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من اجل تثمين بعض النباتات الطبيعية المنتشرة في منطقة الوادي قمنا بدراسة بيولوجية وفيتو        

 .  L.  Malva sylvestrisنبات الخبيز لكيميائية 

ميائي عن اسفر الكشف الكي  .و الساق والورقة  تشريح كل من الجذرالتشريحية تضمنت الدراسة       

كما تم  .والتربينات الثالثية  األستيروالتوجود كل من القلويدات ،التانينات وغياب الصابونيات، 

محتوى    قدر   في حين.  mg  mg EAG/0,592 تقدير الكمي لعديدات الفينول حيث قدر بال

 . mg EQ / mg 0,090 الفالفنويدات ب

 باستعماللنبات الوراق ايثانولي لألكسدة للمستخلص اال المضادةتقدير النشاطية ومن خالل نتائج      

 .μg/mL103,46للمستخلص االيثانولي قدرت بــ  IC  20قيمة بينت النتائج أن  DPPHاختبار 

 Pseudomonase aeruginosaابدت  الساللة البكتيرية نتائج النشاطية المضادة للبكتيريا عن أما  

، ولم تبدي السالالت التالية  ملم  9بقطر تثبيط يساوي  حولي المستخلص الكاتجاه  ضعيفة حساسية  

E-coli، Staphylococcus aureus ،Salmonella sp ،Enterococcus faecium ،Bacillus 

cereus ، typhi Micrococcus   ،Vibrio cholérae   أي حساسية . 

النشاطية  -لمستخلص الكحولي ا - راسة تشريحيةلدا – L   Malva sylvestris :الكلمات المفتاحية

 .النشاطية المضادة للبكتيريا -المضادة لألكسدة

   

 

 



 الملخص
 

 
 

 

Résume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude biologique et phyto-chimique sur la plante de Malva sylvestris L  a 

été faite pour l’évaluation de certaines plantes naturelles dans la région d’El Oued. 

Cette étude anatomique couvrant les racines, la tige, et les feuilles a confirmé 

l’existence des alcaloïdes, des flavonoïdes, des tanins, des  stérols, et des triterpènes avec 

l’absence de Sabonisides. Aussi, pour mesurer la quantité de polyphénols le résultat 

obtenu était  0,295 mg EAG /mg. En outre, pour mesurer la quantité de flavonoïdes le 

résultat obtenu était  0,098 mg EQ/mg. 

Et grâce à l’évaluation de l’activité antioxydant de l’extrait éthanoïque de feuille 

par l’utilisation du système de sonde DPPH, les résultats ont montré qu’une quantité 

d’extrait l’éthanol deIC50 a donné 301.64 ug/ml. 

En ce qui concerne les résultats de l’activité antibactérienne, il semble que les 

bactéries Pseudomonas eaeruginosa a montré une sensibilité faible contre l’alcoolique 

extraient avec un taux égal à 9 mm. Mais les exemples suivants : E-coli, Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp, Enterococcus faecium, Bacillus cereus Micrococcus typhi 

,Vibrio cholérae, n’ont pas démontré aucune sensibilité. 

Mots Clés : Malva sylvestris L., anatomie, Extrait aloolique , Activité 

antioxydant , Activité antibactérienne.  
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Abstract  

 

          This biological and phyto-chemical study on Malva sylvestris L plant has been done for the 

appraisal of certain natural plants in El Oued region. 

This anatomic study has covered, the roots, the stem, and the leaves and results in 

confirming the existence of alkaloids, tannins , with the absence of  Sabonisides , sterols and 

triterpenes. 

Also, to measure the quantity of poly phenols resulted in 0,295 mg EAG /mg. Morever, by to 

measure the  quantity of  flavonoïdes  resulted in 0,098 mg EQ/mg. 

And through the evaluation of the antioxidant activity of the leaf ethanol extract by the use of 

DPPH probe system, the results have shown that an ethanol extract  amount of IC50has given 

301.64 ug/ml. 

With regard to the antibacterial activity results, it appears that bacteria Pseudomonas 

eaeruginosa has shown weak  sensitivity against the alcoholic extract with a rate equal to 9 mm, 

where the following samples: E-coli ،Staphylococcus aureus,Salmonella sp, Enterococcus 

faecium, Bacillus typhi, Micrococcus, Vibrio cholérae , have not shown any sensitivity. 

Key words: Malva sylvestris, anatomic , alcoholic extract, antioxidant activity, 

antibacterial activity. 

 

 

 

 



 

 
 

 شكر وتقدير

 

 ، بذكرك إال اللحظات تطيب وال  بطاعتك، إال النهار يطيب وال بشكرك، إال يطيب الليل ال إلهي
 ينبغ كما كثيرا مد حمداوالح الشكر برؤيتك لك إال تطيب الجنة و ، بعفوك إال تطيب اآلخرة وال

 .وعظيم سلطانه وجهه لجالل
الجهل إلى أنوار العلم  ظلماتثم الشكر الخالص إلى الحبيب المصطفى الذي أخرجنا من 
 .واإليمان صلى اهلل عليه وسلم

 لشمسا خيوط من نطرز لذا والوقار بالهيبة كللهم اهلل من إلى ناوالدي إلى الجزيل بالشكر نتقدم
 .تشجيع الو لحرصهما الدائم بالدعاء عرفان الذهب ماء ومن ، شكر حروف الالمعة

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها 
في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل 

 .د الغد لتبعث األمة من جدي
إلى . وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 من المستوى هذا إلى وصولنا فيالذين مهدوا لنا طريق العلم والعرفة وكان لهم الفضل   
 .الجامعة أساتذة إلى االبتدائي معلمي

فإن لم تستطع فال  ،احب العلماءكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع ف) 
 )تبغضهم

 واالمتنان الوافر بالشكر له نتقدم الذي خراز خالد والمحترم الفاضل ونخص بالذكر األستاذ
 غير

 لهذا إنجازنا مراحل طوال والثمينة القيمة ونصائحه بتوجيهاته علينا يبخل لم والذي المنقطع
 .هذا عملنا في نحتاجها لتيا اإلمكانيات كل توفير في الفضل له وكان العمل

 كل على خليف أسماء ومساعدتها ساره الطبيبة القديرة إلى والتقدير الشكر بجزيل نتوجه كما
 .خيرا اهلل جزاهما .المبذولة مجهوداتال كل وعلى النصائح والمساعدات

 
 إلى لحياة واو لطبيعةا علوم بكلية المخابر وعمالموظفين  جميع إلى ناشكر دإئرة تتسع كما

 .2017 ماستر دفعة طلبة جميع

وفي األخير كلمة شكر إلى األصدقاء وإلى كل من مد لنا يد العون والمساعدة من قريب أو 
 .بعيد ولو بكلمة طيبة أو دعاء 
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 تخصاااا قـائمة ال 



 قائمة المختصرات
 

 
 

 

ADN: acide désoxy ribonucléique 

ALT: alanine aminotransferase 

AST: aspartate aminotransferase 

BHA: Butylated hydroxylanisole 

BHT: Butyl hdroxyanisole 

DPPH : 2.2- diphényl-1-picrylhydrazyl. 

E.coli: Escherichia coli 

M. sylvestris: Malva sylvestris 

 R: rendement 

ROS: Reactive oxygen species.  

FeCl3: Chlorure de fer 

O2•- :Superoxide anion 

OH• : Hydroxyl radical 

H2O2 :Hydrogen peroxyde 

IC50: Concentration inhibitrice 50 

 g: Gramme 

mg : Milligramme 

ml: Millilitre 

A : Absorbance 

μl: microlitre 

Q:Quotient d'Emberger 

l: litre 

m: meter 

max: عظمى 

A: االمتصاصية الضوئية 



 قائمة المختصرات
 

 
 

%I: النسبة المئوية لتثبيط 

 °م :المئوية  ةدرج

 ملم:ليمترالم وحدة

 لم :ليمترم

 مس: ريمتسنت

 غ: غرام

μg: ميكروغرام 

km2: كيلومتر مربع  

PH: درجة الحموضة 

H2So: حمض الكبيريت 

OMS: ضمة الصحة العالميةمن  

Vc: حمض االسكوربيك 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمـــــــة



 مقدمة

 

 
 

 مقدمة

 ،يةالطب واألعشاب بالنباتات العالج أسلوب عرف األرض سطح على اإلنسان وجود منذ

 النباتات وتصنيف بجمع اجتهد لذلك باألعشاب، تعالج واآلالم األمراض جميع وقديما كانت

 االستغناء تدريجيا اإلنسان استطاع السريع والتكنولوجيا لمالع التقدم وبفضل .خصائصها ودراسة

 ،.ساري و يرهوان(ير الكيميائية والعقاق باألدوية استبدالها و األعشاب في العالج و النباتات عن

 ، بها الالئقة المكانة تحقيق األعشاب استطاعت الحاضر الوقت في فإنه ذلك ورغم ،2008 )

 شكل على تكون أنها بالذكر ير والجد ، علمية أسس قائمة على ةيالنبات المعالجة أصبحت بعدما

 كون وبالتالي وغيرهم وكومارينات تربينات ،فالفونيدات( نقية فعالة ومواد تقليدية مستحضرات

 .2007 ) ،.شروانة( واحد آن في استطبابات عدة لها

فقط بل تأثر على عدة  يقتصر تأثيرها على الخاليا المصابة إن األدوية عند دخولها للجسم ال

ويؤدي هذا التأثير الى تراكم تلك المواد الصيدالنية  .واحد أعضاء سليمة ومصابة في آن

  االستقالبيةفي المسارات  اضطراباتوكذلك نواتج استقالبها داخل الجسم مما يسبب 

 .2013 ) ،.عمراني(

ى انتاج األنواع ائف الجسم بتفاعالت األكسدة واالرجاع التي تأدي الظكما ترتبط و

فالتوازن بين انتاج هذه الجزيئات والتخلص  ،األكسيجينية النشطة ومضادات األكسدة الطبيعية

 Ozgen et       على الوضائف الفيزيولوجية الطبيعية للجسم  ظمنها يضمن الحفا

al.,2006) )،  إال أن اإلفراط في إنتاجها يؤدي إلى أضرار على المستوى الجزيئي مسببا

ويمكن حماية الجسم من أضرار هذه الجزيئات  ،ر األنسجة وحدوث العديد من االمراض ضر

عن طريق مضادات األكسدة والتي تستعمل بكثرة كإضافات في األغذية او كأشكال صيدالنية 

 . ( 5035 ،.بن سالمة)  مختلفة

 لىع ذلك انعكس مما متعددة، تضاريس مناخية و شاسعة مساحات على تتربع والجزائر

 .الصحراوية الجافة النباتات إلى الكثيفة الرطبة الغابات من في البيئات النباتية وتدرجها التنوع

ومن هذا المنطلق ارتأينا في هذا البحث الى دراسة احدى النباتات الجزائر الطبية  

 والمعروف منذ القدم باستعماالته الطبية الفعالةMalva sylvestris والتي تعرف باسم الخبيز

، ومغلى )5033 ،. واخرون عباس(  فاألوراق تستعمل في تطهير وقتل البكتيريا والفطريات

 Al-Bakri ,.3996(  مقوي لألعصاب  ،مدر للطمث ،يفيد في عالج الطفح الجلدياألوراق 



 مقدمة

 

 
 

 et Umran)، الممرات التنفسية والتهابات ،التهاب الفم ،جذور تستعمل في عالج حاالت الربو

 . )5033 واخرون، عباس ( يةالمجاري البول

 ما مفادها األسئلة من يدالعد أذهاننا إلى تبادرت العالجية وغيرها الخصائص هاته من وانطالقا

 السالالت نمو على تأثير المركبات لهاته وهل للنبات؟ المكونة الفعالة الكيميائية المركبات هي

 ؟ الحرة الجذور ؟ وكبحيريةالبكت

ألسئلة وغيرها قمنا بدراسة  البنية التشريحية ألجزاء نبات ولإلجابة على كل هاته ا

 ةالمضادوالفعالية ألوراق النبات في كبح الجذور الحرة   ات الخبيز وتـأثير المستخلص

 :ومنه قسم البحث الى قسمين . للبكتيريا 

  فصول ثالث إلى قسم :النظري الجزء   

 الخبيز نبات حول عموميات شمل :األول الفصل Malva sylvestris. 

 الثانوي  األيض مواد حول كيميائية دراسة شمل :صل الثانيالف. 

 الفعالية  و للبكتيريا المضادة يةالفعال وتخص بيولوجية دراسة شمل :الثالث الفصل

 .المضادة لألكسدة 

  فصلين إلى قسم :التطبيقي الجزء 

 األدوات ،مدروس النبات ال (وسائل وطرق العمل المستعملة في البحث  :األول الفصل

 .)والمواد  والطرق المستعملة

 تحليل النتائج ومناقشتها  :صل الثانيالف. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء النظري

 



 

 

 

 ل الفصل االو
 الخبيز نبات حول عموميات

Malva sylvestris 
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I- الخبازية  العائلة Malvaceés 

   ,.5033) نوع 6552 و جنسا  561حوالي   Malvaceésتشمل العائلة الخبازية  

Meave) ,    خنثى   الزهرة ,محدودة  أوراقها بسيطة، النورة  حولية أو معمرة عشبيةوهي  نباتات

بتالت ملتفة عادة  5مكون من   التويج . سبالت مصراعية  ملتحمة 5مكون من  منتظمة سفلية الكأس

البتلية توجد في محيط واحد وأحيانا في  متعدد األسدية فوق, الطلع ملتحمة من أسفل باألنبوبة السدائية

  المتاع . واألسدية خيوطها ملتحمة ومكونة أنبوبة سدائية  والمتك مكون من فص واحد . محيطين 

  ).5030،. الخليفي ( علبة  الثمرة , علوي مكون من كربلتين أو أكثر ملتحمة

 -II جنسMalva 

العالم وقد اشتق اسمه من العائلـة   نوع يسود كثير من دول 30حوالي  Malva يشمل جنس 

 ومن األنواع  األخرى, Malvales (5033.,  Marouane et al)والرتبة    Malvaceae   الخبازية

 (  .5002، .طنجي )على حسب  03لهذا الجنس يوضحها الجدول   التابعة
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  Malva جنس ل التابعة األنواع  االخرى ( 01 ) : رقم  الجدول
 
 

 الوصف االسم الشائع االسم العلمي  
Malva parviflora 

 

 الخبازة  -

 الخبيزة -

 

مستقيمة،  سيقان َله .بالشعر مكسّو نبات سنوي،

 20 من يبلغ طولها األرض، على منبسطة أو صاعدة

 وردية، األزهار .دائرية األوراق السفلى .سم 80 إَلى

البذور  .سم 1 من أقل بيضاء، طولها أو بنفسجية

 3 إلى 2 يبلغ طولها من منضمة حول محور رئيسي

 .مم

 

 

 

Lavatera trimestris L 

 

 الخبازة الفصلية  -

 الخبيزة الرومية -

 

 أو مستقيمة سيقان َله .بالشعِر مكسّو نبات سنوي ،

 األوراق, متر 1 إَلى سم 20 صاعدة، يبلغ طولها من

 .السفلى قلبية

 وردية، األْزهار صفصو 1تحتوي على اْلعليا أما

 منضمة حول المحور البذور .سم 5 إلى 2 طولها

  مم 6إلى  2 من الرئيسي، يبلغ طولها

 

 

Malva nicaeensis All 
 
 

 

 الخبيزة -
 خبازة نيس -
 

مستقيمة، سيقان   َله.بالشعِر مكسّو نبات سنوي ،

 20 من يبلغ طولها األرض، على منبسطة أو صاعدة

 .سم 50 إَلى

 األْزَهاٌر نصف دائرية أو السفلى دائريةاألوراق 

 .مم 14إلى 7 من ُطوُلَها بيضاء، أو وردية، بنفسجية

 البذور خشنة وتكون منضمة حول محور الرئيسي

  .مم3 إلى 2 طولها من ،يبلغ
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III - الخبيز  نبات حول نباتية دراسةMalva sylvestris 

 III -0- التصنيف النباتي  

 .  (Bastin et al .,2007 )سب تم التصنيف على ح

 Malva sylvestrisالخبيز  لنبات النباتي فيتصنال  ( 02 ) :الجدول  

 

 Plante Règne المملكة

 Spermatophytes Embranchement الشعبة

 Angiospermes   Sous Embranchement تحت الشعبة

 Dicotyledones Classe الصف

 Malvales Ordre الرتبة

 Malvaceés Famille العائلة

 Malva Genre الجنس

 Malva sylvestris Espèce النوع

 
III -7- الخبيز  وصف نباتMalva sylvestris 

 متـر  20سـم الـى    30حولي يتراوح ارتفاعه من عشبي نبات وهو ،زخبا العربية في أصله

(5033.,   Meave). ،تحتوي على الصمغ األوراق واألزهار  ينمو عادة في المروج وجوانب الطرق

((mucilage  تمتلك األوراق نسبة كبيرة من  ،ولهذه المادة تأثير عالجي ضد األمراض متفاوتةبنسب

 .(  Shelbaya  ,.5033) (انثوسيانين وغيرها  ،تربينات  ،فينوالت )  مركبات األيض الثانوي 

  

 ).5030 ،. الخليفي (  Malva sylvestris نبات الخبيز ( 01 ) :الوثيقة



 الخبيز نبات حول عموميات                         الفصل األول                                      

 

8 
 

 

 
 أوراق  -
 

األوراق شبه دائرية وحوافها متموجة   سم 32سم وعرضها  35يبلغ طول ورقة نبات الخبيز 

للغايـة   طريـة  كبيرة الحجم،أذينية  ،متبادلة،خضر داكن لونها ا .(Meave   ,.5033)منتظمةوغير 

 .) 5033،.واخرون  عباس( فصوص سبعة أو خمسة إلى ومفصص مستدير نصلها قليال، مزغبة

 

 .sylvestris .M (5033.,   Meave)يز الوجه األمامي والخلفي لورقة نبات الخب ( 02 ) :الوثيقة

 
 الزهرة -

، االرتكـاز  إبطية ،صغيرة الحجم .( Vadivel  ,.5034) بنفسجية أو الحمرة إلى مائلةكبيرة  معنقةالزهرة 

مخططـة بـثالث خطـوط      البتالت ،خماسية ،2 عددهااخضر اللون وملتحم السبالت  الكأس  ،سم 4 حوالي قطرها

 . (Meave   ,.5033)أزهار  2الى 5يحوي النبات من  ،قلبية الشكلمتفرعة بنفسجية وداكنة اللون 

 
 

 .sylvestris M. (5033.,   Meave)  زهرة نبات الخبيز ( 03 ) :الوثيقة
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 الثمار -
وتضـل  الشكل، كلوية بذورا تحوي ربلةك 10 يقارب ما تحوي ثمرة وكل مزغبة دائرية، الثمار

 .  )5002 ،.حليس (تجف وتسقط  أنالثمار محاطة بالكأس الى 

 

 
 

 (  .5002 ،.طنجي ) Malva sylvestris   ثمار نبات الخبيز  ( 04 ) :الوثيقة

 البذور -

، .طنجي ) مم 3 إلى 2 يبلغ طولها من مة حول محور رئيسيظالشكل، خشنة و من كلوية البذور 

5002) . 

 
 

 .( 5002 ،.طنجي)   Malva sylvestrisبذور نبات الخبيز  ( 05 ) : الوثيقة
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  الجذر -

 فروع تخرج منها عديدة األرض و مرصع بخيوط في جدا متعمق  سميك وأبيض اللون الجذر  

 . (Meave   ,.5033)مترخية  و متشعبة مزّغبة، كثيرة،

 
 

 .Malva sylvestris  (5033.,   Meave)  جذر نبات الخبيز ( 06 ) : الوثيقة

 الساق  -

سيقان   .منتصبة وملجننة في القاعدة ، ضعيفة سم 6سم اما قطرها 00الى   5يبلغ ارتفاع الساق من  

 . )5002 ،.حليس (تنمو زاحفة وهي أسطوانية خضراء تكسوها بعض الشعيرات   

 

 

 . Malva sylvestris  (5033.,   Meave)ساق نبات الخبيز  ( 07 ) : رقم الوثيقة

III -0- لنبات الخبيز  االنتشار الجغرافيMalva sylvestris 

 ينتشـر   وشمال أفريقيا آسيا ،(Miri et al ., 2016 )نبات الخبيز هو من أصل، أمريكاو أوروبا  

 المنـاطق  معظـم  فـي  ينمو حيث(Mihaylova  ., 2016)  األبيض المتوسط البحر حوض منطقة في
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 مناطق المرتفعات في يزدهر كما والمزارع، الحدائق المحمية مثل المناطق في يكثرو والجنوبية، ليةالشما

 .)5002 ،.حليس( باألهواد المحيطة والروابي

III -4- لنبات الخبيز والترابية المناخية المتطلبات Malva sylvestris   

( Julve.,  2015) .  

 الشروط المناخية*

 .ارتفاع متوسط على بحر  ،درجة حرارة عالية نسبيا  ،رطوبة متوسطة درجة،اءة عالية  ضإ

 

 

 

 

 

 

 

 . ,. M. sylvestris  ) 2015   (Julveلنبات الخبيز الخصائص المناخية (08) : الوثيقة

 

 الشروط الترابية*

 نوع التربة طينية وتكون غنية بالمغذيات ،درجة الرطوبة شبه جافة  ،درجة حموضة التربة قاعدية

 .تحتاج الى مادة عضوية ال  ،وتكون غير مالحة

 
 

 
 

 .)  sylvestris M.  .,2015) Julve الخصائص الترابية لنبات الخبيز( 09) :الوثيقة
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III -0-  لنبات الخبيز التركيب الكيميائيMalva sylvestris 

III -0- 0- مغذيات 

 Malva sylvestris الخبيزفي أجزاء نبات  العناصر الغذائية ( 03 ) : رقم جدول

(5033.,   Meave). 

 
 

III -0-7-  مركبات االيض الثانوي 

, الفالفونيدات ،العفصيات ،على الزيوت العطرية، والمركبات الفينولية نبات الخبيزة  يحتوي       

هالم , (مالفين) anthocyanidine ى عل األزهاركما تحتوي  .والصمغ وسيداتكالجل

 ةفينولي وأحماض %37بنسبة  نشاء ,هالم النباتيعلى أيضا  األوراقوتحتوي  (mucilage)النباتي

(5033.,   yeves ). 

 mucilage)) هالم نباتي *    

هو سائل مخاطي يتواجد على مستوى أوراق وأزهار النبات وتكون نسبته  عالية في األزهار        

 .(Meave   ,.5033) % 8أما األوراق %10بنسبة 

 ونويداتالفالف  
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تحوي  ,هي مركبات فينولية من اصل نباتي تنتمي الى عائلة  عديد الفينول مسؤول عن الصبغة

موزعة على ثالث حلقات اثنان منهما متجانسة   ذرة كربون في هيكلها األساسي 15جميع الفالفونيدات 

A ،Bوالثالثة غير متجانسة ،(5034.,  Vadivel )   ومن بينها: 

 االنثوسياندين Anthocyanidine  

يعطي لون االزهار قليل الذوبان في الماء يتغير لونه حسب درجة وهو عبارة عن فالفونويد 

 .( yeves   ,.5033)  7 و10وأزرق بنفسجي بين , 5و2 بين  PHأحمر عند , الحموضة

 

 .Anthocyanidine(5033.,   yeves )  البنية الكيميائية ل( 10) : الوثيقة

 الدلفينيدولو الدلفينيدين  ا 

 .( yeves   ,.5033) .وهو عبارة عن انتوسياندين يسمى الدلفينيدول وهو صبغة بنفسجية

 

 delphinidol ou Delphinidine  (Hans.,2007) ل البنية الكيميائية: ( 11 )  الوثيقة    

 المالفيدين المالفين  او 
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 (  (Hans. ,2007 البنية الكيميائية للمالفيدين( 12 ) : الوثيقة

 

 

 التربينات  

   Isoprène (C5H8) االيزوبرين هي لها البنائية الوحدة حيث انكربونية  هيدرو مركبات هي

   ,.linalool    (5033وجد ان الخبيز يحتوي على التربينات االحادية ومن بينها (cutillo)وحسب 

Meave). 

 

 .(  (linalool (Pubchem))Hans. ,2007البنية الكيميائية    ( 13 ) :الوثيقة

III -0-0- المعادن 
كغ من الوزن الجاف / مغ  M. sylvestris يوضح تراكيزالمعادن في نبات الخبيز ( 04 ) : الجدول

(5033.,   Meave). 
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III -2-  األهمية الطبية لنبات الخبيزMalva sylvestris 
 

III -2- 0-  لنبات الخبيز استعماالت الطب التقليديMalva sylvestris 
 

  األوراق تستخدم كمطهر وقاتل للبكتيريا والفطريات كما تعتبر طاردة للديدان المعوية التي

 عباس( تعيش في الجهاز الهضمي لالنسان وخاصة ديدان االسكارس واالنكلوستوما وغيرها 

 .)5033 ،. واخرون

ومرطب للبشرة كما مقوي لألعصاب  ،مدر للطمث ،مغلي األوراق يفيد في عالج الطفح الجلدي

   . (Al-Bakri  et Umran (2011 ,. يستخدم أيضا غسوال للعين وللمهبل

  2011 ,. البذور مسكنة لآلالم وتستخدم في عالج السعال والقرح المثانية) Al-Bakri  et 

Umran) .  

  تستعمل األزهار لعالج الحروق أما منقوعها يستخدم على هيئة حقنة شرجية ليرطب األمعاء

 .) 5034 ،.خضير (تخفيف آالم البطن  و
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 يستخدم مغلي األزهار واألوراق ضد آالم الظهرet., 2011) Al-Bakri Umran) .  

 واالكزيما الجلدية  ،الممرات التنفسية  ،التهاب الفم،جذور تستعمل في عالج حاالت الربو  

لصابون و الشامبوهات كما كانت الجذور تستخدم فيما مضى بديال ل.التهابات المجاري البولية 

 .) 5033واخرون،  عباس(ويزيد من بريق ولمعان الشعر  عظيمةلغسل الشعر حيث يعطي رغوة 

 2011 الخبيز مع النشاء يفيد في عالج جروح الشرج). , et al Gasparettoa (  . 

 البول ،حبس البول ،التهاب البروستاتا  ،يساهم نبات الخبيز في عالج األمراض الصدرية

ساعات  6الحلق حيث يؤخذ كل  اآلالمالتهاب الكلى واألمعاء و منقوعه الساخن يسكن ،وي الدم

2011 ) . , et al Gasparettoa (  . 

  كما أنه في بالد الشام يباع في وقت الشتاء كأحد الخضر يطبخ ويأكل 

2011 ) ., et al Gasparettoa (  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III -2- 7- نبات الخبيز  دراسات حولMalva sylvestris 

 
أثبتت دراسة أن المستخلص الكحولي للنبات يمكن أن يحمي كبد الفئران من التأثيرات السامة لعقار  -

يستعمل لعالج القرحة المعدية في الفئران بسبب الكمية العالية التي يحتويها من ، كما الباراسيتامول 

 .) 5034،. وابراهيمخضير( مي عالج أمراض الجهاز الهضالتي ت mucilageالمادة الهالمية 

جرع مختلفة من المستخلص الكحولي الخام للنبات  إعطاءوفي دراسة أجريت لمعرفة تأثير  -

ذكور الفئران وقد بينت النتائج حصول ارتفاع  وخصىفي أنسجة كبد  )ممل/ ملغ 200، 300،100(

يبات المنوية عند التركيزين وسمك جدار االنيب Lydigمعنوي في أوزان الخصى وزيادة في عدد خاليا 

 وALT (alanine aminotransferase ) االخيرين  والى حصول انخفاض معنوي في انزيمي 

AST aspartate) aminotransferase (   )5034 ،.وابراهيم خضير (. 

 مضاد للبكتيريا والفطريات 
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 ز له تأثير ضدي ألوراق الخبييثانولأن مستخلص اال  5004عيسى ويونس سنة بينت دراسة  -

ونشاطية ضد      Staphylococcus  aureus وPseudomonas aeruginosa البكتيريا

 .Trichophyton mentagrophytesالفطريات مثل 

يمتلـك نشـاط   لنبات الخبيز   المستخلص الهيكساني أن 5034سنة  Ododo دراسة أظهرت -

لها ز تحتوي على  بروتينات ثمار الخبيو ،Mucobacterium tuberculosis مضاد للبكتيريا

 .Fusarium graminearum و Phytophthora Infestans:  تأثير ضد الفطريات مثل 



 

 

 

 الفصل الثاني

 مواد حول كيميائية دراسة 

 الثانوي األيض
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I- مركبات األيض الثانوي 

 هـي  و ،النبات في الحيوي األيض عن تنتج كيميائية مواد الثانوي األيض مركبات تعد

، القلويـدات الفينوالت، التربينـات،   منهـــــا مجاميع مختلفة إلى تعود و متنوعة و كثيرة

 (.5033،.اكبر وآخرون) وغيرها الجليكوسيدات

I-0-  التانينات Les Tanins 

    الفينـول  متعـددة  مـرة  مواد هي و "Tanin"  الفرنسية الكلمة من التانين اسم يشتق

Polyphenol  عليهـا  مترسـبة  أو البروتينـات  مـع  مرتبطـة  تكـون  (Ashok et 

Upadhyaya.,2012)، بنية وتكون دالتون 1000-200 من يتراوح كبير جزيئي بوزن تمتاز 

أوالعفصـية   القابضة بخاصيتها التانينات تعرف(. Martrano.,2002) داكنة سوداء أو اللون

Astringence(Ashok et Upadhyaya.,2012). 

 يـتم  كمـا    (Martrano.,2002) والشاي طازجةال الفواكهفي كل التانينات  تتواجد

 (.5036،.عودة)  المجهرية األحياء بعض و البحرية الطحالب قبل من إنتاجها

 الثمــــرة، النبـــات، اللحاء، من مختـــلفة أجــــزاء في التانينات تتوزعكما 

 (.5009،.حجاوي واخرون) وغيرها الجذور األوراق،

 التانينات المتحللة  و Condenséeالمكثفة التانينات هما  ن من التانيناتهناك نوعي

Hydrolysable (5035،.الداؤدي واخرون.) 

I-0-0-ات أهمية التانين 

 و العقاقير إنتاج كذا و الجلود دباغة في و الكيميائية الصناعات في المركبات هاته تدخل      

 فإنها(  5009) آخرونحسب حجاوي و (. 5035،.وآخرون الداؤدي)  غيرها و الطبية المواد

 بالنسبة لنبات يستخدم أما ،معالجة للحروق و موقف للنزيف  ،تستخدم كمضادة لإلسهال

 (. 5036،.عودة)ميكانيكي   لضرر النبتة تعرضت ما إذا دفاعية كوسيلة
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I-7-  القلويــــــــداتLes Alcaloïdes 

ــــــض الثانوي تنـــــــوعا تعد من أكثر مركبــــات األي    

، أول ما (Robert et Wink.,1998 )المـــــــوجودة في الكائنـــات الحيــة 

  .في أوائل القرن التاسع عشر Serturenerأطلق كلمة قلويد هو األلماني 

تعرف القلويدات على أنها مركبات  كيمائية تحتـوي على ( 5002)حسب المريقي 

األحماض مكونة أمالح هاتـــه  معشبه القلويات في اتحادها ت. النتروجين العضوي

من الوزن الجاف للنبات  %32 – 3بين األحمــــــــاض، تتراوح تركيزاتها ما 

 .الكلوروفورممعروفة بشحاحة ذوبانها في كما أنها ،  (5002،.يوسف و التارقي)

والجذور والبذورواللحاء  قاألوراالنبات المختلفة مثل  أجزاءتتواجد القلويدات في       

 .(5009،.حجاوي واخرون)

تصنف القلويدات وفقا للفصائل النباتية المستخلصة منها ولقد ( 5009)حسب العابد 

 (.Heganauer)كانت أكثر المحاوالت قبوال و انتشارا هو نظام التقسيم الذي وضعه 
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 .(5009،.العابد)أقسام القلويدات ( 05 ) :جدول

 مثـــــال المميـــــــــــزات قســــمال

تحتــوي علــى ذرة نيتـروجين  - القلويدات الحقيقية

واحـدة أو أكثـر فـي حلقـات متغـايرة 

وهــي مشـتقات مـن األحمـاض 

األمنيـة وتوجـد فــي النباتـات علـى 

 -. هيئـة أمـالح لألحمـاض العضـوية

تلفــة  لها تأثيرات فيزيولوجية متباينة،  مخ

فــي القاعديــة، و لكـن هـذه 

الخـواص ليسـت دائمـا محققـة فمـثال 

فهو غير (  Colchicine)الكولشيسـين 

 .قاعدي

 

 
الكولشيسين 

(Colchicine) 

 القلويدات األولية

 
 

 

عبــارة عــن أمينــات بســيطة  -

تكــون فيهــا ذرة األزوت خــارج 

 .،قلويــدات قاعديـة الحلقــة

يـتم تخليـقها من األحمــاض األمينيـة  -

و غالبـا مــا يطلق عليها باألمينات 

 .الحيوية

 

 (Mesaline)ميسالين 

تحتوي في بنائها على حلقة أندول أو حلقة  - قلويدات اإلندول

مشتقة من مجموعة أندول مثل مجموعة 

 .األندولين
 

(Harmine)هارمن 
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I-0-  الفالفونويــــداتLes flavonoïdes 

الفالفونويدات أحد أقسام المركبات الفينولية و أصل هذه الكلمة يرجع إلى الالتينية 

ذرة كربون في هيكله  32تحوي جميع الفالفونويدات . Flavusالذي يعني اللون األصفر

الفالفونويدات ، (C6-C3-C6)على النحو التالي A.B.Cاألساسي موزعة على ثالث حلقات 

ت نباتية و هي المسؤولة عن لون الزهرة و الثمار و األوراق في النبات عبارة على صبغا

 .(5030،.ميثاق)

تتواجد الفالفونيدات على مستــوى جميــع أجــزاء النباتـات الراقــية فـي      

(. ,.5032Boutlelis)الجـذور، السيقـــــان، األوراق، الثمار، البذور و حبوب الطلع 

 Lugasi et) اسطة العوامل الوراثية وكذا الظروف البيئيـة هذا التواجد يتأثر بشكل كبير بو

al.,2003.) 

 ، ووفقاCعدة أصناف وذلك وفقا لجهة ارتباط الحلقة  إلى عادة الفالفونويدات تقسم

 .Cالحلقة تأكسد لدرجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانوي األيض مواد حول كيميائية دراسةالفصل الثاني                                    

 

11 
 

 

 

 

 

 (.5004،.باز)بعض أقسام الفالفونويدات  ( 06 ) :جدول 

 Cالحلقة  ارتباطوفقا لجهة : التصنيف األول

 البنيـــــــــــــة صالخصائــــ مالقســــ

انطالقا من   Cمع الحلقة Bإذا كان ارتباط الحلقة  فالفونويدات

 .2الكربون 
 

 فالفنويد

انطالقا من  Cمع الحلقة  Bإذا كان ارتباط الحلقة  إيزوفالفونويدات

 . 3الكربون 
 

 إيزوفالفونويد

 Cأكسد الحلقة وفقا لدرجة ت: التصنيف الثاني

 .3 وجود هيدروكسيل في الموضع فالفونول
 

 فالفونول

ووجود مركز ال  C3- C2غياب الرابطة الثنائية  فالفانون

 .تناظر
  

 فالفون

 

I-0-0- أهمية الفالفونيدات       
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 ضادة،القلب خطر أمراض خفض في وتساهم للسرطان تعتبر الفالفنويدات  مضادة

 كمسكنات ، مضادة   ، تستخدماللتهاب مضادة و الفيروسات، روباتكذا للميك و للحساسية

 ( .5030،.ميثاق)لنسبة الكولسترول ومضادة لألكسدة  مخفضة،للقرح 

I- 4 - الطيارة  الزيوت   Les Huiles Essentielles 

 روائح ذات ،(Benayad .,2013) للغاية معقدة سائلة مركبات هي الطيارة الزيوت        

 .( 3995)أبو زيد  ( 5009،.وآخرون حجاوي) العادية الحرارة درجات على متطايرة و مميزة

وكيميائيا الزيوت الطيارة تتألف من مكونات مختلفة تربين، استرات، الكيتونات، الفينوالت 

 (.Benayad .,2013)وغيرها من العناصر 

عضاء مثل تتواجد في جميع أجزاء النبات كما يمكن أن يقتصر وجودها في بعض األ

، الريزومات  (Cannelle)، القشرةVétiver))، الجذور (Bois de rose)الخشب 

(Gingembre  ) واألوراقEucalyptus) )(Jacqueline.,2009)  

التربينات *في العطرية الكيميائية للزيوت  المكوناتتتمثل أهم ( 1992)حسب أبو زيد        

 Terpénique Hydrocarburesالهيدروكربونية 

  Composés Oxygénés             المركبات األوكسجينية * 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لثالثاالفصل 

الفعالية 

 البيولوجية
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   I- الفعالية البيولوجية 

  I-1-الفعالية المضادة للبكتيريا 

 -1-I0 - تعريف البكتيريا 

تفتقد الى  .ونميٌكر0.1و  ..0ا ما بين ھهي كائنات حية مجهرية يٌترا وح قطر معظم

ومنه  (بروتين -وهي جزيئه سكر)  peptidoglycaneالنواة وتمتلك جدارا خلويا يتركب من 

ر غوُتعتبر من أص(.5009،.الحلو) بكتيريا سالبة غرام او موجبة غرام  بكتيريا يمكن تصنيفها 

 . الكائنات الحية

 :الي انواع حسب وسط العيش إلى ثالثةها  تقسيم يمكن

  ائية بكتيرياهو(Aerobic)   : وهي البكتيريا التي تعيش  فقط في وجود الهواءالجوي. 

  بكتيرياالهوائية: (Anaerobic) البكتيريا التي تعيش فقط،في غياب الهواءالجوي وهي  

  بكتيرياالهوائيةإختيارية(Facultative Anaerobic ) : وهي البكتيريا التي يمكنها

 (.5009،.العابد) الجوي أوعدمه العيـــش والنمو،فيظل وجود الهواء

 

 

 .التركيب العام للبكتيريا( 14 ) :  الوثيقة
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-I0- 7- لخواص العامة للسالالت البكتيرية المختبرةا 

-1-I7-0-  البكتيريا المعويةEscherichia coli 

، طولها (5031،.حوة ) (عصـوية )بكتـيريا هـــــوائية ذات غــرام سالب 

عادة ما تتعايش مع الجسم البشري، (. Harrar.,2012)ميكرومتر  4 – 5يتراوح مابين 

 (.Kaper et al.,2004)معظم سالالت هذه البكتيريا غير سامة 

Pseudomonas aeruginosa-2-7-1-I   

ممرضة ( Harrar.,2012)تتحرك بفضل سوط أو اثنين ،بكتريا هوائية، سالبة الغرام 

و يصعب السيطرة عليها بواسطة المضادات (. Shaan et Hancock.,2013)انتهازية لها 

 (.Lambert.,2002)الحيوية 

Staphylocoques aureus البكتيريا العنقودية  -3-7-1-I 

يتراوح البيئية ، قطرها  مختلف األوساطبكتيريا  ال هوائية، موجبة الغرام، تنتشر في  

  (.Harrar.,2012)ميكرومتر    3.2 –0.2من 

Enterococcus faecium-4-7-1-I 

بكتيريا ال هوائية إختيارية ، موجبة  الغرام، غير بوغية، تكون على شكل مستقيم 

 (.Bhardwaj et al.,2013( )عصيات)

Salmonella typhi-5-7-1-I 

عصوية، حركية،  ضارة باإلنسان حيث  بكتيريا  ال هوائية اختيارية ، سالبة الغرام،

 . (Zhang et al.,2008)تسبب حمى اليتفويد 

Vibrio  cholérae-6-7-1-I 

 5.4 – 3.6بكتيريا ال هوائية، سالبة الغرام، غير بوغية، طولها يتراوح من 

   (Baumann et al.,1984).وتسبب الكوليرا مستقيمةميكرومتر تكون مقوسة أو 

Micrococcus sp-7-7-1-I 



 البيولوجية  الفصل الثالث                                                                الفاعلية

 

18 
 

يوان على حد بكتيريا ذات الغرام الموجب، تتواجد على مستوى البشرة لإلنسان والح

 .(Hajek.,2014)ميكرومتر ،  1 - 0.2سواء، قطرها يتراوح بين 

Bacillus cereus-8-7-1-I 

بكتيريا ال هوائية ، موجبة الغرام،  متحركة ، تسبب االسهال، تتواجد في التربة  

(Tallent et al.,2012.) 

لألكسدةالفعالية المضادة   - -7 I 

( الشق الحر ) تعريف الجذور الحرة  -1-2-I 

ـ ا أو غيائيمير ثابتة كيئا تغيجز انهالجذور الحرة على أ  5030ال سنة عرف برح ر ي

ولة مع ها أن تتفاعل بسرعة و بسهمستقرة تحتوي على إلكترون أو أكثر غير مزدوج ، بإمكان

ا من إلكترونات لتصـل إلـى   هنقصية محاولة اقتناص ما يا الحيمركبات أخرى أو مع الخال

 .ةيا الحيب الخاليي و بالتالي تخرائيميالثبات الك

مة األقـرب  يئات السليت من الجزعندما تسعى الجذور الحرة للحصول على إلكترونا

لتبدأ سلسلة من التفاعالت  استقرارهاد من الجذور الحرة التي تبحث عن يا تخلق المزها فإنيهإل

قـد تـؤدي إلـى     ADN ا بما فيها جزيءهة و مكوناتية الحياجم غشاء الخلهتتفاقم لت إنإلى 

 ن و أمراض ضعف البصـر ييمراض  اخرى خطيرة مثل تصلب الشراحدوث السرطان و  ا

 ;  Milane.,2004., 5002)  خوخةيتصلب التهاب المفاصل  و كذلك الشوامراض القلب و

Delattre et al) . 

 I-2-2 أنواع الجذور الحرة

:الحرة على اساسين  الجذور(  5031، .حوة)قسم   

لى اساس االستقرارع-0 -7 -2-I 

 (غير المستقرة ) الجذور النشطة  -

ا عادة هة و ليكوثانيالب اهانا حدود أعماريرة قد تصل أحيا أعمار قصهالتي ل هيو 

Cl. :ا جذورهرة من أمثلتية صغيئيأوزان جز
•
,H

•
,F

•
,NO

•⁻,HO
•
,I2

•⁻CH3
• 

(الصامدة)الجذور المستقرة   - 

 ام من أمثلة ذلك جذريواني و یمكن ان تصل إلى ألة تقدر بالثيا أعمار طوهوتكون ل 

 (.5000،.فىمصط)  ( DPPH). نيدرازيھل يل لبكرينين و جذر ثنائي فيل أميثيثالثي م
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I-7-7-7- على اساس النوع 

ر أن الجذر يا غهكون أخطريل الحر قد يدروكسهيا شق الهمھأ :الجذذور الحذرة األوكسذجينية*

 .ريا قصهة عمريانتقال و مرحلةهدوم فيالحر له ال 

ـ ين و بيد  النتروجيأكس :الجذذور الحذرة النتروجينيذة* ـ ن اليد النتـروج يروكس و  ينيدروجهي

  .و األكثر خطورةهت و يد النتريروكسيب

و  درجة اختزال مـن عناصـر الجسـم،    ىا أعلهون بكونهز الديتتم :الجذور الحرة الدهنية*

 هـا ن خاصـة من ين و النتروجيجذور األوكسجا للتأكسد بھريعرضة أكثر من غ هيبالتالي ف

 .(3999،.ريدة )أطول عمرا  هير المشبعة، ويون غھالد

 .كيميائيةمطفرات و المسرطنات اللوتمثل معظم المواد السامة و اجذور السموم الحرة  *

مصادر الجذور الحرة-7-0 - I 

وكندري المصدر تيمختلفة حيث تمثل الم ياتتنتج الجذور الحرة بشكل مستمر من خالل آل

الخلوي  االيضعبر   )الجذور الحرةROS 90%  (ي إذ تنتج حوال للجذور الحرة يالرئيس

 و  oxidoreductase NADH-ubiquinone المركبين من يعتبر كل ة ،يوالسلسة من التنفس

ubiquinone-cyt c reductase تنتج التي المتيكوندري إنزيمات من H2O2 و O2
•  

(Gutierrez et  al., 2006). 

O2 إلى الميتوكوندري داخل الموجود األكسجين من %4 حوالي يتحول
•-
 تعتبر و ، 

O2 ل مصدر أهم ubisemiquinone الذاتية لمادة األكسدة
•-
 في االلكترونات نقل سلسلة في 

 . , ubiquinone  (Dranka et al. 2010) إرجاع عن طريق وذلك المتيكوندري

االشعة فوق  أهمها الكائن الحي من عدة مصادر خارجيةكما تنشا الجذور من جسم  

البتر وكل مبيدات الحشائش واآلفات الحشرية والمواد  التدخين أنواعالبنفسجية والسجائر وكل 
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 et, 5001 ;5009،.جرموني)  Herbicides  و Pesticides اھريغ واألشعة ةوكيميائي

al.Gardése) 

 

 

 

مضادات األكسدة وأنواعها -0-  2-I  

يطلق مصطلح مضادات األكسدة على كل مادة أو مركب له فعالية ضد األضـرار            

التأكسدي و يعمل على تأخير أو الوقاية من فعل الجذور الحرة، تعمل مضادات األكسدة على 

 ,.Miquel).منع انتشـاره أو هدمـه  و ROSالحماية بعدة طرق أما بالتثبيط المباشر إلنتاج 

 : لمضادات إلىو تنقسم ا  (2002

وتلعب دورا هاما في حماية الخلية من اإلجهاد التأكسدي وتنقسم  :إنزيمية مضادات أكسدة  -

 .دازيروكسيب ونيوتاز والكاتالز وجلوتاثيسميد الديإلي فوق أكس

 من مضادات االكسدة الغير انزيمية منها ما أنواعهناك عدة  :مضادات أكسذدة  غيذر إنزيميذة -

 (،البيتاكاروتين ،الزنك ، السـيلينيوم   E، فيتامين Cالجلوتاثيون ،فيتامين )هو طبيعي المصدر

 ).  5009،.قمولي(  ((BHA ,BHTمركبي اصطناعي  ومنها ما هو
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-I الدراسة منطقة تقديم  

-1- I الوادي لوالية الجغرافي الموقع  

 حدوده  الكبير، الشرقي العرق إلى ينتمي الشرقية الصحراء شمال من جزء سوف وادي يمإقل

 :كالتالي

 .مروانة وشط ملغيغ شط :شماال

 .الكبير الشرقي للعرق امتداد :جنوبا

 .العربي الطالب بلدية :شرقا

   ( Benhamida., 1999) الكبير الشرقي العرق امتداد و ريغ وادي إقليم :غربا

- 2- I سوف وادي لمنطقة والمناخية الطبيعية الخصائص  

-1-2- I الحرارة    

 القاري اهموقع جةينت الشتاء في ومنخفضة فايص ةيعال بحرارة سوف منطقة زيتتم

-2013 رةياألخ السنوات عشر خالل سجل ثيح,( Voisin ., 2004)خط االستواء من هاوقرب

 أدنى وقدر° .م 42.07 ب والمقدر ةيليجو هرش خالل للحرارة هريش متوسط أعلى 2004

 ب قدري السنوي المتوسط أن حن ، في°م 4.91 ب والمقدر يجانف هرش خالل هريش متوسط

 .ذلك وضحي ( I)الملحق (1 ) رقم الجدول و  °م 22.56

-2-2- I التساقط  

أبو  (التربة خصائص على تؤثر كما ، النبات وتطور نمو في بالغة ةيمھأ األمطار ةيلكم

 السنوات عشر خالل سوف وادي لمنطقة هريالش التساقط ميق نيوتب) .  2004، .راضي

 سجلت ثيح يلأفر رهش إلى سبتمبر هرش من تمتد ممطرة فترة)  ( 2004 -2013 رةياألخ

 ةيكم قدرت ، السنة هورش باقي زيتم جافة وفترة مم، 20.57 المقدرة يجانف هرش في مةيق أكبر

 (I).الملحق (2 ) رقم الجدول هاوضحي كما  مم 69.6 ب السنوي التساقط متوسط

-  3-2- I الجافة الفترة طول    

 والحرارة التساقط نيب العالقة ربط وه GAUSSENل الحراري - المطري المؤشر

 وضحي التالي والمنحنى .السنة لةيط الجفاف وفترات الرطوبة فترات معرفة یمكن هاخالل ومن

  :ةيالتال العالقة حسب سوف وادي منطقة في 2004 -2013 اتالسنو الجافة خالل الفترة طول
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P= 2T 

: P للتساقط السنوي المعدل .  

: T الحراري المتوسط معدل .  

       

 

 

 .سوف وادي منطقة في والتساقط الحرارة درجة نيب العالقة وضحي منحنى ( 15 ): الوثيقة

-4-2 - I الرياح  

 )رقم الجدول)البحري ،شهيليال راوي،هالظ ( احيالر من أنواع بثالثة سوف منطقة زيتتم

 .ثا/م 3.88- 3.45 من هامتيق تتراوح إذ عيالرب فصل في ترتفع حياالر سرعة  (I)الملحق (3

(Voisin., 2004) ثا،/م 2 ب سمبريود نوفمبر رهش في سجلت احيالر لسرعة متوسط وأقل 

 (4 ) رقم الجدول اهوضحي كما. ثا/م 2.54 تجاوزي لم حياالر لسرعة السنوي المتوسط وأن

 I ). (ملحق

 

-5-2- I التربة  

 والسلت نيالط باتيحب من % 10 من أقل على تحتوي ةيرمل تربة الدراسة منطقة تسود

 ةيالمعدن العناصر بقلةيميائية الك اهخصائص زيوتتم ،% 90 إلى تصل التي الرمل باتيوعلى حب

 فةيضع العناصر ههذب االحتفاظ على قدرت هاأن إلى افةوباإلض ذاه ة،يالعضو من المادة اهوفقر

 ةيالغذائ العناصر من هااجاتيباحت تفي وال النبات تيلتثب كلهي إال يه ما ذه األراضيه فإن جدا،

 .2005) ،.سيحل)
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-6-2- I الحراري المطري المكافئ (سوف وادي للمنطقة البيومناخي التنوعEmberger Q) 

 بمنحى المنطقة مناخ ديتحد تمي بحیث جاف، صحراوي بمناخ الوادي ةيوال زيتتم

 2009 ) .،. ةيدح  : (التالي القانون حسب و ذلك المبرجي

Q =3.43P/M-m 

بملمالمتوسط السنوي للتساقط   :P                       المكافئ  الحراري المطري:Q 

الحرارة الدنيا ألبرد شهر درجة :m            رشهألحر القصوىالحرارة     M:درجة 

 

Q= 3.43 P/M-m                     Q= 3.43×69.6/42.07- 4.91=   6.42    

 

 

 

 سوف واد لمنطقةي ومناخيالب النطاق ( 16 ): قةيالوث
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II- الدراسة التشريحية 

II- 0- األدوات والوسائل المستعملة 

  ة في العملالمستعمل األجهزةالمحاليل واألدوات و  (07) :جدول رقم 

 األدوات
 

 المحاليل  األجهزة

 ليماء الجاف مجهر الضوئي شفرة حالقة
 (Eau distille )الماء المقطر   مصفاة 

 ((vert méthylاخضر الميثيل   شريحة وساترة
 (Acide Acétique )حمض الخل   

 ((rouge de congoاحمر كونغو   
 

II-7-  ةلتشريحيللدراسة اتحضير المقاطع النباتية 

  Malva sylvestrisاوراق لنبات  تم اختيار اجزاء نباتية فتية تشمل جذور ،سيقان،

 :ثم اجراء مقاطع بطريقة يدوية حسب المراحل التالية 

 عدة مقاطع بواسطة شفرة حالقة حادة  بإجراءالقيام  .1

نضع المقاطع في مصفاة خاصة والتي تكون بدورها موضوعة في حوض به ماء  .2

 .جف لحين استعمالها حتى ال ت

، .يريبوغد)  ((double coloration  زدوجالقيام بتلوين المقاطع باستعمال التلوين الم .1

5000. ) 

 :وفق الخطوات التالية

  دقيقة 50توضع المقاطع في ماء الجافيل مدة. 

  تغسل جيدا بالماء المقطر( Eau distille). 

  توضع المقاطع في حمض الخل( Acide Acétique) دة دقيقةم. 

  الغسل الجيد بالماء المقطر. 

  توضع المقاطع في اخضر الميثيلvert méthyl) ) دقائق 2مدة. 
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 الغسل الجيد بالماء المقطر. 

  توضع المقاطع في احمر كونغوrouge de congo) ) دقائق 30مدة. 

 الغسل جيدا بالماء المقطر. 

 . بالمجهر الضوئي ينةالعثم توضع فوف شريحة وتغطى بساترة ونقوم بمشاهدة 4- 

III  - يةئميايالك الدراسة 

 -1- III  جمع العينات النباتية 

 . )الوادي -لخضر حمه الشهيد جامعة بضواحي ( الوادي بمنطقة صباحا 5034تم جمعه نوفمبر

 

 Malva sylvestris نبات الخبيزصورة توضح (: 02)الوثيقة 

- III  7- التجفيف 

حرارة  درجة في التهوية جيد بمكان و الرطوبة عن بعيدا الظل في التجفيف يتم القطف بعد

  . الغرفة
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 نبات الخبيز مجففةاوراق  صورة توضح (:08)الوثيقة 

 

 

-III  0 -الطحن 

 و ،ثم  غربلتها كهربائية مطحنة في الجافة النباتية المادة بطحن النبات مسحوق تحضير تم      

 ،الضوء عن استبعادها مع اإلغالق، محكمة اجيةزج قارورات في االحتفاظ بمسحوق يتم

 .استعمالها حين إلى الرطوبة ،الحرارة

- III 4-  الكشف عن مواد  االيض الثانوي ألوراق نبات الخبيزMalva sylvestris 

  النقع  قيطر عن ذاهو ييثانولاال و المائي المستخلص ريتحض تم -

 ييثانولتحضير المستخلص اال   

 ساعة 56نتركها لمدة , ثانولايمل من 300راق النبات المطحونة في غ من أو30تنقع 

ثم ترشح ونضيف لها الهيكسان لفصل اليخضور وفصـل المـواد    في درجة حرارة المخبر،

تحت درجة حـرارة   rotavapeur ثم نضعها في جهاز المبخر الدوراني , الذائبة عن المذيب  

عن مستخلص خام يحفظ في درجـة حـرارة   م حيث نحصل في النهاية على ناتج عبارة 55°

 .( (Rebiai et al., 2014 م لحين استخدامه6°

 ائي         تحضير المستخلص الم  

نتركها لمـدة  , مل من الماء المقطر500غ من المادة النباتية المطحونة في  0.2تنقع 

 .(whatman N01)بواسطة ورق واتمان   ساعة ثم ترشح 56
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 نات،يفي التان المتمثلة يميائيةالك المجموعات مختلف عن الكشف يف المستخلصات استخدمت -

ـ التال الطرق إتبعنا .ةيالثالث ناتيالتربالسترويالت وات،يصابونال  دات،يقلو  علـى  للكشـف  ةي

 .زاوراق نبات الخبي في الثانوي ضياأل مركبات

 

 (Les Tanins )الكشف عن التانينات  * 

 3ومـن   المقطر الماء مل من5له ونضيف  يثانولياال المستخلص من مل1 نقوم بأخذ 

 اللـون  ظهور .٪ 1 إلى المخفف  FeCl3 ))ثالثي كلوريد الحديد    محلول من قطرات 2 إلى

  Kanoun.,2011).)التانينات  وجود على يدل مزرق أخضر داكن أو أخضر

 

 Stérols et                                         الكشف عن السترويالت والتربينات الثالثية* 

Les Triterpènes)  Les ) 

ساعة فـي   56ثر البترول لمدة يمل من ا 30غرام من المادة النباتية الجافة في 3ينقع 

يعرض لمصدر حراري حتى يجف المستخلص , ص ويوضع في انبوبلالم يرشح المستخظال

م وقليـل مـن   مل من كلوروفور 0.2و  Anhydride acétiqueمل من  0.2ثم يعامل ب 

Acide sulfurique. 

  السترويالت والتربينات الثالثيةعند ظهور حلقة حمراء بنية أو بنفسجية داللة على وجود  -

Trease et Evans ., 1987) (. 

  

 

 (Les Alcaloïdes)الكشف عن القلويدات * 

 فكاش التالية الكواشف من قطرات عدة ييثانولاال المستخلص من مل 1 ل بإضافة ذلك

Wagner كاشف و بني، راسب ظهور Mayer2007 ،.وآخرون نعمه(أبيض  راسب ظهور.) 

 (  (Les Saponosidesالصابونوزيداتالكشف عن * 



 مواد وطرق البحث       الفصل األول                             

 

11 
 

 المقطر إلى الماء من القليل بإضافة ذلك و (Kanoun ., 2011) .حسب الصابونين عن الكشف

 يتم تقييم دقيقة، و 20 مدةل يترك ثم بقوة المحلول يرج ي، ثميثانولاال المستخلص من مل 2

 :كالتالي الصابونين محتوى

 الصابونين وجود عدم يعني وهذا سلبي، اختبار = رغوة تشكل عدم. 

 ضعيفة بكمية الصابونين وجود يعني وهذا ضعيف، إيجابي اختبار = سم 1 من أقل رغوة. 

الصابونين وجود يعني وهذا إيجابي، اختبار = سم 2 - 1 من رغوة. 

 بالصابونين جدا غني يعني وهذا للغاية، إيجابي اختبار = سم 2 من أكثر رغوة. 

 

 

 

 

- III0 - أوراق للمستخلص  الفالفونيدية و الفينولية المركبات تقدير Malva sylvestris 

- III0-0- الكلية الفينولية لمركباتل  يالكم تقدير 

 طريقـة  حسب Folin-Ciocalteau كاشف باستخدام الكلية الفينول عديدات تقدير تم

Cavan and Singhal ., 2013)  (مكونـات كاشـف   إرجاع على الطريقة هذه تعتمد حيث 

Folin- Ciocalteau بـاللون   المتميـزة  كيتون أو كينون إلعطاء الفينولية المركبات بواسطة

مـن   مل 1 مع يثانولالا في المذابة المستخلصات من مختلفة تراكيز من مل 0.2 نمزج .األزرق

 حـرارة  درجـة  في وتحضن األنابيب ترج مرات، 10 المخفف Folin-Ciocalteau محلول

 األنابيـب  تـرج  7.5% الصوديوم من كربونات مل 0.8 نضيف بعدها دقائق، 5 المخبر لمدة

 المخبر درجة حرارة في وتحضن

هـاز  بج نـانومتر  040 موجـة  طول عند الناتج المحلول امتصاصية تقاس . ساعة نصف لمدة

منحى  لتحديد الغاليك حمض نستعمل . Spectrophotometers البنفسجية فوق األشعة مطيافية

 لحمـض  الموافقـة  الملغرامات بعدد النتائج عن التعبير يتم و ،(IIالملحق ) 3الوثيقة  العيارية

  (AGE mg / Extrait g ). وزن المستخلص من غرام لكل الغاليك
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- III0-7- الفونيداتللف الكمي التقدير 

 Mbaebie et) حسب AlCl3 األلمنيوم كلوريد بطريقة للفالفونيدات الكمي التقدير تم

al., 2012) ، لها  ونضيف يثانولياال المستخلص تركيز من مل0.4 نأخذμl 11.1 محلول من 

AlCl3 واسيتات البوتاسيوم % 10 بتركيز μl  11.1  بتركيزL / 1M   مل 0.91ونضيف

  415 موجة طول عند اإلمتصاصية تقرأ ثم دقيقة ، 10الم لمدة ظال في هانترك من ماء مقطر

 بعدد النتائج عن ويعبر ،(IIالملحق ) 5الوثيقة العيارية لتحديد منحى الكرستين نستعمل .نانومتر

 (mg QE/g Extract). وزن المستخلص من غرام لكل للكرستين الموافقة الملغرامات

 

-III 2 - باستعمال اختبار  لألكسدة مضادةال الفاعلية تقدير.DPPH 

 الحر الجذر تثبيط إختبار DPPH 

االختبار  هذا ، 1958 سنة BLOIS حسب الحرة للجذور مضاد اختبار هو DPPH اختبار

 DPPH الحر الجذر تثبيط على يعتمد
 المستخلصات إعطاء قابلية على اعتمادا وذلك ،•

 DPPH الحر للجذر اللوني التفاعل خالل من ذلك يظهر و هيدروجين، لذرة)األكسدة مضادات(

 الوثيقة في موضح هو كما األصفر اللون ذو DPPH-H إلى الذي يتحول البنفسجي اللون ذو •

 :التالي

 

 

 .2014) ،.خناثة بن( DPPH حرال للجذر يحدث الذي التحول (  19) : الوثيقة

 العمل طريقة 

 ml ] تتراوح من  يثانولالا في المذابة لصاتالمستخ من مختلفة تراكيز عدةقمنا بتحضير     

/μg3000 -0]  ثم أضفنا اليهاml 0.2 محلولمن  لكل  DPPHمن دقيقة 30 بعد ،ايثانول و 

 المضادة القدرة نانومتر ، وتحدد 517 طول موجة عند االمتصاصية تقاس الظالم في الحضن

 مضاد(المستخلص تركيز أنه على IC50 مقدار ويعرف ، IC50 هو معامل بتحديد لألكسدة

 نسبة التثبيط تغير منحنيات خالل من يحسب والذي DPPH جذر من %50 لتثبيط الالزم )أكسدة
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I% 1الوثيقة  المستخلصات تراكيز بداللة  ( الملحقII) العالقة وفق التثبيط نسبة تحسب حيث 

 :التالية

 

 

 

 

: A0 *امتصاصية DPPH  عند      .(517nm) 

 :Ai *امتصاصية DPPH عند دقيقة 30 بعد المدروسة المادة وجود في .(517nm) 

 : I%*لجذر لألكسدة المضاد العامل تثبيط نسبة. 

 

          

 .لمستخلص العینةDPPH صورة توضح اختبار (: 73)الوثيقة 

-IV  البيولوجية الدراسة  

IV -0-  في العملاألدوات والمحاليل واألجهزة المستعملة 

IV -0- نبات  ألوراقي يثانوللمستخلص المائي واال البكتيرية ضد البيولوجية الفعالية اختبار

 M. sylvestrisالخبيز 

لمستخلص المائي ا بواسطة ياريللبكت المضاد ريالتأث دراسة العمل من الجزء ذاه في تم

 اتبعنا ثيح ة،يريبكت سالالت 0 نمو على Malva sylvestris نبات الخبيز ألوراقوااليثانولي 

 μl 10 األقراص عيببتش وذلك  Muller Hintonأطباق  على األقراص حول االنتشار قةيطر

 .المستخلص من 



 مواد وطرق البحث       الفصل األول                             

 

11 
 

 .المختبرة ةيرتيالبك السالالت أنواع ( 08) : جدول  

 الغرام صبغة البكتيرية السالالت

Staphylococcus aureus  

 غرام موجب

 

Micrococcus sp 

Enterococcus faecium 

Bacillus cereus 

Escherichia coli  

 Pseudomonas aeruginosa غرام سالب

Vibrio cholera 

Salmonella typhi 

 

IV -0-0 - حديثة بكتيرية مزارع تنمية 

 العزالت من مستعمرة التجربة بأخذ ذهه في المستعملة ةيريالبكت السالالت ةيتنم تمت

مغذي  لوزيج على ةيمحتو بتري أطباق في Gélose nutritive وتؤخذ هاتيوتنم ياريالبكت

م قبل  37 حرارة درجة على ساعة 24الحاضنة وتحضن مقلوبة لمدة إلى ذلك بعد األطباق

 .(2013 ،. حوة  (  االختبار إجراء

IV -0- 7- تحضير اوساط الزرع 

 .بتري  أطباق ريتحض تمي ثم أوالتعقيم منطقة  -

.     Autoclave في  التعقيم جهاز Muller Hinton يعقم الوسط الغذائي   -    

ة يام بعمليقبل الق تماسكيو بردي هونترك ملم 1مستوى  إلى بتري علب في الوسط نفرغ -    

 (.2013 ،. حوة  (وسط معقم  خلق أجل من حراري أمام موقد ةيالعمل هذه تتم .ايريالبكت زراعة

   IV-1-3- تحضير المعلق البكتيري

 مرة كل في نأخذ ثيح ثةيحد ةيريبكت مزارع من انطالقا ري،يالبكت المعلق حضري -

 أنبوب كل حويي ثيح من كل نوع بكتيري ووضعها في انابيب اختبار ثالثأو  نيمستعمرت

 متعكرة و متجانسة المعلقات تصبح حتى دايج بالرج ونقوم ولوجييزيالف الماء من مل 10

 2009). ،. العابد)
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-1-IV  4- البكتيريا زراعة 

1Wattman N واتمان ورق من انطالقا األقراص ريتحضل الزراعة نقوم بقب
°
 تعقم   

 .2010 ) ،. بوخبتي  ) Autoclave جهاز في

 هاب مسحي ثم المدروسة ةيالبكتر األنواع إلحدى رييالبكت المعلق في معقم قطني ماسح غمسي -

ذلك  و مرات ثالث ةيالعمل تكرار مع ومتقاربة ةيمتواز خطوط شكل على الزرع وسط سطح

 .(2010 ،. يبوخبت)  مرة كل في 60 درجة الطبق ريبتدو

 

 

 مشـبعة  أقراص نضع ،ثمانيةال يريةالبكت السالالت وزراعة ةيالزراع األوساط ريتحض بعد  -

 مـدة  األطباق نترك ذلك بعد .سابقا المحضرة داخل األطباق حدى على اهمن كل  مستخلصبال

 م 37 حرارة درجة في مقلوب بوضعحاضنة  في ضعوت هابعد يالحرار الموقد قرب قةيدق 30

 (.2009 ،.العابد(  طيالتثب منطقة قطر قياس يتم الحضن مدة هاءانتوبعد  ساعة 18-  24 لمدة 0

 



 

 

 

 

 الثانيالفصل 

 النتائج والمناقشة
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 I-1- الدراسة التشريحية

 I-1-1- الدراسة التشريحية للساق

  M. sylvestrisللنبات  الفتية للسيقان أنجزت التي العرضية المقاطع خالل من   

 الحزم القشرة، البشرة، في تتمثل الخاليا وشكل لون في متباينة نسيجية مناطق أربع من تتألف

 .واللب الوعائية

من طبقة واحدة تليها طبقتين أو ثالث طبقات من خاليا تحت البشرة  حيث شكل البشرة تتكون 

 برانشيميمباشرة نسيج  كوالنشيم يليه نسيج تتكون من القشرة . ومتراصة الخاليا صغيرة 

حيث  واخرى صغيرة الحجم مضلعة متوسطةمن خاليا برانشيمية هذا األخير تكون ي حيث

 وهذا يتوافق مع  تتواجد بين البشرة والحزم الوعائية وهي،تترك فراغات بينية صغيرة جدا

(Ayşeül et al .,2003  . )  

 

على  تكبيرب هر البشرةظي M. sylvestrisمقطع عرضي في ساق نبات ( 21 ) :  ثيقةالو

 .((10X10 على اليسار , ((10X40 اليمين  

     كوالنشيم  :ك                                               -  برانشيم :ر ب -
  البشرةتحت  : ب.ت                                                  -البشرة :ش.ب -
 

 يقابله الداخل جهة في من خشب حزمة كل الدائر، تتكون بالمحيط تحاطالحزم الوعائية 

 اللبو دائري  بشكل الحزم هذه توزعت، كومبيوم وعائي جد يو وبينهما الخارج نحو اللحاء

 جزء يحتل ،اليوجد بينها فراغات  الحجم صغيرة وكبيرة خاليا ذو برانشيمي نسيج من يتكون

 .    (oznur ergen., 2006)وهذا يتوافق مع المقطع مساحة من متوسط
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 ((M .sylvestris    10X40 توزع الحزم الوعائية في ساق نبات( 22 ) : الوثيقة  

 I-1-7- الدراسة التشريحية للجذور

  M. sylvestrisللنبات  الفتية جذورلل أنجزت التي العرضية المقاطع خالل من   

 القشرة، ،ية فلينالالطبقة  في تتمثل الخاليا وشكل اللون في متباينة نسيجية مناطق ثالث من فتألي

 . الوعائية الحزم

، من نسـيج برانشـيمي    متآلفة خالياها  متفلنة تليها مباشرة القشرة طبقة فلينيةتتكون من    

 ,. Shehla et al ) (  Ayşeül et al .,2003 )وهذا يتوافق مع وكتل ألياف سيكلورانشيم  

 Ayşeül al ) ثم  الحزم الوعائية  يوجد فيما بينها الياف خشبية كمـا وضـحه    ( . 2014

.,2003  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .((M. sylvestris  10X10نبات  جذرمقطع عرضي في  ( 23 ) : الوثيقة
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 برانشيم: ب -طبقة فلينة                                       :  ف -

 اوعية  خشبية :  خ -                     لة ألياف سيكلورانشيمكت: س -

 الياف : ل - 

 

  يوضح الحزم الوعائية  M. sylvestrisنبات  جذرمقطع عرضي في ( 24 ) : الوثيقة
(10X10). 

 I-1-0- الدراسة التشريحية للورقة

 :مايلي مالحظة تم ، لألوراق العرضية المقاطع مالحظة خالل من

مباشـرة نسـيج    يليـه  من طبقتين  ذات  خاليا متطاولة ومتراصةالنسيج العمادي  يتكون -

 oznur)وهذا يتوافق مع العالم  ،( 25)  توضحه الوثيقة  الذي يتميز بوجود فراغات اسفنجي

ergen ., 2006)  نجميـة عديمـة   : كما تحتوي الورقة على نوعين من شعيرات الافرازية

 Romitelliet Martins,2013)كـل مـن   عوهذا يتوافق م (27)ونجمية معنقة  (26)الحامل

znur ergen ., 2006 ; ; Gasparetto et al ., 2011; Shehla et al ., 2014   (  مـن

زوج من خاليا الحارسة كلوية الشكل والمتطاولة والمحاطة بخليتين الى ثالث خاليا مسـاعدة  

 . (28)ذو الطراز المتوازي وخاليا اعتيادية 
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سيج العمادي ناليظهر Malva sylvestrisمقطع عرضي في الورقة نبات  ( 25 ) :ثيقةالو 
  .(10X10)واالسفنجي  

 نسيج اسفنجي :إ .ن  -نسيج عمادي                        :ع .ن  -

 

 شعيرات الافرازيةيظهر Malva sylvestrisمقطع عرضي في ورقة نبات ( 26 ) : الوثيقة 
 . ((10X10 الحامل نجمية الشكل عديمة 
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شعيرات الافرازية يظهر Malva sylvestrisمقطع عرضي في ورقة نبات ( 27 ) : الوثيقة 

 . ( (10X10معنقة

 

  . ((10X40الثغور يظهر Malva sylvestrisمقطع عرضي في ورقة نبات ( 28 ) : الوثيقة

ثغور                                            :ث -

 ة حارسة خلي : ح.خ  -

خلية  : م. خ -

 خلية اعتيادية :إ. خ -           مساعدة                     
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-4-1-I   الزهرة 

 :يلي  بالمكبر شاهدنا ما مالحظتنامن خالل 

مخططـة  الكأس مكون من  أربع سبالت أما التويج مكون من خمس بـتالت   ،الزهرة معنقة 

  المتـاع  ، األسدية متعددة وخيوطهـا ملتحمـة  ،بخطوط بنفسجية وتكون ملتحمة  في القاعدة 

 . علوي

    

 .نباتل زهرة صغيرة – ب .لزهرة صغيرة لنبات الخبيز مظهر علوي  -أ  ( 29 ) : الوثيقة

sylvestris M ) كبربالم)  .   

-II الدراسة الكيميائية 

II- 0- الكشف عن بعض مواد االيض الثانوي لنبات الخبيز Malva sylvestris   

 Malva نتائج الكشف الكيميائي عن نواتج االيض الثانوي لنبات الخبيز (:09)جدول 

sylvestris     

 وجود المركب )+(غياب المركب     ( -) 

 النتائج مواد االيض الثانوي

 + التانينات
 + القلويدات

 - الصابونيات
 - االسترويالت والتربينات الثنائية
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التانينات ، القلويدات  على ويتااليثانولي لالوراق يحخلص أن المست) 09)أوضح الجدول 

 .الصابونيات ، االسترويالت والتربينات وغياب ،

 

-2-II  التقدير الكمي لعديدات الفينول والفالفنويدات 

         تقدير المركبات الفينولية-

 في بإستعمال منحنى العيارية لحمض الغـاليك للـمستخـلـص اإليثـانـولـي الموضح

تم تدوين النتائج المتعلقة بتقدير المركبات الفينولية للمستخلصات   ،(IIالملحق ) 3الوثيقة  

 .(30)اإليثانولية في الجدول 

 تقدير المركبات الفالفونيدية -

في  باستعمال منحنى العيارية لمركب الكرستين للمستخلص اإليثانولي كما هو الموضح 

ن النتائج المتعلقة بكمية الفالفونيدات للمستخلص اإليثانولي تم تدوي ،(IIالملحق ) 5الوثيقة

 .(30)الموضح في الجدول 

للمسخلص االيثانولي   والفالفنويدية التقدير الكمي للمركبات الفينوليةنتائج (: 03)الجدول 

 Malva sylvestris لنبات الخبيز

   M. sylvestris بيزالمستخلص االيثانولي لنبات الخ كمية الفينوالت والفالفنويدات 

 mg QE/g Matière الفينوالتكمية 

sèche. 

0.592 

 mg QE/g Matièreكمية الفالفنويدات 

Sèche . 

0.090 

 

 ,.Beghdad et al) أجراهااجريت دراسات اخرى لنفس النبات حيث إذ أن الدراسة التي  -

(  mg EAG /mg 26.143)نول يد الفيعلى نفس النبات وجد أن نسبة عد( 2013

اد المختلفة التي تؤثر جهكون راجع لظروف اإلوي،(EQ/mg) mg 5.694دات  يوالفالفون

ة يائي لألوراق مثل الجفاف والحرارة والتلوث واألشعة فوق البنفسجيميعلى المحتوى الك



 والمناقشة النتائج  الفصل الثاني

 

51 
 

اد الحراري والمائي المعرض هدات من طرف النبات لمقاومة اإلجيد إنتاج الفالفونيزيث يبح

  .(Pincemail et al ., 1986)و المسؤول على انتشار الجذور الحرة هاد هاإلجث أن يله ، ح

 

 

المردودية إلنتاجية المستخلصات*  

 L   Malvaتم الحصول على المستخلص االيثانولي مـن االوراق لنبـات الخبيـز      

sylvestris   تم حساب المردوديـة إلنتاجيـة المسـتخلص    حيث ،  النقع  قيطر عنبواسطة

ا من كتلة المادة النباتية الجافة المستخدمة وكتلة المادة النباتيـة الجافـة المستخلصـة    انطالق

 :للمستخلص بالعالقة التالية 

R= ( Mf/   Mı  ) ×100 

  

: Mf ة للمستخلص الخاميالكتلة النهاٌئ 

: Mıة الجافةية للمادة النباٌتيالكتلة االبتداٌئ 

 

 

 

 

 

 المستخلص االيثانولي لنبات الخبيز   rendementمردود  (:03)الوثيقة 

یمكن أن نالحظ أن أوراق نبات الخبيز   (10)من خالل النتيجة  الممثلة في الوثيقة

ة يغ من وزن المادة النبات0.245تحتوي على مردود من المستخلص الكحولي  قدر بـ 

 . (Beghdad et al., 2013)وهذا ما يوافق .56.2 % ذا بنسبة تعادل هالمستخدمة، و

حتـــوي علـــى ت نبــات الخبيز  االوراق اوراق لنا أن  نيتبيمما سبق  -
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نات يروالت والتربيو االست الصابونيات ،وغياب نــــــات، يالتان ،ــــداتيالقلو

 Beghdad et)رة يات كبيناك دراسة تثبت وجود هذه المركبات  وبكمهة إال أن يالثالث

al.,2013). 

ؤثر على يذا كل ما هر المباشرة، و بية البناء الضوئي غيلة أحد نواتج عملتعتبر المواد الفعا -

ب ينا نتكلم عن بعض شروط التركهؤثر على المادة الفعالة في النبات، و يب الضوئي يالترك

ذه هما خالل هل تطرقناا درجة الحرارة و الرطوبة اللذان هنيالضـــوئي و التي من ب

 .تربةالدراسة باإلضافة إلى عامل ال

س يب الضوئي لية التركير على عمليأن لدرجة الحرارة تأث(1993) كل و عمرهي أوضح  -

ل الغذائي، و لذلك فإن إنتاج أي مكون يدم و التمثهات اليذا فحسب بل تؤثر على مختلف عمله

إن تأثر المادة . دمهتي البناء و الين نواتج عمليق الصافي بتوقف على الفريائي في النبات يميك

زداد يل المثال نبات الشطة يادة أو بالنقصان، على سبيكون بالزيالفعالة بدرجة الحرارة قد 

ا، نبات الداتورة هن عندما تزداد الحرارة و تنخفض بانخفاضيسيد الكابسيمحتوى ثماره من قلو

 .دات بارتفاع درجة الحرارةينخفض محتواه من القلوي

توقف على نوع النبات و ية الفعالة في النبات فإن ذلك ر الماء على الماديأما بالنسبة إلى تأث-

ة يادة كميتقارب فترات الري أو ز الدائم  يهنوع المادة الفعالة، لوحظ أن نبات الحنظل عند سق

دات، لكن في يكوسينخفض محتواه من الجليادة المحتوى المائي و يؤدي إلى زي ماء الري

ارة إذا نمت في يوت الطية الزيد كميالتي تزة مثل نبات الكسبرة و يبعض النباتات الطب

 1990).،.انيهمحمد وت  ( .ة مرتفعةية و جويظروف رطوبة أرض

ئها ا بمثابة مصدر الغذاء للنبات، الحتوانهاة النبات و نموه أليام في حهكما أن للتربة دور -

 التركيبة يلة الصغرى و الكبرى، و التي تعتبر كمواد خام لعميعلى الماء و العناصر الغذائ

 المعدنيةا هة القوام و كذا مكوناتيلمفضلة للنمو و ذلك من ناحا اهالضوئي، لكل نبات طبي تربت

 1986).،.ديأبو ز(. العضويةو 

الري و فترة  وطريقةالتربة  ونوعيةمناخ المنطقة  أن   Vasconcelos (1999 )   كما أكد -

  مةها عوامل مهقة االستخالص كليك طرت السنوي و عمر النبتة وكذليث التوقيالقطف من ح

 .ائي للنباتيميب الكيتؤثر على غنى و تنوع الترك
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II -البيولوجية الدراسة 

-1-III  المضادة لألكسدة للمستخلص االيثانولي  لنبات الخبيز النشاطيةنتائج 

-1-1-III نتائج القدرة التثبيطية للجذر الحرDPPH 

 

   الضوئي  فالمطيااز هبواسطة ج  ثانولييلمستخلص االة يلضوئا امتصاصية اسيبعد ق     

  Spectrophotométrieة و بعد حساب ياريات عيا في منحنيهتنظم النتائج المتحصل عل

  :ما كالتاليه وجدنا معادالت طينسبة التثب

ثانولييالمستخلص اال  y =0.067 x+29.79 ; R2=0,980 

   y =0.6338 x+11.287 ; R2=0,9565 : كيحمض االسكورب  

 %))  DPPHنسبة  التثبيط للجذر  الحر : (00 )جدول 

 المستخلص االيثانولي   العينات المدروسة 

 μg/ml 300 100 200 020 3000  التركيز

 91.01±1.41 01.23±2.64 40.10±1.10 60.34±0.00 16.00±0.02 %نسبة التثبيط 
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  للمستخلص االيثانوليDPPH ط الجذر الحرية في تثبيمنحنى النشاط (:00)الوثيقة 

 

الحظنا  أنه كلما زاد التركيز زادت ( 13)والوثيقة  ( 33)من خالل قراءتنا للجدول  -

أعطى أفضل نشاطية مضادة ( μg/ml 3000)النشاطية المضادة لألكسدة حيث أن التركيز 

 .لألكسدة مقارنة بالتراكيز االربعة األخرى

III-0-7-  03تقدير مقدار  IC للجذر الحر المثبطة DPPH
. 

 .لكل من المستخلص االيثانولي وحمض األسكوربيك IC50قيم الـ : (07 )جدول 

 

  ييثانولالمستخلص اال حمض األسكوربيك

62.24±0.9 μg/ml μg/ml103.46 IC50 
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 .ي وحمض األسكوربيكيثانوللكل من المستخلص اال  IC50قيم الـ   (:07 ) الوثيقة

لكل من المستخلص االيثانولي و حمض االسكوربيك و هي   IC  20تعين قيمة قمنا ب

DPPHمن الجذر الحر % 20تمثل التركيز المثبط لـ 
قلت   IC50، علما انه كلما زادت قيمة .

 (.  5036،.بن خناثة )الفعالية المضادة لألكسدة 

لحمض  IC50قيمة  مع μg/ml 103.46للمستخلص االيثانولي والتي تساوي  IC50 بمقارنة 

نجد أن الفعالية المضادة  لألكسدة للمستخلص   μg/ml45.56 االسكوربيك التي تساوي 

و هذا يدل على أن  الفعالية . مرات من فعالية حمض االسكوربيك  6االيثانولي اقل بحوالي 

 .ضعيفة جدا  الخبيز المضادة األكسدة  للمستخلص االيثانولي لنبات

ي قدر بـ يثانولللمستخلص اال   IC50أن الى( Beghdad et al  .,2013)في حين أشار

mg/ml 1.30  في دراسة أجريت على نفس النبات. 

نفس النبات  ألوراقللمستخلص االيثانولي  IC50ان ( Tabaraki et al 2012,.) كما وضح

 .mg. ml-1 0.077-0.071 قدر بـ

هوائية من نبات الخبيز ،ان  ، في دراسة ألجزاء( Dellagreca et al., 2009)وأفاد 

 .مل/ ميكروغرام  50 يكون في DPPH٪ من النشاط 56

بين العديد من الباحثين ان الفعالية المضادة ألكسدة لهذه المستخلصات يمكن ربطها  -

بمحتواها من المركبات الفينولية ،وتعتمد كفاءة هذه المركبات الفينولية كمضادات اكسدة على 
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 وكسيل المرتبطة في الحلقة العطرية ، وكذلك بمحتواها من الفالفونيداتعدد مجموعات الهيدر

(2012 (Debouba et al.,   . 

-2- IIIللمستخلص الكحولي والمائي  ريايللبكت المضادة الفعالية نتائج 

بالمستخلص   ةيريالبكت السالالت تأثر مدى على بالكشف األقراص حول االنتشار قةيطر سمحت

 .المشبع  القرص حول الةه شكل على ريالتأث رهظي ثيح خبيزال نبات  ألوراق الكحولي والمائي

كل          اتجاه ةيريالبكت السالالت ةيحساس ديتحد في  (Duraffourd et al ., 1990)   اسيمق اعتمدنا

 :ةيالحساس تكون ثيحخبيز ال نبات  ألوراق الكحولي والمائيمن المستخلص 

 .ملم 08 يأو يساو من اقل طيبالتث قطر كان إذا منعدمة -

  . ملم 14- 08 نيب طيالتثب قطر تراوحي عندما فةيضع -

      . ملم14 -20 نيب تراوحي طيالتثب قطر كوني عندما متوسطة -

 .ملم 20 من اكبر طيالتثب قطر كوني عندما دةيج -

 

 

 

 

 

 

 :التاليين ينالجدول في موضحة النتائج و

مستخلص ال بواسطة المختبرة ةيريالبكت للسالالت  ملم ب ةيطيالتثب األقطار متوسط (:00)جدول 
                                                            . اإليثانولي والمائي

 تراكيز                
 المستخلصات

 السالالت 
 المختبرة 

التركيز 
 مل/ملغ0.1

للمستخلص 
 االيثانولي 

التركيز 
 مل/ملغ0.05

للمستخلص 
 ثانولياالي

 0.05التركيز
 مل/ملغ

 للمستخلص 
 المائي 

 

Staphylococcus aureus 0 0 0 

Micrococcus sp 2 5 0 

Bacillus cereus 0 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 9  0 0 
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Vibrio cholera 0 0 0 

Salmonella typhi 2 0 0 

 Enterococcus faecium  6 0 0 

 

 .للبكتيريا المختبرة لسالالت نتائج اختبار الفعالية المضادة (:04)جدول 

 مل /ملغ0.3التركيز  
 للمستخلص االيثانولي

 مل /ملغ0.02التركيز 
 للمستخلص االيثانولي

Escherichia 

coli 

  

Staphylococcus 

aureus 

  

Bacillus cereus 
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Pseudomonas 

aeruginosa 

  

Micrococcus 

sp 

 
 

Salmonella 

typhi 

 
 

Enterococcus 

faecium 

  

Vibrio cholera 
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 الكحولي المختبرة لمستخلصالبكتيرية ت الللسال التثبيطية االقطار متوسط  (:00)الوثيقة 

 . L. Malva sylvestrisالخبيز نباتلمل /ملغ 0.03تركيزه 

 :وجدنا ان (33)  ة قيوالوث(14)  من خالل النتائج المدرجة في الجدول

ة لمستخلصين الكحولي والمائي  يرية ضد البكتيطريقة األقراص المتبعة في دراسة النشاط 

 البكتيرية المنعدمة ضد السالالتو الضعيفة بين متفاوتة ةيرت نشاطهلنبات الخبيز اظ

 .المختبرة

ت البكتيرية حساسية بين اتجاه السالال مل/ملغ 0.3 أظهر المستخلص اإليثانولي تركيز -

 Pseudomonas( ملم  6- 2 -0-0 -9 )الضعيفة والمعدومة بقطر تثبيط على الترتيب 

aeruginosa، Escherichia coli ،Staphylococcus aureus ، Salmonella typhi 

، Micrococcus sp ، Enterococcus faecium.  وليس له فعالية ضد كل منBacillus 

cereus  ، Vibrio cholérae. 

له فعالية  ضـعيفة ضـد  بكتيريـا      مل /ملغ 0.02  تركيز ه أما المستخلص االيثانولي   -

Micrococcus sp   ملم ولم يبدي أي تأثير ضد السـالالت البكتيريـة    5بقطر تثبيط قدره

  .االخرى
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هـي األكثـر     Pseudomonas aeruginosa  ةالسالسمن خالل النتائج  يمكن القول أن 
ـ م 0.3تجاه المستخلص االيثانولي لتركيـز  ةيساسح  Enterococcus والسـاللة مـل   / غل

faecium  مل  قدرت بالمعدومـة ألن قطـر   / غلم 0.02أما تركيز . هي األضعف حساسية
 .ملم 0التثبيط أقل من 

 .المستخلص المائي لم يظهر أي فعالية تجاه السالالت البكتيرية المختبرة 

ائج النشاطية المضادة للبكتيريا يمكن القـول أن الفعاليـة لكـال مـن     مما سبق ومن خالل نت

 المستخلص االيثانولي ضعيفة والمستخلص المائي معدومة وهذه النتائج تتوافق مع 

Mihaylova., 2006;  Azadpour., 2006) ). 

في  الذوبان قابلية لها للنبات الفعالة المواد من الكثير إن على واضحا مؤشرا النتائج هذه تعطي -

ـ  هـو  الكحول يكون معقدة ربما مختلفة مواد من ياكيميائ تتألف قد التي و الكحول  فـي  أاألكف

 ضـمن  أهـدافا  لها وجدت قد إنها بد ال المستخلصة هذه المواد وان بالماء استخالصها مقارنة

. , 3900 ;3990،.شـريف  )  نموهـا  تثبيط أو عرقلتها وبالتالي لها البكتريا الحساسة تركيب

Bailey . ) 

مركبات األيض الثانوي بعض  غياب دراستنا في  مائييالك الكشف نتائج أوضحت كما -

وهذا مايفسر ضعف الى انعدام فعالية ضد وتقدير محتوى بوليفينول وفالفونويد بنسبة قليلة 

 .البكتيريا 

ر من خالل دراسة مستخلص أوراق وأزهـا  5033وزمالئه سنة  Razavi  هما فسروهذا  -

  Escherichia coli   انه يمتلك فعالية ضـد نشـاطية     Malva   sylvestris نبات الخبيز

 ،وسبب في ذلك الحتواء األوراق واألزهار علـى فالفونويـد   Staphylococcus aureusو

 .mucilage))هالم نباتي  سكريات و

مكونات على تؤثر من المتغيرات التي  ويمكن تفسير الحساسية البكتيرية المعدومة بالعديد-

والمناخية التي ينمو النبات النبات النشطة حيويا ضد اختبار البكتيريا مثل الظروف البيئية 

وهذا ما . ومقاومتها  ، واختيار طرق استخراج المستخلص واختبار البكتيريا كذلكفيها

 .(3992) سنة Farinaو  (5030)سنة  Barros هأوضح
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لبكتيرية الموجبة الغرام اكثر من سالبة الغرام كون جدار ن السبب في حساسية السالالت اإ -

  (2002 الخلية البكتيرية عند هذه األخيرة أكبر سمكا من جدار الخلية البكتيرية موجبة الغرام 

(Lambert.,  يفصل بينهمـا طبقـة مـن     نبالزميي نغشائيي،إذ وجد أن هذا الجدار يتكون من

peptidoglycane بة بينما في البكتيريا الموجبة الغرام يتكون من غشـاء  عند البكتيريا السال

 ,.Dziri., 2012 )  ; perry et al هما أكدوهذا  peptidoglycaneبالزمي واحد وطبقة من 

2012  ( . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة



 خاتمة

 

 
 

 في السابقة لألبحاث كمواصلة و المجاالت شتى في و األبحاث تتعاقب يالاألج بتعاقب

 هاته تحتويها يالت الفعالة للمواد ةيالعالج يمةالق مدى اكتشاف و الطبية بالنباتات ويمجال التدا

بدراسة كيميائية وتشريحية وبيولوجية ألوراق نبات الخبيز قمنا  فمن هذا المنطلق النباتات،

Malva sylvestris  الذي ينتمي للعائلة الخبازيةMalvaceés جنس وMalva. 

 ،الساق)  Malva sylvestrisراسة تشريحية ألجزاء نبات الخبيز بد أوال قمنا          

تم التعرف على نسيج ،لهاته األجزاء  أنجزت التي العرضية المقاطع خالل فمن( الورقة والجذر

 .الكوالنشيم والسيكلورانشيم ،البرانشيم

ن قمنا بدراسة الكشف الكيميائي ع النبات هذا في الفعالة المواد محتوى على للتعرف

بعض مركبات  عن الكشف في يثانولياإل للمستخلص نواتج األيض الثانوي  وذلك باستخدامنا

  .الثالثیة ناتيوالترب ات،يصابون دات،يوالفالفون دات،ييقلو نات،يفي التان المتمثلة األيض الثانوي

 كو ذل اإليثانولي المستخلص في الفالفونيدات و للفينوالت الكمي التقدير دراسة تمت كما

  AlCl3. األلمنيوم كلوريد طريقة و Folin-Ciocalteu كاشف طريقة باستخدام

تم تقدير النشاطية  االيثانولي للمستخلص لألكسدة المضادة الفعالية للوقوف كذلك على

النتائج ان المستخلص االيثانولي  بينت قد و ، DPPH اختبار باستعمالنا المثبطة للجذور الحرة 

في  حافظةمقارنة مع حمض األسكوربيك المستعملة كمواد  فة جدا ضعيكانت له فعالية 

 .الصناعات الغذائية 

 عن بحثنا فقد البيولوجية الدراسة يف المتمثل و دراستنا من األخير القسم بخصوص أما

ثمانية  هذا في اناستخدم المضاد للبكتيريا لكال المستخلصين المائي وااليثانولي ، و التأثير

 :والمتمثلة في  -Gramوسالبة غرام  +Gram غرام موجبة مختلفة يةبكتير سالالت

Pseudomonase aeruginosa ،Salmonella sp ،Staphylococcus aureus ،E-

coli ، Micrococcus sp ، Bacillus cereus  ، Enterococcus faecium  و 

Cholera Vibrio .باألقراص االنتشار يقةطر باستعمال . 

 اعتبار يمكن الدراسة، هذه في عليها المتحصل النتائج استقراء من طالقاان األخير وفي

 تجـاه تـأثير   التملك أيبمنطقة الوادي  L Malva sylvestrisنبات الخبيزمستخلصات ان 

والبيولوجي وفي المكونات  يالمورفولوجلالختالف وهذا راجع  .السالالت البكتيرية المختبرة 



 خاتمة

 

 
 

المناخية السائدة وغيرها مـن   والظروفلبيئة التي يتواجد فيها الكيميائية لنبات وذلك حسب ا

 .العوامل التي تأثر فيه 

 هذا التنوع البيولوجي في الجزائر و الستثمار المجال لفتح منا مساهمة هو هذا بحثنا إن

 و تأثيراتها و الفعالة موادها على الكشف كذا و ،النباتية المختلفة األنواع على التعرف خالل من

 .التقليدية استخداماتها تعديل  و تحسينها نهم

 الوسائل استغالل إلى سنسعى إنما و الجانب هذا عند تتوقف لن الدراسة أنالبديهي  من و        

 يـة بغ بنيتهـا  على التعرف و فصلها و النبات في الموجودة الفعالة المواد الستخالص الحديثة

 .يتهاتنم و يهاعل الحفاظ و تثمينها يبالتال و يوانالح و على االنسان اختبارها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــعـــــــــــــــالمراجـــ



 قائمة المراجع

 

 
 

 قائمة المراجع بالعربية

 

 الطبعة .ةيالعرب ضةهالن دار. ةيوالنبات ةيالمناخ ةيالجغراف أسس.2004 -  ف، راضي أبو 

  48. ص. لبنان . روتيب األولى

  الطبعة . راعية و الدوائيةالنباتات العطرية و منتجاتها الز - 3995، .ن. أبو زيد  ش

 .42-26:ص . الدار العربية للنشر و التوزيع. الثانية

 المذيبات مستخلصات بعض تأثير - 5033،  .ن  .حاتم ع ،.ن  المنصور ، . م .اكبر م 

 Musca .المنزلية لحشرة الذبابة الحياتي األداء على الثانوية المركبات ومستخلصات العضوية

domestica (Diptera: Muscidae) . ( 10)العدد ( .5)المجلد  .مجلة أبحاث البصرة

:12-60. 

 جنس  نبات عند الثانوي منتوج األيض بنيات تحديد و فصل ، استخالص -5004، .م باز

C.Sphaerocephala L Cenlvutaurea .الكيمياء الماجستير في شهادة لنيل مقدمة رسالة 

 .ص 96قسنطينة،  منتوري العضوية، جامعة

 لبعض نباتات  يفصل و تحديد المنتوجات األيض الثانوي الفالفونيد -5030،.ل ج برحا

مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة منتوري ( .Resedaceae)العائلة نباتات العائلة الريزيدية 

 .ص  500قسنطينة ،

 اتلنب الطیار تيالز ليوتحل استخالص  2012 - ،.م نييھد و .، الصادق بن ،.م ميهاالت بن 

لألساتذة  ايالعل المدرسة الثانوي، ميالتع أستاذ ادةهش Rosmarinus officinalis L.ل الجبليإكل

 .9:ص .

 الكلخة  نبتة مستخلصات دراسة في مةھالمسا  2014- ،.م خناثة بن. Ferula 

Vesceritensis ورقلة مرباح قاصدي ،جامعة أكادیمي ماستر ادةھش لنیل تخرج مذكرة ، 

 .ص 83

 نيللكزانث المؤكسد ميلإلنز والمثبطة لألكسدة المضادة النشاطات 2012- ، .ر. ع مةسال بن 

 جامعة ر،يالماجست ادةهش ليلن مقدمة مذكرة Hertia cheirifoliaL.أوراق لمستخلصات

 .ص 90 ف،يسط عباس فرحات



 قائمة المراجع

 

 
 

 دراسة. سطيف لوالية الشمالية المنطقة في المتداولة الطبية النباتات -5030،.ح بوخبتي 

 مذكرة لنيل .البكتيرية لزيوتها األساسية ضد والنشاطية  Mentha جنس  من لنوعين تشريحية

 .ص334عباس، فرحات النبات، جامعة وفيزيولوجيا بيولوجيا الماجستير في شهادة

  بن  -دروس وتطبيقات في علم النبات ، ديوان المطبوعات الجامعية -5000،.بوغديري ا

 .  الجزائر -عكنون

 اطةية المضادة لألكسدة لمستخلصات نبتة الخيالنشاط2009- ،.م جرموني Teucrium 

polium.9 .ف ، صير، جامعة فرحات عباس سطيادة الماجستهل شيمذكرة تخرج لن 

 و ريالعقاق علم -  2009 ،.ر قاسم ليجم محمد ،.و. ز .ح مييالمس نيحس، .غ  حجاوي 

 .ص 135. بيروت عيالتوز و للنشر الثقافة دار .ةيالنباتات الطب

 216 عمان .للنشر أسامة دار ." والعالقة األصول" قةيالدق ءيااألح علم 2009- ،.ج الحلو 

 .ص

 األولى الطبعة . الوادي ديالول مطبعة . سوف لمنطقة ةيالنبات الموسوعة2005- ،. ي سيحل 

 . 336ص  . الجزائر

 ضد ةيوالفعال ةيالشفو ائلةالع نباتات لبعض ةيولوجيالب يةالفعال دراسة  2013- ،.إ حوة 

  .ص 109 ، ورقلة مرباح قاصدي ر،جامعةيالماجست ادةهش ليلن تخرج مذكرة .األكسدة

  الخباز نبات راقأو مسحوق إضافة تأثير -5034، . ، ابراهيم ض .س  خضير mallow 
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       ملخص

ات الخبيز لنبفي منطقة الوادي قمنا بدراسة بيولوجية وفيتو كيميائية المنتشرة  من اجل تثمين بعض النباتات الطبيعية        

L.  Malva sylvestris  . 

اسفر الكشف الكيميائي عن وجود كل من   . و الساق والورقة  تشريح كل من الجذرالتشريحية تضمنت الدراسة       

 التقدير الكمي لعديدات الفينول حيث قدركما تم  .القلويدات ، التانينات وغياب الصابونيات، األستيروالت والتربينات الثالثية 

 . mg EQ / mg 0,090 محتوى الفالفنويدات بقدر في حين .  mg  mg EAG/0,592 ب

بينت  DPPHاختبار  باستعماللنبات الوراق ايثانولي المضادة لألكسدة للمستخلص االتقدير النشاطية ومن خالل نتائج      

 .μg/mL103,46للمستخلص االيثانولي قدرت بــ  IC  20قيمة النتائج أن 

حساسية  ضعيفة  اتجاه  Pseudomonase aeruginosaابدت  الساللة البكتيرية نتائج النشاطية المضادة للبكتيريا  أما عن 

، E-coli، Staphylococcus aureus، ولم تبدي السالالت التالية  ملم  9المستخلص الكحولي  بقطر تثبيط يساوي 

Salmonella sp ،Enterococcus faecium ،Bacillus cereus ، typhi Micrococcus   ،Vibrio cholérae   أي

 . حساسية 

 -النشاطية المضادة لألكسدة -المستخلص الكحولي  - راسة تشريحيةلدا – L   Malva sylvestris :الكلمات المفتاحية

 .النشاطية المضادة للبكتيريا

   

 

 

Abstract  

          This biological and phyto-chemical study on Malva sylvestris L plant has been done for the 

appraisal of certain natural plants in El Oued region. 

This anatomic study has covered, the roots, the stem, and the leaves and results in 

confirming the existence of alkaloids, tannins , with the absence of  Sabonisides , sterols and 

triterpenes. 

Also, to measure the quantity of poly phenols resulted in 0,295 mg EAG /mg. Morever, by to 

measure the  quantity of  flavonoïdes  resulted in 0,098 mg EQ/mg. 

And through the evaluation of the antioxidant activity of the leaf ethanol extract by the use of 

DPPH probe system, the results have shown that an ethanol extract  amount of IC50has given 

301.64 ug/ml. 

With regard to the antibacterial activity results, it appears that bacteria Pseudomonas 

eaeruginosa has shown weak  sensitivity against the alcoholic extract with a rate equal to 9 mm, 

where the following samples: E-coli ،Staphylococcus aureus,Salmonella sp, Enterococcus 

faecium, Bacillus typhi, Micrococcus, Vibrio cholérae , have not shown any sensitivity. 

Key words: Malva sylvestris, anatomic , alcoholic extract, antioxidant activity, 

antibacterial activity. 

 

 

 


