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تركيب الزيت العطري ألوراق نبات اآلس الشائع .Myrtus communis L في سورّية
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الملخص
 Myrtus communis L. ُنّفــذ هــذا البحــث لتحديــد كمّيــة الزيــت العطــري المســتخلص مــن أوراق نبــات اآلس
باســتخدام التقطيــر المائــي والتعــّرف علــى التركيــب الكيميائــي للزيــت العطــري ومكّوناتــه الرئيســّية والثانوّيــة، 
وتحديــد كمّياتهــا بواســطة جهــاز الكرموتوغرافيــا الغــازي المرتبــط بمطيــاف الكتلــة GC-MS. ُجمعــت العّينــات 
فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 2013 مــن ثمانيــة مواقــع مختلفــة فــي ظروفهــا المناخّيــة )حلــب، وزرزور، 
والزعينيــة،  وقطــرة الريحــان، والريحانــة، وكســب، ومشــتى الحلــو، ومصيــاف(. قُــّدرت كمّيــة وتركيــب الزيــت علــى 
أســاس الــوزن الجــاف لــأوراق. اختلفــت كمّيــة الزيــت بيــن الطــرز المدروســة فــي المواقــع المختلفــة، حيــث تراوحــت 
مــا بيــن )0.46-0.55 مــل( دون أن يكــون هنــاك فــروق معنوّيــة فيمــا بينهــا. تــّم التعــرف علــى )18( مرّكبــًا مــن 
 1,8-Cineole مكّونــات الزيــت العطــري لــآس، وكانــت هنــاك فــروق معنوّيــة فــي )13( مرّكبــًا. تفــّوق مرّكــب
بنســبة )18.85%( مقارنــًة مــع بقّيــة المكّونــات، يليــه مركــب α-Pinene  بنســبة )16.93%(. بينمــا بلغــت 
أقــل نســبة لمرّكــب Myrcene )0.31%(. كمــا أظهــرت النتائــج تفــّوق المناطــق الّرطبــة وشــبه الّرطبــة بالمحتــوى 
العالي من مرّكبات الهيدروكربونات أحادية التربين على المناطق شبه الجافة، بينما تفّوقت المناطق شبه الجافة 
بالمحتــوى العالــي مــن المرّكبــات أحاديــة التربيــن األوكســيجينية. تــرواح المحتــوى الكلــي لمكّونــات الزيــت بيــن 
)78.53- 86.26%(. وبلغت نســبة المكّونات الرئيســّية والثانوّية من المحتوى الكلي )%22.71-59.45( 

علــى التوالــي.  
الكلمات المفتاحية:  الزيت العطري، .Myrtus communis L ، الكروموتوغرافيا الغازي، مكونات الزيت، التقطير المائي. 

المقدمة:
ينتمــي نبــات اآلس إلــى الفصيلــة اآلســّية Myrtaceae ، نباتاتهــا إّمــا شــجيرات أو أشــجار وتضــّم حوالــي 150 جنســًا وأكثــر مــن 5500  نوعــًا 
   M. communis L. الفصيلــة اآلســية ممثلــة بــاآلس العطــري أو الشــائع .)Heywood et al., 2007; Govaerts et al., 2008( تقريبــًا
في مناطق واسعة من حوض البحر األبيض المتوسط )Ahmed and Vardar 1973; Migliore et al., 2012( ومنها سورية، حيث 
فــي الالذقيــة، وبدامــا وصافيتــا وقصطــل معــاف، وفــي شــمال حلــب  فــي األجــام والتــالل  فــي الطبيعــة بشــكٍل واســع  ينتشــر 
)Moutered, 1966; Post, 1896(. ُيعتبــر نبــات اآلس مــن بيــن النباتــات الطبّيــة والعطرّيــة ذو قيمــة اقتصادّيــة وبيئّيــة هامــة جــدًا 
 Bruna et al., 2007;( وقــد اســُتعمل اآلس ألغــراٍض صناعّيــة وغذائّيــة وطبّيــة وتزيينّيــة وبيئّيــة منــذ القــدم .)Mulas et al., 1998(
 ،)Angels water( حيــث تنتــج أوراق وأزهــار ولحــاء نبــات اآلس مســتخلصًا معروفــًا باســم مــاء المالئكــة .)Wahid, 2013

الــذي يتمّيــز برائحــٍة عطرّيــة منعشــة، وُيعــّد مهّمــًا فــي صناعــة العطــور)Boelens and Jimenez, 1992(. كمــا ُيســتخدم الزيــت العطــري 
المستخلص من نبات اآلس في حفظ األغذية، وعالج النبيبات الكلوية، وتفتيت حصى الكلية، وعالج داء الّسكري، وكمطهر ولمعالجة 
 .)Fournier, 2001( أمراض المثانة والروماتيزم، ويســتخدم الضطرابات الجهاز التنفســي، وفي العالجات المهبلّية والحقن الشــرجّية
ــة تفيــد فــي صحــة اإلنســان، وتضاهــي المــواد  يحتــوي زيــت نبــات اآلس العطــري )األساســي( مــواد مضــاّدة لأكســدة مــن مصــادٍر طبيعّي

 .)Hayder et al., 2004-2008a; Gortzi et al., 2007; Sumbul et al., 2011( الصناعّية
ولزيت اآلس خواص بيولوجّية هاّمة، من خالل الفينوالت الموجودة فيه مثل التوكوفيروالت، وحمض الفينوليك، والتانينات والفالفونيدات  

 .)Chryssavgi et al., 2008 ;Hayder et al., 2008b; Yoshimura et al.,2008(
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وتدخل مستخلصاته في صناعة العديد من العقاقير الطبّية والصيدالنّية )Pichon et al., 1993; Sumbul et al., 2011(. كما أظهر 
 Antonella et al.,  2007;(  Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori  الزيت األساسي فعالّية جّيدة ضد بكتريا
 Ghani et al., 1920;( للنبات بشكٍل عام منافع غذائّية جّمة ومحتوى عالي من الفيتامينات ومقّوي لأعصاب .)Zanetti  et al., 2010
Flaminia et al., 2004(. فــي الوقــت الحاضــر ُتعتبــر شــجيرات اآلس طبيعّيــة االنتشــار مصــدر المــادة األولّيــة فقــط الســتخالص 
الزيت، والعمليات الصناعّية مثل صناعة ســائل حلو نموذجي )عصير ثمار اآلس( )Mulas et al., 1999(. االســتعمال المســتمّر 

للمصــادر الطبيعّيــة لــآس بســبب الطلــب الكبيــر عليــه مــن أجــل اســتخداماته العديــدة، أّدى إلــى تناقــص مســاحاته فــي الطبيعــة. 
وهنــا يجــب اّتخــاذ خطــوات لتجّنــب انقــراض هــذا النــوع مــن بيئتــه الطبيعّيــة، وتقليــل التنــّوع الوراثــي، وفــي أســوء األحــوال، اختفــاء النــوع 
)Mulas et al., 1998(. الزيت العطري لنبات اآلس ذو لون أصفر، أو أصفر مائل لالخضرار، ُيستخلص من األوراق، واألفرع، 
والثمــار، واألزهــار بعمليــة التقطيــر المائــي )Nadkarni,  1989; Ghnaya et al., 2013 (. يعتمــد إنتــاج الزيــت ونوعّيتــه علــى 
 Boelens and Jimenez, 1992; Musa et al., 2005; Chryssavgi( منطقة اإلنتاج، وفصل الحصاد، وطول فترة التقطير
et al., 2008(. وتختلف نسبة كمّية الزيت تبعًا للجزء النباتي، حيث تقّدر ما بين 0.4-0.5% في األوراق، وفي األزهار %0.4، 

 .)Giacomo, 1983( %0.02 بينمــا تُقــّدر فــي الثمــار الغيــر الناضجــة بنحــو 0.5%، وفــي الثمــار الناضجــة بنحــو
بّين )Lawrence, )1993 أّن التركيب الكيميائي لزيت اآلس ينتمي لنمطين أساسيين وهما:   

.)1,8-cineole( والتربينات المؤكسجة ،)á-pinene, limonene( وهو غني بالتربينات Cineoliferum type -
  )terpenil acetate, linalyl acetate, bornyl acetate( وهــو غنــيٌّ باإلســترات التربينيــة Myrtenilacetatiferum type -
كمــا أشــار )Jerkovic and Borcic, )2002 أّن كحــول التربيــن موجــود فــي مختلــف المكونــات الطّيــارة للزيــت األساســي، 

وهناك خمسة مكّونات تربينية سائدة موجودة في زيت اآلس وبنسب مختلفة حسب الجزء النباتي: 
)myrtenyl acetate, 1,8-cineole, á-pinene, limonene, linalool(. في األوراق )0.19-0.37%(، في األزهار )%0.26-0.21(، 
فــي الثمــار )0.03-0.13%(. اختلفــت الّدراســة علــى المــواد الفّعالــة التــي يحتويهــا نبــات اآلس نوعــًا وكّمــًا مــن نبــاٍت آلخــر، تبعــًا 
 .)AL-Zuhaeri, 1982; Diamntoglou and Rhizopoulon, 1992( لموقعــه الجغرافــي، والظــروف البيئّيــة، وطبيعــة التربــة
قــام )Melis and Mulas, )2011( بدراســة تســعة نباتــات مزروعــة مــن نبــات اآلس، حيــث حّللــوا أوراقهــا لمعرفــة إنتــاج الزيــت 
ــة الزيــت فــي األوراق علــى أســاس الــوزن الجــاف، تختلــف حســب ســنة  األساســي وتركيبــه خــالل موســمين، وقــد تبّيــن بــأّن تركيــب وغّل

الجمــع، والفصــل بمــدى يتــراوح مــن )0.6-10.7غ/كــغ( فــي الزراعــات المختلفــة.
 α-pinene, limonene, :شــمل تركيــب الزيــت العطــري األساســي المســتخلص مــن أوراق نبــات اآلس المكّونــات الرئيســية التاليــة
 α-terpineol, terpinolene isomer1, :1,8 . وشمل أيضًا المكّونات الثانوية األخرى-cineole, linalool, geranyl-acetate
linalyl-acetate, α-humulene, terpinolene-isomer2, p-cymene,  geraniol. إّن المحتــوى الكلــي للمكّونــات الثانوّيــة 

كان أقــل مــن )10غ/كــغ(. 
وفــي دراســة ُأجريــت فــي تركيــا تــّم اســتخالص الزيــت األساســي مــن الــوزن الجــاف ألوراق نبــات اآلس بعمليــة التقطيــر، وتحديــد المكّونــات 
بواسطة GC-MS، وذلك عند ثالث نسب مختلفة للزيت  0.46% ، 0.53% ، 0.47% على التوالي، فبلغ العدد الكلي لمكّونات الزيت 
)58(، والمكّونات الرئيسية من الزيت المستخرج من األوراق pinene, cineole, linalool, terpineol. والمكّونات الرئيسّية تمثل 
84.21%، 83.46%، 83.01% وفــق نســب الزيــت المختلفــة. والنتائــج تؤّكــد علــى تأثيــر وقــت الجمــع فــي محتــوى وتركيــب الزيــت، 
حيــث يتفــاوت التركيــب كّمــًا ونوعــًا باختــالف فتــرة الجمــع ) Musa et al., 2005(. وقــد وجــد بــأّن تركيــب الزيــت األساســي الناتــج مــن 
األوراق المحصــودة فــي الشــتاء، مشــابه لتركيــب الزيــت الناتــج مــن األوراق المحصــودة فــي الربيــع. كمــا قــد يلعــب النمــط الوراثــي دورًا فــي 

 .)Mulas et al., 2002a( التغّيرات الكيميائّية للزيت العطري المســتخلص من أوراق اآلس
قــام )Dukic et al., )2010 بدارســة خــواص الزيــت العطــري ألوراق نبــات اآلس، حيــث ُجمعــت العّينــات النباتيــة مــن أماكــن متباعــدة فــي 
  α-pinene, limonene, 1,8-cineole, linalool, myrtenyl-acetate :الشــمال والجنــوب فــي صربيــا، وكانــت المكّونــات الرئيســية هــي

 . )α-pinene )%14.7 – %35.9(, myrtenyl-acetate )%5.4 – %21.6(:وباختالفــاٍت معنوّيــة بيــن أهــّم مرّكبيــن
كما وجد )Ozek et al., )2000 أّن الّزيت األساسي المستخلص من أوراق نبات اآلس بالتقطير والنامي في تركيا هاّم من الناحية 

الطبّية، ويحتوي على cineole, linalool, myrtenyl-acetate, myrtenol-1,8  كمكّونات أساسّية. 
وبّيــن )Aidi et al., )2008 عنــد دراســة صنفيــن مــن نبــات اآلس الناميــة برّيــًا فــي شــمال تونــس، أّن الزيــوت األساســية المســتخلصة 
والتــي تــّم تحديــد مكّوناتهــا بجهــاز GC، اختلفــت فــي نســب الزيــت، وتفــّوق أحــد الصنفيــن علــى اآلخــر بشــكٍل معنــوي وأّن هــذه النســب 

قــد تغّيــرت خــالل المراحــل التطورّيــة المختلفــة. وأّن أعلــى كمّيــة للزيــت كان فــي مرحلــة اإلزهــار لــكال الصنفيــن. 
كذلك تّمت دراسة حوالي 12 مجتمعًا برّيًا لآس في تونس، في ثالث مناطق بيومناخية مختلفة رطبة ،ونصف رطبة، وشبه جافة، 
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 GC وتّم اســتخالص الزيت األساســي بواســطة مذيب هو الهكســان، وذلك من األوراق المهروســة، كما ُحّللت المكّونات بواســطة جهاز
وجهــازGC- MS حيــث تــّم التعــرف علــى 24 مرّكبــًا شــّكلت 79.10% مــن الزيــت والمكّونــات الرئيســية كانــت:

)α-pinene(%19.20(,  1,8-acineole)%15.96. أّما المكّونات الهاّمة األخرى فكانت:
 .linalool (%7.66(, α-terpineol (%7.51(, limonene )%5.75(

اختلفــت النســب المئويــة لــكّل المكّونــات بيــن المجتمعــات وفيمــا بينهــا، وكانــت المرّكبــات الرئيســّية التــي ظهــر االختــالف فيهــا وفقــًا للمنــاخ 
 . )Messaoud et al., 2005( -Pinene, camphene, 1,8-cineole a :األحيائي هي

وبصورٍة عاّمٍة تبّين من خالل العديد من الّدراسات أن الزيت العطري ألوراق اآلس يحتوي المركبات التالية:
 1,8-cineole, α- pinene, methyl eugenol, α-terpineole, trans-carveole, cis-carveole, geraniol, limonene,
 linalool, methyl geranate, α -terpinyl acetate, neryl acetate, β-caryophyllene, myrcene, sabinene,
 myrcene, p-cymene, c-terpinene, linalyl acetate, geraniol, camphene, butyl butyrate myrtenol,  p-cymol,
 β-pinene. (Medicinal Plants of India, 1987; Yadegarinia et al., 2006; Montoro, 2006; Akin et al., 2007;

 . )Sacchetti et al., 2010
ــة لزيــت اآلس ومكّوناتــه الفّعالــة، باإلضافــة إلــى  ــة نبــات اآلس العطــري واســتخداماته المتعــددة وخاّصــًة مــن الناحيــة الطبّي نظــرًا ألهمّي
التدهــور الحاصــل للنبــات نتيجــة الّتعديــات غيــر المدروســة فــي بيئتــه الطبيعيــة. يهــدف البحــث لتحديــد كمّيــة الزيــت العطــري المســتخلص 
مــن أوراق نبــات اآلس.Myrtus communis L ، والتعــّرف علــى التركيــب الكيميائــي للزيــت العطــري مــن حيــث مكّوناتــه الرئيســية 

والثانويــة فــي مناطــق تواجــده المختلفــة. 
مواد البحث وطرائقه:

1- المــادة النباتيــة: ُأخــذت عّينــات ورقيــة مــن المجمــوع الهوائــي مــن شــجيرات اآلس فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 2013، الســتخالص 
الزيــت العطــري وتحديــد تركيبــه الكيميائــي ومكّوناتــه، فــي ثمانيــة مواقــع مختلفــة فــي ظروفهــا المناخيــة وارتفاعهــا عــن ســطح البحر وتربتها. 

حلــب، زرزور )شــبه جافــة(. الزعينيــة، قطــرة الريحــان، الريحانــة )شــبه رطبــة(. مصيــاف، مشــتى الحلــو، كســب )رطبــة( )الجــدول 1(. 
الجدول 1. الظروف البيئية للمواقع المدروسة

الصخرة األمالهطول المطري مماالرتفاع مخط العرضخط الطولالموقع
مارن37º05ˊ95ˊˊ36º12ˊ55ˊˊ373335.9حلب

مارن36º20ˊ00ˊˊ35º58ˊ10ˊˊ392468.2زرزور
مارن36º13ˊ20ˊˊ35º51ˊ00ˊˊ350557.4الزعينية

كلس كتيم36º14ˊ70ˊˊ35º30ˊ00ˊˊ274568.6قطرة الريحان
كلس كتيم36º20ˊ84ˊˊ35º03ˊ32ˊˊ5021242.5مصياف

كلس كتيم36º15ˊ47ˊˊ35º52ˊ10ˊˊ2241257.8مشتى الحلو
امفيبوليت35º58ˊ74ˊˊ35º54ˊ 92ˊˊ7421281.1كسب

سربنتين36º15ˊ10ˊˊ35º35ˊ19ˊˊ363620.4الريحانة

2- طرائق العمل: 
2-1- استخالص الزيوت العطرية:

اســتخلصت الزيــوت العطريــة ألوراق نباتــات اآلس المدروســة وفــق طريقــة طريقــة التقطيــر المائــي Hydrodistillation باســتعمال 
جهــاز كالفنجــر Clevenger فــي مخبــر البحــوث والدراســات العليــا فــي كليــة الصيدلــة، جامعــة حلــب، وذلــك بتحضيــن العّينــات فــي 
البريطانــي  األدويــة  دســتور  قبــل  مــن  المقترحــة  الطريقــة  وفــق  ســاعات  لعــدة   )ºم  100 ( حــرارة  درجــة  عنــد  مائــي  حّمــام 
)British Pharmacopoeia, 1996(. حيــث ُنّظفــت العّينــات مــن األتربــة والشــوائب، ثــم ُجّففــت فــي الظــل. ُســحقت العّينــة قبــل عمليــة 
التقطيــر مباشــرًة، ثــم وزنــت كمّيــة 100غ مــن كّل عّينــة، وُأضيفــت إلــى كمّيــة 1 ليتــر مــاء فــي جهــاز التقطيــر، حيــث تــّم الّتســخين عنــد 
درجــة حــرارة 100مº لمــدة ثــالث ســاعات، حيــث تتطايــر الزيــوت العطرّيــة مــع البخــار، ثــم تتــّم عمليــة تكثيــف للبخــار، حيــث يطفــو الزيــت 
فــوق المــاء. تــّم ســحب الزيــت مــن خــالل صنبــور الجهــاز بإضافــة داي كلــورو ميتــان، الــذي يــؤّدي إلــى نــزول الزيــت للطبقــة الســفلى. ثــم 
تــّم التخلــص مــن المــاء الزائــد الموجــود مــع الزيــت المســتخلص، باســتخدام  كبريتــات الصوديــوم الالمائيــة )Na2So4(، ثــم ُحفــظ الزيــت 

العطــري المســتخلص فــي عبــوات زجاجيــة داكنــة عنــد درجــة حــرارة 4 مº لحيــن االســتخدام.
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2-2- تحديد كمية الزيوت العطرية ونسبة االستخالص:
تــّم تحديــد نســبة الرطوبــة للعّينــات الطازجــة بتجفيفهــا بالفــرن علــى درجــة حــرارة 105 مئويــة لمــدة أربــع ســاعات، ثــم ُحســب الفــرق بالــوزن 
قبــل وبعــد التجفيــف. ثــم قيســت كمّيــة الزيــت المســتخلص )مــل(، وتــّم تحديــد نســبة االســتخالص )كمّيــة الزيــت التــي تــّم الحصــول عليهــا 
مــن وزن محــدد مــن األوراق( علــى أســاس الــوزن الجــاف لــأوراق، حيــث تــّم عــزل الشــوائب عــن األجــزاء النباتيــة المــراد اســتخالص زيتهــا 
العطــري ووزنهــا بعيــد القطــاف، ويســّمى بالــوزن الرطــب. ثــم جّففــت العّينــات بالظــل، وأخــذ وزن محــدد مــن العّينــات المــراد اســتخالص 
زيتهــا العطــري ويســمى بالــوزن الجــاف. قيســت كمّيــة الزيــت العطــري المســتخلص مــن أوراق اآلس المجففــة والمطحونــة. ثــم حســبت 

نســبة االســتخالص مــن المعادلــة التاليــة: 
                            نسبة االستخالص الجاف )مل/غ( =     

2-3- تحديد المكونات األساسية للزيوت العطرية:
تــم تحديــد التركيــب الكيميائــي للزيــوت العطريــة المســتخلصة ومكّوناتــه األساســية باســتخدام تحاليــل تقانــات التفريــق اللونــي الغــازي بجهــاز 
الكرموتوغرافيــا الغــازي المرتبــط بمطيــاف الكتلــة Gas Chromatography-Mass Spectrometry( GC-MS(. المتوفّــر فــي 

مخبــر الدراســات العليــا فــي كليــة العلــوم بجامعــة دمشــق. 
- شروط التحليل:

- عمود قطبي DB: . 23-طوله 60 متًرا، ونصف القطر 250 ميكرومتر، وبسماكة 0.25 ميكرومتر.
- الغاز الحامل الهليوم.

- التدفق 0.9 مل/دقيقة.
- نسبة التجزئة  1:5.

.ºدرجة حرارة الحاقن 240 م -
- البرمجة الحرارية كما يلي:

درجة حرارة العمود البدائية 60 مº ترتفع بعدها إلى 100 مº بمعدل20  مº /دقيقة.  ثم ترتفع إلى140  مº بمعدل 5 مº /دقيقة.  
ثم ترتفع إلى 200 مº لمدة دقيقة بمعدل 2.5 مº /دقيقة. ثم ترتفع إلى 220  مº بمعدل 5 مº /دقيقة. ثم ترتفع إلى 230 مº بمعدل 25 مº /دقيقة. 
وتبقــى درجــة الحــرارة ثابتــة علــى 230 مº. المــدة اإلجماليــة للتحليــل 39.4 دقيقــة. ثــم ’يحــّل الزيــت بمذيــب الهكســان، وأخــذ 2 مكرولتــر 

وحقنهــا فــي الجهــاز.
 3- التحليل االحصائي: حّللت النتائج ببرنامج SPSS V. 23 إليجاد أقل فرق معنوي فيما بينها عند مستوى معنوية 1% .

النتائج والمناقشة:
1- تحديد نسبة وكمية الزيوت العطرية:

حســبت نســبة الرطوبــة فــي العينــات الطازجــة، واســتخلص الزيــت العطــري لعينــات ورق اآلس مــن ثمانيــة مواقــع مختلفــة، ثــم قيســت كميــة 
الزيت المســتخلص وحســبت بـــــالملي ليتر، وحســبت نســبة االســتخالص الجافة )الجدول 2(.  

الجدول 2. نسبة الزيت المستخلص وكميته في األنواع المدروسة

مصيافحلبالريحانةقطرة الريحانمشتى الحلوكسبالزعينيةزرزورالمواقع
32.5633.4742.9341.6235.2336.9330.6339.84نسبة الرطوبة %

100100100100100100100100الوزن الجاف للعينة غ
0.460.470.520.550.470.480.50.51كمية الزيت مل

0.00460.00470.00520.00550.00470.00480.0050.0051نسبة االستخالص
33333333زمن االستخالص

يتبّيــن مــن الجــدول )2( أّن نســب الرطوبــة فــي العّينــات المدروســة  تراوحــت بيــن )30.63-42.93%(. تفاوتــت نســبة الزيــت العطــري 
المســتخلص وكمّيتــه بطريقــة التقطيــر المائــي مــن موقــٍع إلــى آخــر دون أن يكــون هنــاك فــروق معنوّيــة فيمــا بينهــا. حيــث بلغــت أعلــى 
كمّيــة للزيــت 0.55 مــل فــي موقــع مشــتى الحلــو، بينمــا كانــت أقــل كميــة 0.46 مــل فــي موقــع زرزور. بلــغ متوســط كميــة الزيــت 0.50 مــل 
وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره )Messaoud et al., 2011; Ghnaya et al., 2013 (. تراوحــت نســب االســتخالص الجــاف بيــن مــن 

 .)%0.0055 -0.0046(

كمية الزيت المستخلص )مل(
كمية األجزاء النباتية الجافة )غ(
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2- تحديد المكونات األساسية للزيوت العطرية:
تــم تحديــد البنيــة الكيميائيــة لمكونــات الزيــت العطــري باســتخدام تقانــة الكرموتوغرافيــا الغازيــة الشــعرية المرتبطــة بمقيــاس طيــف الكتلــة، 
 Myrtus communis L. حيــث حيــث تــم الحصــول علــى أطيــاف الكتلــة للمكونــات األساســية الموجــودة فــي الزيــت العطــري لنبــات اآلس

كمــا هــو مبّيــن بالمخطــط )1(.

المخطط 1. قمم مكونات الزيت العطري في نبات اآلس .Myrtus communis L  في موقع كسب 
)GC-MS( باستخدام تقانة الكروماتوغرافيا الغازية الشعرية

بّيــن تحليــل التركيــب الكيميائــي للزيــت العطــري وجــود )18( مركبــًا أساســيًا، تــّم التعــرف عليهــا وعلــى الصيــغ الكيميائيــة المّفصلــة 
والمجموعــة الكيميائّيــة التــي تنتمــي إليهــا هــذه المركبــات وزمــن االحتفــاظ، )الجــدول 3(.
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الجدول 3. مكونات الزيت العطري في نبات اآلس وزمن االحتفاظ 

زمن االحتفاظ/دقيقةالمجموعة الكيميائيةالصيغة الكيميائيةالصيغة المفصلةالمركب

alpha-PineneC10H165.02أحادي تربين هيدرو كربون

CampheneC10H166.09أحادي تربين هيدرو كربون

MyrceneC10H166.78أحادي تربين هيدرو كربون

alpha-TerpineneC10H166.93أحادي تربين هيدرو كربون

p-CymeneC10H149.77أحادي تربين هيدرو كربون

LimoneneC10H1610.73أحادي تربين هيدرو كربون

1,8-CineoleC10H18O12.63أحادي تربين ايتير

LinaloolC10H18O12.93أحادي تربين كحولي

alpha-TerpineolC10H18O13.63أحادي تربين كحولي

MyrtenolC10H16O13.72أحادي تربين كحولي

Linalyl AcetateC12H20O214أحادي تربين استر

Beta-Fenchyl AlcoholC10H18O14.25أحادي تربين كحولي

Myrtenyl AcetateC12H18O220.71أحادي تربين استر

Neryl AcetateC12H20O222.37أحادي تربين استر

Geranyl Acetate C12H20O222.53أحادي تربين استر

Methyl EugenolC11H14O223.38أحادي تربين فينولي

α-Terpinyl AcetateC12H20O225.58أحادي تربين استر

Caryophyllene OxideC15H24O26.37أحادي ونصف تربين إيتيري
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يتبّيــن مــن الجــدول )3( أّن المركبــات الكيميائيــة فــي الزيــت العطــري لــآس انقســمت إلــى مجموعــات كيميائيــة ،وبنســب مختلفــة مــن 
متوســط المحتــوى الكلــي للزيــت )82.15%(. مركبــات أحــادي تربيــن هيدروكربــون )6( مركبــات، بأعلــى نســبة مقارنــًة مــع باقــي 
المجموعات 25.45%، وهذا يتوافق مع )Badraet al., 2016(، وأحادي تربين كحولي )4( مركبات، بنسبة 19.59%، وأحادي 
تربيــن ايتيــر )مركــب واحــد( بنســبة 18.85%، وأحــادي تربيــن اســتر )5( مركبــات بنســبة 15.05%، وأحــادي تربيــن فينــول )مركــب 

واحــد(، بنســبة 2.74%، وأحــادي ونصــف تربيــن ايتيــر )مركــب واحــد(،  بنســبة 0.48% الجــدول )4(.
الجدول 4. مكونات الزيت العطري في أوراق نبات اآلس ونسبها المئوية

المركب
النسب المئوية لمركبات الزيت العطري ألوراق اآلس في المواقع المدروسة

المتوسط
مصيافحلبالريحانةقطرة الريحانمشتى الحلوكسبالزعينيةزرزور

α-Pinene12.71d17.20bc23.47a19.56b16.26bc16.08bc11.26e18.87b16.93

Camphene0.19bc0.54b0.89a0.76b0.51b0.61b0.14bc0.67b0.54

Myrcene0.300.260.420.360.320.310.230.290.31

α-Terpinene0.19bc0.41ab0.55a0.51a0.43ab0.39ab0.15bc0.50a0.42

p-Cymene0.69a0.45ab0.39bc0.45ab0.35ab0.33bc0.54ab0.41bc0.45

Limonene3.21bc5.60a9.54a8.21a6.11ab5.18ab2.32bc7.32a6.80

1,8-Cineole10.89de17.89bc23.58a22.44a16.85bc17.27bc12.13de20.68ab18.85

Linalool12.19a12.15a8.80ab9.14ab11.95a11.80a13.12a8.54ab11.94

ALPHA- TERPINEOL5.15a2.74a1.231.652.64a2.12a5.87a1.04a3.39

Myrtenol1.78a0.63ab0.28ab0.37ab0.59ab0.53ab1.97a0.41ab0.72

LINALYL ACETATE5.67ab3.17bc1.38de1.65bc3.29bc3.35bc6.97a2.30bc3.47

β-FENCHYL ALCOHOL4.024.822.812.933.123.564.272.793.54

Myrtenyl ACETATE9.05a4.19ab2.29ab1.57bc4.51ab4.29ab10.29a3.26ab4.93

α-Terpinyl acetate0.680.640.590.580.700.670.710.630.65

NERYL ACETATE5.64a3.66ab2.24ab2.20ab3.44ab3.65ab6.24a2.95ab3.75

Geranyl acetate4.82a2.26ab2.17ab1.14ab2.13ab2.39ab5.43a1.48ab2.74

Methyl eugenol2.432.402.132.142.362.182.252.082.25

Caryophyllene oxide0.410.510.500.460.520.510.460.440.48

86.2682.8586.0178.8578.5378.5387.4678.6982.15المجموع

* تشير األحرف المتشابهة في نفس السطر إلى عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية 1%. 

يتبّيــن مــن الجــدول )4( أّن المحتــوى الكلــي للزيــوت العطريــة تــرواح بيــن )78.53- 86.26(% فــي المواقــع المدروســة. وتمّثلــت 
 1,8-Cineole )%18.85(, α-Pinene )%16.93(, Linalool :بالتالــي )%المرّكبــات الرئيســية بنســبة وصلــت إلــى )59.45
.)%6.80( Myrtenyl acetate )%4.93( Limonene ,)11.94%(. بينمــا بلغــت نســبة المركبــات الثانويــة )%22.71(. 
وأشــار التحليــل اإلحصائــي للنتائــج  لوجــود اختالفــات معنويــة عنــد مســتوى 1% بيــن المواقــع المدروســة فــي )13( مركبــًا وهــذا يتوافــق 
مــع )Messaoud et al., 2005; Jamoussi et al., 2005( مــع االختــالف فــي النســب وبعــض المركبــات. تمّيــزت العينــات فــي 
 Myrtenyl acetate المناطق شبه الجافة )حلب، زرزور( بمحتوى عاٍل من المركبات أحادية التربين األوكسيجينية بأنواعها خاصًة
)9.05- 10.29%(. بينمــا أعطــت العينــات فــي المناطــق الرطبــة )مصيــاف، ومشــتى الحلــو، وكســب( وشــبه الرطبــة )الزعينيــة، وقطــرة 

  1,8-cineole )20.68-23.58%(,محتــوى عــاٍل مــن مركبــات هيدروكربونــات أحاديــة التربيــن )الريحــان، والريحانــة
)18.87-23.47%( α-pinene. وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه )Messaoud et al., )2011. إّن االختــالف بنســب مكونــات 
.Dukic et al., )2010( الزيــت وطبيعتهــا بيــن المواقــع يعــود لالختالفــات البيئيــة ونوعيــة التربــة للمواقــع المدروســة وهــذا يتوافــق مــع
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 والتــي تشــكل األنمــاط البيئيــة المرتبطــة بمؤشــرات كيميائيــة حســب المكونــات الخاصــة بــكل نمــط بيئــي، وهــي ذات اســتخدامات متعــددة 
فــي مجــال األدويــة ومســتحضرات التجميــل. وهنــا يتوجــب المحافظــة علــى هــذه األنمــاط فــي بيئتهــا الطبيعيــة مــن التدهــور، وهــذا مــا يتوافــق 
مــع )Mulas et al., )2002b. وقــد تختلــف هــذه المكونــات المميــزة لظــروف بيئيــة فــي منطقــة جغرافيــة إلــى أخــرى بســبب العامــل 

  .)Thompson et al., 2003( الوراثــي
االستنتاجات:

1- بلغ متوسط كمّية الزيت العطري ألوراق نبات اآلس )0.50( مل، دون أن يكون هناك فروق معنوية بكمية الزيت بين المواقع المدروسة.
2- تّم التعرف على )18( مركبًا من مكونات الزيت العطري ألوراق نبات اآلس، وكان هناك فروق معنوية في 13 مركبًا.

3- تفــوق مركــب Cineole-1,8 بنســبة )18.85%( مقارنــًة مــع بقيــة المكونــات، يليــه مركــبα-Pinene   بنســبة )%16.93(، 
 .)%0.31( Myrcene بينمــا بلغــت أقــل نســبة لمركــب

4- تفّوقــت المناطــق الرطبــة وشــبه الرطبــة بالمحتــوى العالــي مــن مركبــات هيدروكربونــات أحاديــة التربيــن، علــى المناطــق شــبه الجافــة، 
بينمــا تفوقــت المناطــق شــبه الجافــة المركبــات أحاديــة التربيــن األوكســيجينية.  

5- تــرواح المحتــوى الكلــي لمكونــات الزيــت بيــن )78.53- 86.26(%. وبلغــت نســبة المكونــات الرئيســية والثانويــة مــن المحتــوى 
الكلــي )59.45-22.71%( علــى التوالــي.  

كلمــة شــكر: يتقــّدم الباحثــون بالشــكر لكليــة الصيدلــة، جامعــة حلــب، ولأســتاذ أحمــد أيوبــي، واألســتاذ غســان أبــو شــامة لتســهيل إجــراء 
التحاليــل الالزمــة. 
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Abstract
This research was carried out to determine the quantity of essential oil extracted 
from myrtle Myrtus communis L leaves, by hydro distillation, and to identify the 
major and minor components, besides to determine its quantities in the essential oil 
by Gas Chromatography-Mass Spectrometry GC-MS. The samples were collected 
on November 2013 from eight different climatic locations (Aleppo, Zarzour, Al-
zenea, Katra AL-Rayhan, Al- Rayhana, Kasab, Mashta al-Holou and Mosiaf(. The 
quantity and composition of the essential oil were estimated on the basis of the 
leaves dry weight. Oil quantity varied between the studied genotypes from different 
locations, which range from 0.46 to 0.55 ml, with non-significant differences. 
Eighteen compounds were identified in myrtle essential oil, and there were 
significant differences in 13 compounds. 1,8-Cineole performed the highest rate 
(18.85%( compared with other components, followed by α-Pinene (16.93%(. While 
the lowest percentage was (0.31%( of Myrcene. The results showed superiority 
of humid and sub-humid areas in having higher content of the monoterpenes 
hydrocarbon compounds, compared to the semi-arid areas. While semi-arid areas 
performed high content in oxygenated monoterpenes compounds. The total content 
of oil components ranged between (78.53 to 86.26( %. The proportion of the major 
and minor components reached (59.45- 22.71%( respectively.
Key words: Essential oil, Myrtus communis L., Gas Chromatography, Oil 
components, Hydrodistillation.


