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بها  ىآالف السنين و استخدمها في عالج العديد من األمراض، وأوص ذعرف اإلنسان األعشاب الطبية من

 سلباأثر، بيد أن التطور الصناعي واستخدام األدوية الحديثة مع بداية القرن الثامن عشر  ىالقداماألطباء 

ه اليوم إلى ر العالم منحاه وتوجغي ذإه األعشاب الطبية كأدوية ، لكن األمر لم يدم طويال ذاستخدام ه ىعل

 بية التي ما فتئت تتسبب في العديد مناالعتماد أكثر على النباتات المداوية كبديل طبيعي للعقاقير الطّ

  .حية لمستخدميهاالمشاكل الص بية و نفات الجاعالمضا

بعض الموفقين في  نفقد أودع اهللا سبحانه وتعالى في بعض األعشاب شفاء لكثير من األمراض، وتفن

وطرق تركيبها مع بعضها والجرعات اختيار بعض األعشاب ومعرفة خصائصها ومضارها ومنافعها 

علماء عرب ومسلمين في تعميق المعارف حول الخصائص وقد ساهم . التي ينبغي للمريض أن يستخدمها

وصف فيه  ״حقائق األدوية  األبنية عن ״ازي كتابا عن األعشاب أسماه العالجية للنباتات، فقد وضع الر

  .نبات طبي  500ما يقرب من 

بداية القرن التاسع عشر، صار باستطاعتها تحليل األعشاب لمعرفة المواد وبعد أن ازدهرت الكيمياء في 

الة فيها، واستخراجها أو تركيبها كيميائيا من مصادر كيميائية أخرى، ونتيجة الرتفاع الوعي الصحي الفع

التي ازدادت المعارف المتراكمة عن  المصنعة لشعوب زاد الطلب على العقاقير الطبيةوالعالجي بين ا

آالف السنين التي تم استخراج و  مئاتخصائصها العالجية من خالل المشاهدة، التجربة والبحث عبر 

ئية وبدأ التصنيع الدوائي للمركبات الكيميا... مستخلصاتها في صورة أدوية مثل األسبرين والبنسيلين 

 –لك ذنتيجة  -، وكان المتوقع أن تتراجععلى نطاق واسع مع إزدهار الثورة الصناعية العالجية

ال من ى استخالص الجزء الفع، حيث أدغير أن الواقع لم يكن كذلكاألمراض وتزداد السيطرة عليها، 

ن في كثير من الحاالت، على جسم اإلنسا ةبعض النباتات ثم تصنيعه كيميائيا وتناوله إلى ظهور آثار جانبي

فة في النباتات الة متوازنة ومخفّه المواد الفعذفي أن تجعل تراكيز ه -وجل عز –بينما تظهر قدرة اهللا 
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، بجانب أن النبات الواحد قد يحتوي ويمكن للجسم البشري أن يتفاعل معها برفق في صورتها الطبيعية

2،1[في معالجة المرض  الة التي تتعاون معاعلى العديد من المواد الفع[.  

بالدنا تزخر بغطاء نباتي متنوع ومنتشر في كل أقطارها ، وألجل تقويم الثروة النباتية  لك وألنذونتيجة ل

تحديدا النخيل  ا البحث بهدف تحديد منتجات األيض الثانوي لنباتات المناطق الصحراويةذاختيار ه فيه تم

ي طالما لعبته  لمساعدة ذكانة متميزة حظيت بها نتيجة للدور الهام اله النبتة من مذبه ه المثمرة لما تتمتع

وعها الدعائم ذكما منحته من جب على الظروف القاسية للحياة في البيئة التي تنمو فيها ، غلّاإلنسان في الت

التي يرتكز عليها لبناء مسكنه ومن جريدها سقفا يحميه من أشعة الشمس إضافة إلى استخدامها كوقود 

  .يالي الباردة ولطهي الطعام للتدفئة في اللّ

ي ذل في التمر الثاء والمتمذا القدر من العطاء بل كانت على مر العصور أهم مصدر للغذولم تكتف به

طاقة  ائي إلى ذباحتوائه على سكريات بسيطة سهلة الهضم واالمتصاص تتحول بسرعة بالتمثيل الغيتميز

ي يساعد على صفاء ذائية خاصة البوتاسيوم الذحيويته ، كما يعد مصدرا للعناصرالغتعيد للجسم نشاطه و

سفور، الحديد وكميات وهن والقدرة على التفكير والتركيزكما توجد به عناصر أخرى كالكالسيوم ، الفذال

ض و األلياف وبع ﴾فيتامين أ، فيتامين ب﴿لك مصدر مهم للفينامينات ذمرتفعة من الفلورين ، وهو ك

  . ]tanins ]3كالـ المواد المثبطة للجراثيم

ه ، فللتمور فائدة عالجية بالغة الألهمية تكمن في عالقتها بمعدل كفاءة جهاز كرذإضافة الى ما سبق 

المناعة من حيث عدد الخاليا المختلفة وإفراز األجسام المضادة التي تتفاعل مع السموم الخارجية و 

ي عالج األمراض الصدرية ويستخدم شراب التمر ف. ه السموم ذشفاء من هالداخلية في الجسم البشري وال

يفيد في تخفيف الحصيات الكلوية والنقرس  كما، يكافح زوغان البصر والدوخة ،طرح البلغم ،السعال ، 

  .]4[مع مراعاة أن إرتفاع السعرات الحرارية للتمور تتسبب في زيادة الوزن 
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وصلنا  ذمرة في القرآن الكريم وتجلت أهميتها في السيرة النبوية ، إ 20ا كرهذوقد زادها اهللا تكريما بأن 

  ׃ يتناسب وموضوع بحثنا بعض ما يرة حاولنا جمعثعن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحاديث ك

       ׃أمر صلى اهللا عليه وسلم بالمحافظة على النخلة فقا ل         

    » استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسهاحدكم فسيلة فان أا قامت القيامة وفي يد ذإ« •

 :و قال         

  »  أكرموا عمتكم النخلة « •

 :وقال عن التمر         

  »      بيت ال تمر فيه جياع أهله « •

 : كما قال         

ان ه كه من كان طعامها في نفاسها التمرخرج ولدها حليما ، فإنّأطعموا نساءكم في نفاسهم التمر ، فإنّ « •

اهطعام مريم حين ولدت ولو علم اهللا طعام خير من التمر ألطعمها إي   «  

 :  عن الفوائد العالجية له و قال        

• » هب الداء وال داء فيهذالتمر ي إن «  
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I. مورفولوجيا النخيل:  

في قمته تاج من   جذع غير متفرع، لها  الواحدة عبارة عن أشجار من ذوات الفلقة النخيل
  .،والجدول الموالي يوضح بعض الصفات لمختلف أقسام النخلة  ]3-1[األوراق

  

  ***جدول یوضح صفات مختلف أقسام النخلة :  -1- الجدول *** 

  الجذع
Tronc ou stipe 

م من أجل قطر يتراوح من بعض 50يصل ارتفاعه إلى 
السنتمرات إلى بضعة أمتار، قد يكون أملس أو شوكي معلم 

  .بأوراقه المتساقطة
  األوراق

Les  feuilles (palmes) 
  .)م15يصل حتى ( متجمعة كباقة في قمة الجذع، ذات حجم كبير 

  األزھار 
Les fleurs 

  .فردى أو متجمعةصغيرة متوضعة بانتظام قد تكون 

  الثمار

Les fruits 
  .تكون بأحجام متغيرة حسب النوعية

  البذور

Les graines 
  .غنية بالمركبات الحافظة ذات الطبيعة الدهنية و البروتينية

 

  ) Arecatrum (الرملية مثلمن يفضل المركبات فمنها التربة  ويتنوع النخيل حسب طبيعة

 ]Nipacocos ] (3(مثل  الملوحةة عالية من أو درج) Gaussia (الصخرية مثلأو 

  

II. التوزيع الجغرافي للنخيل في العالم :  
  

و الجدول الموالي يوضح توزيع  القارات، مختلف تنتشر النخيل في مناطق عديدة من العالم تشمل

  .]4- 2[ البعض منها



 16

  *** التوزيع الجغرافي للنخيل في العالم : -2- الجدول *** 

  مثال  ره و مكان زراعتهمصد  النوع النباتي
Le cocotier  في األصل تنمو في المناطق المدارية تزرع في دول

  ) الهند، سيرالنكا، أندونيسيا( آسيا 
  )المكسيك ، البرازيل( في أمريكا 
   .)الموزمبيق، تنزانيا، غانا (في إفريقيا 

Cocos uncifera L. 

Le palmier à 

rotin 
 .Calamus rolang L  .جنوب شرق آسيا

Le palmier à 

raphia 
كما توجد على طول السواحل  ر من مدغشقأصال

  .الشرقية إلفريقيا
Raphia farinifera ( 

gaertn) Hyl 

Les palmiers à 

huile 
 Orbiguya speciosa  .زيلابر ، )إفريقيا الغربية ( بغينيا    الكثيفةالغابات 

Barb Rodr 

Le palmier à 

cire 
 Copernica cerifera  .لشمال شرق البرازي

Mart 

Les palmiers à 

sucre 
 .Cayota urens L  .الهند، ماليزيا 

Arenga saccharifira 

Labill 

Le palmier à 

betel 
 .Areca catechu L  .شرق الهند ، ماليزيا 

Les palmiers à 

ivoire 
 Chamaerops  .و اإلكوادور بيامكولو 

humilis L. 

  

الذكر ليست الوحيدة، بل هناك العديد من األنواع األخرى حيث تحتوي العائلة  إن األنواع السابقة

و التي يتباين انتشارها حسب  [3]نوع أو أكثر 4000و) هجيسون ( جنس حسب  210ية على النخيل

أهميتها و تعدد استعماالتها في حياة الشعوب فنجد منها أنواعا قاربت على اإلنقراض و أنواعا تبلغ 
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،ويشير Ang.Chevalier [5]نوعا حسب  12الذي يحتوي على  Phoenixتواجدها كجنس  القمة في

  .إلى أهم أنواع هذه األخيرة-3-الجدول

  ***مناطق انتشارها  وPhoenix  نواع الجنسأهم أ : - 3-الجدول  ***
  

 Phoenix مساحة االنتشار  

1  Phoenix dactylifera  L. أوربا المطلة على البحر المتوسط  ،

  إفریقیا، آسیا الغربیة و أدخلت على أمریكا 

  .و أسترالیا

2   Phoenix atlantica  A. Chev  إفریقیا الغربیة  و جزر الكاناري.  

3  Phoenix canariensis  Chabaud  جزر الكناريشبھ جزیرة الرأس األخضر،  

4  Phoenix reclinata  Jacq   آسیا(إفریقیا اإلستوائیة و الیمن(.  

5  Phoenix sylvetris  Roxb  الھند، الباكستان الغربیة.  

6  Phoenix humilis  Royle   الھند، برمانیا، فیتنام

 )Cochinchine(الجنوبیة

7  Phoenix hanceana  Naudin  الصین الجنوبیة، تایوان )Formose( 

8  Phoenix roebelinii O'Brien  سیالن، شمال الفیتنام)Tonkin( ،

Annam 

9  Phoenix farinifera  Roxb   ،الھند، سیالنAnnam 

10  Phoenix rupicola  T. Anders   الھند)Sikkim(  

11  Phoenix acaulis  Roxb  بنغال  

12  Phoenix paludosa Roxb   ،بنغالTenasherine ،Andaman ،

Nikobaren تایالندا، فیتنام ،

  ، سومطرة )Cochinchine(الجنوبیة
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   : ك أنواع جديدة مهجنة مثالإضافة إلى هذه األنواع، هنا 

 Phoenix dactylifera × Phoenix sylvestris ، Phoenix dactylifera× Phoenix canariensis 

  .L.         Phoenix dactylifera: و النوع الذي سيكون المحور األساسي لدراستنا هو

  

III. المنتج للتمور النخيل:   Phoenix Dactylifera L.        
  

يت النخلة منذ قديم الزمان بمكانة خاصة في حياة الشعوب حيث تسابق األدباء و الشعراء لطالما حظ

إلى االستئثار بها وزادها اهللا علوا بذكرها في القرآن الكريم، و أهمية لما ذكرها رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه و سلم في العديد من األحاديث الشريفة

اح و الخير حيث وجدت في رسوماتهم و زخارفهم حتى أنه فقد اعتبرها قدماء المصريين رمزا للنج

  الدولة الحديثة وطبعها القرطاجيون في القطع النقدية  ذعثر في قبورهم على بلح صالح لألكل من

  .و التماثيل

تذكارا لدخول المسيح عليه السالم مدينة " أحد السعف " أما المسيحيون فكانوا يحملون السعف في عيد 

حيث استقبله الشعب حامال سعف النخيل مع أغصان الزيتون فأصبحت تعتبر رمزا  أورشليم ظافرا

  .[6]للسالم

III.1 .تسميتها:  

اإلغريقي األصل ) ثيوفرسوس ( إلى ما قبل الميالد من طرف العالم النباتي  Phoenix  تعود تسمية 

التي ال تضم -خلة  فنسبها إليها حيث أثناء عودته من رحلته إلى اليونان أول ما رأى  لما مر بفينيقية الن

   . [7] -أرضها اآلن من النخيل شيئا

م 1734عام  Linnéأما تسميتها العلمية و المعروفة إلى يومنا هذا فقد كانت من طرف العالم النباتي 

Phoenix Dactylifera L.  [1]   حيثPhoenix  اإلغريقية القديمة الكلمة مشتقة  من  Phoiniks  
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  :فتنقسم إلى قسمين dactylifera و  

 dactylus   المشتقة من اإلسم اإلغريقيdaktulos نسبة إلى شكل  عو الذي يعني أصب

 .الثمرة

 Fera  الثمرةحامل  أي(بمعنى احمل(  palmier dattier. 

III.2 .التصنيف النظامي للنبتة :  

و ھي العائلة   palmaeنخیلیة إلى العائلة ال (.Phoenix dactylifera L ) المنتجة للتمورتنتمي النخیل 

أن ھذه العائلة من أقدم العائالت ) م Corner )1966ویعتبر  palmalesالوحیدة التي تنتمي إلى الرتبة 

   : ، ویمكن تصنیفھا على النحو التالي[6] النباتیة المزھرة إن لم تكن األقدم على اإلطالق 

  

 spermaphytes Embranchement  الفرع

 angiospermes Sous embranchement  تحت الفرع 

 monocotylidones classe  الصنف

 Asteridae Sous classe  تحت الصنف

 Arecales (palmales) ordre  الرتبة

 Arecaceae (palmae) famille  العائلة

 Phoenix genre  الجنس

 dactylifera espèce  النوع 

III.3 .النخيل المثمرة في العالم:  

البعض اآلخر  هاونسب) العراق(البعض لبابل  هاصلي للنخيل فنسب ن األاآلراء حول الموطلقد اختلفت 

وأنه يحتمل ...«لألحساء بالجزيرة العربية وفي ذلك يقول ابن وحشية أقدم مؤرخي العرب في الزراعة 

 أن تكون جزيرة حرقان الواقعة على الخليج العربي بالبحرين هي الموطن األصلي الذي نشات فيه



 20

األغلبية إلى المناطق الجافة  وشبه الجافة من ها تنسب و،][7  »النخلة المثمرة ومنها انتقلت إلى بابل

  .العالم القديم وانتشرت بعد ذلك 

رقية إلفريقيا سواء كنبتة شوقد بدأ انتشارها من موطنها األصلي من طرف العرب إلى السواحل ال

أوائل الرحالت التي قام بها المالحون األوربيون في -طويلة وبفترة  - مثمرة أو نباتات للزينة، هذا قبل

وأيضا إلى مدغشقر  Mascareignesإلى جزر القمر و  XVIIIو  XVIIوفي القرون   XVالقرن 

  .مؤخرا فقط  إلى جنوب إفريقيا وإلى أستراليا  XIXو في القرن 

أي بعد اكتشافها بفترة قريبة   XVIالقرن  فقد تم إدخالها في أوائل) القارة األمريكية(وإلى العالم الجديد 

  ][1. توضح توزيع النخيل المثمرة في العالم القديم -1- رقم  والخريطة
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  توزیع النخیل في العالم القدیم: -1- خریطة
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أما اآلن فقد تأثر توزيع وانتشار النخيل المثمرة في العالم بمدى أهمية الثروة في المجال اإلقتصادي 

، الشرق األوسط والواليات المتحدة األمريكية في  للدول حيث تعرف انتشارا واسعا في شمال إفريقيا

 -2-رقم حين أنها في غير هذه المساحات وجهت  كزراعة خفيفة أو حفظت كنباتات للزينةوالخريطة 

وكذا النقاط السوداء  مثل األشرطة الموضحة باللون األسودتحيث  توضح توزيع هذه النخلة في العالم 

   .]1[المثمرة مناطق إنتشار النخيل في الخريطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III.4. النخيل المثمرة في الجزائر: 

خثمة، : مناطق مختلفة مثل في) تحت نوع  55  حوالي( التمر بالجزائر  نخيل  ن أنواعتزرع الكثير م

، الغرس، تكربوشت: هم هذه األنواع مزاب، وادي ريغ، بسكرة، زيبان ، وادي سوف، وغيرها وأ

، دقلة نور، ثوري، كسبة، زمرة ميمون، أحمر مساب، حميرة باإلضافة إلى أنواع بودروة، دقلة بيضاء

 توزیع النخیل المثمرة في العالم: -2- خریطة
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نخلة في الهكتار، وتكون هذه الكثافة  120إلى  100أخرى كثيرة، حيث تزرع النخيل المثمرة بكثافة 

 350إلى تصل حتى إذ محترمة في المزارع الصناعية  في حين في الحدائق التقليدية تكون أكبر بكثير

 .[8]و قورارة  نخلة في الهكتار في حدائق توات 500ائق مزاب و دفي الهكتار في ح نخلة

في وسط واحي هي بمعدل  لالستغاللسنة ، لكن الفترة القصوى  70تتعدى مدة حياة النخلة المثمرة   

يعود في أغلب األحيان إلى صعوبة الحفاظ على النخيل التي تكون  االستغاللسنة، والحد من  50

  وارتفاع مهم ) سم 35إلى  30( جد ضعيف  هاراقطأ ة جذوعها متدهورة أو تكونأنسج

  .) م 15أكثر من ( 

بتطور يمكن مضاعفة النخيل المثمرة إما عن طريق نباتي أو جنسي، طريقة اإلنتاج النباتي مؤمنة 

عندما  drageonsالمؤدية إلى فسائل تسمى، )  palme(الفرعية، الموجودة في إبط السعفة  مالبراع

عندما تنمو في وسط الجذع، في العموم  gourmonsتنمو في الجزء القاعدي للجذع، وتسمى 

 ×فسائل  10(التي تنتجها بمعدل  (les drageons )تتضاعف النخيل المثمرة عن طريق نباتي بفضل 

من حيث يختلف هذا العدد حسب نوع وعمر النخلة، مثال األنواع جيهل وبوفقوس تنتج ) سنوات 10

فسائل  10إلى  5فسيلة في سنواتها الخمس األولى بينما النوعية بوستامي ال تطرح إال من  50إلى  40

  .في نفس الفترة لكن لمدة أطول  في حياتها

 السقي ، إلى عمره ووزنه عند الغرس، األسمدة ،إلى نخلة )أي الفسيلة( drageonsيعود نجاح تطور  

  .تقنية النقل و

التي  bioclimatique)(نخيل يعتمد بصفة مباشرة على الشروط الحيوية المناخية واختالف توزيع ال

في طولقة أو بسكرة من النوعية  الرفيعة  في حين أن نفس " دقلة نور" نجد مثال  ،يتحملها كل نوع

 -3- رقم ، والخريطة [9]أقل جودة و بصفة عامة جاف نوعا ما واب هأتي من مزي الذيالنوع 

  :شار النخيل المثمرة في الجزائرتوضح مجال إنت
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لون ، طول ( والسعفات ) لون، حجم( تتم التفرقة بين األنواع عموما حسب نشاط النخلة وشكل الثمرة  

ويمكن تعريف بعض هذه األنواع بفضل خصائص ) السعفة وكذلك حجم وثبات الشوك على السعفة

  .الغرس  من بين هذه األنواع اخترنا نوعا معروفا و هو .بيوكيميائية

III.5.  الغرس :النباتيالنوع  

 
  

  

 رتوزیع النخیل المثمرة في الجزائ: -3- خریطة
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الواطئة من بالد الجزائر، الثمرة ذات شكل بيضوي منعكس تنتشر زراعته بكثرة في المناطق 

 التمر أمابري في دور الرطب، وعناللون ال إلى عند اكتمال نموها يتحوللكن   ،لونها أصفر ،مستطيل

إلى  100لونه أحمر مسمر، اللحم لين القوام قليل األلياف ذو طعم حلو جدا، تحمل الشجرة حوالي 

  .[10]كلغ وهي من األصناف التي تنضج ثمارها مبكرا  150
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 [11]:خصائص عامة 

یع ة   وافر في الزیبان، وادي س وف، وادي ری غ، الم زاب، ورقل ة و متلیل ي، یك ون كثی را ف ي المن          التوزیع الجغرافي

  ونادرا في قورارة تیدیكلت و الطاسیلي

  بالنسبة للمناطق األخرى اكتوبر-اوتجوان في تیدیكلت،   تاریخ النضج

  ر  في المناطق األخرىأكتوب-رسبتمبشھر جویلیة في تیدیكلت،   تاریخ الجني

  طازج  أو محفوظ  استعمال التمر

  في كیس خیش في تیدیلكت محشومھروس  أو  طریقة الحفظ

  ممتازة إلى جیدة  ویمتق

  )حارة( ساخنة   ھضومیة

  مھم  تشجیر

  مھمة  قدرة الطرح

    

  :خصائص مورفولوجية. 
 

  البذرة                   الثمرة                      

  مستوي  الشكل  )منتصبة(مستقیمة   شكل الثمرة

  متوسط  الحجم  متوسط  حجم

  2/3إلى  1/2  ثمرة/البذرة  غ 340إلى  94  ثمرة20وزن 

  غ 21إلى  14  بذرة 20حجم   أصفر  )بلح(لونھا 

  بني  اللون  أصفر ذھبي) ambrée(بني أو عنبري   )تمر(لونھا 

  أملس  السطح  مجعد  مظھر القشرة الخارجیة

  متغیر  )sillon(شكل الشق   معدوم  )الفساد(التغیر 

  وسطي  ثقب اإلنتاش  لینة إلى نصف لینة  صالبة الثمرة

  معدومة  نتوءات  )مرن(سھل التشكل   )لدونة(قابلیة التشكل 

  قصیرة  سویقة  )ذو ألیاف(لیفي   النسیج

  ملتصق  غالف  معطر  الذوق

      بارز  )calice(شكل الكأس

 

                      السعفة                      

                

  طلعة                   

  سم 180  الطول  سم 510إلى  370  طول السعفة

  منتصب  اتجاه  سم 95إلى  60   سعفةعرض ال

  أصفر برتقالي  اللون  40إلى  30  سم50كثافة األوراق على 

      21إلى  14  سم50كثافة األشواك على 

      سم  11  طول األشواك من الوسط
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IV.  .أهم الدراسات المنجزة عن النخيل المثمرة: 

ة دور المركبات الفينولية للنخيل بعض البحوث البيولوجية هدفها دراس  من خالل بحثنا المكتبي وجدنا

المثمرة في الدفاع الحيوي ضد بعض األمراض كالبيوض الذي يعد أخطرها على اإلطالق في وقتنا 

: ، كما وجدنا دراسات حول فعالية بعض أنزيمات األكسدة الفينولية في النخيل كـ ]12[الحالي 

péroxidase  وpolyphénoloxidase  الفعالية ضد المؤكسدة لبعض  أو حول ]13،14[و غيرها

كالتي أجريت على ثالث أنواع  anthocyanines، caroténoides، phénoliques  :المواد مثل 

  ].15[مختلفة من التمور الطازجة و المجففة من مناطق مختلفة في عمان 

ناول بالدراسة نوعا أما بالنسبة لدراسة المركبات الفينولية الموجودة في النخيل المثمرة فقد وجدنا بحثا ت

و كانت ) Deglet noor )Phoenix dactyliferaذو جودة عالية من التمور المسماة دقـلة نور 

  ] :16[ -4- المركبات الفالفونيدية المتحـصل عليها من الثمرة هي الموضـحة في الجدول 
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***في دقلة نوريكوزيدية الموجودة الفالفونيدات الجل: -4-الجدول***               

 

 

 

 

Peak Compound [M+H+]+ 
(m/z) 

Major fragments 
            (m/z) 

1 Rhamnosyl dihexosyl 
quercetin sulfate 

853 773([M+H]+-Sul),627([M+H]+-Rham- Sul), 
465([M+H]+-Rham-Glu-Sul),  
303 ([M+H]+-Rham-Glu-Glu-Sul) 

2 Rhamnosyl dihexosyl 
methyl quercetin 

787 641([M+H]+-Rham),479([M+H]+-Rham-
Glu), 317([M+H]+-Rham-Glu-Glu)   

3 Apigenin di-C-
hexoside 

595 557,559,541,523,457,427,355,325 

4 Rhamnosyl dihexosyl 
luteolin 

757 611([M+H]+-Rham),449([M+H]+-Rham- 
Glu),287([M+H]+-Rham-Glu-Glu)   

5 Dihexosyl luteolin 
sulfate 

691 611([M+H]+- Sul),529([M+H]+- Glu),  
287 ([M+H]+ Glu-Glu- Sul)     

6 Rhamnosyl dihexosyl 
methyl luteolin 

771 625([M+H]+-Rham),608([M+H]+- Glu), 
301([M+H]+-Rham-Glu-Glu)   

7 Rhamnosyl hexosyl 
luteolin 

595 449([M+H]+-Rham), 
287([M+H]+-Rham- Glu)  

8 Rhamnosyl hexosyl 
quercetin 

611 465([M+H]+-Rham), 
303([M+H]+-Rham- Glu) 

9 Rhamnosyl hexosyl 
luteolin 

595 449([M+H]+-Rham), 
287([M+H]+-Rham- Glu) 

10 Dihexosyl quercetin 627 303([M+H]+-Glu-Glu)   
11 Rhamnosyl hexosyl 

methyl quercetin 
625 479([M+H]+-Rham), 

317([M+H]+-Rham- Glu) 
12 Rhamnosyl hexosyl 

methyl luteolin 
609 463([M+H]+-Rham), 

301([M+H]+-Rham- Glu) 
13 Hexosyl luteolin 

sulfate 
529 449([M+H]+- Sul),287([M+H]+ Glu- Sul)     

14 Hexosyl methyl 
luteolin sulfate 

543 463([M+H]+- Sul), 
301([M+H]+ Glu- Sul)     
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I. تعريف: 

أكثر ما اهتم به الباحثون مند األزل و حتى اليوم ما تجود به الطبيعة من خيرات و منتجات نباتية و 
لك لألهمية البالغة للمركبات الطبيعية المحتوات بداخلها فقد كان تركيزهم أكثر على المركبات التي ذ

ة متعددة الهياكل البنائية و من أهمها منتجات ثانوية أيضية تعرف تتصف بالخاصية الفينولي
 ].1[فالفونيد  طبيعيا من النبات  8000استخراج أكثر من  لك أنه تمذبالفالفونيدات و دليل  

و تعني أصفر و هي عبارة  flavusمصطلح فالفونيد في اللغة األجنبية مشتق من الكلمة الالتينية    
صفراء موزعة في جميع أجزاء النبات كثيرة التواجد في الجزء الهوائي منه ،  نباتية تعن صباغا

،  توجد في الفجوات على مستوى الخلية ]2[مسؤولة عن ألوان األزهار، الفواكه و أحيانا األوراق
كري بها و هي تتمركز في أدمة األوراق ا الرتباط الجزء السذبشكل إتيروزيدات منحلة في الماء و ه

، ]3[أما في حالة األزهار فهي تتمركز في خاليا البشرة . تتوزع ما بين األدمة و الطبقة الوسطيأو قد 
فتتمركز ) مثل الفالفونيدات عديدة الميثوكسيل (  ةأما الفالفونيدات التي تنحل في المذيبات غير القطبي

  ].4[الخلية  مسيتوبالز يف

و الذي صنفها  Albert Szent-Gyorgiy  الحيويةاكتشفت الفالفونيدات من طرف عالم الكيمياء  وقد
أما كلمة فالفونيد فقد ]. 5[و أدرك أنها تزيد و تعزز من دور الفيتامين  ﴾أ﴿على أساس أنها فيتامين

التي تملك  ت، إشارة إلى جميع الصباغا Hinreinerو Geissmanم من طرف  1952أدخلت عام 
ميائية ياحية الكلة من النّ، التي هي وثيقة الصّ]6[ )2( اناتإضافة إلى االنثوسي )C6-C3-C6  )1الهيكل  

  ] . 7[بالفالفونيدات 
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II. األقسام المختلفة للفالفونويدات:  

 و يوضح  ]C  ( ]8 الحلقة( قسما حسب درجة تأكسد النواة البيرانية  12يمكن تقسيم الفالفونويدات إلى 

.ه األقسام و ألوانها مع بعض األمثلةهذالتالي مختلف  الجدول  

VUتحت أشعة  بعض الفالفونويدات المعروفة مع ألوانها  -5-الجدول  

 

O

OH

O

O

OH
R

OH

HO

5

7

3'

O

O

OH
R

OH

HO

5

7

4'

3'

O

O

OH
R

OH

HO

5

7

4'

3'

O

O

OH
R

OH

HO

5

7

4'

3'

OH
H

H

Classe Sous classe Coloration Structure Exemple

2-phenyl-
benzopy-
rilliums.

2 -
p h

e n
yl

-
ch

r o
m

o n
es

Anthocyanes Rouge,violet
ou bleu

Flavones

Flavonols

Flavanones

2,3 dihydro-
  flavonols
       ou
 flavanonols

Violet

Jaune

Jaune

Jaune

Apigénine
(R = H)

Lutéoline
(R = OH)

Kaempférol
(R = H)

Quercétine
(R = OH)

Naringénine
(R = H)

Eriodictyol
(R = OH)

Dihydrokaempférol
(R = H)

Dihydroquercétine
(R = OH)

OH

H

1

2

34
6

8

OH

HO

HO R
pelargonidine
 

Cyanidine
(R = OH)

4'

4'

OH



 34
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:خصائص الفالفونويدات  .III 

دراسـات كثيـرة   الفالفونويدات هي أكثر المركبات الفينولية انتشارا في المملكة النباتية،و قد حظيـت ب 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمركبـات      . لمعرفة السبب الذي يجعل النبات ينتج مثل هده المركبـات 

  :الهيدروكسيلية، و تتصف الفالفونويدات حتما بخواص المركبات الفينولية حيث
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  ).هيدروكسيل الصوديوم( وابة في القواعد القوية مثل ذتعتبر مركبات ذات صفة حمضية ضعيفة  -

لمركبات التي تحمل عدد أكبر من مجموعات الهيدروكسيل الحرة أو التي تحتوي على جزيئة سكر ا -

           .الماء ، الميثانول، اإليثانول: تتميز بالصفة القطبية ، و عليه فهي ذوابة في المذيبات القطبية مثل

ل عددا اكبر من مجموعـات  المركبات األقل قطبية مثل االيزوفالفونات و كذلك الفالفونات التي تحم -

  ]9[ .األسيتونو  يثرإلرم أو اوثوكسيل  تذوب في الكلوروفيالم

، من اجـل   C  معظم الفالفونيدات يتم هدمها في ظروف قاعدية قوية و هذا بتكسير الحلقة المتباينة  -

 على مستوىهذا ثبت بأنها ليست سامة بالنسبة لإلنسان و الثدييات أين يتم تهديمها في ظروف قاعدية 

  : ]10[وفقا للمخطط التالي مثال تين يتم تهديم الكرس فيما.األمعاء
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:-1-المخطط  *** تفاعل هدم مركب الكرستين *** 

 



 36

III.  ׃الدور البيولوجي  

أن  لقد تم دراسة الخواص البيولوجية للفالفونيدات بشكل واسع حيث أثبتت تجارب عديـدة و مكثفـة   

  :ا من خاللذو ه ]11[ثوكسيل لها فعالية ضد الخاليا السرطانية يبعض الفالفونويدات عديدة الم

   .بمساعدته على مقاومة و تدمير الخاليا السرطانية ذلكتقوية الجهاز المناعي و -1

  .]11،12،13[ات خاصية مضادة لألكسدة ذاقتناص الجذور الحرة المؤكسجة ، فهي  -2

، مضـادة  ]12، 11 [ ،مضـادة للحساسـية  ]15، 14 [ مضادة لاللتهاب تأثيراتا لها البعض منه إنو 

    ، مضـادة للفيروسـات  ]17، 11[، مضادة للبكتيريا]11،16[، مضادة للتشحم الكبدي ]11-8 [للتشنج 

، و تستعمل أيضا كمسكنات و مدرات للبول و مخفضـات لنسـبة   ]20[، مضادة للمكروبات ]18،19[

  .]21[الكولسترول 

حيـث توصـلت   . للفالفونويدات و تأثيراته العالجية ةو قد لوحظ أن هناك عالقة بين التركيبة الكيميائي

األبحاث إلى أن الزيادة في عدد مجاميع الهيدروكسيل على الحلقتين ينتج عنه زيادة في النشاط المضاد 

فـي حـين بينـت     ]8[شاط ا النهذالمسؤولة عن C3   C– 2للورم ،كما تعتبر الرابطة المضاعفة بين 

   C3  C– 2، الوظيفة الكربونيليـة و الرابطـة الثنائيـة بـين    3ثوكسييدراسات أخرى أن مجموعة  م

  .]22،23 [أساسية في مالحظة التأثيرات المضادة للفيروسات

  .]27-24 [نوليةيو الجدول الموالي يظهر الفعالية البيولوجية لبعض المركبات الف
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.ة البیولوجیة لبعض المركبات الفینولیةالفعالی: -6- الجدول  

Polyphénols عدیدة الفینوالت   Activites الفعالیات    

Acides phénolques 
Cinnamiques et benzoiques 

Anti-bactériennes 
Anti-fongiques 
Anti-oxydantes 

Coumarines Protectives vasculaires 
Anti-oedémateuses 

Flavonoides 

Anti-tumorales 
Anti-cancérigènes 
Anti-inflammatoires 
Anti-oxydantes 
Hypotenseurs et diurétiques 

Anthocyanes Protectives 
Capillaroveineux 

Proanthocyanidine. 

Effets stabilisants sur le collagène 
Anti-oxydants 
Anti-tumorales 
Anti-fongiques 
Anti-inflammatoires 

Tannins galliques 
Et catéchiques Anti-oxydantes 

IV. ׃يدات نوفاالصطناع الحيوي للفال  

ـ  1921يدات، اقترح روبنسن عام نوفمن خالل دراسات و تحاليل أجريت على استبدال أنوية الفال ن أب

   C6 و وحدة) رات الكربونذ 3و   B النواة(   C3 –C6 ه المركبات بيوجينيا مشتقة من الجملتينذه

أن اصـطناع   1953بـإعالنهم فـي    Birch Bonovanو تم تطويرها من طرف  ] A ](28النواة( 

  .-2-المخطط  و وحدة من حمض السيناميك أستراتالفالفونويدات يأتي من ثالث وحدات 

  .و المخطط الموالي يوضح هيكل الفالفون مع تحديد مصدر كل كربون
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-2- المخطط   
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OH

HO

 

  .Neish, Wathin, Undehill  من طرف 1957هده النظرية تجريبيا عام  إثباتد تم و ق

  دور حمض الشيكميك في تكوين الحلقة البنزينية  1955سنة Davis  ] 29 [-أثبت العالم  كما

  .-3-لك بدءا بالجلوكوز المخططذو السلسلة الكربونية الثالثية و 

 B  و أن الحلقة. لتراكم الفينوالت في النباتات األساسيو هكذا فان طرق حمض الشيكميك تمثل النمط 

  .ا المسلكبهذالجانبية للفالفونويدات تتشكل 

 

 

 

 

  فنیل بروبان

  مجموعة كربوكسیل األسیتات

  مجموعة میثیل األسیتات
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  -3- المخطط 

المتأتية من تثبيـت مجموعـة     Aو عليه فانه يحدث تكثيف لثالت جزيئات من مالونيل مرافق األنزيم

  :على النحو التاليP-coumarique على CoA  الكربونيل على اسيتيل 
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-3- تابع للمخطط   

  .حيث يعتبر الشالكون النواة الرئيسية التي تنحدر منها مختلف هياكل الفالفونويدات 

  :يوضح بعض الهياكل الفالفونويدية التي تنحدر من الشالكون -4-و المخطط 



 42

HOOC

O

O

OH

O

OH

OO

O
enzyme

O

3x

chalcone synthétase
ou flavanone synthétase

4-Coummaroyl-CoA
Malonyl-CoA

intermediaire
hypotherique
en C15

O

O

O O

O

OH

HO

OH

OH

OH

HO

OH

OH

OH

OH

OH

HO

O

O

O

OH

OO

OH

HO

OH

OH HO

OH

OH

flavonechalcone

isomerase

flavanone

anthocyanidine
flavonol

CoAS CoAS

H

dihydroflavonol
 

-4- المخطط   

 



 43

V. ׃للفالفونيدات ةالدراسة الكيميائي  

يتم االصطناع الحيوي للفالنويدات في الجزء الهوائي للنبتة الرتباطه بالعامل الضوئي لذا فـإن عمليـة   

  .استخالص الفالفونويدات تتم عموما على هذه األجزاء

  :االستخالص )1

العضوية لفصل المواد من مخاليطها لكن قبل الشروع  ءي الكيمياتستخدم تقنية االستخالص بالمذيبات ف

التـي قـد    اإلنزيميةتفاديا للتفاعالت االشتغال على النبات مجففا وذلك  يستحسن في عملية االستخالص

لمركبات الفنولية يسـتحب االسـتخالص بمحاليـل    ،بالنسبة لتحدث تغيرات على المركبات المستخلصة

  .]30،31، 8[يثانول، اضافة الى الماء بنسب مختلفة حسب حالة النبات المثانول، اإل: كحولية

بعد التركيز و التخلص من أكبر كمية ممكنة من الكحول المستعمل، تعامل الرشاحة المائية بإيثر 

التخلص من المركبات الطبيعية ذات القطبية سائل، حيث يتم  –عن طريق استخالص سائل البترول 

 :مختلف المركباتل روفيل بعدها يتم استخالص انتقائي، التربينات و الكلوالدهون: الضعيفة مثل

خالت اإليثيل و البوتانول حيث  :مختلفة التراكيب و القطبية، أكثر المذيبات استعماال اتالفالفونيدك

كر بينما يستخلص يساعد األول على استخالص االجليكونات عديدة الهيدروكسيل و كذلك أحادية الس

و يشير  ،C- glycosideااليثروزيدات من نوع  كر ودة السـنيدات عديوب الثاني الفالفـالمذي

  .إلى مختلف مراحل عملية اإلستخالص - 5 -المخطط 
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مرات  ×3 )8/2(أو)7/3)(ماء - كحول:(ـالمعاملة ب- 1                                                        
  .ساعة 24مع التجدید كل                                                                        

  .      الترشیح-2                         
  
  
  

  .یركز  - 1
 .یعامل بالماء المقطر - 2                                             

  .یترك لیلة ثم یرشح - 3                
 

 
  .یثر البترول ا:ـالمعاملة ب-1                                                                       

 .    الترشیح-2                                                                       
 
 
 
 
 

 .إضافة خالت اإلیثل مرة واحدة-     
 
 
 
 
 

 .إضافة البوتانول-  
 

.                                                                                                                            بخیرت -  
 

 تبخیر -  
                                                                                                .                                             

 
 

 
 

  *** طریقة استخالص الفالفونیدات من النبات - 5- المخطط ***                 
                               

  

 المادة النباتیة 

 )المیثانول(محلول الكحولي    

 الراشح   

 الطور المائي   ایثر البترول مستخلص

 الطور المائي   الطور العضوي 

  الطور المائي
 یستغنى عنھ

 الطور العضوي 

مستخلص خالت اإلیثل    مستخلص البوتانول  
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   ׃الكشف عن الفالفونيدات )2

فـي   -االجليكونـات، االيثروزيـدات   -هناك مجموعة من التفاعالت تسمح بالكشف عن الفالفونيدات

المستخلصات الخامة و يعتبر التحليل بكروماتوغرافيا الورق و بمطيافية األشعة فوق البنفسـجية هـو   

  . المستخلصاتا النوع من الدراسة األولية المألوفة و المهيمنة على هذ

معظم الفالفونيدات ال يكون مرئيا مباشرة على كرومـاتوغرام الـورق باسـتثناء األرون،الشـالكون،     

   عنـد  ( لذا تتم دراسة الكروماتوغرامات إما بالفحص باستخدام األشـعة فـوق البنفسـجية   .نيناألنتوسيا

، قبل و بعد الرش بأبخرة محلـول مركـز مـن    AlCl3قبل و بعدالرش بكلوريد االلومنيوم) م.ن 365

حيث يعطي نوع و تغير التوهج، معلومات أولية هامة و مفيدة عن طبيعـة الفالفونويـد    NH3رذالنشا

شعة فوق البنفسـجية  األتحت  ةالعالقة بين لون المركب و بنيته الكيميائي -7-موجود و يوضح الجدول ال

   .] 5،32[من غير استعمال أبخرة النشادر و مع استعمالها

  .عالقة لون المركب و بنیتھ الكیمیائیة تحت األشعة فوق البنفسجیة مع و دون النشادر:-7- الجدول   

  

  

 

 

  

 

 

Flavones, flavonols (3-OR, 5-OH, 4’-
OH) 
Flavones(6-OH, 8-OH) 

Flavonols (3-OH, 5-OH), 
 

 لون البقعة تحت االشعة فوق البنفسجیة
 

رذدون نشا ذرمع وجود النشا   

5-OH flavones, 5-OH flavonols(3OR , 
4’-OH) 

Flavones (5-OR), flavonols ( 3-OR, 5-
OR) 

 التراكیب الفالفونیدیة المحتملة

سودأ -بنفسجي  صفر أو اصفر أ 
 مخضر       

سودأ -بنفسجي   
تغی     ر طفی     ف أو 
ع    دم تغی    ر ف    ي    

 اللون 

زرقأ  

صفر فاقع أو أ
صفر باھتأ  

صفر مخضر أ  
صفر مزرق  أ  

غیر طفیف أو عدم ت
 تغیر في اللون 
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  : الفصل و التنقية )3

ة المركبات العضوية تعتبر الكروماتوغرافيا بمختلف أنواعها التقنية األساسية األكفأ لفصل و تنقي

تعتمد تعقيدا، إذ الطريقة األنجع لفصل الكميات الكبيرة و األكثر  تعد كروماتوغرافيا العمودعموما، ف

 السيليكاجال و السليللوز و متعدد االميد الذي يعتبر االفضل لكونه: الطريقة على األطوار الثابتة هذه

فصل جميع الفالفونيديات خاصة الجليكوزدية منها و ذلك الحتوائه على الوظيفة االميدية من  يمكنُ

  .]33[ دروكسيليةالسامحة بتشكيل روابط هيدروجينية قوية مع المجاميع الهي

األفضل في كروماتوغرافيا الورق التحليلية و التحضيرية على  IIIو ، Whatman Iو يعتبر ورق  

  :  التوالي، و من أشهر المذيبات المستخدمة في هذه التنقية نجد

BAW  .الطبقة العضوية )4/1/5( )     (  بوتانول/ حمض الخل/ ماء   :S1 

.CH3 COOH     يز مختلفةحمض الخل بتراك׃ S2 

 DC   يستعان أيضا بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ذات دعامة متعددة األميد  التقنيةهذه  إلى باإلضافة

  :المستخدمة في هذه التقنية نجد المذيبات و من اشهر جملDC 11 و  6.6 

.)طولوين -مثانول - اثيل مثيل ستون( 3/3/4 :   S1 

).ماء - ثانولإي - ل ستوناثيل مثي -اسيتيل استون( 1/3/3/13 :  S2 

).مثانول -حمض الخل-ماء( 1/1/18:  S3 

).ماء -ايثانول-بوتانول-حمض الخل( 2/25/20/60:  S4 
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و يتم تنقية المركبات المفصولة باالستعانة بعمود صغير من متعدد االميد باستعمال طوليين كمذيب و 

  .خدام الميثانول كمذيبباستSephadex LH20 اغنائه بالقليل من المثانول ثم عمود من 

  :التعيين البنيوي للفالفونيدات )3

  :السلوك الكروماتوغرافي. 1.4

الكروماتوغرافي للفالفونيدات نحصل على معلومات تفيدنا في معرفة بنى هذه من خالل السلوك 

   .االحتباساللون اإلستشعاعي و ثابت : المركبات،و هذا السلوك يتمثل في

  ׃ثابت االحتباس 1.1.4

:ن تحديد قيمة ثابت االحتباس كما يلييمك  

 

  

  =   =  Rf  

  

ا كان المركب أجليكونا أو ايتروزيدا ذيبات نخلص ما إذفي مختلف الم االحتباسمن خالل قيمة معامل 

وكسيل بالنسبة لألول أو أحادي أو ثنائي السكر بالنسبة للثاني ، و تزداد ثا كان عديد الميذا ما إذکو 

 . [34] لمعامل عند استعمال شواهد معروفةا اهذأهمية 

 

 

 

 

 المسافة المقطوعة من طرف المركب من نقطة البداية

 المسافة المقطوعة من طرف المملص من نفس النقطة

X 
 
X0 

X

X0
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  .ببنیة الفالفونیدعالقة      : -8-الجدول 

Rf بنیة الفالفونوید 

 زیادة في مجامیع الھیدروكسیل زیادة في قیمة ثابت االنحباس في المذیبات المائیة

مة ثابت االنحباس في المذیبات نقصان في قی

.المائیة  
.لمثیلة مجامیع الھدروكسی  

 نقصان في قیمة ثابت االنحباس في المذیبات
.الكحولیة  

5.لة الھدروكسیل في الموقع مثی  

المائیةبت االنحباس في المذیبات زیادة في قیمة ثا   

  :اعيعاللون اإلستش .2.1.4

 تتميز الفالفونيدات بأنها تعطي ألوانا معينة تحت األشعة فوق البنفسجية تساعدنا على التعرف على بنية

الفالفونيد، فمثال ظهور اللون األصفرأو األصفر الباهت يدل على أن المركب عبارة عن فالفونول به 

  . 5أو هيدروكسيل حر في  3هيدروكسيل حر في الموقع 

  :التقنيات الطيفية. 2.4

ضاف إلى تلك التي تحصلنا عليها من السلوك هامة ، تُ تعطي هذه التقنيات معلومات جد

  : و تتمثل هذه التقنيات في . لنحدد بها بنية الفالفونيد المستخرج  الكروماتوغرافي

  .مطيافية األشعة فوق البنفسجية  -1

  .مطيافية الرنين النووي المغناطيسي-3

 .مطيافية الكتلة-2

  ׃مطيافية األشعة فوق البنفسجية  1.2.4

 تثبیت جلیكوزید

Rf 
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أو مطيافية الرنين    SM(FAB,IE)بالرغم من التطورات المعتبرة التي قطعتها تقنيات مطيافية الكتلة

من أهم الوسائل تبقى مطيافية األشعة فوق البنفسجية  أنإال  RMN ( 13C , 1H)المغناطيسي النووي 

للفالفونيدات، نظرا للمعلومات الوافية التي تقدمها و لكونها ال  ةالمستعملة للتعرف على البني الكيميائي

كما أن للتغيرات التي تحدثها إضافة العديد من .ازهاتتطلب كمية كبيرة من المركب وكذا لسرعة انج

  .الكواشف أهمية بالغة في تعيين البنى 

v طيف االمتصاص في الوسط المثانولي:  

 Iعصابتين ) فالفون، فالفونول( C4يعطي طيف الفالفونويدات المحتوية على مجموعة كربونيل في

  :تبعا للشكل الموالي ]II ]35و

  

  

  

  ІІعصابة                                 Іعصابة                               

  :Iالعصابة

 ةو هي راجعة إلى امتصاص الصور) م.ن385- 305(ذات قيمة امتصاص عظمى في حدود 

cinnamoyl  4الناجمة عن ترافق مجموعة الكربونيلC  مع الرابطة الثنائية و الحلقةB . إذ تسمح

  ].C ]35 و Bبتمييز الفالفونول عن الفالفون و تعطي معلومات عن التغيرات البنيوية للحلقتين 

:II العصابة  

و هي راجعة إلى امتصاص الصورة        ) م.ن 280- 250(ذات قيمة امتصاص عظمى في حدود 

        Benzoyl  الناجمة عن ترافق مجموعة الكربونيل مع الحلقة العطريةA .  

O

O

A C

B

benzoyl cinnamoyl
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للطيف المنجز في المثانول يكشفان لنا عن طبيعة الهيكل الفالفونيدي ) IIو I(تحديد شدة العصابتين  إن

و قد سمحت المقارنات التي أجريت بين أطياف  -9-و كيفية استبداله و هذا حسب الجدول 

  :باالستنتاجات التاليةالمختلفة لفالفونيدات ا

يصاحبه عموما انزياح في اتجاه  لمجموعة سينامويل ل الحرةالزيادة في عدد مجموعات الهيدروكسي-

  .فعلى سبيل المثال طول موجة  " انزياح باتوكرومي" طول موجات اكبر

                                                                  

               بینما                                                                 

تكون عند                                                                                          

" انزياح هيبسوكرومي" الهيدروكسيلية يصاحبه 4،7،5،3'وجود مجموعة مثيل أو سكر في المواقع 

].36) [في اتجاه موجات اقل(    

  ]33[في الوسط المثانولي IIو  Iاالنزياحات المالحظة للعصابتين أهم  -9-الجدول               

   

 
 فالفون                               

3فالفونول مستبدل في   
ھیدروكسي حر 3فالفونول   

 ایزوفالفون
 إیزوفالفون

(5-dioxy-6,7 dioxygéné) 

 
350    -      310 
360    -      330 
385    -      350 

 نتوء310      -    330      
 نتوء300      -    330      

 
280            -          250 
280            -          250 
280            -          250 
275            -          245 
295            -          275 

 

 
 شالكون                                      

 
وناور  

 
 انثوسیاندین و انثوسیانین

 

 
390            -          340 

 
380           -           340 

 
   465           -           360   

 

 

 
270           -          230 

 شدة منخفضة
270            -          230 

 شدة منخفضة
280           -          270 

 

λ=359 nm (3, 5,7tri hydroxy flavone) galangine 

λ=367 nm ھي (3,5,7,4’-tetra hydroxy flavone) kaempferol 

Quercétine (3, 5, 7,3’,4’- Penta hydroxy flavone ) 
 أما         

λ3= 370 nm 

IIالعصابة   ( م.ن Iالعصابة (  ( م.ن ) 
 

 نوع الفالفونید
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v خرىإضافة كواشف أ: 

  …,NaOH,NaOMe, H3BO3,AlCl3,HCl: إن إضافة كواشف معينة الى المحلول المثانولي مثل 

ـدي، الفالفوني الهيكلحول الت الدالض ـبع لناوضح ـتمكننا من التعمق أكثر في الدراسة البنيوية فت

ميثانول  يوضح لنا مختلف تأثيرات الكواشف على طيف األشعة فوق البنفسجية في ال -10- و الجدول

  :و تعليالتها

.تأثیر الكواشف على طیف المیثانول و تعلیل مختلف التغیرات: - 10-الجدول    

  )م.ن(اإلزاحة  الكاشف
)        م.ن(IIالعصابة      )  م.ن(Iالعصابة 

  التعلیل

MeOH 310 -350                  250 -280  
330 -360                  250 -280  
350 -385                  250 -280  

  فالفون
 (OR-3)فالفونول 
  (OH-3)فالفونول 

NaOH  +45للعصابة  65+إلىI  دون نقصان
  في شدة االمتصاص

نقصان مع  Iللعصابة  65+إلى45+
  في شدة االمتصاص

  طیف یتحلل مع مرور الوقت
  )نم( 335-320عصابة جدیدة بین 

4’-OH 
 

3-OH, 4’-OR 
 

3, 4’-OH على یلأو أورثو ثنائي الھیدروكسA  أو
 .Bثالث ھیدروكسیالت متجاورة على 

NaOAc                               +520+إلى  
 إزاحة صغیرة                            

.IIللعصابة   
 طیف یتحلل مع مرور الوقت

    )I (  Δλ    Δλ    <      )I (       
     NaOH                      NaOAc  

7-OH 
7-OH ) 8أوفي  /و6مستبدل في مع(  

  
TRI-OH  :3,3’,4’ ; 5,7,8 ; 5,6,7 

7-OR ) في حالةflavonols ،      (4’- OH 
flavones.  

NaOAc + 
H3BO3  

 .Iللعصابة  36+إلى 12+
  

  .Bأورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
  

AlCl3  +30 للعصابة  40+إلىI مقارنة 
 AlCl3 +HCl بطیف

 ارنةمق Iللعصابة  25+إلى 20+
  AlCl3 +HClبطیف 

  .Bأورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
  

إضافة ( Aأورثو ثنائي الھیدروكسیل على الحلقة 
  ). Bإلى أورثو ثنائي الھیدروكسیل على 

AlCl3 +HCl  +17 للعصابة  20+ إلىI.  
 .Iللعصابة  55+ إلى 35+
  .Iللعصابة  60+إلى50+

5-OH  6مع وجود مجموعة أكسجینیة في 
5-OH 6أكسجینیة في  وجود مجموعة عدم مع 
3-OH  3أو-OH  5و-OH.  

  ازاحة باثوكرومیة ׃+        ׃ مالحظة
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  :مطیافیة الكتلة 2.2.4

تستعمل مطيافية الكتلة للتعرف على الكتلة الجزيئية و الشظايا التي تعطي عموما عدد و طبيعة 

يا المميزة للمركب تعطي معلومات حول توزيع ظاوالش ]37[المستبدالت الهيدروكسيلية أو الميثوكسيلية

  .بالنسبة للفالفونيدات A،Bالمستبدالت  بين النواتين 

و تعرف هذه التقنية نجاحا كبيرا في هذا المجال مع تطور مختلف أنواع التأين التي تسمح بتحليل البنى 

فمطيافية ،  IEتقنية الـ مثل ونياإللكتر القذفو األجليكونية مثل  FAB تقنية الـ الجليكوزيلية مثل

في كونها ال تحتاج إلى كميات  طريقةكما تمكن هذه ال. الكتلة تسمح بتحليل سريع جدا و فعال ناجح

 .كبيرة من العينة

  :مطيافية الرنين النووي المغناطيسي 3.2.4

استخدمت مطيافية الرنين المغناطيسي النووي في نطاق واسع لدراسة المنتجات الطبيعية 

:فونويدات فمن خاللها يمكن معرفة كالفال  

   A, B, Cدرجة تأكسد الحلقات  -

  .بين السكر و األجليكون α, βي المركب و نوع الرابطة عدد السكريات الموجودة ف -

 [ 38،39 عدد مجموعات المثوكسيل على الهيكل الفالفونيدي -   [   

لذي يعطي نتائج جيدة مع ا CDCl3ال مذيبات مختلفة مثل باستعم RMNيتم الحصول على طيف  -

الذي يعطي نتائج جيدة مع معظم الجليكوزات و  CD3OD, DMSO-dاألجليكونات و مذيب 

 ].5[األجليكونات
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  ׃Cبروتونات الحلقة 

تداخل يو ﴾ ppm﴿6.2-  6.4 للفالفون دائما في صورة أحادي حاد في المنطقة C 3  نيظهر بروتو

       A (H-6, H-8) .   مع إشارة بروتوني الحلقة

  ׃  - OMe وكسيلثبروتونات المي  

 مجموعة من اإلشارات األحادية بينوجود ميثوكسيل أو عدة ميثوكسيالت على الجزئ يظهر 

. [5] (3.8 – 4.5 ppm)  

  ׃بروتونات السكر

المتصل بمجموعة هيدروكسيل في  ﴾جلوكوز أو رامنوز ﴿اآلنوميري للسكر األحادي نيظهر البروتو 

  دة في المجالبينما باقي بروتونات السكر فتظر في صورة متعد (ppm 6.0 - 4.2)المجال

ppm) (3.5 – 4  كثنائية بـ ،كما تظهر إشارة لمجموعة ميثيل سكر الرامنوزJ=6Hz   أو إشـارة

  ppm [37] . 1.2-0.8عند  متعددة

  :الحلمهة الحمضية4.2.4 

الحمضي للتعرف على عدد ونوع السكريات  باإلضافة إلى التقنيات السابقة يمكن االستعانة بالتميه

) كربون ـ أكسجين(الموجودة في المركبات الجليكوزيدية إذ تعمل هذه التقنية على تحطيم الرابطة 

يبين اإلماهة الحمضية للفالفونيدات الجليكوزيدية في  - 6- المخطط و. الجامعة بين السكر واألجليكون

  ].40[جليكوزيل  –Cجليكوزيل و  –Oحالة 
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O

O

O

O

O

O

O

O

Gly     O

GlY   O   GlY     

HO

Gly 

Flavone -O-glycoside Flavone

+    Glycoside

+     Glycoside
H+

H+

Flavone - C - glycoside 
 

  اإلماهة الحمضية للفالفونيدات الجليكوزيدية:    -6- المخطط 
  النظاممأخوذة في  السكريات الشائعة لبعض Rf  قيم الـ -11-الجدول يبين

  ].Gel de silice 60F254 ]33 على الدعامة)10 :90(ماء  :أستون

 الشائعةلبعض السكريات  Rfقيم :-11-اجلدول 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Rf السكريات الشواهد 

0,88 α(L) rhamnose  
0,79 D(+)-xylose 

0,66 L(+) arabinose 

0,53 b-D(+) glucose 

0,33 D(+) galactose 
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  :           .Phoenix dactylifera L للنبتة  اسة الكيميائية النباتيةرالد

I. المادة النباتية:  

قرت، نزعت األوراق ثم جففت في أماكن خاصة من منطقة ت 2004بتة في شهر جوان تم جمع الن 

  .قطعت أجزاء صغيرةبعيدا عن الرطوبة وعن أشعة الشمس ثم  –في الهواء  –

II. اإلستخالص:  

بنسبة ) ماء  -ميثانول( استخالص بالمزيج الكحولي ةعمليالمادة الجافة من غ 2200 ىعل أجريت

  .مرات 4ساعة، كررت هذه العملية  36لمدة )  7/3(

مل  900كزت جيدا حتى الجفاف تقريبا، أذيبت هذه الكمية في رجمعت المستخلصات الكحولية و

ليلة كاملة، ثم رشحت، أجرينا على الراشح من الماء المقطر الدافيء، تركت بعد ذلك للراحة مدة 

ونلخص خطوات هذه العملية ،  باستعمال مذيبات متفاوتة القطبيةسائل  -استخالصا من نوع سائل

  :-7-في المخطط
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 المركز المستخلص الخام

 )الطور المائي(الراشح 

سائل  –استخالص سائل 
بالكلوروفورم       

 )مل 330×3(

معاملة الطور المائي 
باسیتات االیثیل     

 )مل 330×1(

 یستغنى عنھ الراسب

معاملة الطور المائي 
 )مل 330×4(بالبوتانول

  مائيطور 
 یستغنى عنھ

 غ 2200النباتیة الجافة  المادة

CHCl3 Ǿ            
  غ  2,80:ك

AcOEtص           
 غ 1,73:ك

Bu OH            ص     
  غ  50,00 :ك

  منتجات األیض الفالفونیدي لنبات الستخالص -7-مخطط
  Phoenix Dactylifera L. (ghars)              

 )7/3) (ماء/ میثانول(المذیب .استخالص على البارد

  )مل 900(ابة بواسطة الماء المقطر الدافئ ذإ
 ترشیح بعد لیلة كاملة من الراحة

 فصل ثم تبخیر

 فصل ثم تبخیر

 فصل ثم تبخیر
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قمنا بما أن الهدف األساسي من بحثنا هو فصل المركبات الفالفونيدية وألنها تتميز بقطبية عالية 

  .الممثّل بأكبر نسبة باختيار المستخلص البوتانولي

مستخلص البوتانول وذلك ل نا بإجراء فحوصات تحليلية أولية قبل شروعنا في عمليات الفصل قمو

  : باستعمال كروماتوغرافيا الورق ثنائية البعد وباستخدام جملة المملصات التالية

  ) BAW:  4: 1: 5( الطور العضوي :   D  I البعد األول  

   D II :15% AcOHالبعد الثاني   

  : -1-الشكل و الموضح في  فتحصلنا على الكروماتوغرام التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ** الغرس نخیل البوتانول ألوراق لطور على ورق واطمان كروماتوغرام ثنائي البعد:  -1 - الشكل ** 

 

  أزرق: أصفر                             ز: بنفسجي                        ص:  ب       
  بنفسجي أصفر: ص . ب                                         

  

D1 

D2 
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لفالفونيدية ومدى تداخلها لجأنا إلى فصل ونظرا لما بينه الكروماتوغرام من غنى النبتة بالمركبات ا

    ميدألهذا الغرض متعدد الغ من مستخلص البوتانول مستعملين 18 ـأولي بكروماتوغرافيا العمود ل

SC6 polycaprolactone)( كطور ثابت.  

III. الفصل و التنقية: 

و تنقية المركبات  كما أشرنا سابقا فإن الكروماتوغرافيا بمختلف أقسامها تعد التقنية األساسية لفصل

وقد استخدمنا في بحثنا كال من كروماتوغرافيا العمود، كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ،  الفالفونيدية

  .توغرافيا  الورق مع استخدام عدة مذيبات في أنظمة مختلفةاو كروم

   : كروماتوغرافيا العمود
لقدرتها العالية على تخليص  تعد هذه الطريقة من التقنيات األساسية في فصل المركبات نظرا

مرحلة أولى في التنقية التي تسمح كستكون هذه الطريقة  و ، لمركبات تبعا الرتباطها بالدعامةا

  .بفصل المركبات الفينولية مجموعات مجموعات حسب قطبيتها

التطبيق األمثل لكروماتوغرافيا العمود في فصل الفالفونيدات  SC6تعتبر مساحيق متعدد اآلميد 

وذلك  [1]ظرا لقدرة ادمصاصها العالية و فصلها الجيد للمركبات الغليكوزيدية واألجليكونية ن

روابط هيدروجينية قوية مع مجاميع  SC6ميد أليشكل متعدد ا حيثميد أ-بفضل الوظيفة كربونيل

 .خاصة الفالفونيدات ،الهيدروكسيل للمركبات الفينولية في العموم

فوق ) الميثانول أقل كمية من مذاب في(على شكله السائل ) تخلصغ من المس18(تم وضع العينة 

  الدعامة المشبعة بالتولوين حيث تتم عملية التمليص باستخدام التولوين مشبع تدريجيا بالميثانول

  : - 12- رقم العمود المحصل عليها في الجدول ) كسور(م تجميع نتائج ث

  



 63

  *** -12 -الجدول رقم *** 

  )مل(حجم الكسور  % Toluène % MeOH  رقم الكسر

1 -3  100  0  1500  

4 -6  95  5  1000  

7 -8  90  10  1000  

9 -16  85  15  500  

17 -24  80  20  500  

25 -35  70  30  500  

36 -45  60  40  500  

46 -54  45  55  500  

55 -62  30  70  500  

63 -68  15  85  500  

69 -77  0  100  500  

اختبارات كروماتوغرافية أحادية البعد  تم تركيز مختلف الكسور المحصل عليها ثم أجريت عليها

كسرا ثم إلى  40ميد ليتم تجميعها أول األمر إلى ألحيث كانت الدعامة متعدد اعلى الطبقة الرقيقة 

  : كسرا من أجل هذا استخدمنا األنظمة التالية 15

3/3/4  Toluène/MEC/MeOH SI 

60/20/25/2 H2O/EtOH/BuOH/AcOH SII 

13/3/3/1 H2O/EtOH/MEC/AcCH2 SIII 

18/1/1 MeOH/H2O/ AcOH  SIV 

   :أيضا كروماتوغرافيا الورق

4/1/5 BuOH/AcOH/H2O SV 

30% AcOH  SVI 
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  : -13-رقم  نتائج تجميع هذه الكسور موضحة في الجدول

  *** ملخص للكسور المحصل عليها:- 13-الجدول رقم *** 

  بعد التجمیع الكسور المحصل علیھا  الكسور المحصل علیھا قبل التجمیع

7 -8  F1 

9 -12  F2 

13 -25  F3 

26  F4 

27 -30  F5 

31 -36  F6 

37 -39  F7 

40 -48  F8 

49 -51  F9 

52 -59  F10 

60 -61  F11 

62 -66  F12 

67 -70  F13  

71 -73  F14  

74 -77  F15  

خضعت الكسور الجديدة إلى اختبارات  أخرى من نوع كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة أحادية البعد  

)CCM ( في األنظمةSI، SII، SIIIالخل  ضوكذا كروماتوغرافيا  الورق مع استخدام كمملص حم

30%.  
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المحصل عليها اخترنا تلك التي بدت لدينا أبسط و أسهل للدراسة كمرحلة أولى  اكسر 15ـ من بين ال 

، هذه األخيرة أجريت عليها اختبارات أخرى حيث Q≡F15 وM≡F6 ،N≡F8: الكسور هي فكانت

  .   gel de silice   ت الدعامة هيكان

 :األنظمة المختارة هي

 

 

 

 

 

 

IV. معالجة الكسور المحصل عليها:  

 : F6≡M  كسرمعالجة ال )1

)  flash colonne(عمود وميض  باستخدام هغ تمت عملية فصل مركبات M0,904الكسر وزن

فحصلنا بعد  همن بداية الفصل حتى نهايتالقطبية دون تغيير في  SVIIIباستخدام كمملص  النظام 

  .sous fractions 3( : M1 ، M2 ،M3(ثالثة تجميع  تحت الكسور إلى

M3   أعطى اختباره في النظامSIII 3   بقع مفصولة جيدا لكن لما كانت الكمية جد ضئيلة لم تتم

  .األخيردراسة هذا 

كما بقي في أسفل األنبوب  راسب أصفر  M1d …M1aأربع حزم  SIIIفي النظام  M1أعطى الكسر 

   M1cتم غسله بواسطة الميثانول فكانت نتيجة اختبار نقاوته تشابه المركب 

8/1/1  AcOEt/H2O/AcOH SVII 

100/17/3 AcOEt /MeOH/H2O SVIII 

36/9/1 CHCl3/MeOH/H2O  SIX  

13/2/2/3 AcOEt /H2O/ MeOH/AcOH  SX 

2/2/2/20   AcOEt /H2O/ MeOH/AcOH SXI 
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كانت كلها متبلورة على شكل  M2a ،M2b ،M2cحزم  SIV 3أعطى اختباره في النظام  فقد M2 أما

  . إبر

 : F8≡N  معالجة الكسر )2

دون  SIXفي النظام  ) (flash colonneعمود وميض  لفصل مركباته غ استعملنا 2,527وزنه 

  .تغيير التركيز

  مل من المملص 50-20مع  siliceغ من 100غ من المركب يلزم ) 15-2(من من أجل  :مالحظة

 .-2-  الشكلكما يوضح ، تحت كسر 17 ـتحت كسور بعد تجميع ل 8حصلنا على 

  

  وقع اختيارنا على الكسور التي بدت لنا أبسط وتحمل أغلب المركبات الموجودة في الكسور األخرى،

  . N2 ،N4فاخترنا الكسور  

 AcOEt /H2O/ MeOH/AcOH  2/2/2/20، في النظام  هأعطى اختبار N4تحت الكسر ف

، N4aثالث حزم :   gel de siliceباستخدام كدعامة  (CCM)باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة 
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N4b ، N4c اختبار المركبN4a  باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقةCCM  باستخدام كدعامة

cellulose  15وكمملص%  AcOH  مركبينN4a1  ،N4a2.  

   .فتم غسل بلوراته بالميثانول ليكون أكثر نقاوة N4b أما المركب

N4c  أعطى اختباره في النظامSII  مركبينN4c1  ،N4c2.  

  :  F15 ≡ Qمعالجة الكسر  )3

 gel de   غ  تم فصل مركبات باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باستخدام كدعامة 0,267وزنه 

silice  وكمملص النظامSVII  حزم ونظرا لكون الكمية جد ضئيلة لم نتمكن من تنقية  3فحصلنا على

  .مركباته

للتأكد من نقاوة المركبات السابقة أجرينا عليها اإلختبارات الكروماتوغرافية التحليلية باستعمال تنقية 

CCM  مل األنظمة التالية جمن متعدد اآلميد معSI ، SIII ،SIV  ومنcellulose   15النظام%  

AcOH.  

 -7-المخطط حيث يبينL.   Phoenix dactyliferaتم فصل ثالث مركبات نقية من النبتة في األخير

  .فصلعمليات ال مختلف مراحل
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  غ من المستخلص البوتانولي 18,17: عمود فصل ل                                                                                 

  )میثانول        تولوین : متعدد األمید (                                                                               
    

 
                                                                                            F15 ………... F1 
 

 
      F15                 F8 F6 

  
                            

   S.VII  Flash-colonne   Flash-colonne                                              
    

         N8  ……       N1      M3                                                         M1             M2  
Q1               Q2            Q3      S.III  

  
           M1a  M1b  M1c  M1d                                                                                                                                                                                                                                                          

         N4                  N2 
  S.VI  IIIS. 

 
 

     N4c    N4b  N4a    N2a  N2b    N2c    N2d                         
  S.II  S.VIII            S.IV 

 
         

  N4c2    N4a2  N4a1                       N2d2      N2d1 

Q M 

 المركبات المفصولة من الطور البوتانولي :- 7-المخطط

N 

N2e N4c1 M2c  M2b 
 

M2a 
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:التعيين البنيوي للمركبات المحصل عليها  

:البنى الكيميائية للمركبات المفصولة النقية على إعتمدنا في التعرف على   

   .السلوك الكروماتوغرافي باإلستعانة بالشواهد -

.مرئية-UVمطيافية األشعة فوق البنفسجية  -  

  .NMRمطيافية الرنين المغناطيسي النووي -

.f Rـ ـمة المستعملة لقیاس قیم الأما عن األنظ  

I ) Toluene/MeCOEt/MeOH                              4  /  3  /  3 

II) H2O/MeCOEt/MeOH/AcAc                       13/ 3  /  3  /  1 

III) AcOH                                                           15% 

للمركبات المفصولة f Rـقیم الـ :  - 14- الجدول  

 

     
  المركبات    

  :في النظام  × Rf 100قيمة                           
  ) III(النظام   ) II(النظام   ) I(النظام      

M2a             3,49  45,00             60,71             

M2b  2,86  41,11  51,79  

M2c                3,49  54,29  60,71  

N2e            8,57  50,29             39,28             

N4c1  4,00           25,71            33,93             

األشعة فوق البنفسجیة إتضح لنا  إمتصاص سالسل أطیافمن خالل أطیاف الرنین النووي المغناطیسي و 

فقط أال وھو المركب لمركبات جلیا أن     متماثلة لذا ستتم دراسة واحد من ھذه ا M2a ،M2b ،M2c 

  المركبات  

a2M  
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a2Mالتحلیل البنیوي للمركب  :  - I 
بنفسجي :         UVستشعاع تحت األشعة إلا   -1 

:السلوك الكروماتوغرافي  -2 

:)f Rـ ( استباالح معامل 2-1   

 
 

 
 
 
 

:الطیفیة  المعطیات - 3  

معطیات طیف المیثانول و كذا : المرئیة - األشعة فوق البنفسجیة إمتصاصمطیافیة 1 - 3

– 15- التغیرات الناتجة عن تأثیر الكواشف موضحة في الجدول  

a2Mللمركب  UVمعطیات مطیافیة األشعة : – 15- الجدول  

 عصابات أخرى
)اتءنتو(  

)II)nmالعصابة )I)nmالعصابة    الكواشف 

            /  255 357 MeOH 
330 270 418 NaOH 
366   -  302  269 407 AlCl3 
300   -  364  269 402    AlِِCl3  + HCl 
325 274 377             NaOAc 
331 269 366 NaOAc+H3BO3 

ارقدقائق  الطیف یبقى مست 5و بعد    NaOH في                               

 

 

 

)×f R)100ـ  النظام 
3,49 I 

45,00 II 
60,71 III 
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: RMN 1H نین النووي المغناطیسي للبروتونمطیافیة الر  2-3 

- 16- یمكن تلخیص معطیات الطیف في الجدول   

 
  :الحلمهة الحمضية . 4

ü  الشق األجليكوني:  

  :وك الكروماتوغرافي السل -

  .أصفر    اللون اإلستشعاعي
Rf×100  في الجملةI  21,4  

ü رامنوز+ جلوكوز  : الشق السكري.  

  :التعلیل.1.4

v يشير السلوك الكروماتوغرافي لمختلف الجمل إلى كون المركب جليكوزيدا. 

 (MeOH)في الميثانول  Iقيمة العصابة  و nm365عند  UVاللون البنفسجي تحت األشعة  -

nm 357=Iλ  يدالن على عدم وجودOH  3حر في الموضع .  

حر  OHتدل على وجود  λI (NaOH / MeOH) = +61 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -  

  . 3حر في الموضع  OHيؤكد غياب  NaOH، و استقرار طيف  4'في الموضع 

δ (ppm) التزاوج بالـ تالتعددیة، ثاب  التكامل    Hz  البروتون الموافق  
8,04  H1 d (J = 2)  H-2'      
7,61  H1  d d (J = 8,5 ; 2)  H-6'      
6,92  H1  d (J = 8,5)  H-5'      
6,41  H1  d (J = 2)  H-8       
6,22  H1  d (J = 2)  H-6       
5,27  H1  d (J = 7,6)  H-1'' جلوكوز  
4,38 H1 d (J = 1,7) H-1''' رامنوز  
3,98  3 H  s  3'-O-CH3   

1,2 3 H d (J = 6,2) CH3 الرامنوز  
 بروتونات الرامنوزو الجلوكوز —————— ـــ 3,85-3,3
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الهيدروكسيل أورثو ثنائي  نظام دليل على غياب HClبعد إضافة  AlCl3عدم تغير طيف  -

  :اإلزاحة الباثوكرومية بـبو يتأكد ذلك ، Bعلى الحلقة 

 ∆λI (NaOAc+H3BO3 / MeOH) = +09 nm  

دليل على وجود  λI (AlCl3+HCl / MeOH) = +45 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -

OH  5حر في الموضع.  

في حر  OHدليل على وجود  NaOHفي طيف الـ  م.ن 330ظهور قمة جديدة عند  -

 . λII (NaOAc / MeOH) = +19 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـو يتأكد ذلك ب، 7الموضع 

  

OHO

OH O

OH

OR

OR'

 

  

 :نستدل) - 4- شكل (و من خالل طيف الرنين  المغناطيسي النووي للبروتون 

v التعدديةوجود إشارات بروتونات عطرية في المجال المنخفض ذات  ّإن:d   فـdd  ثمd  تدل

 .ثنائية االستبدال Bعلى كون الحلقة 

لكن في مجال أعلى من (  أيضا فتظهر في مجال البروتونات العطرية Aأما بروتونات الحلقة  -

هذا يعني  و d(J = 2 Hz) على شكل إشارتين كل منهما عبارة عن ثنائي ) Bبروتونات الحلقة 

  .من أي مستبدل 8 ،6خلو الموقعين 



 75

بالبروتون  تلحق 5 ,27 ppm   =δ (d, J = 7,6Hz, 1H) :عندثنائية وجود إشارة  -

إلى جانب ظهور إشارة البروتون األنوميري لسكر  ،  (glucose)لسكر الجلوكوز  األنوميري

 ة لمجموعةو إشارة ثنائي 4,38 ppm   =δ (d, J = 1,7 Hz) :عندالرامنوز على شكل ثنائي 

 :عند الميثيل

 (d, J = 6,2 Hz)  1,2 ppm  =δ   

  تلحق ببروتونات مجموعة 3H) (s 3,98ppm  =δ ,:عندبتكامل  وجود إشارة أحادية -

   OCH3 المیثوكسیل

 مستبدلينالفالفونيدي به على كون الهيكل  نستدل و من مجموع هذه المعطيات الطيفية

 . glucose وrhamnose  و اآلخر سكري   OCH3أحدهما  3'،  3عند كل من 

أعطى  اإليثيل اسيتاتحلمهة الحمضية لتؤكد كل المعطيات السابقة فاالستخالص بقد جاءت الو

 كان مما يدل على أن السكر)   (λ=365nmأجليكون أصفر اللون تحت االشعة فوق البنفسجي

أما الطور المائي فقد تأكد بأنه يحتوي على سكري الجلوكوز والرامنوز وذلك  ،3يحتل الموقع 

معروفة، وعليه فان الصيغة الموافقة  أخرى سكريةلسكرين و شواهد مع هذين ابمطابقتهما 

       :هي  M2aللمركب 

3-O- rhamnoglucosyl Isorhamnètine.  

OHO

OH O

OH

O-glu-O-rham

OCH3

3-O-rhamnoglucosyl isorhamnétine
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 شكل- 3- : أطیاف سالسلa2M                  UV  للمركب
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e2Nالتحلیل البنیوي للمركب  :  – II 

بنفسجي :         UVستشعاع تحت األشعة إلا    -1 

:السلوك الكروماتوغرافي   -2 

):f Rـ ( استباالحمعامل      2-1   

 
 
 
 
 

:الطیفیةالمعطیات  - 3  

: المرئیة - مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة 1 - 3  

: الموالي - 17- التغیرات الناتجة عن تأثیر الكواشف موضحة في الجدول  

 عصابات أخرى
)نتوءات(  

nm( II( العصابة nm( I(العصابة    الكواشف 

            /  255 355 MeOH 
328 271 415 NaOH 
368  ،  302  269 402 AlCl3 
302  ،  363  269 400    AlِِCl3  + HCl 
318 275 378             NaOAc 
329 271 366 NaOAc+H3BO3 

ادقائق  الطیف یبقى مستقر 5و بعد    NaOH في                               

 

)×f R)100ـ  النظام 
8,57 I 

50,29 II 
39,28 III 
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 : RMN 1H مغناطیسي للبروتونمطیافیة الرنین النووي ال  2-3 

:- 18- یمكن تلخیص معطیات الطیف في الجدول   

 

 

 

 

  :الحلمهة الحمضية 4.

ü الشق األجليكوني : 

  :السلوك الكروماتوغرافي  -

  

  

ü  جلوكوز  :السكريالشق.  

  :التعلیل.1.4

v يشير السلوك الكروماتوغرافي لمختلف الجمل إلى كون المركب جليكوزيدا. 

  nm 355=Iλ (MeOH)في الميثانول  Iو قيمة العصابة  UVاللون البنفسجي تحت األشعة  -

  . 3حر في الموضع  OHد يدالن على عدم وجو

δ (ppm) التزاوج بالـ  تالتعددیة، ثاب  التكامل Hz  البروتون الموافق  
7,95  H1 d (J = 2)           H-2'      
7,61  H1  d d (J = 8,5 ; J = 2)  H-6'      
6,92  H1  d (J = 8,5)           H-5'      
6,41  H1  d (J = 2)           H-8       
6,22  H1  d (J = 2)           H-6       
5,42  H1  d (J = 7,4)           H-1'' جلوكوز  
3,96  3H  s                    3'-O-CH3   

 الجلوكوز  بروتونات  —————— — 3,73-3,26

.     صفر  أ  اإلستشعاعياللون 
Rf×100  في الجملةI   22,4  
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مع زيادة في الشدة  λI (NaOH / MeOH) = +60nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -  

 OHيؤكد غياب  NaOH، و استقرار طيف  4'حر في الموضع  OHتدل على وجود الضوئية 

  . 3حر في الموضع 

د دليل على وجو λI (AlCl3+HCl / MeOH) = +45 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -

OH  5حر في الموضع.  

حر في  OHدليل على وجود  NaOHفي طيف الـ  nm328 ظهور قمة جديدة عند  -

  . 7الموضع 

دليل على غياب أورثو ثنائي الهيدروكسيل على  HClبعد إضافة  AlCl3عدم تغير طيف  -

 .Bالحلقة 

  :و عليه يمكن وضع الصيغة األولية التالية 

  '3مع وجود مجموعة مستبدلة أخرى في الموقع  3ع وجود مجموعة مستبدلة في الموض-

  

OHO

OH O

OH

OR

OR'

 

  

v وجود إشارات بروتونات عطرية في المجال المنخفض ذات التعددية ّإن:d   فـdd  ثمd  تدل

 .االستبدال ثنائیة Bعلى كون الحلقة 
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لكن في مجال أعلى من  ضاأي فتظهر في مجال البروتونات العطرية Aأما بروتونات الحلقة  -

و هذا يعني   d(J = 2 Hz) على شكل إشارتين كل منهما عبارة عن ثنائية Bبروتونات الحلقة 

  .من أي مستبدل 8،  6خلو الموقعين 

لسكر  بالبروتون األنوميري تلحق ppm :  =δ 5,42عند d ( J = 7,4)وجود إشارة لثنائية  -

  .  (glucose)الجلوكوز 

  OCH3تلحق ببروتونات المجموعة  3,96ppm  =δ: عند 3Hبتكامل  s أحاديةوجود إشارة  -

 مستبدلينعلى كون الهيكل الفالفونيدي به  نستدل و من مجموع هذه المعطيات الطيفية

   . glucoseو اآلخر سكر   OCH3أحدهما  3'،  3عند كل من 

 اص باألسيتون أعطى أجليكونوقد جاءت الحلمهة الحمضية لتؤكد كل المعطيات السابقة فاالستخال

،أما الطور 3يحتل الموقع  كان أصفر اللون تحت االشعة فوق البنفسجية مما يدل على أن السكر

المائي فقد تأكد بأنه يحتوي على سكر الجلوكوز وذلك بمطابقته مع شواهد سكرية معروفة، 

 .O-glucosyl Isorhamnétine-3: هي  e2Nللمركب وعليه فان الصيغة الموافقة 

 

OHO

OH O

OH

O-glu

OCH3

3-O-glucosyl isorhamnétine
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 شكل-6 - : أطیاف سالسل  e2N                    UVللمركب 
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1c4Nالتحلیل البنیوي للمركب  :  - III 
بنفسجي :         UVستشعاع تحت األشعة إلا   -1 

:السلوك الكروماتوغرافي   -2 
):f Rـ (  معامل اإلنحناس     2-1   

 
 

 
 
 

:الطیفیةالمعطیات  - 3  

: ة المرئی- مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة 1 - 3  

: الموالي - 19- التغیرات الناتجة عن تأثیر الكواشف موضحة في الجدول  

 عصابات أخرى
)نتوءات(  

nm( II( العصابة nm( I(العصابة    الكواشف 

            /  258 359 MeOH 
328 270 409 NaOH 
335   274 437 AlCl3 
299  ،  363  269 401    AlِِCl3  + HCl 
324 272 385             NaOAc 

/ 264 383 NaOAc+H3BO3 

ادقائق  الطیف یبقى مستقر 5و بعد    NaOH في                               

 

)×f R)100ـ  النظام 
4,00 I 

25,71 II 
33,93 III 
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   : RMN 1H 3-2 مطیافیة الرنین النووي المغناطیسي للبروتون 

:- 20- یمكن تلخیص معطیات الطیف في الجدول   

 
 
 
 

  
  
  
  

  :الحلمهة الحمضية . 4

ü الشق األجليكوني :  

  :السلوك الكروماتوغرافي   -

  

 

ü  جلوكوز  :السكريالشق.  

  :التعلیل.1.4

v كوزيدايشير السلوك الكروماتوغرافي لمختلف الجمل إلى كون المركب جلي. 

  nm 359=Iλ (MeOH)في الميثانول  Iو قيمة العصابة  UVاللون البنفسجي تحت األشعة  -

  . 3حر في الموضع  OHيدالن على عدم وجود 

حر  OHتدل على وجود  λI (NaOH / MeOH) = +50 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -  

  . 3وضع حر في الم OHيؤكد غياب  NaOH، و استقرار طيف  4'في الموضع 

δ (ppm) التعددیة ،ثابت التزاوج بالـ   التكامل zH  بروتون الموافقال  
7,72  1H d (J = 2)           H-2'      
7,60  1H  d d (J = 8,5 ; J = 2 )  H-6'      
6,88  1H  d (J = 8,5)           H-5'      
6,39  1H  d (J = 2)           H-8       
6,21  1H  d (J = 2)           H-6       
5,25  1H  d (J = 7,3)           H-1'' جلوكوز  

 بروتونات الجلوكوز —————— — 3,71-3,31

.     صفر  أ  اإلستشعاعياللون 
Rf×100  في الجملةI   52,2  
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دليل على وجود  λI (AlCl3+HCl / MeOH) = +36 nm∆: اإلزاحة الباثوكرومية بـ -

OH  5حر في الموضع.  

حر في  OHدليل على وجود  NaOHفي طيف الـ   nm328 ظهور قمة جديدة عند  -

  . λII (NaOAc / MeOH) = +14 nm∆: ، تؤكده اإلزاحة الباثوكرومية بـ 7الموضع 

دليل على وجود  λI (AlCl3+HCl /AlCl3)  =  -36 nm∆   :سوكرومية بـاإلزاحة اإليب -

 .حر OHبھ   ’3أي الموقع  Bعلى الحلقة  ثنائي الھیدروكسیل أورثو

  :و عليه يمكن وضع الصيغة األولية التالية 

OHO

OH O

OH

OR

OH

  

v عدديةوجود إشارات بروتونات عطرية في المجال المنخفض ذات الت ّإن:d   فـdd  ثمd  تدل

 .حر OHبهما  4´،3'فإن  -إضافة لما سبق-االستبدال ، و عليه ثنائیة Bعلى كون الحلقة 

لكن في مجال أعلى من ( أيضافتظهر في مجال البروتونات العطرية  Aأما بروتونات الحلقة  -

و هذا يعني   d(J = 2 Hz) على شكل إشارتين كل منهما عبارة عن ثنائية ) Bبروتونات الحلقة 

  .من أي مستبدل 8،  6خلو الموقعين 

لسكر  بالبروتون األنوميري تلحق ppm :  =δ 5,25عند d ( J = 7,3)وجود إشارة لثنائية  -

  .  (glucose)الجلوكوز 

  : و للتأكد من أن السكر هو الجلوكوز قمنا بعملية الحلمهة الحمضية و قارنا الشق السكري لـ
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1c4N   سكرية فوجدنا أنه يماثل شاهد الجلوكوز أما موقع إرتباطه فمن خالل  بعدة شواهد

 إذا.  Іو تأكدنا من ذلك باجراء كروماتوغرام في الجملة  3المعلومات الطيفية لدينا فقط الموقع 

  O-glucosyl quercetine-3    :هي  هذا المزكب صيغة 

  

OHO

OH O

OH

O-glu

OH

3-O-glucosyl quercétine
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 شكل- 9- : أطیاف سالسل  1c4N                  UVللمركب 
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روماتوغرام یبین السكریات المتحررة بواسطة الحلمھة الحمضیة مع بعض الشواھد ك:  -12-شكل   
 

N4C1 



 
 
 

 
 

 فصل المركبات الفالفونيدية و التي من خالل ھذا البحث إستطعنا الوصول إلى الھدف المنشود أال وھو 

 Phoenix dactylifeaالبوتانولي للنبتة و هذا من الطور تعتبر من نواتج األيض الثانوي هي 

(Ghars)  المدروسة و ، و خالل   قيامنا بهذا البحث أجرينا دراسة مكتبية عن كل من النبتة

  :وإتبعنا في عملية الفصل الخطوات التالية  المركبات الفالفونيدية،

v  استخالص الطور البوتانولي. 

v الفصل األولي بواسطة كروماتوغرافيا العمود. 

v الفصل باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة و العمود الوميض( flash colonne ). 

v  متعدد األميد  –و أخيرا، التنقية باستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ذات الدعامة -. 

أما في عملية التعيين البنيوي فقد استخدمنا كال من اإلماهة الحمضية ، مطيافية األشعة فوق البنفسجية 

UV و مطيافية الرنين النووي المغناطيسي ،RMN 1H .  

المركبات الفالفونيدية في أول دراسة لهذه النبتة حسب بحثنا المكتبي  من ثالث أنواعو بذلك تم فصل 

  : هي

 3-O-glucosyl quercetine. 
 3-O- rhamnoglucosyl Isorhamnètine. 
 3-O-glucosyl Isorhamnetine. 

  

 

         

  

                                                            



 

 
 
 

L’étude préliminaire de l’extrait butanolique de l’espèce Phoenix dactylifera (Ghars) 

appartenant à la famille Arecaceae (Palmae) par  chromatographie bidimensionnelle a montré 

une diversité structurale importante chez cette espèce, en  métabolites secondaires notamment 

les flavonoides.  

Au cours de ce travail nous avons séparé cinq produits à l’état pur, mais les faibles quantités 

purifiées, n’ont permis que l’identification structurale de trois d’entre eux, ce qui ouvre un 

nouveau espace pour les futures études dans ce domaine. 

L’identification des trois produits obtenus a été effectuée par leur comportement 

chromatographique et les analyses physico-chimiques connues dans ce domaine. 

Tous ces produits ont comme structure de base la quercetine substituer dans la position 3’ 

et/ou 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 Phoenix dactylifera(Ghars) لية لمستخلص الطور البوتانولي لنباتورت الدراسات األهأظ

إلى األهمية التي يكتسبها هذا النوع النباتي من   Arecaceae (Palmae) إلى العائلة النخيليةالمنتمي 

م أبداه كروماتوغرا الفالفونيدي وذلك من خالل ما حيث الغنى والتنوع لنواتج األيض الثانوي وتحديدا

  .الورق تنائي البعد 

فقد تمكنا لحد الساعة من فصل خمس مركبات نقية إال أن الكميات المحصل عليها لم تسمح بالتعيين 

  .لدراسات مستقبلية اأخرى الحقالبنيوي إال لثالث منها ، مما يجعل المجال مفتوح في معرفة بنى 

وكذا طرق التحليل على بنى المركبات الثالثة المشار إليها، بفضل السلوك الكروماتوغرافي تم التعرف 

  . 3 أو/و 3' مستبدل الموقع  (quercetine)الفيزيائية المعهودة في هذا المجال وكلها ذات هيكل قاعدي 

 



 
 

 
 
 
 
 

The primary study of the n-butanol phase of the aqueous-Methanol extract of Phoenix 

dactylifera L. (Ghars) who belongs to the Arecaceae (Palmae) family by bidimentional 

chromatography of paper showed an important structural diversity of secondary metabolites   

especially flavonoids.                                                                                                                    

In this work, we have separated five pure compounds, but the small quantity of sample 

allowed the structural establishment of only three, in order to know more structures this open 

a new perspective of research in this field.                      

 The structural determination of the three compounds was carried out by the 

chromatographical behaviour and by usual physical – chemical ways of analysis, these 

compounds had like basic skelton quercetin substituted at 3’and/or 3 positions.                          


