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 الخالصة

لفصةل وتشةخيا المركبةات الفينوليةة لعشةرين نةو   الدراسة في مختبرات كلية الزراعةة والغابةاتأجريت 
نبةةاتي تسةةتخدامفا  فةةي التصةةنيف النبةةاتي ول تةةم الحصةةول علةة  المسةةتخلا الخةةام الخةةالي مةةن الةةد ون بطري ةةة 

مةليبات واسةتعملت ت نيةة األيثةر البترولةي واأليثةانول( ك)اتستخالا التعاقبي بجفاز السوكسليت باستخدام مليبي 
مركة   فينةولي   72في تشخيا  له المركبةات. وأهفةرت النتةافص فصةل  (TLC)كروموتوغرافيا الطب ة الرقي ة 

 ,Salicylic acid, Vanillin, Catechol, Gallic acid, p–Hydroxybenzoic acid Resorcenol) و ةي

Coumarin, Phenol, Cinnamic acid, Rutin,  Quercetin, Kaempferol,   Hydroquinone, Syringic 

acid, Ellagic acid, Myricetin, Apigenin, Ferulic acid, Lutelen, Catiechin, Afzelechin, 

Epiafzelechin) ,Esuliten, Apicathichin, Gallocatechin, Herniaren, ,Thymol)   وأهفةةرت النتةةافص
الجةنس الواحةد وبةين األنةوا  مةر اشةترام عةدد مةن األنةوا  النباتيةة وجود اختالفات بين المركبات الفينولية ضمن 

 ( Quercetin, Salicylic acidضةةةمن الجةةةنس الواحةةةد فةةةي عةةةدد مةةةن المركبةةةات الكيميافيةةةة وكةةةان مركبةةةا )
 جةةةةةنس و Trifolium والمتمثلةةةةةة بجةةةةةنس  Fabaceaeاألكثةةةةةر تواجةةةةةدا فةةةةةي جنسةةةةةين مةةةةةن العافلةةةةةة الب وليةةةةةة 

Onobrychis نةةوعي العافلةةة النجيليةةة وجةةود اختالفةةات بةةين ا أهفةةرت النتةةافصوPaoceae  النةةو  األول الشةةعير
 H. bulbosumوالنو  الثاني الشعير البصلي   Hordeum glaucum البري

فةظهفرت النتةافص وجةود اختالفةات فةي تواجةد مركبةات فينوليةة فةي  Fagaceaeأما بالنسبة للعافلةة الزانيةة 
اختالفةات عديةدة  واهفةرت النتةافص وجةود Quercus  aegilopsط العادي  والبلو Q. infectoriaبلوط العفا 

فةةي أنةةوا  وعةةدد ونسةة  المركبةةات الفينوليةةة بةةين األنةةوا   و ةةله اتختالفةةات بةةين األنةةوا  النباتيةةة فةةي المحتةةو  
 .كانية اعتماد ا كمؤشر تصنيفي مفمالكيميافي خير دليل عل  وم

 .الفينولية تالمركبا ,اتستخالا التعاقبي ,األنوا  النباتية ,التشخيا النباتي :الكلمات المفتاحية

 .72/4/7103: وقبوله،  73/5/7103 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

 تصنيف النباتات اعتمادا عل  طبيعة المركبةات الكيميافيةة Chemotaxonomyيشمل التصنيف الكيميافي 

 .التي تحتويفا الخاليا واألنسجة النباتية

الصةعبة التشةخيا  ةللتمييز بةين األنةوا  ألنباتية مفمة ةتصنيفي أدلة ةالمركبات والمستخلصات ألكيميافي تعد
المختلفةة,  ةتصةنيفيالجزء مكمل ورفيسةي للدراسةات  و يالمختلفة  ةللعالقات بين المرات  ألتصنيفي اجيد امؤشرو

 الد نيةةكةالفينوتت والتانينةات والحةوام  يةة ألكيميافبوجةود أنةوا  مةن المركبةات معينةة  أنةوا وأجناس ول تنفرد 
والد ون والكربو يدرات والبروتينات وغير ا وون الخصافا ألكيميافية للمنتجات الثانوية فةي النبةات والتربينات 

   .تعد مؤشرا للعالقات التصنيفية بين المرات 

خةر  وتكةون علة  جانة  مةن ألتصنيفية المختلفة أكثر من ألمهفرية وتهفر ارتباطا عاليا مةر الصةفات األ
ولكةن ت يمكةن اعتماد ةا دلةيال تصةنيفيا جيةدا  األ مية في رسم العالقات الواسعة بةين المراتة  التصةنيفية المختلفةة

ان  Luchsinger (0721) و Samuel أكةةةةةةد( وHeyood ,0723وDavis) بعيةةةةةةدا عةةةةةةن األدلةةةةةةة األخةةةةةةر 

 ةت ريبةا وسةفول ةفي جمير النباتات ألراقية المطلق لوجود اللفالفينويدات استخدامات مفمة في التصنيف الكيميافي 
 مفمةة ةثبوتفا الكيميافي أسفم في اعتماد ا كمؤشةرات تصةنيفي كما أن ,كميتفا قليلةفصلفا وتشخيصفا مفما كانت 

                                              

 .البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول
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الشةفوية  العافةد للعافلةة Salvia( دراسةة كيميافيةة تصةنيفية ألربعةة أنةوا  مةن جةنس ال 0714كما أجةر  احسةان)
Lamiaceae لألنوا  األربعةة باسةتخدام ت نيةة  ال استخلا وشخا الزيوت الطيارةTLC  ووجةد اختالفةات فةي

 ( ان  نةام دراسةات0711ولكةر لفتةه ) األنوا  لفله صفة تصنيفية لألنوا  األربعة والتي تعد المركبات الكيميافية

ـ ت الكيميافيةةة بةةين أنةةوا  جةةنس الةةتواجةةد المحتويةةا تشةةير ولةة  وجةةود امكانيةةة اسةةتخدام األخةةتالف فةةي كيميافيةةة
Plantago المةةواد فةةي عمليةةة التصةةنيف الكيميةةافي ومةةن  ةةله Fatty acid, Salicylic acid, Tanin), 

Manitol),  (عشةةةةرة مركبةةةةات تعةةةةود ولةةةة  المجةةةةامير الفينوليةةةةة 0777)وشخصةةةةت المشةةةةفدانيphenolic 

compounds  فةةي عةةدة أنةةوا  مةةن جةةنس الOnosma  التةةابر لعافلةةة لسةةان الثةةورBoraginaceae  ال أبةةدت

أنواعه تغايرات واسةعة مةن حيةث احتواففةا علة  المركبةات الكيميافيةة ال هفةرت مركبةات فةي أنةوا  محةددة دون 
 وآخةةرون Grazierولكةةر  (Syringic acidو Elagic acid) ,Rutine األخةةر  ومةةن المركبةةات المشخصةةة

كظسةاس تصةنيفي فةي  اعتمةدت ةمعينة ةالتةي تنفةرد بفةا أنةوا  نباتية الكيميافيةةت ون العديد من المستخلصا( 7112)
عةددا مةن المركبةات الفينوليةة شةكلت التانينةةات  (7112)وشةخا المفتةي  .ةألحديثة ةألتصةنيفي ةالدراسةات ألكيميافية

ت ومةن  ةله فةي المسةتخلا اتيثةانولي لفةلا النبةا Quercus aegilopsالجزء األكبر منفا في قلف بلةوط األكةل 
 وتمكةةن ,(Afzelechin Gallocatechin, Phloroglucinol, Elagic acid, Gallic acid)المركبةةات 
بطري ةةة التصةةنيف الكيميةةافي  Potamogetonفةةي جةةنس بعةة  األنةةوا  ألنباتيةةة مةةن تصةةنيف (7101) المنةةديل

وطري ةةةة  HPLCالمستخلصةةةات ألنباتيةةةة التةةةي حصةةةل عليفةةةا بت نيةةةة  باتعتمةةةاد علةةة  المركبةةةات الكيميافيةةةة فةةةي
مةن  ول تمكةن مةن فصةل أربعةة أنةوا  وسجل نوعةا جديةدا فةي العةراق باسةمه TLCكروماتوغرافيا ألطب ة الرقي ة 

مةر فيتامينةات  (وفييوماريةم ألماليةم ,المالةم ,حةام  التارتاريةم)و ي  بين األنوا  األحما  العضوية المختلفة
  مختلفةةةةة اسةةةةتخدمفا فةةةةي التمييةةةةز بةةةةين األنةةةةوا  النباتيةةةةة فةةةةي تصةةةةنيف أفةةةةراد  ةةةةلا الجةةةةنس, ودرسوصةةةةبغات 

Saviranta   نبةات النفةل نةو  المركبات الفينوليةة الموجةودة فةي (7101)وآخرون Trfolium pretense L.  ول
لفةا تةظثير ايجةابي وأثبةت وجةود مركبةات فينوليةة TLCبت نيةة  نوعا من المركبات الفينوليةة 71من تشخيا  تمكن

المكونةات  (7107كما درس التكاي ) ,في الت ليل من األضرار الناجمة عن نشاط األوزون عل  الحيوان واإلنسان

باسةتخدام خمسةة  السوكسةليت زبواسةطة جفةا الكيميافية الثانوية في أشجار السبحبح باستخدام اتستخالا التعاقبي
كروموتوغرافيةا الطب ةة الرقي ةة  مضي للمستخلا الخام واستخدم ت نيةمليبات مختلفة وقام بإجراء عملية تحلل حا

TLC  للكشةةف النةةوعي وت نيةةةHPLC  لتشةةخيا أنةةوا  المركبةةات الفينوليةةة ومةةن المركبةةات المفمةةة التةةي تةةم
( ودرسةت Gallic acid, Salicylic acid, Quercetin, Luteolin, Apigenin) Kampferolتشخيصةفا
والفلفلةي  Mentha spicataات الكيميافية للزيت في نةوعين مةن النعنةا   مةا األخضةر ( المركب7107الفاشمي )

Mentha pipirita  حيةةةث اسةةةتخدمت ت نيةةةة كروماتوغرافيةةةا الطب ةةةة الرقي ةةةةTLC حيةةةث اسةةةتخدمت جفةةةاز ,

حةةام  الساليسلسةةم )السوكسةةليت باسةةتخالا عةةدد مةةن المركبةةات الفينوليةةة وتشخيصةةفا ومةةن  ةةله المركبةةات
ن وبارا يدروكسي حام  البنزويم وحام  الكاليم والريسورسةينول والفينةول والكورسةتين( وأهفةرت والفانيلي

 الدراسة وجود اختالفات معنوية في تراكيز الزيت باختالف فترات النمو.

 وطرائقه البحث مواد

عنةد  7100عةام أجريت  له الدراسة في مختبرات كلية الزراعة والغابات وجمعت العينات في ربيةر  الموقع: -1
 70مدينةة الموصةل   وجراء المسح النباتي من منط ة أتروش )جبل وادي قير( وي ةر  ةلا الجبةل ولة  الشةمال مةن

شرقا ويتراوح ارتفا  المنط ة  º 19 43شمات وخط طولº36 45 بال ر  من منط ة أتروش عل  خط عر  كم
 .  سطح البحرم عن مستو (530 –1100)التي جمعت منفا العينات النباتية بين

تحتةةوي األنسةةجة النباتيةةة علةة  العديةةد مةةن المركبةةات الفينوليةةة والتةةي يوصةةف  الك م ائ ةةا: االدراسةةا النيةة     -2
والتي توجد  (,7112,وآخرون Malencic) ومنفا الفالفينويدات Antioxidantsبعضفا بظنه من موانر األكسدة 

وما بصورة حرة أو علة  شةكل كاليكوسةيدات مةن خةالل اتحاد ةا مةر وحةدات سةكرية مثةل الكلوكةوز أو التانينةات 
للا تم اللجةوء لعمليةة التحلةل ألحامضةي بعةد الحصةول علة  مسةتخلا اتيثةانول لفةم  (,0771 ,الحمداني وم داد)

تمييز بين األنوا  النباتية ضمن الجةنس الواحةد عنةد اترتباط من اجل تشخيا فينوتت حرة يمكن اعتماد ا في ال
 كةةدتفلاسةةتخدامفا  ارتظينةةا فظننةةا . ونهةةرا أل ميةةة الفينةةوتت فةةي التشةةخيا والتصةةنيف النبةةاتيTLCتطبيةةق ت نيةةة 

 دألنباتيةة عةن بعضةفا الةبع  وتشخيصةفا وتصةنيففا باتعتمةا  . وتةم فرزاألنةوالواحةداالجنس  أنوا تصنيفية بين 
( 7111الكاتة  ) ,(1988) (, الةراوي0727) ,Reader (,0722وآخةرون ) Guest فلةورا ألعراقيةةعل  كت  ال

 .جامعة الموصل وضافة ول  خبرة الباحثين –ومعش  كلية العلوم  (2010)و علي وآخرون
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علةة  المصةةادر الخاصةةة بالتصةةنيف الكيميةةافي  اإلطةةال مةةن خةةالل  جةةاءت  ةةله الدراسةةة :الدراسةةا الك م ائ ةةا -3
بتطبيةق ت نيةة  ,بةين األنةوا  للتمييز امفم امرجع تعد والتي تحتويه من مواد كيميافية وما باألنوا النباتي والخاا 

TLC تعةود ولة  نوعةا نباتيةا  71تةم اختيةار ال ,لواحةداالجةنس  أنةوا بةين , وللم في التشخيا والتصنيف النبةاتي
يبةين األنةوا  النباتيةة  (0والجةدول ) ,والشجيرات واألشجار الحشافش واألعشا ن م أجناس 7اتية وستة عوافل نب

 .TLCالتي تم تشخيا مركباتفا الكيميافية باستخدام ت نية 

 المركبةة فيمةا يتعلةق بالحشةافش واألعشةا  تةم اختيةار أربةر عوافةل نباتيةة و ةي العافلةة -:الحشائش واألعشاب -أ
(Asteraceae والنجيلية Poaceae  والب وليةFabaceae والشفوية Lamiaceae ) متمثلة بجنسةين مةن العافلةة

 :و ي ثالثة أنوا  Centaurea ـوتضمن جنس ال (Lactuca, Centaurea)المركبة 

(Centaurea pallescens وCentaurea solstitialis, وCentaurea calcitrapa  بينمةةا تضةةمن جةةنس
بينمةا تضةمنت العافلةة النجيليةة  (Lactuca orientalis, Lactuca scariola)وعين نة Lactucaالخةس البةري 

أمةا العافلةة  (H. glaucum, Hordeum bulbosum) :نةوعين الةلي شةمل Hordeum جةنس الشةعير البةري
 :اللي شمل ثالثة أنوا   ي Trifolium ما جنس  الب ولية فتضمنت جنسين

(T. campestre, T. palaestiina, Trifolium purpureum)  أمةةةا الجةةةنس الثةةةاني ففةةةو الكطةةة 
Onobrychis  وتضةةمن نةةوعين  مةةا(Onobrychis crista-galli, O. caput-galli)  أمةةا العافلةةة الشةةفوية

والثةاني  ,Salvia aegyptiaca Salvia officinalis :وتضةمن نةوعين Salviaفتضةمنت جنسةين األول جةنس 
 . Thymus kotschyanus , Thymus syriacus: نوبنوعي Thymusجنس الزعتر البري 

 
 .TLC يبين األنوا  النباتية التي تم تشخيا مركباتفا باستخدام ت نية (:0) الجدول

Table (1): Plants species identified their crude by using TLC technique     

 التسلسل
Number 

 األنوا  النباتية
Species 

0 Lactuca orientalis 

7 Lactuca scariola 

3 Hordeum glaucum 

5 Hordeum bulbosum 

4 Centaurea pallescens 

2 Centaurea solstitialis 

2 Centaurea calcitrapa 

1 Trifolium purpurium 

7 Trifolium campestri 

01 Trifolium palaestina 

00 Onobrychis crista galli 

07 Onobrychis caput galli 

03 Thymus kotschyanus 

05 Thymus syriacus 

04 Crataegus azarolus 

02 Crataegus monogyna 

02 Salvia officinalis 

01 Salvia aegyptiaca 

07 Quercus infectoria 

71 Quertcus aegilops 
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متمثلةةةةة بجةةةةنس  Rosaceae العافلةةةةة الورديةةةةةتةةةةم اختيةةةةار عةةةةافلتين األولةةةة   ةةةةي  :األشةةةةوار والشةةةةو را  -ب
والعافلةةة الزانيةةة  ,C. monogynaو  Crataegus azarolusال تةةم اختيةةار نةةوعين  Crataegusالزعةةرور

Fagaceae  متمثلة بجنس البلوطQuercus واللي شمل نوعين :Quercus aegilops  وQ. infectoria. 

 Thin layerرافيةا الطب ةة الرقي ةة غكروماتو ت نية تم وتبا : الع  ا  ال بان ا المركبا  ال   ول ا في نشخ ص -4

chromatography فصل وتشخيا عدد من المركبات الفينولية في عملية: 

نوعةةا نباتيةةا  71 تةةم اسةةتخدام:  Thin layer chromatographyراف ةةا القبقةةا الرق قةةا غكرومانو نق  ةةا
اسةةةةتخدام الطري ةةةةة التةةةةي ( تلةةةةم األنةةةةوا  وتسلسةةةةالتفا ال تةةةةم 1) الجةةةةدول( أجنةةةةاس مختلفةةةةة ويبةةةةين 7تمثةةةةل)
 .الكشف عن  له المركبات وبطري تينالفصل و ( فيHarborne 0723(لكر ا

 :اتتيةالخطوات  أجريت بإتبا القر قا البس قا:  -أ

تةةم سةةح ه وطحنةةه باسةةتخدام مطحنةةة ومةةن األنةةوا  المدروسةةة  مةةن كةةل نةةو  األوراق والسةةي ان() تةةم تجفيةةف -0
  مش 71الفتحات  حجمكفربافية 

% وتركةت فةي 21 بتركيةز مليلتر من الكحول األثيلي 41 وليفا ال  بيكر وأضيف من كل عينة نباتيةغم 4ن ل  -7
 .ساعة 27 درجة حرارة الغرفة لمدة

 .م◦ 51جة حرارة مل بدر 74 ول  الترشيح وركز الراشح المستخلاق باستخدام ور لمحلولا تم ترشيح -3

 .بدرجة حرارة المختبر  Air dryer تبخير الكحول بواسطة مجفف  وافي تم -5

 الراشةةةةح ورر الراشةةةةح جيةةةةدا ثةةةةم وضةةةةر فةةةةي قمةةةةر الفصةةةةل  ولةةةة  البترولةةةةيرمةةةةل مةةةةن اتيث 74 وضةةةةافةتةةةةم  -4
Separating funnel  يةةهمةةلابا ف اتيثرالبترولةةي العليةةاطب ةةة  طب تةةان واضةةحتان  مةةاوتةةرم لحةةين تكةةون 

 .ملابا فيه المركبات الفينولية األيثانول مثلالكلوروفيل والد ون األخر  وطب ة سفل  ت

ت ريبةا  فةانصةف حجم ولة المركبات الفينولية  األيثانول الحاوي عل تم تركيزتم سح  طب ة األيثانول السفل  و -2
 .بتعريضفا لتيار  واء جاف

 ,سةم (71×71وبظبعةاد ) F, 25021 Silicagelنةو    الم السليكا الرقي ة مةن األلمنيةوم مةن استعملت صفافح -2
 .دقي ة (71-04ولمدة )° ( م011-11في الفرن بدرجة حرارة ) Activatedبعد أن نشطت 

بواسةطة أنابية   (4صةغيرة مةن المسةتخلا المركةز المحضةر فةي الخطةوة ) حملت صفافح السةليكا جيةل بب ةر -1
نة وأخر  أسفل الصفيحة وكررت عمليةة التن ةيط سم بين عي0بحيث تركت مسافة  Capillary tubesشعرية 

 .دقي ة لتجف 71عدة مرات ثم تركت الصفيحة مدة 

يحتةوي علة  احةد المحاليةل المليبةة   Developing glass tankن لت الصةفيحة ولة  حةو  زجةاجي مناسة  -7
Solvents أو نهام ملي  معين وغطي بغطاء محكم. 

حجم/حجم/حجةم  4:0:5وبنسةبة  B A W( n-butanol: acetic acid: water) استعمل الملي  المكةون مةن -01
 ( مليلتةةةةةةةر مةةةةةةةن 75فةةةةةةةي فصةةةةةةةل المركبةةةةةةةات الفينوليةةةةةةةة ال تةةةةةةةم تحضةةةةةةةيره مختبريةةةةةةةا وللةةةةةةةم بخلةةةةةةةط )

n-butanol ( مليلتةةر مةةن حةةام  ألخليةةم الثلجةةي 2و )Galcial acetic acid ( 31و)  مليلتةةر مةةن المةةاء
حجم/حجةم كوسةط  (0:7)مر حةام  الخليةم بنسةبة  كلوروفورمالم طر, كللم تم استخدام الملي  المكون من 

 .ثاني لفصل المركبات الفينولية

سةم لكةل  04ت ت ةل عةن  ال تحةرم المةلي  مسةافة معينةة سةاعات ت ريبةا 2فةي الحةو  لمةدة  تركت الصةفيحة -00

 .العينات

 المفصةولةأخرجت الصفيحة من الحو  وتركت لتجف وسةجلت عليفةا المالحهةات عةن مواقةر وألةوان الب ةر  -07
Separated spots التي هفرت بالضوء اتعتيادي. 

للكشةف عةن المركبةات الفينوليةة  Developing reagents تمت معاملة الصفافح بالمواد الكاشةفة أو المهفةرة -03
( ووجةد أن اسةتخدام Harborne, 0723ومحلول فولن وبلورات اليةود) Amonia vapor األمونيا منفا بخار

ل فولن كان لفما الدور الكبير في وهفار المركبات الكيميافية الفينولية لألنوا  قيد الدراسةة مادة األمونيا ومحلو
كما وضعت بلةورات مةن اليةود داخةل حةو  وتركةت مفتوحةة ثةم وضةر غطةاء الحةو  وبةللم أصةبح فةرا  

دقي ةة  71-04الحو  مشبعا ببخار اليود ووضعت الصفيحة الحاوية علة  المةواد الفينوليةة فةي الحةو  لمةدة 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7102( 3( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (3)   7102 
 

211 

بعةةد ا أخرجةةت الصةةفيحة وسةةجلت عليفةةا المالحهةةات عةةن التغيةةرات التةةي حصةةلت نتيجةةة المعاملةةة بةةاليود فةةي 
وأجريت تجربة أخر  باستخدام محلول فولن مةر األمونيةا ال أجريةت  , لا في الحالة األول  الضوء اتعتيادي

 04يةا ووضةعت فةي الفةرن لمةدة بعد استخرار الصفيحة من الحو  وتم رشفا بمحلول فولن ثم رشةت باألمون

 قي ةةة, ثةةم تةةم تثبيةةت مواقةةر الب ةةر للمركبةةات الكيميافيةةة وتحديةةد سةةرعة الجريةةان لكةةل ب عةةة لغةةر  تشخيصةةفا
 .والكشف عنفا

( لتشخيا عةدد مةن المركبةات الكيميافيةة التةي لةم تهفةر باسةتخدام UV ـال)تم استخدام األشعة فوق البنفسجية  -05

الموجود في مختبرات كلية التربية قسم الكيميةاء وتعةد  ةله الطري ةة مةن طةرق  الكواشف ال تم استخدام الجفاز
 .HPLCوت نية  TLCالكشف اإلضافية للمركبات الكيميافية في المستخلصات النباتية المفصولة من طب ة ال 

مةةن  تةةم وعةةداد المركبةةات ال ياسةةية للمركبةةات الفعالةةة التةةي مةةن الممكةةن الكشةةف عنفةةا والتةةي تةةم الحصةةول عليفةةا -04
مخةةازن كليةةة العلةةوم وكليةةة التربيةةة وكليةةة الطةة  البيطةةري/ جامعةةة الموصةةل والمصةةنعة مةةن شةةركة فلوكةةا 

مةةل مةةن اتيثةةانول وأجريةةت عليفةةا نفةةس  31ملةةف فةةي 011ال تةةم تحضةةير  ةةله المحاليةةل بإلابةةة  ,السويسةةرية
لغةر  اسةتخدامفا  (03-2)من خطوة  الخطوات الساب ة التي أجريت مر المستخلصات النباتية لألنوا  النباتية

  اعتمةةةةةةادا علةةةةةة  قيمةةةةةةة السةةةةةةريان النسةةةةةةبي شخصةةةةةةت المركبةةةةةةات الفينوليةةةةةةة .بوصةةةةةةففا عينةةةةةةات قياسةةةةةةية
 Relative flow والخصافا اللونية للب ر المشةا دة فةي الضةوء اتعتيةادي والتغيةر اللةوني الةلي طةرأ عليفةا

 Rfـمةر الةة (Rfالنسةةبي لفةله المركبةات )بعةد اسةتعمال بخةار اليةود واألمونيةةا ومحلةول فةولن وم ارنةة الجريةان 
لمثيلتفةةا المنشةةورة فةةي األدبيةةات باسةةتخدام  Rfللمركبةةات ال ياسةةية التةةي تةةم تحضةةير ا سةةاب ا وكةةللم مةةر قةةيم 

( يبةةين قةةيم السةةريان للمركبةةات ال ياسةةية المتوقةةر هفور ةةا والمحضةةرة مختبريةةا 7والجةةدول ) الهةةروف نفسةةفا.
. وباألعتمةاد علة  TLC سةرعة الجريةان لكةل منفةا بعةد اسةتخدام ت نيةةوالتي سةيتم تشخيصةفا باتعتمةاد علة  

 .العديد من البحوث واألدبيات الساب ة

   -أجريت  له الطري ة بإتبا  الخطوات اتتية:Soxhlet  االسنخالص باسنخدام وهاز قر قا -ب
شةف عةن المركبةات الفينوليةة غم من كل عينة نباتية من العينات التي تةم اختيار ةا لعمليةة الفصةل والك 01ن ل  -0

 األيثةةةةر البترولةةةةي  مةةةةل مةةةةن 041مةةةةل واضةةةةيف اليفةةةةا  711حجةةةةم  Soxhletالةةةة  جفةةةةاز اتسةةةةتخالا نةةةةو  
Petrolium ether. 

 .ساعات 2تم ربط أجزاء الجفاز وتشغيله ولمدة  -7

مةل باسةتخدام جفةاز  74الوصةول الة  حجةم  نوتةم تبخير ةا لحةي وضعت المادة المستخلصة في علبة زجاجيةة -3

 .وحفهت في الثالجة لحين اتستعمال رالمبخر الدوا

 .مل من مادة اتيثانول 041مر وضافة  Soxhleteتم وعادة العينة النباتية ول  جفاز الي -5

 .المستخلا لغر  جمر ساعات اخر  2لمدة  تم تشغيل الجفاز ثانية -4

مةن المسةتخلا المركةز  3سةم 74ز المبخرالةدوار لغةر  تركيةزالحجم ولة جمر المسةتخلا ووضةر فةي جفةا -2
 .بعد وجراء عملية التحلل الحامضي (TLC)واللي أصبح جا زا لألختبار بت نية كروموتوغرافيا الطب ة الرقي ة 

اعيدت نفس الخطوات الساب ة في الف رة أ )الطري ة البسةيطة( وضةعت ب ةر صةغيرة مةن المسةتخلا المحضةر  -7
 كما سبق. 13( وتنتفي الطري ة بالخطوة 2خطوة )ال

من الناحية العلمية تعد الطري ة الثانية عملية وتعد من الطرافق الصحيحة لغر  الدقة في تشخيا المركبةات  -8

الموجةةودة والتةةي تتواجةةد اغلبفةةا بشةةكل كاليكوسةةيدات فةةي األنسةةجة النباتيةةة, ونهةةرا لوجةةود الفينةةوتت علةة  شةةكل 
بطة ولغر  الحصول عل  الفينوتت الحرة تةم فصةل المركبةات السةكرية عةن المركبةات غيةر كاليكوسيدات مرت

بةةاجراء العمليةةة بإتبةةا  الخطةةوات  Harborne ,0723) السةةكرية بةةإجراء عمليةةة التحلةةل الحامضةةي اسةةتنادا ولةة 

 -:اتتية

 :Hydrolysis Acidعمل ا النحلل الحامضي 

مل من حام  الفيةدروكلوريم  41لاليثانول ال  بيكر زجاجي وأضيف وليه مل من المستخلا الخام  4تم ن ل  -
 .عياري ووضر في حمام مافي 0

 .درجة مفوية 71 ةسخنت محتويات البيكر لمدة ساعة ودرجة حرار -
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 والمتوقةر هفور ةا للمركبات الفينولية ال ياسية التي تةم تحضةير ا مختبريةا Rf يمثل سرعة الجريان (:7)الجدول 
 .عليفا TLCت نية بتطبيق 

Table (2): Retention flow for standard phenolic compounds prepares in laboratory and 

expected evidence application TLC technique  

 تسلسل النو 
Number 

 المركبات ال ياسية
standard compounds 

 سرعة الجريان
Retention flow 

0 Quercetin 1625 

7 Myricetin 1655 

3 Syringic acid 1620 

5 Ellagic acid 1604 

4 Catichol 127 

2 Lutleolin 1621 

2 Esuliten 1657 

1 Kaempferol 1611 

7 Apicatichin 1657 

01 Apigenin 1617 

00 Ferulic acid 1614 

07 Gallic acid 1614 

037 Coumarin 1623 

05 Cinnamic acid 1622 

04 P- Hydroxybenzoic acid 1622 

02 Phenol 1613 

02 Resorcinol 1620 

01 Hydroquinone 1627 

07 Rutin 1652 

71 Vanillin 1621 

70 Salicylic acid 1671 

77 Catiechin 1651 

73 Gallocathechin 1631 

75 Afzelechin 1625 

74 Epiafzelechin 1627 

72 Thymol 1610 

72 Herniaren 1672 

 

 .برد المحلول ثم رشح للتخلا من الرواس  ون وجدت -

مل من خالت األثيل ولمةرتين وجمعةت الطب ةة السةفل  لتعةاد عليفةا  04ن ل الراشح ال  قمر الفصل وأضيف وليه -
دقةافق لحةين وكمةال عمليةة الفصةل وعمليةة  01مةل مةن خةالت األثيةل وتةرم لمةدة 04ال تم اضةافة  ,العملية ثانية

التحلل الحامضي وبفلا فان مستخلا خالت األثيل يحتوي علة  الفينةوتت الحةرة التةي أصةبحت جةا زة لعمليةة 
 .(Harborne, 0723باعتماد المبدأ اللي لكره ) ,TL Cالكشف باستخدام ت نية 
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ثنةةي عشةةر مركبةةا قياسةةيا تةةم الحصةةول عليفةةا مةةن مخةةازن متعةةددة ومةةن ال طةةا  الخةةاا ال تةةم ولابةةة تةةم تحضةةير ا -
وأصةبحت مركبةات قياسةية جةا زة  (7111وآخرون )  Robbert مل من اتيثانول وتم ترشيحفا 31ملف / 011
 .TLC لت نية

 والمناقشة النتائج

( TLC)تحليةةل كروماتوغرافيةةا الطب ةةة الرقي ةةة  أهفةةرت نتةةافص: TLCنق  ةةا كرومونوغراف ةةا القبقةةا الرق قةةا 

للمستخلصةةات النباتيةةة لألنةةوا  النباتيةةة التةةي تةةم اختيار ةةا تغةةايرات مةةن حيةةث محتوياتفةةا مةةن المركبةةات الفينوليةةة 
المحضةةرة مةةن المركبةةات الفينوليةةة  بالم ارنةةة مةةر المركبةةات ال ياسةةية (Rf)باتعتمةةاد علةة  قيمةةة السةةريان النسةةبي

 فصةةةل وتشةةةخيا عةةةدد مةةةن المركبةةةات الفينوليةةةة المستخلصةةةة باأليثةةةانول واسةةةتخدام محلةةةول ال ياسةةةية. ال تةةةم
 بنسةةةبة  BAW)) (n-butanol: acetic acid: water) ومحلةةةول (الكلوروفةةةورم: حةةةا  الخليةةةم الثلجةةةي)
تصةنيفية تةدعم الصةفات  كطورين ناقلين كال عل  حدة وان التشخيا الكيميةافي يمكةن ان يح ةق صةفة (5 :0: 4)

خر  التي تم اعتماد ا في تشخيا وتصةنيف تلةم األنةوا  كالصةفات المهفريةة والتشةريحية واوضةحت نتةافص األ
هفور مركبات فينولية معينة في أجناس معينة دون غير ا من األجناس وكةللم  -(3)ينهرالجدول  - له الدراسة 

 ب يةة األنةوا  وكةان عةدد الب ةردون غير ةا بينمةا هفةرت مركبةات أخةر  فةي  ألنوا  معينةة داخةل الجةنس الواحةد
مركبةةا كيميافيةةا تةةم  (72ب عةةة تباينةةت أعةةداد ا بتبةةاين األنةةوا  والمةةلي  المسةةتعمل والتةةي مثلةةت ) (032الهةةا رة )

( مركة  قياسةيا تةم تطبيةق  ةله الت نيةة عليةه 07)والتةي مثلةت  BAWتشخيا الب ر المفصولة فةي الطةور الناقةل 
ب عةة منفةا لعةدم وجةود  51  بحةوث ودراسةات سةاب ة بينمةا لةم يةتم تشةخيا مركبا تم تشخيصفا استنادا ال (04)و

بعةد  TLCمركبات قياسية لفا وتمت عملية التشخيا باألعتماد عل  المركبةات ال ياسةية التةي طب ةت عليفةا ت نيةة 
ال معةةدل الجريةةان ألنةةوا  المركبةةات ال ياسةةية  ( يبةةين0قيةةاس معةةدل الجريةةان لكةةل مركةة  قياسةةي والشةةكل ) ان تةةم

ال تةةم اعتمةةاد قةةيم السةةريان النسةةبي لفةةله المركبةةات  TLCالمدروسةةة والتةةي تةةم تشخيصةةفا باسةةتخدام ت نيةةة  (07)
( تةم تشةخيا المركبةات 71ال ياسية وبم ارنتفا مر التي حصلنا عليفا للمستخلصةات الفينوليةة لألنةوا  النباتيةة ال)

النباتيةةة المدروسةةة والتةةي اعتمةةدت عليفةةا عمليةةة  الفينوليةةة عةةن طريةةق م ارنةةة الب ةةر الهةةا رة فةةي جميةةر األنةةوا 
ب ةر المركبةات  (0التشخيا وكللم األعتماد عل  البحوث واألدبيات والدراسات المنشورة ساب ا ويوضح الشكل )

لكل مركة  قياسةي   Rf والتي تم تحضير ا مختبريا ال تم قياس قيم معدل الجريان TLCبت نية ال ياسية المفصولة

باستخدام محلةول فةولن  للم ارنة مر الب ر التي تم الحصول عليفا للمركبات الفينولية لألنوا  النباتيةوتم استخدامفا 
 ( الب ر المفصولة بنفس الت نية من المستخلصات النباتيةة المدروسةة7بينما يوضح الشكل ) ,واألمونيا كمادة مهفرة

امةا  اسةتخدام محلةول فةولن واألمونيةا كمةادة مهفةرة(  ةله الب ةر ب3واستخدام اليود كمادة مهفرة فيما يبةين الشةكل)
باسةةتخدام الكلوروفةةورم  TLCللمركبةةات الفينوليةةة المشخصةةة بت نيةةة  Rfالمفصةةولة وقةةيم  ( فيبةةين الب ةةر5الجةةدول)

لألنوا  النباتية التي شةملت حشةافش وأعشةا  وأشةجار وشةجيرات فكةان عةدد الب ةر  ,وحام  الخليم كوسط ناقل
بينمةةا لةةم يةةتم  ,( ب عةةة منفةةا31( ب عةةة شخصةةت)51) (حةةا  الخليةةم :الكلوروفةةورم)لناقةةلالمفصةةولة فةةي الطةةور ا

( 2) تشخيا ب ية الب ر لعدم توفر مركبات قياسية وبلف عدد أنوا  المركبات الفينولية التي شخصت بفةله الطري ةة
 Salicylic acid, Gallic acid, p – Hydroxybenzoic acid,Gentistic acid Syringic,): أنوا  و ي

acid Protocatechiuic,
, Hydroquinone ( ال احتةةةةةةو  النةةةةةةو (L. scariola)   علةةةةةة  مركةةةةةة  

Salicylic acidبينمةا اشةترم النوعةان , Centaurea pallescens وcalcitrapa .C   فةي احتواففمةا مركة
Salicylic acid  واشةةةتركت أنةةةوا  جةةةنس النفةةةل الثالثةةةة باحتواففةةةا علةةة (Gallic acid  واحتةةةو  النةةةو )

T.campestre علةةةة  أربعةةةةة مركبةةةةات  ةةةةي (Gallic acid,  Genttistic acid Salicylic acid , 
Syringic acid). 

لكةل  ( في تحديد المركبات الفينولية المشخصة استنادا ال  معةدل الجريةان367,0تم األعتماد عل  األشكال )
مركبةا تةم تحضةير ا مسةب ا واجريةت  07 ةله الت نيةة علة  وم ارنتفا مر البحوث واألدبيات فضال عن تطبيق منفا

ال تةم مةن  ,عليفا  له الت نية لغر  الحصول عل  معدتت الجريةان وم ارنتفةا مةر المعةدتت التةي حصةلنا عليفةا
 TLCنوعةةا مةةن المركبةةات الفينوليةةة المحضةةرة باسةةتخدام ت نيةةة  07قيةةاس معةةدل الجريةةان ل (0)خةةالل الشةةكل 

من خالل تطبيق نفس الت نية عل  عشرين نوعةا مةن  المركبات الفينولية التي حصلنا عليفا واعتماد ا في تشخيا
 نوعةةا مةةن المركبةةات الفينوليةةة فةةي المستخلصةةات النباتيةةة (72بينمةةا تةةم اكمةةال تشةةخيا ) ,المستخلصةةات النباتيةةة

البحةةوث واألدبيةةات المدروسةةة عةةن طريةةق م ارنةةة الب ةةر المفصةةولة بمعةةدتت الجريةةان مةةن خةةالل األطةةال  علةة  
باسةتخدام  TLCللمركبةات الفينوليةة المشخصةة بت نيةة  Rfالمفصةولة وقةيم  ( فيبةين الب ةر5) اما الجدول .المنشورة

 .الكلوروفورم وحام  الخليم
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 .كوسط ناقل (BAW) الملي باستخدام  المدروسة في المستخلا الخام لأليثانول للعينات النباتية TLCالمركبات الفينولية المشخصة باستعمال ت نية :(3الجدول )
Table (3): Explain the evidence of phenolic compounds in crude plants species studied by using TLC technique (BAW). 

 المركبات
Compounds   
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Lactuca orientalis      ×         ×   × ×  ×     ×  

Lactuca scariola × ×     ×    ×  ×       ×        

Centaurea pallescens  ×    ×     ×  ×             ×  

Centaurea solstitialis  ×           ×   ×       ×   × × 

Centaurea calcitrapa      ×     ×      ×     ×    × × 

Hordeum glaucum ×  ×   ×   ×   ×         ×      × 

Hordeum bulbosum    ×         × ×            ×  

Trifolium purpurium   ×   ×   ×       × × ×       × ×  

Trifolium campestri           ×  ×   ×     ×     × × 

Trifolium pallascens           × × ×   × ×     ×    ×  

Onobrychis crista -galli          ×  × ×  × ×    × ×  ×   ×  

Onobrychis caput-galli         ×  ×  ×     ×  ×  ×   × × × 

Thymus kotschyanus  ×         ×  ×   ×      ×    × × 

Thymus syriacus         ×   × ×        × ×    × × 
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 المركبات
Compounds   
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Salvia  officinalis  ×           ×   ×       ×  × × × 

Salvia aegyptiaca        ×     ×             × × 

Crataegus monogyna     ×        ×             ×  

Crataegus azarolus      ×     × × ×   ×   ×        × 

Quercus infectoria   ×  ×           ×       × × ×   

Quercus aegilops             ×   ×          ×  

 

 
     

 Figure (1): Standard phenolic compoundsn by using HPLC technique                          للمركبات ال ياسية TLC ( يبين استخدام ت نية0الشكل )

     1        2           3        4       5        6        7        8       9        10       11   12 
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  الكحةةةةولي باسةةةةتخدام المةةةةلي  للكشةةةةف عةةةةن المركبةةةةات الفينوليةةةةة فةةةةي المسةةةةتخلا TLCت نيةةةةة  :(7الشةةةةكل )
(4 :0: 5 n-butanol: acetic acid: water) BAW وسط ناقل واستخدام اليود كمادة مهفرة  

Figure (2): Evidence of phenolic compounds in crude plants species studied by BAW 

(n-butanol: acetic acid: water 4:1:5) using Ioiden I2 indicater.   

 

  

 
 

  للكشةةةةف عةةةةن المركبةةةةات الفينوليةةةةة فةةةةي المسةةةةتخلا الكحةةةةولي باسةةةةتخدام المةةةةلي  TLCت نيةةةةة  :(3الشةةةةكل )
(4 :0: 5 n-butanol: acetic acid: water) BAW  وسط ناقةل ومحلةول فةولن واألمونيةا كمةواد

 .مهفرة
Figure (3): Evidence of phenolic compounds in crude plants species studied by BAW   

 (n-butanol: acetic acid: water 4 :0: 5 ) using ammonia and folen indicater. 

 

 (3)ية المفصولة وكما  ةي موضةحة فةي الجةدول للمركبات الفينول Rf بعد أن تم حسا  قيم معدل الجريان

والتي قورنت مر قيم معدل جريان المركبات ال ياسةية التةي تةم تحضةير ا سةاب ا والتةي حصةلنا عليفةا مةن البحةوث 
 :واألدبيات تم تشخيا المركبات اتتية

(Salicylic acid, Vanillin, Catechol, Gallic acid, p – Hydroxybenzoic acid Resorcenol, 

Coumarin, Phenol, Cinnamic acid, Rutin, Quercetin, Kaempferol, Hydroquinone, 

Syringic acid, Ellagic acid, Myricetin, Apigenin, Ferulic acid, Lutelen, Catiechin, 

Afzelechin, Epiafzelechin) Esuliten, Apicathichin, Gallocatechin, Herniaren, ,Thymol) 
اختالفةات كبيةرة بةين أنةوا  الجةنس الواحةد فةي المركبةات الكيميافيةة ممةا يعةد تصةنيفا  وجود (3)ويوضح الجدول 

1     2    3     4       5   6     7     8     9    10    11   12    13   14   15   16  17   18   19  20 

1     2    3     4       5   6     7     8     9    10    11   12    13   14   15   16  17   18   19  20 
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, وتعزيزا للتصنيف المهفري والتشريحي والخلوي ال يوضح تواجد المركبات في األنةوا  النباتيةة كيميافيا وضافيا
 .كيميافية المفصولة والمشخصة لألنوا  النباتية المدروسةياتي تفصيل للمركبات ال وفيما

 
لمسةةتخلا اتيثةةانول للعينةةات النباتيةةة  TLC فةةي ت نيةةة للمركبةةات الفينوليةةة المشخصةةة Rf يبةةين قةةيم (:5الجةةدول )

 حام  الخليم كوسط ناقل :المدروسة باستخدام الملي  كلوروفورم
Table (4) Explain value of Rf for chemical compounds identified by using TLC for 

ethanol extract for plant samples by using chloroform and acetic acid 

solvent. 

 المركبات
Compounds 
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Lactuca orientalis        

Lactuca scariola   1611     
Centaurea pallescens 1615 1640 1617     
Centaurea solstitialis        
Centaurea calcitrapa   1671     
Hordeum glaucum 1614   1632   1601 
Hordeum bulbosum        
Trifolium purpurium 1614       
Trifolium campestri 1612  1617 1631 1625   
Trifolium pallascens 1614  1671     
Onobrychis crista -galli  1647 1671     
Onobrychis caput-galli  1643 1617     
Thymus kotschyanus 1612  1611   1601 1601 
Thymus syriacus        
Salvia officinalis 1612     1603  
Salvia aegyptiaca        
Crataegus monogyna 1614       
Crataegus azarolus   1671   1605  
Quercus Infectoria 1612       
Quercus aegilops 1614       

 

وجةةود اختالفةات بةةين المركبةةات الفينوليةة ضةةمن الجةةنس الواحةةد  (3يتبةةين مةن الجةةدول ) :الحشةائش واألعشةةاب -أ

وبين األنوا  مر اشترام عدد مةن األنةوا  النباتيةة ضةمن الجةنس الواحةد فةي عةدد مةن المركبةات الكيميافيةة وكةان 
والمتمثلةةة  Fabaceaeاألكثةةر تواجةةدا فةةي جنسةةين مةةن العافلةةة الب وليةةة  (Quercetin, Salicylic acidمركبةةا )
والمتمثلةة بجةنس  Lamiaceaeو نةام جنسةان مةن العافلةة الشةفوية  Onobrychisو جةنس  Trifolium بجةنس
والةلي تمثةل  Salvia و جةنس ال ,T. syriacusو  Thymus kotschyanus وشمل نوعين ,Thymusالزعتر 
ف ةد  Asteraceaeeالمركبةة  وفيما يتعلق بالعافلةة ,,aegyptiaca. S و Salvia officinalisالميرمية , بنوعين

ال تةم اختيةارنوعين األول  Lactucaتم اختيار جنسين متمثلة بخمسة أنوا  نباتية الجةنس األول  ةو الخةس البةري 
Lactuca orientalis  والثةةانيL. scariola فةةي النةةوعين األول والثةةاني  كيميافيةةة تسةةتة مركبةةا تةةم تشةةخيا
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 ,ا يمكةن عةده وحةد  األسةس التشخيصةية والتصةنيفية للنةو واختلف النوعان في المركبات الفينولية المشخصةة ممة
 والةةةةةلي تمثةةةةةل بةةةةةثالث أنةةةةةوا  و ةةةةةي  Centaureaأمةةةةةا الجةةةةةنس الثةةةةةاني لفةةةةةله العافلةةةةةة فتمثةةةةةل بجةةةةةنس ال 

Centaurea pallescens و solstitialis. C  وcalcitrapa. C,  خمسةة أنةوا  مةن  احتو  النو  األول عل
, Cinnamic acid) مةةةن المركبةةةات  ةةةي ألول والثةةةاني فةةةي ثالثةةةة انةةةوا اشةةةترم النةةةو  ا,المركبةةةات الفينوليةةةة

Quercetin, Salicylic acid),  النوعةةان الثةةاني والثالةةث علةة  سةةتة مركبةةات فينوليةةة واشةةترم النةةو   واحتةةو
 عشةرة انةوا وتم تشخيا  (Gallocathechin, Hydroquinon,Salicylic acid)في  مر النو  األول ثالثال

 ,Hydroquinone, Cinnamic acid, Apicatichinو ي )الفينوليةةةة لألنةةةوا  الثالثةةةةمةةةن المركبةةةات 

Quercetin, Catechol, Gallocatechin ,Ellagic acid, Ferulic acid,Salicylic acid,(Thymol 
لم تشخا مركبات أخر  بسب  عدم الحصول علة   بينما Salicylic acid واشتركت األنوا  الثالثة في مرك 

أهفةرت النتةافص  Hordeumف ةد تمثلةت بجةنس الشةعير البةري  Poaceaeأما العافلة النجيليةة  ,ال ياسية باتالمرك
والنةو  الثةاني الشةعير البصةلي  Hordeum glaucum وجود اختالفات بين النوعين النةو  األول الشةعير البةري

H. bulbosum اربعةةة ف ةةد تةةم تشةةخيا الثةةانيأمةةا النةةو   فةةي النةةو  األول فينوليةةةمركبةةات  سةةبعة شخصةةت ال 

 لب وليةةةاأمةةا العافلةةة  , ةةله المركبةةات مركبةةات تشخيصةةية وتصةةنيفية للتمييةةزبين النةةوعين ال تعةةدمركبةةات فينوليةةة 
Fabaceaeمتمثلةة بجنسةةين  مةةا جةةنس النفةةلوال Trifolium   وجةةنس الكطةةOnobrychis,احتةةو  الجةةنس  ف ةةد

هفةرت ا T. palaestinaوالنةو  T. campestre و Trifolium purpureum و ةي نةوا ااألول علة  ثالثةة 

فةي النةو   وسةبعة مركبةاتمركبات فةي النةو  الثةاني  وستةفي النو  األول  ةكيميافي ثمانية مركباتالنتافص وجود 
اشةترم النوعةان و (Salicylic acid ,Ellagic acid)وكانةت المركبةات المشةتركة بةين األنةوا  الثالثةة  ,الثالةث

 Ellagic adid, Salicylic)بينما اشترم االثةاني والثالةث فةي مركبةات ,(Catechol) في مرك  األول والثالث

acid,Gallocathechin و Quercetin) بين األنوا  النباتية لجةنس ال  في وجود  له المركبات يعد اتختالفو
Trifolum  لب وليةةاس الثةاني للعافلةة الجةن ,التمييةز بةين األنةوا التشةخيا و فةي  ةااعتماد ومكانية خير دليل عل 

 تسةةعةاهفةةر اختالفةةا بةةين النةةوعين فةةي تواجةةد المركبةةات الفينوليةةة ف ةةد تةةم تشةةخيا  Onobrychisو ةةو الكطةة  
وكانةت المركبةات  Onobrychis caput-galliو  Onobrychis crista-galliين فةي النةوعمركبةات فينوليةة 
 .(Salicylic acid, Kaempferol ,Quercetin)النوعين  ي  المشتركة بين

  تةةةةم تشةةةةخيا سةةةةبعة مركبةةةةات كيميافيةةةةة لنةةةةوعي الزعتةةةةر Lamiaceaeفيمةةةةا يتعلةةةةق بالعافلةةةةة الشةةةةفوية 
Thymus kotschyanus  وThymus syriacus  وكانةةةةةةت المركبةةةةةةات المشةةةةةةتركة بةةةةةةين النةةةةةةوعين 

(Quercetin, Salicylic acid ,Thymol و (Apicatichin أمةةا جةةنس الSalvia خيا سةةبعة ف ةةد تةةم تشةة
 Salvia بينما تم تشخيا اربعة أنوا  في النةو  الثةاني officinalis Salviaمركبات في النو  األول الميرمية 

aegyptiaca ( وكانةةت المركبةةات المشةةتركة للنةةوعينQuercetin, Salicylic acid ,Thymol).   ان تواجةةد

وكللم فان اتختالفةات  ,الفوافد الطبية الكبيرة لفلا النو يعزز   لا العدد من المركبات الفينولية في نبات الميرمية
في المركبات الفينولية تعد خير دليل عل  ومكانيةة اسةتخدام التصةنيف الكيميةافي لتشةخيا األنةوا  المختلفةة داخةل 

 .الجنس الواحد

 Rosaceae رديةةةاألولةة   ةةي العافلةةة الو, تةةم اختيةةار عةةافلتين مةةن األشةةجار الغاباتيةةة -:األشةةوار والشةةو را  -ب
  Crataegus monogynaال تةةةةةةةةةم اختيةةةةةةةةةار نةةةةةةةةةوعين:  Crataegusمتمثلةةةةةةةةةة بجةةةةةةةةةنس الزعةةةةةةةةةرور

وتمثلت بجةنس البلةوط والةلي شةمل نةوعين  Fagaceae  و العافلة الثانية  ي الزانية Crataegus azarolus و
النةةو  األول مةةن  انةةه فةةي (3)ويبةةين الجةةدول  ,Quercus aegilopsوالثةةاني  Quercus infectoriaاألول

,أمةا Phenol ,Quercetin, Salicylic acidمةن المركبةات الفينوليةة و ةي  الزعةرور تةم تشةخيا ثالثةة أنةوا 
, Quercetin, Esuliten ,Gallocataechinالنةةةو  الثةةةاني فتضةةةمن وجةةةود سةةةبعة مركبةةةات مشخصةةةة و ةةةي )

Herniaren,  Ellagic acid,Thymol,Hydroquinon ) وكةةةان مركةةة  الQuercetin  مشةةةترم بةةةين
فينوليةة مشخصةة  فظهفرت النتةافص وجةود سةتة مركبةات جنس البلوط Fagaceae بالنسبة للعافلة الزانية ,النوعين

والةلي يشةخا قبةل وجةراء عمليةة التحليةل  (Rutin) من ضمنفا مركة  Quercus infectoria في نو  البلوط

ن  ةةلا النةو  لةةم ن ةم بةةاجراء التحليةل الحامضةةي الحامضةي وب يةةت األنةوا  األخةةر  كاليكوسةيدات مجفولةةة علمةا أ
 ,Salicylic acidف ةةةةد احتةةةةو  علةةةة  ثالثةةةةة مركبةةةةات و ةةةةي ) Quercus aegilopsعليةةةةه, أمةةةةا النةةةةو  

Quercetin, Ellagic acid( فيبيةين ان نةو  الزعةرور5) ( اما الجدول Crataegus monogyna   قةد احتةو
علةةةةةة  مةةةةةةركبين فينةةةةةةوليين  Crataegus azarolusواحتةةةةةةو  النةةةةةةو Gallic acid علةةةةةة  المركةةةةةة 

 والثةةةةةةاني  Quercus infectoria أمةةةةةةا نوعةةةةةا البلةةةةةةوط ,Protocatechuic, (Salicylic acid) مةةةةةا
Quercus aegilop   ف د احتويا عل  المركGallic acid. 
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 ,Alessandro (0717) ,(0714تتفق مر ما توصل وليه العديد من الباحثين منفم احسةان ) ون  له النتافص
Al-Daodi (1998), (7111)النافةةةة   ,(7115) الرجبةةةةو,  Niina ( 7117وآخةةةةرون), ( 7107التكةةةةاي )
( والةةلين اثبتةةوا أ ميةةة  ةةله النباتةةات طبيةةا نتيجةةة احتواففةةا علةة  المركبةةات الفينوليةةة المتوقعةةة 7107والفاشةةمي )

 .وحس  البحوث المنشورة
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A. Y. S. Al-Naman
(1)

 Y. M Q. Al-Alousy(2)
 A. Y. S. Al-Naman

(3)
 

(1)
 Ministry of Agriculture / State company of horticulture and forestry.  

(2)
 Forest Dept. / College of Agriculture and forestry / Uni. of Mosul.  

(3)
 Science Dept. / College of Science / Uni. of Mosul. 

E-mail: Shareefadeeba@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

This study was carried out in the laboratory of college of agriculture and forestry 

to identifying the phenolic compounds for twenty kinds of plants used in plant 

identification, The crude lipid free extract was prepared by using soxhlet and 

Petroleum ether and Ethanol as a solvent, Thin layer technique was used for determine 

phenolic compounds in the extract. The results showed the isolation of 27 phenol 

compounds including Salicylic acid, Vanillin, Catechol, Gallic acid,  

p–Hydroxybenzoic acid Resorcenol, Coumarin, Phenol, Cinnamic acid, Rutin, 

Quercetin, Kaempferol, Hydroquinone, Syringic acid, Ellagic acid, Myricetin, 

Apigenin, Ferulic acid, Lutelen, Catiechin, Afzelechin, Epiafzelechin) Esuliten, 

Apicathichin, Gallocatechin, Herniaren, Thymol ) phenolic compounds between the 

species, Salicylic acid was the purulent. 

The results were showed many differences in the number and rates of Salicylic 

acid, Vanillin, Catechol, Gallic acid, p – Hydroxybenzoic acid Resorcenol,, Coumarin, 

Phenol, Cinnamic acid, Rutin, Quercetin, Kaempferol, Hydroquinone, Syringic acid, 

Ellagic acid, Myricetin, Apigenin, Ferulic acid, Lutelen, Catiechin, Afzelechin, 

Epiafzelechin) , Esuliten, Apicathichin, Gallocatechin, Herniaren, Thymol) 

The result showed many differences in phenolic compounds in the Genus and 

between the species and semelirty of species in same Genus in some of phenolic 

compounds (Salicylic acid, Quercetin) were the purulent in Fabaceae family 

(Trifolium, Onobrychis) Genus, also the result showed differences between (Hordeum 

bulbosum, H. glaucum) in Poaceae family,some differences showed between (Quercus 

aegilops, Q. infectoria) in Fagaceae family, the result appeared many differences in 

kind and number and percentage of phenolic compounds between species in chemical 

compounds could be used as an indicator for plant identification                       

Keywords: Plant identification, Plants species, sequential extraction, Phenolic 

compounds. 
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 المصادر

 ,السةلفيا, رسةالة ماجسةتير دراسة كيميافية للزيوت الطيارة في اربعة انوا  من جنس .(1985)سعد علي  ,وحسان

    .جامعة بغداد ,كلية الزراعة

 لفيفة العامة للبحوث الزراعية. ا( النباتات الطبية في العراق, وزارة الزراعة, 1988) علي لراوي,ا

لات األ ميةة  فيةة الثانويةة والخصةافا التشةريحيةالمكونةات الكيميا .(7107) عبةده وبةرا يمطالل قاسةم  كاي,الت

كليةة الزراعةة والغابةات  ,دكتوراه اطروحة ,L. Melia azedarachالصناعية لجلو  اشجار السبحبح 

 .جامعة الموصل

 ,العةةالي مطةةابر التعلةةيم ,(. الكيميةةاء العضةةوية المت دمةةة0771) رعةةد اسةةماعيل وم ةةداد توفيةةق العةةارف ,الحمةةداني

 . 732ا  ,العراق, جامعة الموصل

علةة  بعةة   .Thymus sp. دراسةةة تةةظثير مستخلصةةات نبةةات الزعتةةر (7115)مفةةا أكةةرم محمةةد علةةي  ,الرجبةةو 

 .جامعة الموصل ,كلية العلوم ,أطروحة دكتوراه, الفطريات

فةي الةوطن العربةي  . أطلس الغابات(7101)أنور عبد الحميد و فيصل العمري  ,قحطان العلوي ,طالل طه ,علي

 .المنهمة العربية للتنمية الزراعية ,العربية الوضر الرا ن للغابات وأ م أألنوا  ألشجرية في المنط ة)

 ,جامعةةة الموصةةل ,دار الكتةة  للطباعةةة والنشةةر ,تصةةنيف النباتةةات البلريةةة (.2000يوسةةف منصةةور ) ,الكاتةة 

 .  العراق

رسةةةالة  ,فةةةي العةةةراق Plantago (Plantaginaceae)دراسةةةة تصةةةنيفية لجةةةنس ( 0711)عبةةةد ه حمةةةد  ,لفتةةةه

 .جامعة البصرة ,كلية العلوم ,ماجستير

أطروحةةة  ,((L Onosma Boraginaceae . دراسةةة م ارنةةه ألنةةوا  الجةةنس(0777) عليةةه نةةا ي, المشةةفداني

 .   جامعة بغداد ,كلية العلوم, دكتوراه

بلةوط   Pinus brutiaاسةتخدام مسةتخلا أشةجار صةنوبر زاويتةا  .(7112سةلمان يحية  ) منية  طةا ر, المفتةي

فةي ونتةار األلةواح الحبيبيةة, أطروحةة, دكتةوراه, كليةة الزراعةة  تصة ا   .Quercus aegilops L األكةل

 .  والغابات, جامعة الموصل

والكيماويةة بعة  النباتةات م اربةة الصةفات لات أأل ميةة المهفريةة والتشةريحية  .(2010فتحي عبةده ) ,المنديل

   .جامعة الموصل ,العلوم كلية ,أطروحة دكتوراه, المافية في نفر دجلة في محافهة نينو 

السةماق والمضةادات  ونبةات لتظثير التثبيطةي لمستخلصةات نبةات الكركديةها .(7111)وسراء محمد عبد ه  ,الناف 

 .جامعة الموصل, التربيةكلية  ,الحيوية في بع  أنوا  الجراثيم, رسالة ماجستير

وموعةد الحةش فةي  (. تظثير التسميد النتروجيني والرش والجبةرالين والجةامكس7107فنار  اشم يوسف), الفاشمي

اطروحةة دكتةوراه, كليةة  ,.Mentha Spلمواد الفعالةة لنةوعين مةن النعنةا  وطرق تشخيا ا رنمو وونتا

    الزراعة والغابات, جامعة الموصل.
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