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 : البحث هذا بأن أصرح محمد غياث ناصرالدين  أدناه الموقع أنا
تعيين المحتوى تعيين التركيب الكيميائي للزيت العطري األساسي في أوراق نبات المليسة و 

  الفالفونوئيدات من منقوع أوراقهاو  الكلي للفينوالت
 بإشراف الكيمياء قسم - دمشق بجامعة العلوم كلية في به قمت علمي بحث نتيجة هو

 البحث لهذا يسبق ولم ،ريتا منصور الدكتورةالمساعدة  واألستاذة الجبة ملك الدكتورة األستاذة
 .أخرى  شهادة أي على للحصول حاليا   مقدم وغير شهادة ألي بلق نأ
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 به قام علمي بحث نتيجة هو الرسالة هذه في الموصوف العمل بأن نشهد
 الجبة ملك الدكتورة األستاذة إشراف تحت ، محمد غياث ناصر الدين المرشح

 كلية في الكيمياء قسم مخابر في ريتا منصور الدكتورة ةالمساعد ةاألستاذو 
 .دمشق بجامعة العلوم

 

 
 

  



 



 



 

 

وما توفيقي إال على إنجاز هذا العمل إتمام نعمته علي  و منه و هللا و أشكره على فضلهبداية أحمد 

 . باهلل

كما أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذتي الكرام الذين  بذلوا أكبر الجهود لبلوغنا هذه الدرجة العالية و 

ح لي و األخذ وكانت الناصلم تبخل علي بأي جهد لك الجبة و التي  خاصة  األستاذة الدكتورة م

 . بيدي في كل مراحل العمل 

هذا المنجز أ.د.م ريتا منصور و التي مدت لي كان له الدور الفاعل في إتمام  منكما أتقدم بالشكر ل

 يد العون  زودتي بالمعلومات الالزمة  

ر كما أتقدم بالشكر للسادة أعضاء لجنة التحكيم المتمثلة باألستاذ الدكتور جمال محفوض و الدكتو

 عماد القاضي على مالحظاتهم القيمة  التي أغنت العمل المنجز .

كما أشكر رئاسة جامعة دمشق المتمثلة باألستاذ الدكتور محمد حسان الكردي و عمادة كلية العلوم 

السابقة المتمثلة باألستاذ الدكتور عزات قاسم و عمادة كلية العلوم الحالي المتمثلة باألستاذ الدكتور 

و رئيس قسم الكيمياء أ.د. محمد جمال الخطيب لما قدموه من دعم للوصول لهذا العمل  عدنان ديب

و ال أنسى باالعتراف بفضل كل من ساهم بإنجاح وإتمام هذا العمل  و أخص بالذكر األستاذة ميساء 

  و األستاذ يحيى محظية الزيات على ما قدمته من دعم علمي و مخبري في التحاليل الحيوية المنجزة

 .و أ. هبة سعيد و سعيد عبد السالم

ة العامة للتقانة الحيوية و المتمثلة باألستاذ الدكتور عصام قاسم لهيئني أتوجه بخالص الشكر لكما أن

و د. بسام العقلة و د. رضوان بدر الدين و أ. سمر العيسى  و د. نورس األبرص د. لينا األميرو 

 ا العمل .لصبرهم و لما قدمه لي من تعاون إلنجاح هذ

 الدكتور وليد البزرة  كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي في قسم الكيمياء و خاصة األستاذ

أنسى أخوتي وزمالئي من ساندوني و ساندتهم والذين أتمنى لهم كل التوفيق و النجاح  و  و ال

 –ميادة عيسى  –ميسون الحافظ  –المستقبل الزاهر  فلهم مني التحية وأخص منهم : قاسم مراد 

 امتسال حمادة .

التي كانت لي في نوائب و عقبات و أمي الذي ال يمكنني أن أوفي حقه علي و أهدي هذا العمل ألبي 

 .ني في كل عمل أقوم به و ساندوني بدعائهم و قلوبهم وخلفي ودعم واو ألخوتي الذين وقف الدهر
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 تمهيد
لقد جذب  اهتمام اإلنسان منذ بداية وجوده على األرض أمور عديدة , وكان للصحة و الجمال  

وقد ربط اإلنسان  .قدر هام في حياته وقد دفعاه للبحث عن السبل التي تؤدي إليهما في كل ما حوله
أو  النباتاتفاستعمل هذه  ،األول بين النباتات البرية التي تعيش حوله و بين األمراض التي يصاب بها 

من النواحي أجزاء منها في التداوي من هذه األمراض, كما انتخب من هذه النباتات تلك المفيدة له 
. إن استعمال النباتات الطبية في المداواة قديم  النباتات السامة والضارة تهعرفبسبب مالغذائية و الدوائية 
الفعالية العالجية للعديد من النباتات التي استعملتها  الحديثة العديد من الدراسات تقدم اإلنسان فقد أثبت

استعمله الهنود منذ أكثر من  الذي  Rauwlfiaالشعوب المختلفة في التداوي مثال ذلك جذور الراولفيا 
وكذلك  ، نجاعته في عالج ضغط الدم وذلك في منتصف القرن العشرين تبين حديثا  حيث ي عام ألف

بعض الشعوب اإلفريقية في تحضير ما  خدمتهاستاالتي  Strophanthus بذور نبات السترفانثوس 
يسمى سم السهم  في عالج األمراض القلبية ونبات الجنسنغ المعروف في الطب الصيني حيث يستخرج 

تمت عديد من األدوية المنشطة للجملة العصبية وللدورة الدموية . ومن أكثر الشعوب التي اهمنه حاليا  ال
العودات [  الفيتنام و الهند  إضافة لإلغريق و للمصريين القدماء و العرب بالتداوي باألعشاب الصين و

 ,2001[ . 

يات الطب و العالج كما جاء في البرد لقد بلغ المصريون القدماء درجة عالية من المهارة في         
التي تركوها منذ آالف السنين , ووجدت في نقوشهم صور كثير من األعشاب الطبية التي استعملوها في 

 التي عالج مرضاهم , ومن البرديات التي عثر عليها بردية ايبرس التي تعتبر من أهم البرديات الطبية
وصفة أساسها التعاويذ  12من بينها فقط وصفة طبية  877بل الميالد وشملت ق 1550ة نكتبت س
ن فضل األطباء العرب كبير في هذا المجال والبد من تأكيد أهمية  .]2001العودات , [ السحرية  وا 

معالجته  وقد جاءت كتب ورسائل منمؤلفات كثيرة في الطب , الشيخ ابن سينا الذي أورث اإلنسانية
و إن  الطبي الضخم المعروف باسم القانون في الطب وي بالنباتات بالكتاب الثاني من سفرهألمور التدا

ن أجياال  من األطباء تتخرج األوروبية ض المعاهد الطبية الكتاب يدرس في بع د الطب عليه, وق من,وا 
و الطبيب  من العرب عشابون عظام أمثال ابن البيطار وداود األنطاكيخرج إضافة إلى الشيخ ابن سينا 
ونجد في قراءة التاريخ العربي اإلسالمي قصصا  كثيرة عن اهتمام  . القرطبي الغافقي وغيرهم الكثير

أجدادنا العرب المسلمين األوائل في المعالجة الناجعة و التعلق بكل ما هو طبيعي ونافع وفطري و البعد 
ج بالدواء إن استطعت أن تعالج فكان الرازي يقول : ))ال تعال ما أمكن عن كل ما هو ضار ومعقد

بالغذاء وحده , وال تعطي دواء مركبا  إذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط((. وكما نرى فإن أطباءنا العرب 
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ة اإلنسان وفطرته وذلك بمجرد تعديل قائمة غذائه ,فإذا لم ن العالج بأقرب األشياء إلى طبيعكانوا يبدؤو 
ته يقدمونها له من غير أي تغيير في طبيعتها , من غير إضافة يفلحوا لجؤوا إلى وصف أعشاب من بيئ

بل أرادوا عدم التدخل إال للضرورة عليها  لم يقوموا بالتجارب أو استخالص أو تجزئة. وال يعني هذا أنهم 
, ذلك أنهم كانوا ينظرون باحترام كبير إلى الطبيعة ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إلهية حكيمة ال 

         .  ]1993ياسين,[تخطئ 
الطبية ,مع األسف الشديد , في العصر الحديث لتموجات متضاربة ومتناقصة  لنباتاتتعرضت اولقد  

و الزراعي فتراجعت أمام تكاثر السكان وزيادة وتوسع العمران , ومن ثم تدهور الغطاء األخضر النباتي 
الحياة إلى أجواء ملوثة خانقة بدال  من حياة  ليحل محله االمتداد السرطاني البشع لجشع البناء محولة

عتقد ا , و  ]1993ياسين,[كسجين ا الطبيعي في تنقية الجو وبث األاألشجار وثمارها وظاللها وعمله
البعض بأن العودة الستعمال النباتات الطبية في التداوي هو ضرب من التخلف أو الردة إال أن الواقع 

الحديثة أن االعتماد على المواد العالجية الصنعية  له الكثير من عكس ذلك فقد أوضحت البحوث 
, إضافة للصحوة العـالمية  ]2001العودات,[التي تجلت في التأثيرات الجانبية و سميتها المزمنة  سلبياتال

اتجاه شطر النباتات الطبية لما تحويه من مركبات كيميائية يمكن أن تعتبر خامات أولية لم تكن معـروفة 
هناك متسع الستعمال مما عزز القناعة بأنه ما زال  ]2006سيد ,[وليس لها بديل في المركـبات الصنعية 

وقد تبين في أخر الدراسات  .]2001العودات,[النباتات الطبية جنبا  إلى جنب مع األدوية الصنعية 
عة حيث أعيد تدريس مادة الصادرة حدثيا  في عدد من جامعات أوروبا أن تيارا  يطالب بالعودة إلى الطبي

وعطور الزهور وورق األعشاب و التي تعتبر بدائل مفيدة لألدوية  هازيوت العالج بواسطة النباتات و
        . ]1993ياسين,[المركبة الكيميائية 

, وارتفع عدد الدول التي  *أخذت الحكومات في العالم تستجيب لتنظيم أدوية الطب الشعبي  
دولة في عام  69إلى  1994عام  فيدولة  52وضعت تنظيمات وضوابط تتعلق باألدوية العشبية من 

في العديد , وازدادت في الوقت نفسه في الدول المتطورة شعبية الطب البديل و التكميلي  و ازداد 2000
و البديل و التدريب عليه . حيث يتميز الطب الشعبي و التكميلي  الدول تركيبات الطب الشعبي من

بكثير من الجوانب اإليجابية كتنوعه ووفرته و القبول الواسع به من قبل الشعوب النامية , وزيادة شعبيته 
 وعدم احتياجه للمقدرة التكنولوجية العالية, ولكن في الدول المتطورة وانخفاض كلفته النسبية , 

 وتة تستعمل أساليب ومعارف وعقائدالطب الشعبي بأنه ممارسات طبية متفامنظمة الصحة العالمية عرفت -*
متنوعة, كما تشمل استعمال النباتات و الحيوانات أو األدوية ذات القاعدة المعدنية أو جميع ذلك , هذا إضافة 

  إلى معالجات اليدوية أو التمارين بقصد المحافظة على الصحة .
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        الكثير من المواضيع التي بجب الوقوف عندها , ولعل أهمها :هناك 
آليات ضابطة ومنظمة ومشجعة للمحافظة طنية في هذا المجال وضرورة وضع تطوير السياسة الو  .1

                   على ممارسة جيدة في هذا المجال.
            درجة كافية .تعليم وتدريب مقدمي الخدمات الطبية الشعبية على التأكد من . 2
نها في قدرات واعدة ويزداد استعمالها غير أبالرغم من أن كثير من معالجات الطب الشعبي ذات . 3

      تعرف تأثيراتها الجانبية .    كثير من الحاالت لم تخضع الختبار ولم يراقب استعمالها ولم
مراعاة جملة من الضوابط من    المضمونةيتطلب اإلعداد الجيد للمنتجات ذات الجودة العالية و  .4

   . ]2010العودات ,[ جمع و تغليف و حفظ وغيرها كما يتطلب اتباع إجراء ضبط الجودة
سيف ذو حدين, فهناك الفائدة  بأن التداوي بالنباتات ومن الضروري في النهاية أن نذكر هنا  

كبرى من جهة , يقابلها خطورة كامنة في سوء استعمالها من جهة ثانية مما قد يسبب التسمم أحيانا  أو 
ر محلها , كااللتباس في نوع يعند استعمال وصفة شعبية في غالضرر الصحي الكبير. وهذا ما يحدث 

 مشروبامة لبعض أنواع الفطور أو اإلكثار من س نباتاتاستعمال  وأخذ غيرها مكانها , أو نباتال
, واستعمال غلي األوراق بدال  من األزهار أو العكس الذي يعطي مفعوال  معاكسا  للهدف  المغلية األعشاب

وذلك بسبب الجهل أو عدم المعرفة , أي بمعنى آخر لكل نبتة أو عشبة خصائص معينة إما في جذورها 
فائدة تجنى في استعمال جزء منها بدل األخر . ولهذا يجب على المريض الذي ثمارها أو أوراقها , وال أو 

يقة علمية معترف بها , يود استعمال هذه الطريقة في المعالجة , بعد أن أصبحت المعالجة باألعشاب طر 
    . ]1993ياسين ,  [طبيبا  متمرسا  و ذا خبرة في هذه العلوم  أن يستشير

الحقول ) تنمو في بيئات شديدة التنوعاألنواع النباتية الطبية التي يوجد في سوريا عديد من   
بيئة مناسبة الدل والمتنوع في بالدنا تجعل كما أن ظروف المناخ المعت . (والمزارع  والجبال  و البادية

ألولي لزراعة كثير من األنواع النباتية الطبية ,سواء الستهالك المحلي أو ألغراض التصدير, والتقدير ا
لكن دون دراية كافية في الغالب  شعبيا   وهي تستعملنوع  300سورية يزيد عن  فيلألنواع النباتية الطبية 

باألساس العلمي الذي يبين مكوناتها الفعالة وفوائدها وتحضيرها وجرعاتها العالجية والفترة الزمنية الالزمة 
إجراء دراسات عدة إليضاح ما فيها من فوائد , مما أوضح الحاجة من  ]2001العودات , [لتناول الدواء
هو نبات الطبية و  أحد هذه النباتات العطرية لتسليط الضوء علىسعينا في بحثنا هذا قد  وومحاذير ,  

الزيوت ب وف بغناهالمعر  وVerbenacea) ) المنتمي للفصيلة الفربينية  Lippia citriodoraالمليسة
 Flavonoidالفالفونوئيدات ك بالفينوالت وغناه Terpene التربناتو  essential oilاألساسية 

[Barnes,2007]  الفينبل بربانوئيدو   phenylpropanoidتاإليروديدا و iridoid  [Bilia,2007] 
. 
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 استخداماتها  و المليسة توصيفها و فوائدها
 مقدمة:.1

 نواع وهذه األلصغيرة ااألشجار و  جنباتمن األعشاب و ال نوع 200على  Lippia يشتمل جنس الليبيا
في جميع أنحاء بلدان أمريكا الجنوبية و الوسطى و إفريقيا االستوائية بشكل أساسي  تنتشر وتتوزع

[Terblanche´ et al, 1996]. من  عدد   هذا الجنس يحتوي أكبرأن إلى  صنفينبعض الم أشار وقد
 أنه .Howard R. Aحيث يتباين عدد األنواع التي يضمها هذا الجنس من باحث ألخر فذكر  نواعاأل

. نوع نظرا  الختالفهم في حدود هذا الجنس  200أنه يضم  Judd، في حين يذكر  نوعا   400 يضم نحو
بين األوصاف العامة التي تعطى لهذا الجنس من قبل  بالمقارنة  Moldenkeقام المصنف  و قد

جميع هؤالء المؤلفين أدرجوا األجناس  ( وخلص إلى أن1969-1849مصنفين عدة خالل السنوات )
Acantholippia و Aloysia  وPhyla جنس  ضمنLippia بعض  تم نقلفقد  لى جانب ذلك. إ
 سنتناول في هذا البحثو . ]Lippia ]1993, Munirالليبيا  جنس إلى Lantanaاألنواع من جنس 

 .( Verbenaceaeمن الفصيلة الفربينية ) Lippiaجنس الهذا لالذي ينتمي نبات المليسة 
    

               :تشار الجغرافي نو ال  التسمية.2  

حيث  Lippia Citriodoraهو  لمليسةسم العلمي لالن اإ
 Augustinتخليدا  للعالم اإليطالي  Lippiaيسمى الجنس  

Lippi [ Doglas , 2001 ; Loe , 2009 ]  أما االسم
  ليموني الرائحة فهو Citriodoraالواصف لنوعها 
[Doglas,2001] مثل  أسماء عدة ايطلق عليه، كما

Aloysia citrodora  وAloysia triphylla وذلك على 
الرابع ملك إسبانيا  لويزا أميرة بارما زوجة تشارلزماريا شرف 

 الحكيم[  (1الشكل ) ،فيعني ثالثي األوراق triphylla اأم
   .  ]2012، وأخرون 

(. العقدة الورقية للمليسة  1الشكل ) 
 الورقة ثالثية

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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يطلق عليها كما اللويزة الليمونية أو نبات رعي الحمام  حيث تسمى أيضا  ، عدة أسماء شائعة للمليسة 
استخدام واسع  ذات هيو ،  Verveine citronnée بالفرنسيةفي حين  Lemon verbenaباإلنكليزية 

   ] 2012الحكيم وأخرون ،  [  في الطب الشعبي و التطبيقات الطبية

و قد تم نقلها  إن الموطن األصلي للمليسة في أمريكا الجنوبية في تشيلي و األرجنتين و البيرو و األورغوي 
حيث .[Doglas,2001] البحر المتوسط حوض حول زرعت هيو  ،إلى أوروبا في أواخر القرن السابع عشر

 إضافة خاصة المغرب في جنوب إفريقيا و فرنسا و انتشرت جنوب أوروبا, خاصة إيطاليا و إسبانيا و
الحكيم [ فلسطين منذ فترة طويلةبنان و إلى سورية و ل ت. وقد أدخل [Bruneton, 1999] لهند و تونسل

 .  ]2012وأخرون،

   [ GRIN Taxonomy, 2010 ;  Pascual et al, 2001]:التصنيف النباتي.3

 التصنيف النباتي لها.( 1و يوضح الجدول ) Verbenaceaeتنتمي المليسة للعائلة الفربينية     

    التصنيف النباتي لنبات المليسة  (1جدول)ال         

 Kingdom Plantae المملكة

 phylum Magnoliophyta الشعبة

 Class Magnoliopside الصف

 Order Lamiales رتبة

 Family Verbenaceae الفصيلة

 Genus Lippia الجنس

 Species L.citriodora النوع

 الوصف المورفولوجي:.4

متساقطة األوراق في المناطق االستوائية ذات الشتاء البارد أو صغيرة ة جنبسة هو عبارة عن الملي إن نبات
غالبأ  في الدورة  م . األفرع مخططة خشنة . األوراق : رمحية ، سوارية  ) تتوضع 4-1الجاف ، طولها 

ة الحافة ، قصيرة المعالق ، الواحدة ثالثة أوراق ( تنشر رائحة الليمون و السيما عندما تفرك باليد ، تام
ي وجهها السفلي غدد الطئة مفرزة لزيت طيار ، األعصاب الجانبية التي سم ، تحمل ف 10-5طولها من 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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زهار انتهائية ، تنبثق عن العصب الرئيسي تأخذ وضعا  شبه متعامد معه . النورة شبه سنبلية ، متراخية األ
 .تموزو  أيار ي المليسة في الطور الخضري من شهر ( 3( و )2ويظهر الشكالن ) .سم 10طولها نحو 

 

 

 

 

 

 أيار ( المليسة في الطور الخضري من شهر 2الشكل ) 

 

 ( المليسة في الطور الخضري من شهر تموز منتصف الموسم 3الشكل ) 
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تزهر في أواخر الصيف  ] 2012الحكيم وأخرون ، [األزهار:  بيضاء أو وردية أو ليلكية صغيرة الحجم.
مم، تنتهي بأربعة أسنان .  3الكأس أنبوبية ، موبرة ، طولها . ] Loe ،2009 [في  أيلول و تشرين األول 

مم . المذكر أربع أسدية بطولين مختلفين ) شفع طويل  5-4تلتحم بتالت التويج الخمسة في أنبوب طوله 
الحكيم وأخرون  [تبلغ دائما  مرحلة النضج  مرة نووية الالث. (، متضمنة في أنبوب التويج غالبا   وأخر قصير

 ( المليسة في طور اإلزهار الكامل .4ويظهر الشكل ) ] 2012، 

 

 

 ( المليسة في طور اإلزهار الكامل من شهر تشرين األول  4الشكل )  
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 :التاريخي و التراث الوصف.5

  Philibert Commerson  كوميرسون  عالم النبات الفرنسي فيلبرتإن أول عالم الحظ هذا النبات هو 
الحديقة  م تم نقلها إلى 1785وفي العام م ، 1784نس أيرس وذلك في العام قام بجمعه من بيو حيث 

 Casimiro Gómezر كل من البروفسو  حيث وصفه [ Armada, 1992 ] إسبانيافي مدريد الملكية ب

Ortega و البروفسور Antonio Palau yVerdera اسم و أطلقوا عليه Aloysia citrodora  على
وقد . ,Armada , 1992] [Loe ; 2009 لويزا أميرة بارما و زوجة تشارلز الرابع ملك إسبانيا شرف ماريا
وجد  كما، [ Armada, 1992]هو أول من وصفها وصنفها L'HERITIER Brutelleكان العالم 

على هذا  Lippia اسم الليبيا الذي أطلقعالم نبات  أميريكا الجنوبية من قبلأدغال النبات فيما بعد في 
والذي قتل في الحبشة  الفرنسي الوالدة  Augustin Lippi الجنس تخليدا  لذكرى عالم النبات اإليطالي 

 . ] Loe ،2009 [ م  1709 العام في

 استخدامات و فوائد المليسة: .6

 ; Loe , 2009 ] لتهدئة الشعب الهوائية واحتقان األنف  يستخدم نبات المليسة في الطب الشعبي

Rogers , 2007]   لعالج الربو و التشنجات والبردية و اإلسهال و انتفاخ البطن  والقلق و األرق  و  
[Hellemont , 1986 ; Newal et a, 1996; Graça et al, 1996] النقع   المغليتحضير وذلك ب (

كما يوصى به كمسكن ومضاد لاللتهاب وخافض  من أوراقها ( المنقوعو شاي األعشاب ) المستمر ( 
بتجارب وطرائق دوائية حيث  ةالمسكنو  ةالمهدئ هخواصوتم التأكد من  [Pascual et al, 2001]للحرارة 

ثم بالميتانول  هاستخالصالتي تم عزلها من النبات با verbascosideيعود الفعل المسكن لها لوجود مادة 
فينوالت الرئيسية وخاصة الأهم تي تعد من و ال [Nakamura et al, 1997]بخالت اإليتيل بعد ذلك 

الفالفونوئيدات الموجودة  في شاي األعشاب المحضر من المليسة  والتي تعد إلى جانب زيتها األساسي 
كما تبدي المليسة فعالية مضادة لاللتهاب  .[Carnat et al, 1999]المسؤولة عن هذه الخصائص 

  كب الرئيسي  للفالفونوئيدات فيهالوجود المر  ج السرطانات و الزهايمر و هذا يعودوتستخدم في عال
Luteolin 7-diglucuronide  [ Sawmiller el at , 2014 ; Carnat et al , 1995 ] ] الحكيم

 .]2012وأخرون ، 

 القابالت لتحفيزإن المليسة مفيدة جدا  للنساء ، حيث استخدمت في الطب المصري القديم من قبل 
 وقد تم اليوم بتقديم الشاي المحضر منها للمرأة الحامل ، حملة من التقلصات الرحم في المراحل األخير 

و ال يستخدم زيتها العطري داخليا    .و التي تستخدم كمنشط لتقلصات الرحممنها   verbalineعزل مادة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philibert_Commerson
https://en.wikipedia.org/wiki/Casimiro_G%C3%B3mez_Ortega
https://en.wikipedia.org/wiki/Casimiro_G%C3%B3mez_Ortega
https://en.wikipedia.org/wiki/Casimiro_G%C3%B3mez_Ortega
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فهي ذات رائحة منعشة منبهة و تساعد في   أثناء الحمل بل على شكل كمادات باردة أو بخور للرائحة
   لعقملبعض حاالت ا أنها تحفز إنتاج الحليب و مفيدة كما عملية الحمل التي تتطلب قدرة  على التحمل .

[ Rogers, 2007]   .   

أظهر زيتها العطري فعالية مضادة للجرائيم و الفطور وذلك خاصة عند تطبيقه على العوامل الممرضة  كما
 Mycobacterium tuberculosis  السلية المتفطرةوEscherichia coli  اإليشريشيات الكولونية مثل
 Helicobacter pylori الملوية البوابية و Staphylococcus aureus الذهبية ةالعنقودي المكوراتو 

 Pseudomonas aeruginosaالقيح األزرق  عصياتوCandida albicans  فطر المبيضة البيضاءو 
 [ Bensabah et al, 2013; Ansari et al, 2012; Sartoratto et al, 2004 ])الزائفة الزنجارية( 

[Ohno , 2003 ; Cowan ,1999] باإلضافة لفعالية مضادة لألكسدة و الخواص المضادة للحشرات  
[Khani et al ,2012;Alavi , 2011; Pereira et al , 2006]  ،   مسكنا  على الجهاز  ودورا

الهضمي فهو يفتح الشهية ويحفز إفراز المادة الصفراء وله فعل مسكن على الكبد كما يقلل من االلتهابات 
ي حاالت القلق والسهاد الناجمة عن بعض الحاالت ساعد فيسكن الزيت خفقان القلب ويكما  و اإلنتانات,
 حيثعناية بالجلد حيث يعمل على شد أنسجته لستخدم موضعيا  لي و ،[Doglas,2001] العصبية 

و في حمامات للتخلص من التشنجات  دليكتالمساجات في  و الكريمات الحاملة له يستخدم زيته العطري 
طبيعية لتحقيق طراوة ونعومة للبشرة ,كما أن مكثف مستخلص األوراق يساعد على التقليل من االنتفاخ 

كما تستخدم أوراقها في صناعة العطور و كإضافات لألغذية  . [Cooke ,2010]لعينينحول ا
 .[Pascual et al, 2001]واألطعمة

 األثار الجانبية و التداخالت و المحاذير:.7

إلى ظهور حساسية جلدية السيما عند التعرض ألشعة  خارجيا   الطيار زيتهايمكن أن يؤدي استخدام  
الشمس . لذلك يفضل دهن الجلد به مساء . يتعارض استعمال النبات مع المهدئات و أدوية الدرق و 

يستعمل إذا أخذت المهدئات الضطرابات النوم أو االكتئاب أو األدوية المنظمة للدرق , كما ال  بالتالي ال
 .] 2012الحكيم وأخرون ،  [إلرضاع دون مراقبة طبية . يعطى في حاالت الحمل و ا
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 الشروط البيئية و الزراعية :  .8

مع  يتطلب النبات مناخا  رطبا  دافئأ  تنمو المليسة طبيعيا  في  المناطق المعتدلة و شبه المدارية حيث 
إمكانية تحمله النخفاض درجة الحرارة لفترات قصيرة . كما يتطلب مكانا  مشمسا  محميا  من البرودة والرياح 
و يفضل الترب الخفيفة  وتنجح زراعته في األراضي المتوسطة الخصوبة إذا كانت جيدة الصرف .إن 

أو نصف المتخشبة  والتي تجذر في  األكثر شيوعا  في اإلكثار من النبات هو استخدام العقل للفروع الفتية
المشاتل في نهاية الربيع و بداية الصيف  ثم تنقل بعد عام إلى األرض وحمايتها من الصقيع و تقديم 

 ] 2012وأخرون ، الحكيم  [العناية الالزمة لها من تسميد وري معتدل . 

 لمليسة:نبات االتركيب الكيميائي ل.9

إن أهم مكونات المليسة هي الزيت العطري و متعددات الفينول ، خاصة الحموض الفينولية و الفينيل 
بروبانوئيد و الفالفونوئيدات و مشتقاتها، حيث تعزى الخواص الطبية و العالجية التي تتمتع بها المليسة 

          لهذه المكونات وسنتناول كل مجموعة على حدا بالترتيب . 
 : ألساسي العطري يت ا.الز 1.9
التي تتبخر أو تتطاير دون أن تتحلل , وهذا ما يميزها عن الزيوت  األساسية بأنها الزيوت الزيوت تعرف
ذا عرضت للتبخير أو التسخين فإنها تتحلل.  Fixed oilsالثابتة  , حيث أن هذه األخيرة ال تتطاير وا 

و هي ال تذوب بالماء بل بالمذيبات ، ويطلق عليها اسم الزيوت العطرية لرائحتها العطرية الجميلة 
الحكيم [ Ethereal oils الزيوت اإليتريةلذلك يطلق عليها  في اإليترالعضوية كالكلوروفورم و اإليتانول و 

         . ] 2012و أخرون ،

واجد الزيوت األساسية في أكثر من ألفي نبات تمثل حوالي ستين فصيلة نباتية وتكثر بصفة خاصة في ت 
والفصيلة الخيمية   Labiataeو الفصيلة الشفوية  Lauraceaeبعض الفصائل مثل الفصيلة الغارية 

Umbelliferae   و الفصيلة األسيةMyrtaceae  الفصيلة المركبة  وCompositae الفصيلة  و
ي بعض توجد الزيوت األساسية في كافة األجزاء إما في كافة أجزاء النبات أو ف   Pinaceaeالصنوبرية

نبات النعنع أو في بتالت األزهار كما في الياسمين أو في قلف الشجر كالقرفة منها كاألوراق مثل أوراق 
أو في الثمار كما في اليانسون وقد توجد في أكثر من جزء من أجزاء النبات و تتباين نسبتها في كل جزء 

% 0.02% كما الحال في القرفة في حين تتضاءل هذه النسبة إلى 16ومن نبات ألخر فقد تصل لنسبة 
    . ]2001العودات , [زهار الورد و الياسمين كأ
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 .كيمياء الزيوت العطرية األساسية :1.1.9
 يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين : و  من منتجات األيض الثانوي في النباتاتالزيوت األساسية  تعد

يشمل هذا القسم الجزء السائل من الزيت الطيار ويتكون من مركبات  : Oleoptene وبتينيأول -1
            جزء األساسي من الزيت األساسي.و تكون ال n(C,H) هيدروكربونية 

يشمل هذا القسم مجموعة من المواد الصلبة المنتشرة في الجزء السائل  : Stearoptene ستيروبتين -2
الحكيم و [ مشتقة من الهيدروكربونات المكونة للجزء الصلبمن الزيت وتتكون من مركبات مؤكسجة 

 . ] 2012أخرون ،

          : Hydrocarbons.المجموعات الهيدروكربونية 1.1.1.9
ذرات كربون ,  5, تتركب فيها كل وحدة من  n(C5H8)رمزها الكيميائي  تتكون هذه المركبات من وحدات

عند تكوين  اتتجمع هذه الوحدات مع بعضه Methyl-1,3butadieneأو  Isoprene  تدعى إيزوبرين
 الزيوت العطرية في النبات إما على صورة مركبات أليفاتية أو عطرية حلقية وعند تجميع الوحدات ينتج :

تتكون من اندماج وحدتي إيزوبرين وقد ينتج عن : Terpenes (C5H8)2  .التربنات1.1.1.1.9
ين الموجود في حشيشة الدينار و األوسيمين كالميرس(، 5الشكل ) ،أليفاتية مفتوحةاندماجها مركبات 

الموجود في زيت الريحان ، أو ينتج مركبات حلقية إما ذات حلقة واحدة كالليمونين  الموجود في زيت 
. ] 2012الحكيم و أخرون ،[ البرتقال  والكراوية  أو ذات حلقتين مثل البينين الموجود في الصنوبريات

  

 

 ] 2012الحكيم و أخرون ،[بعض مركبات التربنات ( بنية  5الشكل ) 

تتكون من اندماج ثالث وحدات منها :  Sesquiterpenes (C5H8)3 .السيسكوتربنات2.1.1.1.9
كالفارنسين الموجود في زيت السترونيال  أو أحادية الحلقة كالزنجبرين الموجود في زيت الزنجبيل  األليفاتي
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ئنائي الحلقة كما في الكادينين الموجود زيت الكاد أو ثالثي الحلقة  كالسدرين الموجود في شجرة األرز أو 
  اللبنانية  .

وهي كثيرة االنتشار وتتميز الزيوت التي توجد بها  : Diterpenes (C5H8) 4بنات.الديتر 3.1.1.1.9
 بدرجة عالية من اللزوجة ومثالها مركب الكامفورين .

            : .المجموعات العضوية المؤكسجة2.1.1.9
نعناع , وزيوت غنية الأساسها إلى زيوت غني  بالكحوالت , مثل المانثول في  ىتقسم الزيوت العطرية عل

بالفينوالت مثل التيمول و الكارفاكرول في الزعتر , وزيوت غنية بالمركبات األلدهيدية , مثل ألدهيد القرفة, 
 :هي  هذه المجموعات أهمو  .] 2012الحكيم و أخرون ،[ ليسين في الثومثل األزيوت كبريتية م

برائحتها الجميلة مما جعلها تستخدم في العطور وتتمتع بخواص مضادة  تتميز.الكحولت : 1.2.1.1.9
آلالم األعصاب منها األليفاتي مثل الجيرانيول ) زيت الورد ,زيت العتر ( اللينانول ) زيت الكزبرة ( 

في زيت الورد و العتر. أو حلقية  مثل المنتول الموجود  في  السترونيلول و الذي يوجد دوما  مع الجيرانيول
 ( البنية الكيميائية لهذه المركبات .6ويظهر الشكل )النعناع   و البورنيول الموجود في زيت الحصالبان . 

 

 ] 2012الحكيم و أخرون ،[ ية الكحولية الزيوت العطر  بعض مركبات( البنية الكيميائية  ل 6 الشكل )

              .األلدهيدات :2.2.1.1.9
هي أقل المكونات ثباتا  و سرعان ما تتأكسد بالهواء متحولة إلى مشتق حمض األلدهيد منها غير       

حلقية  حلقية مثل السترونيالل الموجود في الورد  و السيترال الموجود في حشيشة الليمون .أو ألدهيدات
 الشكل ،مثل ألدهيد السيناميك الموجود في قلف نبات القرفة و البنزألدهيد الموجود في ثمار اللوز المر

(7). 
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             .الكيتونات :3.2.1.1.9
تقسم إلى ألفاتية و هي نادرة أما الحلقية فمنها أحادية  وذات فعالية عالية إال أن كميتها قليلة في الزيت 

%( و المنتون الموجود في النعنع ومنها ثنائية الحلقة مثل 50ي زيت الكراوية )ف الكارفون الحلقة مثل 
  ( البنية الكيميائية لهذه المركبات .7ويظهر الشكل )الموجود في زيت الميرمية  توجون ال

 

 ]2012الحكيم و أخرون،[ الكيتونية (bاأللدهيدية و) (aالزيوت العطرية:) بعض مركبات( البنية الكيميائية ل 7الشكل ) 

  : ( 8) الشكل  قسمين تقسم عادة إلى و قويتينتمتع برائحة و نكهة . الفينولت : 4.2.1.1.9
مثل التيمول و نظيره الكارفاكرول في زيت الزعتر و الذي فينوالت أحادية الحلقة :  .1.4.2.1.1.9

األوجنيول الموجود في زيت القرنفل و القرفة يستخدم كمطهرات لما لها من تأثير قاتل للميكروبات , و 
 .   والذي يتمتع بتأثير مخدر موضعي



 المليسة توصيفها و فوائدها و استخدماتها                                      الفصل األول                                      

 

  16 
 

ومنها الميرستين الموجود في زيت جوزة الطيب و الكرفس و ينوالت ثنائية الحلقة : ف. 2.4.2.1.1.9
 الشبث , كذلك األبيول الموجود في زيت ثمار البقدونس .

 

 

 ]2012الحكيم و أخرون،[الفينولية  الزيوت العطرية مركباتبعض ( البنية الكيميائية ل 8الشكل ) 

 من أمثلة اإلسترا ت األليفاتيةوتقسم إلى إسترات ألفاتية و إسترات عطرية ، ف. اإلسترات : 5.2.1.1.9
ذي الليناليل في زيت الالفندو و من اإلستيرات العطرية بنزيل البنزوات في زيت التيبروز و ال أسيتات

 .رفي صناعة العطو يستعمل كمثبت 

سينيول و هو من  8، 1ائي الحلقة ومثالها المركب ثن كسيدات :. األكسيدات و فوق األ 6.2.1.1.9 
االسكاريدول في زيت الرمرام الطارد  كسيديفي زيت الكافور . ومركب فوق األ كسيدات الموجودةاأل

  .للديدان 

ض أنواع الفصيلة الخيمية و عالموجود في ثمار ب األمبيليفرون  ومنها . الالكتونات :7.2.1.1.9
 البيرجابتين الموجود في ثمار البرجموت .

( البنية الكيميائية لبعض مركبات اإلسترات و األوكسيدات و الالكتونات التي تظهر في 9ويبين الشكل )
 .الزيوت العطرية 
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( الالكتونات c( األكسيدات و)bاإلسترات و)( aكسيجينية :)الزيوت العطرية األ بعض مركبات ( 9الشكل ) 
 ]2012الحكيم و أخرون،[

ترتبط بعض الزيوت الطيارة بالمركبات الكبريتية على شكل  .المركبات الكبريتية :8.2.1.1.9
 غليكوزيدات , تتحلل بفعل االنزيمات الخاصة بوجود الماء وتنفصل المادة الكبريتية مثالها غليكوزيد

 . الخردل األسودبذور ي السنجرين ف

 

 ]2012الحكيم و أخرون،[ البنية الكيميائية للسيرنجين ( 10الشكل ) 

 الدراسات المرجعية للزيت العطري األساسي في  المليسة :. 2.1.9

أجريت العديد من الدراسات لتعيين تركيب الزيت العطري لمختلف أجزاء المليسة وقد وضعت العديد من 
ية و البيئية و الجغرافية و المختلفة عن بعضها وذلك يعود الختالف الشروط المناخالقوائم الموصفة له و 

 . زراعية لكل دراسةال



 المليسة توصيفها و فوائدها و استخدماتها                                      الفصل األول                                      

 

  18 
 

الزيت العطري  ى و تدراسة في تشيلي لمعرفة التغيرات الموسمية لمح 1999أجريت عام فقد  -
ين األول وحتى شهر نيسان واستخلص ع العينات خالل سنتين من شهر تشر حيث  تم جم ،ألوراق النبات

وتم دراسة تأثير زمن الحصاد في اليوم والسنة على  .GCباستخدام و الزيت العطري بالتقطير بالبخار 
تركيز الزيت العطري ومحصوله والنسبة المئوية لمكونه الرئيسي من السيترال  وقد وجد أن التركيز 

شهر تشرين األول  ويتنافص بعد ذلك من كانون األول  فياألعظمي للزيت العطري في األوراق الفتية 
وكانت أعلى نسبة لمحتوى ، وحتى نيسان و يزداد مردود الزيت العطري من شهر تشرين األول وحتى أذار

يوجد أي اختالف في  من كانون األول و ال %34 ثم تتناقص لحد %64السيترال في شهر تشرين الثاني 
ات المختلفة لليوم الواحد لكن محتوى السيترال يزداد خالل اليوم تركيز الزيت العطري بين األوق

[Vogel,1999]. 

، و ذلك بعد نقع  تم تعيين تركيب الزيت العطري كمَا ونوعَا في الشاي المعد من أوراق المليسة -
أوراق المليسة المجففة ثم عزل الزيت العطري من المنقوع المحضر جرفا  بالبخار ، وفي األوراق قبل عملية 

النسب المئوية لمكونات الزيت بالنسبة للوزن  ( 2)  . و يوضح الجدولGC – MSالنقع وبعده بتقنية 
 . [Carnat et al , 1999]الجاف في المنقوع وفي األوراق قبل النقع و بعده 

 

 

 

 [Carnat et al , 1999]( النسبة المئوية لمكونات الزيت العطري لشاي و أوراق المليسة في فرنسا  2الجدول) 
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حيث جمع أوراق و  ، م 2005للمليسة  ي الزيت العطر تركيب ين يدراسة في البرتغال لتعتمت  -
، كما في فترة اإلزهار  Merelimشجيرات المليسة من مزرعة تجريبية في ميرليم طازجة من قمم أزهار 

 40و التي تبعد  Arcos de Valdevezديفس لافتم جمع أوراق المليسة من مزرعة في  منطقة أركوس 
 GC ، وتم التحليل باستخدام Clevenger  . تم االستخالص بجهاز كلفنجر أشهر ةبعد كم عن ميرليم

في حين يظهر  المئوية للمجموعات الكيميائية للزيت العطري  النسب (3الجدول ) يبينو  GC-MSو
 . [Gomes et al,2005] لعدة مناطق من البرتغالنات الزيت المستخلص مكو  (4) الجدول 

 

 

 
 

F  األزهار ،L وراق األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Gomes et al,2005]( النسبة المئوية للمجموعات الكيميائية للزيت العطري لنبات المليسة المستخلص في البرتغال 3الجدول)
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F  ، األزهارL (حزيران   7 كانون األول ، 10أيلول ،  10،تموز  7 ) األوراق ، ** جمعت العينات في األيام ،t  > 0.05 

  لتعيين تغير تركيب الزيت العطري لنبات المليسة 2006 أجريت دراسة في البرتغال عام -

lemon verbena  لكل من األوراق والساق ,حيث أخذت العينات للنبات الطازج كل مدة شهرين خالل
لمدة ساعة وقد تم تعين أكثر من سبعين  بالبخار باستخدام جهاز كليفنجر العام و تم االستخالص تقطيرا  

في األوراق أما بالنسبة لتركيب الزيت  GC – MSو  GC مركب من األلكانات بواسطة 13مركب منها 
بتغير التركيب  العطري المستخلص من الساق فقد تم تعين عدد أقل من المركبات وهذا يتعلق بالعينة و

 وية لمكونات الزيت العطري .ب المئالنس (5)خالل السنة , ويمثل الجدول 

 [Gomes et al , 2005]( التركيب المئوي للزيت العطري لنبات المليسة المستخلص في البرتغال  4الجدول) 
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     في البرتغال وأوراق المليسة ساقلزيت العطري في التركيب الكيميائي المكونات ل( 5)الجدول
[Gomes et al ,2006] 

 

 
         tr  0.06 <النسبة المئوية للمركب% 
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تتراوح ما بين  هانسب كانت limonene و  neral و  geranialالمركبات الرئيسية تبين من الدراسة أن و 
التغير في تركيب الزيت العطري  إال أنمن التركيب لألوراق والساق على التوالي .  %69-53 و 69-72%
ففي المستخلص من الساق كانت نسبة  ت المستخلص من األوراق ،أكثر وضوحا  منه في الزي قفي السا

geranial  مع مستوى  عكسية عالقةتزداد بعدئذ ب% تشرين الثاني ثم 27% في أيلول إلى 40تتناقص من
caryophyllene oxide  وAR-curcumene  كما أن مستوى, α -terpineol  في 1.3يزداد من %

% في نيسان إلى 0.5يزداد من  methyl citronelate % في نيسان  بينما  مستوى 3.4تموز إلى 
 α-terpineol بقي مستوى كل من % في تشرين الثاني . أما بالنسبة للزيت المستخلص من األوراق2.9

التركيب المئوي لمجموعات المركبات (  6ويبين الجدول) .دون إظهار أي تغيير methyl citronelateو 
 .[Gomes,2006]في الزيت العطري المستخلص من األوراق و الساق 

في البرتغال  المليسة وأوراق ساقلزيت العطري في للمجموعات المكونة ل( النسب المئوية 6)الجدول 
 [Gomes et al ,2006] 

 

تمت دراسة في البرازيل لتعيين تركيب و مردود مستخلص أوراق المليسة حيث تم  كما -
  باستخدام غاز supercritical fluid extraction  (SFE)  االستخالص بطريقة الموائع فوق الحرجة

CO2 ( بار وعند درجتي حرارة  350 300 250 200 150 100في ضغوط )45-35 °C ثم حللت ,
, فكان المردود GC-FIDبكاشف التأين باللهب مزود  المستخلصات بطريقة الكروماتوغرافيا الغازية

 100في حين أن المردود األدنى عند   bar/ 45 °C 350عند  المليسة  لنبات (%1.49)األعظمي 
bar/ 45 °C  تركيب الرئيسي لمستخلص المليسة عند هاتين الدرجتين ال (7)حيث يمثل الجدول. 

 [Pereira et al,2006] في البرازيل (SFE)المستخلص بطريقة لزيت العطري في أوراق المليسةتركيب ا( 7جدول)ال

Component 350 bar/ 35 °C 350 bar/ 45 °C 

Neral (or Z-citral) 3.4 3.0 

Geranial (or E-citral) 1.0 1.0 
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    للمركبين   المزدوج   باالختبار  التي تقدر  و  للمستخلصات  لألكسدة  المضادة  تم تعين الفعالية و

β-carotene / linolenic acid  و كانت الفعالية المضادة لألكسدة للمستخلص أكبر من فعالية مركب  

β-carotene  في  كبح أكسدة مركب   linolenic acid [Pereira et al,2006]  . 

 

في  وذلك كما تمت دراسة في اليونان  لتعيين الزيت العطري لنبات المليسة ألوراقها الطازجة -
 يوافق النمو األعظمي للمليسة و في شهر أيلولالذي  Mayرمرحلتي نمو وذلك خالل شهر أيا

September الذي يوافق اإلزهار الكامل لها بطريقة االستخالص بالتقطير بالبخار باستخدام طريقة 
Likense- Nickerson  و تم تحليل الزيت باستخدام جهاز تقنيةGC  وGC – MS  و مطيافيةFT-

IR  طيف  ( 11الشكل )  ظهري، حيثFT-IR السيترال و كل من طيف  للزيت العطري بالمقارنة مع

 .ات الكلية للزيت العطري المستخلصعن المكون( 8) . و يعبر الجدول الليمونين  
 

 

Composition (%) in 

September 

Composition (%) in  

May 
Compounds 

1.0 ± 0.1 0.4 ±0 a-Pinene 

1.8 ±0 0.7 ±0 Sabinene 

0.5 ±0 0.4 ±0. 1 6-Methyl-5-hepten-2-one 

0.7 ±0 0.6 ±0 Myrcene 

17.7 ±0.5 5.8 ±0.1 Limonene 

1.9 ±0.1 1.3 ±0.1 (Z)-b-Ocimene 

0.1 ±0 - ɣ-Terpinene 

0.4 ±0 0.2 ±0 cis-Sabinene hydrate
d

 

0.4 ±0 0.3 ±0 Linalool 

Geranyl acetate 1.3 1.0 

Trans-caryophyllene 3.8 2.3  

Germacrene D 0.7 - 

α-Curcumene 5.9 2.2  

Nerolidol 3.9 3.3 

Spathulenol 1.9 0.9 

Caryophyllene oxide   9.1   4.6 

EPI-alpha-cadinol - - 

MM_286 44.1 79.3 

MM_314 3.5 3.8 

 في اليونان المستخلص في شهري أيار و أيلول لزيت العطري في أوراق المليسةالنسبة المئوية ل(  8جدول) ال
[Argyropoulou et al,2007] 
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0.3 ±0.1 0.3 ±0.1 trans-Sabinene hydrate 

0.5 ±0 0.3 ± 0.1 trans-Chrysanthemal 

0.6 ±0 0.5 ± 0 cis-Chrysanthenol 

0.2 ±0 - Terpinen-4-ol 

1.0 ±0 0.6 ±0 trans-Chrysanthenol 

1.8 ±0 0.9 ±0 α-Terpineol 

0.8 ±0.3 0.9 ±0.1 Nerol 

21.8 ±0.6 24.5 ±5.5 Neral 

0.8 ±0.1 6.0 ±5.5 Geraniol 

26.8 ±0.1 38.7 ±0.4 Geranial 

0 0.2 ±0 0.3 ± 0 ᵟ-Elemene 

- tr
c

 α-Cubebene 

tr
c

 0.1 ± 0 α-Copaene 

0.8 ±0 1.1 ±0 Geranyl acetate 

0.2 ± 0 0.1 ±0 ᵦ-Cubebene 

- 0.1 ±0 cis- α-Bergamotene 

0.3 ±0 0.2 ±0 α-Cedrene 

1.6 ±0 1.8 ±0 ᵦ-Caryophyllene 

tr
c

 0.1 ± 0 ᵦ-Copaene 

- tr
c

 b-Gurjunene 

0.1 ±0 - α-Caryophyllene 

- 0.1 ±0 Aromadendrene 

0.1 ±0 0.2 ±0 <<Allo>>-aromadendrene 

- 0.2 ±0 ᵦ-Acoradiene 

0.1 ±0 0.2 ±0 Geranylpropanoate 

  Germacrene D  

2.5 ±0 3.1 ±0 α-Curcumene 

0.3 ±0 0.6 ±0 α-Zingiberene 

1.2 ±0 2.4 ±0 Bicyclogermacrene 

0.2 ±0 0.3 ±0 ᵟ-Cadinene 

tr
c

 0.1 ± 0 Cadina-1(2)-4-diene 

0.2 ±0.1 0.1 ±0.1 α-Cadinene 
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0.9 ±0.1 0.9 ±0.2 (E)-Nerolidol 

2.0 ±0.2 1.0 ±0.1 Germacrene-D-4-ol 

3.1 ±1.2 0.9 ±0 Spathulenol 

0.9 ±1.2 0.8 ±0.1 Caryophyllene oxide 

0.8 ±0.1 0.7 ±0 epi- α-Cadinol
d

 

0.5 ±0 - α-Cadinol 

95.1 97.8 Total 

        c  0.06 <النسبة المئوية للمركب% 

 
 للسيترال و الليمونين و للزيت العطري المستخلص في أيار و أيلول  FT-IR( طيف  11الشكل ) 

[Argyropoulou et al,2007] 
و الليمونين وشكلت   ولوحظ أنه في كال المرحلتين كانت المكونات الرئيسية هي النيرال و الجيرانيال

ص تركيز الجيرانيال و يتناق و% في أيلول . 69%في أيار و  تزداد حتى  66.3من الزيت معا  نسبتها 
% على الترتيب ، في حين تزداد نسبة  21.8% ألى 24.5% ومن  26.8% إلى 38.7 النيرال من

كما  ونوعا  في حين يوضح الجدول وتبقى بقية المكونات ثابتة تقريبَا  % .17.7% إلى 5.8الليمونين من 
 .[Argyropoulou et al,2007] عن تركيبه بحسب المجموعات الوظيفية للمكونات (9)
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Percentage (%) in 

September 

Percentage (%) in 

May 
Compound group 

79.5 83.3 Monoterpenes 

23.2 8.8 Monoterpene hydrocarbons 

56.3 74.5 Oxygen-containing monoterpenes 

15.1 14.1 Sesquiterpenes 

6.9 9.8 Sesquiterpene hydrocarbons 

8.2 4.3 Oxygen-containing sesquiterpenes 

0.5 0.4 Other 

 

  lippia citriodora المليسة على األجزاء الهوائية من نباتي 2008  تمت دراسة في إيران عام -

و قورن بينهما  حيث تم االستخالص بالتقطير المائي وتم التحليل   thymus daenensis و الزعتر
 .هماللزيت العطري لكل منالتركيب الكيميائي  (10الجدول ) . ويبين GC – MSو  GC  باستخدام

 

Component (%) Components Plant 
3.82 limonene L.citriodora 
3.93 ß-caryophyllene 
6.59 Caryophyllene oxide 
14.11 Ar-curcumene 
1.59 carvacrol 
5.99 E-citral 
7.02 spathulenol 
54.68 thymol T. daenensis 
12.9 gama-terpinene 

5.01 carvacrol 

2.59 ß-caryophillene 

11.25 P-cymene 

تبين أن نبات الزعتر يتمتع بخواص و  DPPHالخواص المضادة لألكسدة لكال النباتين بطريقة  وقورنتكما 
 . [Alavi et al ,2008]مضادة لألكسدة أكثر من نبات المليسة 

 

المستخلص في شهري أيار و أيلول في اليونان في زيت أوراق المليسة مجموعات الوظيفية ( النسب المئوية لل 9الجدول) 
[Argyropoulou et al,2007] 
[Argyropoulou et al,2007] 

[   ] 

 [Alavi et al ,2008]  في إيران ( مقارنة بين تركيبي الزيت العطري لكل من المليسة والزعتر 10الجدول) 
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ن التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من يلتعي 2010تمت دراسة في إيران عام  -
تم االستخالص الميكروئي بطور صلب و مليسة عند اإلزهار الكامل . حيث األوراق الطازجة لنبات ال
 Ultrasonic assisted headspace solid phase microextractionةالصوتيبتعريض العينة لألمواج 

(UA-HS-SPME) والموصولة بجهازGC  وGC– MS  . الرئيسية  (11)و يظهر الجدول المكونات
 .للزيت العطري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إمكانية استخدامها بكميات صغيرة للعينة وزمن استخالص   UA - HS - SPMEالطريقة حيث أظهرت
يظهر  الحساسة للحرارة و دار أكبر من المكونات الطيارة وأقل إضافة لكونها أكبر قدرة على استخالص مق

 .لنسب المئوية لمجموعات المكونات مردود العملية و ا (12)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Component  L. citriodora 

1  α-Pinene 1.50  

2  Sabinene 0.74  

3  Limonene  13.46  

4  1,8-Cineole  23.66  

5  Trans-Sabinene hydrate  1.25  

6  Trans-Limonene oxide  0.62  

7  α-Terpineol 1.76  

8  Geranial  13.74  

9  Neryl acetate  2.81  

10  α-Copaene 2.87  

11  β-Bourbonene 2.56  

12  β-Caryophyllene 4.52  

13  γ-Gurjunene 2.15  

14  α-Curcumene 14.83  

15  Caryophyllene oxide  6.60  

Total content fraction of determinated compounds  93.07  

Yield % (w/w)  1.22  

Monoterepen 15.70  

Oxygenated monoterepen 43.84  

Sesquiterepen 26.93  

Oxygenated Sesquiterepen 6.60  

 UA-HS-SPME  [Meshkatalsadat et al ,2010]تركيب زيت المليسة العطري بإيران بطريقة (  11الجدول) 

 UA-HS-SPME  [Meshkatalsadat et al ,2010]مردود زيت المليسة العطري بطريقة ( 12الجدول) 
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لتحديد تركيب الزيت العطري لألجزاء الهوائية  م 2012عام  في إيران أخرى  دراسة و أجريت -
حيث جففت األجزاء النباتية  للمليسة المجموعة قبل فترة  اإلزهار و تأثير طرق التجفيف على تكوينه ،

لص الزيت العطري تقطيرا  بالماء استخ .حيث60ºC أشعة الشمس وفي الفرن عند الدرجةبالظل و تحت 
بالبخار  GCالتركيب بتقنية  وحدد Clevenger apparatus بجهاز كلفنجر hydro-distillationجرفا  

لوحظ بأن التجفيف  قدو  . تركيب الزيت وفق كل طريقة تجفيف( 13)و يظهر الجدول  GC–MS و 
 [ Agah et al , 2012]  و الجيرانيال و الليمونين بالظل يوفر زيتا  عطريا  أكثر جودة  و تركيزا  من النيرال

. 

 
 

 

باختالف طرق التجفيف  ( التركيب الكيميائي لزيت المليسة العطري في إيران قبل فترة اإلزهار 13الجدول ) 
[Agah et al , 2012 ]  
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لتحديد تركيب الزيت العطري لألجزاء  بنفس العام في إيران أخرى  دراسة في حين أجريت -
الهوائية للمليسة المجموعة في فترة  اإلزهار الكامل و تأثير طرق التجفيف على تكوينه ، حيث جففت 

لص الزيت العطري استخ .60ºC  أشعة الشمس وفي الفرن عند الدرجةاألجزاء النباتية بالظل و تحت 
ويظهر الجدول  GC–MSو  GC وحدد التركيب بتقنية Clevenger apparatus كلفنجرجهاز  باستخدام

تركيب الزيت وفق كل طريقة تجفيف.و لوحظ بأن التجفيف بالظل و تحت  أشعة الشمس يوفر زيتا   (14)
 . [ Agah et al , 2012] الليمونين عطريا  أكثر كمية و تركيزا  من النيرال و الجيرانيال و 

 
 

 

oven drying Shade drying sun drying 

Are

a,% 
Compounds 

Are

a,% 
Compounds 

Area

,% Compounds 

0.03 α-thujene 0.3 α-pinene 0.3 α-pinene 

0.3 α-pinene 0.9 Sabinene 0.7 Sabinene 

1.1 Sabinene 0.3 1-Octen-3-ol 0.2 1-Octen-3-ol 

2.8 
5-hepten-2-one-6-

methyl 
1.6 

5-hepten-2-one-6-

methyl 
1.4 5-hepten-2-one-6-methyl 

6.7 limonene 0.1 3-octanol 0.1 3-octanol 

2.8 1,8-cineol 5.2 limonene 4.1 limonene 

3.2 trans- β -ocimene 2.1 1,8-cineol 1.9 1,8-cineol 

0.3 cis-sabinene hydrate 3.5 trans- β -ocimene 3.3 trans- β -ocimene 

0.5 Linalool 0.2 cis-sabinene hydrate 0.2 cis-sabinene hydrate 

0.2 β - pinene oxide 0.3 Linalool 0.3 Linalool 

0.1 iso-Isopulegol 0.1 Cis - Limonen oxide 0.2 β - pinene oxide 

1.1 Rosefuran epoxide 0.3 β - pinene oxide 0.1 iso-Isopulegol 

0.1 
trans-p-mentha 1(7),8-

dien-2-ol 
0.1 iso-Isopulegol 0.2 Rosefuran epoxide 

1.0 α-terpineol 0.2 Rosefuran epoxide 0.2 
trans-p-mentha 1(7),8-dien-

2-ol 

0.3 Nerol 0.2 
trans-p-mentha 

1(7),8-dien-2-ol 
0.8 α-terpineol 

19.2 Neral 0.8 α-terpineol 0.7 Nerol 

0.2 Geraniol 0.3 Nerol 24.8 Neral 

28.3 Geranial 24.8 Neral 0.9 Geraniol 

0.4 δ -Elemene 0.3 Geraniol 34.2 Geranial 

0.4 α-copaene 34.3 Geranial 0.6 δ -Elemene 

1.4 Geranyl acetate 0.6 δ -Elemene 0.1 Eugenol 

0.2 α-cedrene 0.1 Eugenol 0.3 α-copaene 

3.9 (E)-caryophyllene 0.3 α-copaene 1.1 Geranyl acetate 

0.3 α-humulene 1.1 Geranyl acetate 0.2 α-cedrene 

0.3 allo-Aromadendrene 0.3 α-cedrene 2.9 (E)-caryophyllene 

0.3 Geranylpropanoate 2.9 (E)-caryophyllene 0.2 α-humulene 

 Germacrene D 0.2 α-humulene 0.2 allo-Aromadendrene 

0.8 α-zingiberene 0.2 allo-Aromadendrene 0.2 Geranylpropanoate 

4.5 Bicyclogermacr0.2 Geranylpropanoate 4.9 Germacrene D 

باختالف طرق التجفيف  لزيت المليسة العطري في إيران خالل اإلزهار الكامل( التركيب الكيميائي  14الجدول ) 
[Agah et al , 2012 ] 
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ene 

1.0 β-curcumene 4.9 Germacrene D 0.8 α-zingiberene 

0.6 δ-cadinene 0.8 α-zingiberene 4.0 bicyclogermacrene 

2.2 (E)-Nerolidol 4.0 
bicyclogerm

acrene 
1.0 β-curcumene 

1.4 Spathulenol 1.0 β-curcumene 0.5 δ-cadinene 

3.3 caryophyllene oxide 0.5 δ-cadinene 1.7 (E)-Nerolidol 

1.4 α-epi-cadinol 1.7 (E)-Nerolidol 0.8 Spathulenol 

0.1 Cadinol-α 0.8 Spathulenol 2.3 caryophyllene oxide 

  2.3 caryophyllene oxide 0.8 α-epi-cadinol 

  0.8 α-epi-cadinol 0.1 Cadinol-α 

اء األجز ب الزيت العطري المستخلص من دراسة في كيوم في إيران لتعيين التركي كما تمت-
الهوائية للمليسة و المكونة من األزهار و األوراق و الفروع بالتقطير المائي بجهاز كلفنجر و المزروعة 

التركيب الكيميائي للزيت ( 15)ويوضح الجدول   GC-MS بالظل بعيدا  عن أشعة الشمس باستخدام تقنية
 . [Yousefzadeh et al , 2013]مركب   55المتضمن 

 

 

 

 
 
 

 [Yousefzadeh et al, 2013]( التركيب الكيميائي لزيت المليسة العطري من كيوم في إيران   15الجدول ) 
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المروية بمياه الصرف ت العطري ألوراق لنبات المليسة دراسة في المغرب لتعيين تركيب الزيأجريت  -
الصحي لمدينة سطات المغرب ومقارنتها بنبات مروي من مياه بئر. حيث تم االستخالص من األوراق 

 الجدولو يبين ،  GC–MS      لمدة ثالث ساعات وتم تحليل الزيت باستخدام الطازجة بالتقطير المائي
 .[Bensabah et al, 2013]    المليسة العطري حسب مياه الري  التركيب الكيميائي لزيت (16)

 
 

 
Lippia( 1)   ، أوراق نبات مليسة طازجة مروية من بئر:Lippia (2) أوراق نبات مليسة طازجة مروية من الصرف : 

 : أوراق نبات مليسة مجففة مروية من الصرف الصحي   Lippia (3) الصحي  ،   

 

 :  ت. الفينول2.9

و  Phenolic acids الحموض الفينوليةوخاصة  بالفينوالتالمليسة  أظهرت الدراسات المنجزة غنى
 .ومشتقاتها   phenylpropanoids داتيو الفينيل بروبانوئو مشتقاتها  flavonoids الفالفونوئيدات

                :الفينولتكيمياء . 1.2.9 
، وتقسم باالعتماد على البنية الكيميائية  إلى  ثانوية تنتج في النبات مستقلباتإن الفينوالت هي عبارة عن 

 .   [Bravo,1998] (  12الشكل ) ،  عشرة أصناف مختلفة

  ( مقارنة التركيب الكيميائي لزيت المليسة العطري في المغرب حسب مياه الري  16الجدول ) 
[Bensabah et al, 2013] 
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 [Bravo,1998]  تلفينوالألصناف الرئيسية ل( ا12 الشكل )

و بعض  التانيناتفي النباتات بشكل رئيسي على الحموض الفينولية  و الفالفونوئيدات و  تالفينوال تشتمل
 . .lignans [ Dai et al ,2010]و الليغنينات  stilbenesالمركبات الشائعة للستالبينات 

إلى صنفين مشتقات حمض البنزوئيك ، مثل حمض ( ،13، الشكل )و يمكن أن تقسم الحموض الفينولية 
و حمض الكافيك   coumaric acid الغاليك ، و مشتقات حمض السيانيميك منها حمض الكوماريك 
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Caffeic acid   و الذي يعتبر من الحموض الفينولية األكثر وفرة في الفواكه والخضراوات كما يؤستر ،
الذي يعد المركب  chlorogenic acidروجينيك ليشكل حمض الكلو  quinic acidمع حمض الكينيك 

في الحبوب كإستر مع  الموجودferulic acid  الفينولي الرئيسي في البن ، و حمض الفيروليك 
 .[Dai et al ,2010 ]وز في جدار الخلية لهيموالسيل

 
 [Tsao,2010] ( أقسام الحموض الفينولية 13الشكل ) 

 

تعتبر الفالفونوئيدات من أكثر متعددات الفينول وفرة في غذائنا، تتكون البنية الرئيسية لها من وحدة 
و التي تصنف على  (C6-C3-C6)ذرة كربون متحلقة في ثالثة حلقات  15، و التي تحتوي  الفالفان
، وفقَا  (14)، و تقسم الفالفونوئيدات إلى ستة مجموعات رئيسية ، حسب الشكل  A , B ,Cالترتيب 

ية أو ويعود اختالف بنية هذه المجموعات الختالف درجة وموقع زمر الهيدروكسيل Cلحالة األكسدة للحلقة 
رستين الذي ينتسب للفالفونوالت بكثرة في يث يوجد الكيحأو الغليكوزية . (Prenyl)رينيلية ية أو البالمتيل

   الذي ينتسب لألنتوسيانات في فاكهة التوتيوجد السيانيدين غليكوزيد و  في حين،البصل و التفاح 
[Dai et al.,2010] 
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 [Dai et al ,2010 ]للفالفونوئيدات األقسام الرئيسية   ( 14الشكل) 

،  hydrolysable tannins القابلة للحلمهةانينات على مجموعتين رئيسيتين هي : التانينات تحتوي الت
وهي مركبات تتكون من جزيئة غلوكوز مركزية تشكل روابط إستيرية مع حمض الغاليك وتسمى 

وتسمى  hexahydroxydiphenic acidثنائي فينيل  الغالوتانينات أو مع حمض سداسي هيدروكسيل
وهي عبارة عن بوليمير من ،condensed tannins ، والتانينات المتكاثقةellagitanninsتانينات جيالإل

flavan-3-ol  ترتبط من خالل رابطة كربونية داخلية ، و يشار لها  باسم البروأنتوسيانيدات[Dai et 

al.,2010]. ( بنية التانينات15ويبين الشكل ). 

 
 [Dai et al ,2010 ]أصناف التانينات  (15الشكل)
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ات في ن،كما تتواجد الليغن بشكل فريد في أنواع العنب والذي ينتمي للستلبينات  resveratrolكما يتواجد 

( بنيتهما 16ويظهر الشكل ) [Tsao,2010]الروابط المشكلة للكتان والسمسم و العديد من الحبوب 

 الكيميائية .

 

 [Dai et al ,2010 ]نات الستلبينات و الليغن (16 الشكل)

على النتروجين حيث تحتوي األطعمة على مجموعتين مهمتين من الفينوالت  تالفينوالكما تحتوي بعض 
 عن المسؤول يعدالموجودة في الفلفل ، حيث  capsaicinoidsوهي  polyphenolic amidesاألميدية 
 avenanthramides أيضا  الحار وامتالكه خواص مضادة لألكسدة و لاللتهاب ، و  الفلفل في الحمو

 ( بنيتهما الكيميائية .17ويظهر الشكل )  [Tsao,2010]الموجود في الشوفان 

 
 [Tsao,2010]األميدية في األطعمة   تالفينول ( 17الشكل)  

 في المليسة : للفينولت. الدراسة المرجعية 2.2.9

م في اليونان لتعيين الفالفونوئيدات في أوراق المليسة وذلك بعد عزل  1987دراسة عام  تمت -
زيتها العطري تقطيرا  بالبخار ثم رشح  الماء المتبقي عن عملية التقطير  وتم تجفيفه تحت الفراغ .  ثم تم 

كروماتوغرافيا السائلة ثم قسمت المستخلصات إلى استخالص الفالفونوئيدات من الباقي بواسطة عمود 
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وتم تعين  TLCمجموعات كل على حدا وتم تحديد و تنقية المكونات بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة 
-luteolin -7-Oو   luteolinو   eupafolinو  eupatorinو   salvigeninالفالفونوئيدات التالية : 

ᵦ-glucosid   وhispidutin   وcirsimaritin  وdiosmeti  وchrysoerio  وapigenin  و

pectolinarigenin  و cirsiliol وتم التأكد من هوية المكونات من خالل األطياف .MS و UV-Vis 

 . H-NMR [Skaltsa et al,1988]'و  

مستخلص األوراق بالماء الحار ، تم فيها تحديد م على  1995أجريت دراسة في فرنسا   -

luteolin -7-O-ᵦ-Diglucuronide   المركب الرئيسي للفالفونوئيدات في األوراق المجففة حيث بأنه

  . [Carnat et al,1995]% من الوزن الجاف  0.8بلغت نسبته 

  HPLCو قد تم تعيين متعددات الفينول كمَا ونوعَا في الشاي المعد من أوراق المليسة بتقنية  -
و ذلك بعد نقع أوراق المليسة المجففة ثم عزل الزيت العطري من المنقوع المحضر جرفا  بالبخار . كما تم 

النسب  ( 17) تعيين المحتوى الكلي للفالفونوئيدات و لمشتقات حمض السيانيميك فيها  و يوضح الجدول 
فينوالت  في المنقوع وفي األوراق قبل جاف لكل من الزيت العطري و الالمئوية للمكونات بالنسبة للوزن ال

 النقع و بعده .

 [Carnat et al,1999]الزيت العطري في منقوع وأوراق المليسة  فينولت و النسب المئوية لل ( 17 )جدول ال
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 على تشتمل(  % 65) مردود االستخالص بنسبة  mg/l 675 في المنقوع المحضر توكان تركيز الفينوال

400mg/l   منverbascoside 100 و على mg/l من اللوتيولين Luteolin 7-diglucuronide   

 DPPH  [Carnat et كما تم تعيين الخواص المضادة لألكسدة للمستخلصات المليسة بطريقة

al,1999].  

م دراسة لتعيين المحتوى الكيميائي لمستخلصات المائية ألوراق  2007 عام أجريت في إيطاليا - 
   (Decoction) مغلي حيث حضر HPLC تقنية المجففة باستخدام Lemon verbena (LV) المليسة

LVdec1   منقوع، ثم حضر دقيقة  20غ من األوراق المجففة وغليت لمدة  100أخذ LV tea و مغلي 

LVdec2  وقورنت مع المسخلص اإليتانولي دقيقة   20و  5المليسة المحضرة عند زمني النقع غ من  5من
LVEtEx (Ethanol Extract)    ( المحتوى الكيميائي الذي تم التعرف عليه  18ويعبر الجدول )  .لها

  في المستخلصات .

 [Bilia et al , 2007]  بإيطاليا المحتوى الكيميائي للمكونات الرئيسية في أوراق المليسة ( 18 )جدول ال   

 

في المستخلصات ، من مركبات الفينيل بروبانوئيد  % Verbascoside 97بلغت نسبة الفيرباسكوسيد 
، أما في المستخلص  % 4.4 -1.7، في حين تراوحت في المغلي  % 8.3حيث بلغت نسيته في المنقوع 

 [Bilia et al , 2007]% . وقد لوحظ غياب للفالفونوئيدات في المستخلص اإليتانولي  12اإليتانولي 

 .  فينوالت في أوراق المليسةة للمكونات الرئيسية لليميائيالبنية الك( 18الشكل )ويظهر 
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 [Bilia et al , 2007]  في إيطاليا وراق المليسةأل  المستخلص المائي في البنية الكيميائية للمكونات الرئيسية ( 18)  شكل ال

 المحضر لمليسةل للمستخلص المائيالفعالية المضادة للتشنج  نيتمت دراسة في األرجنتين لتعي -
و ليس  هو المسؤول عن هذا الفعل vitexin الفيتكسين تبين بأن فالفونوئيد ودقيقة  20لمدة 

 , HPLC   [Ragone et alو اللذان تم تعيينهما بتقنية  (19، الشكل ) Isovitexinاإليزوفيتكسين 

2007] 

 

 [Becker et al , 2005]( البنية الكيميائية للفيتكسين و اإليزوفيتكسين  19الشكل ) 

 

، حيث تم  أو المضاد لأللم لمعرفة سبب استخدام نبات المليسة المسكنفي األردن دراسة تمت  -
حيث يظهر الشكل من األجزاء العلوية لها  الهيسبيردين و مركبين من الفالفونوئيدات وهما األرتيميتينعزل 
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 عند األلم فترة تحمل في زيادة البطني التجويف طريق عن المركبين هذين إعطاء أحدث وقد، ( بنيتهما20)
ستخدم يال  مسكنا  ولهذا عأن هذين المركبين يمتلكان ف و تبين .التركيز على معتمدة الزيادة وأن الحيوانات

 .[Qnais et al,2009]  هذا النبات في الطب الشعبي كمادة مسكنة

 
 [Qnais et al ,2009]  الهيسبيردين و رتيميتينل لالبنية الكيميائية  ( 20)  شكل ال

ليسة حيث تم ت الفينولية في المم لتعيين المركبا 2009ت دراسة في اليونان عام تم -
حيث يظهر  HPLCتقنية المركبات باستخدام  و عينتلألجزاء الهوائية المجففة  االستخالص المائي

 .( البنية الكيميائية لها22الشكل ) يوضحو [Piné et al ,2009] ( كروماتوغرام هذه المكونات21) لالشك

 

 [Piné et al ,2009] للمركبات الفينولية بالمليسة في اليونان  HPLC كروماتوغرام ( 21 )شكل ال   
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 [Piné et al ,2009]  في اليونان لمليسةالمستخلص المائي ل في يةالفينول لمركباتلالبنية الكيميائية  (22)شكل ال
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حيث تم اعتيان  في عينات من المليسة في األرجنتينتغير متعددات الفينول تيعا  لتطور الورقة  عين -
سم ، في  6سم ، و األوراق البالغة ، التي يبلغ طولها  3 الفتية ، بحيث ال يتجاوز طولها عينات الورق 

م عزل كل من اللوتيولين ث% .  5نفس مرحلة النمو التي يمر بها النبات و حضر منقوع األوراق بتركيز 
تبعا   ت( عن تغير محتوى الفينوال19الجدول ) بيني و TLCو األبيجنين و الفيرباسكوسيد ومشتقاتها بتقنية 

 Ricco et]في األوراق الفتية يكون أكبر منها في البالغة  تالفينوال وقد لوحظ بأن محتوى  . لتطور الورقة

al ,2011]. 

 [ Ricco et al ,2011 ]في المستخلصات المائية للمليسة تيعًا لتطور الورقة تالفينول ( تغيرات19الجدول )

 

 

تمت دراسة في األرجنتين لتعيين تأثير منقوع ومغلي المستخلصات المائية لألجزاء الهوائية  - 
 حيث حضر المنقوع.  DNAالمجففة للمليسة و خواصها المضادة لألكسدة  على تلف الشفرة الوراثية الدنا 

، كما حدد المحتوى الكلي للفينوالت و  دقيقة 10لمليسة عند الزمن جزاء الهوائية المجففة لو المغلي أل
( ، و تم تعيين الفاعلية  20الفينيل بربانوئيد فيها، الجدول ) الفالفونوئيدات و التانينات و مركبات 

ق . ووجد بأن الفعالية المضادة مستخلص على حدا و في األنظمة الحيوية بعدة طر لكل المضادة لألكسدة 
ن استخدام هذا ملألكسدة للمغلي كانت أكبر منها في المنقوع حيث أبدى المغلي فعالية أكبر وأنه من اآل

 . [ Portmann et al ,2012 ]كيميائي للعالجات و عامل النبات الطبي كعقار 
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 [Portmann et al ,2012] باألرجنتين لمليسةمنقوع ومغلي افي  تالفينول محتوى (  20 )الجدول 
 

 

 

لتعين المحتوى الكيميائي و الخواص المضادة لألكسدة للمليسة حيث  البرتغالتمت دراسة في  -
المحتوى الكلي دقائق . و تم تحديد  10تم تحضير مستخلصين في الماء و اإليتانول من أوراقها لمدة 

 mg 2.99±32.05للمستخلص المائي  لترتيبا على الفينوالتللفينوالت و الفالفونوئيدات فكان محتوى 

GAE/100g sample 4.08±41.56اإليتانولي للمستخلصو mgGAE/100g sample   في حين كان
للمستخلص و mg CE/100g sample 2.97±30.24للمستخلص المائي محتوى الفالفونوئيدات 

 . catechinللكاتشين كمكافئ   mg CE/100g sample 1.54±22.38اإليتانولي

( ، كما تم  Caffeine mg/100g dry weight 1.46±2340.01)المحتوى الكلي للكافئين فيها  و كان 
في مضادة لألكسدة الفعالية ال فكانت  DPPH دراسة الخواص المضادة لألكسدة باستخدام طريقة
 . [ Vinha et al ,2013] المستخلص اإليتانولي أكبر من المستخلص المائي لها
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             الفعالية الحيوية لنبات المليسة :10.
سينول و الليتيولين   8،1إن احتواء المليسة في  تركيبها العديد من المركبات مثل السيترال و الليمونين و 

مضادا  البكتيرية جعلها تمتلك فعال  حيويا   السالالت من العديد ونمو فعالية من تضعف وغيرها التي
إضافة لبعض الدراسات  السالالت البكتيرية المستخدمة في البحث عن عامة لمحة و سنذكر للبكتريا

 المنجزة عليها.

 السالالت البكتيرية المستخدمة: .101.

     : Staphylococcus aureus    الذهبية العنقودية المكورات  .101.1.

  الدقيقة المكيراتجنس ن هما يهذه الفصيلة جنسو تضم  Micrococcaceae تمن فصيلة المكيرا هي
Micrococcus   المكورات العنقودية جنس وStaphylococcus . نوعَا منها 25 العنقوديات مضت 
عتقودية الصفراء و ال  Staph. Epidermidisو العنقودية البشروية   Staph.arueus العنقودية الذهبية 
Staph.Citrus   والعنقودية البشريةStaph.hominis  والعنقودية الحالة للدمStaph.haemolyticus. 

ميكرون ، تجتمع أفرادها بشكل عناقيد مكون  1-0.8أبعادها بين العنقودية الذهبية هي مكورات مستديرة 
الهوائية مخيرة هوائية ،مكورة ، غير متحركة و غير متبوغة ، غير محاطة بمحفظة ظاهرة  50 - 20من 

O 45 -10  تنمو بسهولة على المستنبتات الزرعية العادية بدرجات حرارة من
C . مقاومة  ، إيجابية الغرام

 للجفاف و الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة مما يجعلها واسعة االنتشار في الطبيعة .

ألغشية % من األصحاء قد يحملون العنقوديات الذهبية على الجلد و األنف و ا 40-30إن أكثر من 
المخاطية . وهي تعد سببا  لحدوث الكثير من األخماج وخاصة عند وجود اضطراب في المناعة أو وجود 
رض في األنسجة كالجلد أو الحروق أو المخاطيات المتأذية ، ومن أمراضها : الدمامل و الجمرة الخبيثة و 

عبيد ،  ; 1997عبيد ، [ ائيةالخراجات و خمج الدم و التهاب العظام و النقي و بعض التسممات الغذ
2000[    . 

 : Escherichia coli الكولونية شيااإليشري .102.1.

ميكرون  0.5ميكرون وعرض  3-1، و هي عصيات بطول   الكولونية  إلى األمعائيات شيااإليشريتنتمي 
متحركة بفضل % منها  57يكون لها محفظة ) باستثناء بعض السالالت (  ،  ، غير متبوغة ، نادرا  ما

 هوائية سياط محيطية وتكون مفردة أو مزدوجة أو تجتمع على شكل سالسل في العينات المرضية ،
 جدا  لكنها حساسة للحرارة ) فهي سلبية الغرام وغالبا  ذات تلون قطبي . حيويتها كبيرة ، الهوائية مخيرة 
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% ويمكن 1وحساسة للكلور و مشتقاته وتقاوم حمض الفينيك  OC56تموت خالل ساعة بدرجة حرارة 
 حفظها بالتجفيد .

و توجد  في البيئات المختلفة % من فلورا الجراثيم الهوائية فيه وتنتشر80تسكن األمعاء حيث تشكل  
اإلنتانات نوعا  منها . تكون مسؤولة عن  170فة وتنتقل باألغذية حيث يوجد حوالي بالمخاطيات المختل

و المرارة ( و التناسلية  كما  بولية و الهضمية خاصة عند األطفال و التهاب الطرق الصفراوية ) الكبدال
     ( عند األطفال ةخاص يمكن أن تكون مسؤولة عن خمج الدم و التهاب الصفاق و التهاب السحايا ) و

 . ]2000عبيد ،  ; 1997عبيد ، [

 : Salmonella Typhimurium التيفية  السالمونيال .103.1.

ميكرون عديمة  0.5ميكرون وعرضها  3عصيات مستقيمة طولها حوالي تنتمي لألمعائيات و هي 
المحفظة ، معظمها متحركة بواسطة سياط محيطية و تصادف منفردة أو بشكل كتل صغيرة وبشكل 

 تبدي تلونا  قطبيا  . ، سلبية الغرام وغالبا  الهوائية مخيرة هوائية عصيات طويلة في المستنبتات الهرمة ، 
وتتأثر بالمطهرات ،  )OC56حيويتها كبيرة  لكنها تتأثر للحرارة ) فهي تموت خالل ساعة بدرجة حرارة 

تقاوم البرودة و التجميد وبعض العوامل الكيميائية مثل الملونات ، األمالح الصفراوية ، سترات البزموت 

 و سيلنيت الصوديوم .

لإلنسان والحيوان ، ويمكن أن تتواجد في البيئة بسبب التلوث و لكنها ال تنتشر في الجهاز الهضمي 
رغم أنها تقاوم و تحافظ عل بقائها في التربة لعدة أسابيع و أحيانا  لعدة  تستطيع التكاثر في البيئة الخارجية

إجبارية اإلمراض تسبب خمج الدم ، و بالتالي  التربة مناسبة . pHو كانت الحرارة و الرطوبة  إذا شهور
 ; 1997عبيد ، [الحمى التيفية ، و اإلنتانات المعوية و التهاب الطرق الصفراوية و التسممات الغذائية 

   .  ] 2000عبيد ، 
 

 : لفعالية الحيوية لنبات المليسةالدراسات المرجعية ل .102.

تمت دراسة في اليمن على الفعالية الحيوية لبعض النباتات الطبية  حيت تم تحضير  -
المستخلص الميتانولي بواسطة جهاز سوكسيليه تم أخذ المتبقي بالخرطوشة و استخلص بالماء الساخن 

قة االنتشار باألقراص على عدة سالالت يو تم اختبار الفعالية للمستخلصين بطر  70oCعند الدرجة 
    العصوية  الرقيقةعالية اتجاه المليسة فعالية أبدت ية بعضها متعدد متكرر  المقاومة  فثومجر 

Bacillus subtilis (13 mm)  و العنقودية الذهبيةStaph.aureus (17 mm)  و العنقودية البشروية 
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 Staph. haemolyticus الحالة للدم و العنقودية Staph.epidermidis (20 mm)متعددة المقاومة 
           Micrococcus flavu (17 mm) إضافة للمكورة فالفوس الدقيقة  (mm 20)متعددة المقاومة 

[ Mothana et al , 2010 ]  .  
 

الليستيرية  ىعل عدة نباتات طبيةتأثير المستخلص اإليتانولي ل تمت دراسة في المغرب لمعرفة -
فكانت المليسة أقلها فعالية و بعض السالسالت الممرضة  Listeria monocytogenesالمستوحدة 

 Acinetobacter baumannii البومانية  عليها في حين أبدت فعالية اتجاه العنقودية الذهبية و الراكدة
 , Enterobacter cloacae ]  [Bayoub et alفي حين كان التثبيط ضعيفا  اتجاه األمعائية المذرقية 

2010. 
 

م للمستخلص الميتانولي ألوراق يم لمعرفة التأثير المضاد للجراث 2011تمت دراسة في إيران  -
حدد التركيز األدنى القاتل و  disk diffusion methodوأزهار المليسة بطريقة االنتشار باألقراص 

 Bacillusقيقة أبدى المستخلص الميتانولي لها فعالية مضادة للجراثيم التالية : العصوية الر ف. ةللجرثوم

subtilis  العصوية الشمعية ,Bacillus cereus   والمكوراتMicrococcus luteus و العنقودية 
 الكلبسيلة،  Pseudomonas aeruginosa ، الزائفة الزنجارية  Staphylococcus aureus  الذهبية

اإليشريكية  ،  Klebsiella pneumoniaئوية الكلبسيلة الر ،  Klebsiella oxytocaأوكسيتوكا
المبيضة  و  Aspergillus niger . إضافة للفطور الرشاشية السوداء Escherichia coli  الكولونية
الفطور أكثر حساسية من الجراثيم  و الجراثيم إيجابية الغرام  وتبين أن  candida albicansالبيضاء 

ومركبات أخرى موجودة في الفالفونوئيدات بنات و بية .  وتعود هذه الفعالية  للتر أكثر حساسية من السل
 (21) لمدرجة وفق الجدو  جنتاميسين و النيستاتين وقد قورنت الفعالية مع مضادات التهاب .المليسة

[Zare et al, 2011]  

 

 

 

 



 المليسة توصيفها و فوائدها و استخدماتها                                      الفصل األول                                      

 

  46 
 

 

 

 

  تمت دراسة في إيران لفعالية المليسة على العنقودية الذهبية المقاومة للميتسلين  -
methicillin resistance Staphylococcus aureus  ( MRSA)  وقد اختبرت بطريقة االنتشار

   ، حيث وجد أن نسبة التثبيط تزداد بازدياد التركيز حتى تركيز  باألقراص و حدد التركيز األدنى المثبط
 (55 µl/ml ) .التركيز التثبيطي األدنى  في حين أنMIC  لجرثومة MRSA كان  ( 15 μl/ml  )  من

  . [ Ansari et al , 2012]  الزيت العطري 

للزيت العطري المستخلص من  للميكروبات دراسة في المغرب لتحديد القدرة المضادة أجريت -
العنقودية بمياه بئر و مياه الصرف الصحي لمدينة صيتات ضد أوراق الطازجة و المجففة للمليسة المروية 

 ةأن المليسة لم تبدي أي فعالي(  22 الجدول ). ويظهر الذهبية و الزائفة الزنجارية و اإليشريكية الكولونية 

 [ Zare et al , 2011] في إيران   الفعالية  الحيوية للمستخلص الميتانولي ألوراق و أزهار المليسة  (21)الجدول 
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األوراق الطازجة للمليسة المروية بالصرف الصحي ذات فعالية عالية  في حين أن الزائفة الزنجارية اتجاه
 . [Bensabah et al , 2013] العنقودية الذهبيةو  اإليشريكية الكولونية على 

  

 
 

 Lippia (1) : ق نبات مليسة طازجة مروية من بئر أورا ،Lippia (2) :ة طازجة مروية من الصرف الصحي ،ليسأوراق نبات م       
Lippia (3)  سة مجففة مروية من الصرف الصحي .: أوراق نبات ملي 

   

القولونية  اإلشريكيةتأثير المستخلص اإليتانولي و المائي للمليسة على  في إيران دراسة أظهرت -
و  Shigella dysenteriaeو  الشيجال الزحار  S. typhimuriumو  السالمونيال التيفية الفأرية 

و  المكورات العنقودية الذهبية و  المكورات العنقودية البشروية و   Bacillus cereusالعصوية الشمعية 
 البرازيةالمعوية   المكورةو  و الزائفة الزنجارية   Yersinia entrocoliticaالمعويةيرسينيا 

Enterococcus faecalis  بالحفربطريقة االنتشارWell diffusion   االنتشارطريقة و 
، ويظهر المستخلص اإليتانولي أكثر فعالية من المستخلص المائي  بأن   Disk diffusionباألقراص

  [ Koohsari et al , 2013 ]االنتشارطريقتي يتانولي ب( أقطار هاالت التثبيط للمستخلص اإل23)الجدول

. 

 

 

 [Bensabah et al, 2013]( الفعالية المضادة للجراثيم  لزيت المليسة العطري باختالف مياه الري    22الجدول ) 

 [Koohsari et al , 2013] في إيران المليسة( الفعالية المضادة للجراثيم  للمستخلص اإليتانولي ألوراق  23الجدول ) 
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 أهمية البحث 

لألوراق يتميز نبات المليسة بغناه  بمتعددات الفينول و الزيت العطري ، وكونها تستعمل كمنقوع ومغلي  
ها األعظمي من مركباتها ا الطازجة و المجففة منها  في الطب الشعبي و العربي كان البد من تعيين محتو 

 .مراحل النمو مع تغير فترات حصادها وقطفها  وتأثير و التي تعزى لها هذه الفعالية

في أوراق المليسة خالل  نظرا  لعدم وجود دراسة سابقة حددت تغير محتوى الفينوالت و الفالفونوئيداتو  
بالتالي فإن أمثلة شروط استخدامها بتحديد الحد المسموح من استخدامها وزمن النقع الالزم مراحل النمو ، 

في عالج  ذو أهمية عالية ا  دوائي عند تحضيرها وزمن حصادها و قطافها ضرورة ملحة ، كونها عقارا  طبيا  
بشكل  لبكتريا ولاللتهاب و للتأكسد، وخاصة لدى استخدامهاالعديد من األمراض وكوصفها أيضا  كمضاد ل

 واسع من الناس عامة  كمشروب شعبي .  

 أهداف البحث 

، التي جمعت بها أوراق نبات المليسة و تغيره خالل مراحل النموفي تعيين تركيب الزيت العطري  -1
األوراق وذلك خالل الطور الخضري من شهر أيار الذي يحقق أعلى معدل للنمو وشهر تموز منتصف 

ه من وتأثير زمن الحصاد و التجفيف على محتوا  الموسم و طور اإلزهار الكامل في شهر تشرين األول، 
 المكونات الفعالة .

المحضر أوراق نبات المليسة في منقوع  الفونوئيداتالمحتوى الكلي لمتعددات الفينول و الفتعيين  -2
زمن  عملية التجفيف و خالل مراحل النمو وتأثير او تغيرهو النقع بدون غليان النقع المستمر  بطريقتي

 ه من المكونات الفعالة.الحصاد على محتوا 

ت عند تحضير منقوع تحديد الزمن الالزم للنقع و الذي يحقق أعلى محتوى للفينوالت و الفالفونوئيدا -3
 دقيقة . 20إلى  5المليسة بطريقتي النقع المستمر و النقع بدون غليان من 

دراسة الفعالية الحيوية للزيت العطري المستخلص والمنقوع المحضر من األوراق الطازجة و المجففة  -4
ونيال التيفية و ساللة على سالالت جرثومية . سالالتين سالبة الغرام هما اإليشريكية الكولونية و السالم

 إيجابية الغرام هي المكورات العنقودية الذهبية وتأثرها بزمن الحصاد.
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 همواد البحث وطرائق
               المواد الكيميائية المستخدمة :. 1

 (.24أدرجت المواد الكيميائية المستخدمة في الجدول )

 في البحث المستخدمة الكيميائيةالمواد (  24الجدول ) 

 النقاوة الشركة الوزن الجزيئي  الصيغة  المادة 

 كاشف الفولين 
Folin –Ciocalteu  

- - Sigma - 

للمعايرة                 C7H6O 5 170.12 Sigma حمض الغاليك 
97.5-102.5 % 

  Na2CO3 105.99 Tekkim  % 99 كربونات الصوديوم الالمائية 

 >AlCl3  133.34 Merck %98 كلوريد األلمنيوم الالمائي 

 CH3COONa  82.03  Panreac %101-99 خالت الصوديوم الالمائية

 ≥ C15H10O7 302.24 Sigma  (HPLC) %98 تينكيرس

          CH3OH 32.04 Panreac         (HPLC) ميتانول

% 99.99      

  % Na2SO4 112  Merck           99 كبريتات الصوديوم الالمائية

 C6H14 86.16 Sigma  99 % grade(HPLC) نظامي الهكسان

 CH3COOH 60 Panreac %100.5-99.5 حمض الخل الثلجي 

Muller – Hinton Agar - - Himedia - 

 - BIO MER’IEUX - - محاليل مكفارلند 

DMSO (CH3)2SO 78.13 Sigma ≥  99.9% 
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 . األجهزة واألدوات المستخدمة :2

 PG-Instruments Ltd  شركةمن   T80+ UV/Vis Spectrometerجهاز مطيافية ضوئي 
مربوط بحاسب ألي مزود   PTC-2 Peltier temperature controllerمزود بمثبت درجة حرارة 

 . UV WIN Spectrophotometer software Ver 5.1.1ببرنامج 

   مزود بميزان حساس .  Sartorius – MA35من  جهاز قياس للرطوبة

ة للتقانة في الهيئة العام (  7890A نموذج  Agilent )   GC-MSجهاز كروماتوغرافيا غازية 
 نموذج  Agilent  )وحاقن ألي  ( 5975C نموذج  Agilent )  MSبمطياف كتلة الحيوية مزود 

7683B  باستخدام مكتبيتي )NIST  وWiley  العامود الشعري من النوع وDB-1  (30   م× 
  ( μm  0.20 ×مم  0.25

 .®Brand Stuart  شركةسخانات كهربائية مزودة بمحرك مغناطيسي من 

 .جهاز تقطير للزيوت الطيارة محلي الصنع وفق دستور األدوية األوروبي 

أدوات زجاجية مختلفة مصنفرة ) أرلينات و بياشر و دوارق متعددة القياسات , مقاييس مدرجة, بوالين 
مل , مكثف حلزوني مرتد   , أنابيب اختبار مزودة بأغطية محكمة  100,  25, 50معايرة سعة 

 مل (1.5اإلغالق بجوان , فيوالت للحقن األلي عاتمة سعة 

 مل . 100فافة سعة لن شيتعبوات بالستيكية بولي إ

 .إبرة زرع  –أطباق بترية 

 M.L.E. Lap Equipment شركة من Laminar Flowالجرثومي زرع ال غرفة

 Memmert  شركةمن   Incubatorحاضنة جرثومية 

 Memmert شركةمن  ) الصاد الموصد ( Autoclaveمعقم 

 .  BIO MER’IEUX  شركةمن  لقراءة المعلقات الجرثومية  Mc.Farland جهاز مكفارلند

  Socorex  :100-1000μl ، 10 - 100 μl ،  1- 10 μl ماصات مكروئية من نوع
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 . العوامل الممرضة المستخدمة :3

  ساللتان سالبة الغرام،  ة قسم العلوم البيئ  في األحياء الدقيقةمخبر   تم تأمين السالالت الجرثومية من
-Gram  اإليشريكية الكولونيةوهي Escherichia coli السالمونيال وSalmonella    إيجابيةساللة و 

 . Staphylococcus aureus  المكورات العنقودية الذهبية هي Gram+الغرام 

               : . جمع عينات المليسة4
جمعت عينات النبات من منطقة العدوي في مدينة دمشق . نقلت العينات بأحواضها ) أصصها ( إلى 

    الحديقة التجريبية في  كلية العلوم قسم الكيمياء في جامعة دمشق لحين وقت الحصاد . 
يسة  في يبدأ ظهور البراعم لفروع النبات في أواخر شهر أذار و قد تم جمع األوراق الطازجة لنبات المل

للنبات  , حيث بلغ  الذي يحقق أعلى معدل نمو  ثالث مراحل  : الطور الخضري وذلك في شهر أيار
سم تقريبًا , وفي شهر تموز منتصف الموسم . و في شهر تشرين األول و ذلك  50ات بطول أفرع الن

ل شهر من العام من ك 30 - 21صباحًا من األيام  7:30في تمام الساعة  وذلك بعد اإلزهار الكامل 
. جفف قسم من األوراق من كل قطفة في  2013

الظل لمدة ثالثة أيام ثم حفظت العينات المجففة في 
 . (OC 4)مغلقة جيدًا في الظل بالدرجة  أوعية

   

      . استخالص الزيت األساسي العطري :5
         مبدأ االستخالص : .1.5

 بالبخارجرفًا تتم عملية استخالص الزيت العطري 
وفق دستور  للزيوت الطيارةباستخدام جهاز التقطير 

 ( . 23الشكل )، األدوية األوروبي

بما أن تركيب الزيت العطري من التربنات و 
فإن درجة  كسجينيةاألالسيسكوتربنات و مشتقاتها 

لذا تحرر الحرارة  C°300-150غليانها تتراوح بين 
قطرات الزيت من األنسجة النباتية وحتى يتبخر الزيت 

يجب أن يتلقى حرارة أقل من درجة غليانه و 
يكون ضغط بخاره مساويًا للضغط الجوي 

( جهاز التقطير الزيوت الطيارة وفق  23الشكل ) 

 [Cooke et al , 2000]دستور األدوية األوروبي 
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ي و بالتالي يغلي الماء يرفع الضغط الكلي لبخار السائل ليساوي الضغط الجو  تبخرالخارجي و بالتالي 
99.3)مم زئبقي في درجة حرارة  760و يتبخر الزيت العطري تحت الضغط الجوي 

O
C)  أقل من درجة

 .[ Handa et al , 2008]  غليانه دون تفككه

                .طريقة العمل : 2.5 
مل  600ليها إوتوضع في دورق الغليان ثم يضاف الجافة أو الطازجة  غ من أوراق النبات 50يؤخذ 

حتى يبلغ مستوى الماء إلى  Nمن الماء ثنائي التقطير , تركب قطعة الجهاز ويملئ بالماء من الفتحة 
وينفصل  (F,G)الغليان في المكثف  دورق ثم يتم التسخين. يتكاثف البخار المتصاعد من  Bالعنق 

 BMويعود الماء لدورق الغليان عن طريق الجسر Jيتجمع في الحجرة لزيت األساسي عن الماء و ا
[Cooke et al , 2000]ذلك يتم جمع الزيت العطري  . تستمر عملية التقطير لمدة ثالثة ساعات  وبعد

مل وتجفف باستخدام كبريتات الصوديوم الالمائية. تحفظ عينات الزيت  1.5ل عاتم سعة ايڤفي 
 .     GC- MSلحين وقت التحليل في جهاز (20OC-)       المستخلصة في الدرجة

 . طرائق تحضير المستخلصات المائية:6

      ) شاي األعشاب (: Infusion النقع بدون غليان 1.6.
مل من ماء ثنائي التقطير في بيشر زجاجي مغطى بورقة قصدير حتى الغليان ثم يرفع  100يغلى 
عن السخان الكهربائي و يوضع على قطعة قماشية لمنع التبادل الحراري مع سطح الطاولة و  البيشر

غ من أوراق المليسة مع التحريك الخفيف لترطيب األوراق التي تطفو على السطح و  5يضاف له 
ة  دقائق . تقاس درجة الحرارة بعد انتهاء زمن النقع و ترشح العين 5تغطى بورقة قصدير و تترك لمدة 

 (OC 20-)لن شفافة محكمة اإلغالق في الدرجة  مل ثم تحفظ بعبوة بولي إيت 100ى ويتمم الحجم حت
( .  الفصل الثاني 2.8و  2.7)الفقرتان   و الفالفونوئيدات حتى وقت تعيين المحتوى الكلي للفينوالت

لكل  أربعة عيناتدقيقة وبتكرارية  20,  15, 10كررت الخطوات السابقة من أجل أزمنة نقع مختلفة 
 وذلك لألوراق الطازجة و المجففة . زمن

               :  Continues infusion . النقع المستمر2.6
غ من أوراق المليسة  5زجاجي يضاف له  مل من ماء ثنائي التقطير في بيشر 100يغلى :  1 طريقة

 5مع التحريك الخفيف لترطيب األوراق التي تطفو على السطح و تغطى بورقة قصدير و تترك لمدة 
مل و تحفظ بعبوة بولي  100حتى  . ترشح العينة  بعد انتهاء زمن النقع و ويتمم الحجمبالغلياندقائق 

و  حتى وقت تعيين المحتوى الكلي للفينوالت (OC 20-)تيلن شفافة محكمة اإلغالق في الدرجة  إ
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( . كررت الخطوات السابقة من أجل أزمنة نقع  الفصل الثاني 2.8و  2.7الفقرتان الفالفونوئيدات )
 لكل زمن . أربعة عيناتدقيقة وبتكرارية  20,  15, 10مختلفة 

             : (TP). تعيين المحتوى الكلي للفينوالت 7
                 الطريقة:. مبدأ 1.7

عبارة عن مزيج والذي هو   Folin –Ciocalteuسيكالتو  -تعتمد الطريقة على إرجاع  كاشف الفولين 
سيد إلى أك (H3PMo12O40)وحمض فوسفو موليبدك  (H3PW12O40)من حمض فوسفو تنغستين 

زرقاء اللون وذلك خالل أكسدة الفينوالت في  (W8O23)التنغستين  أكسيد و (Mo8O23)الموليبدين 
  λmax = 764 nmتقاس امتصاصية المحلول عند طول الموجة  .يوم دوسط قلوي من كربونات الصو 

   عنها عادة كمكافئات لحمض الغاليكوالتي يعبر  تفينواللل المحتوى الكلي و تعكس شدة اللون األزرق 
 [Conforti et al., 2006] . 

                 العمل:. طريقة 2.7
 0.5تر من المستخلص المائي المحضر* في أنبوب اختبار و يكمل الحجم حتى  ميكرو ل 50يوضع  

 1.25قائق ثم يضاف د 3مل من كاشف الفولين وينتظر مدة  0.25مل من الماء المقطر ثم يضاف 
مكان مظلم في في  ( . ثم يحرك األنبوب و يترك w/v%  7دروكسيد الصوديوم ) مل من محلول ه

بعد ذلك تقاس امتصاصية المحلول عند  دقيقة . و 40درجة مئوية لمدة  2±23درجة حرارة الغرفة 
يتم تحضير سلسلة  λmax = 764 nm    [Maksimovic et al , 2005 ]طول الموجة األعظمي

الغاليك  مض و تحسب كمية الفينوالت من منحني المعايرة كمكافئ لحعيارية من حمض الغاليك 
 . بالنسبة لعينة شاهدة

                    . منحني المعايرة :3.7
 مل ثم يحضر سلسلة عيارية 50مغ من حمض الغاليك بماء ثنائي التقطير في بالون معايرة  100يحل 

/ ل ويكمل  مغ( 300 , 250 , 200 , 150 , 100 , 50 , 20 حسب التراكيز )  من حمض الغاليك
بماء ثنائي التقطير . وبعد ذلك تقاس االمتصاصية عند طول الموجة   مل 50الحجم لكل تركيز حتى 

ويرسم منحني المعايرة لحمض الغاليك  لك بالنسبة للعينة الشاهدة .و ذ  λmax = 764nmاألعظمي   
 ( .24كما في الشكل  )

 .(20OC-)لعينات مع طول زمن التخزين في الدرجة  ل TPمحتوى  لتأكد من ثبات تركيزأجريت عدة تجارب ل *
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 حمض الغاليك رةيمعا منحني( : 24الشكل )

 :(TF). تعيين المحتوى الكلي للفالفونوئيدات 8 

          مبدأ الطريقة: .1.8
 C-4 في الموقع لمنيوم معقد لوني حمضي ثابت مع الزمرة الكيتونيةتعتمد هذه الطريقة على تشكيل األ

أو   quercetinمثل الكيرستين  flavonolsمع الفالفونوالت    C-3و زمرة الهيدروكسيل في الموقع 
, كما  luteolinواللوتيولين  apigeninمثل األبيجنين  flavonesفي الفالفونات  C-5 في الموقع 
للفالفونوئيدات , كما   Bأو  Aفي الحلقة  دحمضي غير ثابت مع أورتو زمرتي هدروكسي يشكل معقد

بين  مواقع االرتباط (25) ويظهر الشكل .خالتمن ال , في محلول موقي luteolinاللوتيولين في 
 λ max = 415امتصاصية المعقد األصفر المتشكل  عند طول الموجة وتقاس   األلمنيوم و الفالفونوئيد.

nm  دقيقة  30بعد[Symonowicz et al, 2012 ; Chang et al ,2002; Sava et al ,2010 ]. 

 

 

 للمعقد المتشكل لأللمنيوم مع الفالفونوئيدات  الفراغية( : أنماط 25الشكل )
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                 . طريقة العمل :2.8
مل  من الماء المقطر   1.4ميكروليتر من المستخلص المائي* في أنبوب اختبار ويضاف له  100يوضع 

 400مغ من كلوريد األلمنيوم الالمائي  و  133الفالفونوئيدات  و الذي يحضر بحل مل من كاشف  0.5و 
 50مل من اإليتانول  و  140مل من محلول االستخالص )  100مغ من خالت الصوديوم الالمائية في 

مل من حمض الخل الثلجي (, ثم يحرك األنبوب و يترك في مكان مظلم في درجة حرارة  10مل ميتانول و
وبعد ذلك تقاس امتصاصية المحلول عند طول الموجة  دقيقة. 30درجة مئوية لمدة  2±23فة الغر 

ثم  رستيني. تحضر السلسلة العيارية من الك λmax = 415 nm [Portmann et al,2012]األعظمي
 .رستين وذلك بالنسبة لعينة شاهدة يات من منحني المعايرة كمكافئ للكتحسب كمية الفالفونوئيد

          منحني المعايرة :. 3.8
مل ثم يحضر سلسلة عيارية من  50تين في الميتانول في بالون معايرة رسيمغ من الك 100يحل 

مغ / ليتر ويكمل   (300 , 250 , 200 , 150 , 100 , 50 , 20 , 10 , 5حسب التراكيز )، رستين يالك
االمتصاصية عند طول الموجة  مل . وبعد ذلك تقاس 50حتى  %70الحجم لكل تركيز بالميتانول 

كما في  الكيرستينويرسم منحني المعايرة  بالنسبة للعينة الشاهدة .  λmax = 415 nmاألعظمي 
 ( .26الشكل  )

 

 تينرسيالك رةياعمنحني م( : 26الشكل )

          : . الدراسة اإلحصائية9
حيث تجرى التجارب بتكرارية         ] (SD) االنحراف المعياري ± المتوسط   [ يعبر عن كافة النتائج

n = 4   تدخل البيانات للقيم المقاسة من  مستخلص، لكلTP   وTF لكل عينة على أساس  شهر 
 القيم  تعالجو  وزمنه الحصاد وطبيعة العينة النباتية ) طازجة أو مجففة ( و طريقة تحضير المستخلص

 .(20OC-)لعينات مع طول زمن التخزين في الدرجة  ل TFمحتوى  لتأكد من ثبات تركيزأجريت عدة تجارب ل *
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  (Sciences Statistica lPackage for the Social)   اإلحصائية البرنامج  إحصائيًا باستخدام

IBM SPSS Statistics 20  وفق طريقتين: 

        : Univariate التباين تحليل  .1.9
على كمية الفينوالت و الفالفونوئيدات المتحررة حيث  يعبر  عقزمن النالقيم المستقرأة  لمعرفة تأئير  حللت

عن وجود تأثير لزمن االستخالص على المحتوى الكلي للفينوالت   ( sig <0.05 )االختالف المعنوي 
   عن عدم وجود تأثير للعامل الزمني باستخدام معادلة   ( sig > 0.05 )و الفالفونوئيدات أما

Bonferroni  . المعالجة اإلحصائية لقيم جداول ( 27وضح الشكل )يTP  لعينات منقوع أوراق المليسة
  في الشكل الجدول الثاني بينالطازجة المجموعة في شهر أيار وفق أزمنة النقع المختلفة . حيث ي

في حين يظهر الجدول الثالث االختالفات و الفروقات المعنوية بين  sigمعرفة قيم الدالة اإلحصائية 
   عن بعضها معنوياً  عن القيم التي تختلف القيم لكل زمن نقع حيث يعبر   الرمز 

 
 
 

 Univariateالمعالجة اإلحصائية باستخدام تحليل جداول نتائج (  27الشكل ) 
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 : Regression. تحليل االنحدار 2.9
بين محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات لنفس العينة  R2  معامل االنحدار و Rن االرتباط الخطي عيي  

لعينات منقوع  TFو  TPالمعالجة اإلحصائية لقيم جداول ( 28يوضح الشكل )  باختالف الزمن.
   أوراق المليسة الطازجة المجموعة في شهر أيار وفق أزمنة النقع المختلفة . 

          

 
 
 

R (correlation coefficient  )معرفة معامل االرتباط من(28في الشكل)حيث يمكننا الجدول الثاني 
R  معامل االنحدارو 

 sigقيمة الدالة اإلحصائية  ت و الفالفونوئيدات في حين تدلبين محتوى الفينوال2

 Regressionالمعالجة اإلحصائية باستخدام  تحليل االنحدار جداول نتائج (  28الشكل ) 
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الترابط الداخلي بين المتغيرين معنوية التفاعل المشترك و على مدى  ANOVAفي الجدول الثالث 
(TP و TF حيث  يعبر االختالف المعنوي )( sig <0.05 )   عن وجود الترابط الداخلي بين المحتوى

عدم وجود ترابط داخلي بينها .ويعبر عن   ( sig > 0.05 ) الكلي للفينوالت و الفالفونوئيدات أما
في  ورسمها و يعطي ثوابت المعادلة ( Liner model) خطينموذج عن إمكانية كتابة الجدول الرابع 

TPتكون المعادلة :   حيث من الشكل Bالخانة  = 5.117  TF +  1.309 . 

 :الية الحيوية للمستخلصات المحضرةدراسة الفع -10

           تحضير العامل المضاد للنمو الجرثومي: .1.10

ألنه ال يؤثر على  DMSOمذيب استخدام ب ستخلصالم من الزيت العطري متسلسلة  راكيزتم تحضير ت
              هي كالتالي:ينحل به الزيت و  نمو الجراثيم و

               . % الزيت العطري كما هو 100التركيز األول 

 . DMSO مذيبال من µl 150+  العطري  من الزيت µl 150(: يحوي 1/2%  )50التركيز الثاني 
      . DMSOمن  µl 150+ الثاني لتركيز من ا µl 150(: يحوي 1/4) % 25التركيز الثالث 

         . DMSO من µl 150+  التركيز الثالثمن  µl 150(: يحوي 1/8% )12.5التركيز الرابع 

حيث يحضر المنقوع و المغلي وفق  أي تخفيفأما بالنسبة للمنقوع و المغلي فيستخدم كما هو دون 
           .  للورق المجفف دقائق 10و ذلك عند الزمن  2.6و   1.6الفقرات 

 : زرعي ) البيئة(تحضير وسط األغار ال  .2.10
  Muller–Hintonهينتون –لرمو  استخدم وسط

الموجبة  تجاريًا والمدعم بالشواردلمتوفر ا
( أي المثبت   ++Caأو الكالسيوم  ++Mg)المغنيزيوم

لمغذي غ من الوسط ا38حيث يؤخذ .  بشاردة موجبة
تر من الماء المقطر  في أرلينة و يصب فوقها ا ل

، لمدة حتى تتفتح حبات األغار وتوضع في حمام مائي
 121 ) عند الدرجةباألوتوغالف ثم يعقم الوسط 

o
C) 

   )حسب التعليمات الواردة على العبوة(

 

 

 Mc Farlende  مكفارلند( جهاز 29الشكل  )
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              . تحضير المعلق الجرثومي :3.10
، باستخدام جهاز مكفارلند  NaCl% من 0.85بتركيز المعقم  الماء الفيزيولوجي في حضر المعلق

           ساعة . 24عمر الجرثوم المستخدم  حيث كان (29الشكل  )
           بتري الحاوية على الجرثوم الممتحن )المدروس(:تحضير أطباق  .4.10
م °45 – 42المعقم والمصهور بدرجة حرارة   Muller – Hintonوسط المعلق الجرثومي إلى  يضاف

ترك ليتصلب ) أي تم ثم  مل لكل طبق 20بمقدار أطباق بتري  على يوزع، وبعد مجانسة الوسط جيدًا 
حمد و أخرون ،  [مل بيئة  20* لكل  .Mc F 0.5أي بمعدل   ( استخدام مزرعة متساوية التوزيع

2011[  [Baron et al,1994]  التي تم بها الزرع ( حجيرة الزرع30يظهر الشكل ) و  . 

 
 
 

     (Disk Diffusion): باستخدام طريقة االنتشار باألقراص إجراء اختبارات الحساسية . 5.10

لنمو المضاد العامل من يشرب القرص ثم  . سم 0.6ترشيح قطرها من ورق  معقمة أقراص حضرت
. الحاوي على الجرثوم الممتحنو يوضع على سطح طبق بتري  األحياء الدقيقة بالتراكيز المحددة سابقاً 

تحوي أربع  كل جرثوممن ق بتري اطبثالثة أ )من المعلق الجرثومي الواحد ثالثة مكرراتتم عمل ي
م °37األطباق بدرجة حرارة  تحضن ، وتخفيفاتها ( لكل عينة زيت للتراكيز في الطبق الواحد أقراص

فما مم  12له الذي يبلغ قطر التثبيط  مضادوتعتبر ال اس قطر دائرة التثبيط )مم(يقتم  ساعة 24لمدة و 
      ذو فعالية عالية مضادة للجرثوم الممتحنفوق 

[Koohsari et al ,2013;Zare et al , 2011; Baron et al,1994].  

المصمم  Mc.Farlandخلية جرثومية . وقد تم استخدام جهاز ماكفارلند  810×  1.5تعادل  Mc F 0.5حيث *
 خصيصًا لقراءة المعلقات الجرثومية وتقدير عدد الخاليا الجرثومية في الوسط السائل.

 Laminar Flowحجرة الزرع الجرثومي ( 30الشكل  )
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: الحمام المائي  C: األوتوغالف ،   B: الحاضنة ،   A(  31الشكل  ) 

 Laminar Flowحجرة الزرع الجرثومي 
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لثالثاالفصل

تعيين الرطوبة  وجمع النبات    
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 تعيين الرطوبة –جمع النبات  

               . موقع جمع النبات :1
بأحواضها نقلت ثم بداية شهر أيار.  و ذلك فيجمعت عينات النبات من منطقة العدوي في مدينة دمشق 

  جامعة دمشق .بكلية العلوم  فيقسم الكيمياء ب( إلى الحديقة التجريبية )أصصها

                 جمع األوراق :و شروط . زمن 2
    خالل : األوراق الطازجة من أحواض النبات المليسة من حديقة الجامعة وذلكتم قطاف 

 Argyropoulou et al] لنباتانمو ل أعلى معدلالذي  يوافق و  شهر أيارالخضري لكل من الطور . 1

     . منتصف الموسمو الذي يوافق  شهر تموز منتقريبًا و  cm50 حيث بلغ طول أفرع النبات   [2007,
     . للنباتاإلزهار الكامل و الذي يوافق شهر تشرين األول من  ارزهطور اإل. 2

من كل شهر حصاد من العام  30 - 21صباحًا من األيام  7:30الساعة  الطازجة عند ُجمعت األوراق
أبعاد األوراق و طول الساق بين كل عقدتين ورقيتين خالل زمن الحصاد ( 25) ويوضح الجدول  .2013

 على النحو التالي: من كل شهر

 أبعاد األوراق والساق لنبات المليسة في مراحل النمو( 25الجدول )

 طول الساق عرض الورقة الورقةطول  الموسم
 0.29  ±  5.75  ±0.17   1.35 0.12  ±  4.9 أيار

  ±0.3   1.93 0.17  ±  1.33  ±0.33  5.98 تموز

 0.24  ±  1.25 0.1  ±  0.75 0.48  ±  3.38 تشرين األول

 .  n=14،  االنحراف المعياري ±المتوسط   يعبر عن النتائج : وحدة األبعاد سم .

المزهر و  ظهور العنقودحتى األول شهر تشرين  فيتناقص تدريجيًا الورقة ت مساحةويجدر اإلشارة إلى أن 
 .(4oC)وحفظت بالدرجة  في الظل لمدة ثالثة أيامعينات من األوراق تجفيف  كما تم المدرج في الجدول .
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               . تعيين الرطوبة في النبات :3
 من نوع س الرطوبةو ذلك باستخدام جهاز قيا مجففةالرطوبة في األوراق الطازجة و ال تقدر نسبة

Sartorius – MA35  105عند الدرجة  مزود بميزان حساسoC ( 32الشكل).  

 

 ( جهاز قياس الرطوبة32الشكل ) 

 عند كل قطفة .بتكرارية أربعة مرات ( مقدار الرطوبة في عينات الورق عند كل شهر 26و يظهر الجدول )

 % لألوراق الطازجة و المجففة ( نسبة الرطوبة26الجدول )

 تشرين األول تموز أيار 
 2.5 ± 65.4 3.3 ± 57.6 2.2 ± 68.6 األوراق الطازجة
 0.6 ± 13.8 0.4 ± 9.73 0.9 ± 9.23 األوراق المجففة

 . n=4،  االنحراف المعياري ±يعبر عن النتائج : المتوسط             
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الرابعالفصل

  ألساسي العطري للمليسةالزيت ا
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 الزيت األساسي العطري للمليسة  

 1. استخالص و تعيين مردود الزيت :

في الظل تم استخالص الزيت العطري لألوراق المجففة و الطازجة 
 األدوية األوروبيوفق دستور  الزيوت الطيارةتقطير باستخدام جهاز 

[Cooke et al , 2000]  و جمع في الحجرة ساعات  3ة دلمJ 
باستخدام كبريتات الصوديوم  عينات الزيتجففت ( ، 33الشكل )
ت زجاجية عاتمة في بعد االستخالص في فياال تحفظو  الالمائية
 . (20oC-)الدرجة 

يمتاز زيت المليسة باللون األصفر و رائحة ليمونية منعشة و ذلك 
و بلغ   .[Vogel,1999]الحتوائه على نسبة عالية من السيترال 

% تقريبًا في حين بلغت  0.8مردود الزيت لألورق الطازجة نسبة 
  % لألوراق المجففة .1.8

 :بمطياف الكتلة   وصولتحليل الزيت العطري باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغازية الم .2

       GC جهاز باستخدامالهيئة العامة للتقانة الحيوية  مخابر  في  العطري  للزيت الكيميائي التركيب حدد
 ( Agilent  7890 نموذجA  المزود بمطياف كتلة )MS  ( Agilent  5975 نموذجC )     وحاقن ألي
(  Agilent  7683 نموذجB  باستخدام مكتبيتي )NIST  وWiley .  

 ( μm  0.20 ×مم  0.25 × م  30)  DB-1استخدم العامود الشعري من النوع 
  شروط التحليل : 

 س ° 64 ← 155ثم   د/س 1 بمعدل س° 60← 64م ث دقائق 4 مدة س  ° 60 : الحراري  البرنامج
  .د/س °5 بمعدل س  250° ←155 ثم د/س 2.5 بمعدل

 .دقيقة/مل 1 تدفق بمعدل حامل كغاز الهليوم واستخدم
  س ° 250 عند الحاقن حرارة درجة وضبطت

 ] 2013بدر الدين و أخرون ،  [  80:  1تجزئة  بمعدل ميكرولتر 1 المحقونة العينة كمية
 ،      Citral  ،D-limonene   ،α-pinene (Z+E): تم االعتماد على مركبات عيارية محقونة سابقًا وهي 

ᵦ-pinene ،   ᵦ -linalool   ، α –terpineol  ،AR-Curcumene  . 

( جهاز التقطير 33الشكل )  

J 

J 
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 : يأتي كما الكتلة بطيف التحليل شروط وكانت
 450-30المسح  مجال س، ° 150 األقطاب رباعي حرارة درجة س، ° 230 األيونات مصدر حرارة درجة

  .فولت إلكترون  70 األيونات مصدر طاقة ،
 ميكرو ليتر ( . 80:  20) زيت : هكسان /  فق نسبة التمديد بالهكسانوقد تم التحليل و 

 
        الزيت العطري المستخلص في الطور الخضري من شهر أيار : نتائج تحليل. 1.2

 تمفي مرحلة النمو األعظمي   من األوراق الطازجة و المجففة  بعد حقن الزيت العطري  المستخلص
 فيمدرجة ال و ( ،34، الشكل ) لألوراق الطازجة الزيت العطري من كروماتوغرام  مركب 41 التعرف على

 ( . 27الجدول )

 المستخلص من األوراق الطازجة خالل شهر أيار(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري  27الجدول ) 

 النسبة RT المركب الرقم

1 α-Thujene 4.712 tr 

2 1R-α-Pinene 4.895 0.14 ± 0.01 

3 6-methy-5-Hepten-2-one 6.054 0.99 ± 0.37 

4 L-β-pinene 6.775 0.08 ± 0.01 

5 β-Cymene 7.95 tr 

6 1,8-Cineol 8.212 1.11 ± 0.43 

7 Limonene 8.361 3.3 ± 1.33 

8 β--trans-Ocimene 9.391 1.62 ± 0.3 

9 cis-β-Terpineol 10.095 0.14 ± 0.01 

10 β-Pinene oxide 11.316 0.16 ± 0.03 

11 1-Cyclohexene, 2-ethenyl-1,3,3-trimethyl 11.643   tr   

12 β-Linalool 11.979 0.27 ± 0.03 

13 Limonene oxide, cis- 13.241 0.19 ± 0.01 

14 trans-Chrysanthemal 13.804 0.38 ± 0.21 

15 β-Citronellal 14.385 0.15 ± 0.02 

16 Berbenol (d-Verbenol ) 15.022 0.29 ± 0.03 

17 
1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-

trimethyl- 
15.563 0.34 ± 0.05 

18 (S)-cis-Verbenol 15.988 0.42 ± 0.03 

19 α-Terpineol 16.628 0.54 ± 0.04 

20 Neral ( β-Citral ) 19.04 19.4 ± 2.86 
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21 Nerol 19.602 0.51 ± 0.01 

22 Geranial ( α-Citral ) 20.808 25.6 ± 2.6 

23 Geraniol 21.237 0.5 ± 0.17 

24 α-Copaene 26.975 0.52 ± 0.06 

25 Geranyl acetate 27.126 1.4 ± 0.07 

26 β-Bourbonene 27.265 0.35 ± 0.08 

27 β-Caryophyllene 28.941 5.89 ± 0.71 

28 β-Cubebene 29.201 0.35 ± 0.32 

29 α-Humulene 30.581 0.41 ± 0.02 

30 Allo-Aromadendrene 30.898 0.48 ± 0.16 

31 α-Longipinene 31.539 0.13 ± 0.01 

32 Geranyl n-propionate 31.756 0.28 ± 0.08 

33 Germacrene D 31.937 5.91 ± 0.01 

34 Ar-Curcumene 32.219 4.95 ± 0.28 

35 γ-Elemene 32.705 5.84 ± 0.36 

36 α-Zingiberene 33.021 1.78 ± 0.3 

37 γ-Cadinene 33.59 0.18 ± 0.06 

38 α-Cedrene 33.788 3.17 ± 0.18 

39 (+)-δ-Cadinol 34.103 0.69 ± 0.19 

40 β-Caryophyllene oxide 36.502 8.74 ± 0.7 

41 tau.-Cadinol 39.678 0.92 ± 0.01 

Total 98.12 

Monoterpenes 5.14 

Oxygenated monoterpenes 51.34 

Sesquiterpenes 29.96 

Oxygenated Sesquiterpenes 10.35 

Other  Compounds 1.33 

           tr   عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                              مكونات الزيت العطري للمليسة خالل مراحل النمو  

 

69 
 

 

 كرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق الطازجة خالل شهر أيار(  .  34ل ) شكال  

( ، و 35، الشكل ) لألوراق المجففة من كروماتوغرام الزيت العطري  مركب 44في حين تم التعرف على  
 ( .28مدرجة في الجدول )ال

 خالل شهر أيار مجففةاألوراق ال(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من 28الجدول )

 النسبة RT المركب  الرقم

1 α-Thujene 4.712 tr 

2 1R-α-Pinene 4.894 0.17 ± 0.01 

3 6-methyl-5-Hepten-2-one  6.071 1.42 ± 0.02 

4 L-β-pinene 6.773 0.09 ± 0.01 

5 1,8-Cineol 8.217 1.32 ± 0.08 

6 Limonene 8.371 3.78 ± 0.27 

7 β-cis-Ocimene 9.392 0.94 ± 0.03 

8 cis-β-Terpineol 10.09 0.2 ± 0.01 

9 β-Pinene oxide 11.32 0.16 ± 0.03 

10 1-Cyclohexene, 2-ethenyl-1,3,3-trimethyl 11.635 0.12 ± 0.02 
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11 β-Linalool 11.983 0.64 ± 0.43 

12 Limonene oxide, cis- 13.248 0.22 ± 0.04 

13 trans-Chrysanthemal 13.807 0.39 ± 0.16 

14  β-Citronellal 14.391 tr 

15 Berbenol (d-Verbenol) 14.987 0.5 ± 0.01 

16 (S)-cis-Verbenol 15.96 0.58 ± 0.02 

17 α-Terpineol 16.561 1.04 ± 0.03 

18 Neral ( β-Citral ) 19.150 15.3 ± 1.93 

19 Nerol 19.344 tr 

20 Geranial ( α-Citral ) 20.727 20.4 ± 2.04 

21 α-Copaene  26.974 0.73 ± 0.03 

22 Geranyl acetate 27.129 1.61 ± 0.04 

23 β-Bourbonene 27.269 0.49 ± 0.01 

24 β-Caryophyllene 28.955 7.3 ± 0.31 

25 β-Cubebene 29.428 tr 

26 α-Humulene 30.574 0.44 ± 0.09 

27 Allo-Aromadendrene 30.894 0.61 ± 0.05 

28 (Z)-β-Farnesene 31.311 0.15 ± 0.06 

29 α-Longipinene 31.526 0.18 ± 0.04 

30 Geranyl n-propionate 31.759 0.32 ± 0.08 

31 Germacrene D 31.942 6.49 ± 1.38 

32 Ar-Curcumene 32.236 7.14 ± 0.64 

33 γ-Elemene 32.706 4.69 ± 1.04 

34 α-Zingiberene 33.014 2.19 ± 0.42 

35 γ-Cadinene 33.571 0.17 ± 0.06 

36 α-Cedrene 33.783 3.79 ± 0.66 

37 (+)-δ-Cadinol 34.104 0.16 ± 0.02 

38 Spathulenol 34.162 0.07 ± 0.01 

39 α-Muurolene 34.701 0.07 ± 0.01 

40 Nerolidyl acetate 35.94 0.07 ±  0.1 

41 β-Caryophyllene oxide 36.469 12.3 ± 0.24 

42  trans-Longipinocarveol 37.514 0.11 ± 0.05 

43 Isoaromadendrene epoxide 39.148 0.11 ± 0.04 

44 tau.-Cadinol 39.581 1.61 ± 0.41 

Total 98.07 

Monoterpenes 4.98 

Oxygenated monoterpenes 42.68 
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Sesquiterpenes 34.37 

Oxygenated Sesquiterpenes 14.5 

Other compound 1.54 

tr       عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD 

 

 ة خالل شهر أيارففجمكرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق ال(  . 35ل )شكال

        : تموزالزيت العطري المستخلص في الطور الخضري من شهر  نتائج تحليل. 2.2
  التعرف على  تمبعد حقن الزيت العطري  المستخلص من األوراق الطازجة و المجففة  في منتصف الموسم  

 .(29مدرجة في الجدول )و ال( ، 36، الشكل )لألوراق الطازجة من كروماتوغرام الزيت العطري  مركب 47

 تموزخالل شهر  طازجة(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من األوراق ال29الجدول )

 النسبة RT المركب  الرقم

1 α-Thujene 4.712 tr 

2 1R-α-Pinene 4.888 0.21 ± 0.07 

3 Sabinen 6.022 0.75 ± 0.18 
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4 L-β-pinene 6.767 tr 

6 1,8-Cineol 8.195 1.68 ± 0.15 

7 Limonene 8.345 6.07 ± 0.92 

8 β-trans-Ocimene 9.382 0.39 ± 0.14 

9 cis-β-Terpineol 10.062 0.19 ± 0.03 

10 β-Pinene oxide 11.304 0.16 ± 0.02 

11 β-Linalool 11.946 0.17 ± 0.03 

12 Limonene oxide, cis- 13.221 0.16 ± 0.01 

13 Limonene oxide 13.481 0.18 ± 0.02 

14 trans-Chrysanthemal 13.778 0.26 ± 0.14 

15  β-Citronellal 14.365 tr 

16 d-Verbenol 14.988 0.22 ± 0.09 

17 
1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-

trimethyl 
15.533 0.12 ± 0.02 

18 4-Terpineol 15.76 0.14 ± 0.01 

19 (S)-cis-Verbenol 15.955 0.4 ± 0.09 

20 α-Terpineol 16.545 1.19 ± 0.13 

21 D-(+)-Carvone   18.689 0.25 ± 0.05 

22 Neral ( β-Citral ) 19.04 13.9 ± 0.73 

23 p-Menth-1en-3-one 19.255 0.28 ± 0.05 

24 Geranial ( α-Citral ) 20.632 19.3 ± 1.46 

25 α-Copaene  26.944 0.64 ± 0.1 

26 Geranyl acetate 27.06 0.97 ± 0.05 

27 β-Bourbonene 27.241 0.62 ± 0.11 

28 O-Methyleugenol 27.596 0.29 ± 0.01 

29 β-Caryophyllene 28.888 5.15 ± 1.17 

30 β-Cubebene 29.428 0.13 ± 0.01 

31 α-Humulene 30.531 0.39 ± 0.13 

32 Allo-Aromadendrene 30.852 0.75 ± 0.05 

33 α-Longipinene 31.479 0.23 ± 0.01 

34 Geranyl n-propionate 31.682 0.35 ± 0 

35 Germacrene D 31.866 3.15 ± 1.17 

36 Ar-Curcumene 32.149 9.85 ± 1.71 

37 γ-Elemene 32.627 1.85 ± 0.81 

38 α-Zingiberene 32.976 1.4 ± 0.4 

39 γ-Cadinene 33.51 0.33 ± 0.05 

40 α-Cedrene 33.73 2.48 ± 0.87 
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41 (+)-δ-Cadinol 34.053 0.4 ± 0.3 

42 Spathulenol 36.532 0.15 ± 0.03 

43 β-Caryophyllene oxide 36.236 17.8 ± 2.31 

44 Dihydrocurcumene 36.556 1.12 ± 0.19 

45 E-Nuciferol 37.204 0.96 ± 0.22 

46 Isoaromadendrene epoxide 39.194 0.39 ± 0.53 

47 tau.-Cadinol 39.361 2.62 ± 0.67 

Total 98.04 

Monoterpenes 7.41 

Oxygenated monoterpenes 40.07 

Sesquiterpenes 28.08 

Oxygenated Sesquiterpenes 22.35 

Other compound 0.12 

tr       عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD 

 

 كرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق الطازجة خالل شهر تموز(  . 36ل )شكال
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و ( ، 37، الشكل )لألوراق المجففة من كروماتوغرام الزيت العطري  مركب 44في حين تم التعرف على 
 ( .30مدرجة في الجدول )ال

 تموزخالل شهر  مجففةاألوراق ال(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من 30الجدول )

 النسبة RT المركب  الرقم

1 α-Thujene 4.72 tr 

2 1R-α-Pinene 4.895 0.4 ± 0.1 

3 Sabinen 6.031 1.18 ± 0.28 

4 L-β-pinene 6.777 0.13 ± 0.01 

5   β-Cymene 7.948 0.11 ± 0.01 

6 1,8-Cineol 8.232 3.61 ± 0.53 

7 Limonene 8.407 9.3 ± 1.56 

8 β-cis-Ocimene 9.389 0.16 ± 0.03 

9 cis-β-Terpineol 10.066 0.36 ± 0.05 

10 β-Pinene oxide 11.317 0.19 ± 0.03 

11 Cyclohexene, 2-ethenyl-1,3,3-trimethyl-   11.643 0.21 ± 0.04 

12 β-Linalool 11.978 0.34 ± 0.04 

13 Limonene oxide, cis- 13.245 0.18 ± 0.03 

14 Limonene oxide 13.517 0.36 ± 0.02 

15 trans-Chrysanthemal 13.806 0.33 ± 0.03 

16 d-Verbenol 15.019 0.35 ± 0.08 

17 
1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-

trimethyl 
15.567 0.46 ± 0.05 

18 4-Terpineol 15.811 0.19 ± 0.01 

19 (S)-cis-Verbenol 15.988 0.49 ± 0.07 

20 α-Terpineol 16.627 2.24 ± 0.21 

21 D-(+)-Carvone   18.763 0.67 ± 0.11 

22 Neral ( β-Citral ) 19.107 12.3 ± 1.4 

23 p-Menth-1en-3-one 19.325 0.4 ± 0.02 

24 Geranial ( α-Citral ) 20.805 15.7 ± 1.63 

25 α-Copaene  26.97 0.88 ± 0.1 

26 Geranyl acetate 27.118 1.09 ± 0.03 

27 β-Bourbonene 27.272 0.79 ± 0.04 

28 β-Caryophyllene 28.925 2.63 ± 0.57 

29 β-Cubebene 29.454 tr 
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30 α-Humulene 30.568 0.17 ± 0.03 

31 Allo-Aromadendrene 30.891 1.04 ± 0.05 

32 α-Longipinene 31.521 0.24 ± 0.04 

33 Geranyl n-propionate 31.758 0.3 ± 0.08 

34 Germacrene D 31.911 1.02 ± 0.28 

35 Ar-Curcumene 32.236 12.5 ± 1.26 

36 γ-Elemene 32.685 0.19 ± 0.01 

37 Cubenol 32.903 0.33 ± 0.28 

38 γ-Cadinene 33.564 0.28 ± 0.06 

39 α-Cedrene 33.771 1.78 ± 0.15 

40 (+)-δ-Cadinol 34.094 0.5 ± 0.07 

41 β-Caryophyllene oxide 36.38 20.8 ± 3.6 

42 E-Nuciferol 37.059 2.8 ± 0.13 

43  trans-Longipinocarveol 37.514 1.05 ± 0.15 

44 tau.-Cadinol 39.577 1.45 ± 0.47 

Total 99.52 

Monoterpenes 11.28 

Oxygenated monoterpenes 39.10 

Sesquiterpenes 21.52 

Oxygenated Sesquiterpenes 26.93 

Other compound 0.67 

tr       عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD 
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 كرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق المجففة خالل شهر تموز(  . 37ل )شكال

        : تشرين األولمن شهر  زهارطور اإلنتائج تحليل الزيت العطري المستخلص في . 2.3
التعرف  تم جة و المجففة  في منتصف الموسم .بعد حقن الزيت العطري  المستخلص من األوراق الطاز 

 (31)مدرجة في الجدول الو ، (38، الشكل )ق الطازجةلألورامن كروماتوغرام الزيت العطري  مركب 45على

 تشرين األولخالل شهر  طازجة(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من األوراق ال31الجدول ) 

 النسبة RT المركب  الرقم

1 α-Thujene 4.712 tr 

2 1R-α-Pinene 4.888 0.24 ± 0.06 

3 Sabinen 6.025 0.96 ± 0.26 

4 L-β-pinene 6.767 0.1 ± 0.03 

5   β-Cymene 7.939 tr 

6 1,8-Cineol 8.209 2.12 ± 0.55 

7 Limonene 8.382 5.92 ± 1.69 

8 β-trans-Ocimene 9.375 0.5 ± 0.1 
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9 cis-β-Terpineol 10.063 0.26 ± 0.05 

10 β-Pinene oxide 11.313 0.17 ± 0.02 

11 β-Linalool 11.952 0.25 ± 0.04 

12 Limonene oxide, cis- 13.221 0.17 ± 0.04 

13 Limonene oxide 13.487 0.18 ± 0.04 

14 trans-Chrysanthemal 13.782 0.41 ± 0.07 

15  β-Citronellal 14.376 tr 

16 d-Verbenol 14.991 0.31 ± 0.13 

17 
1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-

trimethyl 
15.548 0.15 ± 0.04 

18 4-Terpineol 15.79 0.12 ± 0.01 

19 (S)-cis-Verbenol 15.96 0.4 ± 0.1 

20 α-Terpineol 16.561 1.28 ± 0.18 

21 D-(+)-Carvone   18.734 0.2 ± 0.03 

22 Neral ( β-Citral ) 19.106 17 ± 0.81 

23 p-Menth-1en-3-one 19.294 0.17 ± 0.05 

24 Nerol 19.668 0.61 ± 0.01 

25 Geranial ( α-Citral ) 20.813 22.2 ± 1.04 

26 Geraniol 21.267 0.75   0.17 

27 α-Copaene  26.95 0.61 ± 0.12 

28 Geranyl acetate 27.08 1.15 ± 0.1 

29 β-Bourbonene 27.248 0.49 ± 0.06 

30 β-Caryophyllene 28.906 3.56 ± 0.72 

31 Di-epi-α-cedrene  29.185 tr 

32 β-Cubebene 29.454 tr 

33 α-Humulene 30.538 0.26 ± 0.06 

34 Allo-Aromadendrene 30.859 0.64 ± 0.01 

35 Geranyl n-propionate 31.69 0.24 ± 0.01 

36 Germacrene D 31.880 2.35 ± 0.98 

37 Ar-Curcumene 32.192 9.64 ± 0.13 

38 γ-Elemene 32.652 2.43 ± 1.13 

39 α-Zingiberene 32.97 0.87 ± 0.38 

40 γ-Cadinene 33.519 0.28 ± 0.03 

41 α-Cedrene 33.737 3   0.43 

42 (+)-δ-Cadinol 34.06 0.17 ± 0.11 

43 β-Caryophyllene oxide 36.276 15.7 ± 0.49 

44 E-Nuciferol 36.958 1.37 ± 0.2 
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45 tau.-Cadinol 39.678 2.63 ± 0.55 

Total 99.86 

Monoterpenes 7.72 

Oxygenated monoterpenes 47.99 

Sesquiterpenes 24.13 

Oxygenated Sesquiterpenes 19.87 

Other compound 0.15 

tr       عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD   

 

         تشرين األول كرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق الطازجة خالل شهر(  . 38ل )شكال    

و ( ، 39، الشكل ) لألوراق المجففة من كروماتوغرام الزيت العطري  مركب 46في حين تم التعرف على 
 ( 32مدرجة في الجدول )ال

 تشرين األولخالل شهر  مجففة(  . التركيب الكيميائي للزيت العطري المستخلص من األوراق ال32الجدول )

 النسبة RT المركب الرقم

1 α-Thujene 4.712 tr 

2 1R-α-Pinene 4.888 0.38 ± 0.07 
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3 Sabinen 6.022 1.38 ± 0 

4 L-β-pinene 6.767 0.66 ± 0.72 

5 β-Cymene 7.939 tr 

6 1,8-Cineol 8.207 3.29 ± 0.52 

7 Limonene 8.382 8.15 ± 1.59 

8 β-trans-Ocimene 9.375 0.15 ± 0.03 

9 cis-β-Terpineol 10.066 0.4 ± 0.08 

10 β-Pinene oxide 11.313 0.32 ± 0.19 

11 1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-trimethyl 11.625 0.21 ± #### 

12 β-Linalool 11.95 0.34 ± 0.09 

13 Limonene oxide, cis- 13.221 0.17 ± 0 

14 Limonene oxide 13.484 0.24 ± 0.06 

15 trans-Chrysanthemal 13.778 0.28 ± 0.01 

16 β-Citronellal 14.365 tr 

17 (S)-cis-Verbenol 14.987 0.36 ± 0.14 

18 Berbenol 15.96 0.38 ± 0.1 

19 α-Terpineol 16.561 1.84 ± 0.46 

20 3-Carene 16.82 0.15 ± 0 

21 D-(+)-Carvone 18.712 0.36 ± 0.05 

22 Neral ( β-Citral ) 19.04 13.7 ± 0.12 

23 p-Menth-1en-3-one 19.255 0.14 ± 0 

24 Geranial ( α-Citral ) 20.727 17.4 ± 0.25 

25 α-Copaene 26.947 0.81 ± 0.08 

26 Geranyl acetate 27.071 1.06 ± 0.03 

27 β-Bourbonene 27.244 0.56 ± 0.06 

28 β-Caryophyllene 28.895 3.4 ± 0.56 

29 α-Humulene 30.532 0.25 ± 0 

30 Allo-Aromadendrene 30.856 0.71 ± 0.03 

31 (Z)-β-Farnesene 31.256 0.2 ± 0 

32 α-Longipinene 31.486 0.31 ± 0 

33 Geranyl n-propionate 31.69 0.21 ± 0 

34 Germacrene D 31.937 1.62 ± 0.26 

35 Ar-Curcumene 32.219 14 ± 0.12 

36 γ-Elemene 32.705 0.98 ± 0.33 

37 α-Zingiberene 33.021 0.73 ± 0 

38 γ-Cadinene 33.515 0.38 ± 0.22 

39 α-Cedrene 33.735 2.44 ± 1.47 
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40 (+)-δ-Cadinol 34.059 0.25 ± 0.03 

41 Spathulenol 34.162 0.22 ± 0.01 

42 β-Caryophyllene oxide 36.26 16 ± 0.17 

43 Dihydrocurcumene 36.556 1.19 ± 0 

44 E-Nuciferol 36.945 1.44 ± 0.01 

45 Isoaromadendrene epoxide 39.148 0.62 ± 0.08 

46 tau.-Cadinol 39.678 1.78 ± 0.25 

Total 99.46 

Monoterpenes 10.72 

Oxygenated monoterpenes 40.64 

Sesquiterpenes 26.39 

Oxygenated Sesquiterpenes 21.5 

Other Compound 0.21 

tr   عن النتيجة :  يعبر،   0.06  ≥: عندما يكون نسبة المركبMean ± SD   

 

 كرماتوغرام تحليل الزيت العطري المستخلص من األوراق المجففة خالل شهر تشرين األول(  . 39ل )شكال
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 بالشظايا المدروسة مقارنة المركبات طيف في وفرة األكثر العشر الشظايا( 33)  الجدول يبين حين في
وقد وضع الوزن الجزيئي ضمن قوسين عندما ال يكون من   .الجهاز مكتبة في الموجودة وفرة األكثر العشرة

 الشظايا األكثر وفرة .

 مع الجزيئي للوزن العائدة الشظية+المدروس المركب طيف في وفرة األكثر العشر الشظايا مقارنة( 33) جدولال

 الجهاز مكتبة طيفه من

نسبة 
 التوافق

% 

 طيف في وفرة األكثر العشر الشظايا

 الشظية+ نفسه من مكتبة الجهاز المركب

 أو  Mللمركب  *الجزيئي للوزن العائدة
M+1 

 طيف في وفرة األكثر العشر الشظايا

 للوزن العائدة الشظية+ المدروس المركب

 M+1 أو  Mللمركب  *الجزيئي

 المركب

32.5 93 - 91- 77 – 92 – 41 - 39 - 
79 – 94 – 27 - 136 

93 - 91- 77 – 92 -79 – 136 - 
94 – 105 – 78- 53 α-Thujene 

12.1 
93 - 92 – 91 -77 – 79 – 41 – 
39 – 121 – 27 - 105 – (136) 

93 - 91 - 92 –79 - 121 - 105 – 
94 – 41 – 80 - (136) 1R-α-Pinene 

84.8 43 – 41 – 69 – 55 – 108 – 58 – 
111 – 68 – 39 – 71 – (126) 

108  –55  – 69 – 93 -  111 – 67 
- 58 – 71 – 68 -  83 - (126) 

6-methy-5-

Hepten-2-one 

29.2 
94 – 41 – 91 – 77 – 79 – 39 – 
27 – 69 – 94 - 43 – (136)  

93 - 91- 77 – 79 – 136 – 94 – 
92 – 80 – 69 – 78  Sabinen 

27.1 94 – 41 – 91 – 69 – 79 – 77 – 
39 – 92 – 94 – 67 – (136)  

93 – 69 – 91 – 79 – 77 – 67 – 
53 – 92 – 94 – 80 – (136) L-β-pinene 

30.6 119 – 91 -134 – 117 – 65 – 
77 – 120 – 39 – 115 – 51  

119 -134 –91 - 117 – 120 –77 
– 115 – 65 – 103 - 79   β-Cymene 

93 43 – 81 – 108 – 71 – 111- 84 
– 69 – 55 – 93 - 154 

81 – 108 –111- 71 –84 – 93 - 
69 – 154 – 39 - 55  1,8-Cineol 

25.2 68 – 93 – 67 – 41 – 79 – 39 – 
94 – 136 – 53 - 121 

68 – 93 – 67 –79 –94 – 92 – 91 
– 121 – 107 – 77 – (136) Limonene 

24.6 93- 91 – 79 – 80 – 77 – 41 – 
92 – 39 – 53 – 105 – (136)  

93- 91 – 79 –77 – 80 – 92 –  
105 – 121 – 53 - 67 - (136) β- Ocimene 

35.4 43 – 71 – 41 – 55 - 93 – 69 – 
81 – 111 – 79 – 67 – (154) 

71 – 93 – 111 - 81 – 121 – 69 
– 55 – 79 – 67 - 91 – (154) cis-β-Terpineol 

10.8 81 – 69 – 55 – 109 – 83 – 123 
– 79 – 137 – 67 – 95 –(152)  

76 – 69 – 41 – 82 – 81 – 79 -
123 – 83 – 55 – 39 – (152) β-Pinene oxide 

13.7 135 – 93 – 107 – 79 – 41 – 
150 – 55 – 91 – 39 – 77  

135 – 150 – 91 – 79 – 95 – 71 
– 81 – 107 – 77 – 93   

1-Cyclohexene, 2-

ethenyl-1,3,3-

trimethyl 
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62.4 71 – 93 – 55 – 43 – 41 – 69 – 
80 – 121 – 67 – 39 – (154) 

71 – 93 – 55 - 69 – 80 – 121 – 
76 – 92 – 83 – 79 – (154) β-Linalool 

25.4 42 – 67 – 41 – 79 – 109 – 92 – 
55 – 71 – 137 – 44 – (152) 

79 – 94 – 67 -109 – 81 – 92 – 
108 – 134 – 91 – 95 - (152) cis-Limonene oxide 

32 42 – 67 – 41 – 93 – 109 - 79 
- 71 – 39 – 137 - 81 – (152) 

79 – 67 –82 – 94 -81 – 93 – 
109 – 108 – 91 - 134 – 95 - 
(152) 

Trans - Limonene 

oxide 

23 123 – 41 – 81 – 43 – 67 – 55 – 
79 – 69 – 53 - 95  

123 – 81 – 95 – 67 – 109 - 79 
55 – 91 – 53 – 93  

trans-

Chrysanthemal 

28.6 41 – 69 – 55 – 95 – 43 – 56 – 
67 – 29 – 39 – 27  

69 – 95 – 55 – 67 – 121 – 111 
-– 56 – 57 – 81 -70  β-Citronellal 

24.6 94 – 109 – 41 – 79 – 81 – 59 – 
91 – 69 – 95 – 43 – (152) 

67 – 81 – 94 – 109 – 79 – 82 – 
91 – 95 – 55 – 93 - (152) (S)-cis-Verbenol 

36.1 59 – 93 – 121 – 136 – 81 – 43 
– 67 – 92 – 41 – 95  

59 –81 – 93 – 67 – 136 –96 – 
55 – 79 – 95 – 68  L-α-terpineol      

12.5 
107 – 151 – 81 – 95 – 41 – 
123 – 133 - 67 – 79 – 91 – 
(166) 

95 – 151 – 79 – 123 – 166 – 94 
– 67 – 96 – 77 – 65  

2,6,6-trimethyl-1-

Cyclohexene-1-

acetaldehyde  

9.9 41 – 94 – 59 – 39 – 109 – 43 – 
55 – 81 – 91 – 67  

69 – 71 – 93 – 55 – 67 – 109 – 
91 – 94 – 84 – 83 - Berbenol 

44.1 82 – 54 – 39 – 93 – 108 – 53 – 
107 – 41 – 79 – 91 – (150) 

82 – 93 – 108 – 54 –  107 – 91 
– 109 - 79 –53 –  106 – (150) D-(+)-Carvone   

79.3 41 - 69 – 39 – 94 – 109 – 84 
– 67 – 53 – 95 – 83 – (152) 

69 – 94 – 109 – 84 - 95 – 67 – 
83 – 81 – 82 - 53 – (152) Neral ( β-Citral ) 

56.1 82 – 110 – 95 – 41 – 39 – 137 
– 109 – 43 – 54 - 152 

82 – 110 – 95 – 41 – 39 – 137 
– 109 – 43 – 54 - 152 p-Menth-1en-3-one 

76.9 69 - 41 – 84 - 39 – 94 – 53 – 
83 – 67 – 109 – 27 – (152) 

69 – 84 – 94 –109 – 69 - 137 – 
67 - 83 – 53 – (152) Geranial (α-Citral) 

37.1 119 – 105 – 161 – 93 – 41 – 
91 – 92 – 81 – 55 – 77 – (204) 

119 – 161 – 105 – 93 – 91 – 92 
– 120 - 77 –81 – 79 - (204) α-Copaene  

37.5 69 – 41 – 43 – 68 – 93 – 67 – 
121 – 136 – 53 – 80  

69 – 68 – 92 – 121 – 67 – 126 
– 80 – 53 – 91 - 119  Geranyl acetate 

73.3 81 – 80 – 123 – 161 – 79 – 41 
– 105 – 91 – 77 – 55 – (204) 

81 – 80 – 123 – 161 – 79 – 41 
– 105 – 91 – 77 – 55 – (204) β-Bourbonene 

41.5 93 – 133 – 91 – 41 – 79 – 69 – 93 – 133 – 91 –79 – 69 – 105 –β-Caryophyllene 
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105 – 107 – 120 – 77 – (204) 77 – 120 – 107 – 119 - (204) 

60.6 93 – 41 – 80 – 121 – 91 – 79 – 
67 – 53 – 77 – 92 – (204)  

93 –80 – 121 –79 – 91 – 147 - 
77 –92 – 67 – 107 - (204) α-Humulene 

13.1 
161 – 41 – 91 – 93 – 105 – 
107 – 69 – 79 – 133 – 81 -
(204)  

91 –105 – 161 – 93 – 107 –79 
– 133 – 119 - 81 – 77 -(204) 

Allo-

Aromadendrene 

18.1 41 – 69 – 93 – 39 – 67 – 79 – 
81 – 91 – 53 – 133 – (204) 

69 – 93 – 79 – 91 – 67 - 133 - 
81 – 161 – 120 – 77 -(204) (Z)-β-Farnesene 

12 119 – 93 – 105 – 91 – 41 – 92 
– 69 – 161 – 121 – 55 - (204) 

119 – 121 – 93 –91 – 79 - 105 
– 204 – 77 – 81 -107  Di-epi-α-cedrene 

38.7 41 – 69 – 57 – 29 – 68 – 93 – 
27 – 136 – 28 – 43  

69 – 57 – 68 – 93 – 121 - 67 
80 – 136 – 17 – 107  

Geranyl n-

propionate 

23.3 161 – 105 – 91 – 41 – 119 - 
79 – 81 – 93 – 77 – 27 - (204) 

161 – 105 – 91 –119 -79 – 81 
- 77 – 93 – 120 – 133 - (204) Germacrene D 

88.4 
132 - 119 – 41 – 105 - 91 – 
202 – 131 – 55 – 117 - 145 

119 – 132 – 105 – 131 – 145 – 
91 – 202 – 117 – 120 – 133 - Ar-Curcumene 

23.1 121 – 93 – 41 – 107 – 67 – 55 
– 105 – 53 – 91 – 79 – (204) 

121 – 93 – 107 – 91 – 79 – 105 
– 119 – 77 – 161 – 81 - (204) γ-Elemene 

53.4 
91 – 119 – 41 – 69 – 77 – 91 – 
56 - 55 – 92 – 105 – (204) 

119 – 93 - 91 –  77 – 69 – 105 
– 92 – 55 - 56 – 120 - (204) α-Zingiberene 

39.2  161 – 105 – 93 – 91 – 41 – 
119 – 79 – 204 – 81 - 133 

161 – 105 –91 – 119 – 79 – 93 
– 133 – 77 - 204 – 81  γ-Cadinene 

43.7  119 – 93 – 105 – 41 – 69 – 
161 – 91 – 204 – 120 – 55  

119 – 93 – 105 – 41 – 69 – 161 
– 91 – 204 – 120 – 55 α-Cedrene 

17.2 161 – 43 – 119 – 41 – 105 – 
204 – 79 – 95 – 81 – 93  

161 – 55 – 204 – 105 – 81 – 91 
– 79 – 95 – 119 – 69  δ-Cadinol 

22.6 43 – 41 – 91 – 105 – 119 – 93 
– 205 – 79 – 159 – 55 – (220) 

55 – 91 – 119 – 69 – 105 – 67 
– 81 – 93 – 79 – 57 – (220) Spathulenol 

55 43 – 41 – 79 – 93 – 91 – 95 – 
69 – 55 – 67 – 81  

79 – 91 – 106 – 81 – 93 – 105 
– 69 – 67 – 77 – 95 

β-Caryophyllene 

oxide 

30.1 119 – 105 – 41 – 120 – 91 – 
204 – 55 – 93 – 94 – 28  

119 – 91 – 120 – 117 – 77 – 69 
– 79 – 135 – 105 – 93  Dihydrocurcumene 

73.7 119 – 132 – 105 – 91 – 43 – 
41 – 93–120 – 121 –117–(118) 

119 – 132 – 145 –118 –117 – 
135 -91  105 –131 –77 - (118) E-Nuciferol 
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24.2 41 – 43 – 55 – 93 – 27 – 81 – 
107 – 29 – 39 – 67 – (220) 

91 – 69 – 121 – 93 – 15 – 95 – 
105 – 79 – 119 – 81 – (220) 

Isoaromadendrene 

epoxide 

33.8 
161 – 43 – 41 – 204 – 105 – 
95 – 81 – 79 – 119 – 121 – 
(222) 

161 – 204 – 105 –119 – 162 - 
81 – 91 - 95 – 79 – 93 - (222) tau.-Cadinol 

 وضع الوزن الجزيئي للمركب بين قوسين عندما ال يكون بين الشظايا األكثر وفرة *

 

 لزيت العطري المستخلص خالل أشهر الحصاد :الكيميائي لتركيب ال مناقشة تغير. 3

بلغ حد من المركبات  مجموعة طري المستخرج من المليسة عنلزيت الععكس تحليل التركيب الكيميائي ل
تشرين األول طور اإلزهار . و قد  في ةالمجففمن األوراق المستخلص الزيت تم التعرف عليها في  اً مركب 47

 النيرال  ) بمماكبيه   Citral السيترال : يهًا رئيسمركبًا  11 منمكون زيت لالتركيب الرئيسي لأن  اتضح
Neral   الجيرانيال وGeranial  ) لين يفيكار  -بيتا أكسيد وβ-Caryophyllene oxide  بيتا و – 

و   Limoneneو الليمونين    Ar-Curcumene  كوركومين -إر و  β-Caryophyllene  كاريفيلين
  1,8Cineolالسينول    – 8، 1و   Germacrene Dالجرمانسين  -د و  γ-Elemene  اإللمنين -غما

 Geranyl acetate جيرانيلو أسيتات ال tau.-Cadinolالكادينول  –و تاو  α-Cedreneألفا السيدرين  و

إلى  %98.04نسبة المئوية للمركبات التي تم التعرف عليها من وبحسب زمن الحصاد فقد تراوحت ال .
. وقد تم الرمز للمكونات على الترتيب للورق الطازج  و المجفف %99.52إلى  %98.07و من 99.86%

في كانت مئوية للتربنات أعلى نسبة  وجدنا أن . trبرمز األثر  % 0.06 أو تساويأقل التي كانت نسبتها 
 في حين كانت أعلى نسبةللطازج و المجفف على الترتيب ،  %11.28% و 7.41تموز حيث بلغت 

 كذلكللطازج و المجفف على الترتيب ، % 42.68% و 51.34أيار حيث بلغت  فيجينية للتربنات األكس
أما بالنسبة  للطازج و المجفف على الترتيب.% 34.37و  %29.96 بلغت نسبته السيسكوتربنات

للطازج و % 26.93% و 22.08تموز حيث بلغت  فكانت أعلى نسبة فيجينية بنات األكسللسيسكوتر 
على  كالً  خالل مراحل النمو لمكونات الرئيسية للزيت العطري تركيب اوسيتم مناقشة . المجفف على الترتيب 

  .( 34ظهر في الجدول )ي كما حدا
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 للمكونات الرئيسية للزيت العطري المستخلص خالل مراحل النمو ة( النسب المئوي34الجدول )

Dried leaves Fresh leaves 
compound  

October July May October July May 

- - 1.42
 
± 0.02 - - 0.99

 
± 0.37 

6-methy-5-Hepten-

2-one 
1 

1.38
 
± 0.02 1.18

 
± 0.28 - 0.96

 
±0.26 0.75 ± 0.18 - Sabinen 2 

3.29 ± 0.52 3.61 ± 0.53 1.32 ± 0.08 2.12 ± 0.55 1.68 ± 0.15 1.11 ± 0.43 1,8-Cineol 3 

8.15 ± 1.59 9.3 ± 1.56 3.78 ± 0.27 5.92 ± 1.69 5.07 ± 0.92  3.3 ± 1.33 Limonene 4 

1.84± 0.46 2.24 ± 0.21 1.04 ± 0.03 1.28 ± 0.18 1.19 ± 0.13 0.54 ± 0.04 α-Terpineol 5 

13.7 ± 0.12 12.3 ± 1.4 15.3 ± 1.93 17 ± 0.81 13.17 ± 0.73 19.4 ± 2.86 Neral ( β-Citral ) 6 

17.4 ± 0.25 15.7 ± 1.63 20.4 ± 2.04 22.2 ± 1.04 18.28 ± 1.46  25.6 ± 2.6 Geranial ( α-Citral ) 7 

1.06 ± 0.03 1.09 ± 0.03 1.61 ± 0.04 1.15 ± 0.1 0.97 ± 0.05 1.4 ± 0.07 Geranyl acetate 8 

3.4 ± 0.56 2.63 ± 0.57 7.3 ± 0.31  3.56 ± 0.72 5.15 ± 1.17 5.89 ± 0.71 β-Caryophyllene 9 

1.62 ± 0.26 1.02 ± 0.28 6.49 ± 1.38 2.35 ± 0.98 3.15 ± 1.17 5.91 ± 0.01 Germacrene D 10 

14 ± 0.12 12.5 ± 1.26 7.14 ± 0.64  9.64 ± 0.13 8.87 ± 1.71 4.95 ± 0.28 Ar-Curcumene 11 

0.98 ± 0.33 0.19 ±0.01 4.69 ± 1.04 2.43
b
 ± 1.13 1.86

 
 ± 0.81 5.84

 
 ± 0.36 γ-Elemene 12 

0.73 ±  0.03 - 2.19 ± 0.42 0.87 ± 0.38 1.4 ± 0.4 1.78 ± 0.3 α-Zingiberene 13 

2.44 ± 1.47  1.78 ± 0.15 3.79 ± 0.66  3 ± 0.43 2.48 ± 0.87 3.17 ± 0.18 α-Cedrene 14 

16 ± 0.17 20.8 ± 3.6 12.3 ± 0.24 15.7 ± 0.49 17.83 ± 2.31  8.74 ± 0.7 
β-Caryophyllene 

oxide 
15 

1.44 ± 0.01 2.8 ± 0.13 - 1.37  ± 0.2 0.96 ± 0.22 - E-Nuciferol 16 

1.78 ± 0.25 1.45 ± 0.47 1.61 ± 0.41 2.63 ± 0.55 2.62 ± 0.67 0.92 ± 0.01 tau.-Cadinol 17 

 المتوسط± SD عن النتيجة :  يعبر

( و السيترال -Z،  السيترال – βيحتوي السيترال على مماكبين النيرال ):  Citral. السيترال 1.3

في كل  نيرالكانت النسبة المئوية للجيرانيال دومًا أعلى من الحيث (  السيترال-E،  السيترال –  αالجيرانيال )
 ; Gomes et al , 2005; Gomes et al  , 2006] المستخلصات المجففة و الطازجة وهذا يتفق مع

Argyropoulou et al,2007; Agah et al , 2012]  و مع [Carnat et al , 1999 ]  و الذي قام
 الطازجة و المجففةلألوراق  بالنسبة لكمية السيترال ، حيث بلغت نسبة الزيادة بتحديد تركيبهما في المنقوع 

اإلزهار طور في حين بلغت في  %12.16و %14.34تموز  وبلغت في أيار من  %14.3و  13.78%
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 في لألوراق الطازجة و المجففة وبلغت أعلى نسبة للسيترال .  على الترتيب %11.9و  %13.28الكامل  
في حين % 31.1% و 39.2% ثم في اإلزهار الكامل 35.7% و 45أيار و الذي يوافق أعلى مدة للنمو 

 Gomes et al , 2005; Gomes]مع  وهذا يتفق  على الترتيب %28% و 31.98تموز شهر بلغت في 

et al  , 2006; Argyropoulou et al,2007]    . أيار حيث شهر وكانت أعلى نسبة للجيرانيال في
لألوراق الطازجة و المجففة  %15.3و  %19.4بلغت  ، أما بالنسبة للنيرال  %20.4و  %25.6بلغت 

أعلى  طازجكما لوحظ دومَا بأن نسبة الجيرانيال أو النيرال تكون في الورق ال .من تركيب الزيت على الترتيب
 ما نتيجة لعملية التجفيف مع الزمن .منه في المجفف و ذلك في كافة المستخلصات وقد يعود ذلك لتتطايره

حيث تموز  كانت نسبته أعلى ما يمكن في: β-Caryophyllene oxideين كاريفيل -. أكسيد بيتا2.3
% و 8.74في أيار بلغت % ثم 16% و 15.3% ثم في طور اإلزهار بلغت 20.8% و 17.83بلغت 
وهذه  ، [Gomes et al  , 2006] وهذا يتفق مع لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب % 12.3

 لين بهذه النسبة العالية مقارنة مع الدراسات المرجعيةيفيالدراسة األولى التي يظهر فيها أكسيد بيتا الكار 
  .لوحظ بأن نسبته في المجفف كانت دومًا أعلى منها في الطازج كما . السابقة

إلزهار لكوركومين مع اإلقتراب من فترة اازدياد نسبة الوحظ : Ar-Curcumene  كوركومين -. إر3.3
بلغت حيث % ثم في تموز 14% و 9.64تشرين األول فبلغت  كانت نسبته أعلى ما يمكن في حيث

% لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب 7.14% و 4.95% ثم في أيار حيث بلغت 12.5% و 8.87
في  و [Alavi et al , 2011 ; Alavi et al , 2008] لمرجعيةبقية الدراسات ا تقاربت نسبتها مع، حيث 

 .[Meshkatalsadat et al ,2010] فترة اإلزهار

% و 5.89فبلغت  أيار في  كانت نسبته أعلى ما يمكن : β-Caryophyllene  كاريفيلين -بيتا. 4.3
% 3.4% و 3.56% ثم في تشرين األول حيث بلغت 2.63% و 5.15بلغت % ثم في تموز 7.3

بقية ها في نسبتها في كل من أيار وتموز نسب حيث تجاوزت، لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب 
 الدراسات المرجعية السابقة .

بلغت في حيث تموز وتشرين األول شهري  كانت نسبته متقاربة في كل من:  Limonene الليمونين.5.3
حين لوحظ هبوط في % في 9.3% و 5.06فبلغت  تموز لكن في% 8.15% و 5.92اإلزهار مرحلة 
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لألوراق الطازجة و المجففة على % 3.3% و 3.78بلغت نسبتها في أيار مرحلة النمو األعظمي حيث 
 .   [Argyropoulou et al, 2007 ] مع  نسجموهذا ي الترتيب

6.3 .γ -  اإللمنينγ-Elemene : و 5.82بلغت حيث كانت نسبته أعلى ما يمكن في شهر أيار %
بلغت  في حين% 0.98% و 2.43% ولوحظ هبوط في بقية األشهر حيث بلغت في تشرين األول 4.92

وهذه الدراسة األولى التي ، لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب % 0.19% و 1.8في شهر تموز 
 Gomes et al,2006; Agah et] يظهر فيها اإللمنين بهذه النسبة العالية مقارنة مع الدراسات المرجعية 

al, 2012]. 

كانت نسبته أعلى ما يمكن وذلك في شهر أيار فبلغت  : Germacrene D  الجرمانسين -د .7.3
مع االقتراب من مرحلة ته نسبولوحظ هبوط  [ Agah et al , 2012]وهذا ينسجم مع % 6.49% و 5.91

% 2.35بلغت تشرين األول ففي شهر % ثم 1.02% و 3.15 تموزشهر  اإلزهار حيث بلغت في
 .لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب% 1.62و

كانت نسبته متقاربة في كل من  تموز وتشرين األول فبلغت في  :Cineol-1,8سينول  -1،8 .8.3
% في حين لوحظ هبوط في نسبتها 3.61% و 1.67% لكن في تموز فبلغت 3.29% و 2.12اإلزهار 

، وتفاوتت نسبته مع لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب% 1.32% و 1.11أيار فبلغت شهر في 
 Meshkatalsadat et al, 2010;Argyropoulou et al, 2007 ;Gomes et] بقية الدراسات المرجعية

al  , 2005] 

9.3. α- السيدرين α-Cedrene :  أيار تقاربة نسبيًا في جميع األشهر حيث بلغت في مكانت كميته
% و 3% في حين بلغت نسبته في تشرين األول 1.78% و 2.46تموز  شهر % أما3.79% و 3.17
 Gomes et al , 2006; Khani et al]بقية الدراسات  بالمقارنة معنسبته بظهر ارتفاع  و .2.44%

,2012]  

تموز وتشرين األول  شهري كانت نسبته متقاربة في كل من :  tau.-Cadinol الكادينول –تاو. 10.3
% 2.6 بلغت في شهر تموز% لكن 1.78% و 2.63 خالل شهر تشرين األول اإلزهارمرحلة فبلغت في 

لألوراق الطازجة و % 1.61% و 0.9بلغت حيث % في حين لوحظ هبوط في نسبتها في أيار 1.45و 
مع بقية  بالمقارنة بنسبة عالية وهذه أول دراسة يظهر فيها المماكب تاو للكادينول، المجففة على الترتيب
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 Alavi et al , 2011; Agah et al, 2012; Khani et al ,2012; Gomes]مع  الدراسات المرجعية

et al , 2006]   . 

بلغت حيث كانت نسبته أعلى ما يمكن في شهر أيار  : Geranyl acetate أسيتات الجيرانيال. 11.3
تموز وتشرين األول فبلغت في مرحلة  شهري % في حين كانت نسبته متقاربة في كل من 1.61% و 1.4

لألوراق الطازجة و المجففة  %1.09% و 0.97تموز بلغت في شهر % أما 1.06% و 1.15اإلزهار 
  [Gomes et al  , 2006; Agah et al , 2012; Khani et al ,2012] وهذا ينسجم مع ، على الترتيب

  . بقية المركبات :12.3

% و 1.78حيث بلغت نسبته   α-Zingiberene ألفا الزنجبارين  نسبة عالية لمركب أبدت النتائج
لألوراق الطازجة و المجففة  %0.73% و 0.87% في أيار وتناقصت حتى اإلزهار الكامل فبلغت 2.19

                     .على الترتيب
في شهر أيار و الذي يوافق النمو األعظمي حيث  methy-5-Hepten-2-one-6لوحظ ظهور لمركب 

في السلوك   Sabinen وغيابه في تموز و تشرين األول في حين خالفه %1.42و % 0.99 بلغت نسبته
في حين كانت نسبته في  %1.18و % 0.75تموز شهر كانت نسبته في  وأيار شهر لم يظهر في  حيث

، وتفاوتت نسبته مع بقية  لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب %1.38و % 0.96تشرين األول 
                     الدراسات المرجعية.

وهذا يتفق   cis-Verbenol-(S) و  d-Verbenolوجود مركب الفيربينول بمماكبيه  علىالنتائج كما دلت 
 Verbenalinوقد يعود ظهورها لتحرر الفيربينول من غليكوزيده الفيربينالين   [Khani et al ,2012]مع 

 التي تنتمي للتربنات Iridiods  [Bilia et al , 2007]دات و أثناء االستخالص و الذي ينتمي لإليردي

                  .  (حلقة بنتان مرتبطة بحلقة بيران)

% و 1.19تموز  في شهركانت متقاربة نسبيًا حيث بلغت  α-Terpineol ألفا التريبنولمركب  إن نسبة
أيار شهر بينما لوحظ هبوط لنسبتها في % 1.84% و 1.28تشرين األول  شهروكانت نسبته في % 2.24
             .لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب% 1.04% و 0.54بلغت حيث 

 فكانت تركيب زيت المليسةألول مرة في  E-Nuciferol نوكفيرول  -إي مركب ظهور النتائج كما أبدت 
% و 1.37في  تشرين األول  و% 2.8% و 0.96تموز  النسبة فينسبيًا حيث بلغت  نسبه متقاربة

 .حلة النمو األعظمي لكن لوحظ غيابه في شهر أيار عند مر  1.44%
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كما في حالة السيترال و  ،إن سبب االختالف بين مكونات الزيت العطري المستخلص خالل مراحل النمو
 ربما يعود إلى،  (لوحظ تناقص السيترال في اإلزهار  بينما ازدادت كمية الليمونين فيه )حيث نين مثالً و ماللي

 Sangwan et]تأثر بالحالة الفيزيولوجية للنبات في كل مرحلة على حدايأن إنتاج الزيت العطري داخل الغدد 

al, 2001]   ةهام مثيرة و تطورات فيها يحدث و ن مرحلة اإلزهار هي مرحلة حرجة في نمو النباتحيث أ 
. كما يمكن أن يعود  فاالنتقال من مرحلة الطور الخضري إلى مرحلة الطور المزهر هي عملية معقدة

أو جذب أو ات بات ضد الجراثيم و الفطور التي قد تهاجم النالنسبة الدفاع الذي يقوم به النب االختالف في
 المناخ أن يؤدييمكن  و .[Argyropoulou et al, 2007 ]ردع الحشرات عن النبات في هذه المرحلة  

خفاض الرطوبة قد يؤدي لتناقص بعض نارتفاع الحرارة في تموز واهامَا في تفسير هذا االختالف حيث  دوراً 
 .مثاًل  او تطايرهأ المكونات

و األوراق قد اتسعت و نمت نموَا كاماًل  تكون  ال أيار ففي شهروقد يعزى هذا االختالف إلى عمر الورقة 
نموها الكامل وبالتالي نمو الغدد المفرزة للزيت العطري، مع العلم أن األوراق يتناقص  تبلغ مع تقدم الزمن

  ( .25) مع االقتراب من العنقود الزهري، الجدولفي أعلى فرع النبات حجمها 

زيت المليسة المزروعة في سوريا عن الدراسات  فيالتركيب الكيميائي للمكونات ونسبتها أما اختالف 
المرجعية السابقة فيمكن أن يعود ذلك لعدة عوامل منها اختالف الشروط المناخية و الجغرافية في كل بلد 

إضافًة إلى اختالف طريقة عمر النبات و الشروط التي تم فيها حصاد األوراق  و  )نوع التربة مثاًل(
 استخالص الزيت العطري .

 

 

 

 

 

 



 الفالفونوئيدات في منقوع المليسة  وللفينوالت الكلي محتوى ال                                         الخامسالفصل 
 

90 
 

خامسالالفصل

لمحتوى الكلي للفينوالت و الف الفونوئيدات  ا
 في منقوع المليسةخالل مراحل النمو
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فونوئيدات في منقوع المليسة خالل  المحتوى الكلي للفينوالت و الف التعيين  
 مراحل النمو

األعشاب العربي كما يفضل الناس تحضير شاي ويستخدم منقوعها بالطب الشعبي و  المليسة في سوريا تزرع
 الكلي محتوى ال ومقارنة تعيينهذا البحث  وقد تم فيذلك قبل وقت اإلزهار ، من أوراقها خالل السنة و 

المحضرة  و المجففة الطازجةمنقوع أوراق المليسة في  اللونية بالطريقة الطيفية لفينوالت و الفالفونوئيداتل
وذلك في الطور الخضري و طور  خالل مراحل النمو بطريقة النقع المستمر وطريقة النقع دون غليان

        اإلزهار .

          : Infusion  . طريقة النقع بدون غليان1
وتركها  الماءأوراق بعد غلي غ  5 بإضافة الطازجة والمجففةأوراق المليسة من  حضرت عينات المنقوع

( في الفصل الثاني و ذلك لألشهر  1.6كما سرد في الفقرة )  دقيقة على الترتيب 20إلى  5منقوعة فيه من 
 أيار و تموز من الطور الخضري و تشرين األول من طور اإلزهار .   

          الطور الخضري من شهر أيار ) أعلى معدل نمو ( :. 1.1

 ( 35في الجدول ) ألوراق الطازجة و المجففةاو الفالفونوئيدات لعينات منقوع   قيم محتوى الفينوالتأدرجت 
 .للوزن الجافو حسبت النسب المئوية 

ألوراق  بدون غليانالمستخلصة بطريقة النقع   TFو  TP كل من أن محتوى  (35)يالحظ من الجدول 
فقد ازداد  منقوع األوراق الطازجةفي  محتواهامن  ةفي المنقوع المحضر من األوراق المجففالمليسة كان أكبر 

فكانت نسبة  TFأما من أجل  ،% 61.25في منقوع األوراق المجففة عن الطازجة بنسبة TP محتوى 
إال أن النسبة المئوية بحسب الوزن الجاف لكل من الفينوالت و  .دقيقة 20عند  و ذلك % 54.39   الزيادة

يعود هذا لنسبة  في منقوع األوراق الطازجة كان أكبر منها في منقوع األوراق المجففة حيث  الفالفونوئيدات
 الرطوبة الموجودة قبل التجفيف .
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بطريقة النقع بدون  الفالفونوئيدات في أوراق المليسة في شهر أيارو  المحتوى الكلي للفينوالت (35)الجدول 
 وفق أزمنة النقع المختلفة  غليان

 المستخلص
 (دقيقةالزمن )

5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
  12.06a 0.81 ± 13.24b 0.16 ± 13.66b 0.14 ± 14.54c ± 0.25 الكمية 
 4.69 4.41 4.27 3.89 النسبة %

TF 
 2.14a  0.06 ± 2.29b 0.08 ± 2.40b 0.02 ± 2.60c ± 0.06 الكمية

 0.84 0.77 0.74 0.69 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
29.38 ± 2.77 الكمية

a 0.18 ± 35.77
b 1.87 ± 35.00

b 0.43 ± 37.52
b 

 4.12 3.86 3.93 3.23 النسبة %

TF 
4.73 ± 0.11 الكمية

a 0.07 ± 5.42
b 0.13 ± 5.47

b,c 0.18 ± 5.70
c 

 0.63 0.6 0.6 0.52 النسبة %
،  / ا غ مليسة( QE)مغ  كمكافئ TF  في حين تحسب / ا غ مليسة( GEكمكافئ ) مغ  TPتحسب ، SD± : المتوسط النتيجة عن يعبر

تركيز العلى وجود فرق معنوي في  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة  ،وضعت النسبة % لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف 
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

وذلك في  ( sig <0.05)مع ازدياد زمن النقع  TFو  TPكما يتضح من الجدول أيضًا ازدياد في كل 
إال أن نسبة هذا التزايد في منقوع  .دقيقة 20حيث تزداد النسبة المئوية حتى الوصول لزمن األوراق الطازجة 

حيث ال يالحظ فرق  دقائق 10مع الزمن حيث تتقارب التراكيز بعد  TPمن أجل  األوراق المجففة تقل
طردياَ   منقوعيناللكال  TFو  TPبين كل من  االرتباط الخطي( عن 40) . ويعبر الشكلمعنوي بين القيم 

  مع ازدياد زمن النقع .

 

 

 

بطريقة النقع بدون غليان  ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات في منقوع شهر أيار40الشكل )

                a  ، منقوع األوراق الطازجة :b منقوع األوراق المجففة : 
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       ( : منتصف الموسم)  تموزالطور الخضري من شهر  .2.1

و حسبت ( 36أدرجت قيم في الجدول ) ( في الفصل الثاني 1.6تحضير العينات كما سرد في الفقرة )  بعد
المستخلصة   TFو  TP كل من محتوى النسب المئوية للمحتوى مع مراعاة نسبة الرطوبة. لوحظ بأن 

 من محتواهافي المنقوع المحضر من األوراق المجفف ألوراق المليسة كان أكبر  بدون غليانبطريقة النقع 
أما  % 47فة عن الطازجة بنسبة في منقوع األوراق المجف TP  في منقوع األوراق الطازجة فقد ازداد محتواه

   .دقيقة الذي يوافق أعلى محتوى  20عند  و ذلك % 61.82   فكانت نسبة الزيادة TFمن أجل 
في منقوع األوراق الطازجة أكبر منها في منقوع األوراق المجففة   TP جلفي حين كانت النسبة المئوية أل

  الرطوبة الموجودة قبل التجفيف و بعده .يعود هذا لنسبة  حيث نسبَة للوزن الجاف للورقة 

بطريقة النقع بدون  تموز الفالفونوئيدات في أوراق المليسة في شهرو  المحتوى الكلي للفينوالت (36)الجدول 
 خالل أزمنة النقع المختلفة  غليان

 المستخلص
 (دقيقة)الزمن 

5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
 15.72a ± 0.43 20.14b  ± 0.57  22.88c ± 1.47 23.34c ± 1.51 الكمية 
 5.56 5.45 4.8 3.37 النسبة %

TF 
 2.05a ± 0.01 2.50b ± 0.06 2.52b ± 0.08 2.65c ± 0.06 الكمية

 0.63 0.60 0.60 0.49 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
35.66 ± 0.36 الكمية

a
  0.37 ± 40.15

b 0.56  ± 42.60
c 1.11 ± 44.03

c 
 4.89 4.73 4.46 3.96 النسبة %

TF 
5.94 ± 0.03 الكمية

a 0.10 ± 6.55
b 0.07 ± 6.65

b 0.18 ± 6.94
c 

 0.77 0.74 0.73 0.66 النسبة %
 ،(مليسة / ا غ QEكمكافئ ) مغ  TF تحسب في حين / ا غ مليسة( GaEمغ افئ ) كمك TPتحسب ، SD± عن النتيجة: المتوسط  يعبر

على وجود فرق معنوي في التركيز  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة ،وضعت النسبة % لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف 
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

وذلك في    ( sig <0.05)مع ازدياد زمن النقع   TFو  TPكما يتضح من الجدول أيضًا ازدياد في كل 
 TPدقيقة ، إال أن نسبة هذا التزايد في  20األوراق الطازجة  حيث تزداد النسبة المئوية حتى الوصول لزمن 

 يعبر الشكل و .   ةقدقي 15تقل مع الزمن حيث تتقارب التراكيز بعد  والطازجة  منقوع األوراق المجففةل
 . طردياَ مع ازدياد زمن النقع  لكال منقوعين TFو  TP( عن االرتباط الخطي بين كل من 41)
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        ( : الزاار الكامل)  تشرين األولمن شهر  زاارطور ال . 3.1
(  37األوراق الطازجة و المجففة في الجدول ) ت و الفالفونوئيدات لعينات منقوعقيم محتوى الفينوالأدرجت 

       و حسبت النسب المئوية للمحتوى مع مراعاة نسبة الرطوبة.

بطريقة النقع  تشرين األول في أوراق المليسة في شهر الفالفونوئيداتو المحتوى الكلي للفينوالت  (37)الجدول 
خالل أزمنة النقع المختلفة بدون غليان  

 (دقيقة)الزمن  المستخلص
5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
 10.97a ± 0.67 11.55a ± 0.73 13.50b ± 0.27 14.12b ± 0.94 الكمية 
 4.03 3.86 3.3 3.13 النسبة %

TF 
 1.39a ± 0.04 1.42a ± 0.09 1.60b ± 0.02 1.84c ± 0.04 الكمية

 0.53 0.46 0.41 0.4 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
22.50 ± 0.56 الكمية

a 0.47 ± 23.55
a,b 0.45 ± 24.18

b 0.23 ± 23.99
b 

 2.79 2.81 2.74 2.62 النسبة %

TF 
2.41 ± 0.07 الكمية

a 0.01 ± 2.60
a,b 0.08 ± 2.66

b 0.15 ± 2.95
c 

 0.34 0.31 0.3 0.28 النسبة %
 ،(مليسة / ا غ QE) مغ  كمكافئTF  / ا غ مليسة( في حين تحسب GaEكمكافئ ) مغ TP تحسب  ،SD± عن النتيجة: المتوسط  يعبر

على وجود فرق معنوي في التركيز  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة ،لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف وضعت النسبة % 
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

 

تموز بطريقة النقع بدون غليان ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات في منقوع شهر 41الشكل )

                a  ، منقوع األوراق الطازجة :b منقوع األوراق المجففة : 
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في منقوع  من محتواها ةفي المنقوع المحضر من األوراق المجففكان أكبر  TFو  TPيالحظ بأن محتوى 
أما من  % 41.18 في منقوع األوراق المجففة عن الطازجة بنسبة  TP  د محتوى األوراق الطازجة فقد ازدا

تزداد النسبة .  محتوى قيمة دقيقة الذي يوافق أعلى  20عند  و ذلك %  37.63فكانت نسبة الزيادة TFأجل 
 20حتى الوصول لزمن  ( sig <0.05)زمن النقع لمحسوبة للوزن الجاف مع ازدياد لفالفونوئيدات الالمئوية 

ي منقوع األوراق ف ةقدقي 15تقل مع الزمن حيث تتقارب التراكيز بعد  TPفي حين أن محتوى  .دقيقة
و  TP( عن االرتباط الخطي بين كل من 42)يعبر الشكل  و ، وهذا يظهر من النسب المئوية لها  الطازجة

TF  يالحظ بأن االرتباط كان ضعيفًا في حالة .لكل عينة على حدا  مع ازدياد زمن النقع منقوعيناللكال
دقائق قد يعود ذلك لدور الفينوالت خالل فترة اإلزهار  10بعد زمن  TPالمجفف وخاصة مع تقارب تراكيز  

 . [Batygina et al, 2003]و التي توصف أنها مرحلة حرجة ومعقدة 

 

 

 

 

 

 

 

تشرين األول  بطريقة النقع بدون غليان في منقوع شهر  ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات42الشكل )

a  ، منقوع األوراق الطازجة :b منقوع األوراق المجففة : 
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   : Infusion Continuousالمستمرطريقة النقع  .2

الطازجة و المجففة حيث أضيفت األوراق بعد غلي الماء وتم حضرت عينات المنقوع من أوراق المليسة 
( في الفصل الثاني و ذلك  2.6دقيقة بالترتيب كما سرد في الفقرة )  20إلى  5بالغليان من  االستمرار

      لألشهر أيار و تموز من الطور الخضري و تشرين األول من طور اإلزهار .   

 . الطور الخضري من شهر أيار ) أعلى معدل نمو ( :1.2

لعينات النقع المستمر ألوراق الطازجة و المجففة في الجدول  قيم محتوى الفينوالت و الفالفونوئيداتأدرجت 
ازداد منقوع األوراق المجففة بطريقة النقع  (  و حسبت النسب المئوية للمحتوى مع مراعاة نسبة الرطوبة.38)

و   TPمن أجل %  66بمقدار  المحضر من األوراق الطازجة عنTF و TP في محتواه من  المستمر
 .دقيقة الذي يوافق أعلى قيمة محتوى  15عند  و ذلك TFمن أجل  %  58.12 بمقدار

 المستمربطريقة النقع  أيار الفالفونوئيدات في أوراق المليسة في شهرو  المحتوى الكلي للفينوالت (38)الجدول 
 خالل أزمنة النقع المختلفة

 المستخلص
 (دقيقة)الزمن 

5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
  13.13a ± 0.23 14.20b ± 0.29 14.96c ± 0.49  14.68b,c ± 0.17 الكمية 
 4.74 4.83 4.58 4.24 النسبة %

TF 
 2.58a ± 0.09 2.97b ± 0.07 3.07c ± 0.03 3.01b,c ± 0.02   الكمية

 0.97 0.99 0.96 0.83 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
38.48 ± 0.99 الكمية

a 2.19±  42.39
b 1.11 ± 44.00

b 2.55 ± 43.05
b 

 4.73 4.84 4.66 4.23 النسبة %

TF 
5.98 ± 0.24 الكمية

a 0.10 ± 6.52
a 0.02 ± 7.33

b 0.55 ± 7.25
b 

 0.8 0.81 0.72 0.66 النسبة %
  ،مليسة( / ا غ QE) مغ  كمكافئ TF تحسب ( في حين/ ا غ مليسة GaEمغ  كمكافئ ) TPتحسب ،SD ±: المتوسط عن النتيجة يعبر

على وجود فرق معنوي في التركيز  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة وضعت النسبة % لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف ،
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

مع في منقوع األوراق الطازجة  فونوئيدات المحسوبة للوزن الجافللفالللفينوالت و النسبة المئوية  تزدادا 
قد يعود ذلك وثم يتناقص ذلك المحتوى  دقيقة 15حتى الوصول لزمن  ( sig <0.05)زمن النقع ازدياد 
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 TFو  TPفي حين أن محتوى  .[Pop et al , 2015]  المركبات مع استمرار الغليانلحدوث تفكك لبعض 
يعبر  ووهذا يظهر من النسب المئوية لها ،   المجففة ة في منقوع األوراققدقي 15تتقارب التراكيز بعد 

مع ازدياد زمن النقع لكل عينة  لكال المنقوعين TFو  TP( عن االرتباط الخطي بين كل من 43)الشكل 
 .على حدا

 

 

 

 ( : منتصف الموسم)  تموز. الطور الخضري من شهر 2.2

قيم محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات لعينات النقع المستمر ألوراق الطازجة و المجففة في الجدول أدرجت 
ازداد منقوع األوراق المجففة بطريقة  . الرطوبة(  و حسبت النسب المئوية للمحتوى مع مراعاة نسبة 39)

من أجل %   37.57المحضر من األوراق الطازجة بمقدار  عنTF و TP النقع المستمر في محتواه من 
TP   من أجل  %  60.06 و بمقدارTF وهذا يعود  دقيقة الذي يوافق أعلى قيمة محتوى  15عند  و ذلك

تزداد النسبة المئوية للفينوالت و الختالف نسبة الرطوبة في األوراق المجففة و الطازجة ، حيث 
 ( sig <0.05)للفالفونوئيدات المحسوبة للوزن الجاف  في منقوع األوراق الطازجة مع ازدياد الزمن النقع 

 لحدوث تفكك لبعض المركبات معدقيقة ثم يتناقص ذلك المحتوى قد يعود ذلك  15حتى الوصول لزمن 

100 ) وثبات درجة الحرارة [Pop et al , 2015] استمرار الغليان
o
 C  ) .محتوى تقارب ذلك كTP  و

TF  للوزن الجاف وهذا يظهر من النسب المئوية لها  ة في منقوع األوراق المجففةقدقي 15بعد . 

 

أيار بطريقة النقع المستمر     ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات في منقوع شهر43الشكل )

a  ، منقوع األوراق الطازجة :b منقوع األوراق المجففة : 
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 المستمربطريقة النقع  تموز الفالفونوئيدات في أوراق المليسة في شهرو  المحتوى الكلي للفينوالت (39)الجدول 
 خالل أزمنة النقع المختلفة

 المستخلص
 (دقيقة)الزمن 

5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
 17.80a,b ± 0.43 20.81a,b ± 0.57 30.10c ± 2.64 25.78b,c ± 4.19 الكمية 
 6.14 7.17 4.95 4.24 النسبة %

TF 
 2.26a ± 0.11 2.76b,c ± 0.08 3.02b,c ± 0.05 2.49a ± 0.36 الكمية

 0.59 0.72 0.66 0.54 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
41.04 ± 1.13 الكمية

a 1.14 ± 47.82
b 1.35 ± 48.21

b 1.35 ± 47.85
b 

 5.32 5.36 5.31 4.56 النسبة %

TF 
6.42 ± 0.09 الكمية

a 0.25 ± 7.52
b 0.10 ± 7.56

a ,b 0.31 ± 7.31
a,b 

 0.81 0.84 0.84 0.71 النسبة %
 ،(مليسة / ا غ QEكمكافئ ) مغ  TF تحسب/ ا غ مليسة( في حين  GaEكمكافئ ) مغ  TPتحسب ، SD± عن النتيجة: المتوسط  يعبر

على وجود فرق معنوي في التركيز  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة وضعت النسبة % لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف ، 
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

مع ازدياد زمن النقع  لكال المنقوعين TFو  TPاالرتباط الخطي بين كل من  هذا في( 44الشكل )ويظهر 
 .لكل عينة على حدا

 

 

 

 

تموز بطريقة النقع  في منقوع شهر ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات44الشكل )

 : منقوع األوراق المجففة b: منقوع األوراق الطازجة ،  aالمستمر    
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 ( : طور الزاار)  تشرين األولمن شهر  زاارطور ال . 3.2.2

لعينات النقع المستمر ألوراق الطازجة و المجففة في الجدول  قيم محتوى الفينوالت و الفالفونوئيداتأدرجت 
(  و حسبت النسب المئوية للمحتوى مع مراعاة نسبة الرطوبة . ازداد منقوع األوراق المجففة بطريقة 40)

لألوراق  TPحيث كانت المحضر من األوراق الطازجة  عنTF و TP النقع المستمر في محتواه من 
وهذا يعود الختالف  ، TF% من أجل  43.13وبمقدار  األوراق المجففةمن %  38.23 مقدارالطازجة أقل ب

فونوئيدات نسبة الرطوبة في األوراق المجففة و الطازجة ، حيث تزداد النسبة المئوية للفينوالت و للفال
لوصول حتى ا ( sig <0.05)في منقوع األوراق الطازجة مع ازدياد الزمن النقع  المحسوبة للوزن الجاف

 ذلك المحتوى.  يتقارب بعددقيقة ثم  15لزمن 

بطريقة النقع  تشرين األول  الفالفونوئيدات في أوراق المليسة في شهرو  المحتوى الكلي للفينوالت (40)الجدول 
 خالل أزمنة النقع المختلفة المستمر

 المستخلص
 (دقيقة)الزمن

5 10 15 20 

األوراق 
 الطازجة

TP 
 11.79a ± 0.19 12.38a ±  0.28 14.66b ± 0.63 14.26 b ± 0.15 الكمية 
 4.26 4.19 3.54 3.37 النسبة %

TF 
 1.85a  0.04 1.92a ± 0.07 1.82a,b  ± 0.06 1.73b ± 0.01 الكمية

 0.49 0.52 0.55 0.53 النسبة %

األوراق 
 المجففة 

TP 
22.83 ± 0.76 الكمية

a  0.56 ± 24.73
b 1.19 ± 23.73

a,b 0.49 ± 23.94
a,b 

 2.78 2.76 2.88 2.56 النسبة %

TF 
2.87 ± 0.06 الكمية

a 0.03 ± 3.33
b 0.13 ± 3.20

b 0.04 ± 3.22
b 

 0.37 0.37 0.39 0.33 النسبة %
 ،(مليسة / ا غ QEكمكافئ ) مغ  TF تحسب/ ا غ مليسة( في حين  GaEكمكافئ ) مغ  TPتحسب ، SD± عن النتيجة: المتوسط  يعبر

على وجود فرق معنوي في التركيز  ضمن السطر الواحد تدل األحرف المختلفة وضعت النسبة % لقيمة المتوسط و ذلك للوزن الجاف ، 
 .95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع

وهذا يظهر من النسب المئوية   في منقوع األوراق المجففة ائقدق 10بعد  TFو  TPكذلك تقارب محتوى 
قد وبالتالي هناك اختالف في سلوك األوراق الطازجة و المجففة في شهر تشرين األول  الجاف .لها للوزن 

خالل فترة  (من الفصل الخامس 4)الفقرة  كما سيذكر الحقاً  و الفالفونوئيدات يعود ذلك لدور الفينوالت
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 Batygina et]خاللها ث الكثير من العمليات المعقدةو حدل اإلزهار و التي توصف أنها مرحلة حرجة ومعقدة

al, 2003] . 

 

 

طريقة النقع المستمر و طريقة بين ونوئيدات فلفينوالت و الفاللكلي لمحتوى اال تغير . مقارنة3
  النقع  بدون غليان :

بين و  (41)( و الجدول38الجدول  )و بين  (40) ( و الجدول37من المقارنة بين الجدول  )يالحظ 
المستخلصة بطريقة النقع المستمر  محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات (  أن42) ( و الجدول39الجدول  )

حيث أن ثبات درجة الحرارة أثناء تحضير  ألوراق المليسة كان أكبر من محتواها بطريقة النقع بدون غليان
100)المستخلص بطريقة النقع المستمر 

o
C)  يزيد من انتباج خاليا األنسجة النباتية و بالتالي تحرر أكبر

100)عن  في مقارنة مع انخفاض درجة الحرارة التدريجي للفينوالت و الفالفونوئيدات منها
o
C)  عند تحضير

 [Alhafez, 2014]دراسة  مع ( وهذا ينسجم41)ل بدون غليان وفق أزمنة النقع الجدو  المنقوع بطريقة النقع
 .  مع ازدياد درجة الحرارة بالنسبة لمنقوع الشاي األبيض واألخضر واألسود

 درجة الحرارة أثناء النقع بدون غليان خالل أزمنة النقع(  تدرج انخفاض 41الجدول )

 20 15 10 5 )دقيقة( زمن النقع
 1.41 ± 49 0.71 ± 54.5 0.71 ± 62.5 0.71 ± 66.5 درجة الحرارة

 . SD ±عن درجة الحرارة : المتوسط يعبر 

تشرين األول بطريقة النقع المستمر     ( االرتباط بين الفينوالت و الفالفونوئيدات في منقوع شهر45الشكل )

a  ، منقوع األوراق الطازجة :b منقوع األوراق المجففة : 
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  :خالل أشهر النموونوئيدات فلفينوالت و الفاللكلي لمحتوى اال تغير . مقارنة4

 يتغير محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات الختالف الحالة الفيزيولوجية للمليسة خالل أطوار نموها ، 
والجدول  (42)حيث يتضح من الجدول استجابة لعدة عوامل منها وراثية أو بنيوية أو حيوية أو الحيوية 

أن أعلى محتوى للفينوالت في المستخلصات  (43)
المائية المحضرة من أوراق المليسة وفق طريقتي النقع 

في شهر تموز  كانت)نقع مستمر ، نقع بدون غليان( 
تشرين  شهر أيار ثم في حين تقل كميتها في كل من 

أما بالنسبة للفالفونوئيدات فلوحظ تقارب محتواها األول . 
ث هبوط في تركيزها شهري أيار وتموز ثم يحد في كل

حيث أن االرتباط بين  في األوراق خالل تشرين األول.
تموز كان في كل من شهر أيار و  TFو  TPكل من 

ص بشكل واضح في شهر تشرين كبيرًا في حين أنه يتناق
 .( 47و الشكل )( 46األول عند فترة اإلزهار الشكل )

في أوراق المليسة في  الفينوالتوقد يعزى تناقص كمية 
لدخولها منقوع األوراق الطازجة وخاصة في شهر أيار 

في تشكيل األنسجة الفسيولوجية للنبات على حساب نمو 
 الساق و األوراق حيث لوحظ حقليًا أنه في شهر أيار ،

أن طول الساق بين  و الذي يوافق أعلى معدل للنمو ،
وتتراوح أبعاد  مس( 0.29±  5.5كل عقدتين ورقتين )

±  1.35، العرض ) سم( 0.12±  4.9الورقة )الطول)
المسافة بين كل (  في حين تقل طول سم( 0.17

±  1.93عقدتين ورقيتين خالل شهر تموز إلى )
±  5.98وتتراوح أبعاد الورقة )الطول) سم( 0.30
وذلك وفق  (سم( 0.17±  1.33،العرض) سم( 0.33

  ( .25الجدول )

في  TFو  TP الرتباط بين( ا46لشكل )ا
 منقوع األوراق المجففة  خالل مراحل النمو
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تعتبر حموض الهيدروسيانميك مثل حمض ف ،للنبات داخلي فيسيولوجي منظم دور التالفينو  حيث تؤدي
على شكل  نباتيةواجدان في شكل غير ذواب في جدران الخاليا اليذان لالكوماريك و حمض الفيروليك و ال

من وحدات الفينيل بربانوئيد  احتياطي ن و كمخز  استرات
إضافة لدورها في ، اللغنين عطناصامن أجل متوفرة 

 .[Lattanzio et al ., 2006 ] توسع خاليا النباتات

لحدوث التنافس بين اصطناع الفينوالت و أيضًا ذلك ك
و اصطناع البروتينات ، حيث يعتمد   الفالفونوئيدات

 اصطناع كالهما على  الحمض األميني الفينيل أالنين
phenylalanine أنزيمبواسطة ذي يحفز إنتاجه و ال 
  phenylalanine ammonia lyase أمونيا فينيل أالنين

 (PAL ) على العالقة بين توزع الفينوالت  و هذا ينعكس
تحقق هذا ي وفق حاجة النبات الورقة ووالبروتينات داخل 

  [ Jones et al ., 1999 ]التوازن 

 ، وهكذا فإن اصطناع مركبات الفينيل بربانوئيد 
و  verbascosideوخاصة الفيربوكسيد  ،(48)الشكل

نبات  منقوع الذي يعتبر المركب الفينولي الرئيسي في
 [Bilia et al ., 2007; Piné et al .,2009]  المليسة

ينعكس  مباشرة مع اصطناع البروتينات وبالتالييتنافس  ،
و قد يعود ذلك لعمر األوراق  ذلك على نمو النبات .

ونضوجها حيث ال تكون كل األوراق مكتملة النضج في 
شهر أيار بينما تكون أكثر نضجًا في تموز وبالتالي يؤدي 

حيث  ، (25) جدولال ،ذلك لتراكم أكبر للفينوالت  فيها 
تناقص كمية الفينوالت في شهر تشرين األول ، و أن كما  .ورقة في شهر تموز عن شهر أيار يزداد تمدد ال

يعود لدخول الفينوالت في تركيب األنسجة الخلوية للعناقيد  ربما تموز الذي يوافق اإلزهار الكامل ، عن شهر

في منقوع  TFو  TP الرتباط بين( ا47لشكل )ا
 خالل مراحل النمو  طازجةاألوراق ال
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عملية االنتقال من الطور الخضري إلى طور اإلزهار  نأل فةاإض،  تمت مناقشتهكما الزهرية لنبات المليسة 
   [Batygina et al ,2003]حرجة و معقدة 

 

  [ Tohge et al , 2013]  (  مخطط االصطناع الحيوي للفينوالت داخل النبات48الشكل )

 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=TakayukiTohge&UID=32041
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، فإن  (flavones)و بالمقارنة مع كمية الفالفونوئيدات التي تعتبر المليسة غنية بها و خاصة الفالفونات 
في  هبوطحدوث كميتها تبقى ثابتة تقريبًا في كل من شهر أيار و تموز حتى فترة اإلزهار حيث يالحظ 

اللون  األبيض   و قد يعزى هذا  التناقص لتركزها باألزهار حيث تمنح الفالفونات  محتوى الفالفونوئيدات
  [Mato et al , 2000 ; Noori , 2012 ] ي الوردالليلكي  األنتوسيانات  اللون  لألزهار  في  حين تمنح
فعند غياب نوئيدات داخل النبات ابتداًء من الفينيل أالنين و (  دورة اصطناع الفالف49، حيث يوضح الشكل )

عند توفر هذا  تتوقف وتتشكل الفالفونات أما ناعطصاالفإن دورة  flavanone 3-hydroxylase األنزيم
يسبب تفاوت  وهذا ما تتشكل األنتوسيانات F3Hاألنزيم 

كما تقوم .  لون األزهار بين األبيض و الليلكي الوردي
بتعزيز اإلزهار  طورخالل الفالفونوئيدات في األوراق 

الحالة الفسيولوجية للنبات حيث تقوم بحمايته من 
اإلشعاعات فوق البنفسجية و من االلتهابات الفطرية و 

الطور و لردع الميكروبات التي قد تهاجم النبات في هذا 
أو جذب الحشرات . باإلضافة إلى ذلك تشارك بنقل 
الطاقة و التنفس و التحكم في عملية التمثيل الضوئي و 

 . [Cushnie et al, 2005]التشكل و تحديد الجنس 
تموز و  أيار عن  إال أن تناقص الفينوالت خالل شهر

 خاصة في الورق الطازج قد ال ينسجم مع الفالفونوئيدات
فقد يعزى  الشهرينمن  وذلك مع تقارب محتواها في كال

نتاج إداخل النبات حيث أن للنمو لتوازن متطلبات اذلك ل
من األشعة الفوق الفالفونوئيدات يحفز الفينوالت و 

 بنفسجية .

 

 

يدات في ( دورة اصطناع الفالفونوئ49الشكل )

 [Mato et al , 2000 ]  النبات
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 راحل النمو لفينوالت و الفالفونوئيدات في منقوع أوراق المليسة المجففة خالل ملكلي لمحتوى اال( تغير 42)الجدول

 زمن النقع طريقة النقع الشهر
 )دقيقة(

 TP  

 غ مليسة ( \ GaE) مغ 

TF  

 غ مليسة ( \ QE) مغ 

38.48 ± 0.99 5 النقع المستمر أيار
a 
 0.24 ± 5.98

a
  

 10 2.19 ± 42.39
b
 0.10 ± 6.52

a
  

 15 1.11 ± 44.00
b
  0.02 ± 7.33

b
  

 20 2.55 ± 43.05
b
 0.55 ± 7.25

b
  

29.38 ± 2.77 5 النقع بدون غليان
a
  0.11 ± 4.73

a
  

 10 0.18 ± 35.77
b
  0.07 ± 5.42

b 
 

 15 1.87 ± 35.00
b
  0.13 ± 5.47

b,c
  

 20 0.43 ± 37.52
b
  0.18 ± 5.70

c
  

41.04 ± 1.13 5 النقع المستمر تموز
a
  0.09 ± 6.42

a 
 

 10 1.14± 47.82
b
  0.25 ± 7.52

b
  

 15 1.35± 48.21
b
  0.10 ± 7.56

a ,b
 

 20 1.35 ± 47.85
b
  0.31 ± 7.31

a,b
 

35.66 ± 0.36 5 النقع بدون غليان
a
  0.03 ± 5.94

a
  

 10 0.37 ± 40.15
b
  0.10 ± 6.55

b
  

 15 0.56 ± 42.60
c
  0.07 ± 6.65

b
  

 20 1.11 ± 44.03
c
  0.18 ± 6.94

c
  

22.83 ± 0.76 5 النقع المستمر تشرين األول
a
  0.06 ± 2.87

a
  

 10 0.56 ± 24.73
b
  0.03 ± 3.33

b
  

 15 1.19 ± 23.73
a,b

 0.13 ± 3.20
b
  

 20 0.49 ± 23.94
a,b

 0.04 ± 3.22
b
  

22.50 ± 0.56 5 النقع بدون غليان
a
  0.07 ± 2.41

a
  

 10 0.47 ± 23.55
a,b

 0.01 ± 2.60
a,b

 

 15 0.45 ± 24.18
b
  0.08 ± 2.66

b
  

 20 0.23 ± 23.99
b
  0.15 ± 2.95

c
  

ضمن العمود الواحد على وجود فرق تدل األحرف المختلفة   ،(  SDاالنحراف المعياري )± المتوسط  :  عن النتيجة يعبر  
 ..95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقع معنوي في تركيز
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 خالل مراحل النمو طازجةفي منقوع أوراق المليسة ال لفينوالت و الفالفونوئيداتلكلي لمحتوى اال( تغير 43)الجدول

 زمن النقع طريقة النقع الشهر
 )دقيقة(

 TP  

 غ مليسة ( \ GaE) مغ 

TF  

 غ مليسة ( \ QE) مغ 

 13.13a  ± 0.23 2.58a ± 0.09 5 النقع المستمر أيار
 10 0.29 ± 14.20b

 0.07 ± 2.97b
 

 15 0.49 ± 14.96c
 0.03 ± 3.07c

 

 20 0.17 ± 14.68b,c
 0.02 ± 3.01b,c

 

 12.06a 0.06 ± 2.14a ± 0.25 5 النقع بدون غليان
 10 0.81 ± 13.24b,c

 0.06 ± 2.29b
 

 15 0.16 ± 13.66b,c
 0.08 ± 2.40b

 

 20 0.14 ± 14.54c
 0.02 ± 2.60c

 

 17.80a,b ± 0.43 2.26a ± 0.11 5 النقع المستمر تموز
 10 20.81a,b ± 0.57 0.08 ± 2.76b,c

 

 15 2.64 ± 30.10c
 0.05 ± 3.02b,c

 

 20 4.19 ± 25.78b,c
 2.49a ± 0.36 

 15.72a ± 0.43 2.05a ± 0.01 5 النقع بدون غليان
 10 0.57 ± 20.14b  

 0.06 ± 2.50b
 

 15 1.47 ± 22.88c
 0.08 ± 2.52b

 

 20 1.51 ± 23.34c
 2.65c ± 0.06 

 11.79a ± 0.19 1.85a  0.04 5 المستمرالنقع  تشرين األول
 10 0.28 ± 12.38a

 0.07 ± 1.92a
 

 15 0.63 ± 14.66b
 0.06 ± 1.82a,b  

 

 20 14.26 b ± 0.15 1.73b ± 0.01 
 10.97a ± 0.67 1.39a ± 0.04 5 النقع بدون غليان

 10 11.55a ± 0.73 1.42a ± 0.09 

 15 13.50b ± 0.27 1.60b ± 0.02 

 20 14.12b ± 0.94 1.84c ± 0.04 

ضمن العمود الواحد على وجود فرق تدل األحرف المختلفة  ،(  SDاالنحراف المعياري )± المتوسط :   عن النتيجة  يعبر
 ..95%عند مجال الثقة  خالل أزمنة النقعمعنوي في تركيز 
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سادسالالفصل

الفعالية الحيوية للمليسة اتجاه األحياء  
  الدقيقة
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 الفعالية الحيوية للمليسة اتجاه األحياء الدقيقة
الملقحة بالجرثوم الممتحن،  شربت بالعامل المضاد و طبقت على أطباق البتري  بعد تحضير األقراص 

               باستخدام العوامل المضادة التالية :
% و 50%و 100عينات زيت عطري المستخلص من أوراق المليسة المجففة بالتراكيز التالية لكل عينة . 1

               % خالل مراحل النمو .12.5% و 25
 10هر تموز و المحضر بطريقة النقع المستمر بزمن وعة في ش. منقوع أوراق المليسة المجففة المجم2

 .دقيقة 20بزمن و النقع بدون غليان دقائق 

         :لمليسةللزيت العطري و منقوع ا الفعالية الحيوية اتجاه األحياء الدقيقة
( هاالت التثبيط للتركيز المستخدمة على 50بعد تطبيق اختبار الحساسية على الزيت العطري يظهر الشكل )

 السالالت الجرثومية الممتحنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
بالتركيز المختلفة  التثبيط للزيت العطري على السالالت الجرثومية هاالت(50الشكل )  

І=100% , II= 50% , III= 25% , IV=12.5% 
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التثبيط للتراكيز المستخدمة لعينات الزيت العطري المستخلص من هاالت أقطار ( 44)الجدول  يبينو 
 . ملم و أو أكثر 12 ثبيطبالملم ، حيث يعتبر المضاد ذو فعالية إذا بلغت هالة الت األوراق المجففة

 ( الفعالية المضادة للجراثيم للزيت العطري لنبات المليسة خالل مراحل النمو 44) الجدول

Month 

Org. 

Essential oil Con. 

100% 50% 25% 12.50% 

May E.coli 25.3 ± 1.15 19 ± 2.89 16 ± 1.53 12.5 ± 1 

Staph. aureus 21 ± 1 17 ± 2.52 13.5 ± 1.53 10 ± 0.58 

S. typhimurium 19 ± 0.5 14 ± 0.58 10 ± 1.15 8 ± 0 

July E.coli 19.3 ± 1.53 15.5 ± 2.52 11.33 ± 0.58 9.3 ± 0.58 

Staph. aureus 16 ± 1.53 13 ± 1 10.5 ± 0.58 8 ± 0 

S. typhimurium 14 ± 2.08 11 ± 0.58 9.5 ± 1.15 8 ± 0 

October 

E.coli 21 ± 3.61 14.5 ± 0.71 11 ± 0 8.7 ± 0.58 

Staph. Aureus 19.5 ± 2.65 15 ± 2.31 11.5 ± 2.08 8 ± 1.15 

S. typhimurium 17 ± 2 12.3 ± 0.58 10 ± 0 8.3 ± 0.58 

 االنحراف المعياري  ±م ، يعبر عن النتيجة : المتوسط محدة أقطار الهالة  و 

ثم السالمونيال ثم العنقودية الذهبية أن أكثر الجراثيم حساسية هي اإليشرشيا الكولونية  (44) جدولال يبين
تناقص حساسية كما يظهر  [ Zare et al, 2011; Bensabah et al, 2013 ]وهذا يتوافق مع التيفية  

مع تناقص التركيز بالترتيب ويعود هذه الحساسية الحتواء الزيت العطري السالالت الجرثومية المستخدمة 
لين و يفيبيتا كار  أكسيد سينول و 8، 1و  على مركبات ذات فعالية مضادة للجراثيم مثل السيترال و الليمونين

 [Burt, 2004;Bassolé et al ,2012; Jung, 2009]البينين ألفا و البورينول و  ألفا تريبنوللين و يفيبيتا كار 
 . الفعل المتضافر للمركبات هذه الفعالية العالية حيث يظهر
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 خالل مراحل النمو التثبيط للزيت العطري على السالالت الجرثومية مقارنة هاالت (51الشكل )

ثم شهر و تأثيرًا عل السالالت المختبرة هو شهر أيار أن أعلى األشهر فعالية ( 51)يالحظ من الشكل 
لمستخلص وخاصة و بالنظر إلى تركيب الزيت العطري ا. ثم شهر تموز على الترتيب تشرين األول 

يالحظ  ،كوركومين و الليمونين-لين و إريفيبيتا كار  أكسيد األعلى نسبة وهي السيترال و المركبات الرئيسية
 ( .52كما يظهر بالشكل ) أعلى نسبة له في شهر أيار ثم شهر تشرين األول ثم شهر تموز بأن السيترال

أما بالنسبة لمركب  و الليمونين في شهر تموزأكسيد بيتا كاريفيلين في حين يالحظ أن أعلى نسبة لمركبي 
أن السيترال قد يكون هذا عائدًا إلى وبالتالي  ، كوركومين فكانت أعلى نسبة له في شهر تشرين األول -إر

 .[ Saddiq, 2010 ]هو المركب األعلى تأثيرًا وفاعلية ضد الجراثيم المختبرة  بمماكبيه النيرال و الجيرانيال
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 خالل مراحل النمو تغير نسبة المكونات الرئيسية بالزيت العطري  (52الشكل )

 

أقطار  يظهر (45) جدولال فإنأما عند تطبيق اختبار الحساسية باستخدام منقوع المليسة كعامل مضاد 
 ع على السالالت الجرثومية الممتحنة  قهاالت التثبيط للمنقوع المحضر بطريقتي الن

  المليسة لمنقوع ( الفعالية المضادة للجراثيم 45) الجدول

  E.coli Staph. Aureus S. typhimurium 

Continuous infusion 8.7 ± 0.6 6 ± 0 8 ± 0 

 infusion 7.3 ± 0.6 6 ± 0 7.17 ± 0.29 

 االنحراف المعياري  ±م ، يعبر عن النتيجة : المتوسط موحدة أقطار الهالة             

ع بدون غليان وهذا يعود النقع المستمر أعلى منها بلسالالت المستخدمة كانت في النقيالحظ أن حساسية ا
و تعود الفعالية  المنقوع المستمر , أعلى فيالمتحرر من األوراق كان ن محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات أل

كما  إضافة للزيت العطري .  [Pascual et al , 2001 ]في المنقوع الحتواء المليسة على الفالفونوئيدات 
ثم السالمونيال التيفية  في حين لم تبدي العنقودية  اإليشرشيا الكولونية كانت أكثر الجراثيم حساسية هي
بالمقارنة مع كانت أقل فعالية المنقوع على السالالت المدروسة  يالحظ أن الذهبية حساسية اتجاه المنقوع .

في األوراق ، إضافة  الفالفونوئيداتمن المادة الفعالة  كمية لقلة يمكن أن يعزى فعالية الزيت العطري و 
 يت العطري أثناء تحضير المنقوع .لتطاير الز 
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 االستنتاجات
-β( و Neralو  Geranial) Citral [لمكونات الرئيسية بالزيت العطري للمليسة لكلية لنسبة االبلغت  .1

Caryophyllene oxide  وAr-Curcumene  وLimonene [ 61.99 %   في الزيت   % 58.92و
في الزيت العطري  % 70.6و  % 63.22  ونسبة العطري  المستخلص في مرحلة النمو األعظمي ) أيار (

في الزيت العطري   % 69.25و  % 70.46و نسبة منتصف الموسم   ) تموز (  المستخلص في 
 المستخلص في مرحلة اإلزهار التام )تشرين األول (  لألوراق الطازجة و المجففة على الترتيب .

 β-Caryophylleneنسبة كانت و تشرين األول و تموز على الترتيب أيار ثم  في لسيتراللنسبة أعلى  كانت .2
oxide  نسبة و تشرين األول و أيار على الترتيب أعلى ما يمكن في تموز ثمAr-Curcumene  أعلى ما

أعلى ما يمكن في تموز ثم تشرين  Limoneneنسبة  وول ثم تموز  وأيار على الترتيب يمكن في تشرين األ
 األول و أيار على الترتيب .

للفينوالت و الفالفونوئيدات في شهر تموز ثم أيار و تشرين األول على الترتيب كان المحتوى األعظمي  .3
 لألوراق الطازجة و المجففة .

على نسبة أعلى من الفينوالت و الفالفونوئيدات  (دقيقة 15)لمدة  احتوى منقوع المليسة بطريقة النقع المستمر .4
 من طريقة النقع بدون غليان .

ى محتوى من الفينوالت و الفالفونوئيدات بطريقة النقع المستمر لألوراق دقيقة أعل 15حقق زمن النقع  .5
 .دقيقة بطريقة النقع بدون غليان 20يزداد المحتوى حتى حين الطازجة في 

للوصول ألعلى محتوى من الفينوالت و الفالفونوئيدات بطريقة النقع المستمر  كافيا   دقيقة 10زمن النقع كان  .6
 دقيقة بطريقة النقع بدون غليان. 20يزداد المحتوى حتى حين لألوراق المجففة في 

 كانت فعالية زيت المليسة العطري عالية ضد السالالت ا لجرثومية المختبرة لجميع التراكيز على الترتيب  .7
    E.coli ˂ Staph. Aureus ˂ S. typhimurium 

 و E.coliقع بدون غليان اتجاه أظهر منقوع المليسة بطريقتي النقع المستمر فعالية أكبر من الن .8
S.Typhimurium 
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اتصيالتو    
I.  ينصح االستخالص من األوراق المجموعة في شهر أيار الذي يوافق أعلى معدل نمو للحصول على زيت

 عطري ذو نسبة عظمى من السيترال .
II. و يفضل جمع أوراقها قبل طور  تحتوي أوراق المليسة على نسبة عالية من الفينوالت و الفالفونوئيدات

اإلزهار وخاصة في شهر تموز وذلك لتحضير منقوع أكثر غنا  بالفينوالت و الفالفونوئيدات من األوراق 
 الطازجة و المجففة  . 

III.  تلعب درجة الحرارة والزمن دورا  هاما  في محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات المتحررة ، و بالتالي فإنه
دقيقة لألوراق الطازجة في حين  15ى تركيز ممكن منها فإنه يفضل غلي األوراق لمدة للحصول على أعل

 دقائق عند تحضير منقوع أوراق المليسة بطريقة النقع المستمر 10ي األوراق المجففة لمدة ليكفي غ
IV.  دقيقة عند تحضير منقوعها بطريقة النقع بدون غليان )الشاي(  لألوراق 20يفضل نقع األوراق لمدة 

 الطازجة و المجففة  .
V.  تظهر المليسة فعالية مضادة للجراثيم بزيتها العطري و منقوعها لذا يمكن استخدامها وتقديمها كعقار طبيعي

في الطب البديل عن العقاقير الكيميائية  و إجراء دراسات طبية تشمل بقية مكوناتها و على سالسل 
 جرثومية أخرى .

VI.  مركب سة ضد الفطور نظرا  الرتفاع نسبةلمليافعالية على بإجراء دراساتيوصى β-Caryophylleneoxide 
[Linda et al , 2010]  تقريبا  . 21الذي بلغت نسبته % 
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: المراجع العربية  
الجزء العملي ، كلية العلوم ،  -(،  علم الجراثيم 2011ابتسام حمد ، ميساء يكور زيات ، عماد سوسان . )

 منشورات جامعة دمشق ، سوريا . 

الحكيم وسيم ،السعدي محمد بدوي ، أغا عصام ، القاضي عماد ، دركت أحمد ، الشاطر زهير ، إبراهيم 
اتات الطبية و العطرية في الوطن العربي ، جامعة الدول (. أطلس النب2012ثروت ، قربيصة محمد ، )

 العربية .المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاحلة ، أكساد ، دمشق، سوريا .

. موسوعة التداوي بالنباتات الطبية ,  دمشق .األهالي للطباعة والنشر الطبعة  (2001)العودات محمد .
 سوريا . ،األولى 

 سوريا .. النباتات الشافية  ,  دمشق .األهالي للطباعة والنشر الطبعة األولى .  (2010، )ات محمد العود

 للزيوت البكتيري  والتضاد الكيميائي التركيب ( ، دراسة2013بدر الدين رضوان ،عقلة بسام ، األمير لينا . )
 العدد  29 المجلد األساسية ، للعلوم دمشق جامعة الحمضيات، مجلة ثمار قشور من العطرية المستخلصة

 .100-83الثاني، ص 

 , العالج باألعشاب الطبية, مصر . (2006)سيد محمود درويش , 

 الجزء النظري ، منشورات جامعة دمشق  ، سوريا . –( . علم الجراثيم 1997عبيد ، ميخائيل . )

 معة دمشق  ، سوريا .الجزء العملي ، منشورات جا –( . علم الجراثيم 2000عبيد ، ميخائيل . )

. الضار و النافع وتأثيرات المخدرات و الكحول و التدخين على القدرة الجنسية (1993،)ياسين عبد اللطيف 
  سوريا .و الخصب و الصحة العامة عند الرجل و المرأة . دمشق .مؤسسة الرسالة دار المعاجم  .
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 امللخص

)من  Lippie citriodoraتعيين تركيب الزيت العطري المستخلص من نبات المليسة  في هذه الدراسة تم
الذي ) و راحل النمو وذلك في شهر أيار خالل مالمزروعة في سوريا ( Verbenaceae لفصيلة الفربينيةا

منتصف الموسم ( و في شهر تشرين األول ) طور اإلزهار على معدل للنمو( و في شهر تموز )يوافق أ 
كوركومين و  -المركبات الرئيسية له على الترتيب السيترال و أكسيد بيتا كارفولين و إر توكانالكامل ( 

 -بيتا كارفولين في تموز أما إرالليمونين .كان أعلى محتوى للسيترال في أيار أما الليمونين و أكسي 
نوكوفيرول ألول مرة في الزيت العطري لنبات -كما لوحظ ظهور مركب إي.كوركومين في تشرين األول

 المليسة .
بطريقة النقع بدون و المجففة عين المحتوى الكلي للفينوالت و الفالفونوئيدات لمنقوع أوراق المليسة الطازجة 

في شهر أيار ) و الذي يوافق أعلى معدل للنمو(  المختلفةخالل مراحل النمو و ذلك غليان و النقع المستمر 
و في شهر تموز ) منتصف الموسم ( و في شهر تشرين األول ) طور اإلزهار الكامل ( ، كما تم دراسة 

من األنسجة ات المتحررة تأثير زمن النقع بالطريقتين المذكورتين أعاله على محتوى الفينوالت و الفالفونوئيد
ثم في شهر أيار ثم في شهر تشرين . أظهرت النتائج أن أعلى محتوى للفينوالت هو في شهر تموز النباتية

 األول وذلك لدور الفالفونوئيدات و الفينوالت فيها . 
و بينت النتائج بأن محتوى الفينوالت و الفالفونوئيدات المتحررة من منقوع األوراق بطريقة النقع المستمر 

لكن تقل نسبة  على من منقوعها بطريقة النقع بدون غليان. حيث يزداد التركيز في المنقوع  بازدياد الزمنأ 
البد من  TFو  TP محتوى من  ىلي للحصول على أعلاوبالتمقدار هذا االزدياد مع انخفاض درجة الحرارة 

و دقيقة  15البد من نقع األوراق لمدة  النقع المستمر فإنهأما بالنسبة  لطريقة  دقيقة ، 20نقع األوراق لمدة 
دقائق للحصول على أعلى نسبة من  10ذلك لألوراق الطازجة  في حين يكفي نقع األوراق المجففة  لمدة 

 الفينوالت و الفالفونوئيدات.
تم اختبار الفعالية المضادة للجراثيم للمنقوع و للزيت العطري المستخلص من أوراق المليسة. كانت أعلى 
السالالت الجرثومية حساسية اإليشريشيا القولونية ثم المكورات العنقودية الذهبية ثم السالمونيال التيفية  

نقع بدون غليان و ذلك على كل أعلى من الفي حين أبدى المنقوع المستمر فعالية  .بالنسبة لزيتها العطري 
 من اإليشريشيا القولونية ثم السالمونيال التيفية ، و لم يبدي أي فعالية على المكورات العنقودية الذهبية. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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Abstract 
 

The scientific name of Lemon verbena  is Lippie citriodora belongs to  

Verbenaceae Lemon verbena was cultivated in Syria and used in folk and arabian  

medicine. Essential oil of fresh  and dried leaves is determined and analyzed by 

gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) whereas no one determined the 

composition of Syrian origin before. Leaves is  harvested  in three stages of 

growth:  in May, which approves the highest rate of growth, July, mid-season, and 

October, full bloom. The majer component were citral (geranial and neral) , 

Limonene, β-Caryophyllene, Limonene,Germacrene D, Ar-Curcumene, γ-

Elemene, 1,8-Cineol,cedrene and β-Caryophyllene oxide. The study at growth 

stages showed significant differences showed in the percentages of the main 

constituents especially citral , Ar-Curcumene, β-Caryophyllene oxide and 

limonene. geranial and neral decreasing from 17 to 19.4% and from 25.6 to 22.2%, 

respectively. Also imonene increasing from 3.3 to 6.07%  and β-Caryophyllene 

oxide from 8.74 to 17.8%, while Ar-Curcumene  4.95% to 9.85%. Moreover it’s 

the first time that E-Nuciferol appear in components.  

In this study, the total content of phenols and flavonoids of infusion of Lippia 

Citriodora leaves, which prepared in two method: infusion and continuous 

infusion , are determined  in three stages of growth. The effect of the time of 

soaking on the concentration of phenols and flavonoids free from plant tissue is 

studied. The results showed that the highest content of phenols is in July, while 

decrease in May and October concentration due to entry in the metabolic reactions 

of phasic growth and flowering. As noted the convergence of content flavonoids in 

May and July, while declined in October also due to its function  in flowers. 

It was also noted that continuous infusion has the higher concentration of phenols 

and flavonoids than infusion without boiling. Where infusion without boiling 

phenols and flavonoids concentration’s increase with time(p < 0.05). to get the 

highest concentration of them as possible it is preferred to boil the dried leaves for 

10 minutes at least when preparing Lemon verbena drink by continuous infusion 

or soak the leaves for 20 minutes when preparing by infusion without boiling. But 

it is preferred to boil  the fresh leaves leaves for 15 minutes at least when 

preparing Lemon verbena drink by continuous infusion or soak the leaves for 20 

minutes when preparing by infusion without boiling. 

Antimicrobial activity  of the essential oil of Lemon verbena were studied by the 

disk diffusion method. Whereas E.coli has more sensitive than Staph. aureus and 

S.typhimurium in order and its increase in July because of increasing the citral 

percentage.  
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 املقاالت املنشورة
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