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دراسة استخالص المكونات الدوائية الفعالة في 
 صقار الشمرا

 جامعة البعث –أستاذ مساعد في كمية الصيدلة -الدكتور عماد الحداد       

 ممخص البحث:

في شير ايمول من عام  Fennelتم جني المجموع الخضري اليوائي لنبات الشمرة 
باليكسان النظامي وعينة استخمص الزيت العطري بالنقع  في منطقة مصياف. 4102

% من وزن 3أخرى طازجة بالجرف ببخار الماء , وتبين ان نسبة الزيت العطري يساوي 
 % من وزن العينة الثانية.3.2العينة االولى , و

وتبين   GC/MSتم اختيار شروط مناسبة لفصل مكونات الزيت العطري عمى جياز ال 
: 

االولى )المنقوعة باليكسان النظامي ( تحوي ان الزيت العطري المستخمص من العينة 
الوحيدة منيا أربعة مركبات حمقية بنسبة  مركبات من زمرة التربينات 6, مركبات 01عمى 

من الزيت العطري , وىناك نسبة % 4,62% واثنين منيا مفتوحة وتشكل نسبة 09,86
من ىذه سي %( ويشكل مركب االنيتول المركب الرئي73.36من االيترات الفينولية )
 % من وزن الزيت العطري.62,79االيترات وبمغت نسبتو 

ن كما تبين أ. % من وزن الزيت العطري 2.44وتبين وجود نسبة من الخالت تساوي  
الزيت العطري من العينة الثانية المستخمص من النبات الغض بواسطة الجرف ببخار 

 مركب 02الماء يحتوي عمى 
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كما تبين  ,% من وزن الزيت العطري03.99شكل نسبة وتوحيدة التربين مركبات  2
% متمثمة بمركب االنيتول وىو 72.2االيترات الفينولية بنسبة مركبات من  3وجود 

 . %62,16من ىذه االيترات حيث بمغت نسبتو المركب الرئيسي 

حيث  cubebene-βكما تبين وجود مركب من طبيعة السيسكي تربينات وىو مركب  
ووجود ثالثة مركبات من طبيعة استرية ,  % من وزن الزيت العطري0,17يشكل نسبة 
% من وزن الزيت العطري, أيضا وجود مركب غولي ثنائي التربين 6,36وتشكل نسبة 
باالضافة لوجود ,  % من وزن الزيت العطري4,03ويشكل نسبة   phytolىو مركب ال

% 0,44شكل نسبة % ومركب غولي ي1,86وبنسبة  (omega-3)حمض المينولينيك 
 من وزن الزيت العطري.

 نبات الشمرا, زيت عطري,استخالص, جرف ببخار الماء. كممات مفتاحية:
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Study of extraction of active ingredients 

of Fennel Herb medicine 

Abstract: 

In September 2014 the collected air-green samples of Fennel herb 

were gathered. Then the volatile oil from fresh samples was 

extracted with N-hexane and other samples with steam distilled 

water. 

Suitable conditions were chosen to separate the components of the 

volatile oil by GC-MS and we noticed : 

 (10) compounds were found in the extracted volatile oil of the first 

sample ( extraction by N-hexane ).(6) compounds of them are from 

MonoTerpin class , and they form 22.5%. (four of them are  cycle 

Terpin and they form 19.86%) (tow of them are open Terpin and 

their form 2.64%) of the volatile oil weight . 

Phenol-ethers form 73.36% of the volatile oil weight . Anethol is the 

main compound of the oil total weight . and Acetate form 4.55%. 

 Also volatile oil of the second sample ( extraction by steam 

distilled water) contain fourteen compound. Four compounds are 

cycle MonoTerpintine and their form 13.99%  from the oil total 

weight and three compounds from Phenol-ethers and their form 

74.4%  from the oil total weight (Anethol is the main compound of 

the oil total weight and it form 64.06%  ). 

Also we found on compound from sesqy Terpin it form 1.07%  from 

the oil total weight. 

And we found three esters compounds and their form 6.36%  from 

the oil total weight and we found diterpen compound ( phytol) it 

form 2.13%  from the oil total weight. 

Also we found one alcohol compound and Linolenic acid 

Key word: Fennel, volatile oil, extraction, extraction by steam 

distilled water. 
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 المقدمة : -1

تمتاز الزيوت الطيارة برائحتيا الزكية وتستخدم كمحسنات لمطعم والنكية مثل زيت الورد 
( و 0والكراوية, كما انيا تعد من المواد المطيرة  و بعضيا لو استخدامات دوائية مختمفة )

  - Fennelمن اىم ىذه الزيوت الطيارة زيت الشمرا ينتمي جنس نبات الشمرة)
Feniculum Vulgare ى الفضيمة الخيمية ( الApiaceae .  

م ويمكن ان يصل 4,4و ىو نبات عشبي معمر حولي , يمكن ان يصل طولو حتى 
سم , اوراقو ريشية وازىاره تميل الى الصفرة وسيقانو طويمة وذو رائحة 2طول اوراقو حتى 

 (4طيبة وتنضج بذوره في شير تموز )

الفعالة المختمفة وىذا ما يعطيو اىمية خاصة في  بالمكوناتيمتاز عقار الشمرة بغناه 
االستخدام الغذائي والدوائي فيو طارد لمغازات ويساعد عمى تسييل عممية اليضم وتنشيط 

( , ايضا ىو مدر لمبول ويساعد عمى عالج الترسبات الممحية في الكمى 3االمعاء )
نع ىشاشة العظام بعد ( , ولو تاثير في م3وعالج التياب الجياز البولي والمثاني )

انقطاع الطمث النو يزود الجسم بالعناصر الغذائية التي ىي ضرورية لصحة العظام متل 
 . (3,2والبوتاسيوم والصوديوم ) Aالفيتامين 

لمشمرة ايضا تاثير مفيد جدا قاتل لمجراثيم ومثبط لنمو انواع كثيرة منيا فيو بمثابة الصاد 
( كما ان لمزيت العطري المستخمص تاثير مضاد 8,9,01,00,04,03الحيوي بتاثيره )

 Sclerotinia  (02,04.)لمفطور فيو ضد نشاط فطور مبيضات البيض وفطور ال 

وايضا يعتبر الزيت العطري المستخمص من الشمرة من اىم مضادات االكسدة الطبيعية 
( كما 6,7,06في حفظ االغذية ) وسالمةً  و من مكونات حيث يعتبر اكثر اماناً لما يحتوي
حيث اظير االنيتول وىو المكون األساسي في الزيت ثيرات مضادة لتخثر الدم يظير تأ

(, واظير الزيت فعالية جيدة في افراز 4ثيرات مضادة لتكدس الصفيحات )العطري تأ
 (.  09س )والدة والتخفيف من حدة اعراض اليأالحميب وتسييل ال
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نشاط الغموتاتيون في للسكر الدم وتعديل ان لمزيت العطري خواص خافضة  وتبين ايضاً 
كما وجد ان لمخالصة (,40ادة لالورام وحامية لمخاليا )(, وخواص مض41الدم)

P450 (43 ,) نزيمي لخمائر السيتوكروملمشمرا قدرة عمى تثبيط النشاط اإلالميتانولية 
 وخاصةمراض لمحشرات الناقمة لأل تت الدراسات ان الزيت العطري يستخدم طارداً بواث

 Aedesa Eypti  (44)ناث بعوضة ( ,وليا تأثير قاتل إل07,08البعوض )

 هدف البحث:-2

وراق نبات الشمرا السوري بعد كونات الزيت العطري المستخمص من أمقارنة دراسة م
ثير ىذا بالجرف ببخار الماء , ثم دراسة تأاستخالصيا باليكسان النظامي واالستخالص 

 المكورات العنقودية الذىبية وجراثيم العصيات الكولونية.الزيت عمى جراثيم 

 مواد وطرق البحث :-3

 جهزة:األ

 جهاز مقياس الدوران النوعي -1جهاز مطياف الكتلة مربوط بكروماتوغرافيا غازية  -1

 دوات:األ

 حواجل مصنفرة للعمل -بياشر  -1 جهاز تقطير موصول على مبرد صاعد -1

 طرق االستشراب على الطبقة الرقيقة  -1

 المواد:
 خالت االيتيل. –كلوروفورم  –ماء مقطر  -ايتر –ايتانول 

 ستخالص :اال

أوال: تم جمع المجموع الخضري )اليوائي لمشمرة( بعد تحديد ىويتو من القرى المحيطة 
 .4102بمدينة مصياف )ريف حماه( من شير ايمول لعام 
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غ من االوراق ونقعت باليكسان النظامي لثالثة ايام بدرجة حرارة المخبر , 241تم أخذ 
  .ر وأعيدت العممية عدة مراتننقمت الخالصة ثم رشحت عمى قمع بوخو 

تم تبخير المذيب من الرشاحة بواسطة المبخر الدوراني وتحت الضغط المنخفض ,وتم 
 عت في فيال مناسب ضمن البراد.الحصول عمى الخالصة النباتية الجافة حيث وض

غ من االوراق واستخمصت بالجرف ببخار الماء حيث حصمت عمى 241ثانيا: تم أخذ 
ضيف اليكسان النظامي واستخمصت بقمع االستخالص حيث تشكل وأ,الخالصة المائية 

ا يمع الطبقة العضوية تحوي اليكسان النظامي ساحبةً ,  عضوية(–لدينا طبقتين: )مائية 
مرات, وأضيف سمفات الصوديوم لسحب الرطوبة  3العطري, ثم كررت العممية  الزيت

 .المتبقية , ثم وضعت الخالصة ببيشر ورشحت لمتخمص من سمفات الصوديوم

أما الطبقة المائية فقد وضعت في قمع االستخالص وأضيف ليا الكموروفورم واستخمصت 
ى طبقتين )طبقة عضوية كررت العممية أكثر من مرة حيث حصمنا عمو  من جديد ,

حيث ,تم جمع الطبقة العضوية ووضعت في المبخر الدوراني  كموروفورمية وطبقة مائية(
 (8تم تبخير كامل المذيب واخذ ناتج التبخير ووضع في فيال في البراد بدرجة حرارة )+

أصفر غامق  بمونالزيت العطري من العينة االولى المستخمص باليكسان بالنقع  تميز -
ينحل في وىو ( , 06, +04نوعي )+ دوران و ( , 1.8624نوعي) وزن و عطرية,  ةائحور 

 .االيتانول  ويعطي محمول أصفر مائل لالخضرار غير شفاف 

الزيت العطري المستخمص من العينة االولى )بالجرف ببخار الماء ( ال يمتزج مع  -
ينحل في االيتانول و ( ,  06, + 04دورانو النوعي )+و ( , 1.8621الماء ووزنو النوعي )

 ويعطي محمول غير شفاف.
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 للخالصة:  TLCالكروماتوغرافٌا 

حيث تم وباستخدام كاشف حمض  ,تم إجراء كروماتوغرافيا لمعينتين لحمل جرف مختمفة
 الكبريت بعد حميا بخالت االيتيل:

 . ( -0-)الشكل رقم الخالصة المائية باستخدام دي كمور ميتان:  -0

: جرف نظامي اليكسان وقميل من الكموروفورمخالصة اليكسان باستخدام طور  -4
 . (-0-)الشكل رقم 

خالصة  بعد حميا بالكموروفورم بمذيب جرف )كموروفورم _ دي كمور ميتان _  -3
 . ( -0-ميتانول ( : )الشكل رقم 

 دراسة تأثٌرات الخالصة على الجراثٌم :

 تم دراسة تأثيرات الخالصات عمى نوعين من السالسل الجرثومية وىي: 

1- Staphylococus Aurues  العقديات المذهبة. 

1- Escerehia Coli  العصيات الكولونية . 

 تمت الدراسة كما يمي:

 :  E.Coliاوال : طرٌقة الزرع على جراثٌم العصٌات الكولونٌة 

 تمتزجمل مصل فيزيولوجي 3في  توضعمية بإبرة الزرع عينة من الزرعة الجرثو  يؤخذ
  العينة جيدا.

غرس العينة عمى كامل طبق بتري  ويتمبماسحة  قطنية عينة من المعمق الجرثومي  يؤخذ
 )نتريت آغار ( . حاوي عمى

العينة المراد منيا كشف الفعالية  وتوضعحفرة صغيرة في منتصف طبق بتري,  يتم حفر
 المؤثرة لمقضاء عمى الجراثيم .
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قرأ النتائج حيث ت  ( ساعة , وبعدىا 28-42م لمدة )377توضع بالمخبر في درجة حرارة 
ىالة من عدم النمو واضحة في أكثر من طبق تم زرعو كما ىو موضح بالشكل  يالحظ
 (4)رقم 

 :رات العنقودٌة المذهبة ثانٌا : طرٌقة الزرع على جراثٌم المكو

مل ماء مقطر , ثم 0 وتمدد فيبرة الزرع عينة من الزرعة الجرثومية إباستخدام  يؤخذ
 مل ماء مقطر .9توضع العينة بأنبوب يحوي 

مل ماء مقطر, وىكذا حتى ثامن 9خر يحوي آنبوب أفي  ويوضعمل من االنبوب 0 يؤخذ
 تمديد .

نتريت  حاويماسحة قطنية من االنبوب الثامن )االخير( وتفرش عمى طبق بتري  تؤخذ
 آغار محضر سابقا بطريقة عقيمة.

ضع العينة المراد دراستيا تو و , حفرة صغيرة في وسط الطبق يتم تجييز )حفر( ايضا 
من عدم النمو  قطر الياللة يتم قياسساعة , ثم  42م لمدة 377وتوضع بالحاضنة بدرجة 

  (3)لشكل التي كانت واضحة في اكثر من طبق. ا

 اختٌار شروط الفصل المناسبة :

في كمية العموم بجامعة   GC/MSتم اختيار شروط الفصل المناسبة عمى جياز ال  
دمشق باسموب االستفادة من الخطأ لمتصويب وذلك بتغيير تدفق الغاز الخامل , وتدرج 

 االخرى.الحرارة والبارامترات 

اختيار شروط الفصل المناسبة لكل من عينتي الزيت العطري  بعد محاوالت كثيرة وتم
المستخمص من المجموع الخضري الغض باليكسان النظامي والعينة الثانية بعد 

 االستخالص بالجرف ببخار الماء.
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وشروط    GCكروماتوغرافيا  شروط الفصل عمى    GC/MS (2)من الشكل  يشاىد
لمكونات الزيت العطري المستخمص من العينة الغضة   MSاطياف الكتل عمىتسجيل 

 بواسطة اليكسان النظامي.

وشروط تسجيل اطياف  GCكروماتوغرافيا شروط الفصل عمى  (4)من الشكل  ويشاىد
لمكونات الزيت العطري المستخمص من العينة الغضة بعد   MSالكتل عمى ال 

 استخالصيا بالجرف ببخار الماء

 التحلٌل وإثبات الهوٌة:

مزود بمكتبة أطياف كتمة لممركبات العضوية الطبيعية    GC/MSإن حاسوب جياز ال 
 , ومزود ايضا ببرنامج لحساب النسبة المئوية لوزن المكونات .

تقابل مكونا موافقا من الزيت العطري , سجمت أطياف  GC/MSان كل قمة من قمم 
                                  مت مقارنتيا حاسوبيا باالطياف المخزنة في المكتبة.الكتمة لكل القمم )المكونات( وت

( وىو احد مكونات 0طيف المكون رقم )  (2)لتوضيح إثبات اليوية عمى الشكل رقم 
 الزيت العطري لمعينة الغضة المستخمصة باليكسان النظامي .

 لخاص بو . ا  RTاعطتنا اسم كل مكون وال  (2)وفي الشكل رقم 

 RTبينين( الذي اعطى ال  -)الفا  α-pinen( مثال ىو 0ن المكون رقم )أ يالحظحيث 
 ( .2كما ىو مبين في الشكل رقم ) 4.100  

الطيف رقم  يضاً ,أ %4.17ونسبتو   α-pinenالجدول ان ىذا المركب ىو  يبينوكما 
 .04.444ىو  RT( والذي زمن االمساك لو 5( كما وضح في الشكل رقم )01)

% وىو 62.79ىو مكون االنيتول والذي يشكل  01نجد حسب المكتبة ان الطيف رقم 
   المكون االساسي في نبات الشمرة .
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نجد من الشكل رقم , ية الغضة المستخمصة ببخار الماء مكونات العينة الثانلناخذ احد 
االنيتول الذي لو زمن امساك  يمثل 04.213والذي لو زمن امساك  8قم ( ان الطيف ر 6)

 %62.16ويشكل نسبة  04.213

 المناقشة:النتائج و -4

 النتائج:

الشمرة  تبين ان نسبة الزيت العطري من عينة المجموع الخضري لنبات -0
% من وزنو , بينما 3المستخمص بواسطة النقع باليكسان النظامي تساوي 

نسبة الزيت العطري من عينة المجموع الخضري المستخمص باستخدام 
 % من وزنو.3,6الجرف ببخار الماء تساوي 

مركبات  01تبين ان الزيت العطري المستخمص باليكسان النظامي يحوي  -4
,ستة منيا وحيدة التربين حمقية ومركبين من االيترات الفينولية باالضافة الى 

 مركبين من زمرة االسترات . 

بينما في العينة الثانية المستخمصة بالجرف ببخار الماء ان الزيت العطري يحوي عمى 
,اربع مركبات وحيدة التربين حمقية وثالثة مركبات من االيترات مركب كيميائي  02

الفينولية ومركب من مجموعة السيسكي تربينات باالضافة لوجود ثالثة مركبات من طبيعة 
 استرية ومركب غولي ثنائي التربين ومركب حمضي ومركب غولي.

نتين تبين ان االنيتول ىو المركب االساسي في الزيت ونسبتو في كمتا العي -3
 % من وزن الزيت العطري .62مرتفعة وتبمغ حوالي ال 

تبينان نسبة المركبات التربينية وحيدة الحمقة في العينة االولى اعمى منيا من  -2
 العينة الثانية 
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 كما تبين ان نسبة االسترات في العينة االولى اقل منيا في العينة الثانية  -4

لمعينة االولى والثانية ىناك اختالف ممموس بين مكونات الزيت العطري  -6
وىذا يعزى الى اختالف شروط االستخالص والى عوامل بيولوجية وكيميائية 

                             متعددة .

فالعينة الثانية يتواجد بيا بعض انواع من المركبات مثل السيسكي تربينات وغول ثنائي 
 ة االولى.التربين ومركب غولي ومركب حمضي غير متواجدة في العين

ان تاثير كل من الزيت العطري من العينتين لو نفس التاثير عمى الجراثيم  -7
( والعنقوديات الذىبية   E.Coliالعصيات الكولونية ) االيشرشيا كولي 

 والذي ىو تاثير مثبط لمجراثيم.
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 (1الشكل رقم )

 المستخلص من نبات الشمراكروماتوغرافٌا الطبقة الرقٌقة للزٌت العطري 
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 (2الشكل رقم )

 تأثٌر الزٌت العطري على جراثٌم العصٌات الكولونٌة
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 ( 3الشكل رقم )

 تأثٌر الزٌت العطري لنبات الشمرا على جراثٌم العنقودٌات المذّهبة
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 :   مكتبة اطياف الكروماتوغرافيا الغازية1الشكل 

 

 :   الطيف الخاص للعينة المستخلصة بالهكسان النظامي1الشكل             
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 :   الطيف الخاص للعينة المستخلصة بالجرف ببخار الماء1الشكل 
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 المناقشة:

ثبات اليوية لكل من مكونات الزيت العطري لمعينتين المستخمصتين من  بعد التحميل وا 
 باليكسان النظامي وبواسطة الجرف ببخار الماء تبين :النبات الغض بواسطة النقع 

 أوآل:

المستخمص من المجموع الخضري اليوائي الغض المستخمص بالنقع طري إن الزيت الع
 مركبات , وقد تم إثبات ىويتيا وىي : 01باليكسان النظامي يحوي 

تري ميتيل -4,6,6وىو  C10H16 -% 4.17بينين ونسبتو  -الفا -0
 ( ىيبتان )وحيد التربين الحمقي(          0,0,3) سيكمو بيسكمو

-3-ميتيل-7وىو  C10H16 -% 0.02ميرسين ونسبتو  –بيتا  -4
 اوكتادين )وحيد التربين (         -0,6-ميتيمين 

 –ايتيل (  -0-ميتيل  -0) -0-ميتيل  -2 –( ىكسان 0,3بيسيكمو ) -3
بيسكمو –ايل -4-ميتيل البروبان -2% وىو 4,43دي ىيدرو ونسبتو 

 اين )الثوجين(-4-ىكس–( 0,3)

-0-وىو: سيكموىيكسين C10H16% 3,37)+( سيمفيسترين ونسبتو  -2
   -4ميتيل

 ديين ) وحيد تربين حمقي( -8, 6-مينتا-Mميتيل ايتينيل ( أو يسمى -0)   

-7,3,0-دي ميتيل-7,3وىو:  C10H16% 0,41أوسيمين ونسبتو  -4
  اوكتاترين )وحيد التربين سمسمة مفتوحة( 
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نان -4-تري ميتيل-C10H16O  :3,3,0% 9,9فنشون ونسبتو  -6
 كامفانون )وحيد تربين حمقي خموني(              

ميتوكسي  2-ألميل-0وىو:  C10H12O% 8,07ايزو انيتول ونسبتو  -7
 بنزن ويسمى تشافيكول ميتيل ايتر )من التربينات االيترية(     

( 4,4,0: بيسكمو ) C12H20O2% 0,16يل اسيتات نسبتو فينش -8
 خالت(      -تري ميتيل اسيتات )استرات -0,3,3-اول-4-ىبتان

% وىو 3,29نوربومانيل اسيتات نسبتو  -4-( ثالثي ميتيل 0,3,3) -9
 يسمى فينشيل اسيتات ) من الخالت(     

-2-ميتوكسي -C10H12O  :0% 62,79أنيتول نسبتو  -01
 ن )التربينات االيترية(  بروبينيل البنز 

% من وزن 44,4في ىذه العينة تشكل المكونات التربينية وحيدة الحمقة نسبة تساوي 
% من وزن الزيت 73,36الزيت العطري , بينما يالحظ أن االيترات الفينولية تشكل نسبة 

)الخالت( تشكل  العطري متمثمة بالمركب الرئيسي وىو االنيتول , ايضا نجد ان االسترات
 % من وزن الزيت العطري.2,44نسبة 

الزيت العطري المستخمص من المجموع الخضري اليوائي لمعينة الثانية المستخمصة ثانيا: 
 مركب ىي: 02بطريقة الجرف ببخار الماء , يحوي عمى 

اين ونسبتو -4-( ىكسين0,3ميتيل بيسكمو )-2-ايزوبروبيل-0 -0
3,86 %C10H16 ين الحمقي مركب وحيد الترب 
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ميتيل -4-ايزوبروبيل-0% وىو: 0,40ونسبتو  C10H14اوسيمين  -4
                                 (بنزن )وحيد التربين الحمقي

ميتيل -0)4-ميتيل0% : 3,74ونسبتو   C10H16سيمفسترين     -3
 فينيل( سيكمو ىيكسين )وحيد التربين الحمقي(      

نان -4-تري ميتيل-3,3,0% : 4,07ونسبتو  C10H16Oفنشون  -2
 كامفانون )وحيد التربين حمقي خموني(    

ميتوكسي -2-ألميل-C12H20O2  :0% 8,67ايزو انيتول ونسبتو  -4
 بنزن )تربينات ايترية(     

( 4,4,0: بيسكمو ) C12H20O2%  1,89فينشيل اسيتات ونسبتو  -6
 خالت(-تري ميتيل اسيتات )استرات -0,3,3-اول-4-ىبتان

% 2,60نوربومانيل اسيتات ونسبتو  -4-ثي ميتيل ثال –( 0,3,3) -7
 الخالت( -ويسمى فينشيل اسيتات ) من االسترات

بروبينيل -2-ميتوكسي -C10H12O  :0% 62,16انيتول ونسبتو  -8
 البنزن )التربينات االيترية(   

( 3,0سيكمو بينتا ) -C15H24  :0% 0,17كوبيبين ونسبتو  -بيتا -9
 لسيسكي تربينات      ( بنزن من ا4,0سيكمو بروبا )

 % :0,67ونسبتو  C12H14O4االبيول  -01

 ميثيممين دي أوكسي بنزن )االيترات التربينيية(    -2,3-دي ميتوكسي-4,4-ألميل -0   
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ول -0-ىكساديكين -4-رباعي ميتيل -(04,00,7,3) -00
 % )مركب غولي(0,44ونسبتو 

 %       4,03ونسبتو  C20H40Oفيتول  -04

 3% : حمض دسم يحوي 1,86ونسبتو  حمض المينولينك -03
 (3روابط مضاعفة )اوميغا 

ميتيل ىيكسيل( استر بنسبة -4حمض ىكسان ديوئيك , بيس) -02
1,86% 

%( من وزن 72,2نالحظ من ىذه العينة ان مركبات االيترات الفينولية تشكل نسبة كبيرة )
المركبات وحيدة  الزيت العطري متمثمة بمركب االنيتول و االيزوانيتول, بينما نالحظ ان

% من وزن الزيت العطري حيث انيا اقل من نسبتيا 03,99التربين الحمقية تشكل نسبة 
 في العينة االولى بشكل بسيط

% من وزن 0,17بينما نالحظ وجود مركب من طبيعة السيسكي تربينات وىو يشكل نسبة 
 الزيت العطري وىو غير موجود بالخالصة االولى.

% من وزن 6,36ركبات من طبيعة استرية )خالت( نشكل نسبة م 3ايضا نالحظ وجود 
 الزيت العطري وىي اعمى من مثيمتيا في العينة االولى.

باالضافة لوجود مركبات غير موجودة في الخالصة االولى مثل مركب الفيتول وىو غول 
% من وزن الزيت العطري, وحمض المينولينيك بنسبة 4,03ثنائي التربين ونسبتو 

1,86 %. 

 % من وزن الزيت العطري.0,44واخيرا مركب غولي يشكل نسبة 



 الدكتور عماد الحداد       2016 -  3العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

11 
 

 والتوصيات: االستنتاجات-5

ان الزيت العطري المستخمص من نبات الشمرة المأخوذ من البيئة السورية يمكن  -1
 . ان يعطي مركبات مختمفة وبنسب مغايرة حسب طريقة االستخالص

ان طريقة الجرف ببخار الماء ىي من الطرق االفضل لمحصول عمى الزيت  -2
العطري من نبات الشمرا حيث نستطيع ان نحصل عمى أكبر عدد من المكونات 

 .الفعالة 

ان المكون الرئيسي في الزيت العطري ىو االنيتول والذي تعود اليو معظم  -3
 .التاثيرات الدوائية

التي ذكرناىا ىو تأثير مثبط لمجراثيم وخاصة من أىم التاثيرات لمزيت العطري  -4
 .عمى جراثيم العنقوديات الذىبية والعصيات الكولونية 

البيئة السورية غنية جدا بمثل ىذه االعشاب الطبية والتي يجي عمينا دراستيا  -5
لتصبح عقاقير دستورية بما تحتويو من مكونات دوائية يمكن االستفادة منيا طبيا 

. 

ذائية ايضا يجب االكثار من استخداميا في طعامنا فيي من ىذه االعشاب الغ -6
أىم مضادات االكسدة ومن مضادات السرطان الوقائية باالضافة لكونيا من 

 .االغذية ذات الطعم الزكي

نبات الشمرا يحتوي عمى مركبات دوائية كثيرة غير الزيت العطري فيي تحتوي  -7
تامينات مختمفة لذلك نوصي عمى مركبات فالفونوئيدية ومركبات فينولية وفي

 بدراسة ىذه المكونات دوائيا.
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