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 (المركبات الفینولیة) العراق

Chemotaxonomical Study of Anchusa Species  (Boraginaceae) in 
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Abstract 
We have detected phenolic compounds in aerial parts (leaves and stems) of plants flowering 
for the species of the genus  Anchusa L. Developing in Iraq, as has been collecting models of 
five species of genus  above, and their natural habitats, where most of them grow in 
environments mountain, a method is used Thin Layer chromatography  (TLC) in the 
detection of these compounds and using (Standards) to compare the values of the (Rf) and 
colors, the results showed that the species of genus above has shown significant variations in 
terms of containing phenolic compounds, which can be counted as evidence supporting an 
important taxonomic characteristics of the other phenotypic and anatomical characteristics, 
environmental and pollen. According avaliability of information, this study is the first of its 
kind as it became clear that there is no prior study addressed the detection of phenolic 
compounds and use that comes to the species of diagnostic genus placed research. 
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  الخالصة

ة    ات الفینولی ن المركب ف ع م الكش د ت یقان) للن    Phenolic compoundsلق ة (االوراق والس زاء الھوائی ي االج ات ف بات
واع الجنس اعالة ومن       .Anchusa L    المزھرة النواع الجنس النامیة في العراق اذ تم جمع النماذج لخمسة انواع من ان

ة            ة الرقیق ا الطبق ة كروماتوغرافی ات جبلیة،استخدمت طریق ي بیئ و ف ا ینم ث ان معظمھ  Thin (TLC)بیئاتھا الطبیعیة حی
Layer Chromatography    ذة ن ھ ف ع ي الكش یة   ف ات قیاس تخدام مركب ات وبأس یم  (Standardsالمركب ة ق ) لمقارن

بي ( ریان النس ى      Rfالس ا عل ث احتوائھ ن حی ة م ایرات مھم دت تغ الة اب نس اع واع الج ائج ان ان رت النت وان ،اظھ ) واالل
ریحیة     ا والتش ة منھ رى المظھری فات االخ دعم الص ة ت نیفیة مھم دالئل تص دھا ك ن ع ة مما یمك ات الفینولی ة  المركب والبیئی

ة       ود دراس دم وج ا اذ اتضح بع وصفات حبوب اللقاح. وحسب مامتوفر من معلومات فأن ھذة الدراسة ھي االولى من نوعھ
  مسبقة تناولت الكشف عن المركبات الفینولیة واستخدامھا كصفات تشخیصیة النواع الجنس موضوعة البحث . 
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  المقدمة

ع          للنب Chemotaxonomyیعد التصنیف الكیمیائي  كل واس رة بش ة االخی ي االون ي استخدمت ف ة الت وم الحدیث اتات من العل
نیفیة      ة تص ة ادل ات الكیمیائی د المحتوی ائي اذ تع ا الكیمی ى محتواھ ادا عل ات اعتم خیص النبات زل وتش ي ع  Taxonomicف

markers   دم     مھمة كانت تستخدم من قبل العشابین المھتمین باستخدام النباتات في مجال عالج كثیر من ذ الق االمراض من
  ).Stace,1980مما ادى الى تجمع كثیر من المعلومات عن المحتوبات الكیمیائیة لكثیر من النباتات ستیس (

ي     1980واعتمادا على ماذكرة ستیس( ة الت ات ھي الدراس ) فأن الدراسات االولى حول العالقة مابین الكیمیاء وتصنیف النب
ا من السابونینات (      ) في تصنی Aboot,1886قام بھا ابوت ( ى محتواھ ادا عل ات اعتم ة   Saponinsف النبات ذلك دراس ) وك

  ) التي تناولت دراسة الكاربوھیدرات في النباتات .Reichert,1916-1919ریكرت (

ة المستخدمة          Smith,1976وقد ذكر سمث ( ات الكیمیائی اء ھي اول مجامیع المركب ي الم ة ف ة الذائب ) ان المركبات الفینولی
ي الت  ب       ف ض المرات ز بع ي تمیی ا ف ب دورا مھم ا تلع ات او كلیھم م للنبات ذوق والش روف ان الت ن المع ائي. وم نیف الكیمی ص

وي (       رى الموس فة اخ ة ص ن ای ر ع ض النظ روب بغ واع والض ا االن ا فیھ ة بم نیفیة المتداخل ) Al-Musawi,1987التص
  ) .Al-Mashhadany,1992والمشھداني (

والت وال  دات والفین ة        ان القلوی ة البذری ائالت النباتی ي الع د ف رى توج ة االخ ات الكیمیائی ن المركب ا م دات وغیرھ فالفینوی
وبضمنھا النباتات الزھریة وقد توجد ھذة المواد احیانا في عائالت اخرى ھي في الحقیقة لیست ذات عالقة ببعضھا البعض 

ات ا  1987من النواحي المظھریة الخارجیة الموسوي( احثین لحل         ) ،  استخدمت المركب ر من الب ل عدد كبی ة من قب لفینولی
مث   ت س نیفیة بی اكل التص اربورن ;)(BateSmith,1948,1958المش  ;)(Harborne,1964,1967a,1967bھ

او(  ر  Ribereau,1972);رایبری ب( (Cutler,1969,1972);كتل دي وكوتلی الت ; )Rezende&Gottlieb,1973ریزن ب
)Blat,1994( ;) وساندورSandor,1994.(  

ة    .Anchusa Lجنس  ال د للعائل والي            Boraginaceaeالعائ ذي یضم ح ة اعالة وال من العائل رة ض اس الكبی و من االجن ھ
ب االرض اكسین واخرون (     170(  .Akcin et al) مرتبة تصنیفیة تنتشر في المناطق المعتدلة وشبة االستوائیة من كوك

 )Gusuleac,1927,1928,1929تالفات فیما بینھا كوسلیاك (). وتمتاز انواع الجنس اعالة بكثرة التغایرات واالخ2010,
 ;)Chater,1972جاتر(;

رون ( 1984,. ریوتر واخ ت al et;(Greuter   ) ك ازي   ;)Brummit,1992بروم یلفي وبیك س
)Selvi&Bigazzi,1998.(  

دي (           ي العراق الزبی عبیة ف ة ش ا استخدامات طبی واع الجنس اعالة لھ ي  Al-zubaidy,1989والبد من االشارة بان ان ) وف
وب (   ي ت الم ب ن الع رى م اطق اخ ة    Baytop,1991من ي العائل ة ف ة والمشخص ات المھم ن المركب والت م ون الفین ) .ولك

Boraginaceae  ) 2010 , .لیلي واخرونal etLili          ذا المجال ي ھ واع الجنس اعالة ف ة مسبقة الن ) ولعدم وجود دراس
واع العر  ى االن ث عل ذا البح راء ھ م اج ذا ت نس، ان الل ذا الج ن ھ ة م  Alkaloids  ,Naphthoquinones,اقی

Polyphenoles  , Phytosteroles  و Terpenoids         ي ودة ف ة الموج ات الكیمیائی م المركب ة من اھ واالحماض الدھنی
الة زوودوان ( ة اع رون (Zhou&Duan,2005العائل ال واخ و ان   al etIqbal 2005,.) واقب ك ھ د ذل ا یؤك ) ، ومم

دریك و رون(ھن ي (Hindrik&Theo.,1981اخ رو ان تیتین نس  Tetenyi,1974) ذك زل الج ام بع ن    Alkanna) ق م
ا لستة    1981اعتمادا على دراسة مقارنة لالحماض الدھنیة كما ان ھندریك واخرون ( Anchusaeالعشیرةِ  عو ترتیب ) وض

ة    دات و       Boraginaceaeمراتب تصنیفیة للعائل اتھم من القلوی وء محتوی ى ض واع      عل ة ان اك خمس ة. ھن ات الفینولی المركب
دو ان     1989تعود للجنس قید الدراسة تنتشر في العراق واغلبھا في اقلیم كوردستان ،الزبیدي( اذكر اعالة فیب ى م ) وبناء عل

ة    للدراسات الكیمیائیة التصنیفیة اھمیة في عزل وتشخیص االنواع وتسھم بشكل فاعل في تعزیز الصفات االخرى المظھری
ن       وال ف ع راق بالكش ي الع ة ف نس النامی واع الج ى ان ث عل ذا البح راء ھ م اج د ت ذا فق ا ول ایتولوجبة وغیرھ ریحیة والس تش

  المركبات الفینولیة واستخدامھا كصفات تشخیصیة مھمة تمتاز بثبوتھا الكیمیائي .
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  المواد وطرائق العمل

ة ومن من         ا الطبیعی واع المراد دراستھا من بیئاتھ ات        جمعت نماذج االن ت عین ت وحفظ ث جفف ة من العراق حی اطق مختلف
) في الكشف 1973وتم اعتماد الطریقة المتبعة من قبل ھاربورن ( BUHمماثلة للعینات المدروسة في معشب جامعة بغداد

  -النامیة في العراق وباتباع الخطوات االتیة: Anchusaعن المركبات الفینولیة النواع الجنس 

  ..    MMeesshh2200سعة فتحاتھا سعة فتحاتھا     EElleeccttrriicc  ggrriinnddeerrباتات المزھرة بواسطة مطحنة كھربائیةباتات المزھرة بواسطة مطحنة كھربائیةسحقت اوراق وسیقان النسحقت اوراق وسیقان الن--11

ي     40-50غرام من كل عینة واضیف الیھا  3-4اخذت كمیة -2 ول االثیل ر من الكح ة حرارة      70 %ملیلت ي درج ت ف وترك
  ساعة. 24-48الغرفة لمدة 

    Cederol medium pore filtering . رشح النقیع بواسطة ورق ترشیح من نوع -3

تخلص -4 ح المس ز الراش وائي            Extract  رك ك بواسطة مجفف ھ ول وذل تخلص من الكح ب لل ى حجم مناس  Airال
dryer .  

د   80-100ذو درجة (  Petroleum etherاضیف الى الراشح المركز بقدر حجمة تقریبا ایثر نفطي -5 ة وبع ) درجة مئوی
تخلص     Separating funnelرج الخلیط  وضع في قمع فصل  م ال الي ت وترك الى ان تم فصلة الى طبقتین واضحتین وبالت

ن           ة م ل كثاف ة اق ى لكون ى االعل ا ال ي طافی االیثر النفط ذوب ب ذي ی ور ال ادة الیخض ن م اء وم ة للم ات الكارھ ن المركب م
اء         ذوبان بالم ل لل ي تمی ة الت ات الفینولی ائي للمركب ة سفلى تس      Water solubleالمستخلص الم ون طبق حب من اسفل   وتك

  القمع .

  ركز مستخلص المركبات الفینولیة الى نصف حجمة تقریبا بعد تركة بتیار ھوائي ساخن . -6

د   20X20وبابعاد  Germany plate silica gel 60F254استعملت صفائح ھالم السلیكا الرقیقة من نوع  -7 سنتیمتر بع
  دقیقة . 20-30ویة ولمدة درجة مئ 100-110في فرن درجة حرارتة  Activationتنشیطھا 

عریة   6نقط المستخلص المركز والمحضر في الخطوة -8 رك مسافة     Capillariesبوساطة انابیب ش د ت ین    2بع سنتیمتر ب
ز               دة لغرض تركی یط مرات عدی ة التنق ى واسفل الصفیحة وكررت عملی عینة واخرى وكذلك تركت نفس المسافة من اعل

یط ا    م تنق م ت ة ،ث ل عین یط ولك یة   التنق ة القیاس ات الفینولی یط   compounds   phenolic Standardsلمركب ب تنق بجان
  المستخلص المركز ثم تركت البقع لتجف .

ار   -9 ار الزجاجي        Developingتم اظھ وض االظھ ة في ح وي   glass tank  Developingالصفائح المنقط ذي یحت وال
ذیب وو      د حضر الم ة ،وق م تغطیت ع الصفائح لجعل بخار          على المذیب المستخدم ومن ث ل وض ار قب وض االظھ ع في ح ض

  المذیب یمأل الحوض .

ي فصل      -10 ي تستخدم ف ة والت استخدمت اربعة مذیبات مختلفة  في البحث وھي من المذیبات المذكورة في المصادر العلمی
  -وھي : 1973)المركبات الفینولیة ودراستھا بصورة عامة ھاربورن ( 

1-Forestal (Acetic acid :Concentrated Hcl :Water ; 10:3 :30) 

2-BAW(n-butanol:Acetic acid :Water; 4:1:5 Toplayer)       

3-HO Ac 50%(50% aqueous acetic acid)                        

4-10 %Acetic acid in chloroform.  
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اني   ي    BAW )4:1:5اتضح من خالل التجربة ان المذیب الث أ ف ذیب االكف و الم ى صفائح       ) ھ ة عل ات الفینولی فصل المركب
Silica gel  ملیلتر من 80حیث حضر مختبریا بواسطة خلط n-butanol  ملیلتر من حامض الخلیك الثلجي      و 20مع 

ة                 100 ا من ة العلی ین ، اخذت الطبق ى طبقت یط لیستقر ویفصل ال رك الخل م ت دا ث ت جی ع فصل ورج ي قم ملیلتر ماء مقطر ف
  ل .واستخدمت في العم

واض من    -11 ي االح ل             8-9تركت الصفائح ف ة حددت بستة عشر سنتیمترا لك ذیب مسافة معین ث یتحرك الم ساعات حی
  العینات .

  اخرجت الصفائح وتركت لتجف .-12

  والتي تظھر بالضوء االعتیادي .  Separated zonesسجلت المالحظات عن مواقع والوان البقع المفصولة-13

ت ا  -14 وق البنفسجیة    فحصت الصفائح تح عة ف وجي    Ultra violetالش ول م ت المالحظات عن      365بط انومیتر ودون ن
  مواقع البقع المفصولة والوانھا حیث یدل ارتفاع ومساحة وتألق كل حزمة على نوع المادة .

ار     -15 المواد الكاشفة االظھ ت الصفائح ب ل    Developing reagentsعومل ا     KOH in ethanol%1مث وبخار االمونی
Ammonia vapor ) ستالStahl,1969) ات  1973) وھاربورن ) وقد وجد ان بخار االمونیا ھو االفضل الظھار المركب

وض الزجاجي       ا داخل الح الفینولیة في انواع الجنس المدروسة اذ وضعت قنینة زجاجیة صغیرة تحتوي على سائل االمونی
ات      وتركت مفتوحة ثم وضع غطاء الحوض لیتشبع فراغ الحوض ببخا ى المركب ة عل عت الصفائح المحتوی ر االمونیا ووض

ة        20-30الفینولیة المفصولة في الحوض لمدة ي حصلت نتیج ا المالحظات الت دقیقة ثم اخرجت من الحوض وسجلت علیھ
وجي     ول م انومتر وسجلت    365المعاملة ببخار االمونیا في الضوء االعتیادي ثم فحصت تحت االشعة فوق البنفسجیة بط ن

  حظات كما في عملیة الفحص السابقة .المال

ع استشفافي     -16 ابقة         Tracingعمل طب ات الس ة من الدراس ل دراس د ك ا بع ي انفصلت الیھ ع الت دد البق ة وبع لكل عین
  وبواسطة طبعھا على ورق شفاف بعد تنقیطھا على الصفیحة في كل مرحلة من مراحل التجربة .

ع      Rf (Relative flowاعتمادا على قیم السریان النسبي (تم التعرف على المكبات الفینولیة  -17 ة للبق والخصائص اللونی
ة      ك بمقارن ا وذل في الضوء االعتیادي وبوساطة االشعة فوق البنفسجیة والتغیر اللوني الذي یطرأ بعد استعمال بخار االمونی

م استعمال ع     3,2,1) وااللوان مع عینات قیاسیة (الجدول  Rfقیم ( د ت ذا وق كل    ) . ھ ات القیاسیة (الش ا  1دد من العین ) . ومم
واع الجنس           ع ان ات جمی ة عین م دراس د ت ة فق ة          Anchusaتجدر االشارة الی اذج ممثل ات نم ذة العین ي العراق ولھ ة ف النامی
  ) BUHتحمل نفس االرقام موثقة ومحفوظة في معشب جامعة بغداد (

  النتائج والمناقشة

ات ھي         Phenolic compoundsتم تشخیص عشرة مركبات فینولیة  ذة المركب واد قیاسیة وھ اتوافر من م اعتمادا على م
:-  

1-Caffeic acid     ة ر الفالفونویدی ة غی ات الفینولی ة المركب ن مجموع و م ینامك  وھ اض الھایدروس ن احم  م
Hydrocinnamic acids  اذ تم تشخیص ھذا المركب في النوع A. aegyptiaca.  

2-Ferulic acid  ن م ا م و ایض ة وھ ر الفالفونویدی ة غی ات الفینولی ة المركب ینامك   جموع اض الھایدروس ن احم م
Hydrocinnamic acids .حیث تم تشخیصة في جمیع انواع الجنس المدروسة  

واع      من   Apigenin و Luteolin وھما -3 ي االن ھم ف م تشخیص ات وت ة الفالفون ،    A. italica ،A. italifolia مجموع
A. strigosa  
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4- Scopoletinو Aesculetin   ات ن الكومارین ا م نس        Coumarines وھم واع الج ین ان ة االنتشار ب واد قلیل ومن الم
  .   Anchusa  aucheri المدروسة وھو النوع وتم تشخیصھما في نوع واحد من انواع الجنس المدروسة

5- Catechol  وھو من المركبات الفینولیة البسیطةSimple phenols  واع  قلیلة االنتشار في  .Aالنباتات اذ وجد في االن
italica ،A. italifolia    ،A. strigosa .  

6-Syringic acid         واع ي االن ة ف م تشخیص والت البسیطة وت ا من الفین و ایض   A. aegyptiaca ،Anchusaوھ
aucheri   ،A. strigosa.  

7 - Kampferol     ول ات الفالفون و من مركب و     Flavonolsوھ ي االن ة ف م تشخیص  .Anchusa  aucheri    ،Aاع وت
italica ،A. italifolia    ،A. strigosa .  

8 -Rutin               ة ة بمعالج ا عالق ي لھ واد ذات االھتمامات الصیدالنیة والت ر من الم ول ایضا ویعتب ات الفالفون وھو من مركب
عریة    ة الش ة االوعی عف او ھشاش ات    Capillary fragilityض ن نب رة م ة الول م م استخالص ان اذ ت ي االنس ف

Fagopyrum esculentum  

واع   1992)المشھداني ( Bukwheatوالذي یدعى    .Aوھذا المركب واسع االنتشار في النباتات وقد تم تشخیصة في الان
aegyptiaca ،Anchusa  aucheri   ،A. italica  

ى        ومن نتائج البحث المذكورة في اعالة نجد ان ھن  ا عل ث احتوائھ ذكورة من حی واع الجنس الم اك تغایرات واضحة بین ان
ل   2والشكل   2و  1المركبات الفینولیة حیث وجد انواع تشترك  بأحتوائھا على مركبات مشتركة معینة (الجدول ) وھذا دلی

الفینولیة ھذا و تأكد لنا على وجود روابط تطوریة مشتركة مابین انواع الجنس المدروسة من حیث محتویاتھا من المركبات 
واع الجنس    بأمكانیة اعتماد التغایرات التي ظھرت كأدلة تصنیفیة مھمة تسھم في حل العدید من االشكاالت التصنیفیة بین ان

  .   A. italica ،A. italifoliaالمدروسة وخصوصا االنواع المتشابھة مظھریا كالنوعین 

وع   فأتضح من خالل ھذة الدراسة ان  النوعین ا أحتواء الن عالة والمتشابھان في صفاتھما المظھریة امكن فصلھما كیمیاویا ب
ب    ى المرك الة    Rutin االول عل وعین اع ترك الن د اش اني فق وع الث ي الن ب ف ذا المرك ود ھ ى وج تدل عل م یس ي حین ل ف

دول1بأحتوئھما على خمسة مركبات فینولیة اخرى ( ى ترابطھ  2والشكل   2و الج د     ) وھذا دلیل عل ا الصل واح ا تطوری م
وع        ي حین نجد ان الن من الجنس، ف از          A. strigosaض وعین السابقین فأمت ة للن بعض الصفات المظھری ذي یشترك ب وال

ة       Syringic acidبأحتوائة على المركب الفینولي  ات الفینولی واة من المركب وھو من الفینوالت البسیطة فضال على ما احت
ة من الصفات        التي شخصت في النوعین اعالة ل اھمی ھ التق وھذا مایؤكد اھمیة استخدام ھذة المركبات كأدلة تصنیفیة مھم

وعین         ا الن ومیة ، ام ا والتشریحیة والكروموس ة منھ ا   A. aegyptiaca ، Anchusa  aucheriاالخرى المظھری فھم
رد     د انف ة  وق ات       نوعان یختلفان فیما بینھما ومع بقیة االنواع في بعض صفاتھما المظھری ى مركب ة عل اني بأحتوائ وع الث الن

ا (  Coumarinesالكومارینات  ب      Scopoletin و Aesculetinومنھ م تشخیص المرك ي حین ت ي     Caffeic acid) ف ف
  النوع االول فقط .

ود   Ferulic acidھذا وقد اشتركت جمیع انواع الجنس المدروسة بأحتوائھا على المركب الفینولي  وھذا دلیل اخر على وج
ي   ر ادت ف وابط تطوریة مشتركة بین انواع الجنس المدروسة. وللنتائج المھمة التي تم التوصل  الیھا في ھذا البحث والتي اف

عبیة        ة وش ا من استخدامات طبی ا لھ عزل االنواع وایجاد العالقات التطوریة فیما بینھا والھمیة انواع الجنس المدروسة ولم
ي اعطاء صفات          نوصي باجراء دراسات كیمیائیة تشمل   ا ف تفادة منھ واع بھدف االس ذة االن ي ھ مختلف المواد الكیمیائیة ف

  متعددة لعزل االنواع  ومعرفة اھمیة ھذة المركبات من الناحیة الصیدالنیة فضال عن معرفة مدى العالقات التطوریة بینھا .
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  االستنتاجات

واع الجنس   من خالل مراجعة المصادر المتوافرة فقد اتضح ان الدراسة الحا ة    Anchusaلیة ھي االولى في تناول ان النامی
ة       تخدمت طریق الة  اذ اس نس اع واع الج ي ان ة ف ات الفینولی ة المركب د نوعی ة تحدی ة الحالی ت الدراس د تناول راق وق ي الع ف

ة   ة الرقیق ا الطبق ات    Thin Layer Chromatography (TLC)كروماتوغرافی تعانة بالمركب ابقا وباالس ر س ا ذك كم
  ) .  3) والجدول(1القیاسیة التي تمكنا من توفیرھا حیث تم اعتماد عشرة مركبات قیاسیة الشكل (

ات    ذة المركب ابدت انواع الجنس اعالة تغایرات مھمة فیما تحتویھ من مركبات فینولیة وبناء على ھذة النتائج یمكن اعتماد ھ
  ھا والتشریحیة والكروموسومیة والبیئیة وحبوب اللقاح .كأدلة تصنیفیة التقل اھمیة عن الصفات االخرى المظھریة من

ات      ةمن مركب ةغیر الفالفنویدی ات الفینولی ن المركب ي ع م التقص ینامك   Phenyl propanoidsاذ ت اض الھایدروس كأحم
Hydrocinnamic acids   ا ات   Ferulic acidو acid Caffeicومنھ ا  Flavonesوالفالفون  و Apigeninومنھ

Luteolin  ا ات     كم ض الكومارین ع بع ن توزی ث ع ا البح ة ایض ملت الدراس ل  Coumarinesش   Aesculetinمث
یطة    Scopoletinو والت البس ن الفین ي ع ا التقص م ایض ب  Simple phenolsوت ل المرك امض   Catecholمث والح

ولي  والت    Syringic acidالفین ن الفالفون ف ع ن الكش ال ع ا  Flavonolsفض ذا   Rutin و  Kampferolومنھ .ھ
ة        ات فینولی ى مركب ة عل وع واحد بأحتوائ واظھرت نتائج البحث الحالي  ظھور مواد معینة في انواع دون اخرى واختص ن
ي          تم كشفة ف م ی ولي ل ب فین ى مرك ا عل لم یتم كشفھا في االنواع االخرى في حین ان نوعین من انواع الجنس تبین احتوائھم

  )  2والشكل   2و 1حتوائھا على نفس المركبات الفینولیة الجدول (بقیة االنواع واشتركت انواع اخرى في ا
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(  Rf یبین قیم السریان النسبي) ١( الجدول     100x BAW في ) التي تم الكشف عنھا في انواع    
 Anchusaالجنس                                        

نس  ت واع الج أن
 المدروسة

قیم السریان النسبي                                  Rf  ) 100x  ( 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A.   aegyptiaca  68  80      68   50 

2 A.aucheri   82    56 76   62  73  48  

3 A. italica  84  74 82   86  76  44 

4 A. italifolia  83  74  83   86  74  
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5 A. strigosa  81  79 85   87  66  75  

 

  Anchusa) یبین توزیع المركبات الفینولیة النواع الجنس 2الجدول (                
نس  ت واع الج أن

 المدروسة
قیم السریان النسبي                                  Rf  ) 100x  ( 
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1    2    3    4  5   6   7   8  9   10  

1 A.   aegyptiaca  +    +         +   +  

2 A.aucheri   +   + +  + + + 

3 A. italica  + + +   +  + + 

4 A. italifolia  + + +   +  +  

5 A. strigosa  + + +   + + +  

) یبین خصائص المركبات القیاسیة المستخدمة في البحث الحالي٣الجدول (  

رقم   
 المركب

اسم المركب           جیة     وق البنفس عة ف ت االش ب تح ون المرك ل
موجي  بطول 365 نانومیتر مع االمونیا   

الرمز     

1 Caffeic acid                           ازرق براق  
 

2 Ferulic acid                           بنفسجي  
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3  Luteolin                           بني مصفر  
 

4 Apigenin                         ارجواني مخضر  
 

5 Aesculetin                      ازرق براق مشرق  
 

6 Scopoletin                     ازرق براق  
 

7 Catechol                     بني محمر  
 

8 Syringic acid                    وردي محمر  
 

9 Kampferol                    بني غامق  
 

10 Rutin                     بني غامق محمر  
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  ) بعض المركبات الفینولیة المستخدمة كعینات  1الشكل (  
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