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انخالصت
استتتمدمت طري تتة االستتتمالا التعتتاقبا باستتتعمال جصتتاز االستتتمالا المستتتمر بوستتاطة م ت يبين ممتل تتا ال طبيتتة
(البنزين وااليثانول  ,)%95واستعمل جصاز المبمتر التدوار للوصتول علتم المستتملا المتام لكتل مت ي  ,استتعملت ت نيتة
كروماتوغرافيا السائل عالا األداء ( )HPLCل صل وتشميا بعت المركبتات الثانويتة فتا قشترش ومشت شتجار النبتق
وت دير النست المئويتة لتواجتدفا فتا المستتملا المتام لكتال المت يبين ,ل تد تبتاين المت يبان فتا نوعيتة المركبتات الم صتولة
وعتددفا ونستتبصا المئويتتة ومستاوة كتتل منونتتا والتتتا تمثتل صتتورش لتركيتتز المركبتتات الم صتولة ,وقتتد شمصتتت األومتتا
لكاليتو واستتيتايل
لمليتو ووتام السالستتليو فتا ال شترش ,ووتام الستتريو ووتام
لكاليتو ووتام
اآلتيتة وتام
وام السالسليو ووام السالسليو فا المش  ,و كانت نس المركبات فا مستملا االيثانول المام فا األعلم.

الكلمات الدالة
تاريخ تسلم البوث  ، 2102/01/0وقبوله.2102/02/21 :

انمقذمت
يعد النبق من األشجار التا تمتد فا مناطق واسعة ,من االستتوائية للتم المعتدلتة ,وي اتل المنتاطق الوتارش الرطبتة
والتتتتتتتتتر العمي تتتتتتتتة وال ينمتتتتتتتتو بشتتتتتتتتكل جيتتتتتتتتد فتتتتتتتتا التتتتتتتتتر الرمليتتتتتتتتة و الطينيتتتتتتتتة وفتتتتتتتتو متتتتتتتتن األشتتتتتتتتجار
الوساسة للج اف متساقط األوراق ( Abu-Talebوآمرون ,)2011 ,وظتا النبتق بافتمتام واست فتا علتوم كيميتاء النبتات
والصتتيدلة واألويتتاء الدقي تتة ل يمتتته الطبيتتة وألنتته مصتتدر جيتتد للمركبتتات ات ال عاليتتة الماتتادش للميكروبتتات وال طريتتات
والبكتريا والتا يمكن استعمالصا لوماية المواصيل الو لية وفا الو ل الطبتا ( Sarfarazوآمترون 2002,وHadizadeh
وآمرون 2009 ,و Pandurajuوآمرون 2009 ,و Abalakaوآمرون 2010 ,و  Abu-Talebوآمرون ,)2011 ,من
المعروف ن المركبات ال ينولية تؤدي دورا مصما فتا ال عاليتة الويويتة للنبتات ) Veldhuizenوآمترون )2006 ,باتمنصا
فعاليتصا كماادات كسدش ( Maizuraوآمرون ,)2011,وقتد بتين كتل متن  Mahajanو  )2009( Chopdaوجتود ))64
مركبا قلويديا و) (16من الكاليكوسيدات وال الفونويدات و) (14من التربينات وغيرفا فتا النبتق ولكتل متن تلتو المركبتات
العديتد متن المتواا المصمتة ,كمتا بتين  Abu-Talebوآمترون ) )2011وجتود المركبتات ال الفونويديتة اآلتيتة  Rutinو
 Quercetinو  Myricetinو  Apigeninو  Quercetin-3-O-Galactosideو Luteolinو Kaempherol
و Kaempherol-3-O-robinosideفتتتا النبتتتق النتتتاما فتتتا المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ,وشتتتما  Ghafoorوآمتتترون
( )2012المركبتات ال ينوليتة آالتيتة  Rutinو  P-Coumaric acidو  Apigeninو Quercetinو Chlorogenic
acidو Syringic acidفتتا مستتتملا االيثتتانول للستتي ان الغاتتة للنبتتق النتتاما فتتا مركتتز مدينتتة اربيتتل ,كمتتا شمصتتت
المركبتات  Rutinو P-Hydroxybenzoic acidو Chlorogenic acidو Ferulic acidفتا مستتملا الثمتار وكتان
تركيز األوما ال ينولية فا الساق فو األعلم ,وقد وجد وام الكاليو فا قشرش وورق وثمار شتجار النبتق الناميتة فتا
الصند ( Singhوآمرون ,)2007,يعمل وتام الكاليتو علتم كستج الجت ور الوترش الوتوائته علتم مجموعتة الصيدروكستيل
( Bhadoriyaوآمرون ,) 2012,كمتا يعمتل وتام الستتريو علتم ملتق واصتر عراتية لتوستين قتوش المنتجتات الورقيتة
وتوسين المتواا الميكانيكيتة للتورق ( Trask-Morrellوآمترون 1991 ,و Yangو ,)1998,Xuل يتؤدي وجتودف فتا
المش ت للتتم زيتتادش مجتتامي الصيدروكستتيل ( McSweenyوآمتترون ,)2006 ,ممتتا يتتؤدي للتتم زيتتادش قابليتتة المش ت علتتم
امتصاا ايونات المعادن الث يلتة وقتد يعمتل علتم تثبتيط لنتتا وتام االوكزاليتو (الت ي تنتجته ال طريتات) و يتؤدي للتم
ترسيبه علم شكل بلورات ,ويزيد من مناعة المشت اتد فطريتات الع تن البنتا ( Greenوآمترون .)1991,يعتد وتام
السالستتليو متتن المنظمتتات الدامليتتة ات الطبيعتتة ال ينوليتتة ل يشتتارو فتتا تنظتتيم معظتتم العمليتتات ال ستتلجية فتتا النباتتتات
) Shakirovaوآمرون )2003 ,فصو يوستن نمتو النبتات ( Metwallyوآمترون 2003,و Khodaryوآمترون)2004 ,
ونسبة التن س ( Khanوآمرون )2003 ,والتبتادل اليتونا والنتتج ) Gunesوآمترون (2005 ,ويوستن المناعتة النظاميتة
للنبات اد ممتلف مسببات األمرا و يرسل اإلشارش للم الجينات ) Sakhabutdinovaوآمرون )2003 ,وقد تبتين ن
لاتتافته تزيتتد متتن تومتتل النبتتات للملووتتة ) Shakirovaوآمتترون )2003 ,والجصتتد االزمتتوزي النتتات عنتته )Borsani
وآمرون )2001 ,وتومل الجصود المتعددش ) Senaratnaوآمترون )2000 ,وم اومتة الج تاف ) Singhو)2003, Usha
فاال عن زيادش م اومة النبات للمعادن الث يلة ) Mishraو .)1999 ,Choudhuriتعد األومتا الكاربوكستيلية مركبتات
قطبية ت و بالماء وتنتشر فا الطبيعة بشكل واس وفا ووام اعي ة تعمل بعاصا علم تثبيط ال طريات مثل وتام
لمليو ( Barbosa-Canovasوآمرون ,)1998 ,وقد وارت تركيبتة فعالتة تستتعمل مبيتدا ويويتا متن وتام الالكتيتو

230

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (2102 )2

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (2) 2102

لمليو ) ,)2003 ,Adamsوقد وجد ن نواعا ممتل ة من ال ينوالت ال ائبة فا الماء مثل وام
ووام
تعمل علم تو يز و تثبيط لنبات السبورات ونمو الصاي ات لل طريات ( Vincenzoوآمرون.)2006 ,

الكاليو لما ن

مواد انبحث وطرائقه
س طت ثالثة شجار بعمر سب سنوات و م ت العينتات علتم شتكل قتراا بستمو عشترش ستنتمترات عنتد مستتو
الصدر( 1.3م) لكتل شتجرش ,قشترت األقتراا وج تت فوائيتا ثتم طونتت وغربلتت وجمعتت التدقائق التتا مترت متن متالل
المنمتتل ( 21م ت ) واستتت رت فتتوق المنمتتل (01م ت ) ,اتبعتتت طري تتة االستتتمالا لتتتتابعا بوستتاطة جصتتاز االستتتمالا
المستمر Romero( Soxhletو )2005,Vargasباستعمال (20غرام( لكل من مسووق ال شرش والمش و(300مل) متن
م يبين ممتل ا ال طبيتة ,البنتزين وااليثتانول ( )%95كتل علتم وتدف ,واستتعمل المبمتر التدوار للوصتول علتم المستتملا
المتتام لكتتل متت ي (لكتتل متتن ال شتترش والمشتت )  ,ثتتم جريتتت عمليتتة التولتتل لواماتتا لكليصمتتا ),)1973, Harborne
استتتتتتتمدمت ت نيتتتتتتة كروماتوغرافيتتتتتتا الستتتتتتائل عتتتتتتالا األداء للتشتتتتتتميا بعتتتتتتد لعتتتتتتداد المواليتتتتتتل ال ياستتتتتتية ,ل و تتتتتتن
) 3متايكروليتر) متن كتل مولتول قياستا فتا جصتاز  HPLCباستتعمال عمتود ال صتل  )2001 ,Majors) C18واستتمدم
الطور الناقل اسيتونيتريل ماء ( )20 80بسرعة جريتان )1.3مل/دقي تة) وكشتف عتن االستتجابات الكروماتوغرافيتة عنتد
طتتول متتوجا) 280نتتانوميتر) ,نتتت عتتن عمليتتة ال صتتل رستتم منونتتا لكتتل مرك ت متتن المركبتتات ال ياستتية م رونتتا بتتزمن
االوتباس الماا به ,اعتمدت تلو ال يم لمطاب تصا م قتيم االوتبتاس للمركبتات التتا فصتلت متن المستتملا المتام بعتد ن
و نت فا جصاز  HPLCوفصلت عند ن س ظروف ال صتل المت كورش ستاب ا لمعرفتة موتتواف متن المركبتات ,تتم العمتل فتا
ممتبرات كلية الزراعة والغابات.

اننتائج وانمناقشت
تباينت ال شرش والمش كما تباين الم يبان فا نوعية المركبات الم صولة وعددفا ونسبصا المئويتة كمتا مواتج فتا
الجدوالن (1و )2واألشكال (1للم .)4ما األشكال (5للم )8فتمثتل المونيتات ال ياستية للمركبتات المشمصتة ,وب يتت العديتد
من المركبات مجصولة الصوية لعدم توفر المركبات ال ياسية.
وقد شمصت المركبات
لمليو  -3وام السالسليو ,ومن الجدول رقم ( )1نالوظ
لكاليو  -2وام
أ -في القشرة -1 :وام
لكاليو فا مستملا البنزين المام ف ط بنسبة (.)%9.17
 -1ظصر وام
لمليو فا مستملا االيثانول المام ف ط بنسبة (.)%48.46
 -2ظصر وام
 -3ظصر وام السالسليو فا مستملا البنزين المام بنسبة ( ,)%2.78كمتا ظصتر فتا مستتملا االيثتانول المتام ياتا
بنسبة (.)%17.06
وبشكل عام فان نس المركبات فا مستملا االيثانول المام فا األعلم.
لكاليتتو  -3استتيتايل وتتام السالستتليو  -4وتتام السالستتليو ,ومتتن
ب -فييي البشييب -1 :وتتام الستتتريو  -2وتتام
الجدول رقم ( )2نالوظ
 -1ظصر وام الستريو فا مستملا االيثانول المام ف ط بنسبة (.)%21.49
 -2ظصر وام الكاليو فا مستملا البنزين المام ف ط بنسبة (.)%9.86
 -3ظصر اسيتايل وام السالسليو فا مستملا االيثانول المام ف ط بنسبة (.)%23.22
 -4ظصر وام السالسليو فا مستملا البنزين المام ف ط بنسبة (.)%4.10
يالوظ ن وام الستريو واستيتايل وتام السالستليو ظصترا فتا مستتملا االيثتانول المتام ف تط ,وان واماتا
الكاليو والسالسل يو ظصرا فا مستملا البنزين المام ف ط ,وان النس المئوية فا مستملا االيثتانول المتام فتا األعلتم,
يعود لو للم تباين الم يبان فا قطبيتصما فاال عن تباين قطبية المركبات ,وكانت نسبة وام السالسليو فا ال شرش فتا
لمليتو فتا ال شترش ف تط ,ألغترا دفاعيتة ل تعمتل
األعلم ,فا وين تساوت ت ريبا نسبة وام الكاليو ,وظصتر وتام
ال شرش كدرع لوماية األنسجة التا تليصا ,فا وين ظصر وام الستريو واسيتايل وام السالستليو فتا المشت ف تط ,لن
امتالو شجار النبق لص ا الطيف متن المركبتات ات ال عاليتة الماتادش لل طريتات والوشترات واكتالت النباتتات والمركبتات
التا لصا ال درش علم لعادش تعديل المواا الكيميائية والتشريوية لم اومة التأثيرات الممتل ة ويوية وغير ويويتة مكنتته متن
االنتشار الواس فا ممتلف البيئات والب اء والتأقلم معصا ,وجعلته يوظم بافتمام واس فا ممتلف العلوم التطبي ية.
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) المركبات المشمصة فا مستملا البنزين المام ومستملا االيثانول المام لل شرش م نستبصا المئويتة وزمتن1( الجدول
.االوتباس لكل منصا فاال عن زمن االوتباس ال ياسا
Table (1): Identified compounds in Benzene crude and Ethanolic crude of the bark with its
percentages, retention time and their standards retention time.
مستملا االيثانول المام
مستملا البنزين المام
الم يبات المستعملة
 ال ياسيةRt
Ethanolic crude extract Benzene crude extract
The solvents
Standard
المركبات المشمصة
(min.)
Rt(min.)
Rt(min.)
) %(
) %(
Identified compounds
لكاليو
وام
1.082
*
*
9.170
1.090
Gallic acid
لمليو
وام
1.136
48.466
1.116
*
*
Acetic acid
وام السالسليو
1.380
17.060
1.381
2.785
1.374
Salicylic acid
. * لم يظصر المرك

) المركبات المشمصة فا مستملا البنزين المام ومستملا االيثانول المام للمش م نسبصا المئوية وزمتن2( الجدول
.االوتباس لكل منصا فاال عن زمن االوتباس ال ياسا
Table (2): Identified compounds in Benzene crude and Ethanolic crude of the wood with its
percentages, retention time and their standards retention time.
مستملا البنزين المام
مستملا االيثانول المام
الم يبات المستعملة
Benzene crude
 ال ياسيةRt
Ethanolic crude extract
The solvents
extract
Standard
(min.)
المركبات المشمصة
Rt(min.)
Rt(min.)
) %(
) %(
Identified compounds
وام الستريو
1.025
21.493
1.023
*
*
Citric acid
لكاليو
وام
1.082
*
*
9.866
1.074
Gallic acid
اسيتايل وام السالسليو
1.240
23.229
1.248
*
*
Acetylsalicylic acid
وام السالسليو
1.380
*
*
4.105
1.396
Salicylic acid
. * لم يظصر المرك

.) المركبات المشمصة فا مستملا البنزين المام لل شرش1( الشكل
Figure (1): Identified compounds on benzene crude of bark using HPLC.

232

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (2) 2102

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

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
2102 )2( ) العدد64( المجلد

.) المركبات المشمصة فا مستملا االيثانول المام لل شرش2( الشكل
Figure (2): Identified compounds on ethanolic crude of bark using HPLC.

. ) المركبات المشمصة فا مستملا البنزين المام للمش3( الشكل
Figure (3): Identified compounds on benzene crude of wood using HPLC.

. ) المركبات المشمصة فا مستملا االيثانول المام للمش4( الشكل
Figure (4): Identified compounds on ethanolic crude of wood using HPLC.

Figure (5): Standard curve of gallic acid

.الكاليو

) المنونم ال ياسا لوام5( الشكل

Figure (6): Standard curve of citric acid.

الستريو

) المنونم ال ياسا لوام6( الشكل
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.السالسليو
Figure (7): Standard curve of acetylsalicylic acid.
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) المنونم ال ياسا السيتايل وام7( الشكل

.السالسليو

) المنونم ال ياسا لوام8( الشكل

Figure (8): Standard curve of salicylic acid.

UTILIZING OF HPLC TECHNIQUE FOR QUALITATIVE AND
QUANTITATIVE IDENTIFICATION OF SOME SECONDARY COMPOUNDS
IN THE BARK AND WOOD OF Ziziphus spina-christi L. GROWING IN
MOSUL
Talal Kasim Al-Takay
Forestry Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: talaltakay@yahoo.com

ABSTRACT
Sequence of solvents system extraction using two different polar solvents (Benzene and
Ethanol 95%) was done by using the Soxhlet apparatus then Rotary Vacuum Evaporator in
order to prepare crude extract, HPLC technique was used to separate, identify and also
determine some secondary compounds and its percentages from the bark and wood of
Ziziphus spina-christi L. trees. The results showed a remarkable variation in the kind, number,
percentage and the peak area (represented the concentration) of each separated compound.
Gallic acid, Acetic acid and Salicylic acid were identified in the bark, Citric acid, Gallic acid,
Acetylsalicylic acid and Salicylic acid were identified in the wood. The percentages of the
compounds at Ethanolic crude is the highest.
Keywords: Ziziphus spina-christi, HPLC, Bark, Wood.
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