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 الملخص

 .Triticum aestivum Lالح طممة ل )لمحاصممي تضمممن البحممث الكنممع عممن بعمم  المركبمما  الخعالممة فممي المخلخمما  ال باتيممة
عمال الكوانمع باسمت (.Helianthus annuus Lوزهمرة النمم   .Zea mays Lوالمررة الصمخرا   .Hordeum Spp. Desfوالنمعير
، كمممما تمممم عمممزل وتنمممخيص المركبممما  اخليلوباثيمممة باسمممتخدام ج ممماز الخصمممل ائيمممة الم اسمممبة، وتمممم فصمممل وت مممدير  سممم  بعممم  م  مممايالكيم

 وكا   ال تائج كما يأتي  HPLCافي السائل عالي اخدا  الكروموتوغر 
 ال لويمممدا و  الكاليكوسممميدا  :تتضممممن التمممي الثممما و  اخيممم  مركبممما  معظمممم وجمممود اخوليمممة ال وعيمممة الكنممموفا   تمممائج بي ممم  -1

 الكنمع  تمائج تظ مر لمم حمين فمي ،النم  زهرة مخلخا  في والرات جا  والصابو ي ا  والسترويدا  والتربي ا  فو يدا والخال والتا ي ا 
 فمي ع  ما الكنمع ع مد ايجابيمة والرات جما  والسمترويدا  التربي ما  تعمط   لمم كمما ،الصمخرا  والمررة النعير مخلخا  في السترويدا  وجود

 لل لويمدا  تركيمز أعلم  أن ال تمائج وبي م  والخالفو يمدا  والتا ي ا  وال لويدا  الكاليكوسيدا  من كل كمية قيا  متو  ،الح طة مخلخا 
 .النعير مخلخا  في كان ا للكاليكوسيد اخعل  التركيز أن حين في ،النم  زهرة مخلخا  في كان و يدا والخالف والتا ي ا 

لخي وليمة فمي مخلخما  عمدد ممن المركبما  ا وجمود HPLC األدا  عمالي السمائل الكروموتموغرافي بج ماز التحليمل  تائج أظ ر  -2
امما مخلخما   (.Hydroquinone, P- Hydroxy benzoic acid , Quercetin, Salicylic acid, Rutin) الح طمة تضمم  

مخلخما  المررة الصمخرا  ونخصم  فمي  Hydroquinone وCaffiec acid النمعير فبي م   تمائج الخصمل احتوا عهما علم  ممركبين همما
 ، أمما مخلخما  زهمرة النمم  ف مد احتمو  علم (Caffiec acid, Hydroquinone, Resorcinol, Rutin, Vanillinمركبما  )

(Quercetin, Resorcinol, Rutin, Vanillin). 
 

.النعير ،الح طة ،المحاصيل ،اخدغال ،المركبا  اخليلوباثية :الكلمات الدالة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Detection of Active Compounds in Residues some Species of Plant, Isolation and 

Diagnosis of Allelopathic Compounds Using HPLC Technique 
 
 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 
The research aims to the guarantee detection of some active compounds in plant residues for 

crops Wheat (Triticum aestivum L.), Barely (Hordeum Spp. Desf.),Corn )Zea mays L.), Sunflower 
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their respective rates, has also been isolated and identified Allelopathic compounds using separation 

device High performance liquid chromatography HPLC the results were as follows: 

1. The results of initial qualitative statements showed presence most of the secondary metabolic 

compounds which includes (glycosides and alkaloids, tannins, flavonoids, terpenes, steroids, 

saponins, resins) in the sun flower remnants, while the results of detecting the presence of 

steroids in the remnants of barley and Corn did not show, as did not give turbines and steroid 

positive and resins when detected in the remnants of wheat, were also measured quantity 

(glycosides and alkaloids, tannins, flavonoids) and the results showed that the highest 

concentration of (alkaloids, tannins, flavonoids) was in the sun flower residues, while the highest 

concentration of Glycosides was in the residues of barley. 

2. The results of the analysis devise chromatography High performance liquid HPLC showed 

presence 5 phenolic compounds, in residues of wheat  (Hydroquinone, P- Hydroxy benzoic acid, 

Quercetin, Salicylic acid, Rutin), two compounds in barley residues(Hydroquinone, Caffiec 

acid), 5 compounds in Corn residues(Caffiec acid, Hydroquinone, Resorcinol, Rutin, Vanillin), 

but the sun flower residues continued(Quercetin, Resorcinol, Rutin, Vanillin). 
 

Keywords: Allelopathy, Weed, Crops, Wheat, Barley.     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
تب م  خمالل   Secondary metabolism substancesثا ويمة ايضمية همي مركبما  Allelochmicals المركبما  اخليلوباثيمة

أن المركبمما   كممما ،Shikimic acidعمليمما  أيمم  الكاربوهيممدرا  والممدهون و اخحممما  اخمي يممة وتتحممول المم  مسممار اخسممتي  او
فو يممدا   مموخ  والخالالخيوتتضمممن هممر  المركبمما  ال لويممدا  و  ممواتج أيمم  ثا ويممة تب مم  داخممل ال بمما  خممالل فتممرة  مممو   تعممداخليلوباثيممة 

والتطممماير  Leachingالغسمميل  (. وبعممد تحررهمما الممم  البيئممة عممن طريممم Einhellig, 1996 ; Duke et al., 2000) التممربينو 
Volatilization  وافرازا  الجرورRoot exudates وتحلل المتب يا  ال باتية Decomposition  تبدأ المركبا  اخليلوباثية تأثيرهما

 ;               مج ريمممةا حيممما وفطريممما  وكمممرل  ا المممر  ينممممل  باتممما  وحنمممرا   ظمممام البمممايولوجيا  األخمممرم ضممممن الفمممي الكائ ممم

Putnam and Tang, 1986) Narwaland Sampietro, 2009).  همو تحمرر آ خما ان التمأثيرا  اخليلوباثيمة سمبب ا كمما ركر ما
، ف مد قسمم مركبما  وعزل ما وتنخيصم ا وت مديرهادون دراسة هر  اللرا فإن بحوث اخليلوباثي خ تكون مكتملة من  ،المركبا  اخليلوباثية

(1984) Rice  قسمم ا ، فمي حمينمجموعمة 14كبا  اخليلوباثية الم  المر(Putnam and Tang, 1986)  مجموعمة وفمي كمال  11الم
، ثمم توالم  الدراسما  عمن وغيرهما ل لويمدا  والسمترويدا  والتا ي ما  والكوماري ما : اكثر المركبما  الكيمائيمة نميوعا هميا فأنالت سيمين 

أن وجمود المركبما  اخليلوباثيمة فمي البيئمة وبتراكيمز Einhellig (1987) وجمد ، ف مدعرفمة طبيعت ما وميكا يكيمة تأثيرهماهمر  المركبما  وم
 pHكمن أن تغيمر ، كمما أن ل مر  المركبما  خاصمية حامضمية يممع ا أو التي تع ب ا في الزراعة معي ة يكخي ليؤثر في ال باتا  ال امية

  (Al-Humaid and Warrag, 1998)   التربة المحيطة ب ا أو المتأثرة ب ا مما يكسب ا آلية التثبيط
مركبمما  في وليممة دراسما  أخممرم سممب  التممأثيرا  اخليلوباثيمة المم  المركبمما  المتحمررة مممن ال بمما  التممي تكمون بنممكل  فمي حممين عممز 
المركبممما  الخي وليمممة مركبممما  كيمائيمممة تحتمممو  علممم  مجموعمممة تعمممد و  ،ال باتممما  اخخمممرمفمممي  ممممو  ، وتسمممب  اختمممزاختتحمممرر الممم  التربمممة

 ( (Westra, 2003 ترتبط بمجموعة هيدروكربون اروماتية قد تكمون دفاعما  طبيعيمة لل بما  ضمد اكمال  اخعنما  OHهيدروكسيل 
 (.1كما مبين في النكل)
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 ائي لبعض للمركبات الفينوليةيالتركيب الكيم :1شكل ال 

 
( اخحمما  1 ما )ع م المركبا  اخليلوباثية وف  اخمتالع تركيب ما وخصائصم ا الم  عمدة أ موا et al., (Wang 2006)كما قسم 

( واحممما  3( اكتو مما  غيممر منممبعة بسمميطة )2والكحمموخ  مسممت يمة السلسمملة، واخلدي ايممدا  والكيتو مما  ) ،الممما العضمموية الرائبممة فممي 
( 5) (Complex quinine, anthroquinine, benzoquinine) الكي و مما  Polyacetylenes (4)ده يممة طويلممة السلسمملة و

وتعمممد  ،( السمممترويدا  والتربي ممما 10( التا ي ممما  )9( الخالفو يمممدا  )8) الكوماري ممما  (7) ومنمممت ات   Cinnamic acid(6الخي ممول )
وان اخحمما  الخي وليمة فمي اخليلوبماثي  ،المركبا  الخي ولية من أكثر المركبا  اخليلوباثية اهمية ونيوعا في ال باتما  واخ ظممة البيئيمة

مجموعة من المركبا  التي تنمل الخي موخ  األروماتيمة البسميطة وهيدروكسمي الب زويم  اسميد و ضعيع اخ ا  ا تحتو  عل   حضورها
فضمال  عمن  Zeng et al., 2008))     التا ي ما  وال ليمل ممن مركبما  الخالفو ويمد ،اخلدي ايمد ومنمت ا  السمي امي  اسميد والكوممارين

واقية ضد اخمرا  )من خالل ت اول الخواك  والخضروا  ( مثل امرا  ال ل  دور المركبا  الخي ولية في ظاهرة اخليلوباثي التي تعد 
لم  انن لمم يمتم ف مم آليمة  .(Li et al., 2010) والسمكتة الدماغيمة و السمرطان لعمدم وجمود معرفمة  المركبما  اخليلوباثيمة ورلم  عمملوا 

كو  مما اخسمما  فممي  Allelochemicalsاخليلوباثيممة  مركبمما ؛ لممرل  يجمم  اعطمما  اهتمممام اكبممر لل تممأثير المركبمما  اخليلوباثيممة حممول
 Gallandt and) فممممي اعاقممممة  مممممو األدغممممال ار تسممممتخدم المحاصمممميل اخليلوباثيممممة ،التممممأثيرا  اخليلوباثيممممة فممممي اعممممدادا  الزراعممممة

Srrantonio,2003). 
الررة ،النمممعير،ي الح طةي مممدع البحمممث الممم  الكنمممع عمممن بعممم  المركبممما  الخعالمممة فمممي المخلخممما  ال باتيمممة ألربعمممة محاصممميل همممو 

عممزل وتنمممخيص  فضممال  عمممن ،وتممم فصمممل وت ممدير  سمم  بعممم  م  مما ،الصممخرا ، زهممرة النمممم  باسممتعمال الكوانممع الكيمائيمممة الم اسممبة
 .المركبا  اخليلوباثية باستخدام ج از الخصل الكروموتوغرافي السائل عالي اخدا 

 
 العمل مواد وطرائقال

كنمممع ت مممدير  سممم  بعممم  اة /كليمممة العلممموم /جامعمممة الموصمممل لالتابعمممة ل سمممم علممموم الحيممم فمممي المختبمممرا  البحمممث تجمممار  اجريممم 
المررة الصمخرا ،  ،النمعير ،المركبا  الخعالة وتنخيص بع  المركبما  الخي وليمة فمي المخلخما  ال باتيمة ألربعمة محاصميل همي الح طمة

 .، وتضمن البحث الخطوا  اختيةزهرة النم 
 وزهرة الشمس  والشعير والذرة الصفراء عالة في المخلفات النباتية لمحاصيل الحنطةالكشف عن بعض المركبات الفـ 1

A. ،(.2007الكنع عن الخالفو ا : )ال ناكر 
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B. : الكنع عن الصابو ي ا (Roopashree et al., 2008) 

C. ،(2007الكنع عن الكاليكوسيدا : )ال ناكر 
D. الكنع عن ال لويدا : حس  طري ة Harborne, 1973)  ) 
E. (2009الكنع عن التا ي ا : اتبع  طري ة محمد واخرون ) 

F. الكنع عن التربي ا  والستيرويدا : اعتمد  طري ة (Abbas et al., 2012) 

G.  الكنع عن الرات جا : اعتمد  طري ة(Shihata, 1951) (  1981كما وصخ ا قط) . 

 
 والذرة الصفراء وزهرة الشمس. والشعير لمحاصيل الحنطةي المخلفات النباتية تقدير نسب بعض المركبات الفعالة ف. 2 
  .A تقدير نسبة الكاليكوسيدات 

وفمم  الطري ممة التممي  استخلصمم  الكاليكوسمميدا  وفصممل  مممن المخلخمما  ال باتيممة الح طممة والنممعير والممررة الصممخرا  وزهممرة النممم 
ويمممممة للكاليكوسممممميدا  علممممم  أسممممما  الممممموزن الجممممماع ار تمممممم الحصمممممول علممممم  وحسمممممب  ال سمممممبة المئ ،(1993،والمممممراو  اتبع ممممما)الجبور 

   الكاليكوسيدا  بصورة   ية وبلورية صلبة.
 .Bتقدير نسبة القلويدات  

وجخخم  ثمم وز م  وحسمب  ال سمبة  (Abbas et al., 2012) ( كمما أوردهما1984) Harborn تمم قيما  ال لويمدا  وفم  طري مة
 المئوية عل  أسا  الوزن الجاع.

.C تقدير نسبة التانينات 
لتا ي ما  علم  اسما  الموزن الجماع وف ما  للمعادلمة ل( وحسمب  ال سمبة المئويمة 2007(ال نماكر علم  وفم  طري مةقدر  التا ي ما  

 األتية :
 وزن المتب ي من الراس  بعد الحر  –وزن المتب ي من الراس  قبل الحر         

 100× ممممممممممممممممم= ممممممممممممممممممممممممممممم %للتا ي ا 
 مورجوزن اخ 

 .Dتقدير نسبة الفالفونيدات   
 Boham and) كممما ركرهمماباخعتممماد علمم  المموزن الجمماع  قيسمم   سممبة الخالفو يممدا  وحسممب  ال سممبة المئويممة للخالفو يممدا 

Kocipai-Abyazan,1994)  
 والذرة الصفراء وزهرة الشمس  الشعيرو  تشخيص المركبات الفينولية في المخلفات النباتية لمحاصيل الحنطةـ 3

 ، High performance Liquid Chromatography ( HPLC)اتبعم  ت  يمة كروموتوغرافيما السمائل را  اخدا  العمالي 
  .(Grand et al.,1988)  وحضر  مستخلصا  كحولية للعي ا  ال باتية وف  طري ة

ممل ممن  30ملغمم / 100ار اريم   ،زن متعمددة وممن ال طماع الخماصعنر مركبا قياسيا تم الحصول علي ا من مخا وحضر اث ا
 واصبح  مركبا  قياسية جاهزة واجر  ماياتي:(، Robbert and Smith, 2000) اخيثا ول
اليابا يممة  مموع  Shimadzoالمج ممز مممن نممركة   HPLCمممايكروليتر مممن المركبمما  ال ياسممية المحضممرة سمماب ا بج مماز الممم 5ح ممن  

LC 2010 HT ام عمود الخصل باستخدSUPELCOSIL TM Column L C18  5ور  ابعادmm 4.6 ×15cm . 
( يبمين 1تم الحصول عل  قمم مختلخة تمثل زمن اخحتبا  للمركبا  ال ياسمية التمي سميتم اسمتخدام ا فمي همر  الت  يمة والجمدول )

 زمن اخحتبا  للمركبا  ال ياسية التي تم تحضيرها.
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 HPLC تقانة الـ ن االحتباس للمركبات الفينولية القياسية التي تم تحضيرها باستخدامزم (Rt)يظهر قيم  :1الجدول 

 
 Rt المركبات ت

1.  Hydroquinone 1.99 

2.  Quercetin 3.25 

3.  Rutin 2.32 

4.  Caffiec acid 2.36 

5.  P- Hydroxy benzoic acid 2.44 

6.  Vanillin 2.49 

7.  Salicylic acid 2.66 

8.  Catichol 2.67 

9.  Gallic acid 2.67 

10.  Benzoic acid 2.68 

11.  Resorcinol 2.75 

 وتم تقدير كمية المركبات الفينولية باستخدام القانون اآلتي  
 تركيز المرك  ال ياسي× المساحة تح  الم ح ي للعي ة                   

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم كمية المادة المخصولة =
 حجم العي ة )مل(/ وزن العي ة)غم(× المساحة تح  الم ح ي للمرك  ال ياسي                  

                                       (2014 )اخلوسي،
 النتائج والمناقشة

شعير والذرة الصفراء وزهـرة الشـمس وتقـدير الكشف األولي عن المركبات الكيمائية الثانوية في المخلفات النباتية للحنطة وال
 ها من بعضالنسب 

لح طمة والنمعير والمررة الصمخرا  ل( الكنوفا  األوليمة للمركبما  الكيمائيمة المدروسمة فمي المخلخما  ال باتيمة 2تبين  تائج الجدول )
 ،والرات جما  والصمابو ي ا  والسميترويدا  والتا ي ما  والخالفو يمدا  والتربي ما  وال لويمدا  وزهرة النم  التي تضمم   الكاليكوسميدا 

وقممد أنممار  الكنممموفا  األوليممة للتحمممر  عممن وجمممود المركبمما  الخعالمممة فممي المخلخممما  ال باتيممة للمحاصممميل الثالثممة الممم  وجممود مركبممما  
يممة الكنممع عممن ار تظ ممر ال تممائج ايجاب .(2018 ،حسممين واخممرون)ال لويممدا ، الكاليكوسمميدا ، الخالفو مما ، التا ي مما  والصممابو ي يا  

ولممم  ممتمكن مممن الكنممع عممن  ،المركبمما  الكيمائيممة الخعالممة فممي جميمم  المكممررا  التممي تممم فحصمم ا فممي المخلخمما  ال باتيممة لزهممرة النممم 
أما المخلخا  ال باتية للح طمة  السترويدا  في مخلخا  النعير والررة الصخرا  بي ما أعط  ب ية المركبا  ايجابية ع د الكنع ع  ا،

ايجابيممة للكنممع عممن المركبمما  المممركورة باسممتث ا  التربي مما  والسمميترويدا  والرات جمما  التممي أعطمم   تيجممة سممالبة ع ممد  ف ممد أظ ممر 
او بتمأثير الكائ ما  الدقي مة )المحللمة( لتصمل الم  التركيمز الممؤثر ليظ مر  ،التمي تحمرر  الم  البيئمة بخعمل عمليمة الغسميلالكنع ع  ا 

كتنمممر  البمممرور بالمممما  وت بممم  الج مممين وفعاليمممة  لبايوكيمائيمممة الضمممرورية لحمممدوث عمليمممة ا  بممما اتأثيرهممما فمممي الصمممخا  الخسممميولوجية و 
همممر   كمممما أن et al (Weir 2004,.)                    ا  زيمممما  كمممرل  تأثيرهممما فمممي الج مممد األزمممموز  و نممماط المايتوكو مممدريا 

ار  .(Paul and Begum, 2010)  غنية وا  سام وتممايز الخاليماالبرور من خالل تأثيرها عل   خارية اخ المركبا  تؤثر في ا با 
( تبممماين التمممأثيرا  اخليلوباثيمممة لمستخلصممما  التمممر  الحاويمممة علممم  مخلخممما  زهمممرة النمممم  ب سمممبة اضمممافة 2008) ركمممر حسمممين وسمممعيد

ال لويدا  تؤثر في ا  سام  ف د بي   الدراسا  أن ،في ال سبة المئوية لإل با  لص خين من الح طة وزهرة النم  %(0.5،1.5،2.5)
أمما الصمابو ي ا  التمي بي م  ال تمائج وجودهما  (Yusuf and Ekanem, 2010)الخاليما وتمؤثر الخالفو يمدا  فمي ال رمو ما  ال باتيمة 
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ثر فمي ، ار تمؤ (Chou, 2006)البمرور و ممو اخجمزا  الخضمرية والجرريمة  في جمي  المخلخا  ال باتية فتمتل  تأثيرا  تثبيطيا  في ا بما 
 .ا  سام الكروموسوما 

 

 والذرة الصفراء وزهرة الشمس  والشعير لحنطةلالكشف االولي عن المركبات الكيمائية الثانوية في المخلفات النباتية : 2الجدول 

 
 ،( فتنير ال  ت مدير  سم  بعم  المركبما  الكيمائيمة الثا ويمة فمي المخلخما  ال باتيمة المدروسمة3الجدول )أما ال تائج المبي ة في 

% فممي مخلخمما  زهممرة النممم  بي ممما سممجل  أعلمم  كميممة مممن الكاليكوسمميدا  فممي 4.76بلغمم  ف ممرم أن التا ي مما  سممجل  أعلمم  كميممة 
 وفمي الوقم   خسم % 1.94أما ال لويدا  فبلغ  أعل  مستوم ل ما فمي مخلخما  زهمرة النمم  همي  ،%0.778مخلخا  النعير كا   

همرة النمم  باحتوائ ما  سم  عاليمة ممن % وبرل  تميز  مخلخما  ز 12.89سجل  مخلخا  زهرة النم  أعل  كمية من الخالفو يدا  
 اغل  المركبا  الكيميائية الثا وية المدروسة.

 

 الشمس وزهرة والذرة الصفراء والشعير النسبة المئوية )%( لبعض المركبات الثانوية في مخلفات محاصيل الحنطة :3الجدول 

 الفالفونيدات القلويدات التانينات الكاليكوسيدات نوع المخلفات

 1.99 0.68 2.01 0.130 الح طة

 1.62 0.52 1.19 0.778 النعير

 2.33 0.96 3.25 0.080 الررة الصخرا 

 12.89 1.94 4.76 0.678 زهرة النم 

 

 أظ ر  ال تائج وجود تباين في تركيز المركبما  الخعالمة بمين المخلخما  ال باتيمة للمحاصميل المسمتخدمة فمي الدراسمة ف جمد أن وقد
التا ي ما  أعطم  تراكيمز عاليمة فمي مخلخما  زهمرة النمم  م ار مة مم  ب يمة المخلخما  وكمان و  ال لويمدا و  يكوسميدا الكالالخالفو يدا  و 

أما مخلخا  الح طمة والمررة الصمخرا  ف مد أعطم  التا ي ما  أعلم  تركيمز في ما،  ،تركيز الخالفو يدا  هو األعل  من بين هر  المركبا 
كممما تختلممع المركبمما  الخي وليممة المنخصممة في مما بمماختالع المخلخمما   زهممرة النممم ا  وأعطمم  الخالفو يممدا  أعلمم  تركيممز فممي مخلخمم

المركبمما  اخليلوباثيممة الموجممودة فممي المخلخمما   وقممد أنممار  الدراسمما  المم  أن ،ال باتيممة فضممال  عممن التبمماين فممي تراكيممز تلمم  المركبمما 
 ابلمة للمروبان فمي المما ( أو تعما ي ممن التحلمل بتمأثير الكائ ما  ال باتية والمضافة الم  التربمة تتحمرر الم  البيئمة عمن طريم  الغسميل )ال

 زهرة الشمس الذرة الصفراء الشعير الحنطة المركبات الكيمائية

 الكاليكوسيدا 
 ال لويدا 
 الخالفو يدا 
 التربي ا 

  ي ا التأ
 الستيرويدا 
 الصابو ي ا 
 الرات جا 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



 ..................الكنع عن المركبا  الخعالة في مخلخا  بع  اخ واع ال باتية
 

 

38 

والبلممرة  ،والتحلمل ،هر  المركبا  قد تعا ي من تحموخ  كيميائيمة ار ا  ما قمد تعما ي ممن اخكسمدة وأن (Rice,1984)الدقي ة في التربة
ة الطمين أو المدبال مما قمد يزيمد ممن خصموبة تمرتبط مم  ع اصمر التربم الر  يغير من طبيعت ا وتركيزها، وقسم ممن المركبما  يمكمن أن

 لتصممل المم  مسممتوم السمممية)تأثير تثبيطممي( كممما أن تتممراكم فممي التربممة كممما يمكممن لممبع  المركبمما  كاألحممما  الخي وليممة أن ،التربممة
الممم  تحول مما الممم  المركبمما  اخليلوباثيمممة المتحممررة الممم  التربممة قمممد تعمما ي ممممن تحمموخ  بايوكيميائيمممة بخعممل الكائ ممما  الدقي ممة ممممما يممؤد  

 1999) وال ممو والعمليما  الخسملجية المرتبطمة بال بما  ا  بما  فميمركبا  أخرم أبسط أو أكثر تع يدا  مما يعك  تأثيرها اخليلوباثي 
,.et al (Reigosa  

 ال لويممدا و دا  الخالفو يممتراكيمز عاليممة مممن الكاليكوسميدا  و بي مم   تمائج الكنممع األولممي احتموا  مخلخمما  زهممرة النمم  علمم   كمما
فالكاليكوسميدا  ل ما  ،وال ممو ل مر  المركبما  تمأثيرا  واضمحا  فمي العمليما  الخسميولوجية لل بما  وكمرل  تمؤثر فمي ا  بما  التا ي ا  وأنو 

لل لويمدا  ( و 2009،كمما تعمد ممن الممواد الالزممة لعمليمة اخيم  )محممد وعبمد اخلم  دور في التغيرا  الخسيولوجية في مرحلة ا  بما 
 ,Yusuf and Ekanem)                         أممما الخالفو يممدا  فتممؤثر فممي ال رمو مما  ال باتيممة  ،ير فممي ا  سممام الخاليمماتممأث

2010)  
 

الفينوليــة فــي المخلفــات النباتيــة للحنطــة والشــعير والــذرة الصــفراء وزهــرة الشــمس  شــخيص وتحديــد المســتوي الكمــي للمركبــاتت
 HPLCباستخدام تقانة الـ 

 High Performance Liquidت ا مممممة الكروماتوغرافيممممما السمممممائل عمممممالي اخدا   باسمممممتخدام  عمليمممممة الكنمممممع اسمممممخر 

Chromatography (HPLC) مركبما  الخي وليمة ورلم  برسمم م ح يما  ال ممم اخمتصاصمية لكمل مركم  م رو ما  بمزمن عمن فصمل ال
لمطاب ت ما مم  قميم اخحتبما   التمي تمم تحضميرها مختبريما   ار اعتممد  قميم زممن اخحتبما  للمركبما  ال ياسمية، خاص بم  RTاحتبا  

 يمما  ويتبممين مممن هممر  الم ح للمركبمما  المخصممولة مممن مستخلصمما  المخلخمما  ال باتيممة للح طممة والنممعير والممررة الصممخرا  وزهممرة النممم 
نخصممممة فممممي للمركبمممما  الم Rt( قمممميم الممممم4، ار يبممممين الجممممدول )HPLCالممممم   بت ا ممممةنخصمممم   وجممممود عممممدة مركبمممما  فممممي كممممل ممممم حن

 .المستخلصا  ال باتية لأل واع المدروسة ب ر  الت ا ة
 

للمستخلصــات الكحوليــة لمحاصــيل  HPLCالمشخصــة بتقانــة  Rtتوزيــا المركبــات الفينوليــة المشخصــة وقــيم زمــن االحتبــاس  : 4جــدول ال
 وزهرة الشمس. والشعير والذرة الصفراء الحنطة

 زهرة الشمس ءالذرة الصفرا الشعير الحنطة Rt المركبات ت

1.  Hydroquinone 1.99 1.8 2.1 2.1 - 

2.  Quercetin 3.25 3.23 - 3.07 3.36 

3.  Rutin 2.32 - - 2.29 2.30 

4.  Caffiec acid 2.36 - 2.37 2.36 - 

5.  P- Hydroxy benzoic acid 2.44 2.43 - - - 

6.  Vanillin 2.49 - - 2.54 2.47 

7.  Salicylic acid 2.66 2.64 - - - 

8.  Catichol 2.67 - - - - 

9.  Gallic acid 2.67     - - - - 

10.  Benzoic acid 2.68 - - - - 

11. Resorcinol 2.75 - - 2.96 2.9 
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 وأظ ر  ال تمائج وجمود عمدة مركبما  في وليمة معروفمة ب مدرت ا اخليلوباثيمة العاليمة والتمي تمم تنخيصم ا ب مر  الت ا مة ويبمدو واضمحا  
ولكممن  ،زهممرة النممم  والح طممة وفممي مخلخمما  الممررة الصممخرا  كا مم  مممن الجممدول أن أعلمم   سممبة لعممدد المركبمما  الخي وليممة المنخصممة 

ار أظ ممر   تممائج التحليممل بج مماز الكروموتمموغرافي السممائل عممالي اخدا   ،مخلخمما  النممعير للعديممد مممن هممر  المركبمما  ا خخضمم  فممي
HPLC  ليمة فمي مخلخما  الح طمة تضمم   وجمود عمدد ممن المركبما  الخي و(Hydroquinone, P- Hydroxy benzoic acid , 

Quercetin, Salicylic acid, Rutin) اما مخلخا  النعير فبي    تمائج الخصمل احتوا عهما علم  ممركبين همماCaffiec acid  و 
Hydroquinone  ونخص  فمي مخلخما  المررة الصمخرا  مركبما(Caffiec acid , Hydroquinone, Resorcinol, Rutin , 

Vanillin) ،   أما مخلخا  زهرة النم  ف د احتو  عل(Quercetin, Resorcinol, Rutin, Vanillin. 
ن قمد يمؤثران فمي تموازن اللمري Rutinو Hydroquinoneبي   الدراسة احتوا  مخلخا  الح طة والررة الصخرا  عل  مركبي الم و

 Woodward and)     ال ممو الطبيعمي للخاليما يتطلم  ت ظميم مسمتوم همرين ال رممو ين وأن ال رمو ما  مثمل اخوكسمين والجبمريلين

Bartel, 2005)، المركبا  اخليلوباثية تؤثر فمي تموازن بعم  ال رمو ما  ك رممون األوكسمين المر  يمؤد  اضمطرا  مسمتوا   كما أن
يختمزل  ممو  Caffiec acidمركم   اثبتم  الدراسما  أن كمما (Brunn et al., 1992) الم  التمأثير فمي  ممو الجمرور الثا ويمة لل بما 

ومحتموم أ مزيم البيروكسمديز ويزيمد عمدد وحمدا  اللك مين فمي  Phenylalanine ammonia–lyaseالجمرور وي لمل ممن فعاليمة أ مزيم 
 (.Bubna et al., 2011) مما يزيد من صالبة جدار الخلية ويم    مو الجرور  Caffiec acidلم  الجرور المعرضة

 وزهرة الشمس والشعير والذرة الصفراء التقدير الكمي للمركبات الفينولية المفصولة من المخلفات النباتية للحنطة
تم حسا  وت دير تركيز المركبا  الخي ولية كميا  بم ار ة المساحة تح  الم ح ي للمادة  HPLC است ادا  ال  تحليل ت  ية الم

( ال  وجود اختالفا  م مة في تركيز 5 ا  المخلخا  ال باتية ار أنار   تائج الجدول )ال ياسية م  المساحة تح  الم ح ي لعي
أعل  تركيز لمرك  الم  و جد أن ،المركبا  الكيمائية المعزولة من المخلخا  ال باتية لم للح طة والنعير والررة الصخرا  وزهرة النم 

Rutin  الم بت ا ةخا  الح طة من مخل تم الحصول علي  بخصل المركبا  الخي ولية HPLC  بي ما  ،مايكروغرام /غم 248بلغ
أما في مخلخا  الررة  ،مايكروغرام / غم 227 كانففي مخلخا  النعير  Hydroquinoneتركيزا  أعل  من  Caffeic acidأعط  

هرة النم  بت ار  وتميز  مخلخا  ز  ،مايكروغرام /غم 276 بم دار Hydroquinoneالصخرا  فكان التركيز األعل  لمرك  
 11.5أعل  قيمة ف د سجل  Vanillinمرك أعط   وتراكيز المركبا  الكيمائية المنخصة في ا م  بع  اخختالفا  البسيطة 

سب  فعالية المخلخا  ال باتية والمستخلصا  المائية ل ر  المخلخا  يعزم ال  المركبا  اخليلوباثية المتحررة  أن مايكروغرام /غم.
بنكل اد  في دراست ا الحالية من خالل الكنع عملية تحلل المتب يا  ال باتية وعملية الغسيل وقد تم تأكيد هرا الني   م  ا بخعل

والتنخيص وال يا  لبع  المركبا  الكيمائية )مركبا  اخي  الثا و ( من مخلخا  الح طة والنعير والررة الصخرا  وزهرة 
 النم .
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لمســتخلص اثيثــانول  HPLCاالحمــاض الفينوليــة )مــايكرو رام    ــم ( المشخصــة باســتخدام تقانــة  : تقــدير كميــة 5الجــدول 
 للمخلفات النباتية لمحاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء وزهرة الشمس.

 

 المصادر العربية
م  بعم  المحاصميل واخحيما   Cyperus rotundus(. التداخال  البايوكيمائية ل با  السعد 2007ال ناكر،  ادية محمد م د  )

 العرا . ،بغداد ،كلية التربية ابن ال يثم ،المج رية. أطروحة دكتورا 
 .جم ورية العرا  ،(. علم اخدوية الطبية. مطبعة جامعة بغداد1993حمد عبداهلل )مالروا ،  ؛علي عواد ،الجبور 
. التأثير األليلوباثي للمخلخا  ال باتية لبع  (2018)عامر محسن المعاضيد ،  ؛ج ان عبد الخال سعيد،  ؛وسن صالح حسين،

 .53-42،(27)1،مجلة علوم الرافدين المحاصيل في أ با  و مو أربعة أ واع من األدغال.
 Helianthus. تأثير مستخلصا  التر  المضاع الي ا مخلخا  زهرة النم (2008)صالح محمد سعيد،  ؛حسين، وسن صالح

annuus L. . 64-52، (19)1،مجلة علوم الرافدين في  مو وأ با  اص اع من الح طة وزهرة النم. 
 المملكة العربية السعودية. ،يا . الر  باتا  الطبية زراعت ا ومكو ات اال .(1981فوز  ط  ) ،قط 

تغماير بمسمتوم اخيم   احمداثفمي  Jasmonic acid . دور مم ظم ال ممو حمام  الجاسممو  (2014عممر وسمام جمابر ) ،اخلوسمي
، جامعمة تكريم ، كليمة العلموم ،رسمالة ماجسمتير ..Vinca rosea Lالثا و  وم اومة الملوحة في مزارع الكال  ل با  الخ كا 

 العرا .
. الكنممع عمن المركبمما  الكيمائيمة والت  يممة الجزيئيممة (2009) يع مو  كوكم سمماعور،  ؛عبما  محمممدالمدليمي،  ؛صمماد  علممي ،محممد

 للعلمموم، العراقيممة المجلممة .Solanum nigrum  الممري  يمملل لويممدا  فممي مستخلصمما  )ثمممار وأورا  و جممرور(  بمما  ع 
50(3 ،)303-314.  

 -Trigonella foenumعمممزل الممممواد الخعالمممة فمممي بمممرور  بممما  الحلبممة  .(2009) سممممر محمممد ،عبمممد اخلممم  ؛وجيممم  يمممو   ،محمممد

graecum (3)3 ،مجلة جامعة اخ بار للعلوم الصرفة .ودراسة فعاليت ا الحيوية. 
 

 األجنبيةالمصادر 

 كمية االحماض الفينولية )مايكرو رام    م ( المركبات ت

 زهرة الشمس الذرة الصفراء الشعير الحنطة

1 Caffice acid - 227 37 - 

2 Vanillin - - 17.7 11.5 

3 Gallic acid - - - - 

4 Hydroquinone 522 194 276 - 

5 Rutin 248 - 24.5 7.5 

6 Resorcinol - - 6.9 9.4 

7 P-Hydroxy benzoic acid 55 - - - 

8 Quercetin 0.825 - - 7.4 

9 Salicylic acid 34.9 - - - 

10 Catichol - - - - 

11 Benzoic acid - - - - 



 وآخرون وسن صالح حسين الجحيني
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