌتٌن 

officinalis وCotulacinerea  سوؾ. يمنطقة وادل 

-Folinكاشف  حٌث تم أوال التقدٌر الكمً للمركبات الفٌنوالت :باستعمال 

Ciocalteu   وAlCl3  للتقدٌر الكمً للفبلفونوٌدات الكلٌة ، التحلٌل الكٌفً بواسطة

الفانٌٌلٌن حمض الؽالٌك  بٌنت وجود (HPLC)كروماتوؼرافٌا السابلة العالٌة األداء  

 ن المدروستٌن.العٌنتٌ ًمستخلصل،حمض كلوروجٌنٌك  

 العٌنتٌنً مستخلصفً DPPH نتابج الفعالٌة المضادة لؤلكسدة  باستعمال إختبار

 أخرى .من مناطق بالمقارنة مع نباتات معتبرة  بٌنت أنها  تملك فعالٌة  المدروستٌن 

 بالمقارنة مع نباتات طازجة.أكبر مردود الزٌت األساسً فً حالة نباتات جافة 

 ٌدات ، الزٌوت االساسٌة .نو،الفالفو  الفٌنوالت ،اللٌبٌدات الكلمات المفتاحٌة :

 

Résume 

Ce travail est une contribution à l’étude de la teneur en lipides, teneur en 

polyphénols et la teneur en flavonoïdes ainsi l’étude des huiles essentielles et de 

l’activité antioxydante de deux plantes médicinales Rosmarinus officinalis et Cotula 

cinerea de la région d’El Oued 

Nous avons tout d’abord procédé à la quantification des composés 

phénoliques : les méthodes utilisés sont le test de Folin-Ciocalteu  et par le 

trichlorure d’aluminium  afin de quantifier les flavonoïdes totaux , une analyse 

qualitative  par chromatographie liquide à haute performance(HPLC) a révélé la 

présence de l’acide gallique, vanilline, acide chlorogénique …..dans les deux 

extraits testés. 

Les résultats de l’activité antioxydante des deux extraits testés par DPPH 

montrent une activité intéressantes par rapport à d’autre plantes . 

Les rendements en huile essentielle sont plus importants dans le cas des 

plantes sèches par rapport aux plantes fraiches. 

Mots clés : polyphénols, lipides, flavonoïdes, huiles essentielles. 

 


