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الملخص
ــف  ــوري.Arum dioscorides L  صن ــري الس ــاس الب ــوى أوراق القلق ــة محت ــث دراس ــذا البح ــاول ه تن
syriacum Blume مــن المّكونــات الفعالــة، حيــث تبيــن وجــود بلّلــورات حّماضــات )أوكــزاالت( الكالســيوم 
ــّم الكشــف عــن وجــود  ــن 4.72%. وت ــن البروتي ــات م ــوى أوراق النب ــج أّن محت ــت النتائ ــا بيّن ــة، كم اإلبريّ
ــة والصابونينــات  كل مــن الفالفونيــدات والكومارينــات والمــواد الدباغيــة والســتيروئيدات والتربينــات الثالثيّ
ــة ألوراق  ــواء الخالصــة الميتانولي ــة، وعــدم احت ــي الخالصــة الميتانوليّ ــدات ف ــة والقلوي واألحمــاض األمينيّ
ــول مــع  ــن أّن االســتخالص باســتعمال الميتان ــا تبيّ ــدات. كم ــة واألنترانوئي ــدات القلبي ــى الغليكوزي ــات عل النب
التعريــض لألمــواج فــوق الصوتيــة فتــرة 20 دقيقــة كان أفضــل مــن النقــع لمــدة 24 ســاعة، حيــث أعطــت 
طريقــة الميتانــول مــردود اســتخالص قــدره 7.64% فــي حيــن أعطــت طريقــة النقــع مــردوداً قــدره %8.86. 
كمــا بيّنــت النتائــج أّن المحتــوى الكلــي مــن الفينــوالت فــي األوراق مــن الخالصــة الميتانوليــة قــد بلــغ 13.29 
ملــغ مكافــئ حمــض العفــص/غ نبــات جــاف، ومــن الفالفونيــدات 7.32 ملــغ مكافــئ روتيــن/غ نبــات جــاف.
ــوى  ــة، المحت ــات الفعال ــة، المكون ــيوم اإلبري ــري، حــزم حماضــات الكالس ــاس الب ــة: القلق ــات المفتاحي الكلم

ــدات.  ــي للفالفوني ــوى الكل ــوالت، المحت ــي للفين الكل
المقدمة:

ينتمــي نبــات القلقــاس البــري .Arum dioscoridis L  إلــى الفصيلــة اآلراســية Araceae التــي تضــم حوالــي 113 جنــس و4000 
 Arum ــس ــل الجن ــة مث ــق المعتدل ــي المناط ــو ف ــا ينم ــن بعضه ــة لك ــبه المداري ــة وش ــق المداري ــي المناط ــاً ف ــر أساس ــوع وتنتش ن
)Cusimano, 2011 (. وينمــو القلقــاس البــري فــي منطقــة البحــر المتوســط حتــى غــرب آســيا، ويوجــد  فــي ســورية ســبعة أنــواع مــن جنــس

 Arum:  A. hygrophilum, A. palaestinum, A. conophalloides, A. elongatum, A. gratum, A. italicum,
 A. melanopus وينتشــر فــي ســورية عــدا المناطــق الجافــة، ويكثــر فــي المناطــق الّرطبــة ويتبــع A. dioscoridis  فــي 
ســورية 3 أصنــاف وأكثرهــا انتشــارا صنــف A. syriacum Blume موضــوع هــذا البحــث، وهــو موجــود فــي شــمال الالذقيــة 
ــاراً  ــّل انتش ــا أق ــا A. spectabile Engler و )A. philistaeum Engler )Ky وهم ــن هم ــن اآلخري ــق، والصنفي ــة الفرل منطق
)Mouterde, 1983(، ويعــرف نبــات القلقــاس البــّري أيضــاً باألســماء المحليّــة التاليــة: ســّم األفعــى، اللــوف المبقــع، ســهم المــاء. 
وهــو نبــات درنــي أوراقــه تشــبه الّســهم تظهــر آخــر الشــتاء، تتميّــز أزهــاره بلونهــا البنفســجي، الّداكــن ورائحتهــا الكريهــة، لوجــود 
ــون. ولــم يتــّم العثــور ســوى علــى مقالــة واحــدة  ــة اللّ ــة برتقاليّ العديــد مــن المركبــات اإلندوليــة واألمينــات المتطايــرة، ثمــاره عنبيّ
عــن التأثيــر أو عــزل مرّكبــات مــن القلقــاس البــّري )Abu-Reidah et al., 2015(، بينمــا أظهــرت أبحــاث أخــرى أُجريــت علــى 
  Arum esculentum L.ــذي كان يدعــى ــاس Colocasia esculenta Schott ال ــل القلق ــة Araceae مث ــس الفصيل ــن نف ــات م نبات
)ومــا زال بعــض الباحثيــن يســتعملون اســمه القديــم( وجــود بروتينيــن فيــه تّمــت تســميتهما ليكتيــن وتاريــن، اللذيــن يمنعــان انتشــار 
خاليــا ســرطان الثــدي )Kundu et al., 2012(. وتســتعمل درنــات  .esculenta C  وأوراقــه غذائيّــاً وفــي الطّــب 
ــي  ــة: وهــي المــواد الت ــة mucilage  )اللثئي ــات والمــواد اللعابي ــن والمعــادن والفيتامين الشــعبي )Panda, 2015( لغناهــا بالبروتي
 .)Dhanraj et al., 2013( ــدة ــادات األكس ــٍة مض ــة وبخاّص ــج الطبيعي ــاً(، والنوات ــوالً لزج ــةً محل ــاء معطي ــر الم ــج بتأثي تنت
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  ،)Patil and Ageely, 2011( ولهــا تأثيــر فعــال فــي حمايــة الكبــد مــن العقاقيــر التــي يمكــن أن تســبب أذيـّـة كبديـّـة مثــل الســيتامول
كمــا تحتــوي علــى مثبّطــات األميــالز التــي تخفــض تشــّكل الســّكر نتيجــة تثبيطهــا لحلمهــة النشــاء )McEwan, 2008(، إضافــة إلــى 

 .)Li et al., 2014( فالفونيــدات األورنتيــن واإليزوأورنتيــن المفيــدة لمرضــى الســّكر
ويُعتبــر القلقــاس C. esculenta محصــوالً غذائيــاً أساســياً فــي هــاواي وفيجــي، بينمــا يُعتبــر محصــوالً ثانويــاً هاّمــاً نســبيّاً فــي بعــض 

ــن أّن الّدقيــق المحّضــر مــن درنــات ــة متنّوعــة )Paul et al., 2015(. وتبيّ ــه اســتعماالت طبيّ ــا وآســيا ول دول أفريقي
C. esculenta  يحتــوي علــى )70-80(% نشــاء ذي حبيبــات أصغــر وأســهل هضمــاً )Nguimbou et al., 2014(، لذلــك فهــو 
 .) Kaur et al., 2013( ــا ــن خواصهم ــة يحّس ــز والمعكرون ــر الخب ــي تحضي ــح ف ــق القم ــع دقي ــه م ــر، وإدخال يعطــي لزوجــة أكب
وتســتخدم أوراق نباتــات جنــس Arum الغضــة بعــد نقعهــا بالمــاء وطبخهــا كغــذاء بــّري متوفــر مفيــد كالســبانخ، ودرناتــه بديــالً عــن 
البطاطــا، )Ali-Shtayeh et al., 2008( كمــا تســتخدم أوراق A. maculatum فــي إيــران غذائيــاً ودرناتــه فــي الطــب الشــعبي 

.)ÇolaK et al., 2009(
قــام )Smith and Meeude, )1966 بمقارنــة المــواد الفّعالــة فــي الزيــوت الطيـّـارة ألزهــار أنــواع مختلفــة مــن جنــس Arum كمــا 
تــّم عــزل مــادة 2 بالميتيــل غليســيرين مــن نبــات اللــوف الفلســطيني A. palaestinum التــي أظهــرت فعاليـّـة للقضــاء علــى ســالالت 
مختلفــة مــن الســرطان البشــري )Moustafa et al., 2015(، ولــدى تحليــل اللــوف الفلســطيني باســتعمال الكروماتوغرافيــة الســائلة 
ــه  ــاالً في ــاً فّع ــى 180 مرّكب ــرف عل ــّم التع ــة UHPLC–DAD-ESI-MS/MS ت ــة/ الكتل ــة الكتل ــة بمطيافي ــة األداء الموصول فائق
والنتائــج تشــّجع علــى زيــادة اســتعمال هــذا النبــات فــي الغــذاء )Abu-Reidah, 2015( وهــذا مــا يدعــم تصنيفــه بأنـّـه أكثــر النباتــات 

اســتعماالً لعــالج الســرطان فــي فلســطين )Ali-Shtayeh et al., 2011(، وبســبب هــذه المميّــزات الهاّمــة تــّم اختيــار نبــات
 A. dioscoridis  صنف syriacum Blume لدراسة مواده الفّعالة كونه من نفس الجنس ولم نجد عليه دراسة في سورية.  

يُســتخدم نبــات القلقــاس البــّري فــي الوقــت الحاضــر علــى المســتوى الشــعبي غذائيــاً وعالجيــاً لألمــراض الســرطانية، ولكــن علــى 
ــه فــي ســورية، لكــن  ــة عن ــة مفّصل ــة وكيميائي ــة أو صيدالني ــر دراســات طبي نطــاٍق ضيــق بســبب الخــوف مــن ســميته، وعــدم توفّ
ــة  ــا يعطــي الّدراس ــذا م ــه Araceae وه ــس Arum وفصيلت ــة لجن ــات المنتمي ــض النبات ــاالت مشــجعة عــن بع ــد مق ــل توج بالمقاب
أهميـّـة علميـّـة وتطبيقيـّـة. لــذا يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن بعــض المــواد الكيميائيــة والغذائيـّـة الفّعالــة فيــه ليتــّم االســتناد إليهــا فــي 

ــة الحقــة.  دراســات تطبيقيّ
مواد البحث وطرائقه:

 تم قطف األوراق من منطقة الفرلق في نيسان/أبريل 2013 بعد استبعاد األوراق غير السليمة. 
األجهزة المستخدمة: 

- حجرة UV مزودة بمصباحين nm 254 وnm 366 صناعة محلية. 
.Power Sonic 405 طراز ،Hwashin جهاز أمواج فوق صوتية من شركة -

.Laborata 4000 طراز Heidolph مبخر دوار من شركة -
.Megafuge 2.0R طراز Heraeus مثفلة من شركة -

.A 550 طراز Vulcan مرمدة من شركة -
المذيبات والمواد المستخدمة:

مــن شــركة  MERCK: كلوروفــورم، هكســان، فانيليــن الدهيــد، ننهيدريــن، خــالت اإليتيــل، ميتانــول،  كلوريــد األلمينيــوم الالمائــي، 
كلوريــد الحديــد الثالثــي الالمائي.

من شركة Surechem: حمض الخل الثلجي. 
من شركةBDH:  حمض هيدروكلوريك 32%  . محلول النشادر المائي 25% ، حمض البور، كلوريد الكالسيوم الالمائي.

تحديد أفضل شروط لالستخالص: 
يقصــد باســتخالص النبــات فصــل األجــزاء الفّعالــة )phytoconstituents( باســتعمال مذيبــات اختياريــة ويتضّمــن الحصــول علــى 
المــواد الفّعالــة باســتعمال المذيبــات حيــث تنتشــر جزيئــات المذيــب ضمــن األنســجة وتذيــب المــواد ذات القطبيــة المشــابهة، وتحتــوي 
الخالصــة الناتجــة علــى مزائــج معقــدة مــن الطوائــف الكيميائيــة، كالقلويــدات، والفالفونيــدات، والغليكوزيــدات، وغيرهــا. ويالحــظ 
أّن تأثيــر طرائــق االســتخالص فــي كميـّـة وتركيــب المــواد الفعالــة فــي الخالصــة يعتمــد علــى: طريقــة االســتخالص وزمنــه ودرجــة 
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الحــرارة وطبيعــة المذيــب القطبيــة وتركيــزه. ويعتمــد تحديــد المــواد الفعالــة بشــكل كبيــر علــى اختيــار المذيــب المناســب الــذي يتــّم 
.)Li et al., 2014( اختيــاره حســب تنــوع المــواد المطلــوب اســتخالصها

طريقــة االســتخالص: ُجففــت أوراق النبــات علــى درجــة حــرارة الغرفــة فــي مجفـّـف مــزّود بمروحــة حتــى ثبــات الــوزن، ثــم طُحنــت 
حتــى نعومــة 1-2 ملــم، وُحفــظ المســحوق فــي أوعيــة محكمــة اإلغــالق بعيــداً عــن الضــوء، وتّمــت عمليــة االســتخالص بنقــع 1غ مــن 
مســحوق األوراق فــي 100 مــل ميتانــول لمــدة 24 ســاعة. وأجريــت تجربــة أخــرى بنفــس الظــروف لكــن مــع التعريــض لألمــواج 
فــوق الصوتيــة Sonication مــدة 20 دقيقــة فقــط لضمــان تقليــل تأثـّـر المــواد الفّعالــة بهــذه األمــواج، )Tiwari et al., 2011( ثــم 
التثفيــل لفصــل مســحوق األوراق عــن الميتانــول، ومــن ثــم تبخيــر المذيــب باســتعمال المبّخــر الــّدوار تحــت ضغــط منخفــض، وتــرك 
العينــة لتبــرد فــي مجفــف زجاجــي بوجــود كلوريــد الكالســيوم الالمائــي لمــدة يــوم حتــى نحصــل علــى الخالصــة النباتيــة الجافــة، ثــم 

وزنهــا وتســجيل مــردود االســتخالص. مــع تكــرار كل عمليــة اســتخالص ثــالث مــرات وأخــذ المتوســط لهــا. 
طريقــة حســاب الرطوبــة: ُجفّفــت عيّنــة طازجــة مــن أوراق النبــات فــي مجفــف عنــد درجــة حــرارة ο110 م مــزّود بمروحــة حتــى 

 .)McEwan, 2008( ثبــات الــوزن
.)Jacobos, 1999( المعدلة Kjeldahl تقدير البروتين: حسب طريقة

ــا  ــول ألف ــط مــن محل ــة عــدة نق ــى  2 مــل مــن الخالصــة الميتانولي ــف إل الكشــف عــن الســكريات حســب طريقــة Molisch: أُضي
نفتــول الميتانولــي 1%، وعــدة نقــط مــن حمــض الكبريــت المرّكــز، ويــدّل تشــّكل حلقــة ذات لــون بنفســجي علــى وجــود الســّكريات 

.)Dhanraj et al., 2013(
الكشــف عــن األحمــاض األمينيــة حســب طريقــة Ninhydrin: أُخــذ 0.5 مــل مــن الخالصــة الميتانوليــة مــع إضافــة 0.5 مــل مــن 
محلــول Ninhydrin مــع التســخين مــدة 20 دقيقــة فــي حّمــام مائــي ويُشــير ظهــور لــون بنفســجي إلــى وجــود األحمــاض األمينيــة 

.)Tejavathi and Jayashree,  2013(
الكشــف عــن الفالفونيــدات: أُخــذ 50 مــل مــن الخالصــة الميتانوليــة وبُّخــرت باســتخدام المبّخــر الــّدوار تحــت ضغــط منخفــض عنــد 
درجــة حــرارة ο35 م حتــى بقــاء 15 مــل ثــم اســتُخلص باســتخدام 5 مــل خــالت اإليتيــل وفُصلــت طبقــة الخــاّلت التــي تطبــق عليهــا 

االختبــارات الالحقــة:
 :Wilson-Taubock الكشف عن الفالفونيدات بطريقة -

أُخــذ 1 مــل مــن خالصــة الخــاّلت، وأضيــف 3 ملــغ حمــض البــور و3 ملــغ حمــض الحمــاض و1 مــل أســيتون وجففــت حتــى الحصــول 
علــى الرســابة التــي تــذاب باســتخدام 1 مــل ميتانــول، ثــم ُعّرضــت لألشــعة مــا فــوق البنفســجية عنــد طــول موجــة 365 نانــو متــر، 
ويُشــير ظهــور تألـّـق أخضــر مصفــر إلــى وجــود الفالفونيــدات ذات بنيــة 3 أو 5 هيدروكســي فالفــون )منجــد وحســن آغــا، 1997(. 

- الكشف عن المواد العفصية )الدباغية(: 
أخــذ 2 مــل مــن الخالصــة الميتانوليــة وأضيــف عــدة نقــاط  FeCl3 بتركيــز 10% ويُشــير تشــّكل لــون أو راســب أخضــر أو أزرق 

.)Ansari et al ., 2012(  داكــن إلــى وجــود المــواد العفصيــة
- الكشف عن الستيروالت والتربينات الثالثية: 

ــال  ــف 2 مــل ب ــة الســفلى وأُضي ــذت الطبق ــورم، وأُخ ــاء و2 مــل كلوروف ــف 2 مــل م ــة وأُضي ــذ 2 مــل مــن الخالصــة الميتانولي أُخ
ــون أخضــر أو أزرق علــى وجــود المــواد  ــدّل تشــّكل حلقــة ذات ل ــز، حيــث ي مــاء الخــل وعــدة نقــاط مــن حمــض الكبريــت المرّك
 Venkatesan et al., 2009;  ( ــة ــات التربيني ــود المركب ــى وج ــة عل ــجية أو وردي ــة بنفس ــّكل حلق ــدّل تش ــا ي ــتيروئيدية بينم الس

.)Osman et al., 2013
- الكشف عن القلويدات: 

تتــّم عمليـّـة اســتخالص 1 غ مــن النبــات باســتخدام 15 مــل حمــض الكبريــت الممــدد 0.1 ن مــع التعريــض لألمــواج فــوق الصوتيــة 
فــي درجــة حــرارة ο 30 م ثــم الترشــيح وإضافــة 5 مــل محلــول النشــادر 0.5 ن واالســتخالص باســتخدام 5 مــل كلوروفــورم علــى 
ثــالث دفعــات ثــم اســتخالص الطبقــات الســفلى باســتخدام 5 مــل حمــض الكبريــت 0.1 ن، أمــا كواشــف القلويــدات المســتعملة فهــي 
كواشــف Dragendrorff )معقــد يــودو بزموتــات البوتاســيوم الناتــج مــن نتــرات البزمــوت مــع يوديــد البوتاســيوم ( وMayer  )معقد 

يــودو زئبقــات البوتاســيوم الناتــج مــن كلوريــد الزئبــق مــع يوديــد البوتاســيوم( و Wagner)محلــول اليــود مــع يوديــد البوتاســيوم( 
.)Firdouse and Alam, 2011( ويلزم تشّكل راسب مع كاشفين على األقل إلثبات وجود القلويدات picric acid )حمض المر(Hager و
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 الكشف عن الغليكوزيدات القلبية: 
ــورم  ــم أُضيــف 4 مــل كلوروف ــة 50% وأُضيــف 10 مــل خــالت الرصــاص 5% ث ــة المائي ــذ 10 مــل مــن الخالصــة الميتانولي أُخ
وُحّركــت، ثــم فُصلــت الطبقــة الســفلى التــي يطبــق عليهــا تفاعــل Kedde: يؤخــذ 1 مــل خالصــة كلوروفورميــة ويُضــاف 1مــل 
مــن محلــول حمــض ثنائــي نتروبنزوئيــك 1% و5 نقــاط مــن محلــول هيدروكســيد الصوديــوم 1% مــع التحريــك. يُشــير تشــّكل لــون 

أحمــر بنفســجي فــي الطبقــة المائيــة إلــى وجــود الغليكوزيــدات القلبيــة )منجــد وحســن آغــا، 1997(.
 الكشف عن الغليكوزيدات الصابونينية )تجربة الرغوة(: 

أُخــذ 0.5 غ مــن الخالصــة الميتانوليــة، وأُضيــف 10 مــل مــاء مقطــر ورّجــت بشــدة. وإذا وجــدت الصابونينــات ياُلحــظ تشــّكل عمــود 
مــن الرغــوة ال يقــل ارتفاعــه عــن 1.5 ســم، ويظــل هــذا العمــود ثابتــا لمــدة عشــر دقائــق علــى األقــل، وال يــزول عنــد إضافــة قطــرات 

.)Ram et al., 2015( حمــض كلــور المــاء 2 ن
:Borntrager الكشف عن األنترانوئيدات بتفاعل 

أُخــذ 2 مــل مــن الخالصــة الميتانوليــة وأُضيــف 3 مــل حمــض هيدروكلوريــك 7% مــع التســخين علــى حمــام مائــي لمــدة 15 دقيقــة 
ثــم التبريــد واالســتخالص بإضافــة 2 مــل إيتــر إيتيلــي. ثــم أُخــذ 1 مــل مــن الخالصــة اإليتريــة ووضعــت فــي أنبــوب اختبــار مــع 
إضافــة 1 مــل مــاءات األمونيــوم 5% والتحريــك، ويــدّل انتقــال اللــون األصفــر إلــى الطبقــة المائيــة وتحّولــه إلــى اللــون الــوردي 

علــى وجــود األنترانوئيــدات )منجــد وحســن آغــا، 1997(.
 الكشف عن الكومارينات باتباع طريقة TLC كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة: 

تحّمــل الخالصــة الميتانوليــة علــى صفيحــة ســلكا وتوضــع فــي حــوض ترحيــل يحتــوي علــى الطــور المتحــرك: تولــون إيتــر بنســبة 
ــق  ــص تألّ ــي 10%، وفُح ــول KOH الميتانول ــرش بمحل ــم ال ــن ث ــي 10% وم ــل المائ ــباعه بحمــض الخ ــع إش ــم م ــى حج ــم إل حج
الصفيحــة لــدى تعرضهــا لألشــعة فــوق البنفســجية UV عنــد طــول موجــة nm 365، ويُشــير ظهــور تألــق واضــح بلــون أزرق أو 

 .)Komsta et al., 2013( ــات ــى وجــود الكومارين ــر إل أصف
 تحديد المحتوى الكلي من المركبات الفينولية:

تــّم تحضيــر سلســلة عياريــة مــن حمــض العفــص بتراكيــز مــن 0.005 حتــى 0.07 ملغ/مــل ثــم أُخــذ 0.5 مــل منهــا وأضيــف 2.5 مــل 
مــن كاشــف الفوليــن 10% ثــم أُضيــف 2.5 مــل مــن محلــول بيكربونــات الصوديــوم 7.5% مــع التحريــك، وُحّضنــت العيّنــة عنــد 
درجــة حــرارة ο 45 م مــّدة 45 دقيقــة ثــم تــّم قيــاس االمتصاصيــة عنــد طــول موجــة 765 نانومتــر )Samavardhana, 2015( مــع 
تعديــل بســيط،  وكــّررت التجربــة 4 مــرات وحســب المتوســط لــكل تركيــز، ورســم المنحنــي العيــاري، ثــم كــّررت نفــس الخطــوات 

للخالصــة الميتانوليــة وحســب المتوســط ثــم حســب التركيــز الكلــي للمركبــات الفينوليــة.
 تحديد المحتوى الكلي من الفالفونيدات:

وضــع 2.5 مــل مــن المــاء المقطــر فــي دورق حجمــي ســعة 10 مــل، ثــم أضيــف 0.5 مــل مــن سلســلة محاليــل عياريـّـة مــن الروتيــن 
بتراكيــز فــي المجــال 0.00125 حتــى 0.004 ملغ/مــل  وُخلطــت مــع 0.15 مــل مــن محلــول نتريــت الصوديــوم 5% وتُركــت 5 
دقائــق فــي الظــالم ثــم أُضيــف 0.3 مــل مــن محلــول كلوريــد األلمنيــوم 10% وتُــرك 6 دقائــق فــي الظــالم، ثــم أُضيــف 1 مــل مــن 
محلــول هيدروكســيد الصوديــوم 4% )تكافــئ 1.06 ن( مــع إضافــة 1.55 مــل مــن المــاء المقطــر، ومــن ثــم قيســت االمتصاصيــة 
عنــد طــول موجــة 510 نانومتــر حســب طريقــة )Samavardhana et al., )2015 مــع تعديــل بســيط، وكــررت التجربــة 4 مــرات 
وحســب المتوســط لــكل تركيــز ورســم المنحنــي العيــاري ثــم كــّررت نفــس الخطــوات للخالصــة الميتانوليــة وحســب المتوســط ثــم 

حســب التركيــز الكلــي للفالفونيــدات.
النتائج والمناقشة:

لــدى التحــري عــن أشــكال بلّلــورات حّماضــات الكالســيوم مجهريّــاً تبيّــن وجــود بلّلوراتهــا اإلبريّــة وغالبيتهــا متجّمعــة بشــكل حــزم 
Raphides )الشــكل 1(، وهــي شــائعة فــي فصيلــة Araceae وهــذا يتوافــق مــع )Snyder et al., )1979 الــذي ذكــر أنّهــا تســبب 
ــد  ــد عن ــة وليــس لمــواد ســامة تدخــل الجل ــورات اإلبريّ ــك يعــود فقــط للتأثيــر الميكانيكــي للبل ــد وأّن ذل ــاً للجل تخريشــاً شــديداً وفوريّ

حــدوث التخريــش. وهــذا مــا يحــدث عنــد تنــاول النبــات مــا لــم يتــم نقعــه بكميّــة كافيــة مــن المــاء. 
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الشكل 1. حزم بلّلورات حّماضات الكالسيوم اإلبريّة.

نتائج بعض التّحاليل ألوراق القلقاس البّري:
لــدى إجــراء التّحاليــل الموّضحــة بالجــدول )1( تبيـّـن أّن نســبة الّرمــاد مرتفعــةٌ مقارنــةً مــع بعــض الخضــر الورقيــة الشــائعة وأوراق 
القلقــاس، ممــا يــدّل علــى غنــى النبــات باألمــالح المعدنيــة، والّرطوبــة أقــّل مــن البقيّــة بشــكٍل واضــح ممــا يــدّل علــى غنــى النبــات 
بالمــاّدة الجافــة وبالتالــي فهــو أكثــر غنــى بالمــواد بشــكٍل عــام، أّمــا البروتيــن فنســبته 4.72% وهــي جيــدة وقريبــة مــن نســبته فــي 
ــة  ــر بشــكٍل واضــح مــن البقي ــه حســب )Cho. )2007 ، وهــي أكث ــر من ــاس C. esculenta حســب )USDA. )2016 وأكث القلق
ونســبة المــواد الدســمة 0.75% وتقــع ضمــن المجــال المرتفــع مقارنــةً مــع البقيــة، مــع مالحظــة أنّهــا تتزنــخ بســرعة )حيــث أنّهــا 
ــاع  ــك الرتف ــع أن يعــود ذل ــوت الفاســدة( ويتوق ــدى تعّرضهــا للهــواء- رغــم جفافهــا- رائحــة كريهــة شــبيهة برائحــة الزي أعطــت ل
نســبة الروابــط الثنائيــة فيهــا وهــذا مؤشــر علــى جودتهــا غذائيـّـاً، وممــا يــدّل علــى ذلــك أيضــاً أنّهــا ســائلة ولــم تتجّمــد عنــد تخزينهــا 
ــه يتوافــق مــع معطيــات )USDA. )2016 حيــث أّن الزيــت الموجــود فــي أوراق القلقــاس فــي درجــة حــرارة -Ο 10م. كمــا أنّ

ــدم  ــة ع ــى 41% ثنائي ــة( وعل ــط ثنائي ــى 3 رواب ــوي عل ــباع )تحت ــدم اإلش ــة ع ــوت ثالثي ــى 18% زي ــوي عل  C. esculenta يحت
ــبعة.  ــى 29% مش ــباع وعل ــدم اإلش ــة ع ــى 12% أحادي ــباع وعل اإلش
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الجدول 1. مقارنة نتائج البروتين والدسم والرطوبة والرماد ألوراق القلقاس البري مع بعض الخضر الورقية

النبات المرجعالمواد الدسمة %البروتين %الرماد %الرطوبة %  

نتائج التجارب71.522.354.720.75أوراق القلقاس البري

C. esculenta85.661.924.980.74USDA. )2016(

C. esculenta92.152.720.41غير مذكورCho. )2007(

)95.430.750.690.17USDA. )2016الكرفس

)87.712.202.970.79USDA. )2016البقدونس

)92.180.641.280.10USDA. )2016الملفوف

)87.710.622.970.79USDA. )2016الخس

)91.401.722.860.39USDA. )2016السبانخ 

وبالنســبة لمــردود االســتخالص )نســبة الخالصــة الجافـّـة النّاتجــة عــن التّجفيــف التـّـام لمئــة غــرام مــن محلــول الخالصــة بعــد فصلهــا 
عــن األنســجة واألليــاف النباتيّــة باســتخدام مذيــب مــا( فقــد تبيّــن أّن االســتخالص مــع التعريــض لألمــواج فــوق الصوتيــة لمــدة 20 

دقيقــة أعطــى مــردود 8.86 % بينمــا أعطــى النقــع لفتــرة 24 ســاعة 7.64 %. 
ولــدى الكشــف عــن الســكريّات فــي الخالصــة الميتانوليّــة باســتعمال كاشــف موليــش ظهــرت حلقــة ذات لــون بنفســجي خفيفــة، ممــا 
ــة( والســتيروالت والتربينــات  ــن وجــود كّل مــن المــواد العفصيــة )الدباغيّ يــدّل علــى وجــود الســكريّات بتركيــٍز منخفــض. كمــا تبيّ
الثالثيـّـة والكومارينــات واألحمــاض األمينيـّـة والفالفونيــدات والقلويــدات فــي الخالصــة الميتانوليــة. ولــدى الكشــف عــن الغليكوزيدات 
الصابونينيــة بإجــراء تجربــة الّرغــوة للخالصــة الميتانوليـّـة لوحــظ تشــّكل عمــود مــن الّرغــوة يصــل ارتفاعــه حتــى 7 ســم، مــع بقائــه 
ثابتــاً لمــدة عشــر دقائــق، وعــدم زوالــه عنــد إضافــة بضــع قطــرات مــن حمــض كلــور المــاء 2 ن ممــا يــدّل علــى وجــود الغليكوزيدات 

الصابونينيـّـة. بينمــا تبيـّـن عــدم وجــود الغليكوزيــدات القلبيــة أو األنترانوئيــدات فــي الخالصــة الميتانوليـّـة. 
المحتوى الكلّي من المرّكبات الفينولية: 

اســتُعملت الخالصــة الميتانوليّــة بعــد تمديــد 2.5 مــل منهــا بالمــاء إلــى 10 مــل، مــع إجــراء خمســة مكــرّرات وتــّم الحصــول علــى 
قيمــة المحتــوى الكلّــي مــن المرّكبــات الفينوليــة الــذي قــّدرت قيمتــه 0.66 ± 13.29 ملــغ مكافــئ حمــض العفــص/غ نبــات جــاف. 

ويوّضــح الجــدول )2( تحليــل التبايــن إلمتصاصيّــة حمــض العفــص. 

الجدول 2. تحليل التباين المتصاصية حمض العفص مع تركيزه المقدر بـ ملغ/مل.

 Source of Variance Sum of Squares df Mean  Square F Sig

Between groups 1.613 7 230 752.908 < 0.001

Within groups 0.007 24 0.000   

Total 1.621 31    

يوضــح الشــكل )2( المخطــط البيانــي لعالقــة إمتصاصيــة المحاليــل العياريـّـة لحمــض العفــص مــع التراكيــز المحّضــرة مــن السلســلة 
العياريّة.
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الشكل 2. عالقة إمتصاصية المحاليل العياريّة لحمض العفص مع تراكيزه.

المحتوى الكلّي من المرّكبات الفالفونيدية: 
اســتُعملت الخالصــة الميتانوليّــة بعــد تمديــد 2.5 مــل منهــا بالمــاء إلــى 10 مــل، مــع إجــراء خمســة مكــرّرات وتــّم الحصــول علــى 

قيمــة المحتــوى الكلّــي مــن المرّكبــات الفالفونيديــة 0.37 ± 7.32 ملــغ مكافــئ روتيــن/غ نبــات جــاف. 
ولبيان معنويّة تأثير اختالف تركيز الروتين على اإلمتصاصيّة أجري تحليل التباين الذي أعطى النتائج الموّضحة بالجدول )3( 

الجدول 3. تحليل التباين المتصاصية الروتين مع تركيزه المقدر بـوحدة ملغ/مل.

Source of Variance Sum of Squares df Mean  Square F Sig

Between Groups 1.128 6 188 8.823 < 0.001

Within Groups 0.447 21 0.021

Total 1.575 27
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الشكل 3. العالقة إمتصاصية المحاليل العياريّة للروتين مع تركيزه.
االستنتاجات:

ــدات  ــدات والفالفوني ــٍة القلوي ــة وبخاّص ــة متنّوع ــواد فّعال ــى م ــوي عل ــي تحت ــات الت ــن النبات ــّري م ــاس الب ــج أّن القلق ــت النّتائ • بيّن
والمرّكبــات الفينوليــة. 

• إّن اإلســتخالص مــع التّعريــض لألمــواج فــوق الصوتيـّـة يعطــي مــردوداً أفضــل وبزمــٍن أقــّل مقارنــةً مــع النقــع لفتــرة 24 ســاعة، 
لذلــك نوصــي باإلســتخالص مــع التعريــض لألمــواج فــوق الصوتيــة كطريقــٍة أفضــل مــن النقــع.
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Abstract: 
In this study, the active ingredients contents of Arum dioscorides syriacum Blume 
variety leaves were studied. Calcium oxalate needles )raphides( were detected, 
besides protein percentage was of 4.72%. Qualitative phytochemical screening of 
the methanolic extract of the leaves of A. dioscorides L. has shown the presence 
of active phytochemicals: Flavonoids, coumarines, tannins, sterols, triterpenoids, 
saponins, amino acids, and alkaloids; while the cardiac glycosides, and anthranoids 
were absent. It was concluded that the extraction of A. dioscorides L. leaves by 
methanol with sonication for 20 minutes gave better yields than the extraction with 
steeping for 24 hours. The extraction yields were 8.86% and 7.64% respectively. 
Also the total phenolics content )TPC( of the methanolic extract of the leaves was 
13.29 mg Gallic Acid Equivalent/g dry plant, and the total flavonoids content )TFC( 
was 7.32 mg Rutin Equivalent/g dry plant. 
Key words: Arum dioscorides L., Calcium oxalate )raphides(, Active ingredients, 
Total Phenolics Content )TPC(, Total flavonoids content )TFC(.


