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تعد المستخلصات النباتية من المواضيع المهمة التي أهتم بها الباحثون في جميع 
الفترات بما لها من أهمية كبيرة ودخولها في مجاالت متنوعة. أن الهدف من هذا 
البحث هو التعرف على نسب المستخلصات النباتية التي تم الحصول عليها من أوراق 

إذ استخلصت أوراق النباتات  عباس(،لة كل من الزيتون وشوك الغاف والشبو )ال
 (Soxhlet)بطريقتين مختلفتين هما: االستخالص باستخدام جهاز ساكسوليت 

أظهرت النتائج أن طريقة االستخالص  واالستخالص بعملية التنقيع.
أعطت نسب مئوية أعلى من طريقة االستخالص بالتنقيع ( Soxhlet)بجهاز

وأن حاصل االستخالص ألوراق  المستخدمة،ماذج للمستخلصات النباتية في جميع الن
كانت أعلى نسبة من باقي المستخلصات التي تم  %15.58شوك الغاف التي بلغت 

يخص تحليل طيف االشعة  فيماالحصول عليها في هذا البحث. وقد بينت النتائج 
ت المحضرة من خالل ظهور تحت الحمراء هناك تقارب كبير لجميع المستخلصا

مجموعة  ،OHبعض المجاميع الوظيفية الفعالة مثل )مجموعة الهيدروكسيل 
 وغيرها(. COالكاربونيل 
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Abstract 
 

Plant extracts are one of the important topics that researchers have been interested in 

in all periods, with their great importance and their entry into a variety of fields. The 

aim of this research is to identify the percentages of plant extracts obtained from the 

leaves of each of the olives, Prosopis juliflora and Mirabilis jalapa Linn (Lala Abbas), 

as the leaves of the plants were extracted by two different methods: extraction using 

the Soxhlet device and extraction by the maceration process. The results showed that 

the extraction method by Soxhlet device gave higher percentages than the maceration 

extraction method for plant extracts in all the samples used, and that the extraction 

yield of Prosopis juliflora leaves, which amounted to 15.58% was higher than the rest 

of the extracts obtained in this research. The results showed that in terms of infrared 

spectra analysis, there is a high convergence of all the prepared extracts through the 

appearance of some effective functional groups such as (hydroxyl group OH، 

carbonyl group C-O and others). 
 

Keywords: Plant Extracts, Extraction, Olive, Prosopis juliflora, Mirabilis jalapa Linn. 

 المقدمة

 تعتبر المستخلصات النباتية أحد المواضيع المهمة التي أهتم بها الباحثون في جميع السنوات الماضية وبشكل
متزايد من خالل البحث عن االستخالص السريع وإجراء التحليالت الدقيقة لهذه المستخلصات ومعرفة المركبات 

حيث دخلت هذه المستخلصات في مجاالت متعددة منها الطبية والصناعية وكذلك  (،16) فيهاالفعالة الموجودة 
 (. وقد وصفت المستخلصات النباتية بانها هي المواد الكيميائية الخضراء أو المواد17) التطبيقات الزراعية

 (.6) الحافظة والفعالة حيويا  
التانينات و الكاليكوسيدات و  فعالة مثل الفالفونويداتتحتوي معظم المستخلصات النباتية على مركبات عضوية 

 وان هذه المركبات الموجودة في تلك(. 13و 11) الستيرويدات وغيرهاو القلويدات و والبولي فينول  والتربينات
فقد تعمل قسم منها كمضادات أكسدة أو مثبطات أكسدة التي تمنع أكسدة  متعددة،المستخلصات تمتلك أنشطة 

يوجد هناك مجموعة اخرى تعمل كمضادات  كما. (30المصنعة )الزيوت والدهون الموجودة في أغلب االطعمة 
         (.23و 10) للميكروبات ويعود هذا النشاط الى المكونات الكيميائية المتواجدة في تلك المستخلصات

mailto:drala2820@gmail.com
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حيث توجد  اجزائها،يتم الحصول على المستخلصات النباتية من أغلب النباتات الموجودة في الطبيعة وبجميع 
 كية،الميكاني الكيميائية،هناك عدة طرائق منها تقليدية وكذلك استخدام تقنيات حديثة في عملية االستخالص منها 

ة طريقوان الطرائق األكثر شيوعا  واستعماال  هي  (،15) األنزيمية وغيرها المايكرويف، الحرجة،السوائل فوق 
 (.4وطريقة االستخالص الميكانيكي ) الكيميائي أو ما يسمى )استخالص بالمذيب( االستخالص

( من االشجار المستديمة الخضرة وذات أهمية كبيرة لذلك ورد ذكرها .Olea europaea L) تعد شجرة الزيتون 
جار هو وان الموطن الرئيسي لهذه االش الشريفة،النبوية  األحاديثفي الكتب السماوية ومنها القران الكريم وكذلك 

تون في منطقة الشرق األوسط وباألخص الدول المطلة على حوض البحر المتوسط. أن جميع اجزاء شجرة الزي
يمكن الحصول على زيت الزيتون الذي يعتبر مصدرا   هذه الشجرةحيث من ثمار  متنوعة،مفيدة ولها استعماالت 

لى عوكما يحتوي ايضا   مهما  لإلنسان كمادة غذائية غنية بالطاقة والتي تدخل في تركيب االنسجة وخاليا الجسم
 (.12و 3) ض االوليك وحامض اللينوليك وغيرهامثل حامض البالمتك وحامض الستريك وحام االحماض الدهنية

 أن شجرة الزيتون تحتوي على اجزاء غير مستغلة من قبل البشر بصورة جيدة منها االوراق والسيقان التي دخلت
حيث يستخدم مستخلص أوراق الزيتون في معالجة بعض االمراض الحادة  ،في استعماالت متعددة منها صحية

ولين أثبتت الكثير من الدراسات على أن أوراق الزيتون لها المقدرة على زيادة إنتاج األنسوقد  ،(22) والمزمنة
الذي يساعد على تنظيم السكر بالدم والحفاظ على مستواُه الطبيعي وكذلك تعمل على تحسين عملية الهضم 

يقود الى الهضم بشكل والتخلص من االمساك ألن تلك األوراق تساعد على توازن البكتريا باألمعاء وبالتالي 
وكما تحتوي أوراق الزيتون على الكثير من مضادات األكسدة القوية المهمة التي تساعد على  ،(38و 36) أفضل

الحماية من التعرض إلى مرض السرطان، ويعود السبب في ذلك الحتواء هذه االوراق على مادة البولي فينول 
واد مما تؤدي هذه الم ،في مواجهة الجذور الحرة المسببة للسرطان( والتي لها دور مهم وفعال 9) والفالفونيدات

ي مع (. وأن النسبة المئوية ألوراق الزيتون المهملة التي تأت18) إلى منع أو التقليل من نمو األورام السرطان
 وأن هذه الكمية الكبيرة من االوراق تذهب الى ،5-10% ثمارها الى المطاحن الستخراج الزيت تتراوح بين

 تحقيق منافع اقتصادية.  تساهم فيلذا يجب االستفادة من هذه النفايات بطريقة مفيدة لكي  (،20) النفايات
 يعد شوك الغاف شجرة دائمة الخضرة من جنس النباتات التابعة لفصيلة البقوليات وان االسم العلمي لها هو

(Prosopis)، وتوجدبسبب مقاومتها للجفاف والحرارة  حيث تنمو هذه الشجرة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 
شجرة بكثرة في الصحراء العربية وباألخص في دولة االمارات العربية. وتشير االبحاث أن الموطن الرئيسي لهذه ال

 آلسيويةازر الهند الغربية وأفريقيا والقارة في أمريكا الجنوبية بعدها امتدت إلى الواليات المتحدة األمريكية وج
(. وتمتاز أشجار الغاف أيضا بسهولة تكاثرها، وسرعة نموها وتأقلمها مع الظروف البيئية المحيطة بها. 34)

ابلة قأثبتت الدراسات الحالية أن شجرة الغاف تعتبر مادة خام وتدخل في استخدامات متعددة، وكما انها  ،وعموما  
 (.8) للتطبيق على نطاق واسع في صناعات األغذية ومستحضرات التجميل واألدوية والزراعة والطاقة المتجددة

زوجا   50 إلى 10ة متقابلة وتتراوح بين أوراق شجرة الغاف هي مركبة ثنائية الريش وذات وريقات صغيرة متعدد
كما اظهرت التحاليل الكيميائية أن مستخلص أوراق الغاف يحتوي على معادن منها البوتاسيوم  .حسب األنواع
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 وكذلك احتوائها على مضادات أكسدة والفالفونيدات والكاليكوسيدات في تركيبها وغيرها،والكالسيوم والحديد 
(32.) 

 50-100من االعشاب المعمرة والذي يتراوح ارتفاعُه بين  (Mirabilis jalapa Linn)يعد الشبو أو اللة عباس 
نحاء حيث يصنف ضمن نباتات الزينة في كافة ا بارزة،ولُه أوراق متقابلة، وأزهار جميلة كبيرة وجذور درنية  سم،

ي فأستخدم هذا النبات  (.37و 21) وكما أن لُه تسميات أخرى منها أعجوبة بيرو وزهرة الساعة الرابعة العالم،
الجهاز الهضمي واالم العضالت واالسهال والمغص  منها اضطراباتالطب التقليدي لعالج حاالت مرضية 

 (.19و 2) البطني وغيرها من الحاالت االخرى 
تي )اللة عباس( بالتحديد تكون غنيا  بالمكونات التي لها أهمية بيولوجية وال أن مستخلصات أوراق نبات الشبو

 والفيروسات،مضادة للفطريات  للمايكروبات،مضادات  أكسدة،تؤدي الى حدوث أنشطة متعددة منها مضادات 
ثيرة حيث أشارت أغلب الدراسات السابقة أن مستخلصات أوراق هذا النبات تكون حاوية على مركبات فعالة وك

هذه  وان وغيرها،مثل الفالفونويدات والكاليكوسيدات والفينوالت والقلويدات والبروتينات واللكنين والصابونيات 
         (.29و 27) المركبات هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك االنشطة الحيوية

النباتات المختارة وهي كل من ان الغاية من هذا البحث هو تحديد ومعرفة نسب أو حاصل المستخلصات ألوراق 
)اللة عباس( من خالل االستخالص بطريقة الساكسوليت وطريقة التنقيع المباشر  الزيتون وشوك الغاف والشبو

 وتحليل هذه المستخلصات باستخدام مطيافية االشعة تحت الحمراء. 
 المواد وطرائق العمل

 عباس(،)اللة  أوراق الشبو الغاف،أوراق شوك  الزيتون،استخدمت مواد وأجهزة في هذا البحث مثل أوراق 
 فصل،قمع  كهربائية،مطحنة  ،حساسميزان إلكتروني  مقطر،ماء  وااليثانول(،)الهكسان  مذيبات عضوية

 (Rotaryالمبخر الدوار (،Soxhletجهاز االستخالص ) الكتروني،محرار  ترشيح،ورق  كهربائي،مسخن 
evaporator،)  اءجهاز االشعة تحت الحمر (FT-IR)   . 

ة تم جمع العينات ألوراق كل من الزيتون وشوك الغاف والشبو )اللة عباس( من حدائق اعدادية الرمادي الزراعي
إذ طبقت بعض العمليات الفيزيائية عليها مثل إزالة جميع الشوائب غير  ،في قضاء الرمادي/ محافظة االنبار

ي مرغوب فيها واستبعاد االوراق المصابة واالتربة ثم غسلت بالماء جيدا وجففت إلزالة الرطوبة وكما مبينة ف
ن ل المختصيثم أجريت عملية تصنيف ألوراق النباتية المختارة التي تم استخدامها في هذا البحث من قب ،1الشكل

 ،)الصنف في قسم المعشب النباتي/ مركز دراسات الصحراء/ جامعة االنبار وذلك لمعرفة أمور عديدة منها
االوراق باستعمال مطحنة كهربائية مخصصة لهذا الغرض لنحصل  العائلة وغيرها(. تم بعد ذلك طحن ،الرتبة

المس العينة مع المذيب ثم يحفظ المسحوق على مسحوق ناعم تكون فيه حجم الجزيئات صغيرة لتزيد مساحة ت
 في أكياس نايلون لغرض استخدامه بعملية االستخالص في وقت الحق. 2 الشكلالمبين في 
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جهاز طبقت عملية االستخالص ب: Soxhlet))ساكسوليت بجهاز  االستخالص :النباتية تحضير المستخلصات
للحصول على المستخلصات النباتية والتي نفذت في جامعة  3 الشكل والموضح فيفي Soxhlet) ) ساكسوليت

والتي طحنت على شكل  أوراق النباتات المختارةمن كل نوع من  gm 50خذ أ تم حيث ،األنبار/ كلية العلوم
من  ml 150، ومن ثم يضاف (Thimbleوضع كل نوع على انفراد في الكشتبان )و  ،مسبقا   ناعم مسحوق 

 ثم ،أربع ساعات ( لمدةSoxhlet) يتم بعد ذلك تشغيل جهاز االستخالصل ،دورق الدائري الى اليثانول اال مذيب
( Rotary evaporator) رجهاز المبخر الدوا خدامعن المذيب باست لكحولياالمستخلص بعد ذلك يفصل 

. ثم 1 معادلةطبقا  لل للمستخلص الكحولي بعد تبخر المذيبالنسبة المئوية  يحسب حاصل االستخالص أوو 
 أُعيدت عملية االستخالص لجميع النماذج المختارة وبنفس الخطوات السابقة ولكن باستخدام مذيب أخر هو مذيب

ألخذ  م◦4±ووضعت في الثالجة على درجة حرارة  في عبوات زجاجية نظيفة المستخلصات حفظ هذهت الهكسان،
 .(1) لها في وقت الحق القياسات الالزمة

Yield (wt.%) =  
Weight of extract produced

Weight of leaves powder used
   x     100 %    …………1 
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الخام لكل من الزيتون وشوك الغاف  إذابة المسحوق نفذت عملية االستخالص بتنقيع أو  االستخالص بالتنقيع:
لكل منهما ووضعت في قناني زجاجية  gm 50حيث أخذ  سابقا ،والشبو )اللة عباس( والتي تم تحضيرها 

ساعة 72م ولمدة ◦30من مذيب االيثانول لكل واحد منهما وتركت عند درجة حرارة  ml 150محكمة. ثم يضاف 
ام ورق مع التقليب المتكرر بين فترة وأخرى حتى تذوب المادة القابلة للذوبان. يتم بعد ذلك ترشيح الخليط باستخد

ومن ثم نقوم بأخذ الراشح إلجراء عملية فصل المستخلص الزيتي من مذيب االيثانول باستخدام جهاز  الترشيح،
( واخيرا  يقدر حاصل االستخالص أو النسبة المئوية لكل مستخلص على Rotary evaporatorالمبخر الدوار )

ام خطوات السابقة ولكن تم استخدحده طبقا  للمعادلة السابقة. أجري بعد ذلك إعادة عملية االستخالص وبنفس ال
ثم تحسب النسبة المئوية أو حاصل االستخالص لجميع النماذج المختارة  االيثانول،مذيب الهكسان بدال  من 

 (.22) م ألخذ القياسات الالزمة لها في وقت الحق◦4±والتي تم حفظها في الثالجة على درجة حرارة 
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 والمناقشة النتائج
 تم الحصول عليها أن هناك تقاربا  متباينا  من ناحية النسب المئوية لحاصل االستخالصأشارت النتائج التي 

والتي تم حسابها في كال الطريقتين المستخدمتين في عملية االستخالص ولجميع النماذج المستخلصة وهي كل 
 ت النتائج أن طريقة. وأظهر 6و 5والشكل  1الجدول  من الزيتون وشوك الغاف والشبو )اللة عباس( والمبينة في

المباشر بالمذيب ولكافة المستخلصات  ساكسوليت أعطت نتائج أفضل من طريقة التنقيع جهازاالستخالص ب
 الغاف حيث بلغتشوك وقد لوحظ أن أعلى نسبة مئوية تم الحصول عليها كانت في مستخلص أوراق  النباتية،
 . أما بالنسبة للمذيبات التي استخدمتاللة عباس()شبو وأن أقل نسبة مئوية كانت لمستخلص أوراق  ،% 15.58
فقد لوحظ أن مذيب الهكسان كان األفضل في عملية االستخالص بالنسبة لمستخلص اوراق  البحث،في هذا 

اللة )شبو الغاف ومستخلص أوراق الزيتون. وأن مذيب االيثانول كان االفضل بالنسبة لمستخلص أوراق شوك 
 أدناه.الموضح  1 دولوكما مبين في الج عباس(،
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ي هذه ففقد تم تحديد المجاميع الفعالة الموجودة  (،FT-IRما من ناحية استخدام تقنية االشعة تحت الحمراء )أ

   2 الجدول كما مبينه فيو  حيث لوحظ ان هناك تشابها  كبيرا  في أغلب المجاميع الوظيفية المستخلصات،
 .9الى  7من االشكال و 
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يعتبر االستخالص من أهم العمليات حيث  ،هذا البحث من ناحية كمية االستخالصالنتائج في تم مناقشة 
على مركبات  تحتوي  هذه المستخلصاتوأن  ،الرئيسية التي من خاللها يتم الحصول على المستخلصات النباتية

كثيرة وفعالة وتكون موجودة في النباتات بكافة اجزائها والتي لها أهمية في مجاالت متعددة. وأن طرائق 
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السوائل و االستخالص متنوعة منها الميكانيكي والكيميائي الذي يسمى االستخالص بالمذيب والتنقيع والمايكرويف 
أشارت أغلب وهي التي تحدد كمية أي مستخلص نباتي أو نسبتة المئوية. كما  ،(7و 4) فوق الحرجة وغيرها

الدراسات السابقة أن عملية االستخالص تمتلك كفاءة عالية من حيث االنتقائية وأقل تكلفة في العديد من 
  (.33و 25) طاقة منخفضة لىإالتطبيقات وكذلك تمتاز بأنها عملية لطيفة وامنة وتحتاج 

 الساكسوليتطريقة بأظهرت النتائج أن حاصل االستخالص أو النسب المئوية التي تم الحصول عليها 
((Soxhlet  كانت أفضل طريقة وأعلى كفاءة عند مقارنتها مع طريقة االستخالص بالتنقيع ولجميع المستخلصات

ويعود السبب في ذلك هو أن طريقة الساكسوليت تكون فيها عملية  البحث،النباتية المستخدمة في هذا 
االستخالص مستمرة وبالتالي يتم انتزاع أو استرجاع كامل للمستخلص الزيتي وهذا ما أشارت له بعض االبحاث 

(. وكما لوحظ أن المستخلصات النباتية لكل من أوراق شوك الغاف وأوراق الزيتون أعطت نسب أو 35السابقة )
صل استخالص أفضل في كال الطريقتين وبالتحديد عندما يكون المذيب المستخدم هو الهكسان. أما بالنسبة حا

للمستخلص الزيتي ألوراق شب الليل فأن النسب المئوية كانت أفضل عندما يكون المذيب هو االيثانول في 
 (.29) عملية االستخالص والسبب في ذلك يعود الى قطبية المذيب

( فكانت لها دور مهم في تحديد المجاميع الوظيفية أو ما FT-IR) ية أطياف االشعة تحت الحمراءأما من ناح
فقد لوحظ ان المستخلصات متشابهة  ،(33و 14) تعرف باألواصر الكيميائية الموجودة في المستخلصات النباتية

على وجود  cm 3315،1-cm 3321 ،1-cm 3325-1حيث تشير الحزم  ،في أغلب المجاميع الوظيفية الفعالة
-cm 2883-1أما الحزم الواقعة بين  ،( والتي قد تكون مركب كحولي او فينولH-O) مجموعة الهيدروكسيل

لمجموعة المثيل االمتطاطية والتي تكون   (C-H)على وجود امتصاص عائد إلى اآلصرة حيث تشير  2972
 ،cm 1453-1م كذلك ظهور حز  ،االلكاناتوهي مجموعة  موجودة في المركبات الحاوية على الجزء المشبع

1-cm 1650،1-cm 1697  كما تمت مالحظة ظهور حزم واقعة بين  ،ماتيةتدل على وجود مركبات أرو
1-cm 1045 -1086 ( في جميع المستخلصات وهي تدل على وجود مجموعة الكاربونيلO-C)،  حيث

قلويدات، فالفونويد، هناك مركبات كثيرة وفعالة مثل ) نستنتج من خالل ظهور هذه المجاميع الوظيفية الفعالة أن
يكوسيدات، تانينات، صابونيات ولكنين( والتي تكون موجودة في أغلب كال ،تيربينفينوالت، منشطات، تراي 

  (.31و 28 ،27) المستخلصات المستخدمة في هذا البحث وهذا ما اشارت له أغلب البحوث السابقة
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