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كرم غانم دمحم

الخالصة
الميتممانول وا يتممانول  )%88علممر ري م
تممم دراسممة تممستير اسممتيدام نمموعين مممن مممذيبات ا سممتي
والمحتوى الفينولي الكلي والفعالية المضادة لألكسدة لمستيلصمات تممار السمماأ واوراأ كمل ممن
ا ستي
اكليممل الجبممل والمريميممة المجففممة بمممكل عممام تممم الحصممول علممر ري م اعلممر مممن المسممتيل اليممام باسممتيدام
الميتانول المائي مقارنة باستيدام ا يتانول ،ومنحت تمار السمماأ المجففمة ريم اعلمر ممن المسمتيل مقارنمة
من اوراأ اكليل الجبل والمريمية ،وإن ألوراأ المريمية محتوى اعلمر ممن الممواد الفينوليمة
بري ا ستي
الكلية مقارنة بالمحتوى الفينولي الكلي من المستيل اليام لكل ممن تممار السمماأ واوراأ اكليمل الجبمل ،وإن
المستيل اليام ألوراأ المريمية ذو فعالية مضادة لألكسدة اعلر مقارنة بالنباتين اآليرين وباستيدام ايتبمار
قوة ا يتزال وكبح قصر صبغة البيتا -كاروتين
كلمات دالة :اكليل الجبل ،المريمية ،السماأ ،قوة ا يتزال
تاريخ تسلم البحث  1866/12/14وقبوله 1861/3/5

المقدمة
تعتبممممممممر األكسممممممممدة السممممممممب الرئيسممممممممي لتلمممممممم الزيمممممممموت والمؤديممممممممة إلممممممممر ممممممممور الزنايممممممممة
البممري ،Fenemma
وايتزال في فترة ص حية الزيت وانيفما قيمتمه الغذائيمة وعمدم امانيتمه ل سمت
 1996و  Kosarوآيمممرون )2007 ،تضممما مضمممادات األكسمممدة الصمممناعية متمممل Butylated )BHT
 Hydroxy Tolueneو  Butylated Hydroxy Anisole )BHAو Tert Butylated )TBHQ
 Hydroxy Quinoneإلعاقة التمزنخ التسكسمدي للزيموت التغذويمة و األغذيمة التمي تمديل فمي تكوين ما لزيمادة
تباتيت مما تجمماك األكسممدة  Iqbalو  ،)1887 ،Bhangerوم م هممذا فانممه يوجممد قلممأ مسممتمر حممول مممدى امانيممه
استيدام هذك المركبات بسب وجود العديد من التقارير واألبحاث حول تستيرات ا السلبية علمر صمحة المسمت ل
من حيث قدرت ا علر تكموين مركبمات سمامة ومسمرونة والمرتبومة بمسمرا الكبمد والكليمة ،)1884 ،Prior
وادى هممذا إلممر رف م بع م هممذك المضممادات لألكسممدة الصممناعية مممن قائمممة المممواد المسمممو باسممتيدام ا متممل
 TBHQو  BHAفممي اليابممان وكنممدا واوربمما  ،)6989 ،Faragوادى هممذا إلممر زيممادة ا هتمممام بالبحممث عممن
مضادات اكسدة مستيلصة من مصمادر وبيعيمة نباتيمة سموان ممن التممار او األوراأ او الجمذور او المدرنات او
من الميلفات التانوية لمعاممل التصمني الغمذائي  Prattو  )6998 ،Hudsonيمتماز مسمتيل تممار السمماأ
بالعديد من المكونات الفعالة من حيث احتوائه علر العديد من الممتقات الف فونوديمة والتانينمات والكالوتانينمات
وتمكل ما نسبته  %4ممن مكونمات تممرة السمماأ واهم ما صمبغات األنتوسميانينات وحمام الكاليم Fazeli
وآيممرون 1887 ،و  Aminوآيممرون ،)1888 ،وامممار كممل مممن  )1886 Dimitrioseو  Silviaوآيممرون
 )1886إن اهممم المركبممات الفينوليممة فممي مسممتيل اوراأ اكليممل الحبممل علممر هيئممة احممما فينوليممة ميتلفممة
وف فونويدات ،وإن المستيل الميتانولي ألوراأ اكليل الجبل يتكون من  %08حام الكارنوسمي و%66
حام الكارنوسول و %5حمام الروزمارينيم  ،وبمين  Durlingوآيمرون  )1887إن مسمتيل اوراأ
المريمية اليام المجفم احتموى علمر  %68 6كارنوسمي و  %6 9حمام الروزمارينيم و  %7 0زيموت
عورية ،وتعتبر تمار السماأ واوراأ المريمية و واكليمل الجبمل ممن المضمافات المسمتيدمة علمر نوماأ واسم
في المناوأ المحيوة بالبحر المتوسو والمنماوأ المجماورة ل ما ومن ما العمراأ والتمي تسمتيدم كممواد منك مة او
ع جية ،والتي يعتقد ان لمستيلصات ا فعل مضاد لألكسدة ولألحيان المج رية لما تحتويه من ممتقات حمام
الكافيي م والف فونويممدات بسنواع مما الميتلفممة ،إن الغايممة مممن هممذك الدراسممة هممو تقممدير كميممة المسممتيل اليممام
المجف م لتمممار السممماأ البنممي الناضممك) واوراأ كممل مممن اكليممل الجبممل والمريميممة باسممتيدام كممل مممن كحممول
الميتانول وا يتانول وتقدير كمية المواد الفينولية الكلية في ما والتعـر علمر الفعاليمة الممـضادة ل كسمـدة ل مـذك
المستيلصات اليام المجففة بإجران ايتباري قوة ا يتزال وكبح قصر صبغة البيتا -كاروتين
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث التاني
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مواد البحث وطرائقه
تممم الحصممول علممر تمممار السممماأ  )Rhus coriaria Sumacواوراأ اكليممل الجبممل Rosemary
 )Rosmarinus officinalisواوراأ المريميمة  ،)Salvia officinalis Sageب يئمة مجففمة ممن األسمواأ
المحلية لمدينة الموصل  /محاف ة نينوى لموسم  ،1866-1868وتم عزل األجمزان الغريبمة واسمتبعدت البمذور
من تمار السماأ وا حتفا بالقمور واللم المجفم ووحن ما وايضما ر اوراأ المريميمة واكليمل الجبمل كم عل علمر
حممدى إلممر حممين الحصممول علممر مسممحوأ نمماعم وعبئممت مسمماحيأ كممل مممن تمممار السممماأ واوراأ اكليممل الجبممل
والمريمية ك عل علر حدى في اكياس ب ستيكية مغلقمة ويزنمت فمي 18-م ºلحمين ا سمتيدام تمم الحصمول علمر
المستيل اليام لتمار السماأ المجف واوراأ كل من المريمية واكليل الجبل باستيدام نموعين ممن الممذيبات
وهممما كحممول الميتممانول وا يتممانول بتركيممز  %88وحس م الوريقممة التممي ذكرهمما  Rashidوآيممرون )1868
ممرتين ،وتمم تركيمز المسمتيل
لمدة  8ساعات وكرر ا ستي
وباستيدام ج از سوكسليت وا ستي
اليام باستيدام ج از المبير الدوار تحت التفريغ والمج ز من مركة  Perfitهنمدي المنممس) وبدرجمة حمرارة
 48م ،ºتم جفد المستيل المركز بج از التجفيد والمج ز من مركة  Lyovac GI2الماني المنممس) لغمر
الحصول علر مسمحوأ نماعم ،وقمدرت كميمة المسمتيل اليمام المجفم  %للريم ) وزنما ر ،ويمزن المسمحوأ
المجف في انابي ايتبار مغلقة في  18-م ºلحين ا ستيدام تم تقدير المواد الفينولية الكلية باستيدام الوريقمة
التمممي ذكرهممما  Erkanوآيمممرون  )1888وباسمممتيدام كامممم  Folin-Ciocalteuوقمممرانة امتصممما العينمممة
بج مماز المويمما الضمموئي والمج ممز مممن مممركة  Apel-PD-303UVيابمماني المنمممس) بوممول ممموجي 715
نممانوميتر ،وحضممر المنحنممر القياسممي بتحضممير تراكيممز ميتلفممة مممن حممام الكالي م وعبممر عممن كميممة المممواد
الفينوليمممة الكليمممة ملغمممم حمممام الكاليممم 6/غمممم مسمممتيل يمممام مجفممم قمممدرت الفعاليمممة المضمممادة لألكسمممدة
للمستيلصات اليام بإجران ايتبار تقدير القوة ا يتزالية  )Reducing Powerحسم الوريقمة التمي ذكرهما
 Senevirathneوآيممرون  )1886وباسممتيدام كاممم كلوريممد الحديممدي وقممرانة ا متصمما علممر وممول
ممموجي قممدرك  788نممانوميتر بج مماز المويمما الضمموئي والمج ممز مممن مممركة  Apel-PD-303UVيابمماني
المنمس) ،واجري ايتبار كبح قصر صبغة بيتا-كاروتين  )B-Carotene Bleachingمن قبمل المستيلصمات
اليام المدروسة بنواتك اكسمدة حمام اللينوليم حسم الوريقمة التمي ذكرهما  Sunو )1885 Hoوباسمتيدام
مرك  BHTكمرك مقارنة ايجابي والمان كمرج مقارنة سلبي وقرا ا متصا بج از المويا الضوئي
بوممول ممموجي  478واجريممت ا يتبممارات وبممت ث مكممررات ،وحللممت النتممائك احصممائيا ر وباسممتيدام التصممميم
العموائي الكامل  CRDواستيدام ايتبار دنكن للمقارنة بين المتوسموات عنمد مسمتوى  8085وباسمتيدام ن مام
 SASللتحليل اإلحصائي )6995
النتائج والمناقشة
بينممت النتممائك فممي الجممدول  )6ان اعلممر نسممبة ريمم مممن المستيلصممات اليممام المجففممة لتمممار السممماأ
مقارنمة بنسمبة ريم اقمل
وألوراأ كل من المريمية واكليل الجبل كان عند استيدام الميتانول كوسو اسمتي
بالميتانول لتمار السماأ وألوراأ كمل ممن اكليمل الجبمل
باستيدام ا يتانول ،حيث بلغت نسبة ري ا ستي
والمريمية  16 5و  65 46و  60 71غم688/غم وزن جا ) علر التوالي ،ويتفأ همذا مم مما ذكمرك Iqbal
مضادات األكسدة من نيالمة األرز ومم مما ذكمرك  SunوHo
وآيرون  )1885في دراست م علر استي
 )1885فمممي بحمممت م عمممن الفعاليمممة المضمممادة لألكسمممدة لمستيلصمممات الحنومممة السمممودان ،ممممن ان ا سمممتي
با يتانول لموح ممن نتمائك التحليمل اإلحصمائي وكمما
بالميتانول منح نسبة ري اعلر مقارنة عند ا ستي
بالميتممانول ولكافممة
هممو موضممح فممي الجممدول نفسممه وجممود فممروأ معنويممة  )8085بممين نس م ريم ا سممتي
با يتانول للعينات ذات ا ،ويعمزى همذا إلمر ان المركبمات الموجمودة
العينات المدروسة ونس ري ا ستي
درجمة ذوبان ما
في المستيل اليام تيتل في تركيب ا الكيميائي وفمي درجمة قوبيت ما ،ممما ادى إلمر ايمت
 ،حيمث ان الممذيبات
في المذي المستيدم وان كمية الري المستحصل عليه يعتمد علر نوع مذي ا ستي
األكتر قوبية تستيل المركبات األكتر قوبيمة والعكمس صمحيح  Sunو 1885 ،Hoو  Sultanaوآيمرون،
تم الحصمول علي ما كمان ممن تممار السمماأ
 )1889تبين النتائك من الجدول  )6ان اعلر نسبة ري استي
 ،حيمممث بلغمممت نسمممبة الريممم  16 58و 11 66
سممموان باسمممتيدام الميتمممانول او ا يتمممانول كوسمممو اسمممتي
غمممم688/غمممم وزن جممما ) علمممر التممموالي يليمممه اوراأ كمممل ممممن اكليمممل الجبمممل والمريميمممة  65 46و 64 87
غم688/غم وزن جا ) علر التوالي ،و  60 71و  66 91غمم688/غمم وزن جما ) علمر التموالي ،ويمكمن
ترتي تسلسل المصادر النباتية المسمتيدمة فمي الدراسمة ممن حيمث نسمبة الريم كالتمالي :تممار السمماأ> اكليمل
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الجبل > المريمية اوضحت نتائك التحليل اإلحصائي وجود فروأ معنوية  )8085بين متوسوات نس الريم
المستحصممل علي مما مممن المصممادر النباتيممة المدروسممة والمسممتيدمة فممي الدراسممة سمموان باسممتيدام الميتممانول او
إن النتائك المستحصل علي ا فيما يتعلأ بنس الريم قمد تتوافمأ او تيتلم مم مما
ا يتانول كوسو استي
وجممدك عممدد مممن البمماحتين ،حيممث وجممد  Kosarوآيممرون  )1887ان نسممبة الري م مممن تمممار السممماأ باسممتيدام
الميتمممانول بلغمممت  %19 77وزن جممما ) ،وذكمممر  Durlingوآيمممرون  )1887ان نسمممبة الريممم ممممن تممممار
المريميممممة بلممممغ  %64 9باسممممتيدام الميتممممانول ،وامممممار كممممل مممممن  Iqbalو  )1887 Bhangerو Sultana
و روف ما ممن
وآيرون  ) 1889ان سمب التبماين يعمزى إلمر نوعيمة الممذي المسمتيدم ووريقمة ا سمتي
فترة زمنية ودرجة حرارة وكذل حجم جزيئات المادة اليام والعوامل الوراتية للنبات و مرو تربيتمه يتميمز
المسممتيل الميتممانولي اليممام لتمممار السممماأ وألوراأ كممل مممن اكليممل الجبممل والمريميممة المجففممة باحتوائممه علممر
اعلر كمية من المواد الفينولية الكلية مقارنة بمحتواها في المستيلصات ا يتانولية للعينات السابقة المذكر وكمما
هو موضمح فمي الجمدول  )6حيمث بلغمت كميمة الممواد الفينوليمة الكليمة فمي المستيلصمات اليمام المجففمة لتممار
السممماأ وألوراأ كممل مممن اكليممل الجبممل المريميممة  688 51و  169 11و  051 68ملغم/غممم علممر التمموالي،
وبلغت كميت ا في المستيلصمات ا يتانوليمة  861 18و  701 81و  373 81ملغم/غمم علمر التموالي ،بينمت
نتائك التحليل اإلحصائي ومن الجدول نفسه وجود فروأ معنوية  )0000بين كميمة الممواد الفينوليمة الكليمة فمي
المستيلصات الميتانولية اليام للعينمات المدروسمة وكميت ما فمي المستيلصمات ا يتانوليمة ،ويعمزى همذا إلمر ان
المركبممات الفينوليممة تسممتيل بدرجممة عاليممة فممي المممذيبات األكتممر قوبيممة كممما هممو الحممال م م الميتممانول المممائي
 )%88والذي هو اكتر قوبيمة ممن ا يتمانول  Oszoyوآيمرون )1888 ،وايضما ر مما ذكمرك Senevirathne
وآيرون  ) 1886من ان المذيبات األكتر قوبية متل الميتانول تستيل مركبمات فينوليمة بكميمة اكتمر مقارنمة
م المذيبات األقل قوبيمة متمل ال كسمان او الكلوروفمورم ي حم ممن النتمائك فمي الجمدول  )6ان كميمة الممواد
الفينولية الكلية لعينات اوراأ المريمية اعلمر معنويما ر  )8085مقارنمة بكميت ما فمي اوراأ اكليمل الجبمل او تممار
 ،حيث بلغت كميت ا في المستيل الميتمانولي
السماأ سوان باستيدام الميتانول او ا يتانول كوسو استي
اليام ألوراأ المريمية واكليل الجبل وتممار السمماأ  051 68و  169 11و  688 51ملغم/غمم علمر التموالي،
وبلغت كميت ما فمي المسمتيل ا يتمانولي للعينمات الممذكورة سمابقا ر  010 48و  187 68و  668 76ملغم/غمم
العواممل
في كمية المواد الفينولية لعينات النباتمات المدروسمة إلمر ايمت
علر التوالي ،ويعزى هذا ا يت
الوراتية ونوع النبات ،وهذك النتائك قمد تكمون مقاربمة او ميتلفمة مم مما وجمدك عمدد ممن البماحتين ممن م unver
وآيرون  )1889والذي ذكر ان محتوى تمار السماأ من المواد الفينولية  497ملغم6/غم باسمتيدام الميتمانول
 ،و مقاربة لنتائك  Kossahوآيرون  )1868الذي وجد ان كمية المواد الفينوليمة الكليمة فمي
كوسو استي
 659و  658ملغم/غمم ،فمي حمين وجمد
تمار السماأ السوري والصيني باسمتيدام ا يتمانول كوسمو اسمتي
 Khalilوآيممرون  )1887ان كميممة المممواد الفينوليممة الكليممة فممي اوراأ المريميممة المجففممة باسممتيدام الميتممانول
 767ملغم6/غم ،وبمكل عام ي ح تباين نتائك األبحاث السابقة المذكر ويعمزى همذا إلمر مما
كوسو استي
ونوعيمة الممذيبات المسمتيدمة والعواممل
ومرأ ا سمتي
ذكرك  Zhangوآيرون  )1868من ان ايمت
الوراتية وال رو البيئية وايضا ر ورأ التعبير عمن المحتموى الفينمولي تمؤدي إلمر تبماين النتمائك يبمين الجمدول
 )1قيم قوة ا يتزال للمستيلصات الميتانولية وا يتانولية لعينات تمار السماأ ولكمل ممن اوراأ اكليمل الجبمل
والمريمية المجففة معبرا ر عن ا با متصا علمر ومول مموجي  788نمانوميتر وللتراكيمز  8 1و  8 4و 8 6و
 8 8و  6ملغم/ممممل ،حيمممث لممموح ان قممميم ا متصممما للعينمممات كافمممة وللتراكيمممز المسمممتيدمة والمستيلصمممة
بالميتممانول اعلممر معنويما ر  )8085مقارنممة بقمميم ا متصمما للعينممات والتراكيممز ذات مما والمستيلصممة با يتممانول،
حيممث بلغممت قمميم ا متصمما للعينممات المستيلصممة بالميتممانول لتمممار السممماأ ولكممل مممن اوراأ اكليممل الجبممل
والمريمية وللتركيز  6ملغم/ممل  1 6و  0 5و  0 8علمر التموالي ،بينمما بلغمت قميم ا متصما لمنفس العينمات
والتراكيز ذات ا والمستيلصة با يتانول  6 7و  0 8و  0 0علر التوالي ،وممن همذك النتمائك يتضمح ان العينمات
المستيلصة بالميتانول وللتراكيز كافة ذات قوة ايتزال اعلر مقارنة بالعينات المستيلصمة با يتمانول ،ويعمزى
همممذا إلمممر كمممون العينمممات المستيلصمممة بالميتمممانول ذات محتممموى فينمممولي اعلمممر مقارنمممة بالعينمممات المستيلصمممة
با يتانول ،وان المركبات الفينولية تستيل بمذيبات اكتر قوبية متل الميتانول مقارنة با يتانول األقمل قوبيمة
 Sultanaوآيرون )1889 ،ي ح من النتائك في الجدول ذاته ان زيادة تركيمز العينمات سموان المستيلصمة
بالميتانول او ا يتانول ولكافة العينات المدروسة ادى إلمر زيمادة معنويمة  )8085فمي قميم ا متصما اي قموة
ايتممزال اعلممر ،حيممث بلغممت قمميم ا متصمما لعينممات تمممار السممماأ وألوراأ كممل مممن اكليممل الجبممل والمريميممة
والمستيلصمممة بالميتمممانول وبتركيمممز  8 1ملغم/ممممل  6 8و  6 9و  1 6علمممر التممموالي ،وللعينمممات المستيلصمممة
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با يتممانول  6 7و  0و  0 0علممر التمموالي ،يسممتنتك مممن هممذا ان قمموة ا يتممزال للعينممات المدروسممة تعتمممد علممر
تركيز المستيل مما يعني وجود مركبات ايتزالية بكمية اكبر في التراكيز األعلر ،وهذا يتفمأ مم مما ذكمرك
 Faujanوآيرون  )1889في دراست م علر الفعالية المضادة لألكسدة لمستيلصات بع النباتمات الماليزيمة
ممن ان زيممادة تركيمز المسممتيل ادى إلممر ارتفماع قمميم ا متصمما وبمدورك مممنح قمموة ايتمزال وفعاليممة مضممادة
لألكسدة اعلر ي ح من النتائك في الجدول  )1ان اعلر قميم امتصما كمان لمسمتيل اوراأ المريميمة تمم
يليه اوراأ اكليل الجبل تم تمار السماأ سوان استيلصت بالميتمانول او ا يتمانول ولكافمة التراكيمز المسمتيدمة،
مما يعنمي ان اوراأ المريميمة ذات قموة ايتمزال وفعاليمة مضمادة لألكسمدة اعلمر مقارنمة بالمستيلصمات النباتيمة
األيرى المسمتيدمة فمي همذك الدراسمة اوضمحت نتمائك التحليمل اإلحصمائي وجمود فمروأ معنويمة  )8085بمين
متوسموات قميم ا متصما لعينمات مسمتيل المريميمة ولعينمات مسمتيل اكليمل الجبمل ولعينمات مسمتيل
تمممار السممماأ ،ويعممزى هممذا وكممما هممو م حم فممي فقممرة المحتمموى الفينممولي الكلممي فممي هممذك الدراسممة مممن كممون
المستيل الميتانولي او ا يتانولي ألوراأ المريمية المجففة ذو محتوى اعلر من المركبمات الفينوليمة مقارنمة
بممسوراأ اكليممل الجبممل او تمممار السممماأ ،حيممث بممين  Senevirathneوآيممرون  )1886فممي دراسممت م علممر
مستيل وحل  E.cavaان قوة ا يتمزال والفعاليمة المضمادة لألكسمدة تعتممد علمر محتموى المسمتيل ممن
المواد الفينولية بينت النتائك من الجدول نفسه ان اعلر قموة ايتمزال اعلمر قميم امتصما ) كمان عنمد اسمتيدام
مركم  BHTكعينممات مقارنممة ايجابيممة ولكافممة التراكيممز المسممتيدمة مقارنممة بقمموة ا يتممزال قمميم ا متصمما )
لعينممات النباتممات المسممتيدمة فممي الدراسممة وللتراكيممز كافممة ،حيممث لمموح وجممود فممروأ معنويممة  )8 85بممين
متوسممموات قممميم ا متصممما للمممـ BHTمممم متوسممموات قممميم ا متصممما لعينمممات المستيلصمممات كافمممة سممموان
بالميتممانول او ا يتممانول وللتراكيممز المسممتيدمة ،حيممث بلغممت قيمممة ا متصمما للممـ BHTوبتركيممزي  8 1و6
ملغممم6/مممل  0 6و  0 8علممر التمموالي ،وهممذا يتفممأ م م ممما ذكممرك  Zhangوآيممرون  )1868مممن ان محلممول
الـ BHTمنح قيم امتصا اعلر عند مقارنته بالتراكيز المستيدمة لمستيلصات اكليمل الجبمل ،وايضما ر مم مما
وجمممدك  Ozsoyوآيمممرون  )1888عنمممد مقارنمممة القممموة ا يتزاليمممة لمركممم  BHTمممم تراكيمممز ميتلفمممة ممممن
مستيل لحان نبمات الفومماو وعمزاك إلمر كمون المستيلصمات الكحوليمة اليمام للعينمات المدروسمة عبمارة عمن
مممزيك مممن المركبممات الميتلفممة سمموان مضممادة األكسممدة او غيممر فعالممة مممما ييفمم مممن قمموة ا يتممزال ل ممذك
المستيلصات اليام مقارنة بنقاوة مرك الـ BHTوالمذي يممنح قموة ايتمزال اعلمر يوضمح الجمدول  )0تمستير
إضافة المستيلصات النباتية اليام المجففة علر كبح قصر صمبغة البيتما -كماروتين بفعمل نمواتك اكسمدة حمام
اللينولي  ،حيث حدث انيفا مستمر في متوسوات النسبة المئوية للفعالية المضادة لألكسمدة لعينمات المقارنمة
السلبية وكذل للعينات المضا ل ا المستيلصات اليام لتمار السماأ ولكل من اوراأ اكليل الجبمل والمريميمة
سوان المستيلصة بالميتانول او ا يتانول والمضافة بتركيز  8 1ملغم6/ممل ويم ل فتمرات التحضمين صمفر و
 65و 08و 45و 68و 75و 98و 685و  618دقيقة ،فيما لموح ممبه اسمتقرار فمي متوسموات النسمبة المئويمة
للفعاليممة المضممادة لألكسممدة لعينممات المقارنممة ا يجابيممة  )BHTوالمضممافة إلممر مسممتحل الصممبغة – حممام
اللينولي م وبتركيممز  8 1ملغممم6/مممل ،ويمم ل فتممرات التحضممين المممذكورة سممابقا ر ،وكممان اعلممر انيفمما فممي
متوسمموات %للفعاليممة المضممادة لألكسممدة لعينممات المقارنممة السمملبية كممما بينممت نتممائك الجممدول نفسممه ان عينممات
مستحل الصبغة – حام اللينولي والمعاملة بالمستيل الميتانولي ألوراأ المريمية واكليمل الجبمل وتممار
السممماأ ذات فعاليممة مضممادة لألكسممدة اعلممر معنوي ما ر  )8085مقارنممة بعينممات المستيلصممات ا يتانوليممة لعينممات
النباتات المذكورة سابقا ر وللتراكيز  8 1ملغم/مل وي ل فترات التحضين ،ويعزى هذا إلر كمون المستيلصمات
الميتانوليممة لعينممات النباتممات المممذكورة سممابقا ر ذات محتمموى فينممولي اعلممر مقارنممة بممالمحتوى الفينممولي للعينممات
المستيلصة با يتانول ،مما يمنح ا قدرة اعلر علر إعاقة اكسمدة حمام اللينوليم ممن يم ل إعاقمة او إيقما
التفاعل التسلسلي لتكوين الجذور الحرة ومن اكسدة صبغة البيتا-كاروتين وممن تمم يفم معمدل قصمر صمبغة
البيتا -كاروتين ،وهمذا يتفمأ مم مما ذكمرك  Sunو )1885 Hoفمي دراسمت م علمر قمدرة ممذيبات ا سمتي
المركبمات الفينوليمة ممن قممور الحنومة السمودان،
الميتانول وا يتانول وا سيتون والبيوتمانول علمر اسمتي
ومممن ان المسممتيل الميتممانولي ذو المحتمموى األعلممر مممن المممواد الفينوليممة مقارنممة بالمممذيبات األيممرى تمممير
النتائك في الجدول  )0انه عند مقارنة متوسموات  %للفعاليمة المضمادة لألكسمدة لعينمات المسمتحل والمضمافة
ل ممما مستيلصمممات تممممار السمممماأ واوراأ المريميمممة واكليمممل الجبمممل الميتانوليمممة او ا يتانوليمممة ويممم ل فتمممرات
التحضين ،فإن اعلر فعل مضاد لألكسدة كان لمستيل المريمية يليه مستيل اكليل الجبل واقل م ممن حيمث
القممدرة علممر إعاقممة قصممر صممبغة الكمماروتين هممو مسممتيل تمممار السممماأ ،ويعممزى هممذا إلممر كممون مسممتيل
المريميممة ذو محتمموى مممن المركبممات الفينوليممة اعلممر مقارنممة بممسوراأ اكليممل الجبممل او تمممار السممماأ ،مممما يمممنح
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مستيل المريمية قدرة اعلر علر إعاقة اكسمدة مسمتحل صمبغة الكماروتين -حمام اللينوليم تبمين النتمائك
وكما ذكرنا في بداية الفقرة ان اعلر فعل مضاد لألكسمدة كمان عنمد إضمافة المـ BHTوبتركيمز  8 1ملغمم6/ممل
إلمممر عينمممات ن مممام صمممبغة –الكممماروتين -حمممام اللينوليممم مقارنمممة بقممميم امتصممما اقمممل للعينمممات المعاملمممة
بالمستيلصات النباتية ي ل فترة التحضين ،بسب كون المستيلصات النباتية عبارة عن ممزيك ممن المركبمات
سوان إن كانت مضادة او غير مضادة لألكسدة متل الكاربوهيدرات او البروتينات وغيرها مما يقلمل ممن فعل ما
المضممماد لألكسمممدة مقارنمممة بالمممـ BHTوالمممذي همممو عبمممارة عمممن مركممم نقمممي  Sunو 1885 ،Hoو Oszoy
وآيمممرون )1888 ،بينمممت نتمممائك التحليمممل اإلحصمممائي وجمممود فمممروأ معنويمممة  )8085بمممين متوسممموات قممميم
ا متصا لعينات المقارنة السلبية وعينات المقارنة ا يجابية والعينات المعاملة بالمستيلصمات النباتيمة سموان
المستيلصة بالميتانول او ا يتانول لكل من اوراأ المريمية واوراأ اكليمل الجبمل وتممار السمماأ ،وايضما ر بمين
متوسوات قيم ا متصا للعينات المعاملة بالمستيلصات الميتانولية وا يتانولية
غممم 111/غممم وزن جمما ) والمحتمموى الفينممولي الكلممي ملغممم1/غممم) لتمممار
الجممدول  :)1ري م ا سممتي
السماأ واوراأ اكليل الجبل والمريمية المجففة
)Table (1): Yield of extraction (g/100 g dry weight) and total phenol content (mg/g
of sumac, rosemary and Sage dry fruit.
الصفة
Characteristics
المحتوى الفينولي الكمي
ريع االستخالص
Total Phenolic Content
Yield of Extraction
مذيب االستخالص
Extract Solvent
ايثانول
ميثانول
ايثانول
ميثانول
Eathanol
Methanol
Eathanol
Methanol
168.71f
180.52e
22.61b
26.50a

نوع النبات
Plant Type

ثمار السماق sumac

أوراق أكميل الجبل rosemary
أوراق المريمية Sage

* األحر

المتماب ة

تيتل

15.41c

14.07d

219.22c

207.18d

13.72e

11.92f

352.60a

323.48b

معنويا ر عند مستوى )0.05

الجدول  :)2قوة ا يتزال امتصا وول موجي 011نانوميتر) للمستيلصات النباتية
Table (2): Reducing Power (wavelength of 700 nm) for plant extracts.
نوع المستخمص والمذيب Extract and Solvent Type
التركيز (ممغم6/مل) ثمار السماق
sumac Concentration
ميثانول
Methanol
1.0i
801
1.4h
804
1.9g
806
1.9g
808
2.0f
608
* ا حر

المتماب ة

تيتل

أكميل الجبل
rosemary
ميثانول
ايثانول
Methanol Eathanol
1.9g
0.81j
2.8d
1.15h
3.0c
1.40h
2.8d
1.52g
3.5f
1.73g

معنويا ر عند مستوى )0.05
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المريمية
Sage
ايثانول
ميثانول
ايثانول
Eathanol Methanol Eathanol
1.7g
2.1f
1.4h
2.7d
3.0c
2.5e
2.8d
3.0c
2.7d
2.8d
3.0c
2.5e
3.3b
3.8a
3.0c

BHT

3.1c
3.5b
3.9a
3.9a
3.8a
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)مممل/ ملغم1 2  للفعاليممة المضممادة لألكسممدة لمستيلصممات السممماأ واكليممل الجبممل والمريميممة% :)3 الجممدول
) ناوميتر011  كاروتين امتصا بوول موجي-المقاسة بايتبار قصر صبغة البيتا
Table (3): % Antioxidant effect of sumac، rosemary and Sage extracts (0.2 mg/ml)
measured using short -Carotene test (absorption by wavelength of 700
nm).
Extract and Solvent Type نوع المستخمص والمذيب
المريمية
Sage

ايثانول

أكميل الجبل
rosemary

ميثانول

ايثانول

ميثانول

مقارنة

سماق
sumac

ايثانول

ايجابي
Positive
Control

ميثانول

BHT

Eathanol Methanol Eathanol Methanol Eathanol Methanol
97a
90d
81c
79d
75e
70f
66d
62e
58f

97a
95a
89b
88b
81c
79d
77d
71f
69fd

97a
87b
75e
72e
70f
66d
60e
54j
50h

97a
93b
84c
81c
77d
74e
71f
66d
62e

97a
73e
66d
62e
58f
53g
46c
38j
33k

97a
82c
75e
70f
62e
57f
51c
44i
35k

97a
97a
97a
97a
97a
97a
97a
95a
91b

)0.05( معنويا ر عند مستوى

مقارنة

سمبي
Negative
Control
بدون

التحضين
Incubation
Period

معاممة
Without
Tretment
97a
70f
59f
48c
39j
37j
34k
24l
22l
تيتل

فترات

المتماب ة

دقيقة
mint
0
15
30
45
60
75
90
105
120
* ا حر

ACTIVITY OF SOME PLANTS EXTRACTS AS ANTIOXIDANT
MATERIALS
Mazin M. Al-Zubaidy
Karam K.Ghanim
Food Sci .Dept.، College of Agric. And Forestry، Univ. Of Mosul.
E-mail: most_maz@yahoo.com
ABSTRACT
The effects of using two extracting solvents (methanol and ethanol 80%) on
the extract yield, total phenol content and antioxidant activities of dried sumac fruits
and leaves of dried rosemary and sage extracts had been studied. Generally higher
crude extract yields were obtained using aqueous methanol as compared to the
respective aqueous ethanol. Dried sumac fruits gave higher extract yields as
compared with the extract yield of dried rosemary and sage leaves. Sage leaves
gave higher amount of total phenol compounds as compared with the two other
studied plants, also sage leaves extract gave better antioxidant activity through
reducing power and bleaching of B-carotene tests compared with the antioxidant
activities of sumac fruits and rosemary leaves.
Key Words: rosemary, Sage, sumac, Reducing Power.
Received: 14/12/ 2011 Accepted 5/ 3/ 2012

656

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (2) 2013

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

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــدين
2013 )2( ) العدد41( المجلد

المصادر
Amin, G.;A.attari;M.Fazeli;H.Jamilfar and M.Khanlarbeik (2008). The effect of
autoclaving, salt and protein on antimicrobial activities of sumac. Journal
of Medicinal Plants, 7(4):49-53.
Anonymous (1995). Statisitical Analysis System User's guide Statistics. V. 6.21
Cary. Statisitical Analysis System Institute Inc.
Dimitros, B.(2006). Sources of natural phenolic compound. Trends in Food Science
and Technology, 17:505-512.
Durling, N.;J. Owen;J. Greg;F. Rosemary;A. Mitchell;L.Foo and B. Perry (2007).
Extraction of phenolic and essential oil from dried sage using ethanolwater mixtures. Food Chemistry, 101 (4): 1417-1424.
Erkan, N.;G. Ayranci and E. Ayranci (2008). Antioxidant activities of rosemary
extract, blackseed essential oil، carnosic acid, rosmarinic acid and
sesamol. Food Chemistry 110:76-82.
Farag, R. (1989). Influence of thyme and clove essential oils on cotton seed oil
oxidation. Journal of American Oil Chemists Society, 66 (6): 800-804.
Faujan, N.;A. Noriham;S.Norrakiah andA. Babji (2009). Antioxidant activity of
plants methanolic extracts containing phenolic compounds. African
Journal of Biotechnology, 8 (3): 484-489.
Fazeli, M.; G. Amin; M.Attari;H.Jamalifar and N.samadi ( 2007). Antimicrobial
activities of sumac and avish against some food born bacteria.Food
Chemistry, 18:646-649.
Fennema, O. (1995). Food Chemistry. 3 ed. Marcel Dekker، Inc. New York، USA.
Iqbal, S. and M. Bhanger (2005). Stabilization of sunflower oil by garlic extract
during accelerated storage. Food Chemistry, 100 (1): 246-254.
Iqbal, S.;M. Bhanger and F. Anwar (2007). Antioxidant properties and components
of some commercially available varieties of rice bran in pakistan. Food
Chemistry, 93: 265-272.
Khalil, M.;A. Moustafa andN. Naguib (2007). Growth، phenolic compounds and
antioxidant activity of some medicinal plants grown under organic
farming condition. World Journal of Agriculture Sciences, 3 (4): 451-457.
Kosar, M.; B. Bozan; F. Temelli and K. Baser (2007). Antioxidant activity and
phenolic composition of sumac extracts. Food Chemistry. 103: 952-959.
Kossah, R.; C. Nsabimana;H. Zhang and W. Chen (2010). Optimization of
extraction of polyphenols from Syrian sumac and Chinese sumac fruits.
Journal Phytochemical, 4:146-153.
Ozsoy, N.;A. Can; R.Yanardage and N. Akev (2008). Antioxidant activity of
Smilex leaf extracts. Food Chemistry. 110:571-583.
Pratt, D. and B. Hudson (1990). Natural antioxidants not exploited commercially. In
"Hudson، B. (Ed.)، Food Antioxidants: 171-192.
Prior, R. (2004). Absorption and metabolism of anthocyanins: potential health
effects. Phytochemicals .18 (4): 1-9.
Rashid, A.; M. Qureshi; S. Raza; J .William and M. Arshad (2010). Quantitative
determination of antioxidant potential of Artmisia persica. Analele Univer
Din Bucuresti-Chimie, 19 (1): 23-30.
651

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (2) 2013

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

مـــجــلة زراعـــة الــرافـــدين
2013 )2( ) العدد41( المجلد

Senevirathne, M.;S. Kim ;S. Nalin ;J .Ha; K .Lee and Y. Jeon (2006). Antioxidant
potential of Ecklonia cava on reactive oxygen species scavenging, metal
chelating, reducing power and lipid peroxidation inhibition. Food Science
Technology International. 12 (1): 27-38.
Siliva, M.;S.Tamara;R.Catalina and A.Vojnov(2006). Antioxidant and antimicrobial
activities of rosemary extracts linked to their polyphenol composition.Free
Radical Research. 40(2):223-231.
Sultana, B;F. Anwar; and M. Asraf، (2009). Effect of extraction solvent/Technique
on the antioxidant activity of selected medicinal plant extracts. Molecules.
14:2167-2180.
Sun, T. and C. Ho (2005). Antioxidant activities of buck wheat extracts. Food
Chemistry. 90: 743-749.
Unver, A.;D. Arslan ;M. Ozcan and M. Akbulut (2009). Phenolic content and
antioxidant activity of some species. World Applied Sciences Journal.
6(3): 373-377.
Zhang,Y.; L.Yang; X. Chen; F. Wang and F. Liu(2010). Oxidative stability of
sunflower oil by carnosic acid compared with synthetic antioxidants
during accelerated storage. Food Chemistry. 118 (3): 656-662.

650

