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الخالصة:
اجريت هذه الدراسة بهدف استخالص وتقدير كمية الزيت الطيار في ازهار واوراق وسيقان نبات
الرازقي العراقي  Jasminum sambac L.بطريقة التقطير بالبخار  steam distillationلمعرفة انواع
المركبات الفعالة الموجودة فيه،باستعمال تقنية كروموتوغرافيا الغاز السائل (،(GC-Massوكذلك دراسة الفعالية
المضادة لالكسدة للزيت الطيار باستعمال مادة  )DPPH) 1-diphenyl – 2-picryl – hydrazylوحامض
االسكوربك (كمقارن موجب).أظهرت نتائج الدراسة ان كل 100غرام من االزهار واالوراق انتجت زيتا طيارا
مقداره  % 5و % 1.5بالتتابع  ،أما السيقان فكانت كمية الزيت الطيارفيها قليلة جدا ً بحيث كان من الصعب
جمعها ،كما بينت نتائج تحليل ال ) (GC-Massان الزيت الطيار لألزهار حاوي على  30مركبا وكان أعلى
تركيز لمركب  Benzyl acetateاذ بلغت نسبته المئوية  ، % 59.37يليه مركب  Benzyl alcoholبتركيز
 ،% 14.96ثم مركب  Benzyl propanoateبتركيز  .%5.25أما زيت االوراق فأظهرت النتائج أنه يحتوي
على  43مركبا وان مركب  Benzyl acetateكان االعلى تركيزا بنسبة ،% 34.07يليه مركب N-
 carbobenzooxy arginineبتركيز  ،% 15.28ثم مركب  benzyl propanoateبتركيز. %17.79اما
بالنسبة للفعالية المضادة لالكسدة فقد اظهرت ان زيت االزهار قد تفوق على زيت االوراق وحامض االسكوربك
(كمقارن موجب)عند التركيز 100مايكروليتر/مليلتروبنسبة ،%96,10اما االوراق فكانت النسبة فيها 82.30
،%وحامض االسكوربك بنسبة .% 89.20
الكلمات المفتاحية :نبات الرازقي ،الزيت الطيار ،مضادات االكسدة.

المقدمة:
من المكونات والتركيبات الكيميائية والتي تظهر في
كم واسع من التركيزات ،فمثال تعد كل من الكحول و
الهيدروكاربونات و الفينوالت و االلديهايدات و
االسترات والكيتونات بعضا من المكونات اآلساسية
للزيوت الطيارة].[4
ان نبات ال  J. sambacمن النباتات دائمة الخضرة
،ينتمي الى العائلة الزيتونية (، )Oleaceaيبلغ
ارتفاعه الى أكثر من ] [3امتار ،وتكون اوراقه براقة
ومتقابلة ،اما ازهاره فتكون بيضاء اللون وذات
رائحة فواحة وعلى شكل مجاميع براقة تحتوي على
كمية من الزيت االساسي ويسمى زيت الياسمين
(عطر الياسمين) ويحتوي تقريبا على  100مكون
بحسب البيئة التي ينمو فيها ،والمركبات المسؤولة
عن العطر تشمل  benzyl acetateو benzyl
 alcoholو  benzyl acetateو [5]. linalool

تعد النباتات العطرية وزيوتها االساسية
مصدراً لآلدوية الطبيعية ،اذ انها تحتوي على
منتجات ايضية ثانوية تمتلك نشاطا بايولوجيا مثل
مضادات البكتريا  ،Antibacterialومضادات
الفطريات  ،Antifungalو مضادات أكسدة
].Antioxidant[1وتكون الزيوت الطيارة عبارة
عن مواد متطايرة عالية التركيز يتم استخراجها من
االزهار ،واالوراق ،والبذور ،واللحاء ،و الخشب،
والجذور ] .[2ويتم استخراج الزيوت الطيارة
بوساطة وسائل االستخالص المختلفة كاالستخالص
بالمذيبات ،والتقطير بالبخار ،والضغط البارد،
والضغط الحار .وتعد طريقة التقطير بالبخار واحدة
من اكثر الوسائل استعماال في استخراج الزيوت
الطيارة ] .[3ان الزيوت اآلساسية تتميز بالصعوبة
والتعقيد عند فصل مكوناتها التي تتميز بأنواع مختلفة
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ترك للغليان بدرجة ̊ 100م واستغرقت عملية
االستخالص مدة  12ساعةالى حين التأكد من انتهاء
استخالص الزيت من االجزاء النباتية ،ثم جمع الزيت
بقناني زجاجية صغيرة ومعتمة ومحكمة الغلق
وحفظت داخل الثالجة بدرجة حرارة 4م̊ الى حين
استعماله][10
حساب كمية الزيت الطيار المستخلص:
تم حساب حجم الزيت المستخلص  ،وحسبت نسبته
المئوية نسبة لوزن العينة النباتية المأخوذة بحسب
المعادلة االتية-:
حجم الزيت
نسبة الزيت المستخلص= 100 × ------------
وزن العينة

وقد استعمل نبات الياسمين في الطب الشعبي لمعالجة
امراض الكبد واالسهال وانواع مختلفة من االالم منها
الطمث المؤلم وامراض الجلد مثل الجذام .هذا فضال
عن انه يتم استعمال الياسمين بشكل خارجي لترطيب
وتنعيم الجلد ومعالجة السرطان وامراض القلب ].[6
وايضا يعد نبات الياسمين مفيدا في كونه مضاد
لألكتئاب وعامال مهدئ ومسكنا للضغط والقلق
وبوصفه مقويا جنسيا ] .[7ويعد زيت الياسمين واحد
اً من معظم الزيوت الغالية الثمن أستعماالفي صناعة
مواد التجميل والصناعة الدوائية والعالج بالعطاريات
ويمتلك خصائص عالجيةحيث يمكن أستعماله
مضادا لاللتهابات ومضادا لالكسدة ] .[8ان مضادات
اآلكسدة عبارة عن مواد تعمل على تقليل االضرار
الناجمه عن االوكسجين مثل تلك التي تسببها الجذور
الحرة ( .) free radicalsوتشتمل مضادات اآلكسدة
على انزيمات ومواد أخرى مثل فيتامين E ،Cوبيتا
كاروتين ،والعديد من مركبات االيض الثانوية والتي
تكون قادرة على تكوين مصدات لآلضرار التي
تسببها اآلكسدة .ومضادات اآلكسدة يتم أستعمالها في
المنتجات الغذائية كالزيوت النباتية وعند تحضير
االطعمة لتفادي تلفها نتيجة لتعرضها للهواء وتعمل
مضادات اآلكسدة على تقليل أخطار اآلصابة
بالسرطان وتأخر تقدم الهدم العضلي المرتبط بالعمر
].[9
وبناء على ماسبق من اآلهمية الطبية للزيوت الطيارة
وأستخدامها كمضادات أكسدة وما لزيت نبات
الياسمين من أهمية طبية وأستعماالت واسعة ونظرا
لتباين كميات الزيت المستخلصة والمركبات المكونة
لها بأختالف النباتات وذلك بسبب اختالف الظروف
المناخية والعوامل البيئية والوراثية ولوجود دراسات
عديدة في العالم تضمنت دراسة نسب الزيوت لآلنواع
المختلفة من الياسمين اال انه لم تتوافر بيانات في
العراق حول هذا النبات فيما يخص الزيت الطيار
ومكوناته وتأثيره بوصفه مضادا لالكسدة ولهذا
اجريت هذه الدراسة .

التقدير الكمي و النوعي لمركبات الزيت

استناداً
الطيارالزهار نبات الرازقي[11]-:
الى النتائج التي تم التوصل اليها من عملية أستخالص
الزيت الطيار تم تقدير كمية ونوعية المركبات
المكونة للزيت الطيار بوساطة جهاز كروموتوغرافيا
الغاز(.)GC-Mass
اآلختبار المضاد لآلكسدة ) (Antioxidantللزيت
الطيارالمستخلص-:
تم أختبار مضادات اآلكسدة وذلك بأستعمال الجذر
الحر المستقر لمركب ( 2,2diphenyl –picryl
)] ،hydrazyl[DPPHوأجريت القياسات بأستعمال
جهاز المطياف الضوئي Spectrophotometer
وبطول موجي  517nmوبأستعمال حامض
االسكوربك ) (Ascorbic Acidكمقارن
موجب،حيث جرت طريقة القياس بمزج  1مليلتر
من محلول ال ( )DPPHبتركيز 0,1ملي مول مع
 3مليلتر من تراكيز مختلفة من الزيت الطيار
مليلتر /لتر ،وبتراكيز
100,80,60,40,20
ملغرام /لتر لحامض
100,80,60,40,20
االسكوربك .
بعد ذلك تم ترك النماذج في الحاضنة بدرجة 37م̊
لمدة  30دقيقة وبعدها تم قياس النماذج في جهاز
المطياف الضوئي  Spectrophotometerعلى
طول موجي  517nmوتم تحويل االمتصاصية الى
النسبة المئوية للممتص االلكتروني باستعمال المعادلة
االتية-:

المواد وطرائق العمل:
جمع النبات و تھيئته:
تم جمع نبات الرازقي العراقي Jasminum
 sambac L.من منطقة الكريعات/مدينة بغداد في
شهر ايلول ،وصنف من قبل االستاذ الدكتور علي
الموسوي في قسم علوم الحياة/كلية العلوم /جامعة
بغداد،واستعمل مباشرة في عملية االستخالص.
أستخالص الزيت الطيار-:
تم استخالص الزيت الطيار لنبات الرازقي باستعمال
طريقة التقطير المائي ()steam distillation
باستعمال جهاز (، )Clavenger apparatusأخذ
100غرام من االزهار واالوراق والسيقان بعد ان تم
تقطيعها الى قطع صغيرة جدا ،واضيف لها 600مل
من الماء المقطر في دورق حجمه 2لتر  ،وبعدها

A 517 control – A 517 sample
Scavening activity%=---------------------------------X100

A 517 control

 -:A 517 controlهو عبارة عن أمتصاصية
الجذور الحرةDPPH lمع الميثانول فقط.
 -: A 517 sampleهو عبارة عن أمتصاصية
الطيار
الجذور الحرة مع التراكيز المختلفة للزيت
وحامض االسكوربك.
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في اختالف في كمية الزيت الطيار يعود الى العوامل
البيئية والمناخية المحيطة بالنبات .كما أشارت
الدراسات الحديثة الى ان االختالف النوعي والكمي
للزيوت الطيارة يُعزى الى العوامل الوراثية المسؤولة
عن االنظمة الحيوية المؤدية الى االختالف الكمي
للزيوت الطيارة للنباتات العطرية [14].

*وقد تم اجراء التجارب بأستعمال ثالثة مكررات
لكل تركيز.

التحليل اآلحصائي-:

حللت النتائج احصائيا ً بأستخدام البرنامج االحصائي
Statistical Analysis system
) ، (SAS,2012لدراسة التأثير بين التركيز
واالمتصاصية للزيت الطيار ،وقورنت الفروقات
المعنوية بين المتوسطات بأختيار اقل فرق معنوي
(،)LSDوبأحتمالية [12].%1

التقدير الكمي والنوعي لمركبات الزيت الطيار
ألزهار الرازقي :
أظهرت نتائج تقنية  ، GC-massأن الزيت الطيار
الزهار نبات الرازقي العراقي  J.sambacيتكون
من  30مركب كما مبين في الجدول ( )1والشكل()1
يوضح تحليل ال  GC-Massلزيت االزهار،وقد
أحتل مركب  benzyl acetateاعلى تركيز في هذا
الزيت فقد بلغت نسبته المئوية  ، % 59.37يليه
 benzyl alcoholبتركيز  % 14.96ثم benzyl
 propanoateبتركيز  ، %5.25فيليه alueropin
بتركيز  ، %3.99ثم  Jasminolبتركيز 2.79
 ،%ويليه  linaloolبتركيز  . %2.65وتعد هذه
المركبات هي المركبات الرئيسة لزيت أزهار
الرازقي العراقي .

النتائج والمناقشة :
اظهرت النتائج أن كمية الزيت الطيار المستخلص
بأستعمال التقطير بالبخار )(steam distillation
لألزهارواالوراق والسيقان لكل 100غم من وزن
الجزء النباتي المستعمل فقد كانت  5مل لألزهار و
1.5مل لألوراق ،أما بالنسبة للسيقان فقد أظهرت
كمية قليلةجدا جدا على شكل قطرات فوق سطح الماء
بحيث كان من الصعب جمعها .وقد أشار ][13الى ان
كمية الزيت الطيار المستخلص من ازهار نبات
الرازقي  J.sambac L.المزروع في ماليزيا كانت
 %2.12من وزن  100غم من االزهار  .وان السبب

Concentration

Time
شكل ( )1تحليل الـ  GC-massللزيت الطيار ألزهار نبات الرازقي J.sambac L
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) المركبات الفعالة لزيت أوراق نبات2(جدول
)GC-Mass (الرازقي العراقي بأستعمال تقنية الــ

) المركبات الفعالة لزيت أزهار نبات1( جدول
)GC-Mass (الرازقي العراقي بأستعمال تقنية الــ

النسبة
المئوية

المركب

ت

النسبة
المئوية

المركب

ت

0.02

Cyclobutanol ,1,2-bis(1-methyl
ethenyl),trans

1

0.15

Guaiac acetate

1

65-2,3,8,6-tetramethyl
tricycle(5.2.2.0(1,6))undac

2

0.56

1,4 Dimethyl -8 isopropylidenetricyclo
(5.3.0.04.10) decan

2

0.06

β-Patchoulene

3

Acetric acid

3

0.10

0.40
2.22

Diacetone alcohol

4

0.45

Delta – Selinene

4

0.01

Linalool oxide

5

2.10

Delta – iraldeine

5

Linalool

6

0.04

Valencene

6

2.65

0.04

1,3-cyclohexadiene ,1,3,5,5,6,6-hexmethy

7

0.04

Thujopsene

7

1.03

α-Cedrene

8

0.06

Longi cyclone

9

0.42

β-cedrene

10

0.97

2H-2,4a-Ethanonaphthalene ,1,3,4,5,6,7
hexa hydro – 2,5,5 . trimthyl

11

0.06

1,2,4,8- tetramethy bicycle(6.3.0) undeca 24 –diene

12

0.13

β-cadinen

13

0.06

Valencene

14

Benzyl acetate

15

0.47

β-patcholene

8

1.44

1,4,dimethyl-8 isopropylidene tricyclo
(5,3.0.0.(4,10)) decane

9

1.39

β-Cadinene

10

0.14

105 ,115 –Himachala- 3(12),4-diene

11

0.08

Benzyl dehyde

12

0.03

Moretenone

13

0.67

1-Cyclohexene , 1,3,3-tri mthyl-2-1 methyl
butenonly

14

3.93

Linalool

15

59.37

2.69

α-cedrene

16

1.46

O-Bromo ethyl benzene

16

0.20

β-cadinene

17

2- Nanynoic acid ,methyl ester

17

0.11

Longi folene

18

0.10

0.40

α-Bulensene

19

0.07

-Cadinene δ

18

0.97

β-cedrene

20

0.11

Curcumene

19

0.07

α-Murolene

21

5.25

Benzyl propanoate

20

0.41

Acetric acid

21

0.03

Dipropyl glycol

22

1.85

Cuparene

23

0.35

Thujopsene

22

0.55

2,H,2,4a-Ethanonphthalene,1,3,4,5,6,7 hexa
hydro

23

1.24

Cadine

24

0.23

Calamenene

24

1.93

2H-2Ma-Ethanonaphthalene,1,3,4,5,6,7
hexa hydro-2,5,5- drimethyl

25

0.04

Succinimide

25

Benzyl Alcohol

26

0.37

Germacrene

26

14.96

0.06

δElemene

27

3.99

Alueropin

27

0.29

Naphthalene ,1,2,3,4 –tetra hydro5,6,7,8,tetramethyl

28

34.07

Benzyl acetate

28

0.18

α-chamigrene

29

0.53

Methyl 2- nonynoade

30

2.29

Benzoic acid

29

2.79

Jasminol

30

0.20

δcadinene

31

2.41

Bromo styrol

32

7.79

Benzyl propanoade

33

0.37

Acetic acid

34

0.75

Di propylglycol

35

4.05

Cuparene

36

0.32

Calamenene

37

15.28

N-carbobenzoxy arginine

38

5.85

Alueropin

39

0.56

Naphthalene ,1,2,3,4 tetrahdro 5,6,7,8 tetra
methyl

40

2.17

Benzoic

41

4.79

Jasminol

42

2.40

Nonadecanol

43

أما بالنسبة للزيت الطيار المستخلص من أوراق
 فقد بينت نتيجةJ.sambacالرازقي العراقي
( أن الزيت الطيارGc-mass) مخططات ال
 وأن المركبات،)مركبا43(لالوراق قد أحتوى على
07(بتركيزBenzyl Acetateالرئيسة كانت مركب
N-Carbobenzooxy  يليه مركب،%(34.
Benzyl  ثم مركب، (15.28%) بتركيزArginine
 ويليه،% (7.79)  بتركيزpropionate
Jasminol  وثم، % (5.85) بتركيزAlueropin
)2(شكل،)2(  جدول. % ( 4.79(بتركيز
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Concentration

Time
شكل ( )2تحليل الـ  GC-massللزيت الطيار ألوراق نبات الرازقي J.sambac L
المضادة لألكسدة مقارنة بحامض
للفعالية
( )Ascorbic Acidبوصفه مجموعة سيطرة،
نالحظ من الجدول أن نسبة التثبيط أزدادت بزيادة
تركيز الزيت الطيار لألزهار  ،فبعد أن كانت 7.83
 %عند تركيز  µl/ml 20وصلت الى %96.10
عند تركيز µl/ml 100و ، %48.07 ، %18.22
 %84.77عند التراكيز ( µl/ml ( 80,60,40
على التوالي .
كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن النسبة المئوية
للفعالية المضادة لالكسدة لزيت األوراق تزداد بزيادة
التركيز أذ بلغت ( ، % 13.25 ، % 6.63
 ) %82.30 ،%37.93 ،%17.90على التوالي
للتراكيز (µl/ml ) 100,80,60,40,20بالتتابع .
وقد يُعزى سبب زيادة نسبة تثبيط الى زيادة التركيز
للزيت وذلك لوجود عدد من المركبات الفعالة في
زيت االزهار واالوراق والتي لها تأثير مضاد
لالكسدة وهذه المركبات هي Benzyl propanoate
, Benzyl acetate, Benzyl alcohol,
.Benzoic acid, Jasminol
وهذا يتوافق مع ما أوجده ] [18حيث ذكر أن نسبة
التثبيط الزيت الطيار الزهار الياسمين Jasmine

لقد وجد العديد من الباحثين الذين درسوا مكونات
الزيت الطيار لنبات الرازقي بأستعمال تقنية الــ Gc-
 massأن المركبات الفعالة المكونة له تختلف
بأختالف مكان زراعة النبات فقد أشار ] [15عند
أستعمال تقنية الــ  Gc-massلتحليل الزيت الطيار
المستخلص من ازهار الرازقي J.sambac
المزروع في باكستان ان المكونات الرئيسة لهذا
الزيت هي  benzyl acetateو benzyl
 benzoateو  .linaloalأما ] [16فقد بين أن
المركب الرئيس للزيت الطيار المستخلص من ازهار
نبات الرازقي  J.sambacالمزروع في كالفورنيا
هو  benzyl acetateوكانت نسبته المئوية ) 22.9
 .)%ويعود السبب في االختالف بالمركبات الرئيسة
للزيت الطيار الى اختالف المنطقة الزراعية أذ ان
التغير بالظروف البيئية أو الطبيعة الجغرافية للمنطقة
وكذلك العوامل الوراثية للنبات له تأثير كبير في
نوعية وكمية الزيت الطيار الناتج]. [17
االختبار المضاد لألكسدة :
يتضح من الجدول ( )3تأثير تراكيز الزيت الطيار
ألزهار وأوراق نبات الرازقي في النسبة المئوية
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 عند التراكيزAscorbic acid
حامض
µl/ml )60,40,20(
 فكانت النسبة متقاربةµl / ml 80 أما عند تركيز
Ascorbic acid بين زيت االزهار وحامض
ومنخفضة في زيت االوراق في حين عند التركيز
 فقد بلغت النسبة المئوية للفعاليةµl/ml 100
%89.30 ، %82.30، % 96.10 المضادة لألكسدة
لكل من زيت االزهار وزيت االوراق وحامض
.  على التواليAscorbic acid

 وقدµl/ml 200  عند تركيز%90 تصل الى نسبة
عزى نسبة التثبيط هذه الى أحتواء زيت االزهار على
. % 22.4  بنسبةBenzyl Acetate مركب
أما في مايخص المقارنة بين المعادالت الثالث (زيت
Ascorbic  وحامض االسكوربك، االوراق،االزهار
 ) فلكل تركيز من التراكيز المدروسة كانتacid
 ) أذ كانت النسبةP<0.01 ( جمعيها عالية المعنوية
المئوية للفعالية المضادة لألكسدة أقصاها في معاملة

Ascorbic  وحامضJ.sambac ) يبين مقارنة الزيت الطيار ألزهار وأوراق نبات الرازقي العراقي3(جدول
 بوصفه عامال مضادا لالكسدةacid

2.438 **

Ascorbic acid
47.93 ± 0.14

)IR( نسبة التثبيط
Leaves oil
6.63 ± 0.22

Flower oil
7.83 ± 0.35

5.793 **

77.67 ± 0.18

13.25 ± 0.41

18.22 ± 0.42

40

5.621 **

83.80 ± 0.11

17.90 ± 0.21

48.07 ± 0.42

60

7.433 **

86.40 ± 0.17

37.93 ± 0.88

84.77 ± 0.39

80

6.063 **

89.20 ± 0.40

82.30 ± 0.31

96.10 ± 0.45

100

---

0.717 **

1.692 **

1.507 **

LSD قيمة

LSD قيمة

)µl/ml( الرتكيز
20

.(P≤0.01) **
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Abstract:
This study was detected to extraction and evaluation the quantity of flowers,
leaves and stems volatile oil’s for Jasminum sambac plant cultivated in Iraq by using
steam distillation method, and to know how the active compound in the oil by using
Chromatography technique (GC-Mass), and was studied the Antioxidant activity for
volatile oil by using1-diphenyl- 2-picryl - hydrazyl (DPPH) comparing with Ascorbic
acid(positive control).the results showed that of (100 g) of Jasmine plant for each of
flowers and leaves has produced volatile oil (5%) and (1, 5%) respectively, while the
amount of the oil in stems was very little to the extant it was difficult to collect it. The
study has shown that volatile oil of flowers has (30 compounds) and had the highest
compound concentration (Benzyl acetate), reaching its percentage (59.37%), followed
Benzyl alcohol compound concentration (14.96%), then Benzyl propanoate
compound concentration (5.25%).Concerning the leaves oil, the study showed that it
contains (43 compounds) and that the compound (Benzyl acetate) has the highest
concentration of (34.07%), followed by the compound N-carbobenzooxy arginine
with the concentration of (15.28%), then benzyl propanoate compound with the
concentration of (17.79%).the result showed the antioxidant activity of flowers oil is
more effective than leaves oil and Ascorbic acid(positive control) at 100 Microliter/ml
with 96.10% ,the leaves were 82.30% and Ascorbic acid 89.20%.
Key words: Jasminum sambac, Volatile oil, Antioxidant.
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