
 

Amran et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 330-340 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 340-330(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  عمران 330

 Sorbusالمحتوى الفينولي لثمار وأوراق الغبيراء الممغصة  فيتأثير المعرض 
torminalis L. Crants الالذقية(-)صمنفة في نواة محمية األرز والشوح 
 (2)وريم سالمة (1)ومحمود عمي (1*)زينب عمران

 ، الالذقية، سورية.جامعة تشريف، كمية الزراعة، قسـ الحراج والبيئة (.1)
 ، الالذقية، سورية.جامعة تشريف، كمية الصيدلةر، قسـ العقاقي(. 2)

 ).zeinabamran212@gmail.com )*لممراسمة: ـ. زينب عمراف. البريد االلكتروني: 

 22/02/2012تاريخ القبول:    03/00/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
 Sorbus torminalisالغبيراء الممغصة لنبات الفينولي المحتوى في المعرض تأثير الدراسة ىذه تناولت

L. ، في  )وشرقية غربية جنوبية،(معارض  ثالثة الثمار( مفو  األوراؽ(النباتية  العينات ُجمعت حيث
 مف الكمي المحتوى معايرة ثـ تمت ،2018عاـ  خريؼ الالذقية( خالؿ-محمية األرز والشوح )صمنفة

 الضوئي  الطيؼ مقياس جياز باستخداـو سيكالت طريقة الفوليف بتطبيؽ الفينولية المركبات
(Spectrophotometer)، مف  غراـ وزف طازج 1بكمية حمض الغاليؾ في  النتيجة عف وتـ التعبير

 14.17±أظيرت النتائج تفوؽ األوراؽ بمحتواىا مف المركبات الفينولية عمى المعرض الشرقي ) النبات.
ممغ/غ( وأخيرًا المعرض الجنوبي  12.54±1.27ممغ/غ( يميو المعرض الغربي ) 1.96

مى ممغ/غ(. بالنسبة لمثمار، تفوؽ المعرض الغربي بالمحتوى الفينولي الكمي لمثمار ع 0.94±10.48)
ممغ/غ(،  0.42±4.46المعرضيف الشرقي والجنوبي حيث سجؿ أعمى محتوى مف المركبات الفينولية )

سجؿ المردود األقؿ  حيث ممغ/غ(، وأخيرًا المعرض الجنوبي 0.72±4.25) يميو المعرض الشرقي
بيراء المحتوى الفينولي لنبات الغ فيممغ/غ(. أشارت النتائج إلى تأثير اتجاه المعرض  3.51±0.29)

وجود فروؽ معنوية في محتوى األوراؽ والثمار مف  ANOVAوحظ باستخداـ تحميؿ الممغصة حيث لُ 
في حيف ، P<0.0.5)الجنوبي والغربي ) المعرضيفالجنوبي والشرقي و  رضيفالمركبات الفينولية بيف المع

 (. P>0.05الشرقي والغربي ) عرضيفأي فرؽ معنوي بيف الم لـ يسجؿ
 المعرض. ،المركبات الفينولية ،Sorbus torminalis ،الغبيراء الممغصةالكممات المفتاحية: 

 :المقدمة
 والمركبات المواد الصيدالنية العشبية، األدوية الغذائية، المكمالت التقميدية، الطب لنظـ الحيوية الموارد أغنى الطبية مف النباتات تعد

 في أساسي دور لو مازاؿ التقميدي الطب أف الصحة العالمية منظمة أكدت (Handa et al., 2008).  المصنعة نصؼ لألدوية الكيميائية
 النامية البمداف سكاف مف80% و العالـ سكاف مف 60% أف إلى تشير التقديرات حيث األولية، الصحية الرعاية خاصة الصحية، الرعاية

بشكؿ  تنتج التي الكيميائية المكونات بعض إلى النباتات ليذه الطبية القيمة (. تعود(Gairola et al., 2010التقميدي  الطب عمى يعتمدوف
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كما أثبتت الدراسات أف الفعالية  (Bent, 2008).والفينوالت  الفالفونوئيدات التانينات، حيويًا: القمويدات، الفعالة المكونات بيف ومف طبيعي،
 (.Tung et al., 2007; Chua et al., 2008اتية عائدة إلى المرّكبات الفينولية )المضادة لألكسدة التي تتمتع بيا المنتجات النب

تمتمؾ المرّكبات الفينولية خصائص مضادة لألكسدة قادرة عمى تثبيط الجذور الحرة حيث تتشكؿ لحماية النبات مف الظروؼ البيئية غير 
 . Srinivasan, 2011; Cirico and Omaye, 2006; Silva et al., 2007)المواتية وجذور األوكسجيف الحرة )

أثبتت الدراسات العممية امتالؾ المرّكبات الفينولية تأثيرات مضادة لمبكتيريا والفطور، مضادة لمحساسية، ومضادة لاللتياب واألمراض 
 (.Abed-Garcia et al., 2007)( السرطاف ،واألعصاب المختمفة )أمراض القمب

الغبيراء  نبات البرية منيا النباتية األنواع مف عدد مف الفينولية المركبات مف مجموعة عزؿ تـ الكيميائية االختبارات سياؽ وفي
طبيعيًا في محمية األرز والشوح في منطقة صمنفة في محافظة الالذقية والذي  الموجودCrants  L.  Sorbus torminalisالممغصة

 Rosaceae.ينتمي إلى الفصيمة الوردية 
جنس معظميا في المنطقة المعتدلة مف نصؼ الكرة األرضية الشمالي وليا أىمية  100نوع تنتمي إلى  3000تضـ الفصيمة الوردية 

 (. 1996غذائية وطبية )نحاؿ وآخروف، 
 ،المغرب العربيشماؿ  ،مف شماؿ غرب أفريقيا، غرب آسيا، القوقاز Sorbus torminalis L. Crantsنتشر الغبيراء الممغصة  ت

(، وىي موزعة عمى نطاؽ واسع في أوروبا الجنوبية والغربية والوسطى Aldasoro et al., 2004وبولندا ) الدنمارؾإلى  وأوروبا ،تركيا
عمى نطاؽ واسع في جميع المناطؽ المعتدلة مف البحر  توزع الغبيراء الممغصةكما (. 2011)المرفؽ العالمي لمعمومات التنوع الحيوي، 

لى  كما تتنشر الغبيراء الممغصة في  Thomas, 2017)) لبنافو سوريا  غربيالمتوسط ومناطؽ البحر األبيض المتوسط في أوروبا وا 
ر عمى السفحيف الشرقي المنتش  Sorbus torminalis L. Crantsالنوعىذا يعتبر حيث  ،(Aldasoro et al., 2004)جباؿ الالذقية 

 ،)عمي   Sorbus aria  L. Crantsوالغربي في محمية األرز والشوح مف األنواع المتناقصة ولكنو موجود بحالة أفضؿ مف النوع
2006.) 

خصائص طبية كثيرة منيا معالجة  .Sorbus spتمتمؾ األجزاء المختمفة )الثمار واألزىار واألوراؽ والمحاء( مف مختمؼ أنواع الغبيراء 
اإلسياؿ، مدر لمبوؿ، مضاد لاللتيابات، مضاد لتصمب الشراييف، ومضاد لمرض السكري، كذلؾ تستخدـ ثمار الغبيراء تقميديًا في 

 (Vyviurska et al., 2015).تحضير بعض المشروبات الكحولية 
 تعود بعض األنشطة الحيوية، خاصة القدرة المضادة لألكسدة ألنواع الغبيراء إلى المستويات العالية مف المركبات الفينولية الموجودة في 

، حيث وصفت ثمار الغبيراء كمصدر ىاـ Olszewska and Michel, 2009; Olszewska and Michel, 2011)ىذه النباتات )
 (.Gil-Izquierdo and Mellenthin, 2001; Majic et al., 2015لممركبات الفينولية )

مؤخرًا، أشارت األبحاث إلى وجود عالقة إيجابية بيف ارتفاع محتوى المركبات الفينولية والقدرة المضادة لألكسدة ألنواع الغبيراء  
Sorbus sp. (Termentzi et al., 2006; Jurikova et al., 2014.) 

 ندرة المراجع تعكسو الذي األمر الميممة في الدراسات، النباتات مف إال أنيا في سورية والعطرية الطبية نباتاتلم رغـ األىمية الكبيرة
 السيما المتعددة األنشطة البشرية بسبب باالنقراض ميددة إلى أنيا إضافة موضوعيا، حوؿ تتمحور التي العممية المحمية واألبحاث
 يستدعي ، ذلؾ(Akbulut and Bayramoglu, 2013)ليا  العشوائي الجمع عمميات أثناء كبيرة وبكميات جذورىا مف النباتات اقتالع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
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براز األىمية دراستيا خالؿ مف عمييا الضوء تسميط حمايتيا و عمى العمؿ  تحظى ال أخرى، جية ومف نوع. لكؿ واالقتصادية الطبية وا 
 إلى يؤدي مما الكافية باألىمية الطبية الفوائد وذات غاباتنا في المنتشرة طبيعيا النباتية الحراجية لألنواع والبيئية الكيميائية الدراسات
 .األنواع تمؾ تقدميا أف يمكف الفوائد التي بمعرفة كبيرة خسارة
 Sorbus torminalisالغبيراء الممغصة  نبات وىو الطبية األىمية ذات النباتية األنواع أحد عمى الضوء لقاءإل البحث ىذا يدؼي لذلؾ

L. Crants، بالشكؿ الستفادةقد يفسح ىذا البحث المجاؿ ل،)األوراؽ والثمار(النباتية  األجزاء في الفينولية المركباتدراسة  خالؿ مف 
 وتشجيع المحمية، الدوائية الصناعات في السوري العربي القطر في النباتي لمغطاء الواسع التنوع الحيوي ف بعض مكوناتم األمثؿ
 وصيدالنية. اقتصادية أىمية مف لذلؾ ولما جديدة، عمؿ فرص يخمؽ مما الطبية، بالنباتات مزارع خاصة إنشاء
  :البحث وطرائقه مواد

  :منطقة الدراسة-1
 1560و 900عمى ارتفاع يتراوح بيف  ،تقع محمية األرز والشوح في النطاؽ العموي مف الجزء الشمالي مف الجباؿ الساحمية في سوريا

حيث توجد أقؿ المناطؽ ارتفاعًا في جب الغار. المنحدر  ،البحر عمى السفح الغربي والشرقي مف جبؿ النبي متى سطحمتر فوؽ 
 (.2006 ،درجة )عمي 27و 2درجة أما السفح الغربي فيو أقؿ انحدارًا ويتراوح الميؿ بيف  35الشرقي شديد الميؿ يصؿ إلى 

عمى  اً ىكتار  978الشوح يشغؿ مساحة  ،2كـ 13.5نواة المحمية التي تضـ األرز والشوح تبمغ مساحتيا  ،2كـ 88.5مساحة المحمية 
 202.8بينما يشغؿ األرز المبناني عمى السفح الشرقي مساحة  ،ـ فوؽ سطح البحر 1450و 1080السفح الغربي بيف االرتفاعيف 

 (.2006 ،ـ فوؽ سطح البحر)عمي1450 إلى  900ىكتار بيف االرتفاعيف 
يسود في محمية األرز والشوح مناخ متوسطي نموذجي يتميز بأمطار صيفية ترافؽ فترة الصيؼ الحارة حيث تكوف فترة الجفاؼ التي 

 (.2006 ،أيموؿ( ذات تاثير بالغ عمى األنواع والنظـ البيئية )عمي ،أب ،تموز ،أشير )حزيراف 3-4تمتد 
 :العينات جمع-2

 100-70) ( والثمار2018عاـ  خالؿ فصؿ الخريؼ )تشريف أوؿورقة في العينة الواحدة(  150 -100)  تـ جمع عينات األوراؽ
مف ثالثة سفوح ضمف محمية األرز والشوح  2018 بعد النضج خالؿ شيري تشريف الثاني وكانوف األوؿثمرة في العينة الواحدة( 

ومف  تفرقة تتواجد فييا أشجار الغبيراء الممغصة عمى كؿ سفحمواقع م8 )شرقية وغربية وجنوبية(. أخذت عينات األوراؽ مف 
مف نفس األشجار التي جمعت  مواقع لكؿ سفح 3. وجمعت عينات الثمار مف االتجاىات األربعة لمشجرة الواحدة لتشكؿ عينة مركبة

 . وبنفس الطريقة منيا األوراؽ
 تـ ذلؾ وبعد ترقيميا الالزمة بعد المعمومات عمييا سجمت ثـ ومف اإلغالؽ محكمة مالئمة نايموف بأكياس المأخوذة العينات تعبئة تمت
 .الالزمة التحاليؿ إجراء لحيف (°C 20-) الثالجة في وحفظت المختبر إلى نقميا

 :Folin-Ciocalteauتقدير المحتوى الكمي من المرّكبات الفينولية بطريقة -3
)تنغستات الصوديـو مع حمض الفوسفومولبيدي في  Folin-Denisتقدير المحتوى الكمي مف المرّكبات الفينولية باستخداـ كاشؼ تـ 

 .((C° 20-عمى النبات الطازج الذي حفظ في البراد عمى حرارة وسط مف حمض الفوسفور( 
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يتفاعؿ الكاشؼ مع المرّكبات الفينولية الموجودة في العينة ليتحوؿ لونو مف األصفر إلى األزرؽ، ثـ تقاس االمتصاصية بمقياس  
. يتـ التعبير عف النتائج بكمية حمض الغاليؾ المكافئة لممرّكبات الفينولية، حيث ُتحضر نانومتر 750الطيؼ الضوئي عند طوؿ موجة 

 (. Shui and Leong, 2006)الغاليؾ المستخدـ عادة كمادة عيارية لحساب النتائج  سمسمة عيارية مف حمض
 :تحضير المحاليل المستخدمة-4
 :تحضير محاليل السمسمة العيارية-4-1
 ml/100 100)مف المحموؿ العياري األـ ذي التركيز  %95تـ تحضير محاليؿ بتراكيز متدرجة مف حمض الغاليؾ ممددة باإليثانوؿ   

mg) . حضرت ىذه التراكيز (90-80-70-60-50-40-30-20-10-0-mg/ml 100) ، وذلؾ بأخذ حجـو مناسبة مف
  حتى خط العيار. %50( ومف ثـ ُأكمؿ الحجـ بإضافة االيثانوؿ ml 25المحموؿ األـ ونقمت إلى بواليف معايرة سعة )

 :تحضير كاشف الفولين سيكالتو )الفولين دينيس(-4-2 
تـ استخداـ كاشؼ الفوليف دينيس )تنغستات الصوديـو مع حمض الفوسفومولبيدي في وسط مف حمض الفوسفور( بعد تمديده  بالماء   

حيث يشكؿ مع المرّكبات الفينولية معقدات ذات لوف أزرؽ تممؾ امتصاصية أعظمية في المجاؿ المرئي عند طوؿ  1:15المقطر بنسبة 
 (.Aliakbarlu et al., 2014)نانومتر  750موجة 

 :إجراء التفاعل وقراءة االمتصاصية لمحاليل السمسمة العيارية -4-3
دقائؽ  10(، وبعد انتظار مدة 2:0.1بنسبة ) %2)يضاؼ أوال إلى كؿ محموؿ مف محاليؿ السمسمة محموؿ كربونات الصوديـو )

دقيقة، ثـ تقاس امتصاصية المعقد األزرؽ الموف   15مدة(. يترؾ المزيج في الظالـ 1:1يضاؼ كاشؼ الفوليف لكؿ محموؿ بنسبة )
نانومتر باستخداـ جياز مقياس الطيؼ الضوئي   750الناجـ عف أكسدة المرّكبات الفينولية بكاشؼ الفوليف، عند طوؿ موجة

(Spectrophotometer( مقابؿ الناصع ،)blank ) مرات ثـ حساب تـ قياس االمتصاصية ثالث  . %50الذي يتكوف مف االيثانوؿ
 المتوسط الحسابي لالمتصاصية.

 :االستخالص ومعايرة المرّكبات الفينولية-4-4
حيث تـ  (،2014 ،( و)األسعد2014)يوسؼ، تـ االعتماد في عممية االستخالص عمى نتائج البروتوكوؿ المطور مف قبؿ كؿ مف 

دراسة تأثير عدة عوامؿ عمى مردود عممية االستخالص منيا درجة الحرارة وزمف االستخالص وشروط حفظ العينات واستخدمت 
 الشروط التي حققت أفضؿ النتائج. 

ولكونو مذيب آمف ورخيص الجيدة  عمى االستخالصكسائؿ استخالص لممرّكبات الفينولية، نظرًا لقدرتو  %50تـ اختيار االيثانوؿ 
دقيقة مف بدء الغمياف  30لمدة  °C 70بدرجة حرارة حيث استخدـ  ،(Tomson, 2012) عالية عمى اختراؽ األغشية الخموية وقدرتو

 mgوزف طازج ) 1gيتـ التعبير عف المرّكبات الفينولية بكمية حمض الغاليؾ في  دورة في الدقيقة. 600بوجود محرؾ مغناطيسي 
Gallic ac. /g f.w )(Kong et al.,2012.) 

 االنحراؼ المعياري.±  بالمتوسطتـ تكرار كؿ تجربة ثالث مرات، وعبر عف النتائج 
 :التحميل اإلحصائي
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 SPSS (Statistical Package for Socialباستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( ANOVAتـ إجراء تحميؿ التبايف )
Sciences)  لمقارنة( الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات بحساب قيمة أقؿ فرؽ معنويLSD عند مستوى )عندما تكوف 5 %

(p>0.05 ) فيو( دليؿ عدـ وجود فروؽ معنوية في حيفp<0.05 يعني وجود فروؽ معنوية وتكوف الفروؽ معنوية جدًا عندما تكوف )
(p<0.01 )(.2003 ،ر)بشي 
 :والمناقشة النتائج 

 :العيارية السمسمة
تـ قياس امتصاصية المحاليؿ االيثانولية لحمض الغاليؾ المحضرة اعتبارًا مف المحموؿ األـ بتمديدات متدرجة بعد تفاعميا مع كاشؼ 

فكانت االمتصاصيات كما ىو  ،دقيقة مف بدء التفاعؿ 30نانومتر بعد  750 الفوليف بوسط مف كربونات الصوديـو عند طوؿ موجة
 (.1موضح في الجدوؿ )

 . قيى االيتصاصيت انًىافقت نهتراكيز انًحضرة نهسهسهت انعياريت.1انجذول 

 يتىسط االيتصاصيت يم(100انتركيز )يهغ/

0 0.037 

5 0.062 

10 0.12 

20 0.22 

30 0.3 

40 0.42 

50 0.5 

60 0.6 

70 0.72 

80 0.79 

90 0.89 

100 1.02 

( حيث تـ التعبير عف النتائج Kong et al., 2012استخداـ حمض الغاليؾ كمادة مناسبة لمتعبيرعف المرّكبات الفينولية )يتـ عادة 
 غ مف النبات الطازج.1كالتالي: عدد ميمميغرامات حمض الغاليؾ المكافئة لممرّكبات الفينولية الموجودة في 

  

 
 .%95. انسهست انعياريت ين حًط انغانيك يحضرة باإليتانىل 1انشكم 
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 بمعامؿ تحديد  (Y=0.0099x+0.020)المحضرة، أنيا معادلة خط مستقيـ  تبيف برسـ االمتصاصيات الناتجة بداللة التراكيز
R2=0.998 ( 1كما ىو موضح بالشكؿ.) 

  :الممغصة حسب المعرضالمحتوى الكمي من المركبات الفينولية في نبات الغبيراء 
والجنوبي  (mg/g±12.54 1.27)والغربي  (mg/g 1.96±14.17)بمغ المحتوى الفينولي الكمي لمنباتات عمى المعرض الشرقي 

(0.94 mg/g±(10.48  بالمحتوى الفينولي لألوراؽ عمى المعرضيف الغربي والجنوبي يميو المعرض تفوؽ المعرض الشرقي أي أف
في حيف سجؿ المعرض الجنوبي المردود األقؿ مف المركبات الفينولية لألوراؽ بالمقارنة مع المعرضيف الشرقي والغربي  ،الغربي

 (. 2)الجدوؿ 
والشرقي  فرؽ معنوي في المحتوى الكمي ألوراؽ الغبيراء الممغصة بيف السفحيف الجنوبيوجود لوحظ  ANOVAوباستخداـ تحميؿ 

فرؽ معنوي في المحتوى الفينولي الكمي بيف السفحيف  لـ يسجؿ أيولكف  ،(LSD=1.87, P<0.05) والسفحيف الجنوبي والغربي
  (P>0.05). الشرقي والغربي 
والجنوبي  (mg/g±4.25 0.72)والشرقي  (mg/g±4.46 0.42)بمغ المحتوى الفينولي الكمي في المعرض الغربي  ،بالنسبة لمثمار

(0.29 mg/g±3.51 تفوؽ المعرض ) الغربي بالمحتوى الفينولي الكمي مقارنة بالمعرضيف الشرقي والجنوبي حيث سجؿ فيو أعمى
 .(2المعرض الشرقي وأخيرًا المعرض الجنوبي )الجدوؿ  يميو ،محتوى

فرؽ معنوي في المحتوى الفينولي الكمي لثمار الغبيراء الممغصة بيف السفحيف الجنوبي  وجود لوحظ ANOVAوباستخداـ تحميؿ  
ولكف لـ يالحظ فرؽ معنوي في المحتوى الفينولي الكمي بيف السفحيف  ،,P<0.05 (LSD=0.45لشرقي والسفحيف الجنوبي والغربي )وا

 تفوؽ األوراؽ بمحتواىا الفينولي عمى المعارض المدروسة مقارنة بالثمار.نالحظ مف ىذه النتائج . P>0.05)الشرقي والغربي )
 
 
 
 

 (mgGAE/g).  نهغبيراء انًًغصت  اننباتيت األجزاء في انفينىنيت انًركباث ين انكهي . انًحتىي2انجذول 

 انًعرض انجنىبي

 انثًار األوراق

11.49±1.25    3.84±0.2   

9.62±1.74    3.36±0.07     

10.33±0.5    3.33±0.04   

   a   3.51±0.29 a 0.94±10.48 انًتىسط

 انًعرض انغربي

13.28±0.76   4.54±0.27    

13.28±1.32    4.01±0.28      

11.07±0.58   4.83±0.09   

 b     4.46±0.42 b 1.27±12.54 انًتىسط

 انًعرض انشرقي

16.08 ±3.81   4.76±0.04   

14.25± 0.35   4.56±0.24   

12.16 ±1.74  3.43±0.09   

 b      4.25±0.72   b 1.96±14.17 انًتىسط

LSD0.05 1.87 0.45 

 األحرف انًتشابهت تشير نعذو وجىد فرق يعنىي بينًا األحرف انًختهفت تشير نىجىد فرق يعنىي
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أف نبات الغبيراء يتعرض في المعرضيف الغربي والشرقي لمضوء أكثر مف تعرضو لمضوء في المعرض  بالقوؿتفسير ىذه النتائج يمكف 
أف  فقد وجدحيث تعد كثافة الضوء عاماًل ىامًا في تركيز الفينوالت  ،الجنوبي بسبب وجود أشجار اكبر تظممو في المعرض الجنوبي

محتواىا الفينولي أكبر بمقدار ضعفيف مف المحتوى الفينولي لنباتات يكوف عمى النباتات النامية عمى ارتفاعات عالية مع كثافة ضوئية أ
 (.Martz et al., 2010نامية عمى ارتفاعات أقؿ وكثافة ضوئية منخفضة )

يمكف  light intensityأف شدة الضوء تبيف  Odabas et al., (2009)  ويمكف تفسير ىذه النتائج  أيضا مف خالؿ دراسة قاـ بيا 
 وقد ،األمر الذي يفسر اختالؼ المردود الفينولي بيف المعارض المدروسة أف تغير بشكؿ كبير في تراكيز المستقمبات الثانوية لمنبات

 .الزيادة في مستويات األيض الثانوية إلى المسار البيوكيميائي لمستقمب معيف الذي يمكف أف ُيحفز بارتفاع درجات الحرارة تعود
المؤثرة في  كمية األشعة فوؽ البنفسجيةيمكف أف ُتعزى الزيادة في المرّكبات الفينولية مع االرتفاع عف سطح البحر إلى ارتفاع كذلؾ 

تولد زيادة في بعض و عمى اعتبارىا واحدة مف العوامؿ التي تؤدي إلى تغييرات في كيمياء النبات النبات )نوع األشعة الشمسية( 
( حيث يعد األساس Bautista et al., 2015) UV-Bحماض الفينولية والفالفونوئيدات التي تمتص أشعة المركبات الثانوية كاأل

األوؿ في مسار االصطناع الحيوي لػمفالفونوئيدات حيث يتـ نسخو بفعالية الضوء   Chalcone synthaseالجزيئي لذلؾ االرتباط أنزيـ
(Dewick, 2009.) كالحرارة بيئية عوامؿ بعدة يتأثر محدد مستقمب مراكمة ومستوى الكيميائي وذجالنم كما أثبتت إحدى الدراسات أف 

  (Gairola and Bhatt, 2010).والضوء
وراؽ ألالمحتوى الفينولي لحيث كاف  Olszewska (2011)دراسة  إف المحتوى الفينولي الكمي الذي حصمنا عميو مرتفع بالمقارنة مع

4.28 mg/g) )وكذلؾ  تـ استخداـ الماء المقطر في دراستوحيث  يمكف أف يعزى ىذا التفاوت إلى نوع المذيب المستخدـ ،وزف جاؼ
 بدؿ الرطبة.الجافة  باإلضافة إلى استخدامو لألجزاء ،طريقة االستخالص

ىذا النوع لكمي ألوراؽ المحتوى الفينولي ا كاف  Sorbus aucuparia عمى نوع آخر مف الغبيراء أجريت في بولندا دراسة أخرىوفي  
 .(Olszewska, 2011) (خالصة mg/g 0.021)ىوانوؿ ثميالباستخداـ 

 المقطر باستخداـ الماءحيث كاف المحتوى الفينولي الكمي ثمار الغبيراء الممغصة بالمركبات الفينولية غنى بعض الدراسات  ذكرت
أما باستخداـ األسيتوف فكاف  ،(mg/g 24.21) خالت االيثيؿباستخداـ كاف المحتوى الفينولي الكمي و  (mg/g 20.44) كمذيب

 Hasbal et)( mg/g 3.83باستخداـ مذيب الميثانوؿ )كاف المحتوى الفينولي الكمي وأخيرًا  mg/g 8.38))المحتوى الفينولي الكمي 
al., 2015)،  2.14))تـ استخداـ الميثانوؿ كمذيب وكاف المحتوى الفينولي الكمي وفي دراسة أخرىmg/g (Olszewska, 2011)، 

باستخداـ  (mg/g 0.041في صربيا سجمت لثمار الغبيراء الممغصة المردود الفينولي )  ,.Mrkonjic et al (2017) وفي دراسة قاـ
الحالية ويفسر اختالؼ المردود الفينولي بيف الدراسات المرجعية والدراسة  ،باستخداـ الميثانوؿ mg/g 0.086)الماء المقطر و)

 واختالؼ الظروؼ البيئية.  طريقة االستخالص ،باختالؼ المذيب المستخدـ
 :االستنتاجات

)األوراؽ  .Sorbus torminalis Lالممغصة لنبات الغبيراء  النباتية لألجزاء 50% االيثانوؿ مستخمص أف البحث ىذا نتائج أظيرت
الفينولي الكمي  في المحتوى المعرض تأثير الواضح ومف الفينولية، المركبات مف نسبياً  ىامة كميات عمى باحتوائو والثمار( يمتاز

 .سلألجزاء النباتية لمنوع المدرو 
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 :التوصيات
عمى ، والتركيز مف المعارض األكثر تعرضًا ألشعة الشمس .Sorbus torminalis Lينصح بجمع ثمار وأوراؽ الغبيراء الممغصة -

الستخالص مف األجزاء النباتية وا خرى.أفي دراسة الفعالية المضادة لألكسدة بطرؽ .Sorbus torminalis L  أوراؽ الغبيراء الممغصة
 لمنوع المدروس باستخداـ مذيبات أخرى لممقارنة مع الدراسة الحالية.

، ودراسة ثمار وأزىار( ،ؽمكانية استخالص زيت عطري مف األجزاء النباتية لمغبيراء الممغصة )أوراإ بحث فيكما تقترح الدراسة ال-
 إدخاؿ ثمار الغبيراء الممغصة في الصناعات الغذائية.

 كثارىا نظرًا ألىميتيا الصيدالنية.إمكانية ا  و  الغبيراء الممغصةنتاجية شجرة إجراء دراسة عمى إ-
 ذات األىمية الطبية. السورية غاباتالفي  الطبيعيةمتابعة الدراسات لتحديد اإلمكانيات االقتصادية والطبية لألنواع النباتية -
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Abstract 

The study determined the effect of exposure on the total phenolic contents of 

Sorbus torminalis L., where plant samples (leaves and fruits) were collected 

from three exposures (south, west and east) in the Cedar-Fir protected area 

(Slenfeh, Lattakia) in autumn of 2018. The total contents of the phenolic 

compounds were calibrated using Fulin Cycalto method, expressing the result 

by the amount of gallic acid in 1 g fresh weight using a (spectrophotometer). 

The results showed that phenolic compounds were the highest in the Eastern 

exposure (14.17± 1.96 mg/g) followed by the Western exposure (12.54±1.27  

mg/g) and finally the Southern exposure (10.48 ±0.94  mg/g). Regarding  the 

fruits, the Western exposure total phenolic contents of the fruits were more than 

that at the Eastern and Southern exposures where the highest contents of 

phenolic compounds (0.42±4.46 mg/g) were found, followed by the eastern 

exposure (  0.72±4.25 mg/g). Finally, the southern exposure recorded the lowest 

yield (0.29±3.51mg/g). The analysis of ANOVA showed significant differences 

in leaf and fruit contents of phenolic compounds between the Southern and 

Eastern exposure and the Southern and Western exposures (P <0.0.5), while no 

significant difference, was observed between East and West exposure (P> 

0.05). 
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