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الخالصت
استخلصت قشرة الساق لثالثة منن أشنجار القنو األسنود ( )Populus nigra L.بعمنر ) (15سنةة والمةتمينة إلن
العائلننة الصاصننافية ) (Salixaceaeبوسنناطة مننبيغ ريننر قطبننن (البةننزين) باسننتعمال جهنناز اتسننتخالم المسننتمر ,إب
استخدمت تقةية كراماتوررافيا الغناز السنائل ( (GLCلتشنخيم األممناا الديةينة بعند إجنراي عملينة الصنوبةة واتسنترة,
وقنند شننخم اثةننين مننن األممنناا الديةيننة ويمننا منناما البالمتننب المشننب ) (C16:0ومنناما الليةوليننب الغيننر مشننب
) (C18:2وكان تركيزيما واطئ إب بلغ ( )% 0.23و( )% 0.03بالترتيغ.
الكلمات الدالة :ماما البالمتب ,ماما الليةولب ,القو األسود.
تاريخ تسلم البمث ، 2106/6/04 :وقبوله.2014/5/27 :

المقذمت
يعد القو األسود من األشجار المدخلنة ,ويةمنو فنن العنراق منن الشنمال إلن الوسنط ,أشنجارا متوسنطة المجنم وقند
تصل إل أمجام كبيرة ,متسناقطة األوراق وتعنود إلن العائلنة الصاصنافية  ,Salixaceaeوينن سنريعة الةمنو وبات إةتنا
متميز يمكن استخدامها فن العديد من الصةاعات الخشبية فضال عن صةاعة الورق وقد مظينت أشنجارا بايتمنام واسن فنن
مختلن المجناتت ( )2000 ,Petersonو( Nixonوآخنرون ,)2001,تشنكل القشنرة ) )% 15 - 10منن النوزن الجنا
للشجرة وتعد كيمياي القشرة معقدة ةوعا ما إب يختل تركيبها باختال األةواع والمواق ويمكن تقسيم مركباتها الثاةوية إلن
قطبيننة وأخنننر ريننر قطبينننة ( ,)2006 ,Horvathaو تعنند األممننناا الديةيننة منننن المركبننات رينننر القطبيننة التنننن يمكنننن
استخالصها بوساطة المبيبات رير القطبية ,وين من ةتائج عملية اتيا الثاةوي ,وقد وجد أكثر منن ( )30مناما ديةنن
فن كل من قشرة وخشغ أشجار الغابات ( Phanوآخرون )2011,و( ,)2011,Yumanوين مصدر مهم لتجهينز الطاقنة
إب تعد مخزوةا امتياطيا لتغبية األشجار المية ,وتوجد أساسا مرتبطة بشكل أسترات وايثرات ,وتوجد فن كل من األخشناغ
الصلدة والرخوة ,لكةها تختل اختالفا معةويا وفقا لةوع الخشغ ,إب تموي األخشاغ الصلدة ,فن األرلنغ ,علن األممناا
الديةينننة المشنننبعة ,وينننن مركبنننات كيميائينننة مسنننتقرة ,وتمنننوي األخشننناغ الرخنننوة علننن األممننناا الديةينننة Linoleic
و Linolenicبتركينننننز عنننننالن بالمقارةنننننة مننننن األخشننننناغ الصنننننلدة ,وتعننننند األممننننناا الديةينننننة  C18مثنننننلOleic
و  Linoleicو Linolenicمن المكوةات األساسية لألمماا الديةية فن الخشنغ وينن رينر مشنبعة ,إن وجنود األواصنر
المزدوجة يجعلها فعالة جدا وميالة لتاناعالت األكسندة وااضنافة ممنا ينيدي إلن التقلينل منن تركيزينا ,كمنا يتنرثر تركيزينا
بطبيعة الةمو إب تكون األشجار بطيئة الةمو بات ممتو عالن من األمماا الديةية بالمقارةة م األشنجار سنريعة الةمنو,
ويننيثر الموقن الجغرافننن أيضننا إب تمننوي األخشنناغ الصننلدة الةاميننة فننن الشننمال علن تركيننز عننالن مننن األممنناا الديةيننة
بالمقارةننة م ن مثيالتهننا الةاميننة فننن الجةننوغ ( )2008,Stephenو ) Monicaوآخننرون ,)2009 ,كمننا يننيثر ممننل الةمننو
ضنمن الموقن الجغرافننن فقند وجننت زينادة فننن تركينز مناما الليةوليةننب وةقصنان فننن تركينز منناما الليةولنب فننن أوراق
أشجار القو األسود الةامية فن موق ملوث بالمعنادن الثقيلنة ( Guédard1وآخنرون ,)2011 ,كمنا يتنرثر تركيزينا بتبناين
مواسم الةمو ( ,) 2008 ,Stephenتكنون األممناا الديةينة فعالنة بتركينز منةخاا جندا ,فنالتركيز النالزم منن األممناا
الديةية رير المشبعة لتمايز إةتا  rizomorphمن الجبور الغضة ألشنجار  )%0.23( )Pinus ponderosadفنن منين
( )% 0.03ألشنجار  ,Prunus persicaeتنيثر األممناا الديةينة المشنبعة فنن إةبنات سنبورات العانن األبنيا والبةنن
(الماسخة للخشغ) ,ويعتمد ترثيريا عل تركيز الماما الديةن وةوع الكائن المن ,لبلب يمكن اسنتعمال بعنا األممناا
الديةية بتركيز معين لوقاية الخشغ ومةتجاته إب وجد  Colemanو )2009( Clausenو Clausenوآخرون ( )2010أن
مزيجا من مستملبات األمماا الديةية يايد فن المماية ضد العديد من أةواع الاطريات التن تنيثر فنن المةتجنات الخشنبية,
إب تيثر األمماا الديةية فن التركيغ الديةن لجندار الخلينة للبكترينا وتزيند منن ةاابيتنه وتنيدي إلن تندميريا (Butnariu
و ,)2011,Bostanوينن تنيثر سننلبا فنن مكننائن وأدوات تصننةي العجيةنة والننورق ) Menghuوآخننرون ,)2012 ,تعمننل
القشرة عل مماية الساق من المخاطر الخارجية ,ولبلب فان ةسبة األمماا الديةية فن القشرة اكبر من الخشغ ,وقد تركد
بلب فن قشرة أشجار  ,Populus ×euramericanaومن األمماا الديةية المشخصة فن قشرته ماما البالمتب بةسبة
( )% 0.29وماما الليةوليب بةسبة ( )% 1.03وماما الليةوليةب بةسبة ( )% 0.28وكاةت ةسبة ماما الليةولينب ينن
األعلن ) Menghuوآخننرون ,)2012 ,كمننا شننخم  Guédardوآخننرون ( )2011وجننود منناما السننتيارب واتوليننب
واليةوليب واليةوليةب فن أوراق القنو األسنود وبنين بنان زينادة األممناا الديةينة رينر المشنبعة تنيدي إلن زينادة مقاومتنه
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للبرد ,وقد يد البمث إل تشخيم بعا األمماا الديةية وةسبها فن القشرة باستخدام تقةية ( )GLCةظرا لعدم وجنود
دراسة سابقة فن العراق ولتباين تلب الةسغ بتباين ظر الةمو.

مواد البحث وطرائقه
أخننبت القشننرة عةنند مسننتو الصنندر ( 1.3م) مننن ثننالث أشننجار بعمننر ) (15سننةة فننن مشننجر ةيةننو اتصننطةاعن
وجاات يوائيا ثم مزجت م بعضها وطمةت ورربلت وجمعت الدقائق التن مرت من خنالل المةخنل ( 30منش) واسنتقرت
فوق المةخل ( 50مش) ,استخدم جهاز اتستخالم المستمر ( )Soxhlet apparatusباستعمال ( )20ررام منن مسنموق
القشرة و( 300مل) من البةزين كمبيغ رينر قطبنن ,ثنم اسنتخدم المبخنر الندوار للمصنول علن ( 20منل) منن المسنتخلم
الخام ,أجريت عملية الصوبةة للمصول عل األمماا الديةية المرة ,ثم أجريت اتسترة لتمويل األمماا الديةية المرة
إلن مالننة اقننل فعالينة وجعلهننا أكثننر قابليننة للتطنناير عةنند اسننتخدام تقةيننة  Abbas( GLCوآخننرون ,)2006,ولللكشن عننن
األممنناا الديةيننة وةسننبها أسننتعمل جهنناز كروماتوررافيننا الغنناز السننائل ( (GLCمننن ةننوع  Shimadzzo-14Aيابنناةن
المةشر وباستخدام كاش الترين أللهبن) Flame Ionization Detector (FIDوعمنود الاصنل منن ةنوع  3( SE-30متنر
طول و1/8مليمتر قطر) وراز الهليوم ) )Heبوصناه رنازا منامال واسنتخدام مند لدرجنة المنرارة منن )°200 - 60م) إب
استخدمت درجة المرارة (°60م) لمدة دقيقة وامدة ورفعت درجة المرارة بمعدل ( )10درجات لكل دقيقنة لمنين الوصنول
إل درجة (°200م) ,وقد مقةت األمماا الديةية القياسنية اتتينة :مناما ال  Linoliecومناما ال  Oleicومناما ال
Linolinicوماما ال  Stearicوماما ال  Palmiticثم اعتمدت قيم زمن اتمتبنا بالدقيقنة ) Rt(min.لمقارةتهنا من
قيم اتمتبا لألمماا الديةية التن فصلت من المستخلم الخام ,وبلب بعد أن مقةت عةد ظرو الاصل المبكورة سابقا
ةاسها ,تم العمل فن مختبر علوم األخشاغ فن كلية الزراعة والغابات جامعنة الموصنل ومختبنر التمليلينة لشنركة ابنن سنيةا
التابعة لوزارة الصةاعة والمعادن فن بغداد.

النتائج والمناقشت
لقد شخم وجود اثةين من األمماا الديةية ,الجدول ( )1ويما:
 -1الماما الديةن المشب البالمتب  (C16:0) Palmitic acidبةسبة (.)% 0.2378
 -2الماما الديةن رير المشب اليةوليب ) Linoleic acid (C18:2بةسبة (.)% 0.0311
وبقيننت العدينند مننن القمننم مجهولننة الهويننة لعنندم تننوفر المركبننات القياسننية ,ويوضن الشننكل ( )1مةمةيننات األممنناا
الديةية الماصولة فن مين يمثل الشنكالن (2و )3المةمةينات القياسنية ,أمنا الشنكل ( )4فيمثنل التركينغ الجزيئنن للمامضنين
المشخصين.
الجدول ( :)1األمماا الديةية المشخصة بتقةية ( (GLCوالةسغ المئوية لكل مةها م زمن اتمتبا بالدقيقة (.)Rt
Table (1): Identified fatty acids with its percentages, retention time (Rt) and
standardsretention time.
المستخلم البةزيةن الخام
) Rt(min.القياسية
األمماا الديةية المشخصة
Benzene crude extract
Standard
Identified fatty acids
)Rt(min.
()%
11.579
0.0311
11.370
Linoleic acid
ماما اليةوليب
15.197
0.2378
15.166
Palmitic acid
ماما البالمتب
يالمظ أن الةسغ قليلة وكاةت ةسبة ماما ألبالمتب ين األعل  ,ويتاق بلب م  )2008) Stephenبنان األخشناغ
الصلدة تموي فن األرلغ عل األمماا الديةية المشبعة ,وقد يعود بلب إل عدم تعرضه لتااعالت األكسدة وااضافة فال
يتاكب ويبق ممافظا عل تركيزا كوةه مشب عل العك منن مناما اليةولينب الغينر مشنب ( Piispanenو,Saranpää
 )2004إب قنند تتركسنند األممنناا الديةيننة ريننر المشننبعة باتيننا أو تتاكننب إل ن منند مننا وتتمننول إل ن مركبننات فيةوليننة مختلاننة
( Monicaوآخرون ,)2009 ,وقد تكون سرعة ةمو أشجار القو األسود ين السبغ فن اةخااا ةسبة األمماا الديةينة
فن قشرتها ,أو ألةها من أشجار المةاطق المعتدلة التن تخزن الةشاي بدت من الندين النبي تخزةنه أشنجار المةناطق الشنمالية
لماجتهنا المتزايندة للطاقنة ( )2008 ,Stephenو( Monicaوآخنرون ,)2009 ,أو كوةهنا منن األشنجار بات دورة العمنر
القصيرة إب أشار  Taylorوآخرون ( )2002إل أن األشجار بات دورة العمر الطويلة تةتج كمينة اكبنر منن المستخلصنات
عك ن األشننجار بات دورة العمننر القصننيرة ,أو بسننبغ تعننرا القشننرة لجمي ن الظننرو البيئيننة المننيثرة ,أو تجتمنناع تلننب
األسنباغ ,وتتانق ينبا الةتيجنة من  Menghuaوآخنرون ( (2012ألشنجار  Populus xeuramericanaمنن مينث ةنوع
األمماا المشخصة لكةها معاكسة من ميث الةسغ ,وقد بين كل من  Jhalaو )2010( Hauأن ماما الليةولينب يتواجند
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بةسغ ضئيلة فن الةباتات وله أيمية كبيرة فن إةتا الطاقة ,ويدع فن الوقنت الماضنر ( ,)Omega- 6وت ياوتةنا التةوينه
إل أيمية كال المامضين الدفاعية ضد الكائةات المية الدقيقة المهاجمنة للخشنغ ,فضنال عنن كوةهنا فعالنة بتركينز منةخاا
جدا.

الشكل ( :)1األمماا الديةية المشخصة فن المستخلم البةزيةن الخام.
Figure (1): Identified fatty acids on Benzene crude extract.

الشكل ( :)2المةم القياسن لماما ألبالمتب.

Figure (2): Standard curve of Palmitic acid.

الشكل ( :)3المةم القياسن لماما اليةوليب.

Figure (3): Standard curve of Linoleic acid.

الشكل ( :)4التركيغ الجزيئن لماما البالمتب (مشب ) وماما الليةوليب (رير مشب ).
Figure (4): The molecular structures of Palmitic acid (saturated) and Linoleic acid
(unsaturated).
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UTILIZING OF GLC TECHNIQUE FOR IDENTIFICATION OF SOME
FATTY 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
The stem bark of three trees (15) years old Populus nigra L. (Salixaceae) was extracted
with non-polar solvent (Benzene) by the Soxhlet apparatus and its fatty acids methyl ester was
analyzed using gas liquid chromatography (GLC). The two components identified were
Palmitic acid (saturated) (C16:0) and Linoleic acid (unsaturated) (C18:2) with low
concentrations (0.23 %) and (0.03 %) respectively.
Keywords: Fatty acids, Palmitic acid, Linoleic acid, Populus nigra.
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