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 انــــرفـــــر وعــكـــش  

جاز وذا إنذ أتاح لنا إافضاله، أ  و  لى  لىل  نمهه   ليل إالالذي ال له  هللا نشكر

له الحهد  الشكر فه  الهسدد لى  تجا ز الصماب التي  الهتنا، المه   رزقنا القدرة 

اله فق الهملن لى  الخلر  البر، من المبد الهمترف بتقصلره  لجزه الرالي رحهته 

 07االية "سورة إبراهيم " ﴾كمزيدن  ولئن شكرتم أل﴿ .  لف ه

 .لهملنأله  صحبه آشرف الهرسىلن  لى  أ الصالة  السالم لى  

 "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا " من منطىق ق له ملسو هيلع هللا ىلص 

نجاز إملد لى  بـأ  من  بك  من سالدنا من قريإل  متنان جزي  الشكر  اإلبـنت له 

 .اتبـوذا المه   في تذلل  ما  الهناه من صم 

ت للهاته بـخ  لىلنا بـالذي ل  ي حمد الخليفةأشمسة .دذكر األستاذ الهشرف البـ نختص 

يهن  أن  الل هللا تمأ نس حث،بـ  نصائحه القلهة التي كانت ل نا لنا في إتهام وذا ال

  .ركة  المافلةبـالصحة   البـلىله 

لى  تحهىه  مشاق قراءة  حوات عمار.د،   قادري منيرة .دالـ  كها نشكرألضاء لجنة التقلل  اله قرين

 .الرسالة  مناقشتها  لى  ت للهاته   ت صلاته  مها يكه  الرسالة  يتههها

  سنداالتي كانت لنا ل نا  غرايسة نورةاألستاذة إل  متنان كها نتقدم بميل  الشكر  اإل

اتها القلهة  ت لله بنصائحها  في ك  مراح  انجاز وذا المه   ل  تبخ  لىلنا ختاأ 

 .ن ي فقها في مش اروا  أ في ملزان حسناتهاذلك  هللا ان يجم نسال 

فالجهىة لبر مراح  دراستنا كها نشكر ك  من له  الفض  في تمىلهنا الحرف فالكىهة 

 .الجاممةإل  بتدائلة إلمن ا

 

 



   
 

 
 

  

 

 

 داءـــاإلهـ

 ذا المه نجاز وله الحهد لى  ت فلقه إلالصالحات،حهدهلل الذي بنمهته تت  ال

  ...الههدى 

 المالهلن سلدنا   نبي الرحهةإل  ..،مة  نصح األ..،دى األمانة أ ..،من بىغ الرسالة إل  

 حبلبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 لىنا، صاحب القىب الكبلرأمن خط  الصماب من إل  سهه بك  فخر، إحه  أالذي إل  

 .اطال هللا في لهره "بلقاسم"بي الغالي أرمز المطاء  مبمث األمان إل  

سان،  تهلز لضرلها لرش الرحهان،   ضمت ها الىخف كىهة نطق بأالتي تحه  إل  

 حفيها هللا" جميلة"مي أالجنات، سر ال ل د  نبع الحنان  تحت قدملها

أسال هللا أن يحفيه  يلسر له  "لخضر"خي أ في الحلاة ق تي سندي بي الثاني ،أإل  

 .أم ره 

 "إسماعيل"  " يوسف"خ تي أيجري في لر قي،  سندي في الحلاة من دمه  إل  

 "وداد"خي الغاللة أ،  ز لة "فريدة" ،"نبيلة"بسهة قىبي اخ اتي  إل 

 بهجتهالبلت  برال  إل  

 ".يةآ"، "مروة" ،"دمحم" ،"ميرأ"

 طال هللا في  لهريههاأ "العمرية" لهتي  "عيشة"لدتي الغاللةإل  

 صديقات المهر  رفلقات الدرب رمز ال فاءإل  حى  الىحيات، أك  من تذ قت ممه  إل  

 "حسناء"،"رانيا"،"زهرة"

 ك  الزمالء  الزملالت  ك  المائىةإل  

 ...لرفه أك  من إل  

 

 

 نورالهدى                                    

 



   
 

 
 

 

 

 هداءإلا

 

 لهملنأ صحبه الحهد هلل  الصالة لى  الحبلب الهصطف  

طال أمي المزيزة الغاللة أإل   بدل اتهابات  الق ة ثمن لىهتني الحنان  الإل  ال ل د في  كمىما ألز أإل  

 هللا في لهروا

 مه ن ر لدربيادأه هللا  يصاحب الس الد الهكافحة  الدي حف سبب  ل دي في الحلاةإل   

 ز لي الغالي  شريك المهر  ن ر حلاتي ...فكان السند  المطاء ...لسد الحب بك  ممانله أر ع من إل  

 ها ئداك  محبة لن أق ل شكرا ب  ساللش الشكر مم... ام  ...قدم لي الكثلر في ص ر من صبر

  "صالح ز"

بهثابة  خطت ممي خط اتي  يسرت لي الصماب  مشجمتي ، اختي الغاللة  التي وي من ساندتني إل  

 "صباح "امي الثانلة 

 إبراهيم، لزهر، دمحم ، لعطرة، فطيمة، هديلاخ تي  اخ اتي ...سندي  ق تي  مالذي بمد هللا إل  

 سميرة ،بشرة ،لمياءز لات اخ تي إل  

 زوبير ،صابر،سميراز اج اخ اتي إل  

 لهلع لائىتي  لائىة ز لي الكريهة إل  

 ".نبيلة"، "فريال"،" هدى.."لهري  اتصديقإل  

  زمالئي في الدراسة متهنلة له  الت فلق  ك  زملالتيإل    

 ك  األشخاص الذين احه  له  الهحبة  التقدير إل   

 ك  من نسله القى   حفيه القىب إل  
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 صلخ  ال  



  الملخص
 

 
 

 :الُملخص 

حلث  حثي،بـا المه  الذنجاز وإلملة الصحرا ية ت  بـة الطاتلبـاله ارد النهدف تثهلن بـ  

اتلن بـلن ة الفلت  كلهلائلل ل للة بـجهع الهمى مات الكافلة ح ل الخصائص البـوت  نيريا إ

 Suaeda Mollisمن نفس الجنس  Chenopodiaceaeملن لىمائىة الرمراملة بـصحرا يلن تا

;  Suaeda Fruticosa ، ىجزء اله ائي لك  لقلا لى  الهستخىص الهلثان لي لبـكها ت  المه  تط

 .  Soxhletجهاز بـ ا  الهستخىصهمنه

ل ل للة بـستمهال تقىلدي  اسع   أوهلة إاتلن بـلىن أنحث النيري لى  بـسفرت نتائج الأ

ه مرد د وذب حسالقي ت  بـ،  من خالل المه  التطات الفلن للةالهركبت اوا من محفض  بـ فمالة

نتائج  حلث أظهرت  ات الفلن للةبـلىهرك اوامحت  التأكد من  %R  الهلثان للةالهستخىصات 

في  ما، أ%8.27ـبـة مرد د مقدرة نسببـ S. Fruticosaات بـتقدير الهرد د تف ق مستخىص ن

 .Sات بـنل الهلثان لي هستخىصالتف ق فلن الت، الفالف ن يدات، التانلنات  الكهي لىالتقدير  نتائج

Mollis   3.32±275.83) القل   تسجل بـ ذلك(mg E AG/g Ex) ; 24.20±0.23(mg 

EQ/g Ex) ; 55.81±0.59(mg EC/g Ex) ( لى  الت الي . 

DPPH،اتاربـختإلتهادا لى  ثالثة إ ذلك  لألكسدةالنشاطلة الهضادة كها ت  تحديد   
•
   ،

حلث Hémolyse. كريات الدم الحهراء إنحالل إختبار، FRAPلىحديد  ةلرلالاإلالقدرة إختبار

  لى  الت الي اراتبـختلى  صملد لهلع اإل S. Mollis نفس الهستخىصالحينا تف ق 

IC50=11.58µg/ml) ، A700nm=1.70   30.17إنحالل ة نسب% (. 

الهرد د  ،Suaeda fruticosa ، Suaeda Mollis Chénopodiaceae :المفتاحيةالكلمات 

R%  ،لألكسدةالنشاطلة الهضادة ن الت، الفالف ن يدات، التانلنات، الفل، . 
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Résumé: 

En vue de valoriser les ressources végétales naturelles du désert, ce 

travail de recherche est terminé. En théorie, il s’est intéressé à recueillir 

suffisamment d’informations sur les caractéristiques biologiques et 

phytochimiques de deux plantes du désert appartenant à la famille 

chenopodiaceae. Il exécute également deux applications sur l’extrait 

méthanolytique de leurs parties d’antenne respectives et l’extrait de 

soxhelt.  

Les résultats de la recherche théorique ont été que les deux 

environnements ont une utilisation conventionnelle étendue et une 

signification biologique efficace grâce à leur teneur en phénolique, et 

grâce à des travaux appliqués, le rendement de ces extraits 

méthanolytiques a été calculé. Et pour vérifier sa teneur en composés 

phénoliques lorsque les résultats de l’estimation du rendement ont montré 

un rendement estimé supérieur de 8,27 % à celui de S. fruticosa. Dans les 

résultats de la quantification des phénols, flavonoïdes, les tanins 

l’emportent sur l’extrait méthanolytique de l’usine de S. Mollis par les 

valeurs enregistrées (275,83 3,32 (mg E AG/g Ex); 24,20 0,23 (mg E,Q/g 

Ex) ; 55,81 0,59 (mg E C/g Ex) ) respectivement. 

 Le modèle antioxydant a également été déterminé sur la base de trois 

tests, DPPH
•
, FRAP, Hémolyse, où nous avons observé le même extrait 

que S. Mollis dans tous les tests, respectivement  (IC50 = 11,58 μg/ml, 

A700nm = 1.70 et Rapport de décroissance 30.17% . 

Mots-clés : Suaeda fruticosa, Suaeda Mollis, Chénopodiaceae, 

Rendement R%, phénols, flavonoïdes, tanins, antioxydants. 
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Abstract: 

 With a view to valuing the desert natural plant resources, this research 

work has been completed. In theory, he has been interested in collecting 

sufficient information on the biological and phytochemical characteristics 

of two desert plants belonging to the family Chenopodiaceae of the same 

genus, Suaeda Mollis; Suaeda Fruticosa, as applicaton, was used 

methanolic extract   obtained using Soxhlet extractor. 

The results of the theoretical research have been that the two plants have 

extensive conventional use and effective biological significance thanks to 

their phenolic content. Through applied work, the yield of these R% 

methanolic extracts has been calculated and their content confirmed for 

phenolic compounds. The results of the yield estimate have shown that S. 

Fruticosa is above the yield of 8.27%. 

In the results of quantification of phenols, flavonoids, tannins outweigh 

the methanolic extract of the S. Mollis plant by recording values (275.83 

± 3.32 (mg E AG/g Ex; 24.20±0.23( mg E Q/g Ex) ; 55.81 ± 0.59 (mg E 

C/g Ex)respectively. 

The antioxidant activity was also determined, using three tests, DPPH •, 

FRAPS, Hémolyseirosis, where we observed the same extract as S. Mollis 

in all tests, respectively (IC50 = 11.58 μg/ml, A700nm = 1.70,  

and  30.17%) 

Keywords: Suaeda fruticosa, Suaeda Mollis Chénopodiaceae, Yield 

R%, phenols, flavonoids, tannins, antioxidants. 
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 قائمة االختصارات 

AA: Acid Ascorbi (Vitamin C). 

AAO: Activité Antioxydant.  

ABTS: (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

AC: Absorbonce de Contrôle 

AG  :   Acide Gallique 

AS: Absorbonce de DPPH Avec l'échantillon 

DPPH
•
: Radical 2,2-Diphenyl-1picrylhydrazil 

EC50: Concentration efficace 

FLV : Flavanoid 

FRAP :   Ferric Reducing Antioxydant Power 

I%: Percentage of inhibition 

IC50: Concentration of inhibition 50% of DPPH radical 

MeOH: Methanol 

mg E AG/g Ex: Milligram Equivalent Acide Gallique Sur Gramme of 

Extract 

mg E C/gEx: Milligram Equivalent Catichin sur Gramme Of Extract  

mg E Q/g Ex :    Milligram Equivalent Quercitine sur Gramme Of 

Extract 

mg E R/g Ex : Milligram Equivalent Rutin sur Gramme Of Extract 

mg E C/g DW : Milligram Equivalent Catechin sur Gramme Of Dry 

Weight  

BHA : Butyle Hydroxyanisol 

BHT :  Butyle Hydroxy Toluène 

PPC: Polyphenol Content. 

R %: the yield(Pourcentage de rendement) 
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ROS: Reactive oxygen specie 

TT : Total tanin 

Vit C: Vitamin C  

W8O23: Tungsten oxide 
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   :ُمقدمة

إال أنه مزال  رةلخاألشرية خالل وذه المق د بـقدم المىهي  التكن ل لي الذي حققته الترغ  ال

 لإللهاد التي لطالها كان  ،اإلنسانبب التي تصلمرا  مض األبـفي فه   لالج  كبلر وناك لجز

 بأغى أنإل  حاث  الدراسات بـاأل يد منشارت المدأذ إ.كمام  محفز ليه رواالتأكسدي د ًرا أساسلًا فلها 

 . )et al Phaniendra,. (2015 الجس  داخ ألكسـدة التي تحدث ترلع ل أنيهكن مرا  األذه و

 مر    Cancerالناشئة لن طريق التىف التأكسـدي وي السـرطانمرا   من أو  األ  

  Skinالجىديـةمرا   األ  Renal diseaseالكىلـةأمرا     Diabetes (داء السكر)السكري 

disease    أمرا  د  بـالكأمرا   مر  الزوايهر   )مر  الشى  الرلاشـي)اركنس ن بـ مر

التأكسـدي اإللهاد ن إفضال لن ذلك ف ،الهفاص  الر ماتلزمب لتهاإالتاللة  ب القىأمرا    كلة الملنبـش

 (.0202 ،الهاللي) Agingيمه  لى  زيادة حد ث الشلخ خة 

    (oxidants)حالة لدم الت ازن في نيام الم ام  الهؤكسدةبـالتأكسدي اإللهاد يمرف 

تجاه إنتاج الهزيد من الم ام  إبـ  ) 2016 لقر ن،) (antioxidants)أكسد الم ام  الهضادة لىت 

ن اع إنتاج األإل  التي تؤدي  رلاعتفالالت األكسدة  اإلبـط  ظائف الجس  بـكها ترت. الهؤكسدة

نتاج وذه إلن بـة، فالت ازن بـ للزم المادي أ  لند التمر  إلصابـالهلتا األكسجلنلة النشطة خالل

  0220،ن سالمةبـ( لملة لىجس بـال ظائف الفلزي ل للة الط الجزيئات  التخىص منها يضهن الحفاظ لى 

 ألكسدةلإضافة م اد مضادة بـ التأكسدياإللهاد ي في القضاء لى  حالة بـ  الطأيتهث  الد ر الماللي  ذإ)

لملة لها القدرة لى  التفال  مع ش ارد الحرة بـية الطذغاألات اله ل دة في الهركب  أاله اد  وي تىك 

ا ما تق م بـ لكن غال ،أكسدهههتها تتبـكسدة تق م مضادات األ أنمد بـ. الههىكة   تأثلراتها تنهي  ل دوا 

 صف بـ لطالها لادت الدراسات المىهلة .  ) 2012 ،در يش(ختزال هسالدة ل ام  اإلبـترمل  نفسها بـ

تخضع لضغط مؤكسد ذلك ألنها   ،خالل د رة حلاتها ،اتاتبـالتي تهتىكها الن لألكسدةالقدرة الهضادة 

الحرارة (كسدة الهت لدة خارللا ات األبـبـمساالكسجلن التفالىلة من أن اع لحرة  ت من الجد ر ابـثا

يهة مضادة أننسجة األط رت المديد من وذه ب بـذا السله. نتقاللة الهمادن اإل 2O2(H( داخىلا  )  الض ء

 منتجات التحى   ،كسدة ل ام  األ ،كسدة الدو نأ محفزات  ،لىسلطرة لى  الجذ ر الحرة لألكسدة

,.Chan et al., 2007; Brown et Kelly., 2003; Agati et al., (Nakatani ; 2007  األيضي

2008) 2008 ; Lacopini et al., . ات الفالف ن يد بـلى  مرك لألكسدةات الهضادة الهركبتشته  وذه

تزي  الجذ ر الحرة ذ إكسدة ألتهنع ا أنحها  الفلن للة  الكار تلنات  الت ك فلر ل التي يهكن  األ

الهستخدمة في األطمهة لنكهاتها  في  ،بلشا   األبـالت اا ما تحت ي بـ غال. تزالخإ تمه  كم ام  



 المقدمة  
 

 

 

ات الفلن للة التي لها نشاط ق ي الهركبالفلزي ل للة لى  تركلزات لاللة من  لتأثلراتهالة بـالخىطات الط

 .,.H) ( 2011). (Brewerر ت ن بـالبـرع بـفي الت

 التي  ،اتات اإلقىلهلةبـل ل للة لنبـرة التحديد القدبـدراسات الههتهة  ب كهحا لة لىهشاركة في رك

ه ذ استغالل و. في الصحراء الجزائرية لة الناملةبـالطاتات بـيض الثان ي لنتهثلن ن اتج األإل  تهدف 

.   مستحضرات التجهل   غلرواأائلة  الد  الغذائلةلملة في مختىف الهجاالت كالصنالات بـالهنتجات الط

 تحديد الهحت ى الفلن لي  لألكسدةالقدرة الهضادة إختبارإل   التي تسم   ،ه الدراسةذوإل  ينا التطرق أرتإ

لىمائىة الرمراملة  عبـالتا aedaSu  ،S. Mollis; S. Fruticosaملن لجنس بـصحرا يلن تااتلن بـلن

Chénopodaceae  ارة لن بـل ؛لا  مههة  وينسبلرة بـ وي لائىة ك ،المائىة السرمقلةبـ تمرف أيضا

مختىف  اتات مىحلة لها القدرة لى  التأقى  فيبـالفصلىة القطلفلة مميهها نإل  مة بـممهرة تاب لشاأ

تتضهن    .(Friis et Gilbert ., 1993)ن ع  2022لنس   222تض  ح الي   ،الير ف الهناخلة

 شجلرات  تض  أيضا  بلشاأ مميهها  التي تنه  في الهناطق الهزر لة الضارة  بمض األلشابـ

سي شك  رئلبـلا  تت الد بـ  خشألا بـاه األشجار قد يك ن الساق فلها لشبـمض الشجلرات الط يىة  اشبـ

ستراللا  أ سلاآفريقلا  إقارة  بلشهال  لن األماكن الهالحة  الساحىلة  في الهناطق القاحىة الصحرا ية،

شك  خاص لى  بـنها قادرة أاتات وي بـالصفة الههلزة لهاته الن .لةبـمريكا الشهاللة  الجن أا  بـر أ 

 كها تيهر ( 2010 ح  اخر ن،بـص) ةحرارالهى حة  كال ةبـمة الير ف الهناخلة الصمتحه   مقا 

ثالثلة    (الرئلسلة  Photosynthetic pathwaysالض ئلة ة الرمراملة لهلع أنهاط الهسارات المائى

مائىة   راق وذه الأشكال أذا  لد الكثلر من ل ثان ية،أن اع  ما يتفرع منها من )  ن بـاللة الكربـر

 يضاأ ممر فة  ،2018)لد،بـالم)منها ذات لقد ظاورة السلقان خاللة ه اسط اني  بـ  شأسط اني أ

حها  الفلن للة،   األ الفالف ن يدات،   betalainاغ بـل ل للا مث  اصبـشطة الجزيئات النبـثرائها بـ

-Belyagoubi) نلن بــصااللنات  بـك ر نلدات،   الزي ت األساسلة،  الترالجىلك زسلدات،   الجىل

Benhammou., 2019).0222لد،بـالم)كتلريا بـ  ال لألكسدةكفائتها الهضادة بـذلك  التانلنات  ك ( .

الهحت ى اتلة  بـمرد د الهستخىصات الن و  يختىف :أوهها ا الهنطىق يهكننا طرح لدة إشكاللاتذ من و

مضادة  اتات الهدر سة كفاءةبـنفس الجنس؟  و  لىن منخر اتي آلبـمن ن ع نالن لي الفلن ل   الكهي  

 ذ ر الحرة؟ ح لىجبـكافض  فم  ألالكسدة ؟   أي منها له 

ات بـلك  من ن ملثان للة تحضلر مستخىصاتت  في وذا المه  يجاد ح  لهذه اإلشكاللات إهدف بـ

Suaeda mollis ات بـ  نSuaeda fruticosa ستخدام لهاز إبـ ذلك  نفس الجنسإل  ذان ينتهلان الى

Soxhlet   الفالف ن يدات  لديدات الفلن ل،) وا من ث  تقدير ات الفلن للةالهركبالحص ل لى  أل  من 
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DPPHارات بـثالثة اختلراء إت   لألكسدةدراسة النشاطلة الهضادة  غلةبـ  .(التانلنات 
•

 ،FRAP ،

Hémolyse  لزئلن إل  تقسل  المه   حلث ت: 

 اتات لنس بـيتضهن مدخ  ح ل ن ،لزء نيري Suaeda  ل ل للةبـدراسة بـ  فصىلن، يهت  األ ل 

 .  Suaeda Mollisات بـح ل ندراسة تصنلفلة بـ،  الثاني Suaeda fruticosaات بـح ل ن

 مة   اله اد الهستمهىة بـ، حلث ت  في الفص  األ ل لرد الطرق الهتفصىلنإل  لقي مقس  بـ لزء تط

   .قةبـالدراسات السابـلر  النتائج   مناقشتها  مقارنتها ت  في الفص  الثاني أما في الدراسة، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النََّظــِري   اْلُجــْزءُ 
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 :  Suaedaجنس 

.   ممهرةألة سن ية بـاتاته لشبـن ،ن ع 222و  لنس مىحي مه  ينتهي لىمائىة الرمراملة يض    

 ،رية الرمىلةحبـيت الد لادة لى  الس اح  ال إذْ  ،) et alMunir,. 2014(يت زع في لهلع انحاء المال   

   .)Boulos, 1991( سه ل الهىحلة ة الصحرا ية  البـالترأن اع الهستنقمات الهالحة   مختىف 

تن ع الصفات الياورية مث  شك  ال رقة   ب بـسبـ Suaedaلنس  أن اع التمرف لى   بيصم

 ،Salsola    لنس اتاتبـنبـلهة لدا بـ وي ش. )et al Munir,. (2014حجهها   ل نها   نهط تفرلها 

ة ذات أ راق لحهلة الفر ع فلها غلر مفصىل ،اتات متفرلة لىغاية بـن أنهابـ  Suaedaاتات لنسبـتتهلز ن

  ، ث  ا  أحادية الجنسخن (Ozenda, 1991)خضرأزواروا صغلرة لدا   ذات ل ن أ، سط انلةأه بـش

 ,Quezel et Santa). فقلةأ  أ روا له دية ذبـسدية ، أ 5تالت متصالدة   لها بـ 5تتك ن من  لادة ما

1962) 

كها ، (Elbar et al., 2003) ر لىفا قلها لىهاشلةبـلرة فهي تمتبـلها أوهلة ك Suaedaاتات لنس بـن

. ( at al Amin,. 2016(سانناإل بلتي تصلامرا  مالج المديد من األل يبـالشمب نها شائمة في الطأ

 : وذا الجنس نذكرأن اع لن بـمن 

- Suaeda Acuminata .  

- Suaeda Aegyptiaca .  

- Suaeda Monoica .  

- Suaeda Salsa .  

- Suaeda Californica .  

- Suaeda Corniculata .  

- Suaeda Maritima .  

- Suaeda Baccifera .  

- Suaeda Multiflora . 

- Suaeda Crassifolia .  

- Suaeda Arbusculoides . (plantes-botanique website( 
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  .Suaedaلنس أن اع مض بـص ر ل: (11)الوثيقة 

A; Suaeda maritima B; Suaeda Arbusculoides C; Suaeda acuminata  D; 

Suaeda fructicosa E; Suaeda Californica F; Suaeda monoica. (plantes-

botanique website)   

 

A 

B 

C 

D

  B 

E F 

https://www.plantes-botanique.org/espece_suaeda_maritima
https://www.plantes-botanique.org/espece_suaeda_fructicosa
https://www.plantes-botanique.org/espece_suaeda_monoica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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  :  Suaeda fruticosaات بـالتصنيف العلمي لن - 1

 ,Quzel et Santa) مة لىمائىة الرمراملةبـة القرنفىلات التابـرتإل   S. fruticosaات بـينتهي ن

1962)  plantes-botanique websit) )اتبـ الجد ل اله الي يىخص تصنلف الن: 

 Suaeda fruticosa. ات بـالتصنلف المىهي لن: ( (01الجدول

 

 الفئة التصنيفية

 

 التصنيف العلمي

 

Classification 

scientifique 

 

Groupes de 

classification 

 Plantes Règne اتلةبـالن المملكة

 Spermatophytes Embranchement صرياتبـال ة بـالشع

 Angiospermes Sous Emb ذ ربـمغطات ال ة بـتحت الشع

 Dicotylédones Ordre ثنائلات الفىقة القسم 

 Caryophylladae Classe القرنفىلات تحت القسم 

 Caryophyllales Sous classe القرنفىلات ة بـالرت

 Chénopodiaceae famille الرمراملة العائلة 

 Suaeda forsk Suaeda forsk Genre الجنس 

 Suaeda النوع 

fruticosa 

Suaeda fruticosa Espèce 

 ,Soud, Adjerem االسماء الشائعة

Sobta 

Soud, Adjerem, 

Sobta 
Nom vernalaires 

 : Suaeda fruticosaات بـلـناتي بـالن الوصف-2

 :سهائها المىهلةمن أ

 S. pruinosa,. (Quzel et Santa, 1962), Chenopodium fruticosum , Chenopodina 

vera , Suaeda vera (http://WWW.Ville-ge.) 

درلمات للمات تجمىمه يقما م آتىمك ي مىحمي  يهبمـات طبمـ وم  ن ،(Chehma, 2006)سم يد ي بمـسمهها المرإ

 . (Saleh et al., 2020) الهى حة الماللة
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 شممكال لىغايممةمتمممددة األ، م  1رتفالهمما إيزيممد  أنارة لممن شممجلرات كثلممرة التفممرع  يهكممن بممـ  وممي ل  

((Chehma, 2006  فمرع ذه  األتختىمف وم ، ن نفمس الشمجلرة تحهم  فمر ع مختىفمةتكم أنمتفرلة لدرلمة

حىملس )  بمـ  تذأتجمف تس د لندما  ،ة من األسف بـخضر داكن متخشألهراوا   م قمها  ذات ل ن  فقا أل

(  (Quezel et Santa, 1962ممن الممر  أطم ل  22إلم   5 راقهما لىم  شمك  مسمتطل  مممن أ. (ي ،

 (Ozenda, 1991)سم   2  ط لهما حم الي  (Chehma, 2006)حمد مما  إلم  ضملقة   غىليمة ، لالسمة 

 3إل  زورتلن من  متجهمة في ن رات تتك ن الن رة ال احدة   ألالسة منفردة  ،طلةبـزوار فلها تك ن إاأل.

 (  (Joseph Dèsire hannon , 1847 ر تك ن له دية ذبـ ال ،زوارأ

 ( 2005،حىلس) .لع  بـفرلها الخضراء في فصىي الصلف   الرأتنه   :زهاراإل

  

  

 . Suaeda fruticosaاتبـمختىفة من نلزاء أل حقلقلةمض الص ر البـ: (02) الوثيقة  
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 :  Suaeda fruticosaات بـالتوزع  الجغرافي  لن -3

 ات بـيئات تواجد نبـS.Fruticosa : 

 ,chahma)ساتلن النخل  بـ  أخات بـة  في السبـالهالحة  الرطب في التر   S. fruticosaتنه    

 ) et alKhan.(2018 , القى ية   الرمىلةب   في التر(. 2006

  عالميا : 

 تت الد أيضا في لزر الهند . الهكسلكإل  ا بـدي سان ل اكلن لن من  ا  S.fruticosaتهتد   

  ( اكستان بـ ،أفغانستان  ،يران إ ،لة بـه الجزيرة المربـش ،الصغرى آسلا )سلا آا   بـلة   أ ر بـالغر

 .(Paysen et al., 1980)(فريقلا   كلنلا إشهال )فريقلا إ

  في الجزائر : 

  (Ozenda, 1991 ). نادر في شهال الصحراء المىلاب ا في الهرتفمات   الهضاثلرً ينتشر ك

 :ات بـستعماالت النإ –4

 لامم  مضماد لىممد ى  ،بفي المالج التقىلمدي كهصمدر للمد منشمط لىقىم S. fruticosaة بـتستمه  لش

(2018 et al.,Mzoughi ) ،سبمـالتحديد ممر  الهربمـ، الجىديمةممرا   تسمتمه  أيضما فمي لمالج األ، 

ارة بمـلا تسمتخدم لممالج الجمر ح   ومي لبمـ ط (.al., et Mokasabi-El 2018)الجىمد إلتهماب  ب الجمر

 يمقم    سمهال،اإل الرممد،يسمتمه  فمي لمالج   الشمهرية، ل   يزيمد ممن المد رة بـمىلن  مدر لى اتبـلن ن

  شمماي  .( ,.0222Rashid et al) اإللهمما    التقلمؤب بمـئممدة منهمما تسالجرلمات الزا أن صر كهممابمـلى

 ( .ben saadi.  2017 ،guemmouda)رد بـلرا  الأتستمه  لتخفلف  ذ ره ل

 ،السرطانأمرا  كتلريا  يستخدم  في لالج بـكهصدر مضاد لى Suaeda fruticosaات بـيستمه  ن 

 ،(Mustafa et al., 2016)لن بمـ يسمتخدم أيضما فمي لمالج لمدغات الثما .منقمي لىمدم   الهىتحهمةإلتهماب 

 (. et al Ksouri., 2201) يمرف لند أكىها أنشطة خافضة لهست يات السكر  الدو ن في الدم  

السلقان خصائص مضماد لألكسمدة  راق  لة الحديثة أن لهستخىصات األبـكها أظهرت الدراسات التجري

تحهمي ممن هما أنإلم  اإلضافة بمـ(. et al Oueslati., 2014)ات  المد بمـ لهما نشماط مضماد لىهلكر  ،ق ية

.)et al Rehman., اريستام ل   لهما فماللمة فمي لمالج سمرطان الرئمةبمـدي النمال  لمن البمـالضمرر الك

 2013) 
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  (. Hasanuzzaman, 2019)    الهممالز بممـاتات الرل يممة لإلبممـر مممن النبممـأنهمما تمت إلمم  اإلضافة بممـ

  يهكمن .  ن الهنزلميبمـ تسمتخدم أ راقمه  الهحر قمة فمي صمنالة الصا ،لى قم دب يستمه  لند حرقه كحط

 كهما خة بمـ  مطأ راقهما الصمغلرة نلئمة أتؤك  ذ ره لىحص ل لى  زيت الطمام لالي الج دة،   بـتستخدم 

 ( .ben saadi,guemmouda., 2017) كهلات صغلرة بـستخدامها في السىطات إلها نكهة مالحة يهكن 

ة الهى ثمة بمـستصالح الترإل ل للة   بـتسالد في الهمالجة ال   S. fruticosaن زرالة أإل  اإلضافة بـ 

همالح لرة ممن البمـ  أ راقه لها القدرة لى  إزالة كهلمات ك(.  al etameed H., 2016)  الهمادن السامةبـ

اغة بمـص) غات السم داءبمـيسمتخدم فمي صمنالة الص، كهما (et al  Khan. ,2018)ة  الهالحمة بمـفمي التر

)et al  Khan. ,ات كصم دا بمـ يسمتخدم رمماد ومذا الن(. Chema, 2006( )الى ن األسم دبمـالصم ف 

2018). 

 : Suaeda fruticosa ات بـقة حول نبـالدراسات السا – 5

ق حلممث شممهىت بممـفممي السا الفلتمم  كلهلائلممةالمديد مممن الدراسممات بممـ Suaeda fruticosaات بممـحيمم  ن

 :يهكن سردوا لى  الت الي. هابـ الغني ات الكلهلائلةالهركب   ل ل للةبـتحديد مختىف األنشطة ال

 Suaedaات بمـن أنلة بمـاتات الهىحلمة الطبمـحم ل الن et al (Ksouri., 2201)ها بمـكمدت دراسمة قمام أ

fruticosa   كتلريابـ مضادة لى لألكسدةله نشاطلة ق ية مضادة . 

    Suaeda fruticosaدراسة النشاطلة الهضادة لألكسدة لك  من بـNaija (2014 )احث بـكها قام ال

Tamarix boveana   إختبممارستخدام إبممـDPPH
•
    ABTS  ن لكممال الملنتمملن أ،   أظهممرت النتممائج

 . رة مضادة لألكسدةبـنشاطلة ممت

ات بممـفممي ن يفالف نمم لب مركممالكشممف لممن مممن  0220سممنة  Oueslati    Ksouriاحثلنبممـال تهكممن   

Suaeda fruticosa  ذا لهم لألكسمدةاستخدام الكر مات غرافلا السائىة، كهما تم  تقمدير النشماطلة الهضمادة بـ

 . كسدةله نشاطلة لاللة مضادة لأل أنحلث أظهرت النتائج  الهركب

ها بمـقمام  وي دراسمة Suaeda fruticosaات بـنل الفلت  كلهلائلةالدراسة بـلهال القلهة الهتمىقة  من األ

األمثمم  لمديممد سممتخالص تحديممد طريقممة اإلإلمم   التممي تهممدف 2018   سممنة   زمممال ه Mzougi احثبممـال

 الجىطمات  اتبـلتهاطلة الهضادة لألكسدة  الهضادة لإل دراسة النشاه كتلن من أ راقبـالبـله بـالسكاريد الش

قممدرة مضممادة لألكسممدة  لممه  S. fruticosaأ راقالسممكاريد الهمممز ل  مممن  أن، حلممث أظهممرت النتممائج لممه

 . له تأثلر ق ي مضاد لىمد ى أنإل  اإلضافة بـ، رةبـممت

ممن التقمدير الكهمي لمديمدات  فقد تهكنت ممن خاللهما  0220  زمال وا سنة   Oueslatiلن دراسة أما 

 ،وكسمان)   Suaeda fruticosaات بمـمة مستخىصمات لىجمزء الهم ائي لنبـالتحقق من كفاءة أر الفلن ل   
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. ات   السرطاناتبـلتهالة الهضادة لألكسدة   الهضادة لإلفي النشاط ،(ماء  ،الهلثان ل ،ثنائي كى ر الهلثان

كانمت لمه الريمادة   أيضمانشماطلة مضمادة لألكسمدة أكبر تت النتائج أن الهستخىص الهلثان لي كانت له بـذ اثإ

لىم  نشماطلة مضمادة لسمرطان أكى ر ملثمان مسمتخىص ثنمائي أظهمر   . يبمـلط النهم  الهلكر بـحت  في تث

 . شريبـالرئة ال

دة النشمماطلة الهضممادة لألكسمملتحديممد دراسممة  0222سممنة زمال ومما   Ben saadiلممرى كمم  مممن أ  

ات الفلن للممة  الهركبممإسممتخالص حلممث تمم   فلهمما   S. fruticosaات بممـنكتلريا لهسممتخىص بممـالهضممادة لى 

 Folinطريقة بممـات الفلن للممة بممـالتقدير الكهممي لىهركبممـ،   قاممما أيضمما )الغىممي فممي الهمماءالنقممع  ) طريقتلنبممـ

ستخدام كى ريممد إبممـ،  كممذلك تمم  التقممدير الكهممي لىفالف ن يممدات مملمماريب ستخدام حهممض الغاللممك كهركممإبممـ

لمة  الفلنم الت    الفالف ن يمدات كه  أنحلمث أظهمرت النتمائج  .قلاسي بالكرستلن كهرك  الثالثيلهنل م األ

DPPH طريقةبـتقلل  الفماللة الهضادة لألكسدة  ت  ، الغىلانب ر من  الهستخىصكثأ النقعب الهستخىصفي 
•
 

DPPHزاحلممممة ضممممملفة لجممممذرات نشمممماطلة إهستخىصممممىل أن ظهممممرذْ إ  
•

ات الهركبمممم مممممن نشمممماطلةأقمممم   

كتلرية   بمـالت ضمد سمتة سمال كتلريبمـلنهم  الالهضماد  لمةلا  ت  أيضا تقلل  الفم .BHT   BHAالهرلملة

 ,Klebsiella Pneumoniae:  ت ثممالث سممالالت فقممط ومميطبممـث اتلهستخىصمما أنأظهممرت النتممائج 

.Enterobacter aerogenes ,typhi Salmonellose  

كتلريا بمـالنشماطلة الهضمادة لدراسمة حم ل التمأثلر السمام   0222سمنة   زممال ه   Khanلرى ك  منأكها 

ات كم  ممن بمـنإات لمه تمأثلر سمام لىم  بمـومذا الن  أن، حلمث أظهمرت النتمائج   Suaeda fruticosaات بـلن

Cucumus sativus    Helianthus annus   الهسممتخىص  أنخاصممة لنممد التراكلممز الماللممة، كهمما

 :لى  السالالت التاللة  كتلريا   الفطرياتبـات له نشاطلة مضادة لىبـالهلثان لي أل راق وذا الن

Stroptococcus byogenes, Salmonella typhi, Aspergillus fumigates and Candida 

albicans. 

كتلريا بممـدراسة النشمماطلة الهضممادة لىبممـ 0222  زمممال ه سممنة   Rashid قممام كمم  مممنمممن لهممة أخممرى 

، حلمث (ر، االيثمالهماء، االسملت ن، االيثمان ل) Suaeda fruticosaات بـع مستخىصات  مختىفة من نبـألر

 , Klebsiella pneumonia كتلريا بممـات يهىممك نشمماطا ق يمما ضممد بممـوممذا الن أنأظهممرت النتممائج 

Staphylococcus aureus  E. coli . 
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 :  Suaeda mollisات بـالتصنيف العلمي لن 1.

ممن  (plantes-botanique website)     (Quzel et santa, 1961)مما  رد فمي ب حسم

 :التالي المىهي ات يك ن تحت التصنلفبـذا النن وإف  Suaeda mollisاتبـممى مات تصنلفلة ح ل ن

 Suaeda mollis. ات بـالتصنلف المىهي لن:  (12)الجدول 

الفئة 

 التصنيفية

 Classification التصنيف العلمي

scientifique 

Groupes de 

classification 

 Plantes Règne اتلةبـالن المملكة

Spermatophytes Embrancheme رياتذبـال ة بـالشع

nt 

تحت 

 ة بـالشع

 Angiospermes Sous Emb ذ ربـمغطات ال

 Dicotylédons Ordre ثنائلات الفىقة القسم 

 Caryophylladae Classe القرنفىلات تحت القسم 

 Caryophyllales Sous classe القرنفىلات ة بـالرت

 Chénopodiaceae Famille الرمراملة العائلة 

 Suaeda forsk Suaeda forsk Genre الجنس 

 Suaeda mollis النوع 

Desf 

Suaeda mollis 

Desf 

Espéce 

 

 : Suaeda mollis  ـاتي لبـالوصف الن – 2 

 . ) ,Forsk Suaeda vermiculata 1991) Ozenda  تسه  أيضا 

يهتىمك آللمات  لمزة لىهنماطق الهالحمة، فهم اتات الههبمـأحمد النالسم يد يهثم  ات بمـن أن من الهمر ف

 . (2005 ،حىلس(تجمىه يقا م درلات الهى حة الماللة 

ا  تغطممي مسمماحة  اسمممة مممن سمم ، تتفممرع كثلممرً  22 ومم  شممجلرات صممغلرة ال يتمممدى ط لهمما    

ات خضمراء بمـالسلقان الحديثة لهمذا الن (Ozenda, 1991)لض ية الشك  بـاألر ، سلقانها قصلرة  

 سممطحذات رقلقممة، لحهلممة لصمملرية األ راق فهممي صممغلرة متطا لممة أممما  ( 2005، حىمملس(لضة،بممـم
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األزوار صغلرة لمدا، خضمراء الىم ن  لملس لهما . ا محه لة لى  لنق قصلرة لدً  أخضر الى نأمىس 

 ( . 2005 ،حىلس(تالت  اضحة، تخرج األزوار تحت األ راق في قه  السلقان الحديثة بـ

لع أين ينه  كثلمرا  يتفمرع فمي أ اخمر بـخالل فص  الر S. Mollisالس يد  ات بـنيزور: زهاراإل

 . (2005 ،حىلس( وذا الفص  تيهر األزوار الصغلرة

 

 . Suaeda mollisاتبـمختىفة من نلزاء أل حقلقلةمض الص ر البـ: (03)الوثيقة

 : Suaeda mollisات بـنتشار الجغرافي لناإل  -3

 ات بـنتواجد يئات بـS. mollis   : 

ا ما نصادفه في في الهناطق الشهاللة من الهنطقة خاصة لى  ح اف الشط ط الهالحة، نادرً يت الد 

  . 2005) حىلس، (  الهالحة و ادا  األ الهزارع

  المىلا   حضنة ب ا في الهضامنتشر كثلرً  :في الجزائر( Ozenda, 1991)  
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 2005) حىلس، ( لةبـالهنطقة الصحرا ية المرلملا في بـينه  ط:  يا بـعر  .  

  تنتشر : عالمياSuaeda mollis   ب غرب فريقلا االست ائلة   لن إفريقلا   شرق إشهال

  .( El Ghazali et al., 2020)ا بـأ ر ب لة    لن بـه الجزيرة المربـلزر الكناري ، ش، آسلا

  : Suaeda mollisات بـستعماالت نإ – 4

كهما  ،اط الفلر سماتد،  مضماد لنشمبـات الكبـتقىلديا كد اء لمالج التها  S.Mollisات بـيستمه  ن

 et alMohammed  2014. .,Jeeva,.  (2020ة السمكر فمي المدم نسمبة خافضمة لبمـيسمتمه  كمش

Sheebha et Anlin .)الجهماز التنفسمي أممرا     بمـ  تستمه  أيضا لمالج الرet  (El Ghazali

2020), .al   لممالج اللرقمان (2020 ,.alet  Mohammed)،  ن لمه أكمدت الدراسمات لىم  أكهما

في صنالة الهكهالت  هستخدامإ  يهكن  et al (El Ghazali. ,(2020ات بـنشاطلة مضادة لىهلكر 

 .)l.et a Sefidanzadeh, (2015الغذائلة 

ات صمالح بمـر نبمـيمت نمهأ كهما  et al(El Ghazali. ,2020( لنمد حرقمه يستخدم تقىلمديا ك قم د 

 . (Mohammed et al.,  2019)    األغنام بـلألك ،  يستمه  كمىف لإل

 :  Suaeda mollis اتبـنقة حول بـالدراسات السا –5

من  ollism .Sات بـدراسته  لى  نمن خالل  (2020)   زمال ه Mohammed احثبـتهكن ال

 : رئلسلة  وي  فالف ن يدأن اع ثالثة  تحديد

- Quercetin 

- Quercetin‐3‐O‐rutinoside 

- Kaempferol‐O(acetyl)‐hexoside‐pentoside 

 S. mollisن الهسمتخىص الهمائي لمـ أضادة لألكسدة حلث أظهرت النتمائج كها ت  تقلل  النشاطلة اله

. ABTSلط لمذر بمـرة فمي تثبمـلمه نشماطلة ممت أنأيضما أظهر ،   DPPHله قدرة إزاحلة ق ية لجذر 

من السمهلة  ب د   الكى    القىبـقادر لى  حهاية الك يثان لي اإل-الهستخىص الهائي أنكدت النتائج أكها 

 .CCl4 ن بـع كى ريد الكربـها رابـبـالتي يس

كتلريا لىزيم ت بمـالهضادة لى  دراسة النشاطلة الهضادة لألكسدةبـ 0222سنة  احث نفسهبـكها قام ال

فمممي النمممامللن   Suaeda mollis   Salsola Cyclophyllaات بمممـاألساسممملة الهستخىصمممة ممممن ن

كتلريا بممـلط قمم ي لنهمم  بممـلممه تث  S. mollisالزيممت األساسممي لممـ أنتممائج حلممث أظهممرت الن ،السممم دية
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Candida albicans كتلريا بممـلط مت سممط لبممـ  تث Pseudomonas aeruginosa  لممه  أنكهمما

DPPHق ية لجذر نشاطلة مضادة لألكسدة
•
  .  

التحىل  الكلهلائي   دراسة األنشمطة الهضمادة  0222سنة   زمال ه  Tohamy-Al ك  منلرى أ

الهسمممتخىص  أن، حلمممث أظهمممرت النتمممائج لة فمممي مصمممربمممـاتات الطبمممـمض النبمممـريا لكتلبمممـ  ال لألكسمممدة

الت ة مممن الفلنمم نسممبلىمم  أيحتمم ي لىمم   Suaeda vermiculata (S. mollis)  ـالهلثممان لي لمم

لجممذر  لألكسممدةاتات التمي لهمما نشماطلة ق يممة مضمادة بممـكهما كانممت ممن  الن. القى يممدات الفالف ن يمدات   

DPPH
•
 :التاللة مةبـي ضد اربـت  أيضا تقلل  النشاط الهكر .   %90.5ة نسببـ   

 Staphylococcus au-reus, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, 

Aspergillus flavus.   

  .كتلريةبـالن اع كتلريا ضد وذه األبـأيضا الى  نشاطلة مضادة لى  كان له

 Folinاستخدام كاشممممف بممممـالتقممممدير الكىممممي لىفلنمممم الت ب (0222)  زمممممال ه Aminقممممام كمممم  

Ciocalteau  استمهال بممممـالنشمممماطلة الهضممممادة لألكسممممدة    لهنلمممم م   الفالف ن يممممدات كى ريممممد األ

DPPHإختبممار
•

لة بممـلناملممة فممي منطقممة الجمم ف فممي الههىكممة المرا  Suaedaمممن لممنس أنمم اع لثالثممة  

 Suaeda أن  الهلثمان ل حلمث أظهمرت النتمائج الهتحصم  لىلهما  اإليثان لبمـ استخىصمت ، السمم دية

mollis  ة مممن نسممبلىمم  أ لىمم  حت ائهمماإإلمم  ذا لىمم  نشمماطلة مضممادة لألكسممدة    يرلممع وممأىممك تته

 .الفلن الت   الفالف ن يدات

لىهستخىصمات   لألكسمدةتقدير النشماطلة الهضمادة بمـ  2012  زمال وما سمنة  Oueslatiكها قامت 

 ارات منهمابمـختإدة ستخدام لمإبمـذلمك الناملة فمي تم نس   Suaedaمن لنس أن اع  مةبـألرسلت نلة األ

DPPH
•

    Reducing power (FRAP)  β-Carotene bleaching   كهما تم   الكشمف لمن

لىم  أيهىمك   Suaeda Mollisات بمـمسمتخىص ن  أنحلمث أظهمرت النتمائج . ات الفلن للة  فلهاالهركب

 Suaeda fruticosa   S. pruinosa   S. maritimeهستخىص بكسدة مقارنة نشاطلة مضادة لأل

DPPHلـذر الط الجبـتثإختبارفي 
•
 . FRAPإختبارذلك في   ك  

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يِقي  بـاْلُجـْزُء التَّْطـ

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 األول الفصل

 عةبـالمت الُطُرقوَ  المستعملة َمَواداْلـــ

ثْحــــبـالْ  في
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I . في الميدان : 

-1-I اتيةبـالمادة الن: 

حلث ، Suaeda Mollis  Suaeda Fruticosaات بـالجزء اله ائي لك  من ن ستمهالإت  

دائرة الهقرن  شهال ؛ من(0202)لع بـفترة اإلزوار خالل فص  الرفي  S. Mollisات بـهع نلُ 

شهال خط اإلست اء   (  (N"23.5'48°33لر ؛خط لن بـالتحديد بـ،  (طريق الفلض)

(6°55'10.2"E)  (04 :رقم الوثيقة)شرق خط غرينلتش.  

 ؛ من(0202ر بـأكت )في الفترة اإلزوار خالل فص  الخريف  S. Fruticosaات بـكها ت  لهع ن

شهال خط اإلست اء   (  (N"12.2'31°33خط لر ؛لن بـالتحديد بـهدينة سلدي لهران،  بـمزرلة 

(6°00'12.9"E) (.05:رقم الوثيقة) ،شرق خط غرينلتش  
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ات بـت ضح م قع لهع نTerra Metrica القهر االصطنالي بـص رة مأخ ذة  :(04)الوثيقة

S.mollis (Google /maps. NET., 2021.) 

 

 .S اتبـت ضح م قع لهع نTerra Metrica القهر االصطنالي بـص رة مأخ ذة  :(05)الوثيقة

fruticosa(Google /maps. NET., 2021.) 
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I -2-اتية بـتعملة لتحضير المادة النالطرق المس : 

 : الطرق اله ضحة ادناه بـاتلة بـحضرت الهادة الن

 

 . اتلة بـمراح  تحضلر الملنات الن مخطط  : (06)الوثيقة

 

 

 

 

 

 الجهع

 :  ت  لهع الملنات النباتلة •

•Suaeda mollis   2020من طريق منطقة الفلض في ربلع . 

•Suaeda fruticosa   من مزارع منطقة سلدي لهران في
 .0202خريف 

 التجفلف

ث  قطمت إل  ، بمد لهىلة الجهع ت  غس   الملنات بهاء الحنفلة •
ألزاء صغلرة   ضغت لى  قطمة قهاش من أل  تجفلفها ، ث  
تركت في غرفة مه اة بملدة  لن اشمة الشهس   تقىب من حلن 

 . ك لهدة اسب للن ذلآلخر لتفادي فسادوا  

 الطحن 

ذلك بمد التاكد ت  طحن الملنات النباتلة بالة الطحن الكهربائلة  •
من لفافها التام ، ث  تحفظ في لىب زلاللة محكهة الغىق بغلدا 

 .لن الض ء   الحرارة   الرط بة إل  حلن استمهالها 
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II. ر بـفي المخ: 

II.1 -  األدوات المستعملة في الدراسة: 

 لد ل األد ات الهستمهىة في الدراسة(: (03جدول

 األجهزة المواد و المحاليل األدوات المستعملة

 تحضير المستخلصات 

 لشربـ •

 مىمقة  •

• Cartouches 

 مدرجأنب ب  •

• Ballon 

 ح لىة  •

 قهع  •

 ألهنل م  رق  •

  رق ترشلح  •

 سكلن حادة •

 زلاللة ب ق ال •

 زلاللة  اتبـل •

 

 اتلة بـمادة ن •

 ملثان ل  •

 ماء مقطر  •

  حساسملزان  •

 Soxhletلهاز  •

خلر الد راني بـلهاز الت •

Rota vapeur 

 حاضنة  •

 تقدير المحتوى الفينولي 

 PPCالتقدير الكمي لعديدات الفينول 

 زلاللة إختبارأنابلب  •

 مدرج أنب ب  •

• Les cuves 

 لشر بـ •

 مىمقة  •

 ختباراإلأنابلب حام   •

• Micropipette 

 منادي   رقلة  •

 اتلةبـمستخىصات ن •

 ماء مقطر  •

 نات الص دي م بـكر •

(Na2CO3) de 2 à 

7% 

 -Folinكاشف  •

Ciocalteau 

réactif  

 حهض الغاللك  •

 

 ملزان حساس •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 

 FLVالتقدير الكمي للفالفونويدات 

 زلاللة إختبارأنابلب  •

 مدرج أنب ب  •

• Les cuves 

 لشر بـ •

 مىمقة  •

 ختباراإلأنابلب حام   •

• Micropipette 

 منادي   رقلة •

 اتلةبـمستخىصات ن •

 ماء مقطر  •

 لهنل م نترات األ •

  تاسل م بـاسلتات ال •

• Quercetin 

 

 ملزان حساس •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 
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 TTالتقدير الكمي للتانينات 

 زلاللة إختبارأنابلب  •

 مدرج أنب ب  •

• Les cuves 

 لشر بـ •

 مىمقة  •

 ختباراإلأنابلب حام   •

• Micropipette 

 منادي   رقلة •

• Vanilline 

• HCl 4% 

• HCl8% 

• Tannic acid ou 

Catéchine  

 ملزان حساس •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 

  حهام مائي •

 

 AAOتقدير النشاطية المضادة لألكسدة 

 •DPPHإختبار

 إختبارأنابلب  •

 لشر بـ •

 ختباراإلأنابلب حام   •

 لهنل م  رق األ •

• Micropipette 

 منادي   رقلة •

• Les cuves 

 اتلة بـمستخىصات ن •

 ماء مقطر  •

 •DPPHذر ل •

 األسك ربلك   حهض  •

 ملزان حساس •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 

 

 FRAPإختبار

 لشر بـ •

 إختبارأنابلب  •

 ختباراإلأنابلب حام   •

• Micropipette 

• Les cuves 

 منادي   رقلة •

 اتلة بـمستخىصات ن •

 ماء مقطر •

الهحى ل الهني   •

 ف سفات 

  تاسل م بـفريسلانلد ال •

حهض الخ  ثالثي  •

 الكى ر 

 كى ريد الحديد  •

 األسك ربلك   حهض  •

 ملزان حساس •

 حهام مائي  •

 لهاز الطرد الهركزي  •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 

 

 Hémolyseإختبار

 إختبارأنابلب  •

 ختباراإلأنابلب حام   •

• Micropipette 

 منادي   رقلة  •

• Les cuves 

 

 كريات الدم الحهراء •

 اتلة بـمستخىصات ن •

 H2G2لر كسلد بـ •

 كى ر الحديد الثالثي  •

 األسك ربلك  حهض  •

 حهام مائي •

 حاضنة  •

 لهاز الطرد الهركزي •

لهاز الهطلافلة الض ئلة  •

spectrophotometers 
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II.2 - عة في الدراسة بـالطرق المت : 

II .2 .1 . تحضير المستخلصات : 

ب ذيهبـاتي بـحلث ت  الحص ل لى  الهستخىص الن  Soxhletجهاز بـستخالص تهت لهىلة اإل 

 . ( ماء مقطر   Méthanol    30%ملثان ل    %70)مك ن من 

 جهاز بـستخال  طريقة اإلSoxhlet   : 

دخ  ث  ت،  (cartouches ) ة الجهاز بـفي ل ت ضماتلة  بـمن مسح ق الهادة الن  g  52 زنت  

ملثان ل    %70)ب م  من الهذي 352ها حج  بـح لىة كر ية بـ ة في الجهاز   ن صىه بـالم

Méthanol    30%   لهاز  ،   في األخلر ي ضع( ماء مقطرSoxhlet  ائيبـف ق السخان الكهر 

 .)  2013،اءح  (لهدة ثالث سالات  ، نترك الجهاز يمه °80 ب درلة حرارة غىلان الهذي لى 

خلر الد راني بـلن طريق لهاز التب ذير الهخبـي   رشحلى  الهستخىص الهلثان لي يمد الحص ل بـ

حت  يجف °  52رارة في الحاضنة لند درلة ح الهستخىص ، ث  ي ضع°  52لند درلة حرارة 

ا لن ملدً بـ  - 0 ات محكهة الغىق داخ  الثاللةبـفي ل  ضعي اسطة سكلن حادة  بـ،  ث  يكشط تهاما

 . ة   اإلضاءة بـالرط 

 

 Soxhletلهاز ألزاء ت ضح مختىف حقلقلة ص رة  :(07)لوثيقةا
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 مراح  تحضلر الهستخىصات الهلثان للة :(08)الوثيقة

 :%Rة المردودية نسبتقدير  -2- 2

اتي   كتىة الهادة الجافة الهستخدمة بـلن كتىة الهستخىص النبـارة لن حاص  قسهة بـالهرد دية وي ل

 ) Guettaf et al., 2016)ب ،   تقدر حس( تدائلة الجافة بـكتىة الهادة اال) ستخالص في اإل

 :المالقة التاللة بـ

 

 

II –3– الفينولي لمحتوىا يرتقد :  

II -3-1- التقدير الكمي لعديدات الفينولPPC   : 

 ستخدام كاشف إبـلك ذ  Singleton & Rossiاع طريقة بـإتبـت  التقدير الكهي لمديدات الفلن ل  

Folin-Ciocalteauك  ي يتك ن من حهض الف سف تنغستلذال(H3PW12O40)   حهض  

      . (H3PMo12O40) لديكبـف سف م لل

 222× )كتىة الهادة النباتلة الجافة / كتىة الهستخىص ) =  %المردودية 

 :المرحلة األولى

من الملنة النباتلة  50g  ذناخ

+  245 ml  ملثان ل+ 

105ml   ماء مقطر 

 : المرحلة الثالثة

 ترشلح الملنات 

Filtration  

 :  المرحلة الرابعة         

 Evaporation تبخلر

 Rota vapeurبجهاز 

 

  :المرحلة الثانية

 Soxhlet  ضمها في لهاز 

  لغاية ستة د رات

 المستخلص الخام 
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كاسلد التنغستلن أإل   ات الفلن للة الهركب اسطة بـوذه الهك نات  إرلاعالطريقة لى  ذه تمتهد وحلث 

(W8O23 ( لدان بـ  اله ل) Mo8O3 (  كلن ن أهنحها كلت ن بـ  ذلك الى ن األزرق بـالههلزة  . 

 .من الهاء الهقطر  1mlفي  اتلة الهلثان للة بـالن خىصاتتمن الهس  1mgة بـإذات  لتحضلر الملنات 

 : إختبارأنب ب في 

من الهاء  µl 522يضاف لها   1mg/mlالتركلز  ة ذاتاتلبـالن اتمن الهستخىص  µl  205يؤخذ -

 .  Folin – Ciocalteauمن كاشف   µl 205 الهقطر  

  %0 نات الص دي م  بـمن كر µl  2052دقائق يت  إضافة 3مد بـا   يرج الخىلط للدً  -

جهاز الهطلافلة بـنان متر  222لند ط ل اله لة أ دقلقة ث  يقر 22اليالم لهدة في ي ضع الخىلط  -

 .  ) al etSingleton  1977, .,et alSlinkard,. (1999 الض ئلة

ل  أل (200µg/ml-0)ر محالل  في الهاء الهقطر من تراكلز متزايدة من حهض الغاللك لحضت  ت  

 . التقدير الكهي لمديدات الفلن ل 

لر بـ،  يت  التمن ل مرلمي لتحديد ممادلة الهنحن كفل   Acide Galliqueستمه  حهض الغاللك ي

 . مدد الهىلغرامات الهكافئة لحهض الغاللك  لك  غرام من  زن الهستخىص بـلن النتائج 

 

 

 

 

 

 دقائق 3عد بـ                                                                   

 

 

 مة في التقدير الكهي لمديدات الفلن لبـالخط ات الهتمخطط يهث  : (09)الوثيقة

 

 من المستخلص الميثانولي لكل عينةµL 125ذ ختؤ

 ماء مقطر  µL 500إضافة

 اسيتات البوتاسيوم  100µLإضافة 

  Folin – Ciocalteauمن كاشف   125µlإضافة 

 كربونات الصوديوم   µL 1250إضافة 

 nm 760وجة عند طول الممتصاصية تقاس اإل
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  رسم المنحنى القياسي لحمض الغاليك : 

. ستخراج الهمادلة الخطلة إداللة التركلز  بـحهض الغاللك متصاصلة ت  رس  الهنحن  الههث  إل  

 تراكلز مختىفة من حهض الغاللكإمتصاصلة لد ل يهث   :(04)الجدول 

 التركيز 2 05 52 100 150 200

µg/ml 

متصاصيةاإل 0.003 0.043 0.0955 0.2005 0.3055 0.4105  

A711nm 

 

داللة التركلز بـالض ئلة متصاصلة رس  تغلرات اإلبـحهض الغاللك لى  الهنحن  القلاسي لنتحص    

: كها و  م ضح في الهنحن      A= f(C) 

 

 

 .لديدات الفلن لالهمتهد في تقدير كهلة  الهنحن  القلاسي لحهض الغاللك :(10)لوثيقةا

II -3-2- التقدير الكمي للفالفونويداتFLV : 

لر لن النتائج بـ،  يت  التم  Al 3ي الهستخىصات لى  التمقلد مع الفالف ن يدات فيمتهد تركلز  

 (. Türkoğlu et al., 2007)هكافئات الكرسلتلن بـ

من  mg /ml 3حلث ت  تحضلر تركلز  AlCl3ستخدام إبـالتقدير الكهي لىفالف ن يدات بـقهنا 

 من الهاء الهقطر  ml  1اتي في بـمن الهستخىص الن  3mgة بـإذابـ ذلك اتلة بـالهستخىصات الن

y = 0.0021x - 0.0042 
R² = 0.9993 
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  µg/ml بـ التراكيز

A.Gallique 
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ته في الهاء الهقطر حلث كانت التراكلز بـإذابـتراكلز مختىفة من الكرسلتلن  ذلك  ت  تحضلرمدوا بـ  

 .(200µg/ml-0) محص رة 

 :إختبارأنب ب في  تحضلر الملنات ،مد بـ

تراكلز الكرستلن الهحضرة  من ك  تركلز من  µl 250من ك  للنة    µl 250يؤخذ  -

  .قابـسا

 تاسل م بـمن اسلتات ال  100µlمدوا بـ الهاء الهقطر من ا  µl 2550لها  يضاف  -

(CH3COOK (   100 µl  لهنل م من نترات األ(Al(NO3)2, 9H2O. ) 

 دقلقة  40 ر لهدة بـدرلة حرارة الهختحضن في  -

 . 415nmجهاز الهطلافلة الض ئلة لند ط ل اله لة بـتقرأ   -

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 فالف ن يدات في الهستخىصاتالكهلة لىتقدير مة في البـيهث  الخط ات الهتمخطط  : (11)الوثيقة

 اتلةبـالن

 رسم المنحنى القياسي للكرستين 

. كلز  استخراج الهمادلة الخطلة اداللة التربـالكرستلن  متصاصلة ت  رس  الهنحن  الههث  إل  

 

 من ك  للنة 250µlخذ  يؤ

 اء مقطر م 2550µl يضاف لها

 سلتات الب تاسل مأمن  100µl يضاف لها

 من نترات االلهنل م 100µlإضافة 

 415nmلك  مستخىص لند ط ل اله لة متصاصلة تقاس اإل

 د 40تحضن في درلة حرارة الهخبر لهدة 
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 .نتراكلز مختىفة من الكرستلإمتصاصلة     ( :(05 جدولال

 µg/ml 1 25 51 75 111 125 151 175 211التركيز 

متصاصية اإل

A=415nm 

0.002 0.166 0.233 0.36 

 

0.456 

 

0.607 0.701 0.809 0.957 

 

داللة بـالض ئلة متصاصلة رس  تغلرات اإلبـحص  لى  الهنحن  القلاسي لىكرستلن  نت

    :  التالي كها و  م ضح في الهنحن  .A=f(C)كلزاالتر

 

 

  .الهمتهد في تقدير كهلة الفالف ن يدات الهنحن  القلاسي لىكرسلتلن: (12)الوثيقة

 II -3-3- التقدير الكمي للتانيناتTT : 

  (Hagerman, A.E., 2002)طريقة ب ت  التقدير الكهي لىتانلنات  حس

تها في الهاء الهقطر ،  قهنا بـإذابـ ذلك  اتلةبـمن الهستخىصات الن  1mg/mlتركلز  حلث ت  تحضلر

ر حلث كانت التراكلز ته في الهاء الهقطبـاذإبـ   Catechineتحضلر تراكلز مختىفة من بـأيضا 

 .  (300µg/ml-60)لن بـمحص رة 

 :اربـاختأنب ب الملنات، في مد تحضلر بـ

y = 0.0046x + 0.0146 
R² = 0.9965 
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، ة في الهاء الهقطر بـالهذا  1mg/mlاتي ذ  التركلز بـمن الهستخىص النµl 125يؤخذ  -

  )  Vaniline 1%من الفانلىلن  %50) من محى ل مك ن من   µl 625يضاف  لها 

 .)  (HCl 8%من كى ريدالهلدر للن  (50%

 Hclكى ر الهلدر للن من   µl 625 مد دقلقة  احدة  نضلفبـيرج الخىلط  للدا     -

(4%)  

 .دقلقة  02لهدة  °32في حهام مائي لند درلة حرارة  ي ضع الهزيج -

 . جهاز الهطلافلة الض ئلة بـ 500nmلند ط ل اله لة  متصاصلة اإلتقرأ  -

 

 

 

 مد دقلقة  احدةبـيرج الخىلط للدا                                                                    

 

 

 

  

 .اتلةبـمة في التقدير الكهي لىتانلنات في الهستخىصات النبـمخطط ي ضح الخط ات الهت :(13)الوثيقة

  رسم المنحنى القياسيCatechine 

. داللة التركلز  استخراج الهمادلة الخطلة بـالكاتتشلن متصاصلة ت  رس  الهنحن  الههث  إل  

 Catechineتراكلز مختىفة من الكاتشلن إمتصاصلة  : (06)الجدول

داللة بـالض ئلة متصاصلة رس  تغلرات اإلبـ  Catechineنتحص  لى  الهنحن  القلاسي 

    :  التالي كها و  م ضح في الهنحن . A=f(C)التراكلز

 mg/mlالتركير 60 120 180 240 300

متصاصيةاإل 0.06 0.18 0.29 0.49 0.69  

A500nm 

 د 20لهدة  °30ي ضع الهزيج في حهام مائي لند درلة حرارة

 500nmلند ط ل اله لة متصاصلة اإلتقرأ 

 Hcl4%من كى ر الهلدر للن  625µlيضاف 

 (Hcl8%,Vaniline1%)من  625µlيضاف لها 

 من ك  للنة  125µlيؤخد 
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 .الهمتهد في تقدير كهلة التانلنات Catechineالهنح  القلاسي لىكاتلشلن   : (14)الوثيقة

II -4- تقديرالنشاطية المضادة لألكسدة AAO  : 

 ـالإختبارستمهال إ اتلة ، ت بـلطي الهضاد لألكسدة  لىهستخىصات النبـلغر  تقدير الفم  التث

DPPH
•

في  ستمهاالً إكثر الطرق أران من بـالىذان يمت  FRAPلة لىحديد رلالالقدرة اإلإختبار    

كريات الدم الحهراء إنحالل إختبار،     In vitroريا بـتقدير التأثلر االزاحي الهضادة لألكسدة مخ

Hémolyse  إختباراره بـلتإبـIn vivo   . 

II-4-1- الجذر الحريط بـتثإختبار DPPH
•
   : 

لط الجذر الحر بـتث لى ما  ب  مركأاتي بـالن اتلى  قدرة الهستخىصختباريمتهد وذا اإل

DPPH
•
    (2.2- Diphenyl-1-picrylhydrazil   ( ) Khalaf et al., 2008  ) ا لتهادً إ  ذلك

DPPH ، حلث يمرفا في إلطاء ذرة ا  ذرات ولدر للنىلتهبـلى  قا
•
ذ  ل ن  بصىب نه مركبأ  

، مستقر كلهلائلا ، ( Molyneux., 2004)م ل  394.33 ـبنفسجي مس د   كتىة م للة تقدر بـ

DPPH(  اتي بـأي الهستخىص الن) كسدة  اسطة مضادات األبـه إرلالثر إيتح ل ل نلا 
•

ل ن إل    

نان متر  517  اسطة لهاز الهطلافلة الض ئلة لند ط ل اله لة بـع ذلك ل نلا بـ،   يهكن تتصفرأ

لط الجذر بـر لى  قدرة   كفاءة الهستخىص من تثبـالهم متصاصلة نخفا  اإلإقلاس ممدل  بـ ذلك 

(Bentabet et al., 2014 . )  
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 تحضير محلول DPPH
•
   : 

DPPHمحى ل  ضرحُ 
•

DPPHمن    4mgة بـإذابـ  ذلك  Mm 0.1ذ  التركلز  
•

  ml 100في   

 .هلثان ل المن 

  تحضير العينات: 

ة ك  بـإذابـ  ذلكاألسك ربلك  حهض  اتلة  بـالن تراكلز مختىفة من الهستخىصاتت  تحضلر 

لن بـلنه  بـلغر  الهقارنة  (Vit C)األسك ربلك يستمه  حهض ، الهقطر في الهاء منه 

 . اتلة بـالهستخىصات الن

  طريقة العمل  : 

أنب ب في  حلث( 1995)  زمال ه  Branedطريقة  ب النشاطلة الهضادة لألكسدة حس رتبـاخت

  :إختبار

 . األسك ربلك  من تراكلز مختىفة من الهستخىصات   من حهض   µl 600يؤخذ  -

DPPHمن µl 1200يضاف  لها   -
•

 . 0.1mM  التركلز  ذ 

 .دقلقة  25في اليالم لهدة نابلب تحضن األ -

 .جهاز الهطلافلة الض ئلة بـنان متر   517nmلند ط ل اله لة متصاصلة يت  قلاس اإل -

ه مقمدار أنمذي يممرف لىم  الم  IC50تحديد لامم  بمـتحمدد القمدرة الهضمادة لألكسمدة لىهستخىصمات 

DPPHذر من ل  %50لط بـالالزم لتث( الهضاد لألكسدة ) تركلز الهستخىص 
•

ممن خمالل ب   يحسم  

لط بمـة التثنسمبداللة التركلمز، حلمث تقمدر  بمـ  %Iلط بمـة التثنسمبلهنحنلمات تغلمر  الهمادلمة الى غاريتهلمة

 : المالقة التاللة بـ  (Chaouche et al., 2013) بحس

I %= [(Ac –As)/Ac] × 100 

I%: ذر لط المام  الهضاد لألكسدة الجبـة تثنسب . 

Ac: نان متر  522لىملنة لند ط ل اله لة متصاصلة اإل . 

As:  إمتصاصلةDPPH
•

 .نان متر   517في  ل د الهادة الهدر سة   
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 II -4-2- للحديد  يةرجاعالقدرة اإلإختبارReducing power   : 

للة تفال  آالهههة في لكتر نات الهانحة لن فماللة اإلبـالحديد الثالثي كهؤشر ي إرلاعيستخدم 

الحديد  إرلاعكسدة الكتر نات تمه  لى  حلث تهنح مضادات األ.   كسدة الفلن للةمضادات األ

قلاس ط ل م لة تشك  الى ن بـحديد ثنائي،   يهكن تحديد كهلة ممقد الحديد الثنائي إل  الثالثي 

 . نان متر  700األزرق الداكن لند 

K3((Fe(CN6)) + FeCl3  Antioxydant    K4(Fe(CN)6) + FeCl2 

  طريقة العمل : 

، حلث  Jayanthi   Lalitha  (2011)طريقة ب لة لىهستخىصات حسرلالت  تحديد القدرة اإل

  ]K4[Fe(CN)6 تاسل م بـمع فريسلانلد ال رلاعتتفال  الهستخىصات التي تهىك قدرة لى  اإل

يهتص في ط ل ب ذا األخلر مع كى ريد الحديد إللطاء مرك تاسل م ، يتفال  وبـلتشكل  فلر سلانلد ال

 .  نان متر 700اله لة 

، كها قهنا تها في الهاء الهقطربـإذابـاتلة   ذلك بـتحضلر تراكلز مختىفة من الهستخىصات النأ ال  ت 

 . ختبارفي وذا اإلب ذي يستمه  كشاود م لال Vit Cتحضلر تراكلز مختىفة من فلتاملن بـأيضا 

 : إختبارأنب ب مد تحضلر الملنات ، في بـ

 . من تراكلز مختىفة من ك  الملنات   µl 250ذ يؤخ -

ث   (PH= 6.6 . 0.2M ( ( Tompon)ف سفات من الهحى ل الهني   µl 625  يضاف  لها -

 .   %1 تاسل م بـمن محى ل فريسلانلد ال µl 625يضاف  لها 

 . °م 50دقلقة لند درلة حرارة  20يحضن الهزيج في حهام مائي لهدة  -

   Trichloroacetic acid (TCA)من حهض الخ  ثالثي الكى ر  µl 625يضاف لىهزيج  -

(10%)  . 

 . دقائق  10دقلقة خالل /د رة   3000يمر  الهزيج لىطرد الهركزي  -

من كى ريد   125µlمن الهاء الهقطر    µl 625من الجزء الطافي  µl 625 إل  يضاف  -

 .  /(%0.1)الحديد 

 . نان متر  700لند  ط ل اله لة متصاصلة تقاس اإل -

 . لة رلالالقدرة اإلمزيج التفال  لى  التزايد في إمتصاصلة يدل التزايد في 
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II -4-3-كريات الدم الحمراء إنحالل إختبار(Hémoyse) : 

اتلة لكريات الدم الحهراء من بـمرف لى  مدى حهاية الهستخىصات النو  التختبارالهدف من وذا اإل

الدم كريات ة نسبلحرة،  ذلك من خالل قلاس ار تمرضها لىه اد الهؤكسدة   الجذ ثر إ نحالل اإل

 . الهنحىة 

 :طريقة العمل

 ،إلنسانلت الدم الحهراء السىلهة لى  كريا  (Abirami et al., 2014) بحسختباريمتهد وذا اإل

استمهال لهاز الطرد الهركزي لند بـالهاء الهقطر   بـمد لهىلة التخفلف بـحلث ت  الحص ل لىلها بـ

 . دقائق  10د لهدة  / د رة 3000سرلة  

  :اربـاختأنب ب في 

 .من كريات الدم الحهراء   40µlذ يؤخ -

دقائق في  5، ث  تحفظ في لهدة اتلةبـمن تراكلز مختىفة من الهستخىصات الن  2mlيضاف لها  -

 . °م 37درلة حرارة  دقائق في درلة حرارة 

، ثالثي كى ر H2O2 (30 ml mol )لر كسلد بـمن محى ل ك  من ال  40µlيضاف لىهزيج  -

 .Vit Cاألسك ربلك    محى ل حهض FeCl3 الحديد 

 .°م37يترك الخىلط لهدة سالة في الحاضنة لند درلة حرارة  -

 . دقائق  10د لهدة  /د رة  700ينق   الهزيج لجهاز الطرد الهركزي   ي ضع في سرلة   -

 ،نان متر  540الض ئلة لند ط ل اله لة متصاصلة تقاس اإل -

 : تي  فقا لىقان ن اآلات الدم الحهراء كريإنحالل ة نسبب تحس

Hémolyses% = (Abs contrôle / Abs échantillon) ×100 

Abs Control  : اتيبـالنالهستخىص ب الهزيج في غلاإمتصاصلة . 

Abs Echantillon : اتي بـالهزيج في  ل د الهستخىص النإمتصاصلة . 
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I - النتائج: 

 I-1- ة المردود نسب بحساR% : 

، ت  تقدير الهرد د لهاء الهقطراستمهال الهلثان ل   ابـ  Soxhletجهاز بـستخالص مد لهىلة اإلبـ

النتائج كها وي م ضحة حلث كانت  (Guettaf et al., 2016)لتهادا لى  المالقة الهذك رة لند إ

 : دناه أفي الجد ل 

اتات بـة الهرد دية لىننسباتلة  بـاتلة الجافة  الهستخىصات النبـأ زان الهادة الن(07):الجدول 

 .الهدر سة

 

 

 

ات بـ  ن   Suaeda fruticosaات بـثان للة لك  من نلمرد د الهستخىصات اله : (15)الوثيقة

Suaeda mollis 

ات بـاله ائي لنن الهستخىص الهلثان لي لىجزء أنالحظ  (15)نتائج اله ضحة في ال ثلقةمن خالل ال

Suaeda fruticosa   ات بـنبـمقارنة  %8.27 بـمقدرة  ة مرد دنسبلى  أبـتف قSuaeda mollis 

 . %4.71بـمقدرة أق  ة مرد د نسبالذي سج   
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%  
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  50 50 (g)اتية الجافة  بـوزن العينة الن
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I-2- تقدير المحتوى الفينولي: 

I -2-1- التقدير الكمي لعديدات الفينول PPC : 

ستخدام إبـ،  ذلك  Singleton and Rossiلتهادا لى  طريقة إالتقدير الكهي لمديدات الفلن ل  ت 

ستمهال الهمادلة إبـر كهلا لن محت ى لديدات الفلن ل بـحلث يم  Folin Ciocalteauكاشف 

 . (10) الوثيقةداللة التراكلزال اردة في بـ الخطلة لىهخطط الهملاري لحهض الغاللك 

 لحهض الغاللك لى  الغرام من كتىة الهستخىصالهىغ الهكافئ بـتقدر قل  لديدات الفلن ل 

 (mg E AG/g Ex )   كها و  مدرج في الجد ل التالي : 

 .اتلة بـكهلة لديدات الفلن ل في الغرام ال احد من الهستخىصات الن : (08)جدولال

 

 

 

لىهستخىصات الهلثان للة ( (mg EAG/g Ex ـبـالهحت ى الكهي لمديدات الفلن ل  : (11)الوثيقة 

 .S. mollis, S. fruticosaات بـلن

كهلة لديدات الفلن ل  أننالحظ ، (22)رق   ال ثلقة  (08)الجد ل من خالل النتائج اله ضحة في

PPC  اتلة الهدر سة ، حلث سجىت بـمتفا تة في الهستخىصات النS. mollis  ـبـ الى  قلهة قدرت 

AG/g Ex) Egm 275.83 ± 3.32 )  ،لنها سجىت بـFruticosa S.  ىغتبـأق  قلهة 

S. fruticosa S. mollis المستخلص 

  PPCكمية الـ 3.32 275.83± 2.79 121.83±
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 AG/g Ex) Egm 121.83 ± 2.79( 

I -2-2-  التقدير الكمي للفالفونويدات : 

،  AlCl3  استخدام كاشف بـاتلة الهدر سة بـلهستخىصات النت  التقدير الكهي لىفالف ن يدات في ا     

الهدرج  الهمادلة الخطلة لىهنح  القلاسي لىكرسلتلن  ستمهال إبـ كهلة الفالف ن يدات ر لنبـمحلث ي

 (12)الوثيقة في 

( mg E Q/g Exالهىغ الهكافئ لىكرستلن لى  الغرام من كتىة الهستخىص بـتقدر قل  الفالف ن يدات 

 : كها و  مدرج في الجد ل التالي 

 اتلةبـكهلة الفالف ن يدات في الغرام ال احد من الهستخىصات الن  :(13)جدولال

S. fruticosa S. mollis المستخلص 

 FLV كمية الـ  0.23 24.20± 0.11 15.48±

       

 

ات بـلن هستخىصات الهلثان للةلى(  (mg E Q/g Ex  بـالهحت ى الكهي لىفالف ن يدات : (17)الوثيقة

S. mollis , S. fruticosa 

اتلة بـالهستخىصات الن أننالحظ (17)  ال ثلقة  (09)الجد ل من خالل النتائج اله ضحة في

   Suaeda mollisات بـ، حلث سج  نمن كهلة الفال ن يداتختىفة م نسبالهدر سة تحت ي لى  

  fruticosa  Suaedaات بـنبـمقارنة  (  Ex) Q/g EMg  24.20 ± 0.23 بـلى  قلهة  قدرت  أ

 .) Ex) Q/g EMg  15.48 ± 0.11   مقدرة أق  قلهة ذي سج  لا
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I -2-3-  التقدير الكمي للتانيناتTT : 

 (Hagerman, A.E. 2002)اتلة التهادا لى  طريقة بـت  تقدير الكهي لىتانلنات في الهستخىصات الن

 Catechine لـلة لىهنح  القلاسي ستمهال الهمادلة الخطإبـر كهلا لن الهحت ى التانلنات بـحلث يم

 )(14الوثيقة الهدرج في 

كها و  م ضح في   الغرام من كتىة الهستخىص الهىغ الهكافئ لىكاتلشلن لىبـتقدر قل  التانلنات 

   :اله الي الجد ل

 اتلةبـمن الهستخىصات النفي الغرام ال احد كهلة التانلنات : (10)جدول ال

S. fruticosa S. mollis المستخلص 

 TTكمية الـ 0.59 55.81± 0.38 53.76±

 

  

 

  .Mollis S.  ،Fruticosa Sلىهستخىصات الهلثان للة  الهحت ى الكهي لىتانلنات :(18)الوثيقة

ات بـكهلة التانلنات في الهستخىصات الهلثان للة لن أننالحظ     (18) ال ثلقة (10) الجد ل من خالل

Mollis S.    Fruticosa S. حلث سجىت القل    ،ة ن لا مابـمتقار C/g E gm 55.81 ± 0.59(

Ex)  ; Ex) C/g E gm 53.76 ± 0.38 ( لى  الت الي. 
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 I–3 -  تقدير الفعالية المضادة لألكسدة)AAO ( : 

I -3-1-ذر الحرالجإختبار 
•

DPPH   : 

اتات الهدر سة ت  االلتهاد بـلىن ةالهلثان لللىهستخىصات  لألكسدةتقدير النشاطلة الهضادة أل  من 

DPPHر الحر ذالجإختبارلى  
•

األسك ربلك  ستمهال حهض إت  كها  ،اره األكثر تدا البـلتإب 

 . لةبـكهرلع قلاسي لىهقارنة اإليجا

 . DPPHىنشاط الهضاد لجذر لالهئ ية   نسبال لد ل يهث :  (11)جدولال

 µg/ml Vit C S. mollis S. fruticosaالتراكيز

40 / 94.95 52.17 

11 / 69.84 39.44 

01 95.88 44.72 26.71 

2 81.38 19.60 13.98 

0 35.80 1 0 

 

الهئ ية لىنشاط الهضاد لجذر   نسبال منحن  يهث  :(19)الوثيقة
•

DPPH تراكلز  داللةبـ

 .Cit Vالهرلمي  الهركب  .ollisM S. ، ruticosaF S الهستخىصات الهلثان للة

 الهركب   اتلةبـه كىها زاد تركلز الهستخىصات النأننالحظ  (19) ال ثلقة (11)الجد لخالل  من  

 ذر الحر لط الجبـة تثنسبزادت  الهرلمي 
•

DPPH  الهرلمي تف ق لى   الهركب أن، حلث نالحظ

ذر لط لجبـة تثنسبلى  أسج   ذإكال الهستخىصلن 
•

DPPH  ذلك لند    %95.88 بـقدرت

لند  94.95% بـلط قدرت بـة تثنسببـ  .Mollis Sات بـث  يىله مستخىص ن .=l)µg/m10(Cالتركلز
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لط مقدرة بـة تثنسبأدن   .Fruticosa Sات بـفي حلن سج  مستخىص ن، =40µg/ml(C(التركلز

 . =µg/ml666.67(C(التركلزلند %81.57  بـ

 : 50ICتحديد قيم 

من الجذر الحر  %50 ـط لبـر لن التركلز الهثبـالهم 50ICمقدار  ت  تحديد 
•

DPPH  من خالل

،   لحهض اتلة الهدر سةبـلىهستخىصات الن  (%I)لط بـلهنحنلات التث ى غاريتهلةالهمادالت ال

 . (04),(05),(06)لمالحق ا إل ير أن-األسك ربلك  

صغلرة كانت  50IC ه كىها كانت قل  أن، أي 50IC الفماللة الهضادة لالكسدة لكسلا مع قل  تناسبت

 . حة لىجذر الحر افض  بـالنشاطلة الكا

 

 ذرلمن   %50ة نسبطة لبـالهث 50ICقل  ال  :(20)الوثيقة 
•

DPPH   لهستخىصاتFruticosa  S. 

   Mollis S.   Acid ascorpique  . 

 لى  الهستخىصات الهلثان للة األخرىاألسك ربلك  حهض نالحظ تف ق   (20)ال ثلقة   من خالل 

 ذر الحرطة لىجبـفي القدرة الهث
•

DPPH 50 ، حلث سجىت لنده افض  قلهةIC 1.54 بـدرت ق (

 )µg/ml ، مستخىص  أنكها نالحظ S. Mollis  بـقلهة مقارنة  ألط  أكبر  Fruticosa S. ىغت بـ

 .لى  الت الي    µg/ml)(11.58    (36.07 µg/ml) قلهته
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I-3-2- ية للحديد رجاعالقدرة اإلإختبار FRAP : 

 )لة رلالالقدرة اإل (هدف تقدير النشاطلة الهضادة لالكسدة بـ  FRAPإختبارت  االلتهاد لى  

.  Jayanthi   Lalitha  (2011)ذكروا لند اتلة الهدر سة  فقا لىطريقة ال ارد بـلىهستخىصات الن

متصاصلة الض ئلة لهزيج التفال  ، حلث   قلاس التغلرات التي تحدث في اإللىختبارذا اإليمتهد  و

لرة كان مزيج بـالض ئلة كمتصاصلة أي كىها كانت اإل ،لة لىحديدرلالطرديا مع القدرة اإل تناسبت

 . لة لاللة إرلالالتفال   ذ  كفاءة  

 Acideاألسك ربلك  ستنادا لنشاطلة حهض إاتلة بـلىهستخىصات النلة رلالت  تحديد الفماللة اإل

Ascorbique (21)ال ثلقة اره مرلما قلاسلابـالتبـ    . 

 

لة رلالالقدرة اإلإختبارالهمتهد في األسك ربلك  الهنحن  القلاسي لحهض : (21)الوثيقة

 .FRAPلىحديد 

 

 
 داللة التراكلزبـ .ollisM Sالض ئلة لهستخىص متصاصلة منح  يهث  قل  اإل:(22)الوثيقة

 .FRAPإختبارفي 

y = 0.0047x + 0.078 
R² = 0.9951 
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داللة بـ .ruticosaF Sالض ئلة لهستخىص متصاصلة منح  يهث  قل  اإل :(23)الوثيقة

 .FRAPإختبارفي  التراكلز

 

 

األسك ربلك  الض ئلة لهزيج تفال  الهستخىصات الهلثان للة  حهض متصاصلة قل  اإل :(24)لوثيقةا

  )500µg/ml(لند التركلز FRAPختبارإل

ه كىها زاد تركلز الهستخىصات النباتلة زادت أننالحظ   (23) (22) (21)ظ من خالل ال ثائق نالح 

الض ئلة متصاصلة اإلاله ضحة لقل   (24) لقةمن خالل ال ثالض ئلة، كها نالحظ متصاصلة قل  اإل

لى  األسك ربلك  تف ق حهض   )500µg/ml(لند التركلز لهزيج تفال  الهستخىصات الهلثان للة 

 بـقدرت ض ئلة إمتصاصلة  لى  قلهةأحلث د نت لنده اتلة الهدر سة بـالهستخىصات الن

2.42=700nmA  ث  يىله مستخىص ،S.Mollis 700=0.87 بـمقدرة إمتصاصلة قلهة بـnmA ،  في حلن

  .700nmA=0.33بـقدرت إمتصاصلة قلهة أدن   S.Fruticosaسج  مستخىص 
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I -3-3-كريات الدم الحمراء إنحالل إختبارHémolyses : 

ا ستنادً إة كريات الدم الحهراء لىهستخىصات الهلثان للة الهدر سنحالل ت  تقدير النشاطلة الهضادة إل

 . اره مرلما قلاسلا بـالتبـاألسك ربلك  لنشاطلة حهض 

 كريات الدم الحهراءإنحالل  نسب: )12(رقم جدولال

 

 

 

 

 Cit Vالهرلمي  الهركبداللة تراكلز بـكريات الدم الحهراء إنحالل ة نسبمنحن   :(25)الوثيقة 

 

y = -0.0502x + 67.298 
R² = 1 
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 ـداللة تراكلز الهستخىص الهلثان لي لبـكريات الدم الحهراء إنحالل ة نسبمنحن   : (26) الوثيقة

Fruticosa Suaeda 

 

 ـداللة تراكلز الهستخىص الهلثان لي لبـالحهراء كريات الدم إنحالل ة نسبمنحن   :(27)الوثيقة 
ollisSuaeda m 

نالحظ  كريات الدم الحهراء إنحالل  نسباله ضحة ل (27)، (26)، (25)من خالل ال ثائق      

  تراكلز الهستخىصات حلث كىها زاد تركلز الهستخىصات قىت نحالل اإل نسبلن بـلكسي  تناسب

حهض  (الهرلمي  الهركب أننالحظ  (10)  من خالل الجد ل. الهنحىة الحهراء ة كريات الدمنسب

الهستخىصات بـمقارنة  كريات الدم الحهراءنحالل ثر  قائي إلأأفض  بـتف ق  )لكبـسك راأل

ة نسببـ .Mollis Sث  يىله مستخىص  %17.09 بـمقدرة إنحالل ة نسبأدن   هسجلىتبـذلك   الهدر سة

اثر أدن   .Fruticosa Sفي حلن سج  مستخىص  ،µg/ml)0(100التركلزنفس لند 30.15%

 . (500µg/ml)لند التركلز  %36.48بـنحالل ة اإلنسب قائي حلث قدرت لنده 

 

y = -0.1212x + 72.915 
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II-  المناقشة : 

  المردودية : 

في لهىلة تقدير مرد د الهستخىصات الهلثان للة لك  من أظهرت النتائج الهتحص  لىلها      

Suaeda fruticosa    Suaeda Mollis    لهاز ستمهال إبـستخالص اإللن طريقSoxhlet  

 نفس بـمرت ها من نفس الجنس   أنالهرد د لى  الرغ  من  نسبات مىح ظة في إختالف ل د 

 ختالف ذا اإليمزى و أنحلث يهكن . ستخالصالهستمه  في لهىلة اإلب يذة  نفس الهبـتجرشر ط ال

لهنطقة   الم ام  الهناخلة  اله قع الجغرافيإل   أ ات،بـفي ن ع الن ختالف اإلإل  في الهرد د 

) al.,  etSideney ات  بـات اله ل دة في النالهركبالىذان يساوهان في تحديد ن للة  كهلة  القطف

اتلة بـات الكلهلائلة الفمالة اله ل دة في الملنات النالهركبلمة بـطيم د ذلك ل أنكها يهكن .2016(

2016) .,et al(Sideney   الهستمه ب انلتها  في الهذيبـة ذ لة الجزيىات  درلبـقطبـالتي تتمىق  

2)201Harrar, ( 

اتات بـة لىنالهلثان لل اتلىهستخىصالنتائج الهتحص  لىلها من لهىلة تقدير الهرد د الكىي      

حلث تحص  لى  . (0222) زمال ه  Aminها بـمع نتائج الدراسة التي قام كانت المكس الهدر سة 

ات بـة لننسبالبـما أ، .Fruticosa  Sات بـلن ةنسبالبـ %5.60 ـبة مرد د ضملفة ن لا ما  مقدرة نسب

Mollis S.   ب ذيمهال نفس الهإستلى  الرغ  من  %10.70 بـ مقدرةأكبر ة مرد د نسبتحص  لى

MeOH  نفس  زن الهادة الجافة   . 

 :  بـالهرد د  نسبفي  ختالف نفسر وذا اإل أنذا الهنطىق يهكننا  من و     

تكرار  أنحلث  ،,.Yeo Sounta et al)0220 )  درلة الحرارة  ظر فهاستخالص طريقة اإل     

يهكنها ستخالص مدة لهىلة اإلإل  اتلة إضافة بـة لىهادة الننسبالبـب   كهلة الهذيستخالص لهىلة اإل

طريقة النقع في  (2016) زمالئه  Aminمه  إستحلث  ( 0225للدل، (ة الهرد د نسبتحدد  أن

ستخراج ك    إلهأي لدم كفاءة حجهه الهستمب ع الهذيبـدرلة تشبـذلك يفسر خالص، ستلهىلة اإل

 .  ) (et alRajaei  2010.,ذلك بـستغراقه ال قت الكافي لىقلام إ  لدم ألزيئات الملنة 

الم ام  بـاتلة تتاثر بـات النالهركب أنذ إهع   التجفلف  مدة حفظ الملنات، طريقة الجل  أ     

تفكلك الجزيئات الكلهلائلة   إل  التي تؤدي . ة بـها كاالضاءة  الحرارة  الرط بـالخارللة الهحلطة 

 ,.Yeo Sounta et al)0220)الهرد د  نسبات في إختالفحداث إالتالي بـفم  االنزيهات   بـذلك 

 )et al Sideney. ,اتبـالنت الد لئة بـلمة الهناخ السائدة في بـه قع الجغرافي  طالإل  ضافة اإلبـ
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منطقة الج ف التي تقع في شهال اتات من بـن (2016) زمالئه  Aminستمه  إحلث   (2016

اتات بـمدى تمر  الن  كذا. منطقتناهناخ مختىف لن بـلة السم دية التي تتهلز بـالههىكة المر

لمة  ن للة بـتغلر في ط إل  مها يؤدي  فلسل ل للاواالهختىفة التي لها د ر مه  في تغللر  لإللهادات

ات  قت الدراسة، بـالهرحىة المهرية لىن .  et al(Ibrahimi,. (2008ات  التي ينتجها الهركب كهلة  

كها ، (  2010 ،تيبـ خبـ. )ات بـاتها الكلهلائلة الفمالة يترالع مع تقدم لهر النبـمرد د مرك أنحلث 

 ,.Driouiche et al)ستخالص الهستمه  في  لهىلة اإلي اتبـجزء النالإل  يرلع ذلك  أنيهكن 

2019) 

  تقدير المحتوى الفينولي: 

ير ف مع القىهها أهقا متها   تبـاتات بـاقي النبـتتهلز لن  اتات الهدر سةبـالن أنمن الهمر ف       

لئة بـلمة البـا لطذلك نيرً    ،ذيةة من مى حة   حرارة  لفاف   نقص المناصر الهغبـالصم

يض الثان ي الهتهثىة في له اد األأكبر نتاج إمنها ب ىالصحرا ية القاسلة التي تنه  فلها   التي تتط

 .لديدات الفلن ل   الفالف ن يدات   التانلنات  غلروا 

ختالفات في الهحت ى الكىي لك  من لديدات إنتائج الهتحص  لىلها نالحظ  ل د من خالل ال     

ذ إ. لن الهحت ى بـطردي  تناسباتات الهدر سة مع بـلن النبـالفلن ل   الفالف ن يدات   التانلنات 

لديدات الفلن ل   الفالف ن يدات    لى  كهلة منألى    .Mollis S يحت ي الهستخىص الهلثان لي 

 .   .Fruticosa  Sالهلثان لي لالهستخىص بـالتانلنات مقارنة 

في الهحت ى الكىي لمديدات الفلن ل  تقديرت   ) et al Naija,. (2014 ها بـقام  دراسة في      

حلث كانت نتائجه طريقة النقع في ت نس بـالهستخىص   .fruticosa  Sات بـالهستخىص الهلثان لي لن

،   في  )E/g DW mg C 259.63( بـذ تحص  لى  كهلة مقدرة إنتائج دراستنا، بـمقارنة  أكبر 

الهحت ى الفلن لي في الهستخىص تقدير بـ   ) al etMohammed,. (2020 قام  أخرى  دراسة

ذ تحص  إن لا مع النتائج الهتحص  لىلها  حلث كانت نتائجه مختىفة .Mollis S ات بـيثان لي لناإل

 .   Ex) E/g mg GA(200.6±2.14 بـمقدرة أق  لى  كهلة 

) et alAmin,. ها  بـمع نتائج الدراسة التي  قام  الفالف ن يدات  كهلة ت افقت نتائج تقدير     

كهلة فالف ن يدات   تحت ي لى   .Mollis  S ات بـمستخىص ن نأإل   رتشاأحلث  (2016

نتائجه بـذ كانت نتائجنا ضملفة ن لا ما مقارنة إ،  .Fruticosa S  اتبـهستخىص نبـرمقارنة بـكأ

ة لىهستخىص الهلثان لي نسبالبـ  Ex E/g (mg R32.86±1.56( بـحلث قدرت كهلة الفالف ن يدات 
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 .ollisM S ـىهستخىص الهلثان لي لة لنسبالبـ  1.63±60.47لنها تحص  لى  بـ،  .ruticosaF S ـل

 . ر بـمحت ى فلن لي   فالف ن يدي ممت اتات الهدر سة بـنلى أن  و  ما يؤكد. 

  :ـبـالهحت ى الفلن لي في النتائج في  ختالف ذا اإليفسر و أنيهكن    

حر بـلن سطح النخفا  رتفاع   اإلاإل إل  اله قع الجغرافي   الهناخ السائد إضافة في  إختالف     

. (Rizvi, 1992)  د ر مه  في تغللر  بمة التي تىمبـالهتستخالص طريقة اإلإل  يم د  أنكها يهكن

لة بـقط إختالف ا   (Toledo et al., 2011) .ىصات خفالف ن يدات في الهستكهلة الفلن ل   ال

في دراسته  )al et Amin ,.(2016كها  ضحستخالص ات الهستمهىة في لهىلة اإلبـالهذي

لة مرتفمة بـذ  قط باره مذيبـالتبـفضىها الهستخىص الهلثان لي ألة  كان بـلهستخىصات مختىفة القط

فسى ك وذه الفلن لي  الهركبن ع  إختالف  بحسخر حلث تختىف كهلة الفلن ل من مستخىص آل.

  ال سط اله ل د  (Mahmoudi et al., 2010)ها الكلهلائي بـتركل إختالف ات يختىف مع الهركب

 .      )  et alayouni H,.  2007((قالدي  –حهضي ) فله 

 :إل  يمزى ارتفاع الهحت ى الكهي لىفلن ل  أنيهكن 

 ذي يزيد من تركلز الفلن التالاتات الصحرا ية بـالهائي   الهمدني التي تماني منه الناإللهاد     

تحفز انتاج   الم ام  الههرضة كالطفلىلات يهكنها (Bouton, 2005 ; Rice, 1984)ات بـداخ  الن

 الط ل اله لي   شدة  ((Farkas et FIraly, 1992ات الفلن للة التي تمه  كه اد دفاللة الهركب

لهر إل  يم د  أنكها يهكن  (Koeppe et al., 1976) شماع الشهسي   كذا الفترة الض ئلة اإل

 ..(Weston, 1989 )ات الفلن للة الهركبذي له د ر مه  في قدرته لى  انتاج ات البـالن

 :AAO لألكسدةلنشاطية المضادة ا

 الجذر الحر إختبارDPPH
•

 : 

ات األخلرة  حلث تمه  لى  لر في السن بـاوتهام كبـكسدة ل قائلة لهضادات األحيلت التأثلرات ا    

 ROSها الجذ ر الحرة بـبـضرار التأكسدية لى  مست ى الخاليا  الجزيئات الحل ية التي تسخفض األ

 ,.Vasundhara) اتبـالهزمنة كالسرطان  داء السكري  اإلىتهامرا  كها تقى  من خط رة األ .

2008) 

اتلة الهدر سة بـكسدة لىهستخىصات الندراسة تقدير النشاطلة الهضادة لألذه الت  في و  

DPPHالجذر الحر إختبارلتهاد لى  اإلبـ
•

لن بـ من  ،تكىفةق  سه    األر األفض    األبـلذي يمتا 
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قتناص الجذ ر إح   بـاتلة لى  كبـستمهاال في الكشف لن قدرة الهستخىصات النإارات األكثر بـختاإل

  يتجى  ذلك مرئلا من ،  (Mosquera et al., 2007) اته بـا الستقرار وذا الجذر   ثالحرة نيرً 

يم د وذا ،(Williams-Brand et al., 1995)األصفر إل  نفسجي بـخالل تغلر ل نه من ال

 .  ) 2011دهللا ،بـ  لبـدمحم )كسدة ات الهضادة لألالهركب اسطة بـه إرلالإل  التغلر

لن الهستخىصلن بـزاحي التاثلر اإل نسبفي  إختالف من خالل النتائج الهتحص  لىلها نالحظ 

DPPHذر الحر ح لىجبـفض  فم  كاأ S. Mollis اتبـن دى مستخىصبـأ الهلثان لللن، حلث
•

مقارنة  

 ) et alAmin ,.هابـذلك ما أكدته نتائج الدراسة التي قام   .Fruticosa S اتبـن هستخىصبـ

لط لجذر بـة تثنسبربـكأله  S.Mollis ـالهستخىص الهلثان لي ل أنالذي  لد  (2016
•

DPPH   

ه كىها أنالقالدة التي تق ل ا لى  لتهادً إ،  S. Fruticosa ـ الهستخىص الهلثان لي لبـمقارنة 

 أننه يهكن الق ل إف (Noto et al., 2016)كسدة زادت النشاطلة الهضادة لأل IC50ت قلهة نخفضإ

DPPHذ رالحرة حة لىجبـالقدرة الكا
•
 الهركببـر ضملفة ن لا ما مقارنة بـكال الهستخىصلن تمتل   

تت افق مع ما  S. Fruticosaات بـنبـالنتائج الهتمىقة  أنحلث . )لكبـسك رحهض األ(الهرلمي 

يهىك نشاطلة ات بـهذا النالهستخىص الهلثان لي ل أن لد  ذيال )et al Naija,. (2014لله إت ص  

DPPHذرطة لجبـضملفة ن لا ما مث
•

، في حلن  لد  لأكهرلع قلاسي  Troloxنشاطلة بـمقارنة  

DPPHطة لجذر بـنفس الهستخىص له نشاطلة ق ية مث أن
•

كهرلع قلاسي  Naringeninمقارنة مع  

 . ثاني 

  Mohammedللهإمع مات ص   S. Mollisات بـنبـ من لهة أخرى تت افق النتائج الهتمىقة 

حة بـله نشاطلة ضملفة كا S. Mollis ـيثان لي لالهستخىص اإل أنذي  لد ال) 0202( زمال ه 

DPPHذرلج
•

ا مع ما ت ص  ي،  يت افق ذلك أيضً نشاطلة الكرستلن الهستمه  كهرلع قلاسبـمقارنة  

له نشاطلة  .ollisM Sات بـالزيت الطلارلن أنحلث  لد ( et al Mohammed,. (2019لله إ

DPPHذر كسدة لجمضادة لأل
•

الهستخدمان  BHA بـالكرسلتلن   ق ية مقارنة بـضملفة مقارنة  

 . كهرلع قلاسي 

رتفاع إتدني  إل   الهدر سةاتات بـكسدة لىنرتفاع النشاطلة الهضادة لألإضمف    يم د أنيهكن 

ط له ما مع محت اوا من بـاتلة مرتبـلطي لىهستخىصات النبـاألثر التث أن، حلث الهحت ى الفلن لي

ذلك لقدرتها لى   .   (Javammardi et al., 2003)لديدات الفلن ل   الفالف ن يدات خص صا 

 (Yeo et al., 2014; Nabtil et al., 2016)منح الهلدر للن  من خالل الهجاملع الهلدر كسلىلة 

لمة الكلهلائلة بـكسدة   الطلن النشاطلة الهضادة لألبـلالقة ق ية وناك  أنكدت الدراسات أفي حلن 
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زاحي ذا تركلزوها   التاثلر اإل  ك (Marius et al., 2016 )لمديدات الفلن ل   الفالف ن يدات 

 . (Rice et al., 1997)لىهستخىصات 

 لطيبـالتثثر في األ S. Fruticosaلى  مستخىص   S. Mollisتف ق مستخىص  بـبيرلع س

لرة في كسح بـحت ائها لى  تراكلز لاللة  من لديدات الفلن ل   الفالف ن يدات التي لها فماللة كإإل  

DPPHذر ل
•

 لألكسدةن الزيادة في الفماللة الهضادة أ (Rice-Evans et al., 1997) ضح ، حلث 

 إختالف بـ تختىف  . اتبـسجة النأنات الفلن للة داخ  الهركبتركلز –ن للة   كهلة إل  قد تم د 

لطي لىجد ر الحرة من بـالفم  التث أنحلث بـ (Miliuskas et al., 2004)ات الهركبسى ك واته 

 ،ممقدات مستقرة مشكال ROSط مع بـفهنها من يرتخر آل ب  لديدات الفلن ل يختىف من مركبـق

تك ن  أن منها ما يحته   ،المناصر الهؤكسدة إرلاعإل  ذلك بـطة تكافئلة مؤديا بـ منها من يكسر را

 ,.Yordil et alر ت نات  االلكتر نات بـتك ن مانحات لى أنلات  منها ما يهكن بـارة لن مخىبـل

2012))  

 ية للحديد رجاعالقدرة اإلإختبارFRAP   : 

 FRAP ـا  ال Ferric Reducing Antioxidant Powerلة لىحديد رلالالقدرة اإلإختبارت  

ارات الهمتهدة  أكثروا دقة بـختقدم اإلأسه   أفض    أذلك لك نه من اتلة،   بـلند الهستخىصات الن 

(Katalinic et al., 2005) . إرلاعلى   كسدةمضادات األ فماللة  دراسةبـ ختبارذا اإليمن  و 

الض ئلة متصاصلة لى  قلاس التغلرات التي تحدث في اإلختبارذا اإليمتهد وحلث ، ذ ر الحرةالج

حديد ثنائي في إل  كسدة لىحديد الثالثي مضادات األ إرلاعظه ر الى ن األزرق الناتج لن ب بسبـ

 . (Benzie et al., 1996) سط تفال  لهضي 

متصاصلة ه كىها زادت اإلأنلتهادا لى  القالدة التي تق ل إلىلها  من خالل النتائج الهتحص  

ه يهكن الق ل أنف، (Hubert et al., 2006)لة لىهستخىص الهدر س رلالالض ئلة زادت القدرة اإل

الهرلع القلاسي حهض بـاتات الهدر سة ضملفة ن لا ما مقارنة بـلة لىنرلالالقدرة اإل أن

لة مقارنة إرلالأفض  قدرة بـتف ق   S. Mollis اتبـن مستخىص أنفي حلن ، األسك ربلك  

 .  S. Fruticosa اتبـن هستخىصبـ

ة في دراستها لىنشاطل 2012  زمال وا سنة  Oueslatiله إلذه النتائج مع ما ت صىت تت افق و

حلث . الناملة في ت نس  Suaeda اع من لنس أنمة بـسلت نلة الرالهضادة لالكسدة لىهستخىصات األ

الهرلمي  الهركببـلة ضملفة مقارنة إرلالاتات الهدر سة تهىك قدرة بـالنك  من  أنأظهرت النتائج 
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 EC50 بـلة مقدرة إرلالقدرة أكبر بـ  S. Mollis ، في حلن تف ق مستخىص( لكبـحهض االسك ر (

= 130 µg/ml ات بـهستخىص نبـنة مقارS. Fruticosa  الهستخىصات األخرى   . 

حت اءوا لى  إمدى إل  اتلة بـلة لىهستخىصات النرلالالتفا ت في القدرة اإل بـبس إرلاعيهكن 

 ,.Dudonne et al)لله إواته النتائج مع ما ت ص   تناسبت، لديدات الفلن ل  الفالف ن يدات

اتلة  حت اوا بـلة لىهستخىصات النرلاللن القدرة اإلبـوناك لالقة طردية  أنت بـثأذي ال   (2009

 32مدة طرق لهستخىصات بـكسدة دراسة نشاطلة مضادة لألك من خالل من لديدات الفلن ل  ذل

تة بـن 05كسدة لىهستخىصات في دراسته لىنشاطلة الهضادة لأل  (Li et al ., 2008)ذلك كد أتة  بـن

 .  FRAPإختبارستمهال إبـ

فم  إل  ا  فلتاملنات   الكار تلنات الات أخرى مث  بـ ل د مركإل  ذلك يم د  أنكها يهكن 

 (Wang et al., 2011)، ات الفلن للة الهركبات  الهركبلن واته بـزري آت

 كريات الدم الحمراء إنحالل إختبارHémolyse : 

كريات الدم الحهراء إنحالل إختبارلتهاد لى  كسدة ت  اإلتقدير النشاطلة الهضادة لألأل  من 

Hémolyse   اهسرلأ  بلتجارا سه أمن ه نألنيراIn Vivo  (Banerjee et al., 2008)، 

ذ ر كثر لرضة لىج األ ا في الجس ر من الخاليا األكثر ت الدً بـكريات الدم الحهراء تمت ن أل

لى  كهلة لاللة من حت ائها إلذلك    (Abirami et al., 2014)كسدتها الحرة الهؤدية أل

 ي نات الهمدنلة كالحديد  النحاس إحت ائها لى  األإل  ضافة ااإلبـكسجلن  األبـلدات  غناوا بـالىل

(Alvarez Suarez et al., 2014)  

مة بـلىدو ن الغلر مش( (Glucolipidesلدات السكرية  بـكسدة الىلأتمه  الجذ ر الحرة لى  

دثة مح ،((Usha et Yogish, 2016الزمي لىخىلة بـاله ل دة لى  لى  مست ى الغشاء ال

إل  زيادة نفاذية الهاء بـلن ال سط الداخ    الخارج خى ي، ما يسهح بـذلك فرقا في الكه ن بـ

في حد ث حى ل خى ي ب بـتسمها ت (Marc et lemullois, 2006)داخ  كرية الدم الحهراء  

 (Lippi et al., 2006)ذلك محت ى كرية الدم الحهراء في ال سط الخارج خى ي بـا محررً 

الت   بـثلر لى  مل لتها   لى  له  الهستقأخالل الت منختالل في  ظائفها إإل  ذلك بـمؤديا 

 ( .  2019شرادة،ل ادي )غشلتها أنزيهات الهدمجة في اإل
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لن بـنحالل اإل نسبفي ب ذبـكريات الدم الحهراء نالحظ تذإنحالل إختبار نتائحمن خالل  

حهض )الهرلمي  الهركب نفردإحلث ، الهرلمي  الهركباتات الهدر سة  بـمستخىصات الن

تف ق مستخىص  كها نالحظ ات الهدر سة، هستخىصالبـثر  قائ  مقارنة أأفض  بـ (لكبـسك راأل

لكريات إنحالل ة نسبأدن  تسجل  بـ S. Fruticosaات بـلى  مستخىص ن  S. Mollisات بـن

DPPHإختبارذه النتائج تت افق ن لا ما مع النتائج الهتحص  لىلها في  و .الدم الحهراء
•
    

Redicing power  حلث تحصىنا فلها لى  نشاطلة مضادة لالكسدة ق ية له ما . 

إل  اتلة بـكريات الدم الحهراء لىهستخىصات النإنحالل  نسبفي ب بـذا التذوب بـس إرلاع منه يهكن 

لديدات  أن ) 2011دهللا،بـ لبـدمحم )ات الفلن للة لىملنات الهدر سة، حلث أشار الهركبن للة  كفاءة 

ذلك من خالل منع لهىلة ترفع من إمكانلة حهاية االغشلة الحل ية،    الفلن ل   الفالف ن يدات

 Kalaivani)طات لىم ام  الهؤكسدة بـحلث تمه  كقناصة   كهث.  اسطة الجذ ر الحرةبـتاكسدوا 

et al., 2011).ل ل للة بـد روا الفمال في خفض نفاذية االغشلة الإل  ضافة اإلبـ(Judith., 

2005). 

ر م قما بـغشلة الخى ية التي تمتته ضع الفالف ن يدات ضهن األإل   ذلك أيضايم د  أن  يهكن أ

اتلة لى  بـحت اء الهستخىصات النإمدى   أ (Valente et al., 2010)لدات بـكسدة الىلأل

حهايتها من لهىلة  لة كريات الدم الحهراء   غشأندماج ضهن ف ن يدات التي لها القدرة لى  اإلالفال

  مشتقاته  (Flavonol) ات الفالف ن لبـ، حلث تهىك مرك(Chaudhuri et al., 2007)كسدة األ

 Ortho-dihydroxylنلة بـحت ائها لى  ذلك إلالسكرية القدرة لى  حهاية كريات الدم الحهراء   

 .  .(Dai et al., 2006)كسدة  ترفع من قدرته الهضادة لأل Eتتفال  مع فلتاملن  أنالتي يهكنها 
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الهنتجات هدف تثهلن بـالسن ات الجارية    مستجداته في  الحديث تط ر المىمع ا تهاشلً 

في اآل نة  احثلنبـال لدىلربـوتهام كإر مح  بـالتي تمت  الصحرا ية،لة بـاتات الطبـلىنلملة بـاالط

 لألكسدةدراسة الهحت ى الفلن لي  النشاطلة الهضادة إل  حثي بـت  التطرق في وذا المه  ال األخلرة

ع لىمائىة الرمراملة بـالتا Suaeda Mollis،Suaeda Fruticosa ات الس يداءبـنلن للن من 

Chenopodiacaea ة القرنفىلاتبـ الهصنف تحت رت. 

زواروا من مناطق مختىفة من الصحراء إاتات خالل فترة بـجهع النبـوذه الدراسة  دأتبـ

لمهىلة  تهلئتهاأل  من ي م  من ث  طحنها 15 الجزائرية،  تجفلفها في غرفة مه ات لهدة 

ب كهذيستمهال الهلثان ل إب Soxhlet اسطة لهاز بـستخالص تهت لهىلة اإلحلث . ستخالصاإل

مها . اتبـالنألزاء ل ل للة  اله ل دة في بـات التي لها فماللة الهركبستخراج ممي  إي يهكنه بـقط

لى  أ S. fruticosaات بـمستخىص ند ن ، حلث الهستخىصات  %Rمرد د نسبتقدير بـيسهح 

 . S. mollisات بـهستخىص نبـة مرد د مقارنة نسب

من لديدات من خالل تحديد كهلة ك   الفلن لي تقدير الهحت ىستخالص، ت  مد لهىلة اإلبـ

سفرت النتائج لن غن  كال أاتلة، حلث بـفي الهستخىصات الن الفلن ل، الفالف ن يدات،  التانلنات

لى  أذي د ن ال S. Mollisات بـاتجاه نبـاين بـات الفلن للة مع  ل د تالهركببـاتلن الهدر سة بـالن

 . القل  في ك   التقديرات

اتلن الهدر سلن ت  تقدير النشاطلة الهضادة بـل ل للة لىنبـغلة دراسة  مقارنة الفماللة البـ 

DPPHالجذر الجر إختبار :اراتبـختإا لى  ثالثة لتهادً إ ذلك  لألكسدة
•

 لةرلالاإلالقدرة إختبار، 

 أنحلث أظهرت نتائج ك  منها  ،Hémolyseكريات الدم الحهراء إنحالل إختبار  FRAPلىحديد 

 S. mollisات بـرة مضادة لألكسدة مع  ل د تفا ت حلث تف ق مستخىص نبـاتلن كفاءة ممتبـكال النل

قه في ذلك من خالل تف   S. fruticosaات بـهستخىص نبـذ ر الحرة مقارنة ح لىجبـأفض  فم  كابـ

 . الهمتهدة لألكسدةالنشاطلة الهضادة ارات بـختإك   

ل ل للة   بـا لى  النتائج الهتحص  لىلها من خالل وذه الدراسة اللتهادً إق  بـا مها سنطالقً إ

اتلة  كذا محت اوا الكهي  الن لي من بـمرد د الهستخىصات الن أن، يهكن استنتاج الفلت  كلهلائلة

ل ل للة فمالة من بـاتات الهدر سة أوهلة بـلىن أنال احد،  تغلر الن ع من الجنس بـفلن الت يتغلر ال

ات الفلن للة د ر الهركبات من بـلهحت ى الن أنج تخالل كفاءتها الق ية الهضادة لألكسدة، كها نستن
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أكبر بـالهستخىص الذي تف ق أظهر حلث ( شطة الهضادة لألكسدةناأل)ها تحديد فماللت أساسي في

  .ح لىجذ ر الحرةبـكافض  فم  فلن لي أمحت ى 

تك ن وذه الدراسة األ ل   أنبـم  إذ نأ ىلةبـالت صلات الهستق مضبـبـا نخت  وذا المه   أخلرً 

ب ستغاللها في شت  الهجاالت كالتغذية  الطداية لتثهلن منتجاته  إبـات الس يداء بـمن ن لها لى  ن

ه الدراسة تحفلزية لدراسات تك ن وذ أنم  كها نأ،  غلروا الحديث  الصلدلة  كذا في مجال التجهل 

اتات الصحرا ية الجزائرية بـخاصة  ك  الن ات الصحرا يبـكثر تمهقا  ت سما ح ل وذا النأخرى أ

 ،كتلريابـشطة الهضادة لىنكاأل ل ل للة األخرىبـال ثلراتهتأب دراسة ك  ل انبـيهت   أن،  لامة

هحلطه  تأثلر بـلالقته دراسة فماللتها  كذا إختبارات  بـات وذا النبـلزل لهلع مرك  يت أن نقترح 

 .ل ل ليبـنشاطه المحت اه الفلن لي  لى  لى   ذلك
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 باللغة العربية المراجع : أوال

 ،26-25لىنشر  الت زيع، ص اللاز ريالتاكسدي دار اإللهاد  :(2021)الهاللي،ل . 

  ،النباتممات الطبلممة الهتدا لممة فممي الهنطقممة الشممهاللة ل اليممة سممطلف، دراسممة  :(2010)،.بوووخبتي

ذكرة لنلم  شمهادة  النشاطلة ضد البكتلريا لزي تهما األساسملة، مم Menthaتشريحلة لن للن من لنس 

 ماللستلر، لاممة فرحات لباس، سطلف، الجزائر 
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