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دراسة وتقدير بعض الصفات الكيميائية النوعية والكمية ألوراق ولب نبات
أكي الدنيا ( )Loquatالمحمي
عبد الفارس حاجم حسين  ،زينب عبد الرزاق جبارة الموسوي  ،خالد محسن عبد
كمية الزراعة  -جامعة بغداد – شعبة العموم األساسية

المستخمص -:

اجريت ىذه الدراسة عمى أوراق ولب نبات أكي الدنيا المحمي المعروف عممياً بأسم

 Eriobotya Jappanica L.لدراسة بعض الصفات الكيميائية الموجودة في أوراق ولب نبات
أكي الدنيا  .تضمنت ىذه الدراسة جزئين يشتمل األول التعرف بكيمياء النواتج الطبيعية

 Natural productوعمى أىم المكونات الفعالة في النبات ثم تشخيص أىم المجاميع الفعالة

كيميائياً والموجودة في النبات بتقنية  FTIRأما الجزء الثاني فقد تضمن التقدير الكمي والنوعي
لممكونات الفعالة واألساسية في أوراق ولب نبات أكي الدنيا

 Loquatحيث أظير الكشف

التمييدي احتواء األوراق عمى التانينات  Tanninsوالكاليكوسيدات  Glycosidesوالصابونيات

 Saponinsوالراتنجات  Resinsوالفالفونات  Flavoniedsحيث اعطت كشفاً موجباً وقدر

الرقم الييدروجيني لمستخمص األوراق فوجد  . pH = 5.48أما لب نبات أكي الدنيا فقد أعطى

كشفاً موجباً مع القمويدات

 Alkoloidsوالصابونيات  Sapominsوالتربينات والفالفونات

 Flavoniedsفي حين أعطى كشفاً سالباً مع البقية  .قدر الرقم الييدروجيني لممستخمص المائي
لمب نبات أكي الدنيا فوجد أنو  . pH = 5.9بمغت النسبة المؤية لممكونات األساسية في أوراق

أكي الدنيا فكانت نسبة الدىون  %1.26والبروتين %18.26والرطوبة  %9.44والتانينات %8.9

واأللياف الخام  % 5.3والرماد الكمي  %12.8والذي شمل  29.77ممغم /غم رماد ذائب في

الماء و  18.26ممغم/غم رماد غير ذائب في الحامض  .اما في لب أكي الدنيا فكانت النسب

كالتالي دىون  ، %2.51بروتين  ، %25.39رطوبة  ، %10.23تانينات  ، 7.85%الياف خام

 %3.1ورماد كمي  %10.52والذي شمل  22.24ممغم /غم رماد ذائب في الماء و  10.98ممغم

 /غم غير ذائب في الحامض  .وعمى أساس الوزن الجاف  .اجريت عممية قياس درجة البمل

لمجفف أوراق نبات أكي الدنيا والمب بدرجة ح اررة الغرفة وفي مكان مظمم بفترات زمنية مختمفة

لكال النموذجين وقد احتاجت األوراق

قرابة

 2 - 1ساعة لالنتفاخ والوصول الى درجة

التوازن في حين احتاجت البذور قرابة  48ساعة لالشباع والوصول الى درجة االتزان .
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Study and Determination of some quantitative and
qualitative chemical properties for leaves and pulps of
local Iraqi loquat
Abedul Faris H. Hachiam , Zainab A.R. AL-Mousaway , Khalid M. Abid
*Divison of Basic science , College of Agriculture , University of Baghdad.

ASTRACT :This Study has been carried out on the leaves and pulp of
local Iraqi loquat (Eriobotya Jappanica L.) . This study consisted of
tow parts , The first parts concerned with the active naturally occring
componds in plants like Flavaniods , Cuamarins extc. The second
part concerned with quantitative and qualitative estimation of the
essential and active constituents in the leaves and pulps . The
primary test showed that the leaves loquat contain the fallowing
ingrediants : Glycosides , Tannins , Saponins , Resins , Flavones ,
Coumarins and the water extract was acidic pH = 5.48 , while the
primary test showed that the pulps contain alkoloids , Saponins ,
Flavones and the water extract was acidic pH = 5.9 . The percentage
of essential constituents , it is found that the oil percentage = 1.26% ,
protein = 18.26% , Moisture = 9.44% , Tannins = 8.9% , crud
fiber = 5.3% . The total ash = 12.88 , ash soluble in water = 29.77
mg/gm and ash insoluble in acid = 18.26 mg/gm , while the essential
constituents for pulp it is fond that the oil percentage = 2.51% ,
protein = 25.39% , Moisture = 9.44% , Tannins = 7.8% , crud
fiber = 3.1% , total
ash = 10.52 , ash soluble in water = 22.24
mg/gm and ash insoluble in acid = 10.98 mg / gm . the experiment ,
for measuring the degree of swelling for the local loquat leaves and
pulps under the room temperature , in dark and during equal
periods of time for the leaves and pulps . The leaves require
1 – 2 hours for reading the degree of swelling and then to equation ,
whereas the pulps on the other hand , take about 48 hours for the
same purposes above .
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المقدمة -:

ان كل نبتة أو عشبة ىي في الواقع صيد لية تحتوي عمى مواد فعالة وضعيا اهلل سبحانو

وتعالى بحكمتو فمثالً شجرة أكي الدنيا  Loquatنجد ان األوراق الخضراء تعالج األورام وحصى
الكمى ومرضى السكر والروماتيزم والحكة في حين تستخدم األوراق المجففة المطحونة لمتخفيف
عن االسيال والكآبة ولصد التسمم الناتج من استيالك المشروبات الكحولية ويمكن استعماليا

بشكل كمدات لبعض األورام  .اما األزىار فتستعمل في صناعة العطور وخاصة في فرنسا
وأسبانيا حيث استخمصت الزيوت العطرية الطيارة من األزىار بنسبة

 %90وكذلك الحوامض

الدىنية واألسترات اضافةً الى كون األزىار مقشعة جيدة لمبمغم  .أما الثمار فتستخدم كمسكن

مؤقت حيث تمنع القيء والعطش والغثيان  .أما خشب شجرة اكي الدنيا فيستخدم في الصناعات
التكميمية لنوعيتو الجيدة ولونو الجذاب المحبب في صناعة المناضد ولوحات الرسم ويمكن

استعمالو كعمف حيواني جيد ] . [27,20, 3

عرفت شجرة أكي الدنيا بأسماء عديدة تبعاً لمبمد الذي تنمو فيو وخاصة في البمدان

األجنبية والعربية اال ان من أشير األسماء ىي البشممة

– النجدونيا  -ناسبولي  .واسميا

االنكميزي  Loquatأما اسميا الالتيني  . Eriobotya Jappaniac L.وىي عبارة عن شجرة
صغيرة كثيفة النمو يبمغ ارتفاعيا من

 30-20قدم واحياناً أكثر تنتمي الى فصيمة الورديات

 Rosaceaeأوراقيا واسعة رمحية خضراء لماعة أزىارىا بيضاء دىنية معطرة تحمل بشكل

عناقيد تزىر في الخريف وتتحول الى الثمار في اوائل الربيع  .تتحمل المناخ الحار والمعتدل (

الشبو استوائي ) لذلك تزرع في الكثير من بمدان العالم  .الفاكية تشبو الكمثرى ليا طعم مميز

تحتوي الثمرة الواحدة من  6-2بذرة تمقح عادةً بالنحل اي تمقيح ذاتي وتنمو في الترب الرممية
الخفيفة الطين المعتدلة الخصوبة تبدأ األشجار عادةً باالثمار بعد مضي  5سنوات او أقل احياناً
عمى زراعتيا  .لذا تحفظ البذور لغرض التوليد لمدة ستة أشير في خزانات زجاجية مغمقة جزئياً

وافضل درجة ح اررة خزن ىي  ْ 4م و تتحمل درجة ح اررة الغرفة  .اما الفاكية تتحمل درجة
درجات الح اررة العالية بعد الخزن لمدة عشرة أيام وق اربـة  60يوم في الخزن المبرد وخاصةً اذا
وضعت في صناديق أو أكياس مصنوعة من البولي أثمين  .تتأثر الفاكية بالحشرات واليرقات
وذباب الفاكية والطيور التي تعتبر أىم اآلفات المؤثرة عمى الثمارلذلك قد تحتاج الى تغطية

العناقيد المثمرة في الشجرة بالقماش أو أكياس البولي أثمين ووجد أن الثمار تمتص ( 30-25mg

) من األثيمن مقممةً بذلك من حامضية الفاكية وتزيد بذلك من

Sorbitol – 6- phosphate

 dehydroganseوبذلك يزداد نشاط . [31,27,20,9] NADP - Malic
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تعد ثمار اكي الدنيا من الفاكية الصيفية التي تزرع في العراق والتي تعتبر مصد اًر ىاماً

لمكاربوىيدرات حيث تمثل نسبة 43.34غم لكل 100غم من الفاكية  .حيث تعتبر الكاربوىيدرات
اول المغذيات العضوية الثالثة التي تكونيا النباتات بوساطة عممية التركيب الضوئي من قبل
مواد غير عضوية حيث تتم ىذه العممية في األوراق الخضراء مستمدة الطاقة الضوئية من

الشمس مكونةً بذلك السكريات والنشويات من ثاني اوكسيد الكاربون والماء خازنةً بذلك الطاقة
المأخوذة في داخل السكريات عمى شكل طاقة كامنة تكون جاىزة كوقود غذائي لمجسم الحي

]. [10,2

يمثل البوتاسيوم نسبة  1.216 mgفي ثمار أكي الدنيا وىو من المكونات النباتية وقد

يصل الى حوالي  %1في األنسجة مثل قمة الجذور وأنابيب المقاح حيث يحدث فييا النمو
بصورة منشطة وفي األنسجة الحيوانية يظير البوتاسيوم بصورة ميمة كمكون خموي بعكس

الصوديوم حيث ينحدر في بعض السوائل  .أما في الخاليا فيظير البوتاسيوم نتيجة لالستجابات
العصبية .

يمثل الحديد نسبة  1.41 mgفي ثمار أكي الدنيا وىو العنصر الرابع المنتشر في

القشرة الرضية وكمكون صغير في األشكال الحياتية وىو ضروري لمصفة التنفسية وىو مكون

لمييموكموبين والمايكوكموبين والسايتوكموبين وكذلك موجود في بعض األنزيمات مثل  catalaseو

. peroxidease

يمثل الكالسيوم نسبة  70 mgفي الثمار حيث يوجد بصورة دائمية في النباتات وتظير

أىميتو في مراحل نمو النبات.

يمثل الفسفور نسبة  126 mgفي الثمار وىو من المكونات الرئيسية لالشكال الحياتية

ويشترك في جميع المالمح لمعمميات الحياتية مكوناً بالتاي أعداداً كبير من االسترات الفوسفاتية

المتعمقة بتكوين الطاقة  .واستعماليا في الخمية ويوجد الفسفور في كل خمية لمكائن الحي
وبأشكال عديدة في جميع اجزاء ىذه الخمية ]. [20,14,2

يمثل فيتامين  Aنسبة  3.34gmوليا أىمية كبيرة في حياة النبات ويوجد بشكل خاص

في الكاروتينات  .يمثل فيتامين  L – Ascorbic acid Cنسبة  3 mgفي الثمار ويكون
فيتامين  Cعمى شكل بمورات بيضاء تذوب في الماء ذات طعم حامضي  .يحتوي النبات عمى

انزيم  Ascorbic acid oxidizeالذي يساعد عمى أكسدة الفيتامين  Cالى دي ىايدروكسي
اسكوربيك ويحتوي عمى النحاس  Cuخالل عممية التفاعل تستيمك ذرة اوكسجين كل جزيئتين
من حامض االسكوربيك بالتفاعل التالي [26,2] -:
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تحتوي ثمار أكي الدنيا عمى السكروز وحامض الماليك وكمية قميمة من حامض الستريك
والتارتيك والسكنيك  .اما المب فيحتوي عمى

-

Lutein ، cryptoxanthin 2% ، Y – Cartotene 6% ، βCarotene 33%

( neoxanthin ، violaxanthinمن  4-3لكل منيا )  .اما القشرة فيي أغنى بخمس مرات
من المب  pulpالحتوائيا عمى الكاروتينات المشابية لتمك الموجودة في المشمش ][23,19

طرائق العمل :
جمعت نماذج أوراق ولب ثمار أكي الدنيا من كمية الزراعة  /جامعة بغداد خالل شير

نيسان  . 2008 /تم غسميا وتجفيفيا بالظل وبدرجة ح اررة الغرفة وحفظت في قناني زجاجية

محكمة لحين االختبار .

* تقدير المكونات الفعالة ألوراق ولب اكي الدنيا :

 .1تقدير الرقم الهيدروجيني: pH -

اتبعت الطريقة الواردة في (  )Shihate-1951لتقدير االس الييدروجيني لمستخمص

اوراق ولب نبات اكي الدنيا عن طريق اخذ  2 gmمن مسحوق االوراق في  25 mlمن

الماء المقطر بواسطة خالط مغناطيسي لمدة

 10دقائق ثم رشح واختبرت الحامضية

بواسطة ورقة عباد الشمس ثم بواسطة [24]. pH-meter
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 .2الكشف عن العفصيات – : Tannins

اتبعت الطريقة الواردة في داللي والحكيم  1987 -بغمي (  )2 gmمن مسحوق اوراق

اكي الدنيا مع  25 mlمن الماء المقطر ثم رشح المحمول وترك الراشح ليبرد فقد قسم

الى قسمين  -:اضيف الى القسم االول من الراشح محمول %

 1خالت الرصاص

ويستدل عمى وجود الحمضيات بظيور راسب ابيض ىالمي القوام في حالة الكشف

الموجب  .اما القسم الثاني من الراشح اضيف اليو محمول  1 %كموريد الحديديك الذي
يعطي لون اخضر مزرق في حالة الكشف الموجب ].[1

 .3الكشف عن الكاليكوسيدات – :Glycosides

اتبعت الطريقة التي ذكرىا ) (Evans-1999بمزج حجوم متساوية من كاشف فيمنك
المحضر انياً مع مستخمص مسحوق اوراق اكي الدنيا ثم ترك المزيج في حمام مائي

يغمي لمدة  10دقائق فكانت النتيجة ايجابيو بظيور راسب احمر كدليل عمى وجود

السكريات وكعممية تأكدية اخرى اضيف (  )1mlمن المستخمص المائي الى المحمول

الى ( )5mlمن كاشف بندكت حيث يدل ظيور الراسب عمى وجود السكريات ].[11

 .4الكشف عن الصابونيات : Saponins -

اتبعت الطريقتان ادناه وكما ذكرىا : shihate-1951
أ  -يتم الكشف عن الصابونيات برج المحمول المائي لمستخمص اوراق ولب اكي

الدنيا بشدة في انبوبة اختبار فاذا كان الكشف موجبا ظيرت رغوة كثيفو تبقى

لفترة طويمة .

ب  -يتم اضافو (  )ml 5من محمول نترات الفضة النشادري الى

) (5 mlمن

المستخمص المائي بدون تحريك في حمام مائي بدرجة ( ) 100c °فاذا ظيرت
مراة فضية عمى جدران االنبوبو بعد تبريدىا كان الكشف موجب ][24

 .5الكشف عن القمويدات : Alkaloids
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تم الكشف عن القمويدات حسب طريقة  Fahmy – 1980يغمي  10 gmمن مسحوق
اوراق ولب اكي الدنيا مع

 50 mlماء مقطر مضافا لو حامض الييدروكموريك 4 %

ورشح المحمول بعد تبريده وتم اضافة  1mمن الراشح الى كل من الكواشف االتية -:
 .1كاشف دراكندروف  :ظيور راسب ابيض داللة عمى وجود القمويدات .
 .2كاشف ماير  :ظيور راسب بني داللة عمى وجود القمويدات .

 .3كاشف واكنر  :ظيور راسب بني داللة عمى وجود القمويدات .
 .4حامض البكريك  :ظيور راسب اصفر داللة عمى وجود القمويدات[12] .

 .6الكشف عن الراتنجات : Resins -

اتبعت الطريقة الواردة في  Shihata-1951اضيف  5 gmمن المسحوق الى 25 ml
من الكحول االثيمي  95%ثم ترك بحمام مائي بدرجة  70 C°لمدة  2دقيقة ثم اضيف

ماء مقطر  75 mlالى الراشح محمض بـ(  )4%حامض الييدروكموريك حيث يستدل
عمى وجود المواد الراتنجية بظيور تضبب[24].

 .7الكشف عن الكومارين – : Coumarin

اتبعت الطريقة الواردة في  UR-1985يتم الكشف عن الكيومارين بأخذ

 5 mlمن

المستخمص المائي ألوراق اكي الدنيا في انبوبة اختبار المغطاة فوىتيا بورقة ترشيح

مبممة بمحمول ىيدروكسيد الصوديوم (  )2 Nووضعت انبوبة االختبار في حمام مائي
مغمي لمدة خمس دقائق ثم عرضت ورقة الترشيح الى مصدر االشعة فوق البنفسجية

بأستعمال جياز  UV-Scanحيث يستدل بظيور لون اصفر مخضر

Greenish

yellow Fluorescendعمى وجود الكيومارين][29

 .8الكشف عن الفالفونيدات – : Flavonoids

اتبعت الطريقة الواردة في : Geissman -1982

أ -نذيب

 5gmمن مسحوق اوراق ولب اكي الدنيا في  25 mlمن االيثانول بتركيز

 95%ثم نرشح المحمول .

ب -نضيف (  )10 mlمن الكحول االثيمي –  Ethanolبتركيز (  )%50الى  10 mlمن
محمول ىيدروكسيد البوتاسيوم  50%حيث يتم مزج كميات متساوية من كال المحمولين
حيث يدل المون االصفر عمى وجود الفالفونيدات ][13
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 .9الكشف عن التربينات –  Terpenesوالستريدات : Stroids

اتبعت الطريقة الواردة في  Harbone-1984بإذابة  1gmمن المستخمص االيثانولي في
قميل من الكموروفورم واضيف اليو (كاشف ليبرمان

– بيرجاد) قطرة من حامض الخميك

الالمائي  Acetic anhydrideثم اضيف اليو قطرة من حامض الكبريتيك المركز  .ان

تكون المون البني دليل عمى احتواء المستخمص عمى التربينات اما اذا تكون بعد مدة لون

ازرق داكن فيدل عمى احتواء المستخمص عمى السترويدات

] .[16ويمكن استخدام

حامض البيروكموريك لمكشف عن احتواء المستخمص عمى السترويدات ايضاً .

*تقدير المكونات االساسية الوراق ولب اكي الدنيا:
 -1تقدير نسبة الزيت الكمي :

استعمل جياز االستخالص المستمر  Soxhelt continues extractionوكما ذكر في

 AACC-1989وبأستعمال 350mlمن االثير الخفيف 40-60 C°-Light petroleum
كمذيب اذا وضع  150mlمن اوراق اكي الدنيا في جياز االستخالص لمدة
جفف المحمول بأستعمال المبخر الدوار . [6] rotaryevaporter

 16ساعة بعدىا

 -2تقدير البروتين :

قدرت نسبة البروتين الكمي ألوراق وأزىار أكي الدنيا باتباع طريقة كمدال

 Micro – Kjeldalوكما جاء في ) (1980 – AOACبأخذ  0.2gmمن مسحوق األوراق

وىضميا حامضياً باضافة  20mlمن حامض الكبريتيك المركز ومن ثم استعمال جياز كمدال

المكون من وحدة  Automatic nitrogen Dosimetنوع  667مع طابعة نوع Lx – 800
وحسبت النسبة في النموذج وذلك بضرب كمية النتروجين الناتج بالمعامل . [7] 6.25

 -3تقدير نسبة الرطوبة :

اتبعت الطريقة الواردة في ) (1989 – AOACبأخذ  2gmمن مسحوق أوراق أكي

الدنيا ووضعيا في اناء زجاجي داخل فرن كيربائي عمى ح اررة  ْ 130م لمدة ساعة واحدة بعدىا
 Silica gelوبعد
وضع النموذج في مجفف زجاجي  Discaterحاوي عمى ىالم السميكا
الوزن اعيد النموذج الى الفرن مدة ساعة اخرى  .وبعد وضعو ثانيةً في المجفف الزجاجي تم
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وزنو مرة اخرى لمحصول عمى وزن ثابت  .وحسبت النسبة المؤية عمى أساس الوزن الجاف ][6
.

 -4تقدير التانينات :

اتبعت الطريقة التي ذكرىا الداللي والحكيم –  1987باستخالص  0.5gmمن مسحوق

أوراق أكي الدنيا في  25mlماء مقطر وعمى حمام مائي يغمي لمدة  30دقيقة ثم اجري لمخميط
مركزي بسرعة –  2000دورة  /دقيقة لمدة  20دقيقة ثم نقل الرائق الى دورق حجمي سعة

 100mlواكمل الحجم الى العالمة بالماء المقطر  .اضيف لممحمول  20mlمن محمول خالت
الرصاص  %4مع الرج المستمر لمدة ساعة واحدة بعدىا رشح المحمول بواسطة ورق ترشيح نوع
داتمان رقم واحد ومن ثم نقل المتبقي عمى ورق الترشيح الى جفنة خزفية وجففت في فرن بدرجة

ح اررة 105Cلمدة ساعة واحدة ثم وزنت الجفنة  T1وبعدىا تم حرق النموذج في فرن الحرق عمى
درجة ح اررة  500Cومن ثم وزنت الجفنة مرة اخرى
عمى أساس الوزن الجاف من المعادلة -:

 T2وحسبت النسبة المؤية لمتابيتات ][1

T1 – T2
اننسبت انمؤيت نهخبنبنخبث=
وشن اننمىذج

× 100

 -5تقدير نسبة األلياف الخام – : Crude fiber

اتبعت الطريقة المذكورة في  Maynared – 1970لتقدير األلياف باستخالص 2gm

من مسحوق أوراق ولب أكي الدنيا مع  150من اثير البتروليوم  40 – 60 ْ cالزالة الدىون
بعدىا اخذ  2gmمن المادة الخالية من الدىون واضيف ليا  200mlمن حامض الكبريتيك
بتركيز  0.2Nثم وضع المتبقي بالماء الساخن واضيف ليا

 200mlمن محمول ىيدروكسيد

الصوديوم بتركيز  0.3Nثم وضع عمى حمام مائي يغمي لمدة  30دقيقة واعيد ترشيح المحمول
بوساطة قماش ناعم ثم غسل المتبقي ثالث مرات بـ 50mlو  25mlمن الكحول األثيمي ونقل

المتبقي الى جفنة خزفية موزونة مسبقاً  W1وجفف لمدة ساعتين في فرن كيربائي بدرجة ح اررة

 ْ 30م ثم وزنت الجفنة  W2واخي اًر تم حرقو في فرن الحرق ولمدة  30دقيقة وبدرجة ح اررة 600
ْ م ثم وزنت الجفنة مرة اخرى  W3وتم حساب النسبة المؤية لأللياف الخام من النموذج ]. [18
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)(W3 – W1) - (W2 – W1
اننسبت انمؤيت نألنيبف =
وشن اننمىذج

× 100

 -5تقدير نسبة الرماد :

اتبعت الطريقة الواردة في ) (Who – 1998وكما يمي :

 .Aتقدير نسبة الرماد الكمي  : Total Ashاخذ 2gmمن مسحوق أوراق أكي الدنيا
ووضعت في جفنة خزفية وتم حرقيا في فرن الحرق  Muffle furnaceعمى ح اررة

 500Cالى ان تحول لون النموذج الى الرمادي المائل لمبياض وبعد ذلك تركت
الجفنة في مجفف زجاجي حتى بردت ثم وزنت وقدرت النسبة المؤية لمرماد في

األوراق وعمى أساس الوزن الجاف ]. [30

 .Bتقدير نسبة الرماد الغير الذائب في الحامض : Acid Insoluble Ashأضيف
 25mlمن حامض الييدروكموريك بتركيز  2Nالى الجفنة الخزفية الحاوية عمى
الرماد الكمي  .ثم غطيت بزجاجة ساعة وسخنت بيدوء لمدة خمس دقائق بعدىا

غسمت الزجاجة الساعة بـ  5mlمن الماء الساخن ورشح المحمول باستعمال ورق
ترشيح ٍ
خال من الرماد  Ashless filter paperومن ثم نقمت ورقة الترشيح مع
ماتحتويو من مادة غير ذائبة الى جفنة خزفية جافة وموزونة لمدة

 30دقيقة ثم

وزنت وحسب محتوى الرماد غير الذائب في الحامض بوحدات الممغرام لكل غرام

من مسحوق أوراق ولب أكي الدنيا ]. [30

 .Cتقدير نسبة الرماد الذائب في الماء  : Water Soluble Ashاضيف 25mlمن
الماء المقطر الى الجفنة الحاوية عمى الرماد الكمي وسخن المحمول لمدة

 5دقائق

بعدىا رشح المحمول وباستعمال ورق الترشيح الخالي من الرماد ثم نقمت ورقة

الترشيح الحاوية عمى المادة الغير الذائبة الى جفنة موزونة مسبقاً وحرقت في فرن

الحرق لمدة  15دقيقة وبدرجة ح اررة  500Cثم تركت في مجفف زجاجي ووزن

المتبقي وتم حساب نسبة الرماد الذائب في الماء من الفرق بين مقدار الرماد الكمي
والمتبقي في الجفتة وتم التعبير عنو بوحدات الممغرام لكل غرام من مسحوق أوراق

ولب أكي الدنيا ]. [30
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* قياس درجة األنتفاخ :

وزن  1غم من قطع أوراق أكي الدنيا المجففة ولب النبات  W1ووضعت في بيكر سعة

 100mlيحتوي عمى  75mlماء مقطر  .ثم بعد فترات زمنية محسوبة أُخرجت أوراق أكي الدنيا
وتركت عمى ورق ترشيح لمتخمص من قطرات الماء العالقة فوقيا ثم وزنت مرة اخرى

W2

واستمرت العممية عدت مرات وبأوقات محسوبة الى حين الوصول الى درجة التوازن أو األنتفاخ

ثم حسبت النسبة المؤية لالنتفاخ من القانون ]-: [15
= Swell %

Wt2 – Wt1
Wt1

× 100

* الذوبانية :

اختبرت الذوبانية الوراق ولب نبات اكي الدنيا المجففة في مذيبات مختمفة وعند درجة ح اررة

 25Cفكانت النتائج كم في الجدول .1

النتائج والمناقشة -:
أظيرت النتائج في جدول ( )2الكشف الكيميائي النوعي لممكونات الفعالة في أوراق ولب

أكي الدنيا  Loquatاحتواء األوراق عمى التانينات والصابونيات وىذا يتوافق مع ماذكر في ][3
حيث ان اىمية التانينات لمنبات تكمن في كونيا مصد اًر لمطاقة يستيمكو النبات في عمميات

األيض الحيوية كما انيا مواد فينولية مطيرة تحمي النبات من الحشرات والفطريات الممرضة

لمنبات ] . [4كذلك أعطت األوراق كشفاً موجباً لمصابونيات مما يؤكد استعمال الصابونيات عمى
نطاق لحفظ مستوى الدم وخاصةً تمك المعزولة من لحاء نبات

 [22] Quillajaكذلك أعطت

الفالفونيات كشفاً موجباً في أوراق ولب أكي الدنيا  ،ومن الجدير بالذكر ان الفالفونيات مركبات

عضوية طبيعية ليا القابمية عمى الذوبان في الماء وعادةً ماتكون موجودة في المحمول المائي
لمخمية النباتية ] [21وتنتشر خاصةً في النباتات الراقية وفي األنسجة الفتية وتوجد أما بشكل حر
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أو كمشتقات كاليكوسيدية لذلك توجد في الحمضيات واألبصال والفاصوليا وغيرىا

][17

ولمفالفونيات فوائد صحية متعددة تسيم في اعطاء المون الجذاب لكثير من الفواكو والخضر كما

تسيم في اظيار الطعم ] ، [8فيما أعطت الكاليكوسيدات كشفاً سالباً في كل من األوراق ولب
أكي الدنيا بينما توجد بكثرة في الثمار والكاليكوسيدات مركبات نباتية تتفكك عند تميؤىا الى

األحماض واألنزيم الى قسم سكري  Suger partوقسم غير سكري  Aglycon partوتمعب دو اًر

ميماً في في حياة النبات اذ تقوم بدور تنظيمي في عممية النمو كما تقوم بدور وقائي لحفظ مياه
النبات ضد اآلفات والحشرات التي تصيبو ] . [4أما نتائج الكشف الكيميائي الكمي الموضحة

في جدول (  . )3وجد ان النسبة المؤية لمرطوبة في أوراق أكي الدنيا
 %10.23وعمى أساس الوزن الجاف  .ينما كانت نسبة البروتين

 %9.44وفي المب

 %18.26في األوراق و

 %25.39في المب فيما بمغت النسبة المؤية لمتاتبات  %8.9وفي المب حوالي  %10.23تعتبر

التاتيينات والموجودة في أجزاء بعض النبات مواد ميمة في الدباغة ألنيا تتكون من جزئين األول

ىو سكر العنب الكموكوز والثاني حامض الفعص  Glalic acidبشكل استر ] ، [2أما النسبة

المؤية لمرماد الكمي فقد كانت  %12.88في األوراق و  %10.52في المب وعمى أساس الوزن

الجاف  ،أن الرماد الكمي يتضمن كالً من الرماد الفسيولوجي  Physiological Ashوىو ذلك

المشتق من أنسجة النبات نفسيا والرماد غير الفسيولوجي  Non - Physiological Ashوىو

المتبقي من المواد الخارجية مثل (الرماد والتربة) الممتصقة بسطح النبات  .بينما تحدد نسبة
الرماد غير الذائب في الحامض كمية السميكا الموجودة في الرمال والترب السيميكونية

]. [30

جرى تقدير الدىن بطريقة االستخالص بالمذيبات فكانت نسبتو في األوراق  %1.26وفي المب

 %2.51وىي نسبة قميمة جداً اضافةً الى كثافة ولزوجة الدىن العالية ] [31وتمثل الدىون جزءاً

من مكونات أغشية الكموروبالست والمايتوكوندريا في األوراق ] [16أما نسبة األلياف فمم تتجاوز

 %5.3و  %3.1لكل من أوراق ولب أكي الدنيا عمى التوالي  ،واأللياف الطبيعية ىي مركبات

كاربوىيدراتية مؤلفة وسكريات متعددة ] . [28تم قياس درجة االنتفاخ لمجفف أوراق ولب نبات

أكي الدنيا  Loquatجدول(  )4وجد أن االوراق تحتاج الى  2 – 1ساعة لمتشع والى الوصول
الى حالة االتزان في حين احتاج المب الى  48ساعة لموصول الى االتزان  ،وتعد طريقة قياس
االنتفاخ خاصية ميمة لمعرفة حركية المركبات الكيميائية العضوية وتأثير درجة الح اررة عمييا

شكل (  )1,2وخاصة المركبات الطبية والبوليمرية الصناعية

] . [27أظيرت مطيافية األشعة

تحت الحمراء بتقنية ) (FTIRعدة امتصاصات مميزة والتي من خالل االستدالل عمى المواقع

والمجاميع الفعالة الموجودة في أوراق ولب نبات أكي الدنيا ] [25والتي بينت بالتفصيل بجدول

(. )5
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ان االختالف في النتائج الخاصة بكمية ونوعية نسب المكونات الكيميائية في أوراق ولب نبات
أكي الدنيا عن تمك الواردة في ) (Tropical plant 2008يعزى الى االختالف في الوسط

والظروف البيئية وكذلك طرائق القياس المستخدمة في التحميل الكمي والنوعي لمنبات  ،وتعد

خواص التربة الكيميائية والفيزيائية ومسامية التربة وحامضيتيا من العوامل الميمة التي تدخل في

تحديد نسبة ونوعية المكونات الفعالة فيما تشكل الظروف البيئية مثل الضوء والرطوبة والح اررة
واالرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر البعد والقرب عن خط االستواء وطرق الحصاد

والمعامالت الوراثية كالتطفير والتيجين وىي عوامل ميمة في تحديد النسب النوعية والكمية ألي

نبات ] ، [5,3أن وجود جميع ىذه المركبات في جزء واحدمن النبات أو اكثر يكون لو فائدة
طبية وعالجية وىذا يمكن ان يغير شيوع استعمال جميع أجزاء شجرة أكي الدنيا في الصين

واليابان لألغراض العالجية فضالً عمى ان نتائج تحميل المكونات األساسية يعزز ىذه الفائدة مما
يشجع عمى استعماليا كأعشاب طبية في العالج البديل و يؤكد أىمية زراعتيا وانتشارىا في كافة

انحاء البالد .

خدول  . 1ذوببنيت اوزاق ونب اكي اندنيب انمدففت في بؼط انمريببث بدزخت  25و°
اننىع
اوزاق اكي
اندنيب
نب اكي
اندنيب

Distall
Water
D.W

Chloro
-form

Xyelen

Ethanol

Benzen

nButonol

Toluee Acete
n
n

S

N.S

W

S

W

S

V.S

S

W

N.S

W

S

W

W

W

S

S = strong
V.S. = very strong
N.S. = not soluble
)W= slightly soluble (weak
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خدول  . 2نخبئح انكشف انكيميبئي نبؼط انمكىنبث انفؼبنت في اوزاق ونب اكي اندنيب
انمحهي

N

الوكىًات الكيويائية الفعالة

1

الحاثيٌاتTannis-

2

الكاليكىسيذاتGlycosideo-

3

الظاتىًيات Saponins -

4

الملىيذات Alkaloids -

5
6

الشاجٌجات Resins -
الفالفىًات Flavones -

7

الكىهاسجٌاتCoumarins-

8

الحشتٌيات Terpenes
السحشويذات Stroides

9

الشلن الهيذسوجيٌي pH

الكاشف الوسحخذم
أ -خالت الشطاص.%1
ب-كلىسيذ الحذيذيك .%1
أ-كاشف فهلٌك .
ب-كاشف تٌذكث
ا -سج الوسحخلض الوائي.
ب -كلىسيذ الزئثك .
أ -كاشف داكٌش .
ب -كاشف دساكٌذسوف .
ج -كاشف هايش .
د-حاهض الثكشيك .
الوحلىل الٌثاجي الوحوض
كحىل اثيلي NaOH -
كشف االشعة فىق
الثٌفسجية U.V.
كاشف ليثشهاى – تيشجاسد
كاشف ليثشهاى – تيشجاسد
pH – meter
اوساق عثاد الشوس

ًحيجة الكشف
لة اكي
اوساق اكي
الذًيا
الذًيا
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

+
_

+
-

5.48

5.9

خدول  .3اننسب انمئىيت نهمكىنبث االسبسيت في اوزاق ونب اكي اندنيب انمحهي

اننسبت انمئىيت  %في
انمكىنبث االسبسيت
اوزاق اكي اندنيب
1.26
الذهي
18.26
الثشوجيي
9.44
الشطىتة
8.9
الحاثيٌات
5.3
االلياف الخام
12.88
الشهاد الوحلي
 29.77هلغن /غشام
الشهاد الزائة في الواء
الشهاد الغيش رائة في الحاهض  18.26هلغن /غشام
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اننسبت انمئىيت  %في نب
اكي اندنيب
2.51
25.39
10.23
7.8
3.1
10.52
622.24غن /غشام
110.98غن /غشام
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خدول  .4حسكيت االنخفبخ ألوزاق ونب اكي اندنيب بدزخت  25و°
اننىع
اوزاق اكي
اندنيب
نب اكي
اندنيب

اننسبت انمئىيت ندزخت االنخفبخ بؼد مسوز
15
دقيقت

30
دقيقت

45
دقيقت

60
دقيقت

75
دقيقت

90
دقيقت

120
دقيقت

180
دقيقت

240
دقيقت

12
سبػت

24
سبػت

48
سبػت

22.53

31.89

40.82

50.64

58.94

62.55

62.55

64.94

64.94

65.29

65.29

65.29

5.11

7.27

8.88

10.23

1.49

13.19

15.89

20.73

25.81

40.34

40.34

40.34

خدول  . 5حسدداث اهخصاش االشؼت ححج انحمساء نهمدبميغ انفؼبنت ألوزاق ونب اكي
اندنيب  Loqualبدهبش Shimadzu-FTIR-8400S

اننىع

مىظغ ظهىز انحصمت
انمقبست ػمهيب ًا

خىاص انحصمت

انمالحظبث

3300

قىيت ػسيعت

حسدد انمط نمدبميغ انهيدزوكسيم وانخي حظهس بشكم حىض
كبيس في انمنطقت (.)3600-2900

2940

مخىسطت مندمدت

حسدد انمط  C-Hاالنيفبحيت نمدبميغ انمثيم وحظهس هره انحصمت
مندمدت مغ حصمت انهيدزوكسيم انؼسيعت .

اوزاق اكي اندنيب
مخىسطت

حسدد انمط (  )C=O….Hوحظهس بشكم كخف نهخسدد انسئيسي .

1620

نب اكي اندنيب

1595
1242
1072

ظؼيفت

حسدداث انمط ألواصس  C=Cانهيكهيت .

3300

قىيت ػسيعت

حسدد انمط نمدبميغ انهيدزوكسيم وانري حظهس بشكم حىض
كبيس في انمنطقت (.)2800-3600

2910

مخىسطت حبدة

حسدد انمط  C-Hاالنيفبحيت وحظهس بشكم حصمت مندمدت مغ
حسدد امخصبص مدبميغ انهيدزوكسيم .

1640

ظؼيفت

حسدد مط ( )C=O…..Hوحظهس بشكم كخف نهخسدد انسئيسي

1542
1319
1257
1056

مخىسطت
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Swelling Degree %

)Time (minutes
شكم  .1حسكيت االنخفبخ نمدفف أوزاق أكي اندنيب بدزخت حسازة انغسفت

Swelling Degree %

)Time (minutes
شكم  .2حسكيت االنخفبخ نمدفف نب أكي اندنيب بدزخت حسازة انغسفت
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