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تأثير بعض العوامل الطبوغرافية في المحتوى الفينولي لثمار القطمب
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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة تأثير بعض العوامؿ الطبوغرافية (االرتفاع عف سطح البحر والمعرض) في
المحتوى الفينولي لنبات القطمب ُ .Arbutus andrachne L.جمعت الثمار مف ثالثة معارض (جنوبية

وغربية وشمالية) عمى أربعة ارتفاعات ( 900˂ ،900-600 ،600-300 ،300-0ـ عف سطح
البحر) مف أشجار مختمفة األعمار ،مف عدة قرى في منطقة جبمة خالؿ العاـ  .2017تـ استخالص
العينات الطازجة بالعصر المباشر لمثمار ،ثـ معايرة المحتوى الكمي مف المرّكبات الفينولية بتطبيؽ طريقة
الفوليف سيكالتو ،معب اًر عف النتيجة بػواحدة قياس ( )mg Gallic acid/100g fwباستخداـ جياز
مقياس الطيؼ الضوئي ( .)Spectrophotometerأظيرت النتائج تفوؽ المعرض الجنوبي بالمحتوى
الفينولي الكمي لمثمار ( 0.53±40ممغ100/غ) ،يميو المعرض الغربي ( 0.61±39.66ممغ100/غ)،
وأخي اًر المعرض الشمالي ( 0.5±38.7ممغ100/غ) .لُوحظ أيضاً االرتفاع التدريجي لممحتوى الفينولي
لثمار القطمب بدءاً مف االرتفاع األوؿ ( 0.55±38.85ممغ100/غ) ،وصوالً الى االرتفاع الرابع
( 0.8±40ممغ100/غ) .أشارت النتائج إلى تأثير بعض العوامؿ الطبوغرافية عمى المحتوى الفينولي
لثمار نبات القطمب ،حيث تفوؽ المعرض الجنوبي بمحتواه الفينولي عمى باقي المعارض ،كذلؾ ُوجد أف
االرتفاع الرابع (˂900ـ عف سطح البحر) ىو األفضؿ مف حيث غنى ثمار القطمب بالمرّكبات الفينولية.
الكممات المفتاحية :القطمب ،المركبات الفينولية ،االرتفاع عف سطح البحر ،المعرض.
المقدمة:
تطالب الصناعات الغذائية بمكونات غذائية جديدة لتطوير األغذية التجارية ،األطعمة الغريبة أو غير العادية ،مثؿ فاكية شجرة الفراولة
 ،Strawberry treeفكثير منيا لدييا إمكانيات كبيرة كمصدر لأللواف والنكيات غير العادية ،فضالً عف المركبات النشطة بيولوجياً.
كما يمكف اعتبارىا مغذيات عالية القيمة كمصدر لممكمالت الغذائية ،أو األطعمة الوظيفية (ُ .)Ganhao et al., 2010يعد استيالؾ
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النباتات الصالحة لألكؿ شبو البرية المزروعة محمياً ىاماً لمعظـ الثقافات البشرية ،خاصة في منطقة المتوسط مما ساىـ بشكؿ كبير في
صحة المجتمعات المحمية ).(Ruiz-Rodrigues et al., 2011
أظيرت الدراسات أف الفعالية المضادة لألكسدة لمفواكو والخضار تعود غالباً لمركبات نباتية مغايرة لحمض األسكوربي ( Shui et al.,
 ،)2006فقد تـ إثبات أف الفعالية المضادة لألكسدة التي تتمتع بيا المنتجات النباتية ترجع بشكؿ كبير إلى المركبات الفينولية .تمتمؾ
المركبات الفينولية بنية كيميائية مثالية لكنس الجذور الحرة ،حيث أظيرت الدراسات في الزجاج أنيا أكثر فعالية مف حمض األسكوربي
ومف فيتاميف  .)Sokol-Letowska et al., 2007( Eمف ىنا تبرز أىمية النظاـ الغذائي الغني بالفواكو عالية المحتوى بمضادات
األكسدة الطبيعية ،نظ اًر لقيمتيا العالجية وتأثيراتيا الجانبية القميمة.
تعد االختالفات البيئية (االرتفاع عف سطح البحر ،والمعرض ،والح اررة ،واإلضاءة ،واألمطار ،والتربة والرطوبة) في مواقع النمو
المختمفة مف العوامؿ اليامة المؤثرة في عممية التمثيؿ الغذائي ،ومراكمة لممستقمبات الثانوية ،وتساىـ في اختالؼ التراكيب الكيميائية
والنشاط المضاد لألكسدة لمنباتات الطبية ( .)Liu et al., 2016مؤخ اًر ،تـ ربط درجات الح اررة المنخفضة مع زيادة المستقمبات الثانوية
المضادة لألكسدة في النباتات ( .)Albert et al., 2009وقد أكدت العديد مف الدراسات أف محتويات الفالفونوئيدات ترتبط ارتباطاً
ايجابياً باالرتفاع المتزايد عف سطح البحر ،وىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات ( 13.07ممغ/غ عمى ارتفاع  500ـ) مع فعالية
مضادة لألكسدة  )Guendouze-Bouchefa et al., 2015( )IC50= 3.8mg/Lو( 21.4ممغ/غ عمى ارتفاع  850ـ)
و( ،)Moualek et al., 2016( )IC50=7.35µg/mLوىذا ما تدعمو نظرية ) Petitjean-Freytel et al. (1991التي اقترحت
تأثير زيادة االرتفاع عف سطح البحر عمى الكميات األكبر مف  .)Rieger et al., 2008( flavonoidsكذلؾ ظيرت زيادة كبيرة في
اال صطناع الحيوي لممركبات الفينولية لألنواع النباتية التي تنمو في درجات الح اررة المنخفضة ،إضافةً لتأثير درجات الح اررة في
الخصائص المضادة لألكسدة لمثمار التوتية .)Saral et al., 2017) Strawberries
ينتمي نبات القطمب  Arbutus andrachne L.إلى عائمة  Ericaceaeاليامة اقتصادياً .ينتشر ىذا النبات عمى نطاؽ واسع مف
شرؽ المتوسط إلى شماؿ البحر األسود ،ويتواجد في المناطؽ المعتدلة الدافئة مف البحر المتوسط ،وغرب أوروبا ،وأمريكا الشمالية .كما
ينمو في المنطقة الممتدة مف ألبانيا الى شبو جزيرة القرـ ،مرو اًر بساحؿ البحر األسود إلى الشماؿ مف العراؽ وسورية ولبناف .كذلؾ ينمو
في المغرب وتونس واسبانيا ،والقسـ الجنوبي مف إيطاليا ( ،)Aljabary et al., 2014ويدعى أحياناً بالقطمب اإلغريقي Grecian
 strawberry treeويتواجد مع أشجار السندياف والبموط.
يتـ تناوؿ ثمار القطمب بشكؿ تقميدي في إسبانيا ودوؿ المتوسط األخرى ( Pardo-de-Santayana et al., 2007; Redzic,
 )2006لخصائصيا الغذائية الحسية .ونظ اًر لمحتواىا العالي مف السكر المتخمر ،فقد تـ استخداميا تقميدياً لمحصوؿ عمى مشروبات
كحولية .كما أف محتواىا مف البكتيف جعميا مناسبة إلنتاج المواد اليالمية ،مثؿ المربيات ،كما تعتبر غنية بالعديد مف المغذيات خاصة
الكالسيوـ والفوسفور والبوتاسيوـ ( .(Aljabari et al., 2014ويمكف اعتبار ثمار القطمب مصدر لأللياؼ الغذائية ،حيث أف 100غ
يمكف أف توفر  %42.6مف الكمية اليومية المطموبة لمرجاؿ و %64.8مف الكمية اليومية المطموبة لمنساء ( Trumbo et al.,
.)2002
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حدد ) Serce et al.,(2010محتوى ثمار القطمب مف السكريات عمى النحو اآلتي 9.75 :غ100/غ فركتوز ،و 6.25غ100/غ

غموكوز و 2.23غ100/غ سكروز ،وىذا ما يفسر المذاؽ الحمو المكثؼ لثمار شجرة القطمب عندما تكوف ناضجة تماماً ،ألف الفركتوز
ىو أحد أنواع الكربوىيدرات الطبيعية.

وفقاً لػمباحثاف ) Saxholt and Moller (2008فإف اجمالي حمض األسكوربي يبمغ  270ممغ100/غ وزف طازج .ونتيجة محتواىا
العالي مف حمض األسكوربي يمكف القوؿ أف فيتاميف  Cىو مف بيف العوامؿ التي تساىـ في تناوؿ المغذيات مف ثمار القطمب.

تعد النباتات الطبية والعطرية في سورية عمى الرغـ مف أىميتيا مف النباتات الميممة ،األمر الذي تعكسو ندرة المراجع واألبحاث العممية
ّ
ميددة باالنقراض بسبب األنشطة البشرية المتعددة ،مما يستدعي العمؿ عمى
المحمية التي تتمحور حوؿ موضوعيا ،إضافة إلى ّأنيا ّ
حمايتيا وتسميط الضوء عمييا مف خالؿ دراستيا وابراز األىمية الطبية واالقتصادية لكؿ نوع .ومف جية أخرى ،ال تحظى الدراسات

الكيميائية والبيئية لألنواع النباتية الحراجية المنتشرة طبيعياً في غاباتنا ذات الفوائد الطبية ،باألىمية الكافية مما يؤدي إلى خسارة كبيرة

بمعرفة الفوائد التي يمكف أف تقدميا تمؾ األنواع .لذلؾ ييدؼ البحث لدراسة المركبات الفينولية الكمية في ثمار نبات القطمب Arbutus

.andrachne L.

مواد البحث وطرائقه:

جمع العينات:

جمعت ثمار القطمب عند نضجيا خالؿ شير كانوف األوؿ ( )2017مف أربعة ارتفاعات في منطقة ريؼ جبمة مف محافظة الالذقية (-0

 900˂ ،900-600 ،600-300 ،300ـ عف سطح البحر) (الجدوؿ  ،)1تـ تحديد ثالثة معارض ضمف االرتفاع الواحد (شماؿ،
وجنوب ،وغرب) ،بحيث أُخذت ثالثة مكررات مف كؿ معرض .جمعت العينات مف أشجار اختيرت بشكؿ عشوائي في الغابات الطبيعية
بحيث كاف ليا مظير خارجي صحي.
تمت تعبئة العينات المأخوذة بأكياس نايموف مالئمة محكمة الغمؽ ،ومف ثـ سجمت عمييا المعمومات الالزمة بعد ترقيميا ،وبعد ذلؾ تـ

نقميا إلى المخبر وحفظت في الثالجة ( )-20 C°لحيف إجراء التحاليؿ الالزمة.

انجدول  .1مىاقع اندراسح وارتفاعها عن سطح انثحر.

االرتفاع األول
(300-0و عن سطح
انثحر)

االرتفاع عن
سطح انثحر (و)
351
030
324

شمال
قرفيص
العقيثح
الىسهح

االرتفاع عن سطح
انثحر (و)
305
070
006

السياديح
السهراء
الثويراخ

االرتفاع عن سطح
انثحر (و)
060
020
030

جوب ياشوط
ترماوا
الثويراخ

220
263

المرداسيح
وادي القلع

503
320

تيد جوهر
دوير تعثدج

جيثول

130

الثرازيه

510
045
551

دوير تسىدياوح
حلح عارا
تسطوير

3053
1000
3030

خراية سالن
تسمالخ
خراية سالن

غرب

340
210

الثودي
قلعح تىي
قحطان
وادي القلع

360

االرتفاع انثانث (-600
900و عن سطح
انثحر)

700
663
470

قرن حليح
عيه الحياخ
المشريح

700
560
610

تسىدياوح
تسطوير
كرم السياديح

االرتفاع انراتع
(˂900و عن سطح
انثحر)

3070
1003
3073

تشيلي
تشراغي
المىيسلح

3030
3030
774

الداليح
تطموش
الرالزيق

االرتفاع انثاني (-300
600و عن سطح
انثحر)

373

جنىب
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تحديد المحتوى الكمي من المركبات الفينولية بطريقة Folin-Ciocalteau
تـ تحديد المحتوى الكمي مف المركبات الفينولية باستخداـ كاشؼ ( Folin-Denisتنغستات الصوديوـ مع حمض الفوسفومولبيدي في
وسط مف حمض الفوسفور) .يتفاعؿ الكاشؼ مع المركبات الفينولية الموجودة في العينة ليتحوؿ لونو مف األصفر إلى األزرؽ ،ثـ تقاس
االمتصاصية بمقياس الطيؼ الضوئي عند طوؿ موجة  750نانومتر .يتـ التعبير عف النتائج بكمية حمض العفص Gallic acid
ضرت سمسمة عيارية مف حمض العفص المستخدـ عادة كعياري لحساب النتائج ( Shui et al.,
المكافئة لممركبات الفينولية ،حيث ُح ّ

 ،)2006وتـ التعبير عف النتائج بالكمية الموافقة مف حمض العفص ممغ100/غ وزف طازج.
تحضير السمسمة العيارية:

تـ تحضير محموؿ عياري أـ مف حمض العفص بتركيز (100ممغ100/مؿ) باستخداـ االيتانوؿ .%95
ابتداء مف المحموؿ العياري األـ ذي التركيز ( 100ممغ100/مؿ) تـ تحضير محاليؿ متدرجة التراكيز ممغ/مؿ (-30-20-10-5-0
ً

 )100-90-80-70-60-50-40وذلؾ بأخذ حجوـ محددة مف المحموؿ األـ ،ونقميا إلى بواليف معايرة سعة ( 25مؿ) ومف ثـ
إكماؿ الحجـ بإضافة اإليتانوؿ .%95
-1تحضير كاشف الفولين سيكالتو (الفولين دينيس):
تـ استخداـ كاشؼ الفوليف دينيس المتوفر تجارياً بشكؿ محموؿ بعد تمديده بالماء المقطر بنسبة .15/1
-2إجراء التفاعل وقراءة االمتصاصيات لمحاليل السمسمة العيارية

يضاؼ أوال إلى كؿ محموؿ مف محاليؿ السمسمة محموؿ كربونات الصوديوـ ( )%2بنسبة ( ،)2:0.1وبعد انتظار مدة  10دقائؽ
يضاؼ كاشؼ الفوليف لكؿ محموؿ بنسبة ( .)1:1يترؾ المزيج في الظالـ مدة  15دقيقة ،ثـ تقاس امتصاصية المعقد األزرؽ الموف
الناجـ عف أكسدة المركبات الفينولية بكاشؼ الفوليف ،عند طوؿ موجة  750نانومتر باستخداـ جياز مقياس الطيؼ الضوئي
( ،)Spectrophotometerمقابؿ الناصع الذي يتكوف مف اإليتانوؿ ( %95لتصفير الجياز عمى اعتبار أف امتصاصية الناصع
صفر).
تبيف برسـ االمتصاصيات الناتجة بداللة التراكيز المحضرة ،أنيا معادلة خط مستقيـ ( )Y=0.0099x+0.020بمعامؿ تحديد
 R2=0.998كما ىو موضح بالشكؿ (.)1
1.2
1
االمتصاصية

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

20

40
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100

120

التركيزملغ/مل

انشكم  .1انسهسح انعياريح من حمض انعفص محضرج تاإليتانىل .95%
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التحميل اإلحصائي:

تـ إجراء تحميؿ التبايف ( )ANOVAلمقارنة الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات بحساب قيمة أقؿ فرؽ معنوي ( )LSDعند مستوى ،%1

وتـ باستخداـ برنامج ( .)SPSSكما تـ حساب قيمة  LSDبتطبيؽ المعادلة:
LSD= (Upper Bound-Lower Bound)/2
النتائج والمناقشة:
المحتوى الكمي من المركبات الفينولية في نبات القطمب حسب االرتفاع عن سطح البحر:

يتـ عادة استخداـ حمض العفص كمادة مناسبة لمتعبير عف المركبات الفينولية ( .)Kong et al., 2012تدرج المردود مف المركبات

الفينولية لثمار القطمب بالزيادة بدءاً مف االرتفاع األوؿ وصوالً لالرتفاع الرابع (الجدوؿ  ،)2حيث سجؿ االرتفاع الرابع المحتوى األعمى

مف المركبات الفينولية لمثمار ( 39.99ممغ100/غ) يميو االرتفاع الثالث (39.66ممغ100/غ ).

ُسجؿ المحتوى األقؿ مف المركبات الفينولية عمى االرتفاع األوؿ ( 38.85ممغ100/غ ) .لُوحظ فرؽ معنوي في المحتوى الفينولي الكمي
لمثمار عمى االرتفاعات األربعة (.)p˂0.05
انجدول  .2انمحتىي انكهي من انمركثاخ انفينىنيح في ثمار انقطهة حسة االرتفاع عن سطح انثحر (.)mg GAE/g
انثمار
انمعرض
0.01±17.11
جىوب
االرتفاع األول
0.01±16.75
غرب
300-0و
0.02±16.03
شمال
0.55±38.85
انمتىسط
LSD0.01=0.342
0.03±39.76
جىوب
0.02±17.13
غرب
االرتفاع انثاني
0.00±14.34
شمال
600-300و
0.58±39.26
انمتىسط
LSD0.01=0.078
0.01±20.32
جىوب
0.00±17.76
غرب
االرتفاع انثانث
0.01±16.64
شمال
900-600و
0.69±39.66
انمتىسط
LSD0.01= 0.057
0.02±20.35
جىوب
0.02±20.12
غرب
االرتفاع انراتع
0.03±17.05
شمال
˂900و
0.8±40
انمتىسط
LSD0.01= 0.087

عادة ما ُيعد االرتفاع عف سطح البحر رقابة غير مباشرة عمى الظروؼ البيئية التي تؤثر عمى استقالب النبات ( Kummar et al.,
 )2006ليذا ،قد يعكس االرتفاع المتدرج االختالؼ المتكامؿ في درجة الح اررة ،الرطوبة واالشعاع الشمسي ( .)Jin et al., 2017وقد

أكدت العديد مف الدراسات أف محتويات الفالفونوئيدات ترتبط ارتباط ايجابي بارتفاع الموقع المتزايد ( ،)Liu et al., 2016وىذا ما

تدعمو نظرية  Petitjean-Freytelالذي اقترح تأثير زيادة االرتفاع عف سطح البحر عمى ارتفاع محتوى الفالفونوئيدات في األزىار

(.)Rieger et al., 2008
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أظيرت دراسات عديدة فيما يتعمؽ بزيادة المحتوى الفينولي ألوراؽ نبات القطمب  Arbutus unedoمع زيادة االرتفاع عف سطح

البحر ( 119.97ممغ/غ عمى ارتفاع  200ـ) ( )Orak et al., 2011و( 179ممغ/غ عمى ارتفاع  500ـ عف سطح البحر)

( )Guendouze-Bouchefa et al., 2015و ( 207.84ممغ/غ عمى ارتفاع  850ـ عف سطح البحر) ( Moualek et al.,

.)2016

كذلؾ يمكف أف تُعزى جزئياً الزيادة في المركبات الفينولية مع االرتفاع عف سطح البحر إلى انخفاض درجات الح اررة المؤثرة في النبات
) .)Liu et al., 2016مؤخ اًر ،تـ ربط درجات الح اررة المنخفضة مع زيادة المستقمبات الثانوية المضادة لألكسدة في النباتات .بصفة
عامة ،عندما يكوف النبات تحت ضغط فيزيائي ما ،فإف إنتاج المستقمبات الثانوية يزداد ،ألف النمو غالبا يثبط أكثر مف التمثيؿ

الضوئي ،ويخصص الكربوف الثابت لممستقمبات وليس لمنمو (.)Gairola et al., 2010

مصدر طبيعياً محتمالً لمركبات الحماية النباتية ومضادات األكسدة ( Puertas-Mejia et
تعتبر مستخمصات عائمة Ericaceae
اً

 )al., 2015وذلؾ كوف األشعة فوؽ البنفسجية ،مع االرتفاع عف سطح البحر ،تعزز مف االصطناع الحيوي لممركبات الفعالة .وأشارت
العديد مف الدراسات احتواء الفالفونوئيدات عمى مجموعة  ortho-dihydroxylatedالتي ليا خصائص امتصاص لألشعة فوؽ

البنفسجية وكنس الجذور الحرة ،مما يوضح االرتباط اإليجابي بيف محتوى الفالفونوئيدات ،واالرتفاع عف سطح البحر ( Wulff et al.,

.)1999

تحديد المحتوى الكمي من المركبات الفينولية في نبات القطمب حسب المعرض:

سجؿ فيو المحتوى األعمى مف المركبات
تفوؽ المعرض الجنوبي بالمحتوى الفينولي الكمي مقارنة بالمعرضيف الغربي والشمالي ،حيث ُ
الفينولية لمثمار ( 38.97ممغ100/غ) (الجدوؿ .)3
أتى المعرض الغربي بالدرجة الثانية مف حيث المحتوى الفينولي الكمي (38.39ممغ100/غ) (الجدوؿ  .)3سجؿ المعرض الشمالي

المردود األقؿ مف المحتوى الفينولي الكمي بالمقارنة مع المعرضيف الجنوبي والغربي (36.21ممغ100/غ).
لُوحظ وجود فرؽ معنوي باستخداـ تحميؿ  ANOVAفي المحتوى الفينولي الكمي لمثمار ضمف المعارض الثالثة (الجنوبي ،الغربي
الشمالي).

انجدول  .3انمحتىي انكهي من انمركثاخ انفينىنيح في ثمار انقطهة حسة انمعرض (.)mgGAE/g

معرض جنىتي

انمحتىي انفينىني
0.01±17.11
0.01±17.57
0.01±20.32

االرتفاع عن سطح انثحر
االرذفاع األول (100-0م)
االرذفاع الثاوي (400-100م)
االرذفاع الثالث (700-400م)

0.02±20.35

االرذفاع الراتع (˂700م)

0.53±40

انمتىسط

LSD0.01= 0.057

معرض غرتي

االرذفاع األول (100-0م)
االرذفاع الثاوي (400-100م)
االرذفاع الثالث (700-400م)

0.01±16.75
0.02±17.13
0.00±17.76

االرذفاع الراتع (˂700م)

0.02±20.12
0.61±39.66

انمتىسط

LSD0.01= 0.057
معرض شماني

االرذفاع األول (100-0م)
االرذفاع الثاوي (400-100م)
االرذفاع الثالث (700-400م)

0.02±16.03
0.00±14.34
0.01±16.64

االرذفاع الراتع (˂700م)

0.034±17.05
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0.35±38.7

LSD0.01=0.071

يصؿ المعرض الجنوبي أشعة بتركيز أكبر ،أما المعرض الشمالي فتصمو األشعة بتركيز قميؿ ،ويمكف أف تصؿ إليو شتاء عمى شكؿ
أشعة مبعثرة ( .) Taremi et al., 2015حيث تعتبر األشعة الشمسية واحدة مف أىـ العوامؿ البيئية المقترحة لمتأثير عمى اصطناع
المركبات الفينولية (مثؿ األنثوسيانينات عف طريؽ اطالة نشاط أنزيـ ) phenylalanine ammonia lyase (PALوىو األنزيـ
الرئيسي في مسار اصطناع الفالفونوئيدات (.)Jin et al., 2017( (Flavonoids
تتأثر عممية االصطناع الحيوي لممركبات الفينولية لدى نبات القطمب  A. andrachneبشدة الضوء وكثافتو ( Aljabary et al.,
 .) 2014وىذا ما أكدت عميو دراسة بينت وجود عالقة ارتباط بيف تراكيز الفينوالت ومتوسط االشعاع الشمسي لدى بعض نباتات
 Ericaceaeالمتوافقة مع دراسة أخرى أظيرت ارتباط وثيؽ لممواد الفعالة ( )Rutin ،Phenols، Flavonoidبمتوسط األشعة
الشمسية ،مف خالؿ دراسات مخبرية بينت أف التركيب الحيوي لمركبات فينولية معينة ،يزداد تحت ظروؼ زيادة األشعة الشمسية مقارنة
بنباتات الظؿ (.)Liu et al., 2016
ربما تعود الزيادة في مستويات األيض الثانوية إلى المسار البيوكيميائي لمستقمب معيف الذي يمكف أف ُيحفز بارتفاع درجات الح اررة

( ،) Odabas et al., 2009وىذا قد يساعد في تفسير ارتفاع تراكيز المركبات الفينولية لمقطمب عمى المعرض الجنوبي ،يميو الغربي
ثـ الشمالي.

تعتبر الدراسات المتعمقة بالمحتوى الفينولي لمقطمب  A. andrachneمحدودة ،تناوؿ البعض منيا المحتوى الفينولي لثمار القطمب A.
 andrachneكنبات جاؼ (  )Alarcao-E-Silva et al., 2001; Ayaz et al., 2000بمعدؿ تراوح مف  10.7الى 15.5
ممغ100/غ .إضافةً إلى دراسة قاـ بيا ) Ruiz-Rodriguez et al, (2011بمغ فييا المحتوى الفينولي الكمي لثمار القطمب (-951
 1973ممغ100/غ وزف طازج).
ذكرت إحدى الدراسات تركيز المركبات الفينولية في أزىار القطمب المجففة  A. andrachneوالذي بمغ  43.27ممغ/غ ( Saral et
.)al., 2017
االستنتاجات والتوصيات:
أظيرت نتائج ىذا البحث أف مستخمص اإليتانوؿ  %95لثمار نبات القطمب يمتاز باحتوائو عمى كميات ىامة نسبياً مف المركبات
الفينولية الكمية ،ومف الواضح مف النتائج أف العائد الفينولي مف  Arbutus andrachne L.يزداد تدريجياً مع االرتفاع عف سطح
البحر ليسجؿ التركيز األعمى عمى ارتفاع ˂900ـ عف سطح البحر .كذلؾ لممعارض تأثير واضح عمى تركيز المرّكبات الفينولية
الكمية ،حيث تفوؽ المعرض الجنوبي بالمحتوى الفينولي لمثمار عمى المعرضيف الغربي والشمالي.
توفر ىذه النتائج معمومات مفيدة مف أجؿ تطوير المنتجات الغذائية اآلمنة والمواد المضافة ،مع خصائص مضادة لألكسدة مناسبة،
إضافة لمتابعة الدراسات المخبرية ( )in vitroوعمى الجسـ الحي ( )in vivoلتحديد اإلمكانيات الطبية ليذا النبات.
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of some topographic factors on the
phenolic contents of the Arbutus andrachne L. plant. Plant samples (fruit) were
collected from three aspects (south, west and north) at four altitudes (0-300,
300-600, 600-900, and ˃900m) in the countryside of Jableh in 2017. The fresh
samples were squeezed, then the total contents of the phenolic compounds were
determined by spectrophotometrically using Folin-Ciocalteu reagent,
expressing the result in (mg gallic acid/100g fw) using spectrophotometer. The
results showed that southern aspects recorded the highest yield of phenolic
contents of fruits (40±0.53 mg/100g), followed by the western aspect
(39.66±0.61 mg/100g), and finally the northern aspect (38.7±0.5mg/100g). Also
it was noticed a gradual increase in phenolic contents in the first altitude
(38.85±0.55 mg/100g), to the fourth altitude (40±0.8mg/100g). The results
showed the effect of some topographic factors affected the phenolic contents of
Arbutus andrachne L., where the phenolic contents from southern aspect were
higher than that of the other aspects, and the fourth altitude (˃900m) was found
to be the best in terms of the richness with phenolic compounds of the plant
fruit of Arbutus andrachne L.
Key words: Arbutus andrachne L., Total phenolic, Altitude, Aspect.
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