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تحذٔذ انمحتُِ انكٕمٕائٓ َانفعانٕت انمضادة نألكسذة َعشل انمزكب انفالفُوُئٕذْ 

 انسُرْ Falcata L. Achillea انهتُٕنٕه مه وباث انقٕصُو 

 (1*)مالز الباشا
، جامعة قسـ الكيمياء(. 1)  حمب، حمب، سورية.، كمية العمـو

 .Malazalbasha9@gmail.com). البريد اإللكتروني3 د. مالز الباشا)*لممراسمة3 

 12/04/2012تاريخ القبول:    22/01/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
وُجمع  2017بداية شير أيار وحتى نياية شير آب في عاـ  الدراسة الحالية في الفترة الواقعة بيف أجريت

المكونات الفعالة  استخالصنبات القيصـو مف الحقوؿ والبساتيف لمحافظة دير الزور، تناولت الدراسة 
ميثانوؿ  ؛باستخداـ مذيبات مختمفة .Achillea Falcata Lمف األجزاء اليوائية والجذور لنبات القيصـو 

، وقد %98.5، وىكساف %99.8، كموروفوـر %96.9، إيثانوؿ %99.9، ميثانوؿ %80إيثانوؿ  ،70%
أعمى مردود استخالص في كؿ مف األجزاء اليوائية وجذور لنبات  %80حققت الخالصة اإليثانولية 

، كما تـ الكشؼ النوعي عف وجود السكريات، والمواد العفصية، والصابونينات، في الخالصة  القيصـو
، ولوحظ أف السكريات قد أعطت نتيجة كشؼ إيجابية في كٍؿ مف األجزاء اليوائية، %80اإليثانولية 

 ، ، %80إيثانوؿ  ،%70ميثانوؿ  ُحدد تركيز الفالفونوئيدات في خالصات وقدوالجذور لنبات القيصـو
وقد حققت الخالصة  ،%98.5، وىكساف %99.8، كموروفوـر %96.9، إيثانوؿ %99.9ميثانوؿ 

 25.26، والجذور59.21أعمى تركيز مف الفالفونوئيدات في كٍؿ مف األجزاء اليوائية  %80اإليثانولية 
 إزالة ددت الفعالية المضادة لألكسدة عف طريؽحُ غراـ، كما 1ًا بالميمي غراـ في ر لنبات القيصـو مقد

DPPHر الػالجذر الح
.
مف بيف الخالصات   %70ميثانوؿحققت خالصة ي الخالصات السابقة، و ف  

الجذر  إلزالة مئوية أعمى نسبةنبات القيصـو ل %64.83، والجذور %78.42المدروسة لألجزاء اليوائية
DPPH الحر

متيوليف وىو مركب الالمركب الكيميائي شخيص ىذا البحث عزؿ وتنقية وت، كما تناوؿ .
 ,UV, IR).طيافية والكروماتوغرافيةنات الماتقالباستخداـ  فالفونوئيدي لو أىمية كبيرة كمضاد لألكسدة

HPLC)  
، المكونات الفعالة،  الكممات المفتاحية: اإليثانولية،  ةالخالصالفعالية المضادة لألكسدة، القيصـو

DPPHالجذر الحر  الميثانولية، ةالخالص
.. 

 :المقدمة
يا اسػتخدمت النباتػات الطبيػة فػي المػداواة منػذ القػدـ، وقػد أثبتػت العديػػد مػف الدراسػات الفعاليػة العالجيػة لمعديػد مػف النباتػات التػي اسػػتعممت

الػذي اسػتعممتو الينػود منػذ أكثػر    Rauvolfia tetraphylla Lالشعوب المختمفػة فػي التػداوي وكمثػاؿ عمػى ذلػؾ جػذور نبػات الراولفيػا 

mailto:Malazalbasha9@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Rauvolfia_tetraphylla
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الػػدـ، وذلػػؾ فػػي منتصػػؼ القػػرف العشػػريف، وكػػذلؾ بػػذور نبػػات السػػتروفانثوس  ضػػ ط، حيػػث تبػػيف حػػديثًا فعاليتػػو فػػي عػػالج مػػف ألفػػي عػػاـ
Strophanthus Gratus L. ة فػػي عػػالج األمػػراض القمبيػػة، باإلضػػافة إلػػى نبػػات الجنسػػن  والتػػي اسػػتخدمتيا بعػػض الشػػعوب اإلفريقيػػ

Panax  ،المعروؼ في الطب الصيني حيث يستخرج منو حاليًا العديد مف األدويػة المنشػطة لمجممػة العصػبية، والػدورة الدمويػة )العػودات
1002.) 

نوعػًا معظميػا منتشػر فػي آسػػيا  115ويضػـ حػػوالي  Asteraceaeإلػى العائمػة المركبػة  Achillea Falcata Lينتمػي نبػات القيصػـو 
ارتفاعػو يتػراوح  ،ىػو نبػات عشػبي معمػرو  ،باألخيميػا ذات األلػؼ ورقػة قيصػـوالكمػا يسػمى نبػات (،  (Radulovic et al., 2010وأوربػا

-2 بػيف مػادقيقػة كثيػرة التفػرع، وأوراقػو مركبػة ريشػية مضػاعفة، ونورتػو خيميػة يتػراوح قطرىػا  Rhizomeجذاميره  ،120-20 سـ  بيفما
 .(2002)مشنطط وقطاع،  وأزىاره بيضاء ،سـ  15

 ويصنؼ نبات القيصـو كما يمي3    
3 ثنائيػػػات 3Magnoliopsida م طػػػاة البػػػذور، صػػػؼ 3Magnoliophyta النباتػػػات الوعائيػػػة، شػػػعبة Sub-Kingdom تحػػػت مممكػػػة

 (.1221 ،خميفة أنطواف بشارة) Achillea األخيميا ، الجنسAsteraceae3الفصيمة3 المركبة  ،ممتحمات المآبر3 رتبةالفمقة، 
وتعتبر مف أقدـ النباتػات المسػتخدمة فػي الطػب الشػعبي ئحتوائيػا عمػى مجموعػة واسػعة مػف المركبػات الكيميائيػة المسػتخدمة فػي العػالج 

 دات، والحمػػػػػػػػػوض الفينوليػػػػػػػػػة، والفالفونوئيػػػػػػػػػدات، والزيػػػػػػػػػوت العطريػػػػػػػػػة، والتانينػػػػػػػػػات، والصػػػػػػػػػابونينات، وغيرىػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػدوائي كالقمويػػػػػػػػػ

(Motavalizadehkakhky et al., 2013). 
لوجودىا بتراكيز عالية في النباتات العاريػة  مركبات عديدة الفينوئت خالية مف النتروجيف تسمى أيضًا األعفاصتعرؼ المواد العفصية بال

البػذور كػالعفص والسػرو والصػنوبر وغيرىػػا وتسػمى المػواد القابضػة ألثرىػا الطبػػي فػي وقػؼ اإلسػياؿ، توجػد ىػػذه المػواد فػي قمػؼ وسػػيقاف 
 .((Ansari et al., 2012 وأوراؽ وثمار النباتات

مركبػػات طبيعيػػة فػػي النباتػػات ذات صػػفات كيميائيػػة تشػػبو ال ميكوزيػػدات لكنيػػا تتميػػز بكونيػػا تنػػت  رغػػػوة أنيػػا كمػػا تعػػرؼ الصػػابونينات ب
صابونية عند رجيػا مػع المػاء، وتتميػز باحتوائيػا عمػى جػزء غميكػوني ذواب فػي المػاء، وجػزء أغميكػوني غيػر ذواب فػي المػاء ويكػوف فييػا 

أوتػػربيف ثالثػػي، وتػػؤدي إلػػى تحمػػؿ الػػدـ، إذا حقنػػت فػػي األوعيػػة الدمويػػة، وعديمػػة  األغميكػػوف عبػػارة عػػف الصػػابوجينيف وىػػو إمػػا سػػتروئيد،
وقػد اسػتخدمت طػرؽ كروماتوغرافيػة مختمفػة لعػزؿ الصػابونينات، وتػتـ حمميتيػا  (Ashutos, 2007). الضػرر إذا أخػذت عػف طريػؽ الفػـ

 Ngbele et).ووحػدات سػكرية مختمفػة Aglycon )تحمػؿ القمويػد فػي وسػط مػائي( بواسػطة الحمػوض أو األسػس لتعطػي جػزءًا ئسػكرياً 

al., 2008)  
  GC/MS باسػتخداـ     Achillea falcate L التركيػب الكيميػائي لمزيػت العطػري فػي نبػات القيصػـو Abrass et al., (2015) درس

كمػا درسػوا فعاليػة الزيػت العطػري لنبػات القيصػـو  %28.82والسػينيوؿ بنسػبة   %30.06مركبػًا  ومنيػا الكػافور بنسػبة  18 وقػد حػددوا 
  Staphylococcus aureus .كمضاد لمبكتريا وقد حقؽ فعالية عالية ضد بكتريا المكورات العنقودية الذىبية

 HPLCالسػائمة عاليػة األداء باسػتخداـ الكروماتوغرافيػا القيصـوتحديد محتوى الفينوئت الكمية في نبات ب  Dogan et al., (2010)قاـ 
اسػتخدموا طػور متحػرؾ مؤلػؼ مػف مػاء و 1 /مػؿ د، والتػدفؽ 212واعتبروا حمػض ال اليػؾ محمػوًئ عياريػًا وذلػؾ عنػد طػوؿ موجػة نػانومتر 
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فكانػػت قيمػػة محتػػوى الفينػػوئت الكميػػة فػػي نبػػات  (0.1: 20: 79.9)مقطػػر3 ميثػػانوؿ3 حمػػض الفوسػػفور بالنسػػب التاليػػة عمػػى الترتيػػب 
 . 7.67/م 1غ قيصـو ال

فػي  تثبػيط نمػو بيػوض طفيمػي   Achillea talagonica فعاليػة  مستخمصػات نبػات األخيميػا Rajaei et al., (2016)كمػا درس 
والذي يعتبر مف أكثػر األمػراض المعديػة لمػدواجف، ولػوحظ أف التػأثير المثػبط لممستخمصػات الكحوليػة  Avian coccidiosisالكوكسيديا 

 األخيميا عمى الطفيمي كاف أكبر مف المستخمصات المائية.لنبات 
، وقيمػوا محتػواه  70%ماء -الخصائص المضادة لألكسدة في خالصة ميثانوؿ  Sengul et al.,  (2009)الباحث درس لنبات القيصػـو

، ووجػػدوا بػػأف الفعاليػػة المضػػادة لألكسػػدة بطريقػػة 7.67مػػف الفينػػوئت الكميػػة باسػػتعماؿ كاشػػؼ فػػوليف سػػيوكالتيو إذ بمػػ  تركيزىػػا غ/ممػػ  
 %7.028.، قد بم ت الكاروتيف–βتبييض 

كاف ئبد مف  ونظرًا لألىمية الكبرى والفوائد التي تتميز بيا معظـ النباتات واألعشاب الطبية الموجودة في القطر العربي السوري، 
خدمة اإلنساف سواًء في المجاؿ الطبي والصيدئني أو في المجاؿ  التفكير بشكؿ جدي لالستفادة مف ىذه المعطيات وتسخيرىا في

 المستوى عمى الحاضر الوقت في ستخدـيحيث      .Achillea Falcate Lوليذا تطرقنا في دراستنا ئختيار نبات القيصـو، ال ذائي

مة عنو  نطاؽ عمى ولكف ك ذاء، وعالج، الشعبي ضيؽ بسبب الخوؼ مف سميتو، وعدـ توفر دراسات طبية أو صيدئنية، وكيميائية مفصَّ
في سورية، وىذا ما يعطي البحث أىمية عممية وتطبيقية، لذا ييدؼ البحث لمكشؼ عف بعض المواد الكيميائية الفعالة، وعزؿ مركب 

 اساٍت تطبيقية ئحقة.مف مجموعة الفالفونوئيدات، بيدؼ ائستناد ليذه النتائ  في در 
 مواد البحث وطرائقه: 

الممتػػػػػػػدة  ُجِمَعت عينات مف نبات القيصـو مف األراضي الزراعية لمحافظة دير الزور وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية  المادة النباتية:-1
ألوؿ األجػزاء اليوائيػة احيث قسـ النبات المدروس إلػى قسػميف تضػمف القسػـ ، 2017مف بداية شير أيار وحتى نياية شير آب في عاـ 

لمختبػر بوضػعيا فػػي الظػؿ عنػد درجػػة ا)السػوؽ واألوراؽ واألزىػار( وتضػمف القسػػـ الثػاني أزىػار النبػات. جففػػت العينػات السػابقة فػػي جػو 
حتػػى ثبػػات الػػوزف )مػػدة أسػػبوع(، بعػػدىا طحنػػت األجػػزاء المجففػػة بواسػػطة مطحنػػة ذات شػػفرات لمحصػػوؿ عمػػى المسػػحوؽ  °25الحػػرارة ـ

ومحكمػػػػػػة اإلغػػػػػػالؽ وفػػػػػػي مكػػػػػػاف بػػػػػػارد إلجػػػػػػراء عمميػػػػػػات  تي، تـ حفظ المسحوؽ النباتي الجاؼ ضمف أوعية زجاجية معتمة النبا
  ائستخالص والتجارب الالزمة.

 واألدوات المستخدمة: األجهزة 2- 
 .DR/400Uموديؿ Hatch مف شركة ىاش  UV/VIS-Spectrophotometerجياز األشعة ما فوؽ البنفسجية والمرئية  - 
 .Jascoمف إنتاج شركة FT/IR-4200 ، موديؿ IR Spectroscopyجياز األشعة ما دوف الحمراء  - 
مػػف انتػػاج شػػركة  C18مػػع عمػػود فصػػؿ  Young-Line Clarity، مػػف شػػركة HPLCجيػػاز كروماتوغرافيػػا السػػائمة عاليػػة األداء  - 
 Thermo. 
 .Desagaمف شركة  366nmو 254nmمزود بممبتيف  UVمصباح  - 
 .Merckمطمية عمى رقائؽ ألمنيـو مف شركة  Silicagel 60GF254صفائح سيميكا جيؿ نوع  - 
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 .Heidolph، مف شركة VVIموديؿ ،مبخر دوار - 
 .Sartorius، مف انتاج شركة BL210S( موديؿ 0.1mgميزاف الكتروني حساس )حساسية  - 
 .QH Kerry Limitedمف إنتاج شركة   Ultrasonicجياز األمواج فوؽ الصوتية - 

 المواد المستخدمة:3-  
 .Sigma-Aldrichمتيوليف مف شركة ال المركبات العيارية3 - 
، خػػالت ائثيػؿ، اسػيتونتريؿ، ىكسػػاف، ثنػائي كمػػورو ميتػاف، حمػػض  -  مػذيبات وأحمػاض مختمفػػة3 ميثػانوؿ، إيثػػانوؿ، كموروفػوـر

 .Merckحمض الكبريت، حمض النمؿ، وجميعيا مف شركة  حمض كمور الماء،  الخؿ الثمجي،
، خػػػػالت الرصػػػػاص، نتريػػػػت كموريػػػػد الزئبػػػػؽ، كموريػػػػد الحديػػػػد، _نفتػػػػوؿDPPH، αمػػػػواد مختمفػػػػة3  -  ، ىيدروكسػػػػيد الصػػػػوديـو

، كموريد الكالسيـو  ، كربونات الصوديـو ، كموريد األلمنيـو  .Merckوجميعيا مف شركة الصوديـو
 طرائق العمل: 4- 
 تحديد نسبة الرطوبة في نبات القيصوم:1-4-  

 ووضػػع فػػي فػػرف التجفيػػؼ عنػػد الدرجػػة ،كػػٍؿ عمػػى حػػدةقيصػػـو نبػػات الل الجػػذورمػػف مسػػحوؽ كػػٍؿ مػػف األجػػزاء اليوائيػػة و  غ 5 وزف بدقػػة
ددت النسػبة المئويػة لمرطوبػة مػف ، ثػـ ُحػي، وترؾ حتى ثبػات الػوزف، ثػـ نقػؿ بعػد التبريػد لمجفػؼ يحػوي كموريػد الكالسػيـو الالمػائ °105ـ

 (Joerg, 2004) 3(، (1العالقة 

 وزف العينة قبؿ التجفيؼ  وزف العينة بعد التجفيؼ النسبة المئوية لمرطوبة %= 
وزف  العينة قبؿ  التجفيؼ

 ×100                               1)) 

 نبات القيصوم: تحديد محتوى المواد الدهنية في مستخمص 2-4-
مػف مػزي  مػف  50 مػؿواسػتخمص بػػػػػ  كػٍؿ عمػى حػدةمػف مسػحوؽ كػٍؿ مػف األجػزاء اليوائيػة والجػذور لنبػات القيصػـو 10  غ بدقػة وزفتػـ 

  ومف ثـ تـ تعريض محموؿ كؿ خالصة لألمواج فػوؽ الصػوتية عنػد الدرجػة ـ(، 1:1حجـ/حجـ )اليكساف وثنائي كمورو ميتاف بالنسب 

40
مػرات فػي نفػس  ثػالثدقيقة، رشحت الخالصة الناتجة لكؿ محمػوؿ، وُكػرر ائسػتخالص باسػتخداـ نفػس الحجػـ مػف المحػؿ  90لمدة °

40الشػروط، جمعػػت تمػؾ الخالصػػات، ثػـ بخػػر المحػؿ باسػػتخداـ المبخػػر الػدوار عنػػد الدرجػة ـ
، ووضػػعت بعػد ذلػػؾ الكميػة المتبقيػػة فػػي  °

 ,Joerg ،(2)دت ثػـ وزنػت، وحػددت النسػبة المئويػة لمحمػوض الدىنيػة مػف العالقػة بػر  مجفػؼ يحػوي كموريػد الكالسػيـو الػال مػائي حتػى 

2004) 3) 

    
 وزف الخالصة الجافة     
وزف النبات الجاؼ    

 (2)                 النسبة المئوية لمحموض  الدسمة  

 :القيصومستخالص األجزا  الهوائية وجوور نبات اال تحديد نسبة3-4- 
ميثػانوؿ ) التاليػة مػف المػذيبات 30مػؿ بحػوالي كٍؿ عمى حدة نبات القيصـولجذور المف مسحوؽ كٍؿ مف األجزاء اليوائية و  3 غ اسُتخِمص
وذلػػػؾ بتعريضػػػيا لألمػػػواج فػػػوؽ  (%98.5، وىكسػػػاف %99.8كموروفػػػوـر  %80، إيثػػػانوؿ  %70، ميثػػػانوؿ%96.9، إيثػػػانوؿ 99.9%

40ـ الصوتية عند درجة الحرارة
ر ائسػتخالص باسػتخداـ نفػس الحجػـ ، ثػـ دقيقػة 90لمػدة  ° رشػحت الخالصػة الناتجػة لكػؿ محمػوؿ، وكػر 
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ثػػـ ُبخػرت باسػتخداـ المبخػػر الػدوار تحػػت  جمعػت تمػػؾ الخالصػات بعيػدًا عػػف الضػوء،بعػد ذلػػؾ  نفس الشػروط، بػػمػف المحػؿ ثػػالث مػرات 
40  تتجػػاوز الضػػ ط المػػنخفض وبدرجػػة حػػرارة ئ

عمػػى خالصػػة جافػػة تمامػػًا، ووزنػػت الخالصػػات وحسػػب حتػػى ثبػػات الػػوزف والحصػػوؿ  °
 :((Cheung, 2004( 3مردود كؿ خالصة وفقًا لمعالقة )

    
 وزف الخالصة الجافة     
وزف النبات الجاؼ    

 (3)      النسبة المئوية لالستخالص  

 الكشف الكيميائي لبعض المواد الفعالة في نبات القيصوم: 4-4-
 السكريات:  عن الكشف 1-4-4-

لألجزاء اليوائيػة  %80ية  يثانولاإلالخالصات  محموؿ مف 2ml وذلؾ بأخذ، Molischموليش اختبار تـ الكشؼ عف السكريات حسب 
، وعػدة قطػرات مػف %1نفتػوؿ الميثػانولي بتركيػز _αعػدة قطػرات مػف محمػوؿ  إلييا ، ثـ أضيؼكٍؿ عمى حدة نبات القيصـو في جذورالو 

 .( Dhanraj et al., 2013) ،عمى وجود السكريات يدؿ ممالوحظ تشكؿ حمقة ذات لوف بنفسجي، حيث حمض الكبريت المركز، 
 )الدباغية(: الكشف عن المواد العفصية -2-4-4

 تـ الكشؼ عف المواد العفصية باستخداـ الطريقتيف التاليتيف3
كػٍؿ عمػى  نبػات القيصػـو مػفلألجػزاء اليوائيػة والجػذور   %80يػة  يثانولاإلالخالصػات  محموؿ محموؿ مف 2تـ أخذ مؿ الطريقة األولى:

، ممػا فمػوحظ تشػكؿ راسػب أخضػر، أو أزرؽ داكػف، %10 بتركيػز FeCl3 عػدة قطػرات مػف محمػوؿ كموريػد الحديػدإلييا ضيؼ ثـ أُ  حدة،
  . (Ajuru et al., 2017)يدؿ عمى وجود المواد العفصية 

ثػـ كػٍؿ عمػى حػدة  لألجػزاء اليوائيػة والجػذور فػي نبػات القيصػـو %80يػة  يثانولاإلالخالصػات  محمػوؿ مػف 2تـ أخذ مػؿ الطريقة الثانية:
أبيض ىالمي القواـ، مما  فموحظ تشكؿ راسب، %10 بتركيز Pb(CH3COO)2خالت الرصاص عدة قطرات مف محموؿ إلييا ضيؼ أُ 

   (Waffa, 2013).،يدؿ عمى وجود المواد العفصية
 الكشف عن الصابونينات: -3-4-4

 تـ الكشؼ عف الصابونينات باستخداـ الطريقتيف التاليتيف3
  كػٍؿ عمػى حػدة نبػات القيصػـو مػفلألجػزاء اليوائيػة والجػذور   %80يػة  يثانولاإلالخالصػات  محمػوؿ مػف 2 تػـ أخػذ مػؿ الطريقة األولىى:

مػف الرغػوة ئيقػؿ  طبقػةوفػي حػاؿ وجػود الصػابونينات لػوحظ تشػكؿ لمدة دقيقتيف، مف الماء المقطر، ورجت بشدة  10إلييا مؿ ؼيضأُ ثـ 
 نظػامي 2 حمض كمور الماء بتركيػزقطرات مف عند إضافة  تختفي لمدة عشر دقائؽ عمى األقؿ، وئ ةبقى ثابتتو   1.5ا عف سـارتفاعي

.(Waffa, 2013) 
مػػف كموريػػد الزئبػػؽ، ولػػوحظ تشػػكؿ  0.5ml إلييػػا ، ثػػـ أضػػيؼ %80يػة  يثانولاإلالخالصػػات  محمػػوؿ مػػف 2تػػـ أخػػذ مػػؿ الطريقىىة الثانيىىة:

  .وجود الصابونيناتعمى  مما يدؿ في بعض الخالصات راسب أبيض

 .(Ngbele et al., 2008) 
 

 :نبات القيصوم يدات في مستخمصئتحديد محتوى الفالفونو 5-4- 
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المػاء المقطػر، ( فػي  520 ,440 ,360 ,280 ,200)مػ / ؿ عياريػة لمركػب الػروتيف بػالتراكيز محاليؿ سمسمة تضر المحموؿ العياري3 حُ 
 ةؿ العياريػيػلامػف المح 1مػؿ  نقػؿ، ثػـ ((1-0.1وقد تـ اختيار ىذه التراكيػز لكونيػا أعطػت امتصاصػيات لمحمػوؿ الػروتيف ضػمف المجػاؿ 

 دقػائؽ  5بعػد مػرورو  ،%5مػف نتريػت الصػوديـو   0.3مػؿمػف المػاء المقطػر و  4لكػؿ منيػا مػؿ ضػيؼأو  10 مػؿ ةسػع ةرؽ حجمياإلى دو 
 مف ىيدروكسيد الصوديـو 2 مؿ ضيؼأُ دقائؽ و   6وُترؾ مزي  الدوارؽ ليستقر مدة%، 10مف كموريد األلمنيـو  0.3 مؿ ضيؼمف ذلؾ أُ 

 الماء المقطر.ب 10مؿ  حتى ـوالحج ُمددتثـ  ومف1  موؿ/ؿ
 المػذيبات كٍؿ مػف  مف 30مؿ بحوالي كٍؿ عمى حدة القيصـو مف مسحوؽ كٍؿ مف األجزاء اليوائية وجذور نبات  3غاستخمص العينات3 

قػػػد اسػػػتخدـ ، و (%98.5، وىكسػػػاف %99.8كموروفػػػوـر  %80، إيثػػػانوؿ  %70، ميثػػػانوؿ%96.9، إيثػػػانوؿ %99.9ميثػػػانوؿ ) التاليػػػة
لألمواج فػوؽ الصػوتية عنػد  المذيبات تعريضتـ  ة في الدراسات المرجعية، ثـلكونيما حققا أعمى فعالي  %80واإليثانوؿ %70, الميثانوؿ

40ـ درجػػة الحػػرارة
، باعتبػػار طريقػػة ائسػػتخالص بػػاألمواج فػػوؽ الصػػوتية قػػد أعطػػت مػػردود اسػػتخالص  أعمػػى مقارنػػة دقيقػػة 90لمػػدة  °

ر ائسػػتخالص باسػػتخداـبطريقػػة النقػػع، ثػػـ  نفػػس الحجػػـ مػػف المحػػؿ ثػػالث مػػرات فػػي نفػػس  رشػػحت الخالصػػة الناتجػػة لكػػؿ محمػػوؿ، وكػػر 
 تتجػاوز ثـ ُبخرت باستخداـ المبخر الدوار تحت الض ط المنخفض وبدرجػة حػرارة ئ الشروط، جمعت تمؾ الخالصات بعيدًا عف الضوء،

40ـ
 ثـ طبقت نفس الخطوات المتبعة في المحموؿ العياري. حتى ثبات الوزف والحصوؿ عمى خالصة جافة تمامًا، °

 مػف المػاء المقطػر بػدئً  1مػؿ باتبػاع نفػس الخطػوات السػابقة ولكػف ب ضػافة ُحضر المحمػوؿ الشػاىد Blank solution:  شاىدال موؿالمح
تػػـ قيػػاس ائمتصاصػػية عنػػد دقيقػػة، ومػػف ثػػـ  30ة، وتركػػت الػػدوارؽ المعػػدة لمقيػػاس لتسػػتقر محتوياتيػػا مػػدة مػػف المحمػػوؿ العيػػاري او العينػػ

 .  (Jia Zhao et al., 2018) فوؽ البنفسجيةما  ةباستخداـ مطيافية ائشع  510نانو متر طوؿ الموجة
DPPHتحديد فعالية إزالة الجور الحر 6-4-

.
 :نبات القيصوممستخمص  من  

مػ /  (2.5 ,2.0 ,1.5 ,1.0 ,0.5)المحموؿ العياري3 حضرت سمسمة محاليؿ عيارية مف حمػض األسػكوربيؾ فػي المػاء المقطػر بػالتراكيز 
DPPHمػف محمػوؿ  2مف كؿ تركيز وُمزج مع مػؿ 2ُأخذ مؿمؿ، 

ثػـ  %96 الممػدد بػالمحموؿ اإليثػانولي100  ميكػرو مػوؿ/ ؿ بػالتركيز .
 .%96 اإليثانولي بالمحموؿ10 أكممت الحجـو حتى مؿ 

 التاليػة المػذيبات كػٍؿ مػف مف 30مؿ بحوالي كٍؿ عمى حدةالقيصـو لنبات جذور المف مسحوؽ األجزاء اليوائية و   3العينات3 استخمص غ
وذلػؾ بتعريضػيا لألمػواج  ،(%98.5، وىكسػاف %99.8كموروفػوـر  %80، إيثانوؿ  %70، ميثانوؿ%96.9، إيثانوؿ %99.9ميثانوؿ )

 دقيقة. 90لمدة  °ـ 00 فوؽ الصوتية عند درجة الحرارة
ر ائستخالص باستخداـ نفس الحجـ مف  المحؿ ثػالث مػرات فػي نفػس الشػروط، جمعػت تمػؾ رشحت الخالصة الناتجة لكؿ محموؿ، وكر 

حتػى ثبػػات  °ـ 00 تتجػاوز ثػـ ُبخػرت باسػتخداـ المبخػر الػػدوار تحػت الضػ ط المػنخفض وبدرجػة حػرارة ئ الخالصػات بعيػدًا عػف الضػوء،
 م /مػؿ 2.5 ,2.0 ,1.5 ,1.0 ,0.5)، ثػـ حضػرت محاليػؿ مػف الخالصػات الجافػة بػالتراكيز )الػوزف والحصػوؿ عمػى خالصػة جافػة تمامػاً 

DPPHمػف محمػوؿ  2مػؿ مػف كػؿ تركيػز ومػزج مػع 2مػؿ ُأخػذ
ثػـ أكممػت  %96 الممػدد بػالمحموؿ اإليثػانولي100 ميكػرو مػوؿ/ؿ تركيػز .

 .%96بالمحموؿ اإليثانولي  10 مؿ الحجـو حتى
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DPPHمحمػوؿ مػف  2 ُأخػذ مػؿ  Control Solution: المحمػوؿ القياسػي
وأكمػؿ الحجػـ حتػى  100 ميكػرو مػوؿ/ؿ اإليثػانولي تركيػز .

 .%96بالمحموؿ اإليثانولي  10مؿ
 3 المحموؿ اإليثانولٍي فقط. Blank Solutionالمحموؿ الشاىد

، وحسػبت النسػبة المئويػة إلزالػة  nm 517دقيقة وقيست ائمتصاصية عند طػوؿ موجػة 30تركت جميع المحاليؿ المحضرة بالظالـ لمدة 
DPPH الجذر الحر 

 (.(Abramovic et al., 2018 3(4)وفؽ العالقة .
Scavenged DPPH%  =[ (A0 – A1) / A0] X 100                 (4) 

A03 امتصاصية المحموؿ القياسي ،A13 .امتصاصية العينة أو المحموؿ العياري 
 وبيان طرق عزله وتنقيته:المتيولين تشخيص  7-4-

 الموجود في األجزاء اليوائية لنبات القيصـو ب تباع الخطوات التالية3 حددت ىوية المتيوليف
مػف المحمػوؿ الميثػانولي  100مف األجزاء اليوائية المجففػة وطحنػت جيػدًا لتحويميػا إلػى مسػحوؽ نػاعـ، ثػـ استخمصػت بػػ مػؿ  30أخذ غ 
وُكػػػررت عمميػػػة  °ـ 40 تتجػػػاوز درجػػػة حػػػرارة ئوعنػػػد ، دقيقػػػة 90لمػػػدة  (Ultrasonic)باسػػػتخداـ جيػػػاز األمػػػواج فػػػوؽ الصػػػوتية  70%

 (1:1)حجـ/حجػػـ ائسػػتخالص ثػػالث مػػرات، ثػػـ ُجمعػػت الخالصػػات السػػابقة، وُغسػػمت بمػػزي  مؤلػػؼ مػػف اليكسػػاف وثنػػائي كمػػورو ميتػػاف
لمػنخفض وعنػد لمتخمص مف المواد الدىنية المرافقة، ثـ ُركزت الخالصات النيائية إلى النصؼ باستخداـ المبخػر الػدوار وتحػت الضػ ط ا

 .واستخدمت الخالصة الناتجة في كشؼ ودراسة المركب الفينولي )المتيوليف( ، °ـ 40 تتجاوز درجة حرارة ئ
 تشخيص المتيولين: -4-7-1

 TLCتػػـ التعػػرؼ عمػػى ىػػذا المركػػب ضػػمف الخالصػػة السػػابقة لألجػػزاء اليوائيػػة لنبػػات القيصػػـو بطريقػػة كروماتوغرافيػػا الطبقػػات الرقيقػػة 
مػػف ىػػالـ السػػيميكا مػػع طػػور متحػػرؾ مؤلػػؼ مػػف مػػزي  المػػذيبات )خػػالت ائثيػػؿ3 حمػػض الخػػؿ الثمجػػي3 مطميػػة بطبقػػة  باسػػتخداـ صػػفائح 

الموجػود  والػذي كػاف مناسػبًا مػف أجػؿ فصػؿ المتيػوليف ،( (Vitalini et al., 2011 (1031.231.232.6)حمػض النمػؿ3 مػاء( بالنسػب 
، مقارنًة مع عينة عيارية وتمت عممية اإلظيار باستخداـ الكاشؼ التالي3  ضمف األجزاء اليوائية لنبات القيصـو

  نانومتر. 366ثـ األشعة فوؽ البنفسجية عند طوؿ الموجة  ،%5محموؿ كموريد األلمنيـو اإليثانولي بتركيز  -
 العزل والتنقية: -4-7-2

عمػػػى التشػػخيص المػػػذكور سػػػابقًا  المركػػب المطمػػػوب فػػي خالصػػػة األجػػػزاء اليوائيػػة لنبػػػات القيصػػـو وذلػػػؾ اعتمػػاداً بعػػد التأكػػػد مػػف وجػػػود 
.  استعممت الخالصة الميثانولية النيائية السابقة لفصؿ المركب الفينولي المتيوليف الموجود في األجزاء اليوائية لنبات القيصـو

الخاصػة بالشػرائح  60لية باستخداـ الشرائح الزجاجية الرقيقة المطميػة بمػادة السػيميكاجؿ تـ فصؿ المركب المدروس مف الخالصة الميثانو 
بسػػماكة  20×20الرقيقػػة المحضػػرة مخبريػػًا وذلػػؾ بطريقػػة سػػحب المحمػػوؿ المػػائي الم مػػي لمسػػيميكاجؿ عمػػى األلػػواح الزجاجيػػة قيػػاس سػػـ 

3 حمػػض الخػػؿ الثمجػػي3 حمػػض النمػػؿ3 مػػاء( خػػالت ائثيػػؿ) ، ثػػـ جففػػت حتػػى اليػػـو التػػالي واسػػتخدـ طػػور متحػػرؾ مؤلػػؼ مػػفمػػـ 0.25
 .عمى التوالي (1031.231.232.6)بالنسب 
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فمػػوحظ تألقػػًا واضػػحًا لمتيػػوليف بعػػد تحديػػد موقػػع البقعػػة نػػانومتر  366 وعنػػد الطػػوؿ المػػوجي UVوضػػعت الشػػرائح الزجاجيػػة تحػػت مصػػباح
السيميكاجؿ، ورشح المستخمص الحاوي عمى حبيبػات السػيميكاجؿ وقشطت ووضعت في محؿ الميثانوؿ مف أجؿ عممية ائستخالص مف 

 لمحصوؿ عمى محموؿ ميثانولي يحتوي عمى المتيوليف.
 ُقسمت الكمية المعزولة مف المتيوليف إلى ثالثة أجزاء مف أجؿ الدراسة الطيفية والكروماتوغرافية.

  %5 .معنوية مستوى عند بينيا فيما معنوي فرؽ أقؿ إليجاد SPSS V. 23 ببرنام  النتائ  حّممت التحميل االحصائي: 4-
 النتائج والمناقشة:

 تحديد نسبة الرطوبة والمواد الدهنية في نبات القيصوم:1-
، وتـ الحصػوؿ عمػى النتػائ  المبي نػة تـ تحديد محتوى الرطوبة الكمية، والمواد الدىنية لكٍؿ مف األجزاء اليوائية والجذور في نبات القيصـو

 .(1)في الجدوؿ 

 . انُسبت انًئىيت نهزطىبت، وانًىاد انذسًت في َببث انقيصىو1اندذول 

 انقيصىو خذور َببث األخشاء انهىائيت نُببث انقيصىو انعيُبث

 7.50 4.62 انُسبت انًئىيت نهزطىبت %

 2.78 10.54 انُسبت انًئىيت نهًىاد انذهُيت %

فػي األجػزاء اليوائيػة  أكبػر كانت ىنيةمواد الدالمئوية لمنسبة الوأف ، لوحظ أف النسبة المئوية لمرطوبة كانت أكبر في جذور نبات القيصـو
( في دراسة نبات اليندباء البرية فػي أف النسػبة المئويػة لمجػذور 1020القيصـو مع نتائ  دعبوؿ )، كما اتفقت نتائ  نبات لنبات القيصـو

 ىي عميو في األجزاء النباتية. أكبر مما
 تحديد نسبة االستخالص في مستخمصات نبات القيصوم:2- 

، وقد اتضح أف (2توضح النتائ  في الجدوؿ ) أفضؿ  نسبة مردود ائستخالص في كٍؿ مف األجزاء اليوائية، والجذور لنبات القيصـو
، جاءت بعدىا خالصة  %80نسبة مئوية لالستخالص في كؿ مف األجزاء اليوائية والجذور لنبات القيصـو كانت في خالصة إيثانوؿ

، واليكساف فقد أعطت تراكيز منخفضة نسبيًا مقارنًة مع  ثـ الخالصة الميثانولية فاإليثانولية، .%70ميثانوؿ  أما خالصات الكموروفوـر
في احتواء نبات القيصـو عمى كمية كبيرة مف المركبات القطبية،  (Brown, 1980)وىذا يتفؽ مع نتائ  الخالصات األخرى، 

قد حققت  %70وميثانوؿ  %80ذلؾ ف ف خالصات إيثانوؿ ، لكالمركبات الفينولية والفالفونيدية القابمة لالنحالؿ في المحالت القطبية
 أعمى مردود استخالص.

 . َسبت يزدود االسخخالص في يسخخهصبث َببث انقيصىو2اندذول 

 خذور َببث انقيصىو األخشاء انهىائيت نُببث انقيصىو انُسبت انًئىيت نالسخخالص %

 20.21 32.86 %70ييثبَىل

 24.33 45.50 %80إيثبَىل

 10.60 22.43 ييثبَىل

 9.33 13.82 إيثبَىل

 1.66 5.76 كهىروفىرو

 1.50 3.65 هكسبٌ

 
 القيصوم:لنبات  األجزا  الهوائية والجوورالكشف الكيميائي عن بعض المركبات الفعالة في -3
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، وتػػـ الحصػػوؿ عمػػى  تػػـ تحديػػد الكشػػؼ الكيميػػائي عػػف بعػػض المػػواد الفعالػػة فػػي مستخمصػػات األجػػزاء اليوائيػػة والجػػذور لنبػػات القيصػػـو
 .((3 النتائ  الموضحة في الجدوؿ
 انقيصىواألخشاء انهىائيت وخذور َببث  . َخبئح انكشف انكيًيبئي عٍ انًزكببث انفعبنت في3اندذول 

في األجػزاء اليوائيػة والجػذور  %80عند الكشؼ عف السكريات باستخداـ كاشؼ موليش في الخالصة اإليثانولية  (3)مف الجدوؿ لوحظ 
لنبػات القيصػـو ظيػور حمقػة بمػوف بنفسػجي واضػح، ممػا يػدؿ عمػى التركيػز المرتفػع لمسػكريات فػي الخالصػات، ولػوحظ عنػد الكشػؼ عػف 

اء اليوائيػة، والجػذور لنبػات القيصػـو قػد حققػت نتيجػة كشػؼ إيجابيػة ، أمػا بالنسػبة ، لألجػز %80المواد العفصية أف الخالصة اإليثانولية 
 Souza)لمكشؼ عف الصابونينات فقد كانت نتيجة الكشؼ إيجابية في األجزاء اليوائية لمنبات وسمبية في جذوره، وىذا يتفؽ مع نتػائ   

et al.,2006)  حيث كانت نتائ  الكشؼ عف المواد العفصية، والصابو.  نينات إيجابية في نبات القيصـو
 :نبات القيصومتحديد محتوى الفالفونوئيدات في مستخمص 4-

 .ت ير امتصاصية عياري الروتيف بدئلة ت ير التركيز (4)يبيف الجدوؿ 
 . حغيز ايخصبصيت عيبري انزوحيٍ يع حغيز انخزكيش4اندذول 

 حزكيش عيبري انزوحيٍ

 mg/l 

 ايخصبصيت عيبري انزوحيٍ عُذ

 510nm 

200 0.219 

400 0.361 

600 0.6667 

800 0.854 

1000 1.081 

الشػػكؿ منحنػػي ت يػػر امتصاصػػية ىػػذا ويظيػػر  ،عمػػى أسػػاس الػػروتيف (1)حسػػبت تراكيػػز الخالصػػات مػػف المعادلػػة الموضػػحة فػػي الشػػكؿ 
 الروتيف مع ت ير تركيزه.

 5))الموّضحة بالجدوؿ  النتائ  أعطى تحميؿ التبايف الذي أجري ائمتصاصية عمى الروتيف تركيز اختالؼ تأثير معنوية ولبياف

 يقذراً يهغ/ يمححهيم انخببيٍ اليخصبصيت انزوحيٍ انقيبسي يع انخزكيش  .5اندذول 

Sig F Mean Square Df Sum of Squars Model 

0.000
a

 345.027 

0.489 1 0.489 Regression 

0.001 3 0.004 Residual 

 4 0.494 Total 

 

 انكبشف انًسخخذو انًزكببث انفعبنت
 نُببث انقيصىو %80انخالصت اإليثبَىنيت 

 ج أ.ِ

 ++ ++ مُنٕش انسكزٔاث

 انمُاد انعفصٕت
 + + كهُرٔذ انحذٔذ

 + + خالث انزصاص

 انصابُوٕىاث
 - + انزغُة

 - + كهُرٔذ انشئبق

 وتٕجت سهبٕت نهكشف.  :-وتٕجت إٔجابٕت َاضحً، ++: وتٕجت إٔجابٕت شذٔذة انُضُح،  +:دالالث انزمُس  أ.ي: أجشاء ٌُائٕت، ج: جذَر، 
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 حغيز ايخصبصيت عيبري انزوحيٍ يع حغيز حزكيشِ. 1.انشكم 

 ( ت ير امتصاصية الخالصات بدئلة ت ير تراكيز المذيبات.6) يبيف الجدوؿ
 حغيز ايخصبصيت انخالصبث بذالنت حغيز حزاكيش انًذيببث انًسخخذيت 6.اندذول 

 محسُبت عهّ أساص انزَتٕهغزاو 1تزكٕش انفالفُوُئٕذاث مقذراً بانمٕهٓ غزاو فٓ 

 جذَر وباث انقٕصُو األجشاء انٍُائٕت نىباث انقٕصُو انخالصت

 20.59 40.79 %70مٕثاوُل

 25.26 59.21 %80إٔثاوُل

 15.25 36.48 مٕثاوُل

 18.40 38.39 إٔثاوُل

 5.57 7.31 انكهُرَفُرو

 4.54 6.92 ٌكسان

لألجػزاء اليوائيػة والجػذور لنبػات  %80يمكف في الخالصػات اإليثانوليػة  الفالفونوئيدات كاف أكبر مالوحظ مف الجدوؿ السابؽ أف تركيز 
، واليكسػػاف %70القيصػػـو يمييػػا الخالصػػات الميثانوليػػة  فقػػد حصػػمت  ثػػـ الخالصػػات اإليثانوليػػة، فالميثانوليػػة، أمػػا خالصػػتي الكموروفػػوـر

، وبالمقارنػة مػع نتػائ   عمى تراكيز منخفضػة مقارنػة مػع الخالصػات المدروسػة فػي كػٍؿ مػف األجػزاء اليوائيػة، والجػذور فػي نبػات القيصػـو
(Georgieva et al., 2016)  حيث قاموا بتحديد محتوى الفالفونوئيدات باستخداـHPLC   وقد حقػؽ الػروتيف فػي نبػات القيصػـو نتػائ

 عمييا. تـ الحصوؿلنتائ  التي متقاربة مف ا

DPPHتحديد فعالية إزالة الجور الحر5-
.
 :نبات القيصوم في مستخمص  

DPPH الرمزويرمػػز لػػو بػػلتحديػػد مضػػادات األكسػػدة فػػي النباتػػات،  ،بيكريػػؿ ىيػػدرازيؿ -2-ثنػػائي فينيػػؿ1,1-يسػػتخدـ الجػػذر الحػػر لػػػػػػػ 
. ،

DPPH يبيف ت ير النسبة المئوية إلزالة (7)والجدوؿ 
 بدئلة ت ير تركيز حمض ائسكوربيؾ. .

DPPH اندذر انحز . حغيز انُسبت انًئىيت إلسانت7اندذول 
.
 بذالنت حغيز حزكيش حًض األسكىربيك انعيبري  

 حزكيش حًض االسكىربيك

 mg/mlيقذر بــــــ 

DPPH انُسبت انًئىيت إلسانت اندذر انحز 
.
  

Scavenging of DPPH
.
% 

0.5mg/ml 42.16 

1mg/ml 56.41 

1.5mg/ml 70.91 

2mg/ml 80.25 

y = 0.0011x - 0.0287 
R² = 0.9909 
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DPPH الجذر الحر الػ لوحظ مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة المئوية إلزالة
  .تزداد بازدياد تركيز محموؿ حمض أسكوربيؾ .

DPPH( ت ير النسبة المئوية إلزالة الجذر الحر 8يبيف الجدوؿ )
 .القيصـو لنبات اليوائية جزاءتركيز خالصة األبدئلة ت ير  .

DPPH اندذر انحز حغيز انُسبت انًئىيت إلسانت. 8اندذول 
.

 بذالنت حغيز حزكيش خالصت األخشاء انهىائيت نُببث انقيصىو 

 انخزكيش

mg/ml 

DPPH انُسبت انًئىيت إلسانت اندذر انحز 
.
  

Scavenging of DPPH
.
 % 

 هكسبٌ كهىروفىرو إيثبَىل ييثبَىل %80إيثبَىل  %70ييثبَىل 

0.5mg/ml 24.51 22.81 20.01 21.84 9.82 7.73 

1mg/ml 40.60 42.34 35.24 36.14 20.17 18.74 

1.5mg/ml 65.41 63.63 51.54 55.03 25.92 24.19 

2mg/ml 78.42 74.36 65.75 70.22 36.47 33.82 

DPPH ة إلزالػػة الجػػذر الحػػر الػػػبػػأف أكبػػر نسػػبة مئويػػ (8) لػػوحظ مػػف الجػػدوؿ
لألجػػزاء اليوائيػػة لنبػػات  الخالصػػات المدروسػػة مػػف بػػيف .

وأشػػار التحميػػؿ اإلحصػػائي لمنتػػائ  إلػػى وجػػود اختالفػػات معنويػػة عنػػد  . %78.42وبم ػػت %70 ميثػػانوؿ  خالصػػةالقيصػػـو كانػػت فػػي 
 بيف إزالة الجذر الحر لخالصات األجزاء اليوائية المدروسة مع اختالؼ التراكيز. %5مستوى 

DPPHت ير النسبة المئوية إلزالة الجذر الػ  (9)يبيف الجدوؿ 
 .القيصـو نباتتركيز جذور بدئلة ت ير  .

DPPH اندذر انحز حغيز انُسبت انًئىيت إلسانت. 9اندذول 
.

 بذالنت حغيز حزكيش خذور َببث انقيصىو 

 انخزكيش

mg/ml 

DPPH  اندذر انحز انُسبت انًئىيت إلسانت
.
  

Scavenging of DPPH
.
 % 

 هكسبٌ كهىروفىرو إيثبَىل ييثبَىل %80إيثبَىل  %70ييثبَىل 

0.5mg/ml 23.14 18.61 12.87 15.92 9.01 7.31 

1mg/ml 35.92 33.85 25.43 28.72 15.46 10.83 

1.5mg/ml 51.53 44.29 34.37 38.09 19.18 13.21 

2mg/ml 64.83 52.84 43.48 45.20 22.23 18.64 

DPPH الجذر الحر الػ ة إلزالةبأف أكبر نسبة مئوي (9) لوحظ مف الجدوؿ
لجػذور نبػات القيصػـو كانػت  مف بيف الخالصػات المدروسػة .

بػيف  %5وأشار التحميؿ اإلحصائي لمنتائ  إلى وجود اختالفات معنوية عند مسػتوى  . %64.83بم تقد و ،  %70ميثانوؿالخالصة في 
 إزالة الجذر الحر لخالصات الجذور المدروسة مع اختالؼ التراكيز.

 المتيولين من األجزا  الهوائية لنبات القيصوم: عزل مركب6-
)ايتيػػؿ اسػػيتات3  المؤلػػؼ مػػف باسػػتخداـ الطػػور المتحػػرؾ ،بواسػػطة الشػػرائح التحضػػيرية الزجاجيػػة المطميػػة بالسػػيميكاجؿ المتيػػوليفتػػـ عػػزؿ 

وتػػػػـ التأكػػػػد مػػػػف نقػػػػاوة المركػػػػب باسػػػػتخداـ  Rf=0.4فكػػػػاف (، 1031.231.232.6الثمجػػػػي3 حمػػػػض النمػػػػؿ3 مػػػػاء( بالنسػػػػب )حمػػػػض الخػػػػؿ 
 يوضح ذلؾ. (2)كروماتوغرافيا الطبقات الرقيقة، والشكؿ 
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 نًزكب انهخيىنيٍ انقيبسي، واانهخيىنيٍ انًعشول يٍ َببث انقيصىوTLC . شزيحت 2انشكم 

 لمتيولين: UV-VISطيف األشعة فوق البنفسجية والمرئية  1-6-

باسػػػتخداـ  1mg/100mlتػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى طيػػػؼ األشػػػعة فػػػوؽ البنفسػػػجية والمرئيػػػة لممركػػػب المعػػػزوؿ بتحضػػػير محمػػػوؿ منػػػو بتركيػػػز 
يوضػح ذلػؾ، حيػث تظيػر ثػالث قمػـ امتصػاص  ((3 ، والشػكؿnm (200-400) الميثػانوؿ كمحػؿ، حيػث تػـ تسػجيؿ طيفػو فػي المجػاؿ 

 (.(nm 205, 260, 350عند 
 

 
 نهًزكب انًعشول UV-Vis. طيف األشعت فىق انبُفسديت وانًزئيت 3انشكم 

 IR3طيف األشعة تحت الحمرا   2-6-
(، والشػكؿ 1.5:300بنسػبة ) KBrلممركب المعزوؿ بطريقة قػرص بروميػد البوتاسػيـو  IRتـ الحصوؿ عمى طيؼ األشعة تحت الحمراء 

 يوضح ذلؾ. (4)
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 نهًزكب انًعشول IRطيف األشعت ححج انحًزاء   4.انشكم

 امتصاص الزمر الوظيفية المميزة لممركب المعزوؿ. (10) ويبيف الجدوؿ
 . ايخصبص انشيز انىظيفيت انًًيشة في انًزكب انًعشول.10اندذول 

cmانعذد انًىخي رقى انقًت
-1

 انًًيشةانشيزة انىظيفيت  

 -OHامتطاط انزابطت   3432.67 1

 C=Oسمزة انكزبُوٕم  1652.7 4

   C=C انزابطت األنٕفاتٕت  1607.38 5

 فٓ انحهقت انعطزٔت C=Cانزابطت   1557.2 7

 C–Oانُظٕفت  انفٕىُنٕت  1270.8 11

 C-Oانزابطت  1117.5,1030.7 15.16

 C=Cاوحىاء خارج انمستُْ نهزابطت   829.241 18

 :HPLCالكروماتوغرافيا السائمة عالية األدا    3-6-
، ومركػػب المتيػػوليف القياسػػي، وتمػػت مطابقػػة كرومػػاتوغراـ  حقػػف كػػٍؿ مػػف مركػػب المتيػػوليف المعػػزوؿ مػػف األجػػزاء اليوائيػػة لنبػػات القيصػػـو

، HPLCالكروماتوغرافيػػا السػػائمة عاليػػة األداء باسػػتخداـ  المركػػب المعػػزوؿ مػػف حيػػث زمػػف ائحتفػػاظ مػػع كرومػػاتوغراـ المركػػب العيػػاري،
 وذلؾ عف طريؽ تحديد الشروط الكروماتوغرافية التالية3

  60:40v/v)) (Zhanga et al., 2005)الطور المتحرؾ3 ميثانوؿ3 ماء بنسبة 
  1.5ml/min. التدفؽUV-250n ،3,الكاشؼC18 μ-Bondapak column (300 × 4) mm ، 3العمود الكروماتوغرافي3

 يوضحاف ذلؾ. (6)و   (5)والشكالف  µl 20. كمية الحقف3
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 23.80. يزحسى يزكب انهخيىنيٍ انقيبسي عُذ سيٍ االحخفبظ  5انشكم

 
 23.82انًعشول عُذ سيٍ االحخفبظ  هخيىنيٍ. يزحسى يزكب ان6انشكم 

 االستنتاجات:
، ولػػوحظ أف  1- تػػـ اسػػتخداـ مػػذيبات مختمفػػة القطبيػػة فػػي اسػػتخالص المػػواد الفعالػػة مػػف األجػػزاء اليوائيػػة، والجػػذور مػػف نبػػات القيصػػـو

لػػذلؾ  ،قيصػػـونبػػات الل جػػذورالفػػي األجػػزاء اليوائيػػة و  مػػف أفضػػؿ المػػذيبات ئسػػتخالص ىػػذه المركبػػات %70والميثػػانوؿ  %80اإليثػػانوؿ 
 جيف لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائ  عند إجراء دراسات أخرى عمى ىذا النبات.يفضؿ ائستخالص بيذيف المزي

األجػػػزاء اليوائيػػػة ، مػػػف %80تػػػـ الكشػػػؼ الكيميػػػائي عػػػف السػػػكريات، والمػػػواد العفصػػػية، والصػػػابونينات، فػػػي الخالصػػػات اإليثانوليػػػة  2-
ت إيجابية فػي كػٍؿ مػف األجػزاء اليوائيػة، والجػذور، نتيجة الكشؼ عف السكريات، والمواد العفصية كان أفوالجذور لنبات القيصـو ولوحظ 

 .أما بالنسبة لمصابونينات فكانت نتيجة الكشؼ عنيا إيجابية في خالصة األجزاء اليوائية، وسمبية في خالصة جذور نبات القيصـو
.لألجزاء اليوائ %80لوحظ أف محتوى الفالفونوئيدات قد حقؽ أكبر تركيز في الخالصات اإليثانولية 3-   ية وجذور نبات القيصـو
DPPH رالجػذر الحػ لػوحظ أف النسػبة المئويػة إلزالػة4- 

.
بالنسػبة لألجػزاء اليوائيػة، والجػذور   %70الميثػانوؿ كانػت األكبػر فػي خالصػة 

، ويمكف القوؿ بأف نبات القيصـو قد حقؽ فعالية مضادة لألكسدة جيدة مقارنًة مع حمض ائسكوربيؾ العياري.  لنبات القيصـو
-UV)تقنيػات المطيافيػة والكروماتوغرافيػة الباسػتخداـ القيصـو مستخمص األجزاء اليوائية لنبات  مف المتيوليفتـ عزؿ وتحديد مركب  5-

IR-HPLC). 
 التوصيات:
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 ينصػػح بػػ جراء المزيػػد مػػف األبحػػاث، والدراسػػات الحيويػػة المعمقػػة عمػػى نبػػات القيصػػـو واثبػػات فعاليػػة مركػػب المتيػػوليف المعػػزوؿ كمضػػاد
 لألكسدة، ومضاد لمبكتريا، والفطريات. 
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Abstract 

The present study was conducted between the beginning of May to the end of 

August in 2017, where the plant was collected from the fields of Deir Al-Zour. 

The active components of the aerial parts and roots of Achillea Falcata L. were 

extracted using different solvents of methanol 70%، ethanol 80%, methanol 

99.9%, ethanol 96%, chloroform 99.8% and hexane 98.5%. The ethanol 80% 

extracts achieved the highest extraction in both aerial parts and roots. 

Qualitative phytochemical screening of carbohydrates, tannins and saponin in 

previous extracts was done where the carbohydrates was presented in high 

concentrations in Achillea Falcata L. The content of flavonoids was determined 

and it was found that ethanol 80% extracts achieved the highest percentage in 

both aerial parts (59.21mg/g) and roots (25.26mg/g) of Achillea Falcata L. The 

total antioxidant activity was estimated by the DPPH radical scavenging 

activity and it was found that methanol 70% extracts achieved the highest 

percentage in both aerial parts (78.42%)  and roots (64.83%) extracts of 

Achillea Falcata L. in comparison with other studied extracts. One compound 

was isolated and studied from Achillea Falcata L. extract which is Luteoline, 

by using spectroscopic and chromatographic methods (UV, IR and HPLC). 

Key words: Antioxidant activity, Achillea falcate L., Active components, 

Ethanol extract, Methanol extract, Free radical DPPH. 

 


