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الخالصت
استخدمت طريقة االستخالص التعاقبي باستعمال جهاز االستتخالص المستتمر(ٍ )Soxhletبواستطة متبيبين
مختلفي القطبية (البنزين وااليثانول )%95بالتعاقت ،واستتعمل المبختر التدوار لل صتول علتت المستتخلص الختام
كمتتا استتتعملت تقنيتتة كروماتوؼرافيتتا الستتادل عتتالي ا دا ( )HPLCلفصتتل وتيتتخيص بعت ا متتا الفينوليتتة
والعضوية في قيرة أيجار القوغ ا سود Populus nigra L.النامية في ميجر نينتو ،وتقتدير النست ،المدويتة
لتواجتتد ا فتتي كتتل متتن مستتتخلص البنتتزين الختتام والمستتتخلص االيثتتانولي الختتام وقتتد تبتتاين المتتبيبان فتتي نوعيتتة
ا ما المفصولة وعدد ا ونسبها المدوية ومسا ة كل من ني والتي تمثل صورة لتركيز ا ما المفصتولة
وقتتد يخصتتت ا متتا احتيتتةال تتام االوكزاليتتي و تتام ألخليتتي واستتيتايل تتام السالستتليي و تتام
السيناميي.
الكلمات الدالةال ا ما الفينولية ا ما الكاربوكسيلية . Populus nigra
تاريخ تسلم الب ثال  ،7102/2/01وقبوله.7102/00/00 :
المقذمت
يعد القوغ ا ستود متن ا نتواي ؼيتر الم ليتة ينمتو فتي المنتاطق الجبليتة ويتواجتد أيضتا فتي بؽتداد وبعقوبتة
وكربال وال لة والرمادي يجرته متساقطة ا وراق متوستطة للتت كبيترة ال جتم (التداوودي  )1979و تو متن
أ يجار ألسريعة ألنمو لب يعطي لنتاجا كميا متميتزا بفتترات زمنيتة قصتيرة يمكتن استتخدام خيتبة فتي ألكثيتر متن
ألصناعات مثل أ لواح ألمنيورة والخي ،ألمعاكس وصناعة أ ثاث وعيدان ألثقتا ،وا عمتدة كمتا أنتة يتدخل فتي
صتتناعة ألعجينتتة ألورقيتتة ( )2000 Petersonللتتت جانتت ،استتتخدامه فتتي مختلتتؾ أن تتا العتتالم نتتتا ا ليتتاؾ
والوقتتود ) Nixonوآختترون  )2001وقتتد أمكتتن ال صتتول علتتت جتتن متتن القتتوغ مقاومتتة للجفتتاؾ وال يتترات
وا متترا ( Fangوآختترون  )2007وقتتد عزلتتت متتن أنتتواي القتتوغ العديتتد متتن المركبتتات الفعالتتة يويتتا مثتتل
ا ما الفينولية والفالفينويدات والتربينات ( Dudonneوآخرون  )2011ت وي القيرة علت مستتو ،عتالي
من الفينوالت مقارنة مع بقية ا عضا ( Siddhurajuوآخرون  )2002لتراكمها مع العمر ولدور ا فتي تتوفير
ال ماية ( Sultanaوآخرون  )2007ينتج ام الخليتي فتي النبتات متن ت لتل مجتاميع االستيتيل للهميستليلوز
وخاصتتة متتن زايتتالن  xylansا خيتتا ،الصتتلدة ويستتتعمل فتتي العديتتد متتن الصتتناعات التطبيقيتتة ومنهتتا المبيتتدات
ال يرية ( )2008 Xuويعد من ال وام الضعيفة لب يتأين جزديا للت ايون الهيتدروجين وايتون الختالت و تو
مثبط للكادنات ال ية المسببة للتخمر ويمكنه اختراق جداران خليتة البكتريتا ويثتبط نمو تا (Takahashiوآخترون
 )1999كمتتا يستتتعمل كمبيتتد للفطريتتات فضتتال عتتن استتتعماله فتتي ت ضتتير ا ستتبرين )(acetylsalicylic acid
وبلتتي بتفاعلتته متتع تتام السالستتليي .تعتتد فطريتتات العفتتن ا بتتي متتن المفستتخات الرديستتية ل يتتجار الميتتتة
والساقطة نها قادرة علت تجزدة مكونات الخي ،بتففراز مجموعتة متن الم لتالت  oxidoreductasesالمفككتة
لللكنين (Shahو )2002 Nerudكما يفسخ الخي ،من قبل فطريات العفن البني (تفكي السليلوز والهميسليلوز)
عن طريق توليد جتبور الهيدروكستيل متن بيروكستيد الهيتدروجين ويستا م ال ديتد والمنؽنيتز والن تاس فتي توليتد
جتتبور الهيدروكستتتيل ( )2003 Henryوبوجتتتود ال ديتتتد فتتتي الخيتتت ،يتكتتتون  Fe–oxyhydroxidesويمكتتتن
ل ام االوكزاليي (الموجود في الخي ،أصال) استخالص ال ديد من الخي ،لتكوين معقدات متنFe–oxalate
أو استتتخالص المنؽنيتتز ومنتتع فطريتتات العفتتن البنتتي أو ا بتتي متتن تكتتوين معقتتد معتته لتفستتيخ الخيتتPozo1( ،
وآخرون  )2010يعد ام االوكزاليتي متن ا متا الكاربوكستيلية القويتة (VanHeesوآخترون (2000
ويؤدي عدة ادوار في أي الفطريتات لب يعمتل كوا ت ،ومستتقبل لاللكترونتات ويستتخلص المعتادن متن الخيت،
(ومنهتتا ال ديتتد والمنؽنيتتز والن تتاس) التتتي تستتا م فتتي لنتتتا الجتتبور ال تترة فيمتتا يستتمت بتفاعتتل فنتتتون Fenton
 reactionويعمتتتل أيضتتتا علتتتت تنزتتتيم االزموزيتتتة و  pHالخيتتت .)2002 Hofrichter( ،توجتتتد ا متتتا
الفينوليتتة فتتي مختلتتؾ أجتتزا النبتتات ومنهتتا ا جتتزا الخيتتبية مثتتل الستتاق والقيتترة و تتي مهمتتة للنمتتو الطبيعتتي
والتطتتتور والتتتدفاي ضتتتد ا صتتتابات المرضتتتية وا ضتتترار الميكانيكيتتتة ( Stevanovicوآختتترون  )2009ولتتتد،
صتتول لصتتابة ميكانيكيتتة أو مرضتتية ل يتتجار ي صتتل تلكتتنن يتتديد لجتتدران الخليتتة وتجمتتع عتتالي للفينتتوالت
( Kusumotoوآختترون  )2005ومنهتتا تتام الستتيناميي وميتتتقاته ( Bonelloوآختترون  )2003و تتو متتن
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فينتتوالت الخيتتت ،ويتتترتبط (فتتي خيتتت ،القتتتوغ) بتتاللكنين كو تتتدات نهاديتتتة لب يتتربط الهميستتتليلوز بتتتاللكنين (Sun
وآختترون  )2001ويتواجتتد فتتي مختلتتؾ أجتتزا أيتتجار الؽابتتات ويعتتد الجتتز الفلينتتي متتن القيتترة مصتتدر ؼن تي
ل تام الستتيناميي ( Freireوآختترون  )2002و تو جتتز متتن البتوليمرات المكونتتة لجتتدار الخليتة ومتتن العوادتتق
الفيزيادية ضد أكالت النباتات والجفاؾ والتأثيرات المتعددة ا خر ،فضال عتن كونته عادقتا كيمياديتا (Lattanzio
وآخرون  )2006يتواجد ام السالسليي ( -2يدروكسي ام البنزويتي) فتي مختلتؾ النباتتات وفتي قيترة
القوغ والصفصاؾ بيكل ر أو مترتبط (استتر) (Toiuوآخترون  )2011ويعتد الهرمتون المستؤول عتن مقاومتة
النبتتات للضتتؽوط البيديتتة والهجمتتات المرضتتية (Sugiyamaو )2009 Hirotaولتته ختتواص مضتتادة للفطريتتات
( Khademو )2010 Marlesلب يمنع نمو ايفات الفطريات التي تؤدي للت الموت العكسي للنباتتات الخيتبية
( Lattanzioو )2006 Lattanzioويتتؤدي وجتتود فتتي مكتتان ا صتتابة للتتت زيتتادة لنتتتا المركبتتات الفينوليتتة
الدفاعيتتتة ( Zeneliوآختتترون  )2006وقتتتد وجتتتدت عالقتتتة عكستتتية لزيتتتادة مستتتتوا متتتع نمتتتو يرقتتتات ال يتتترات
( Lattanzioو .)2006 Lattanzioلقتتد زيتتت أيتتجار القتتوغ فتتي ألعتتراق با تمتتام واستتع فتتي مجتتال التربيتتة
والت ستتين وزراعتتة ا نستتجة والعمليتتات التنمويتتة وا داريتتة المختلفتتة وبع ت خصادصتته الفيزياديتتة والميكانيكيتتة
والتيتتتري ية وفتتتي مجتتتال صتتتناعة التتتورق والخيتتت ،المضتتتؽوط وبعتتت الخصتتتادص الكيمياديتتتة لال أن مكوناتتتته
الكيمياديتتة الثانويتتة بات ا ثتتر الفعتتال لتتم تتتدرس بعتتد وقتتد تتدؾ الب تتث للتتت تيتتخيص بع ت ا متتا الفينوليتتة
والكاربوكسيلية في القيرة.
مواد البحث وطرائقه
أخبت القيرة عند مستو ،الصدر (1.3م) من ثالث أيجار بعمر (15سنة) في ميجر نينتو ،االصتطناعي
وجففتتتتت واديتتتتا ثتتتتم ط نتتتتت وؼربلتتتتت اتبعتتتتت طريقتتتتة االستتتتتخالص ألتعتتتتاقبي بوستتتتاطة جهتتتتاز االستتتتتخالص
المستمر( Romeroو )2005 Vargasباستعمال ( )20ؼرام من مس وق القيرة و(300مل) من مبيبان مختلفتا
القطبية البنزين وااليثانول ( )%95كل علت د واستعمل المبخر الدوار لل صول علت المستتخلص الختام لكتل
متتبي ،ثتتم أجريتتت عمليتتة الت لتتل أل امضتتي لكال متتا ) )1973 Harborneواستتتخدمت تقنيتتة كروماتوؼرافيتتا
السادل عالي ا دا للتيخيص بعد لعداد الم اليل القياسية وقتد قتن ) 3متايكروليتر) متن كتل م لتول قياستي فتي
جهتتاز  HPLCباستتتعمال عمتتتود الفصتتل  )2001 Majors) C18واستتتخدم الطتتتور الناقتتل استتيتونيتريل ال متتتا
(80ال )20بستترعة جريتتان )1.3مل/دقيقتتة) وكيتتؾ عتتن االستتتجابات الكروماتوؼرافيتتة عنتتد طتتول متتوجي )280
نانوميتر) نتج عن عملية الفصل رسم من ني لكل مادة من المواد القياستية مقرونتا بتزمن اال تبتاس الختاص بهتا
اعتمدت تلي القيم لمطابقتها مع قيم اال تباس للمركبات التي فصلت من المستخلص الخام بعد أن قنت فتي جهتاز
 HPLCوفصتلت عنتتد زتروؾ الفصتتل المتبكورة ستتابقا نفستها لمعرفتتة م تتوا متتن المركبتات وقتتد تتم العمتتل فتتي
مختبرات كلية الزراعة والؽابات.
النتائج والمناقشت
تباينت المبيبات في نوعية ا ما المفصتولة وعتدد ا ونستبها المدويتة ومستا ة كتل من نتي والتتي تعبتر
عن تركيز ا ما المفصولة (الجدول  )1و(ا يكال من1للت )6ل ما الميخصة والقياستية ويمثتل اليتكل
( )7صيؽها الكيميادية وقد يخصت ا ما احتيةال
 .0ام االوكزاليي زهر في المستخلص االيثانولي الخام فقط بنسبة (.)%48.619
 .7ام ألخليي زهر في المستخلص البنزيني الخام فقط بنسبة (.)%7.256
 .2استتيتايل تتام السالستتليي زهتتتر فتتي المستتتخلص البنزينتتي الختتتام بنستتبة ( )%24.629وفتتي المستتتتخلص
االيثانولي الخام أيضا بنسبة (.(%17.060
 .5تتام الستتيناميي زهتتر فتتي المستتتخلص البنزين تي الختتام بنستتبة ( (%16.108كمتتا زهتتر فتتي المستتتخلص
االيثانولي الخام بنسبة (.)%6.367
يال ز زهور النس ،ا علت في المستخلص البنزينتي الختام و تي عاليتة نستبيا وقتد يعتود بلتي للتت التبتاين
في القطبية وقد بقيت العديد من القمم مجهولة الهوية لعدم توفر المواد القياسية .تعد أيتجار القتوغ ا ستود ستريعة
النمو وقد يكون بلي صفة وراثيتة لال أن نتتادج ا ب تاث بينتت أن تام السالستليي يتؤدي متع الجبرلينتات دورا
مهمتتتا فتتتي العديتتتد متتتن عمليتتتات النمتتتو والتطتتتور للنبتتتات ( Navarroوآختتترون  )2008وقتتتد بتتتين Jeyakumar
وآخرون ( ) 2008انه يزيد من طول النبات ومسا ة الورقة وسرعة النمو والوزن الجاؾ الكلي (فهو ي ستن نمتو
النبتتات نتته يتتؤدي للتتت ت ستتين تؽبيتتته) وكتتبلي ال تتال لتتد ،زيتتادة نستتبة تتام الستتيناميي )Ghasemzadeh
وآخرون  )2010وقد يكون بلي سببا لسرعة نمو أيجار القوغ ا سود ولعل وجتود استيتايل تام السالستليي
وبنسبة عالية نتيجة لتفاعل تام السالستليي متع تام ألخليتي و تي ليتارة للتت أن أيتجار القتوغ ا ستود قتد
تستتتع مل (ا ستتبرين الطبيعتتي) للتعقتتيم أو لليتتفا متتن بع ت لصتتاباتها المرضتتية كمتتا أن النستتبة العاليتتة ل تتام
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االوكزاليي في القيرة قد توفر ال ماية لهب ا يجار من فطريتات العفتن البنتي وا بتي المفستخة للخيت ،يمكتن
استعمال القيرة لتنقية الميا الملوثة بالعناصر الفلزية الثقيلة ( McSweenyوآخترون  (2006لب يمكتن ل تام
االوكزاليتتي استتتخالص تلتتي العناصتتر )Pozo1وآختترون  )2010لتتبلي يستتتعمل الخيتت ،والقيتترة كمري ت ات
طبيعيتتة لازالتتة عناصتتر الفلتتزات الثقيلتتة متتن المتتا لقتتدرتهما علتتت امتصتتاص وتبتتادل االيونتتات بستتب ،مكوناتهمتتا
الكيميادية فضال عن تتركيبهم المستامي ) Laszloو )1994 Dintzisلب تمتتص تب البتوليمرات (المستخلصتات
والسليلوز واللكنين والهميسليلوز والبكتين) مد ،واسع من المواد البادبة خاصة كاتايونتات المعتادن ثناديتة التكتافؤ
) Leeو  2004 Rowellو Kmiecikوآختترون  )2005وتمتلتتي المركبتتات الفينوليتتة مواقتتع فعالتتة الرتبتتاط
ايونتات العناصتر الفلزيتة الثقيلتة ) Reddadوآختترون  .(2002ولبا علمنتا أن تكتاليؾ تصتفية الميتا بالمريت ات
الصناعية لعام ) )1998قد بلؽت ) (17بليون دوالر وقد خمن  (2000) Nobleأن تصل للت ) (75بليتون دوالر
عتتام ) (2020لتتبلي ت ولتتت ا نزتتار ن تتو استتتعمال المري ت ات الطبيعيتتة لتتبا اقتتترح االستتتفادة متتن قيتترة القتتوغ
ا سود في با المجال ولجرا الب وث المتعلقة بهبا ا مر.
الجدول ()1ال يمثل ا ما الميخصة في كل من المستخلص البنزينتي الختام والمستتخلص االيثتانولي الختام متع
نسبها المدوية وزمن اال تباس لكل منها فضال عن زمن اال تباس القياسي.
Table (1): Identified acids in Benzene crude and Ethanolic crude with its percentages,
retention time and standard retention time.

ام

االوكزاليي

Oxalic acid

المستخلص البنزيني الخام
Benzene crude
Rt
()%
*
*

ام

ألخليي

Acetic acid

ا ما الميخصة
Identified acids

اسيتايل ام السالسليي
Acetylsalicylic acid
ام السيناميي
Cinnamic acid

المستخلص االيثانولي الخام
Ethanolic crude
Rt
()%
48.619
1.090

Rtالقياسية
Standard
1.084

1.133

7.256

*

*

1.136

1.219

24.629

1.219

17.060

1.240

1.455

16.108

1.409

6.367

1.402

*لم يزهر المرك Rt ،زمن اال تباس بالدقيقة ( )%النسبة المدوية
)Retention time(min.) (percentage

Rt:

اليكل ()1ال ا

ما

الميخصة بتقنية  HPLCمن المستخلص البنزيني الخام.
Fig.(1): Identified acids on Benzene crude.

اليكل ()2ال ا

ما

الميخصة بتقنية  HPLCمن المستخلص االيثانولي الخام.
Fig.(2): Identified acids on Ethanolic crude.
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اليكل ()3ال المن نت القياسي ل ام

االوكزاليي.

اليكل ()4ال المن نت القياسي ل ام

ألخليي.
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Fig.(3): Standard curve of Oxalic acid.

. Acetic acid Fig.(4): Standard curve of
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Fig.(5): Standard curve of Acetylsalicylic acid.

السيناميي.
Fig.(6): Standard curve of Cinnamic acid.
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CHROMATOGRAPHIC SEPARATION AND IDENTIFICATION OF SOME
PHENOLIC AND CARBOXYLIC ACIDS OF Populus nigra L. BARK
GROWING IN NINAVAH PLANTATION
Talal Kasim Al-Takay
Forestry Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: talaltakay@yahoo.com
ABSTRACT
Separation of some phenolic and carboxylic acids from the bark of Populus nigra
L. trees was carried out. Sequence of solvents system extraction by two different polar
solvents (Benzene and Ethanol 95%) was done by using the Soxhlet in order to prepare
crude extract. HPLC was used for separation, identification and also determination of
some phenolic and carboxylic acids and its percentages .The results showed a
remarkable variation in the kind, number, percentage and the peak area (represented
the concentration) of each separated
compound. Oxalic acid, Acetic acid,
Acetylsalicylic acid and Cinnamic acid were identified.
Keywords: Populus nigra, phenolic acids, carboxylic acids.
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