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دراسة الصفات الكيميائية والفيزيائية للبابونج واستخدام تقنية كروموتوكرافي الطبقة الرقيقة 

 لتشخيص محتواه من السكريات االحادية

 

 عالء عائد عبيد                             عفاف عبد الرحمن ايوب

 كلية الزراعة /جامعة بغداد

 

 الخالصة :

العمليةالى دراسة بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية آلزهارالبابونج  يهدف هذا البحث من خالل التجارب

Matricaria chamomilla فقداستخدم في هذا البحث مطحون البابونج .وتقدير محتواه من السكريات اآلحادية

والرماد الكلي المتوفر في األسواق المحلية, وتم دراسة الصفات الكيميائية وتقدير محتواها في النموذج  من الرطوبة 

% على التوالي, كما تم تقدير الرماد 1.5% و 11.16% و 4.84ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية وكانت مقدارها 

ملغم / غم على التوالي .  تم تقدير بعض 30.07ملغم / غم و 58.71الذائب بالماء والذائب بالحامض وكان مقدارهما 

االنكسار والكثافة واللون واللزوجة واألس الهيدروجيني  وكانت قيمتها  الخصائص الفيزيائية له  ومنها معامل

على التوالي .تم تقدير نسبة السكريات المختزلة  4بويز و 8.9177, 0.218و 3غم / سم 0.9938,  1.3355

 TLC  Thin% على التوالي .كما تم استخدام تقنية كروموتوغرافي الرقائق 1.4% 20والبروتين وكانت قيمتها 

Layer Chromotography    لتشخيص السكريات المختزلة االحادية وظهرت بقع واضحة تدل على وجود

االشعة تحت الحمراء لتشخيص المجاميع الفعالة للمركبات   FTIRالفركتوز والكلوكوز. كما استخدمت تقنية 

  .هيدروكسيلية والكاربوكسيليةوظهر إحتوائها على بعض المجاميع اآلليفاتية  وال النمودج العضوية الموجودةفي

                                                                                               

STUDY THE CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF 

chamomile,Identification of its
,
 reducing sugar by thin layer 

chromatographyTechnique 

Alaa A.Obaid                                                          Afaf A.Ayoub 

 

ABSTRACT : 

The aim of this research was to study and determined some physical and chemical 

properties of local Matricaria chamomilla One of the chemical properties are Moisture, 

total ash percent  and total soluble solids .Which were 4.84%,11.16%and 1.500% 

respectively .As well as soluble ash in water and acid was estimated as 58.71 mg/gm 

30.07 mg /gm  respectively.On the other side physical properties was studied like 

refractive  index (RI),density ,color , viscosity and pH and their values were 

355,0.9938gm/cm
3
,0.218,8.9177 poise and the p

H
  value was 4.0 respectivelyPercent of 

reducing sugar and proteins were determined and their value 20%,1.4% respectively.Thin 

layer chromatography(TLC) technique was used to detect mono reducing sugar and was 

gave clear spots indicating about glucose and fructose.FTIRtechnique 

for infrared  was used as a finger print about the active gradient of organic compound in 

the research samples,like aliphatic,hydroxyl,carboxyl groups. 
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 : المقدمة

بالرغم من ان المركبات الكيميائية واالدوية والعقاقير الحديثة المصنعة والمنتجة معمليا ذات فعالية عالية لعالج الكثير 

 ح ذو من االمراض مع رخص ثمنها وكثر انتاجها اال انها ذات اثار جانبية خطيرةعلى صحة اآلنسان,   فهي سال

حدين قد تفيد وتضر في الوقت نفسه اذا استمر العالج لفترة طويلة لذلك بدات العودة الى الطبيعة واالعشاب والعالج 

نظرا لفوائدها الجمة بما تحتويه من عناصر غذائية باالضافة الى المواد الفعالة الطبيعية التي تحتويها والتي   بالنباتات

االمراض ,وليس لها اثار ضارة باالنسان او بصحته ,ويُعرف النبات الطبي باحتوائه من   تساعد في الوقاية والشفاء

في عضو او اكثر من اعضائه المختلفة على مادة كيمائية واحدة او اكثر بتركيز منخفض او مرتفع ولها القدرة 

اعطيت للمريض اما  الفسيولوجية على معالجة مرض معين او على االقل تقلل من اعراض االصابة بهذا المرض اذا

سيرتها االولى في   في صورتها النقية بعد استخالصها من المادة النباتية او اذا ما تم استخدامها وهي مازالت على

 (Charles  1998, 2003وأخرون  Alam)صورة عشب نباتي طازج او مجفف او مستخلص جزئيا .

اسابيع من انباته ,  8-6ة النمو كثيرة التفرع ويزهر بعد سم , ساقه سريع 50-15البابونج نبات عشبي ارتفاعه حوالي 

واوراقه متناوبة ريشية ومجزأة الى اقسام صغيرة متطاولة خيطية , للنبات رائحة منعشة مميزة , النورة واالزهار 

ائق المحيطة بيضاء اللون واالزهار الداخلية انبوبية لونها اصفر , يعيش في الحقول وعلى اطراف االودية والحد

  .(2010واخرون  Hassanالمنزلية .)

وهو النوع البري ,الجزء المستخدم منه هو االزهار  Matricaria chamomillaيعرف البابونج علميا بإسم 

%  من االزهار الجافة والمادة الفعالة في هذا الزيت 1.5المتفتحة , ويحتوي كيميائيا على زيت طيار تصل نسبته الى 

يعود التاثير الصحي الشافي للبابونج لوجود مادة  (2011واخرون Rahimi  ن االزرق .)هو مركب الكامازولي

االزولين التي من خواصها انها كزيت الزيتون الذي يحتوي على حوامض دهنية غير مشبعة كثيرة االلفة الكيميائية 

 سريعة األرتباط بالمواد األخرى لتركيب مواد نافعة منها

(,من األمراض التي يعالجها البابونج هو يمكن استخدامه في األسعافات األولية في حالة  2011) عبد هللا وياسر 

األسهال أو المغص المعوي والمعدي ومغص المرارة , كما كثير الفائدة في تخفيف آالم الطمث وطرد الغازات 

الت الصدرية والرشح الرئوي) المتولدة في األمعاء وتهدئة األعصاب, يمكن استخدام أبخرة البابونج في معالجة النز

Michael & Beth 2010   كما يستخدم ماء البابونج في معالجة العينين وغسلها جيدا  , كما يمكن مزج البابونج . )

 (Pelletier 2002 و Srivatava & Gupta) 2007 بأعشاب طبية أخرى الستعماالت طبية ودوائية  

 

                                  المواد وطرائق العمل                    

 تقدير الرطوبة                                                                                              -1

غم من النموذج ووضعها في جفنه خزفية داخل فرن 2لتقدير الرطوبة , وذلك بأخذ    AACC,2000اتبعت طريقة 

حاوي على هالم  Desicaterلمدة ساعة واحدة  , بعدها وضع النموذج في مجفف زجاجي  م   120درجة حرارة 

وبعد الوزن أعيد النموذج إلى الفرن لمدة ساعة أخرى , وبعد وضعه ثانية في المجفف  Silica gelالسيليكا  

 س الوزن الجاف . الزجاجي تم وزنه مرة أخرى للحصول على وزن ثابت وحسبت النسبة المئوية للرطوبة على اسا

 

        تقدير الرماد                                                                                                                  -2  

      WHO    1998تم تقدير الرماد الكلي والرماد الذائب بالحامض والرماد الذائب بالماء حسب الطرق الواردة  في 

       

 تقدير نسبة الرماد الكلي : -1-2

غم من مسحوق النموذج ووضعت في جفنه خزفية وتم حرقها  2قُدر الرماد الكلي حسب الطريقة اعاله وذلك باخذ   

م  إلى أن تحول لون النموذج إلى الرمادي المائل للبياض وبعد  500على حرارة Muffle furanceفي فرن الحرق  
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فنة في مجفف زجاجي حتى بردت ثم وزنت وقدرت النسبة المئوية للرماد في النموذج على أساس ذلك تركت الج

 الوزن الجاف     

                                                                                          

   في الحامض : ائبتقدير الرماد الذ-2-2

إلى الجفنة الخزفية N 2زمل من حامض الهيدروكلوريك بتركي 2.5الحامض , أضيف آلجل تقدير الرمادالذائب ب   

دقائق بعدها غسلت  5وسخنت بهدوء لمدة  Watch glassالحاوية على الرماد الكلي , ثم غطيت بزجاجة ساعة 

 Ashless filterمل من الماء الساخن ورشح المحلول باستعمال ورق الترشيح الخالي من الرماد  5الجفنة ب 

paper  ائبة  الى جفنه خزفية جافة وموزونة سابقاً , وجففت ذومن ثم نقلت ورقة الترشيح مع ما تحتويه من مادة غير

دقيقة ثم وزنت وحسب محتواها من الرماد  30ثم حرقت في فرن الحرق  بعدها تركت الجفنة في مجفف زجاجي لمدة 

 حوق النموذج     الذائب بالحامض بوحدات الملغرام لكل غرام من مس

 

 تقدير نسبة الرماد الذائب بالماء :-2-3

دقائق ,بعدها رشح  5مل من الماء المقطر إلى الجفنة الحاوية على الرماد الكلي  وسخن المحلول لمدة  5أضيفت 

إلى جفنة  المحلول باستعمال ورق الترشيح الخالي من الرماد , ثم نقلت ورقة الترشيح الحاوية على المادة غير الذائبة

م   ثم تركت في مجفف زجاجي ووزن  500دقيقة وبدرجة حرارة  15موزونة سابقاً وحرقت في فرن الحرق لمدة 

المتبقي تم حساب نسبة الرماد الدائب في الماء من الفرق بين مقدار الرماد الكلي والمتبقي في الجفنة وتم التعبير عنه 

 بوحدات الملغرام لكل غرام نموذج . 

 ير الرقم الهدروجيني تقد -3

مل من الماء المقطر بواسطة خالط  50غم من مسحوق النموذج مع  5وذلك بخلط AOAC  1990اتبعت طريقة 

وجرى متابعة درجة الحرارة خالل PHدقائق ثم رشح الخليط وقدر الرقم الهيدروجيني باستعمال  10كهربائي لمدة 

 القراءة .

                                                                   

 لونتقدير ال -4

 600, 450لتقدير اللون , بأخذ القراءة الضوئية على طولين موجيين  ) Kenneth ,et al1974 أُتبعت طريقة 

مل حجم الخلية ( . ويكون المصدر هو الماء المقطر ويجري التعبير عن وحدات اللون  1نانومتر ( للنموذج السائل )

 لة اآلتية  بالمعاد

Color unit= 100 (A450 –A600 ) / C  

 إذ إن : 

A450   نانومتر 450: االمتصاص الضوئي على طول موجي 

A600   نانومتر 600: االمتصاص الضوئي على طول موجي 

C  مل ( 100/: التركيز )غم 

 

 تقدير البروتين  -5 

 20من مسحوق النموذج وهضمها حرارياً بإضافة غم  2لتقدير البروتين الكلي بأخذ AOAC ,1990طريقة  أُتبعت

مع وحدة  Automatic nitrogenمل من حامض الكبريتيك المركز ومن ثم استعمال جهاز كلدال المكون من وحدة 

وحسبت نسبة البروتين في النموذج   LX - 800مع طابعة نوع  667نوع  Dosimatوحدة  343سيطرة نوع 

  6.25بضرب الناتج في العامل 
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 االنكسار  نسبة المواد الصلبة الذائبة ومعاملتقدير-6 

مجهز من شركة   Abbe Refract meterاستعمل جهاز تقدير نسبة المواد الصلبة الذائبة ومعامل االنكسار نوع 

Karl Kolb   م  . 20وعدلت درجة القراءة على درجة حرارة 

 

 المركبات الفينولية الذائبة الكلية تقدير -7

مل ماء  450غم من النموذج وإضافة  20باستعمال   AOAC  15- 055  2000فقاً للطريقة الواردة فيقدرت و

حتى ظهور اللون   1N  KMnO4والتسحيح مع  Indigo carmineمل من محلول  25إليها ثم إضافة 

المعاملة نفسهاما عدا  ( للتسحيح يؤخذ نموذج أخر ويعاملXاآلصفرالذهبي داالً على انتهاء التفاعل , ويسجل الحجم )

 25مل من الراشح  مع  25دقائق ثم ترشيح ويؤخذ  10غم كاربون فعال مع التحريك لمدة  1لين واؤغم ك 1إضافة 

حتى ظهور  1N  KMnO4مل من الماء المقطر , ثم التسحيح مع   750و  Indigo carmineمل من محلول  

 تحسب بالفرق بين العينتين  إذ إن :اللون األصفر الذهبي داالً على انتهاء التفاعل و

 0.00146gmTotal phenolic compound =1ml kMno4 

 

لتقدير   1987اينون المأخوذة من داللي والحكيم  –اتبعت طريقة لين تقدير السكريات الكلية والمختزلة :  -  8

 .السكريات المختزلة والكلية 

 

 Thin layerكروماتوغرافي  الطبقة الرقيقة   ةاآلحادية باستعمال  تقني السكرياتتشخيص بعض  -9

chromatographic    ( TLC) 

 Silicaالمحورة إذ استعملت الوا ح زجاج جاهزة من رقائق السيليكا  من نوع   Egan ,et al 1976اتبعت طريقة 

gel G ( سم وبسمك 20˟ 10بأبعاد )م  ولمدة ساعة ونصف  110ملم جففت ونشطت في فرن على حرارة  0.2

سم من  1(وبوجود نماذج قياسية على بعد  3للتخلص من الرطوبة  , وضعت نماذج سائل النموذج )بتركيز ملغم/ سم

( . أجريت عملية التجفيف المباشر للبقع باستعمال مجفف الحراري .  10µɭحافة اللو ح وبشكل بقع متساوية الحجم )

على التوالي كطور متحرك لفصل !:1:5: ماء مقطر بنسبة  بروبونالل استعمل خليط من خالت االثيل :  كحو

سم من مكان وضع النماذج  15السكريات ,شبع إناء الفصل بخليط المذيبات قبل نقل اللو ح إليه ترك المذيب  ليصعد 

بالماء  ائبةذال  Naphthoresor cinol% 0.2وجفف اللو ح بحرارة المختبر. رشت الرقائق بعدها بخليط يتألف من 

 دقائق إلظهار البقع .  5م  لمدة 120( ثم سخنت على حرارة 9:1%  وبنسبة حجميه )85وحامض الفسفوريك 

 

في دراسة اطياف األشعة تحت  1990وأخرون   Silverstienتم استخدام طريقة  : التشخيص العضوي الطيفي -10

في   Shimadzu( بجهاز  (Forier Trasformation of Infra Red FTIRتقنية الحمراء للنموذج باستخدام 

 كلية العلوم / جامعة بغداد

 

 النتائج والمناقشة :

( النسب المئوية لبعض المؤشرات الكيميائية والفيزيائية للمكونات األساسية الموجودة في هذه ازهار 1يوضح جدول )

الجاف , في حين كانت نسبة الرماد  %  على أساس الوزن4.8البابونج , وتبين من النتائج أن المحتوى الرطوبي هو 

ملغم / غم    30.07ملغم/غم ,والرماد الذائب بالحامض هو 58.71l%  ومقدار الرماد الذائب بالماء 11.16الكلي 

 على أساس الوزن الجاف .  
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 ( التحليل الكيميائي والفيزيائي للبابونج1جدول )

 

 المقدار ووحدته المعاملة 

 %4.48 الرطوبة 

 %  11.16 ماد الكلي الر

 ملغم / غم   58.71 الرماد الدائب بالماء 

 ملغم/غم 30.07 الرماد الدائب بالحامض 

 1.5 المواد الصلبة الدائبة الكلية 

 1.3355 معامل االنكسار 

 غم/ مل0.9938 الكثافة

 0.218 اللون 

 8.9177 اللزوجة 

 4.0 األس الهيدروجيني 

 %20 السكريات المختزلة 

 %1.4 البروتين 

 ملغم0.0211 المواد الفينولية الذائبة الكلية

 

وهو المشتق من أنسجة النبات , والرماد   physiology Ashإن الرماد الكلي يتضمن كال من الرماد الفسيولوجي 

لسطح  وهو المتبقي من المواد الخارجية مثل الرمال والتربة الملتصقة non-physiology Ashغير الفسيولوجي 

  WHOالنبات .ينما تحدد نسبة الرماد   الذائب بالحامض كمية السليكا الموجودة في الرمال والترب السليكونية ) 

م600-500         ويظهر الرماد بعد حرق المادة العضوية في الغذاء الى درجة حرارة  0(1998
5
)داللي والحكيم  

1987) 

صلبة الذائبة الكلية التي تمثل معيار لجميع المواد المذابة في الغذاء ما عدا كما يظهر من النتائج ان نسبة المواد ال 

بويز على   8.9177واللزوجة  3غم/سم 0.993والكثافة  1.3355% ,  ومعامل األنكسار  1.5الماء قد بلغت حوالي 

 المادة الغذائية .التوالي وجميعها تمثل معايير فيزوكيميائية تعود الى طبيعة ارتباط المواد الموجودة في 

Pويظهر أيضا ان الرقم الهايدروجيني لمحلول هذه البذور
H

( وهذا يعني ان محاليلها المائية تميل 4.0قد بلغت قيمته ) 

 . 0.218%  ودرجة اللون 1.4006الى الحامضية .  كما بلغت نسبة البروتين 

المعروف ان السكريات المختزلة هي % , و20في حين اظهرت النتائج ان نسبة السكريات المختزلة قد بلغت 

سكريات احادية الديهايدية أو كيتونية ومن اهمها الكلوكوز , المانوز , الكاالكتوز , الفركتوز , وهذه السكريات تلعب 

درا حيويا في التمثيل الغذائي وإن محتواها في أزهار البابونج يعني امكانية تنقلها لمستويات الكاربوهيدرات في 

لغذائية والحيوية وبالتالي السيطرة على األمراض التي يمكن ان تصيب الجسم وتحد من فعالية هذه األنظمة ا

 (Srivatava & Gupta    2007االمراض , خصوصا أمراض السرطان   )

 Thin layer chromatography وما يؤكد وجود هذه السكريات هو تحليل كروموتوكرافي الطبقة الرقيقة 

TLC(1نج .) شكل آلزهار البابو 

إن طرائق الكروموتوكرافي تعتمد على توزيع المادة المراد فصلها بين طورين احدهما ثابت واالخر متحرك , وفي 

كروموتوكرافي الطبقة الرقيقة يكون الطور الثابت على هيئة طبقة رقيقة مفروشة بالتساوي على قطعة من الزجاج أو 

ارة عن مذيب معين أو خليط من المذيبات واختياره  يعتمد على نوع المادة األلمنيوم , أما الطور المتحرك فيكون عب

المراد فصلها , اذ ان القطبية تزداد بزيادة المجاميع الفعالة وتقل بزيادة الوزن الجزيئي وبذلك فإن القطبية تمثل العامل 

 االساس في تحديد درجة الذوبان .
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 الموجودة األحادية)سم( لنماذج بقع السكريات  Rfيبين قيم المسافات البينية   2جدول رقم 

 في البابونج

 

 Rfقيم المسافات البينية  السكريات اآلحادية ت    

 0.6 الكلوكوز 1

 0.75 الفركتوز 2
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( , ووجود مجموعة O-Hوبما ان السكريات مركبات قطبية الحتوائها على مجاميع متعددة من الهيدروكسيل )

( ,فقد أظهرت هذه الطريقة ان السكريات االلديهايدية )  2000اللديهايدية أو الكيتونية ) النداوي ا C=Oاالكاربونيل 

الكلوكوز ( تعطي بقعة زرقاء اللون , في حين السكريات الكيتونية )الفركتوز (تعطي بقعة حمراء غامقة اللون , 

 .(2على التوالي )جدول 0.75و   0.6 لهذه المكونات بالمقارنة مع نموذج قياسي وكانت Rfواحتسبت قيم 

(عدة امتصاصات مميزة والتي يتم فيها االستدالل 2)شكل   FTIRاظهرت مطيافية االشعة تحت الحمراء بتقنية ال

الى التركيب الكيميائي للمكونات االساسية ومنها  باألصلعلى المواقع الفعالة الموجودة في البابونج والتي تعود 

( , وقد لوحظ وجود تقارب في قيم 3ها والبروتين والفيتامينات كما هو موضح في جدول )الكاربوهيدرات ومشتقات

( التي تعود الى الحوامض الكاربوكسيلية أو O-Hالبعض منها وظهور مواقع فعالة لحزم امتصاص متمثلة بالتركيب )

وااللديهايدات والكيتونات  ( التي تعود الى االسترات والحوامض الكاربوكسيليةC=Oالكحول أو الماء ومجاميع )

 (2008( التي تعود الى التراكيب االليفانية أو االروماتية الموجودة في البابونج . )الموسويC=Cومجموعة )

 

 FTIR( يوضح ترددات اهتزاز االشعة تحت الحمراء للمجاميع الفعالة في البابونج بجهاز   3جدول )

 

 المالحظات ةخواص الحزم موضع ظهور الحزم المقاسة عمليا

 O-Hتردد مط مجاميع  قوية عريضة 3363

 المثيل المعوضة C-Hتردد مط  قوية حادة 2923

 C-O-Hتردد مط  ضعيفة 1735

 C=Oتردد مجاميع  قوية عريضة 1635

 C=Cتردد مجاميع  متوسطة 1419

 غير المتناظر C-Oتردد مجاميع  ضعيفة 1249

 Xهاليدات  –مط  ضعيفة 617

 

 
 

 FTIR( يمثل ترددات االشعة تحت الحمراء للمجاميع الفعالة للبابونج بتقنية  2 شكل )
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