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الخالصة
أجريت الدراسة في مختبرات كلية الزراعة والغاباات لصصال وتشاخيل المركباات الصينولياة لعشارة أناوا
نباتيااة تسااتخدامفا فااي التصاانيف النباااتي ول تاام الحصااول عل ا المسااتخلل الخااام الخااالي ماان الااد ون بطري ااة
اتستخالل التعاقبي بجفاز السوكسليت باستخدام مليبي (األيثار البترولاي واأليثاانول) كماليبات واساتعملت ت نياة
كروموتوغرافيااا الساااال عااالي األدا  HPLCفااي تشااخيل االك المركبااات .وأتفاارت النتاااا فصاال  8مركبااات
فينولياة و اي (,Hydroquinoe,Rutin ,Cinnamic acid , Quercetin, Gallic acid ,Coumarin
 .Salicylic acid,Thymolوأتفرت النتاا وجود اختالفات عديدة في أنوا وعدد ونسب المركباات الصينولياة
بااااااين األنااااااوا وكااااااان مركااااااب الساليساااااالية األكثاااااار تواجاااااادا فااااااي أنااااااوا العاالااااااة ألب وليااااااة Fabaceae
( Trifolium purpureum, T. campestre,T. palaestinaوتام فصال أربعاة مركباات كاليكوسايدية مفماة
ضاامن انااوا العاالااة المركبااة Centaurea pallascens ( Asteraceaeو Centaurea solstitialis,
و  )Centaurea calcitrapaفااي حااين اختلصاات حسااب األنااوا وأ مفااا (Quercetin, Cinnamic acid
 ,)Salicylic acid Coumarrinأما بالنسبة للعاالة الزانية  Fagaceaeفأتفرت النتاا وجود أربعاة مركباات
فينولياااة فاااي بلاااوط العصااال  Q. infectoriaشاااخل واحاااد منفاااا و اااو الاااـ  Rutinوب يااات األناااوا األخااار
كاليكوساايدات مجفولااة أمااا البلااوط العاااد  Quercus aegilopsفتضاامن وجااود مااركبين كيمياااايين و مااا
 Quercetinو , Salicylic acidو لك اتختالفات بين األنوا النباتية في المحتو الكيميااي خيار دليال علا
ومكانية اعتماد ا كمؤشر تصنيصي مفم.
الكلمات المصتاحية :التشخيل النباتي ,األنوا النباتية ,اتستخالل التعاقبي ,المركبات الصينولية.
تاريخ تسلم البحث ، 2012/10/21 :وقبوله.2013/2/18 :

المقذمة
يشااامل التصااانيف الكيمياااااي  Chemotaxonomyتصااانيف النباتاااات اعتماااادا علااا طبيعاااة المركباااات
الكيمياايااة التااي تحتويفااا الخاليااا واألنسااجة النباتيااة .تعااد المركبااات والمستخلصااات ألكيميااياة أدلااة تصاانيصية مفمااة
للتمييز بين األنوا ألنباتية الصعبة التشخيل ومؤشرا جيدا للعالقات بين المراتب ألتصانيصية المختلصاة و اي جاز
مكمل ورايسي للدراسات التصنيصية المختلصة ,ول تنصرد أجناس وأنوا معينة بوجود أنوا من المركباات ألكيميااياة
كاااالصينوتت والتانيناااات والحاااوام الد نياااة والتربيناااات والاااد ون والكربو يااادرات والبروتيناااات وغير اااا وون
الخصاال ألكيميااية للمنتجات الثانوية في النبات تعد مؤشرا للعالقات التصنيصية بين المراتاب ألتصانيصية المختلصاة
أكثر من ألمتفرية وتتفر ارتباطا عاليا مع الصصات األخر وتكون عل جاناب مان األ مياة فاي رسام العالقاات
الواساااعة باااين المراتاااب التصااانيصية المختلصاااة ولكااان ت يمكااان اعتماد اااا دلااايال تصااانيصيا جيااادا بعيااادا عااان األدلاااة
األخر (Davisو )1973 ,Heywoodوأكد  Samuelو  )1983(Luchsingerاستخدام الصالفينويدات المفماة
في التصنيف الكيميااي لوجود ا المطلق في جميع النباتات ألراقية ت ريبا وسافولة فصالفا وتشخيصافا مفماا كانات
كميتفااا قليلااة ,كمااا أن ثبوتفااا الكيميااااي أساافم فااي اعتماد ااا كمؤشاارات تصاانيصية مفمااة وتمكاان  Davisوآخاارون
( )1973ماان تشااخيل المركبااات الصينوليااة ماان أوراق ثمانيااة عشاار صاانصا ماان أصااناف الزيتااون باسااتخدام ت نيتااي
TLCو .HPLCولكر  Grazierوآخرون ( )2006ون العديد من المستخلصات الكيميااياة التاي تنصارد بفاا أناوا
البحث مستل من أطروحة دكتوراك للباحث األول.
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نباتية معينة اعتمدت كأساس تصنيصي في الدراسات ألكيميااية ألتصانيصية ألحديثاة .وشاخل المصتاي ( )2006عاددا
ماان المركبااات الصينوليااة شااكلت التانينااات الجااز األكباار منفااا فااي قلااف بلااوط األكاال  Quercus aegilopsفااي
المساتخلل اتيثاانولي لفالا النباات ومان الك المركباات ( Afzelechin Gallocatechin, Phloroglucinol,
 ,)Elagic acid, Gallic acidكمااا شااخل  Niinaوآخاارون ( )2009المركبااات الصينوليااة فااي أوراق نبااات
( )Trifolium pratensبت نية  HPLCوالل يعد من النباتات الطبية المفمة في العاالم ول شاخل  33نوعاا مان
المركبات الصينولية والتي أثبتت دور ا كمواد مضادة لألكسدة كما شخل عدد من الصالفوناات المتصرعاة والعادياة,
ومان الك المركباات ( .)biochanin A. glycoside malonate. formononet and quercetinوتمكان
المنااديل ( )2010ماان تصاانيف بع ا األنااوا ألنباتيااة فااي جاانس  Potamogetonبطري ااة التصاانيف الكيميااااي
باتعتمااااد علااا المركباااات الكيميااياااة فاااي المستخلصاااات ألنباتياااة التاااي حصااال عليفاااا بت نياااة  HPLCوطري اااة
كروماتوغرافيا الطب ة الرقي ة وسجل نوعا جديدا في العراق باسمه ول تمكن من فصل أربعة أنوا مان األحماا
العضوية المختلصة بين األنوا و ي (حاام التارتارياة ,المالاة ,ألمالياة وفييومارياة) ماع فيتاميناات وصابغات
مختلصاة اساتخدمفا فاي التميياز باين األناوا النباتياة فاي تصانيف أفاراد الا الجانس ,ودرس Savirantaوآخارون
( )2010المركبات الصينولية الموجودة في نباات النصال ناو  Trfolium pretense L.ول تمكان مان تشاخيل 28
نوعااااا ماااان المركبااااات الصينوليااااة بت نيااااة  HPLCوأثباااات وجااااود مركبااااات فينوليااااة لفااااا تااااأثير ايجااااابي فااااي
الت لياال ماان األضاارار الناجمااة عاان نشاااط األوزون عل ا الحيااوان وا نسااان ,وقااام  Noorوآخاارون ()2010
بدراسااااااااة المكونااااااااات الكيمياايااااااااة كمنتجااااااااات طبيعيااااااااة لثمااااااااار ثالثااااااااة أنااااااااوا ماااااااان أشااااااااجار البلااااااااوط
) (Quercus lebani,Quercus aegilops, Q. infectoriaفاي محافتاة الساليمانية باساتخدام ت نياة HPLC
وشملت معتم المركبات (التانيناات ,فالفيناات ,قلويادات ,كاليكوسايدات ,الصاابونيات ,التربيناات) كماا قاام بت ادير
نسب الصينوتت بطري ة ( )Folin –cioculateو أتفرت النتااا تصاوق ناو البلاوط  Q. infectoriaفاي تركياز
حااام ايالجيااة فيمااا احتااوت ثمااار النااو  Q. libaniعل ا تركيااز أقاال كمااا درس التكااا ( )2012المكونااات
الكيميااية الثانوية في أشجار السبحبح باستخدام اتستخالل التعاقبي بواساطة جفااز السوكساليت باساتخدام خمساة
مليبات مختلصة وقام بإجرا عملية تحلل حامضي للمستخلل الخام واستخدم ت نية كروموتوغرافياا الطب اة الرقي اة
 TLCللكشااف النااوعي وت نيااة  HPLCلتشااخيل أنااوا المركبااات الصينوليااة وماان المركبااات المفمااة التااي تاام
تشخيصافا )Gallic acid, Salicylic acid, Quercetin, Luteolin, Apigenin) Kampferolودرسات
الفاشمي ( )2012المركبات الكيميااية للزيات فاي ناوعين مان النعناا  ,ماا الصلصلاي Mentha spicataواألخضار
 Mentha pipiritaحيث استخدمت ت نيات (كروماتوغرافيا الطب ة الرقي ة TLCوت نياة كروماتوغرافياا السااال-
الغاز ( )GLCوكروماتوغرافبا الساال عالي األدا ( ) HPLCحيث استخدمت جفااز السوكساليت باساتخالل
عاادد ماان المركبااات الصينوليااة وتشخيصاافا وماان االك المركبااات (حااام الساليسلسااة والصااانيلين وبارا يدروكسااي
حام البنزوية وحاام الكالياة والريسورساينول والصيناول والكورساتين) وأتفارت الدراساة وجاود اختالفاات
معنوية في تراكيز الزيت باختالف فترات النمو.
مواد البحث وطرائقه
-1الموقع :أجريت لك الدراسة في مختبرات كلية الزراعة والغابات وجمعات العيناات فاي ربياع عاام  2011عناد
وجرا المسح النباتي من منط ة أتروش (جبل واد قير) وي ع لا الجبل ول الشمال من مدينة الموصل باـ 70كام
بال رب من منط ة أتروش عل خط عر º36. 45شمات وخط طول  º43. 19شارقا ويتاراوا ارتصاا المنط اة
التي جمعت منفا العينات النباتية بين() 1100– 530م عن مستو سطح البحر.
 -2الدراسةةا النية ا الك م ائ ةةا تحتااو األنسااجة النباتيااة عل ا العديااد ماان المركبااات الصينوليااة والتااي يوصااف
بعضفا بأنه من موانع األكسدة  Antioxidantsومنفا الصالفينويدات ( Malencicوآخرون ,)2007,والتي توجد
وما بصورة حرة أو علا شاكل كاليكوسايدات مان خاالل اتحاد اا ماع وحادات ساكرية مثال الكلوكاوز أو التانيناات
(الحمداني وم داد ,)1990 ,للا تم اللجاو لعملياة التحلال ألحامضاي بعاد الحصاول علا مساتخلل اتيثاانول لصاة
اترتباط من اجل تشخيل فينوتت حرة يمكن اعتماد ا في التمييز بين األنوا النباتية ضمن الجانس الواحاد عناد
تطبيق ت نية  .HPLCونترا أل مية الصيناوتت فاي التشاخيل والتصانيف النبااتي فأنناا ارتأيناا اساتخدامفا كادتال
تصنيصية بين أنوا الجنس الواحد .وتم فرزا ألنوا ألنباتياة عان بعضافا الابع وتشخيصافا وتصانيصفا باتعتمااد
عل كتب الصلاورا ألعراقياة  Guestوآخارون ( ,)1969( ,Reader ,)1966الاراو ( ,)1988الكاتاب ()2000
وعلي وآخرون ( )2010ومعشب كلية العلوم – جامعة الموصل وضافة ول خبرة الباحثين.
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تاام اختيااار  10أنااوا نباتيااة مشخصااة تعااود ول ا ثالثااة عواااال وأربعااة أجناااس م ان الحشااااش واألعشاااب
واألشجار والشجيرات وكانت األنوا كما يأتي:
أ -الحشةةةةةةةةةةةائ وا شةةةةةةةةةةةا تااااااااااام اختياااااااااااار عااااااااااااالتين ماااااااااااا المركباااااااااااة  Asteraceaeمتمثلاااااااااااة
بجنساااااين ماااااا ( Lactucaو ,)Centaureaحياااااث تضااااامن جااااانس ال  Centaureaثالثاااااة أناااااوا و اااااي:
( Centaurea pallascensو  Centaurea solstitialis,و  )Centaurea calcitrapaفاي حاين تضامن
جنس الخس البر  Lactucaنوعان ( ,)Lactuca orientalis, L. scariolaأما العاالاة ألب ولياة Fabaceae
فتضامنت جنساا واحاادا او  Trifoliumوشاامل ثالثاة أناوا ( Trifolium purpureum, T. campestre,
)T. palaestina
 ا شجار والشج رات تام اختياار العاالاة الزانياة  Fagaceaeالمتمثلاة بجانس البلاوط  Quercusوالال شاملنوعان  Quercus aegilopsو  Q. infectoriaوالجدول ( )1يبين لك األنوا وأرقامفا.
 -1نشخ ص المركبات ال ول ا في الع ات ال بان ا
Identification of phenolic compounds in plant samples
تاام وتبااا ت نيااة  HPLCفااي عمليااة فصاال وتشااخيل بع ا
( )1973 , Harbornوكما يلي:

المركبااات الصينوليااة وباتعتماااد عل ا طري ااة

 -1نحض ر المسنخلص الكحولي :تمت عملية تحضير المستخلل الكحولي باستخدام جفاز اتستخالل المساتمر
.Soxhlet
 -1تم ن ل  10غم وزن جاف من كل عينة نباتية ول جفاز اتستخالل الـ .Suxhlet
 -2أضيف وليفا  150سم 3من المليب .Petroleum ether
 -3تم ربط جميع أجزا الجفاز وتشغيله ولمدة  7ساعات.
 -4تم وضع المادة المستخلصة في قنينة زجاجية وحصتت في الثالجة لحين اتستعمال.
 -5تم وعادة العينة النباتية ول جفاز الـ  Soxhletمع وضافة  150سم 3من األيثانول.
 -6تم تشغيل الجفاز لمدة  7ساعات أخر .
 -7ركزت المادة المستخلصة بوضعفا في جفاز المبخر الدوار ول أن أصبح حجم المادة المتب ياة 25مال والال
أصبح جا زا لعملية اتختبار بت نية  HPLCبعد وجرا عملية التحلل ألحامضي.
 -8تحتمالية وجود الصينوتت وبشكل كاليكوسيدات مرتبطاة ولغار الحصاول علا الصيناوتت الحارة أجريات
عمليااة التحلاال ألحامضااي() )Acid hydrolysisللمسااتخلل األيثااانولي الخااام للمااادة المستخلصااة حيااث تاام
فصل المركبات السكرية عن الغيرالسكرية وان لك العملياة أجريات اساتنادا ولا  )1973(Harborneوكماا
يلي:
 -2مل ا النحلل ألحامضي Acid hydrolysis
3

-

ن ل  5مل من المستخلل الكحولي الخام وبدون راسب ول بيكر في حماام ماااي وأضايف ولياه  50سام مان
حام الفيدروكلورية  1عيار .

-

سخنت محتويات البيكر لدرجة حرارة  90ماوية ولمدة ساعة.

-

برد المحلول ثم رشح للتخلل من الرواسب.

-

ن ل الراشح ال قمع فصل ال تم اضافة15مل من خالت األثيل ولمرتين.

 -3نحض ر المركبات الق اس ا :تم تحضير اثنا عشار مركباا تام الحصاول عليفاا مان مخاازن متعاددة ومان ال طاا
الخال ومن مختبرات كلية العلوم وكلية التربية وكلية الطب البيطر حيث تم ولابة 0.1غم  10 /مل مان كال
منفا في  10مل من اتيثانول وتم ترشيحفا  Robbertوآخرون ( )2000وبللة اساتخدمت كمركباات قياساية
لت نية .HPLC

251

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (2) 2017

 -4النشخ ص باسنخدام كرومانوغراف ا السائل لألداء العالي
)Identification by using High performance Liquid Chromatography (HPLC
تم استخدام  10مستخلصات كحولية مثلات عشارة عيناات نباتياة ولعوااال وأجنااس وأناوا مختلصاة والمبيناة
في جدول ( .)1وأجريت العملية كما يلي:
 -1تم ح ن  µ 3مايكروليتر من (المحاليل ال ياساية للمركباات التاي تام تحضاير ا سااب ا) بجفااز  HPLCالمجفاز
ماان شااركة  Shimadzoاليابانيااة نااو  LC2010HTباسااتخدام عمااود الصصاال SUPELCOSILTM
 Column LC18ولو أبعااد .15cm ×4.6mm µ 5يتكاون محلاول الصصال مان ماا  :ايثاانول  40 :60وان
الصصل تم عند درجة حرارة 35م وضغط  3.7-3.5ميكاباسكال ,والجدول ( )2يباين زمان اتحتبااس للمحاليال
ال ياسية.
 -2تم ح ن  µ 3مايكرليترمن المستخلل النباتي لكل عينة في جفاز HPLCلغر الكشف عن المركبات
المتوقع تفور ا ,واستخدم الطور الناقل (اسيتونتريل :ما ) بنسبة ( )10 :90وبسرعة جريان  1.3مل /دقي ة
وكشف عن اتستجابات الكروموتوغرافية عند طول موجي ( )320نانومتر (الجبور )2007,
النتائج والمناقشة
أسااصرت عمليااة الكشااف الكروموتااوغرافي الساااال عااالي األدا  HPLCاألدا عاان فصاال للمركبااات وللااة
برساام منحنيااات قياسااية وقماام لكاال مركااب م رونااا باازمن اتحتباااس الخااال بااه كمااا ونوعااا وتاام اتعتماااد عل ا
التشااخيل النااوعي ألنااه مفاام ماان الناحيااة التصاانيصية وكمااا موضااح فااي الجاادول ( )3والاال يبااين المركبااات التااي
شخصاات اعتمااادا عل ا زماان اتحتباااس للمركبااات الكيمياايااة المختلصااة وجاادول ( )4الاال يبااين زماان اتحتباااس
للمركبات الموجودة في المستخلل الكحولي للعينات النباتياة باتعتمااد أيضاا علا قايم زمان اتحتبااس للمركباات
ال ياسية في الجدول ( )2لمطاب تفا مع قيم اتحتباس للمركبات التي فصالت مان المستخلصاات قياد الدراساة ,حياث
يبين الجدول ( )3تواجد المركبات ال ياسية في المستخلل األيثانولي لألنوا النباتية وتبين األشاكال مان ()12 -1
منحنيات المركبات ال ياسية التي تم تحضير ا مختبريا فاي حاين تباين األشاكال مان ( )22-13منحنياات المركباات
الصينولية المشخصة لألنوا النباتية المدروسة م رونة بزمن اتحتباس للمركباات المصصاولة بفالك الت نياة .بلا عادد
المركبات التي شخصات باساتخدام الك الت نياة ( )8مركباات مان المساتخلل األيثاانولي الخاام واساتنادا للمركباات
ال ياسية التاي تام تحضاير ا فاي حاين لام ياتم تشاخيل المركباات األخار المصصاولة لعادم وجاود مركباات قياساية
ويبين الجدول ( )2ال مركبات ال ياسية التي تام تحضاير ا مختبرياا وزمان اتحتبااس لكال منفاا وكانات النتااا كماا
يلي:
 -1الحشةةائ وا شةةا يوضااح الجاادول ( )3وجااود اختالفااات بااين المركبااات الصينوليااة ضاامن الجاانس وبااين
األنوا مع اشتراة بع األنوا النباتية ضمن الجنس الواحد في مركب أو مركبين أحيانا وكان مركاب حاام
الساليسلية األكثر تواجدا فاي العاالاة ألب ولياة  Fabaceaeوالمتمثلاة بجانس  .Trifoliumبالنسابة للعاالاة المركباة
 , Lactucaعلاااااا ثالثااااااة مركبااااااات وتاااااام تشااااااخيل اثنااااااان مااااااا
ف ااااااد احتااااااو النااااااو orientalis
( Hydroquinonو  )Salicylic acidأماا الناو  L. scariolaف اد احتاو علا سابعة مركباات تام تشاخيل
ثالثااااة منفااااا و ااااي ( ,)Cinnamic acid, Quercetin, Coumarinأمااااا الجاااانس الثاااااني لفاااالك العاالااااة
المتمثاال بجاانس ال Centaureaف ااد احتااو النااو  ,Centaurea pallascensعل ا سااتة مركبااات فينوليااة
وتام تشاخيل أربعاة منفاا و اي ( ,)Quercetin ,Salicylic acid, Cinnamic acid, Hydroquinonأماا
 Centaureaفاااااااحتو علاااااا أربعااااااة أنااااااوا ماااااان المركبااااااات الصينوليااااااة وتاااااام
النااااااو solstitialis
تشخيصاافا جميعااا و ااي ( )Thymol , Salicylic acid ,Cinnamic acid, Quercetinأمااا النااو الثالااث
 calcitrapa Centaureaفاااحتو عل ا ساابعة أنااوا ماان المركبااات الصينوليااة وتاام تشااخيل ثالثااة منفااا و ااي
( (Thymol , Hydroquinon, Salicylic acidواشتركت األناوا الثالثاة فاي مركباات فاي حاين لام تشاخل
مركبااات أخاار بساابب عاادم الحصااول عل ا المركبااات ال ياسااية ,أمااا العاالااة ألب وليااة فكااان لفااا أيضااا دورا فااي
التص انيف الكيميااااي متمثل اة بجاانس النصاال  Trifoliumواحتااو جاانس النصاال عل ا أنااوا مختلصااة ماان المركبااات
الصينولياة بااختالف األناوا واألناوا اي)Trifolium purpureum, T. campestre , T. palaestina( :
وأتفاارت النتاااا وجااود خمسااة مركبااات فااي النااو  Trifolium purpureumتاام تشااخيل ثالثااة منفااا و ااي:
( )Salicylic acid Hydroquinon, Gallic acidفااي حااين لاام يااتم تشااخيل ب يااة المركبااات لعاادم وجااود
مركباات قياسااية (ساتاندرات) ,أمااا النااو  T. campestreفااأتفرت النتااا وجااود ثالثااة مركباات تاام تشخيصاافا
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جميعاا و اي ( ,)Thymol , Quercetin ,Salicylic acidأماا الناو  T. palaestinaلجانس النصال فااحتو
علا نااوعين ماان المركبااات الصينولياة تاام تشخيصاافا جميعااا و اي ( )Quercetin ,Salicylic acidوبفاالا يكااون
المركااب Salicylic acidمشااترة بااين األنااوا الثالثااة للجاانس أ صااصة ممياازة للجاانس وماان نااا فأننااا نجااد
اتختالفات داخل الجنس بين األنوا والل يعد مؤشرا تصنيصيا مفما للتميياز باين األناوا والجادول ( )4يباين قايم
معاادل ( )Rtللمركبااات الموجااودة فااي كاال نااو  ,و االا يتصااق مااع مااا توصاال وليااه كاال ماان الباااحثين Samuel
و , )1978( Luchsingerوحساان ( ,)1985المشافداني ( ,)1992المعاضايد والرمضااني (Niina ,)2006
وآخاارون ( Noor , )2009وآخاارون ( )2010والفاشاامي ( )2012والاالين اثبتااوا وجااود عااددا ماان المركبااات
الصينولية في بع األنوا وعدم وجود ا في أناوا أخار وضاافة ولا أ مياة الك النباتاات طبياا نتيجاة احتوا اا
عل لك المركبات.
 -2ا شجاروالشةةةةةةةةج رات بالنساااااااابة للعاالااااااااة الزانيااااااااة  Fagaceaeأتفاااااااارت النتاااااااااا احتااااااااوا البلااااااااوط
 Quercus infectoriaعل أربعة مركبات فينولية شخل واحد منفاا و او ال  Rutinوب يات األناوا األخار
كاليكوسيدات مجفولة علما أن لا النو لم نجر عليه عملية تحلل حامضي للكشف عان مركاب الاـ  Rutinألن
لا المركب يكشف عنه بدون عملية التحلل ألحامضي ,أما النو الثاني من البلوط  Q. aegilopsفتضمن وجاود
مركبين كيمياايين تام تشخيصافما ( ,)Salicylic acid, Quercetinومان خاالل النتااا تفارت لادينا قايم كثيارة
لمعدل زمن اتحتباس حيث فصلت المركباات وللاة برسام منحنياات قياساية لكال مركاب م روناا بازمن اتحتبااس
الخال به ولكن عدم توفر المركبات ال ياسية حال دون تشخيصفا .ون لك النتاا تتصق ماع ماا توصال ولياه العدياد
من الباحثين مثل Niina ,)2000( Robbertوآخرون ( )2009و Noorوآخارون ( )2010والفاشامي ()2012
والاالين اثبتااوا وجااود عااددا ماان المركبااات الصينوليااة وضااافة ول ا أ ميااة االك النباتااات طبيااا نتيجااة احتوا ااا عل ا
المركبات الصينولية.
الجدول ( :)1يبين األنوا النباتية التي تم تشخيل مركباتفا باستخدام ت نية . HPLC
Table (1): explain the plants species identified their crude by using HPLC technique .
األنوا النباتية
التسلسل
Species
Number
Lactuca orientalis
1
2

Lactuca scariola

3

Centaurea pallascens

4

Centaurea solstitialis

5

Centaurea calcitrapa

6

Trifolium purpurium

7

Trifolium campestre

8

Trifolium palaestina

9

Quercus infectoria

10

Quercus aegilops
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. عليفاHPLC  يمثل زمن اتحتباس للمركبات ال ياسية التي تم تحضير ا مختبريا وتطبيق ت نية:)2( الجدول
Table (2): Retention time for standard compounds prepare in laboratory and
application HPLC technique
زمن اتحتباس
تسلسل النو
Standards compounds المركبات ال ياسية
Retention time
Number
1.719
Coumarrin
1
1.706

P- Hydroxy benzoic acid

2

1.630

Phenol

3

1.647

Resorcinol

4

1.548

Gallic acid

5

1.485

Quercetin

6

1.562

Cinnamic acid

7

1.439

Hydroquinune

8

1.379

Rutin

9

1.566

Vanillin

10

1.2

Salicylic acid

11

1.8

Thymol

12

 وحسااب تسلسااالتفاHPLC  يبااين تواجااد المركبااات ال ياسااية فااي األنااوا النباتيااة المدروسااة بت نيااة:)3( الجاادول
.)1( استنادا ول الجدول
Table (3): Explain the evidence of standard compounds in plants species studied by
using HPLC technique.
Species األنوا النباتية
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Standards المركبات ال ياسية
Coumarin

×
×
×

×

×
×

×

×
×

×

1

Gallic acid

2

×

×

×

Quercetin

3

×

×

×

Cinnamic acid

4

Hydroquinon

5

Rutin

6

Salicylic acid

7

Thymol

8

×

×

×

×
×

التسلسل
Number

×

×

×

×

×

×
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 لمساتخلل اتيثاانول للعينااتHPLC  للمركباات الكيميااياة المشخصاة فاي ت نياةRt  يبين قيم معادل:)4( الجدول
.النباتية المدروسة
Table (4): Explain value of Rt for chemical compounds identified by using HPLC for
ethanol extract for plant samples
Number رقم المركب
8
7
6
5
4
3
2
1
Species األنوا
1.13
1.42
Lactuca orientalis
1.65 1.48
1.75 Lactuca scariola
1.3
1.38 1.66 1.49
Centaurea pallascens
1.76 1.17
1.66 1.49
Centaurea solstitialis
1.76 1.08
1.43
Centaurea calcitrapa
1.22
1.41
1.52
Trifoliumpurpurium
1.8
1.26
1.48
Trifolium campestri
1.32
1.48
Trifolium pallascens
1.4
Quercus infectoria
1.01
1.52
Quercus aegilops

HPLC  باستعمال ت نيةQuerceten  المنحن ال ياسي للكورسيتين:)1( الشكل
Figure (1): Standard chromatogram for Querceten by using HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةCoumarin  منحن المركب ال ياسي للكومارين:)2( الشكل
Figure (2): Standard chromatogram for Coumarin by using HPLC technique
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HPLC  باستعمال ت نيةRutin  منحن المركب ال ياسي للروتين:)3( الشكل
Figure (3): Standard chromatogram for Rutin by using HPLC technique

. HPLC  باستعمال ت نيةHydroquinone  منحن المركب ال ياسي للروتين للفيدروكينون:)4( الشكل
Figure (4): Standard chromatogram Hydroquinone by using HPLC technique.

HPLC  باستعمال ت نيةCinamic acid السينامية

 منحن المركب ال ياسي لحام:)5( الشكل

Figure (5): Standard chromatogram for Cinamic acid by using HPLC technique
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HPLC  باستعمال ت نيةPhenole  منحن المركب ال ياسي الصينول:)6( الشكل
Figure (6) Standard chromatogram for Phenole by using HPLC technique

 باساتعمالP-Hydroxybenzoic acid بارا ايدروكساي بنزوياة

 منحن المركب ال ياسي لحام:)7( الشكل
.HPLC ت نية

Figure (7): Standard chromatogram for P-Hydroxybenzoic acid by using HPLC
technique.

HPLC  باستعمال ت نيةResorcinol  منحن المركب ال ياسي للريسورسينول:)8( الشكل
Figure (8): Standard chromatogram for Resorcinol by using HPLC technique
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 منحن المركب ال ياسي لحام:)9( الشكل

Figure (9): Standard chromatogram for Gallic acid by using HPLC technique .

. HPLC  باستعمال ت نيةVanillin الصانلين

 منحن المركب ال ياسي لحام:)10( الشكل

Figure (10): Standard chromatogram for Vanillin by using HPLC technique .

. HPLC  باستعمال ت نيةSalicylic acid الساليسلية

 منحن المركب ال ياسي لحام:)11( الشكل

Figure (11) Standard chromatogram for Salicylic acid by using HPLC technique.
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HPLC  باستعمال ت نيةThymol  منحن المركب ال ياسي للثيمول:)12( الشكل
Figure (12): Standard chromatogram for Thymol by using HPLC technique
Composateae أ واع العائلا المركبا

HPLC  باستعمال ت نيةLactuca orientalis  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)13( الشكل
Figure (13): Phenolic chromatogram identification for Lactuca orientalis by using
HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةLactuca scariola  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)14( الشكل
Figure (14): Phenolic chromatogram identification for Lactuca scariola by using
HPLC technique
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HPLC  باستعمال ت نيةCentaurea pallascens  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)15( الشكل
Figure (15): Phenolic chromatogram identification for Centaurea pallascens by using
HPLC technique.

. HPLC  باستعمال ت نيةCentaurea solstitialis  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)16( الشكل
Figure (16): Phenolic chromatogram identification for Centaurea solstitialis by using
HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةCentaurea calcitrapa  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)17( الشكل
Figure (17): Phenolichromatogram identification for Centaurea calcitrapa by using
HPLC technique
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Fabaceae family species أ واع العائلا البقول ا

HPLC  باستعمال ت نيةTrifolium purpureum  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)18( الشكل
Figure (18): Phenolic chromatogram identification for Trifolium purpureum by using
HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةTrifolium campestre  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)19( الشكل
Figure (19): Phenolic chromatogram identification for Trifolium campestre by using
HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةTrifolium palaestina  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو:)20( الشكل
Figure (20): Phenolic chromatogram identification for Trifolium palaestina by using
HPLC technique
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Fagaceae family species Fagaceae أ واع العائلا الزا ا

HPLC  باستعمال ت نيةQuercus aegilops  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو البلوط:)21( الشكل
Figure (21): Phenolic chromatogram identification for Quercus aegilops by using
HPLC technique

HPLC  باستعمال ت نيةQuercus infectoria  منحن المركبات الصينولية المشخصة لنو البلوط:)22( الشكل
Figure (22): Phenolic chromatogram identificationfor Quercus infectoria by using
HPLC technique
STUDY OF TAXONOMICAL AND IDENTIFICATION FROM SOME
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ABSTRACT
This study was carried out in the laboratory of collage of agriculture and
Forestry to identifying the phenolic compounds for ten kinds of plants of the species
used in plant identification, The crude lipid free extract was prepared by using soxhlet
and Petroleum ether and Ethanol as a solvent, HPLC High performers liquid
Chromatography was used for determining phenolic compounds in the extract. The
results showed the isolation of 8phenolic compounds including (Hydroquino,
Salicylis acid, Coumarin, Cinnamic acid, Thymol,Quercetin, Rutin,Gallic acid), The
results were showed many differences in the number and rates of these phenolic
compounds between the species, Salicylic acid was the purulent in species of
Fabaceae family,(Trifolium purpureum, T. campestre,T. palaestin),foure importent
phenolic compounds in the Asteraceae family differ according to the species
(Centaurea pallascens, Centaurea solstitialis, Centaurea calcitrapa) in clouding
(Quercetin, Coumarin, Cinnamic acid, Salicylic acid), while in Fagaceae family
Quercus infectoria four types of phenolic compounds were identified, Rutin was the
only identified of the phenolic compounds, the remaning compounds were unknown
glycosides,while in Quercus aegilops two chemical compounds(Quercietin and
Salicylic acid) were identified. These differences in chemical compounds could be
used as an indicator for plant identification .
Keywords: Plant identification, Plants species, sequenitial extraction, Phenolic compounds.
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