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 التركيب الكيميائي و التغذوي لنبات الكركم       
  عصام عبدالرزاق   نور رفاه رزوق حميد    عبدالمنعم حمد مجيد

 كمية التربية -جامعة سامراء 
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 الخالصة: 
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 6/5/3002تبسَخ انقجىل: 

 3033/   /    تبسَخ انُشش:

 

DOI: 10.37652/juaps.2015.127651 

القريم التغذايرة تقردير مىترا  ، تم استخدام مذيبات عدة لغرض اجرراء الكوراتات الترسريبية ادسرتددلية 
ينرايي ميير  السرم ا ، المييرانا ، ادييرانا ، ادسريتا ، االمذيبات هي خرتت اديير ، العناصر تي نبات الكركم

كمررذيبات لتىرررير مستخمصررات جررذامير الكررركم عمررج الترتيررب ااجريررت الكورراتات ادسررتددلية  ااكسرريد االمرراء
، السررررترايدات، ال تتانيرررردات، )القمايرررردات تقررررد ظحررررر اىتاايحررررا عمررررج، لممجرررراميف ال عالررررة ترررري المستخمصررررات

، األمينيررررة الىرررررة الكاينانررررات ادىمرررراض ، الصررررابانيات، ينرررراتالكيامار ، التانينررررات، التربينررررات، الكرباهيرررردرات
 .״اناعررا ״ال يناليررةو ااختم رت المستخمصررات تري مىتااهررا مر  المجرراميف ال عالرة كمررا الكمرري االمركبرات  البرراتي  

، نسربة الكرركمي  تري مسرىان النبرات، التانينرات، ال تتانيردات، )المركبرات ال يناليرة قدرت كر  مر  المركرررانات
الكىرالي  نسربة المرا  تري المسرتخمص ، الكركمي  تي المسرتخمص ادييرر ، لكركمي  تي المستخمص الكىاليا

و 0.70±11..00اديير و ااوارت النتراي  الرج ا  تركيرز المركبرات ال يناليرة ) ا نسبة الما  تي المستخمص 
تررررررررري ىررررررررري  كرررررررررا  تركيرررررررررز % و9..1± (8.873نسررررررررربة ال تتانيررررررررردات كانرررررررررت، مررررررررر 011ممغرررررررررم/

 (2.490تررري مسرررىان النبرررات تبمغرررت امرررا نسررربة الكرررركمي ، غرررم011و ممغرررم/6.706±360.752التانينرررات)
الكرركمي  تري المسرتخمص ادييرر ) ، %و24.6841.00±الكركمي  تي المستخمص الكىالي)، و±1.198%

ادييررررررررررررر  كانررررررررررررت  الكىررررررررررررالي ا المسررررررررررررتخمص  نسرررررررررررربة المررررررررررررا  ترررررررررررري المسررررررررررررتخمص ، و%.±1.1501.1
3243.5)±07.67قرردرت كميررة الرطابررة اتركيررز الكرباهيرردرات االبررراتي   و عمررج الترراالي.0.00±0.0 )، و

 الراز  أسراس عمرج االقيمرة السرعرية الخرام االزيرت الكمري اادليراخ الخرام االرمراد الكمري امىترا  النترراجي 
تركيرررررز ، و %1.1.7±90.808االمرررررادة الصرررررمبة) ، %) 1.1.7±..6.0بمغرررررت الرطابرررررة ) ىيرررررث الجررررراخ

االنسبة الميايرة لمزيرت) ، % و7.707) اما البراتي  الخام تبمغ، غم011و غم/8.08± 06 الكرباهيدرات كا  )
 امرا نسربة الرمراد تكانرت، % و0..0±81..0.) تي ىي  بمغت نسبة ادلياخ المياية، % و...±1 607..

كيمررررا 098.690 )اترررم التاصرررر  الررررج ا  القيمررررة السررررعرية لجرررذامير نبررررات الكررررركم هرررري ، و8.861±1.10%)
مرايكراغرام/غرام  و...0..الباتاسريام ) اترم تقردير العناصرر النرزرة لنبرات الكرركم ىيرث بمرغ غرمو.011سرعرة/

و .08و مررررررررايكراغرام/غرام االىديررررررررد )..090و مررررررررايكراغرام/غرام يررررررررم الصرررررررراديام).70يميررررررررس المغنيسرررررررريام)
امرررررررا المنغنيرررررررز تكرررررررا   ام/غرامومرررررررايكراغر ...010امرررررررا الكالسررررررريام تقرررررررد ورررررررك  تركيرررررررزا)، مرررررررايكراغرام/غرام

و .7..، ...6، 01ومرررررايكراغرام/غرام ابمرررررغ تركيرررررز كررررر  مررررر  الرصررررراص االزنررررر  االكررررررادميام)01تركيرررررز )
%و.مر  النتراي  التري ترم الىصرا  عميحرا 08..0مايكراغرام/غرام عمج التاالي اما قيمة النتراجي  تقد وكمت)
دكسردة االطاقرة االمعراد  الرررارية لرذل  يجرب يتبي  م  البىث الىالي ا  الكركم مصدر غنري بمررادات ا

 .ادخالس بالنظام الغذايي لألنسا 

 

 انكهًبث انًفخبحيت:

 ، كركم
 ، مستخمص

 ، مجاميف تعالة
 .عناصر نزرة
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 المقدمة:
 السني  آدخ منذ ااسف نطان عمج الطبية النباتات استخدمت

 مر  العديرد اسرتخدام إلرج باإلرراتة الطبيرة الموراك  بعرض لمعالجرة
 البحرارات بنكحرة تمتراز التري تمر  اخاصة النباتية لممستخمصات الوعاب

 الزنجبيمية ال صيمة معمر م  هند  عوبها  االكركم، مكالكر  نبات مي 
العممري  اسرمس اورتن .״تاقعرا ״راأصر  اصرباغاا ًتابت جذار  سىين يستعم 

Curcuma   يعتبررر نرراع الرررر.و0)الكررركم العربرري الم ررظمرر Curcuma 
Longa  دىتاايرررس عمرررج عرررردد أكبرررر مرررر  أورررحر نررراع مرررر  أنرررااع الكررررركم

ىيث استخدم تي التركيبات الداايية اكمراخ ، المركبات الىياية ال عالة
 .  و.)غذايي باإلراتة إلج دخالس بمستىررات التجمي  

 قمايرداتىتا  الكرركم عمرج نراات  أيررية يانايرة محمرة مير  الي
الكتيكاسرريدات ا التانينررات امركبررات ىيايررة ، ال تتانيرردات، ال ينررادت ا

االترررري تكررررا  المسررررؤالة عرررر   الكركمينرررراتيىتررررا  عمررررج كمررررا ، و3)أخررررر  
%  90 %و اتتكررا  مرر  0– 0إعطرراء الكررركم لانررس األصرر ر اتوررك  ) 

 . وIII (4% كركمي   1.0ا IIكركمي   % 6ا  Iكركميررررررر  
كما يىتا  الكركم عمج كمية م  المااد الغذايية المحمرة االتري 

كذل  ، االبراتينات االدها  كالكرباهيدراتتوم  الناات  األيرية األالية 
اسررتخدم الكررركم . و5)االمعرراد  الررررارية  ال يتامينرراتيىتررا  عمررج بعررض 

تي البداية كناع م  أنااع التااب  يرم دخر  إلرج ادسرتخدامات الطبيرة بعرد 
ترري الطررب التقميررد  الوررعبي  تقررد اسررتخدم، و6)اكتورراخ تعاليتررس العتجيررة 

مررررررض ، سرررررعا ، زكرررررام، تقررررردا  الورررررحية، لمعالجرررررة اررررررطراب الصررررر راء
الررس تررهيير  ترري الىررد مرر   و7)التحرراب الجيرراب األن يررة، الرامرراتيزم، السرركر 

اكرررذل  مرررراد دلتحابرررات و8)التصرررمب اا دم المصررراىبة لمررررض النقررررس
 . و9)الم اص  امحدئ ألألم الكدمات اخمف الم اص  

ت البىاث خت  العقاد المنصرمة ىا  تعاليرة الكرركم بيناقد 
 ةامررراد و6) لألكسرردة مرررادةعمررج تعاليررة  اىتررااء الىيايررة االصرريددنية 
تررري الىرررد مررر   ألقررردر إ  لمكرررركم  اجررردىيرررث  و11-10) لرررألارام السررررطانية

العناصر المسرببة لمسررطا  تري برا  المردخني  اتخ ريض مسرتا  السرمام 
إلررج دار الكررركمي  ترري تخ يررخ توررا  الختيررا الناتجررة  باإلررراتةبالجسررم 

 اتاصرر  البرراىيا  بعررد دراسررة العناصررر الطبيعيررة الترري و8)عرر  الترردخي  
 

* Corresponding author at: Samarra University - College of 
Education  .E-mail address:  

 

تورجف ادنتىررار الررذاتي لمختيررا الخبييررة اتطايرهررا كجيرر  جديررد مرر  أدايررة 
أ  مادة "الكركمي " ذات خصايص صىية متميرزة اهري األكيرر  السرطا 

ا اتكسرير المرادة الاراييرة تعالية إذ أظحرت قدرة تريدة عمج تقمريص الختير
"DNA عاقة برمجة اإلوارات الخماية  . و12-13)" اا 

لعررتج إمررراض الجحرراز  تقررد اسررتخدم إمررا ترري الاقررت الىارررر
الاعايي القمبي االجحاز الحرمي الس خصايص مرادة لمبكتريا االجراييم 

مراض المناعة   . و15-14) (Autoimmune Disease) الذاتيةاا 
ترررم دراسرررة التركيرررب  تقرررد البايماجيرررة الكبيررررة لنبرررات الكرررركمانظررررا لألهميرررة 
 الكيميايي لمنبات.

 ق العمل:ائالمواد وطر 
 المواد:

مرر  ادسرراان المىميررة نبرات الكررركم  جررذامير الىصررا  عمررج ترم
المعوب الاطني العراقري تري أبري غريررب/  اصن ت م  قب لمدينة بغداد 

تىررررت ادسررررم ، الحييررررة العررررامة ل ىرررص اتصديررررن البررررذار/ ازارة الرزراعررررة
 Zingiberaceaeالتابعررة لمعايمرررة النباتيررة  Curcuma longaالعممررري 

خاصة ا ى ظرت تري قنراني مىكمرة  كحربايية يم طىنت بااسطة مطىنة
كما اسرررررتخدمت المرررررااد سرررررتعما .الغمرررررن بدرجرررررة ىررررررارة الغرترررررة لىررررري  اد

 الكيميايية ذات النقااة العالية ام  مناوئ عالمية.
 طرائق العمل:

 )األستداللية( الكشوفات الترسيبة-أ
عررر   بهسررتخدام الكورراتات الترسرريبية )ادسرررتددليةو تررم الكوررخ

 التانينرات، التربينرات، الكرباهيردرات، السرترايدات، ال تتانيدات القمايدات
، الكاينانررات، الصررابانيات، الكيامارينررات، المركبررات ال يناليررة، التربينررات

-06)ادىمرررراض األمينررررة االبراتينررررات بهسررررتخدام طرايررررن العمرررر  القياسررررية 

ىرررررت ، ة مستخمصرررات مررر  نبرررات الكرررركماذلررر  بعرررد تىررررير سرررت.و09
مرر و 100غررمو مرر  المررادة الخررام المطىانررة لمنبررات انقعررت ترري )(10بهخررذ

ينررايي مييرر  ، المييررانا ، ادييررانا ، ادسرريتا ، م )خررتت ادييرر ترري كرر  
  لمرررردة اربررررف اعوررررري ومغمرررريالمرررراء المقطررررر ال، (DMSO)السم اكسررررايد 

-Whatman Noبعرردها روررىت باسررتخدام ارن الترورري  نرراع ) سرراعة
 .أجريت الكواتات الخاصة عمج المستخمصات المىررةيم ، و5
التقدير الكمي لبعض المركبات األيضيية الاانويية بتسيتخدام الطيرق -ب

 المونية:
قرردر : Folin Ciocalteuيقرةبطر  تقردير المىترا  ال ينرالي الكمري -0

المىتررررا  ال ينررررالي الكمرررري لنبررررات الكررررركم اعتمررررادا عمررررج طريقررررة 
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تراكيررز مختم ررة مرر   ابهسررتخدام و01)و (Folin Ciocalteuتررال 
اكمرررا مارررر   Gallic acidالمرررادة القياسرررية لىرررامض الكاليررر 

 .و0بالوك )

 
 

 (انًُحُي انقيبسي نحبيغ انكبنيك1انشكم)

 

المياية  تم تقدير النسبة -: ״تقدير نسبة ال تتانيدات كميا -.
 . و41-42)لمىتا  ال تتانيدات ىسب طريقة 

 Bohamالتاني  ىسب طريقة)قدر  -: ״تقدير نسبة التاني  طي يا -0
and Kocipaiبادعتمرررراد عمررررج تركيررررز القياسرررري لىررررامض  و

 .و00)التاني 
قردرت نسربة الكرركمي   تقدير نسبة الكركمي  تي مسرىان الكرركم: -0

 .و00) وKokate)تي مسىان الكركم ىسب طريقة
بالمسررتخمص الكىررالي االمسررتخمص  تقرردير نسرربة الكررركمي  طي يرراا  -.

 .و.0) وRajpal) طريقةاديير : قدر ىسب 
تقرررردير نسرررربة المررررا  : قرررردرت نسرررربة المررررا  لممسررررتخمص الكىررررالي  -6

 .و.0) وRajpal ) االمستخمص اديير  ىسب طريقة
 : Nutrition Value القيم التغذوية -جي

المىتا  ، الرماد الكمي، األلياخ الخام، قدرت الرطابة
قدرت نسبة البراتي  ا  و09-06) اعتمادا عمج الطرن القياسية، الدهني

اما الكرباهيدرات تقد قدرت بطريقة ، و0.-1.)اعتمادا عمج طريقة كميدا 
 دستخراج .تم ىساب جميف القياسات بااقف مكرري  و0.-..)ادنيرا  
 .المعيار  اادنىراخالمعد  

 -تقدير نسبة العناصر النزرة : -د
جحرراز  باسررتخداملنبررات الكررركم  النررزرة العناصررر قرردرت تراكيررز

امرا عنصرر النترراجي  تقرد  و0.) ادمتصراص الرذر  اعتمرادا عمرج طريقرة
 .و0.-1.)قدر بطريقة كميدا 

 

 النتائج والمناقشة :
اظحررررت نتررراي  دراسرررتنا الىاليرررة ا  مسرررتخمص خرررتت ادييررر    

 اىتررررا  عمررررج ال تتانيرررردات ا السررررترايدات ا الكرباهيرررردرات ا التانينررررات
االبراتينرررات الكميرررة بكميرررات معتدلرررة تررري ىررري  اىترررا  عمرررج القمايررردات ا 

و اتتطرابن 0الكيامارينات ا الكاينانات بكميات قميمة اكما تري الجردا  )
عنررد اجررراء الكوررخ عرر   و55) اجماعتررسوAiyelaagbe)النترراي  مررف نترراي  

ال تتانيررردات ا السرررترايدات تررري مسرررتخمص خرررتت ادييررر  ألاران نبرررات 
(Mangifera indica(  و امتطابقة مرف نترايidvetri عنرد و56)اجماعترسو

 اجررررررراء الكوررررررخ عرررررر  الكرباهيرررررردرات ا التانينررررررات االمركبررررررات ال يناليررررررة
 و.Granthekaلنبات الر) لمستخمص ختت اديي 
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كميررات عاليررة مرر   تقررد اىتررا  عمررج المسررتخمص ادسرريتانيامررا 

االكرباهيردرات ا  قمايرداتال ايدات يرمالتانينات تميحا ال تتانيدات ا الستر 
بكميرات معتدلرة تري ىري   الكيامارينات ا الكاينانات االمركبرات ال يناليرة

ظحررررررررررررررت الصرررررررررررررابانيات بكميرررررررررررررات قميمرررررررررررررة اتت رررررررررررررن النتررررررررررررراي  مرررررررررررررف 
ت ا قمايرررررررررداتررررررررري الكورررررررررخ عررررررررر  ال، و7.) واجماعترررررررررسPatelالبررررررررراىيي )

 المسرررررتخمص األسررررريتاني ال تتانيررررردات ا التانينرررررات ا الصرررررابانيات تررررري
  . وAlstonia scholarisو االر)Morinaceaeنباتي الر )ل

مرر   ةادييررانالي اىتررااء  عمررج كميررات جيررداظحررر المسررتخمص 
ا  قمايرررداتال تتانيررردات ا السرررترايدات ا التانينرررات ا الكيامارينرررات ا ال

الصرررررررابانيات ا كميررررررات قميمرررررررة مرررررر  الكتيكاسررررررريدات  مرررررررفالكاينانررررررات 
اكرررررررررررررد  العديررررررررررررررد مرررررررررررررر  البرررررررررررررراىيي   مااالبراتينرررررررررررررات الكميررررررررررررررة اهررررررررررررررذا

ترررري اىترررررااء المسرررررتخمص  و8.) وااخررررررا  Senthilmuruganميرررر )
ا ال تتانيررررردات ا  قمايرررررداتنبرررررات الكرررررركم عمرررررج ال جرررررذاميرادييرررررانالي ل

تررري  و9.)و ابرررا مجرررداد)السرررترايدات ا الكيامارينرررات االكينانرررات االباىيرررة 
ا  قمايرررررررداتاىترررررررااء المسرررررررتخمص ادييرررررررانالي لنبرررررررات الكرررررررركم عمرررررررج ال

تري  و61) و(Hashim اتطرابن نتراي  الباىيرة الكتيكاسريدات ا ال ينرادت

جحاز ادستختص باستعما   لنبات الكركم اىتااء المستخمص ادييانالي
ا  ايرررداتقمعمرررج التانينرررات الكتيكاسررريدات ا ال تتانيررردات ا ال المسرررتمر

اىتررا  عمررج ال تتانيرردات  تقرردالمسررتخمص المييررانالي امررا  الكيامارينررات.
التانينررات بكميررات االمركبررات ال يناليررة ا السررترايدات ا الكرباهيرردرات ا 

ا  الصررابانيات ا الكيامارينررات ا قمايررداتكبيرررة ترري ىرري  اظحررر اجرراد لم
الكاينانررات االبراتينررات الكميررة االمركبررات ال يناليررة عمررج كميررات معتدلررة 

ترررري  و60) واجماعتررررسRajeshwari) البرررراىيي  مررررا اجررررد  اهررررذا يت ررررن مررررف
نبرررات الكرررركم باسرررتخدام جحررراز  جرررذاميراىترررااء المسرررتخمص المييرررانالي ل

 عمج ال تتانيدات ا السترايدات االبراتينات. ستختص المستمراد
 تاظحررر تقررد  DMSO مسررتخمص ينررايي مييرر  السم اكسررايدامررا 
ا ال تتانيردات ا  قمايرداتاىتااء  عمج كميات كبيرة مر  ال نتاي  الدراسة

ترري ىرري  اظحررر اجرراد كميررات معتدلررة  الكرباهيرردرات االمركبررات ال يناليررة
مررررررر  السرررررررترايدات ا الكتيكاسررررررريدات ا التانينرررررررات ا الكيامارينررررررررات ا 

الم يرذكر ، اكميات قميمة م  البراتينات الكمية ا الصابانيات الكاينانات
 .أل  نبرات مسرتخمص ينرايي ميير  السرم ا ااكسريد اسرتخدامتي اددبيرات 

اء المسرررتخمص المرررايي عمرررج اىترررا  ادسرررتددلية اظحررررت الكوررراتاتكمرررا ا 
ا التانينرات بورك  رييسري تري ىري  اىترا  عمرج الكرباهيردرات  قمايداتال

ا الكتيكاسيدات ا ال تتانيدات ا السترايدات بكميات قميمرة اهرذا يت رن 
عنرررد اجرررراء الكورررخ عررر   و.6) واجماعترررسMalviyaمرررف نتررراي  البررراىيي  )

االبراتينرات الكميررة لممسررتخمص  ال تتانيردات ا الكرباهيرردرات ا التانينررات
 و.Acacia nilotica Linnالمايي لنبات الر)

تررررد  النترررراي  اعررررت  اىتررررااء الكررررركم عمررررج المركبررررات اديرررررية 
، التربينرات، الكرباهيدرات، السترايدات، ال تتانيدات، )القمايداتالياناية 
، ادمينيررةادىمرراض ، الكاينانررات، اتينالصررابا ، الكيامارينررات، التانينررات
 .واالمركبات ال ينالية البراتينات

 :هرت نتائج التقدير الكمياظ -ب
م  م  011ممغم/و 1.71± 11..00اىتااء الكركم عمج ) 

 9..1±8.870ابمغت النسبة المياية لم تتانيدات ) المركبات ال ينالية
كما تي الجدا  م  التانينات ا  م 011و ممغم/1.00±08.107ا ) و%
 -:لتاليا

 

َجبد  انثبَىَخ فٍ ُخانتقذَش انكًٍ نجعض يشكجبد االَض( 3جذول )

 انكشكى.
 االَحراف انًعيبري ± انخركيس انًـركب

 يم100يهغى/ 0.70±144500 حركيس انًركببث انفيُىنيت 

 % 0420±848.3 حركيس انفالفىَيذاث

 غى100يهغى/ 64.40 ± 3604.52 انخبَيُبث  حركيس
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 % 04008±2.490 انخبو" انُببث"انكركًيٍ 

 % 24.680±0.13 "انًسخخهض انكحىني"انكركًيٍ 

 % 1.150±0.02 "انًسخخهض االيثري"انكركًيٍ 

 17.67±3243.5 "انًسخخهض انكحىني "َسبت انهىٌ

 1.41±153 "انًسخخهض االيثري "َسبت انهىٌ 

 
 Mattila andمر  الدراسرات مير ) اهذا يت ن مف نتراي  العديرد

Hellström االبررراىيي  و41)و(Williamson and Manachو42) و ،
الكررررركم  النسرررربة الميايررررة لم تتانيرررردات ترررري نبررررات ا  االترررري اوررررارت الررررج

كمرررررراد  اقررررد ايبترررررت الدراسرررررات تعاليرررررة الكرررررركم، و ±0.29% 8.873)
 الرررررج اجررررراد المركبرررررات ال يناليرررررة ا لألكسررررردة اقرررررد تعررررراد هرررررذ  ال عاليرررررة

ال يناليررة عمررج ىمايررة جسررم الكرراي  المركبررات  ال تتانيرردات ىيررث تسرراعد
 Reactiveالىرري مررر  الترررهيير ال عرررا  ألصرررناخ األاكسرررجي  ال عرررا  )

Oxygen species(و ميررر  األاكسرررجي  المن رررردO.
واجرررذر السرررابر 2

..Oااكسريد )
و OHو اجرذر الحيدراكسرري )H2Oوابيراكسريد الحيرردراجي )2

ذ تعمررر  هرررذ  اينررراء األيررض الحررراايي لمختيرررا ا ةالترري تتكرررا  كنررراات  يانايررر
ادنررااع عمرررج تكررراي  بيراكسرريدات الرررده  التررري تسرربب ارررررارا لمىرررامض 

الختيرررررا  اانقسرررررام البرررررراتي  خرررررت  DNA اداكسرررررجي النرررراا  منقررررراص 
مررادات أكسردة محمرة  ال تتانيردات تعتبرر .و63)لمجزييات الىياية الكبيررة

 : (64)نظراا دمتتكحا اليات عم  متناعة لع  أهمحا
ميرر   superoxide anionتيبرريط ادنزيمررات المسررؤالة عرر  انترراج   و0

تررررت عررر   protein kinaseا  Xanthine oxidaseانررزيم 
قيامحررررا بتيبرررريط ادنزيمررررات المسررررؤالة عرررر  تاليررررد انررررااع اداكسررررجي  

 .Reactive Oxygen Species (ROS)ال عالة 
 trace)إ  عرردداا مرر  ال تتانيرردات يقررام بررربط ال مررزات الرررييمة   و.

metals) .  التي تمعب داراا هاماا تي أيض اداكسجي 
ادختررررررزا  لم تتانيرررررردات تررررررا   –نظررررررراا دنخ رررررراض جحررررررد ادكسرررررردة   و0

يرماديناميكيررراا لحرررا قابميرررة عاليرررة عمرررج  (FL– OH)ال تتانيررردات 
 Alkoxylا  peroxylا  superoxideاختررزا  الجررذار الىرررة ميرر  

مانىررات لررذرة هيرردراجي   ا بررذل  تعمرر  ال تتانيرردات Hydroxylا 
 -:التاليبىسب الت اع  

       ̇      ̇     
  يت اعر  مرف جرذر أيمكر    ̇     Aroxylا ا  جذر الرر 

 Stable quinone)يررراني لماصرررا  الرررج تركيرررب كاينرررا  يابرررت 
structure) :كما تي الت اع  ادتي 

 
تررري مسرررىان نبرررات الكرررركم ااجرررد ا   كمرررا قررردرت نسررربة التررراني 

نسرررررررررررربة الميايررررررررررررة ابمغررررررررررررت ال وغررررررررررررم011ممغررررررررررررم/..061.7تركيررررررررررررز  كررررررررررررا )
%و ابررررذل  ات قررررت نترررراي  دراسررررتنا الىاليررررة مررررف نترررراي  1.0617)لمترررراني 

ىيرررث اجرررداا ا  النسررربة الميايرررة  و.6) واجماعترررس Trinidadالبررراىيي )
 ور اء تسررع قابررة خصرايص التانينرات تمتمر ، %و1.0لمتراني  )
 امررادة االبكتريرا لم ايراسرات مررادة تعاليرة التانينرات اتمتم ، الجراح

 ايستخدم HIVتايراس  تكرار تيبيط عمج بقدرتس التاني  ايمتاز لمسرطا 
 عمرج قردرتحا إلج لمميكرابات المرادة تعاليتحا سبب ايعز  لمبا  كمدر

 متاىرة غيرر التغذايرة البراتينرات اتجعر  الميكرابيرة البراتينرات ترسريب
 األورجار اتجعر  دااييرة خصرايص النباتية لمتانينات ا  كما لمميكرابات
 .و66) الىورات يرقات م  لمعديد صعبا غذاء االوجيرات
كمررا تررم تقرردير النسرربة الميايررة لمكررركمي  ترري النبررات الخررام اقررد  

ترري ىرري  ، و%1.198±2.490)الكررركمي  بنسرربة  اظحرررت النترراي  اجرراد
و%ترررري المسررررتخمص الكىررررالي 24.680±0.13كانررررت نسرررربة الكررررركمي )

وامررا .و%ترري المسررتخمص ادييررر  اكمررا ترري الجرردا )1.150±0.02ا)
و لممسررررررتخمص الكىررررررالي 17.67±3243.5نسرررررربة المررررررا  تقررررررد كانررررررت )

كركمي  ا  معد  النسبة المياية لم .و لممستخمص اديير 1.41±153ا)
 واجماعتررررس Jayaprakashaتت ررررن مرررف نترررراي  البرررراىيي ) بالنبرررات الخررررام

الذي  اجداا ا  نسبة الكركمي  تي اربف نماذج م  الكركم تتررااح بري  و67)
 Mohammad%و اتت ررررن كررررذل  مررررف البرررراىيي  )71..-0.16الررررر)

%و ترري .-.الررذي  اكررداا ا  نسرربة الكررركمي  تترررااح مرر  )و8.) واجماعتررس
 نبات الكركم.
 ما  الكركمي  ها المركب ال عرا  الرذ  تعرز  لرس تعاليرة الكررك 

اسرتخدامات طبيرة  سا لر و69)ع  تينرادت طبيعيرة  ةاالكركمينات هي عبار 
اداايية كييرة منحا الى اظ عمج الجحاز القمبي الاعرايي االجحراز العصربي 
اكمرراد  مرررادة لمسرررطا  اتعمرر  كمررادة محمررة مررراد لألكسرردة باعتبارهررا 

اتعمرررررر  أيرررررررا ا كمررررررادة مرررررررادة لمبكتريررررررا  مصرررررردر لممركبررررررات ال يناليررررررة
اكمررادة محمررة مرررادة لمتط يررر الجينرري امررادة معررززة لصررىة ، اال طريررات
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امسرتا   و71)القالا  باإلراتة إلج دار  تي تقمي  مسرتا  الكماكراز بالردم
 . و70) و تي الدمLDLالبراتينات الدهنية ااطية الكياتة )

بالمسرتخمص الكىرالي ااجرد انرس يىترا   قدرت نسبة الكركمي  
االتري كانرت  و.7)%واهي نسبة اعمج مما اجد  الباىيي  0.681.عمج )

وعنرررررررررد تقررررررررردير نسررررررررربة الكرررررررررركمي  بالمسرررررررررتخمص 10.230%)نسررررررررربتس 
 نسررربةباسرررتخدام جحررراز ادسرررتختص المسرررتمر .امرررا الكىالي)ادييرررانا و 

 وAnamika)الباىرررث مقاربرررة لمرررا اجرررد  الكرررركمي  بالمسرررتخمص ادييرررر 
ىيرررث اجرررد ا  النسررربة الميايرررة لمسرررتخمص الكرررركم ادييرررر  بطريقرررة  و70)

 %و. 0.79التنقيف هي)
 الكيميائيية لممكونيات المئويية النسيباظهيرت نتيائج القييم التغذويية -جي

  :الكركم لنبات األساسية
 الكمرري االزيررت االمررادة الصررمبة بالرطابررة تميمررت االترري

 الخام ااأللياخ الكمي االرماداالزيت الكمي  الخام الكرباهيدرات االبراتي ا 
و%  0.27± ..6.0الرطابرة) ىيرث بمغرت الجراخ الراز  أسراس ا عمج

نسرررررررررربة بمغررررررررررت  و%7..1± 90.808امررررررررررا نسرررررررررربة المررررررررررادة الصررررررررررمبة)
مقاربررة  %و اهرري7.707نسرربة البررراتي  الخررام ) امررا%و06الكرباهيرردرات)

الررذ  اجررد ا  نسرربة  وBhardwaj et al 2011)لمررا اجررد  الباىررث 
 .و0)الجدا كما تي %و6.011البراتي  تي جذامير الكركم بمغت)

 ( انقُى انغزائُخ نُجبد انكشكى3جذول)
االَحراف  ±انُسبت انًئىيت  انًكىٌ

 انًعيبري

 % Moisture 64152 ±0.27انرطىبت 

 % .Total Solid 034848 ±042انًبدة انظهبت 

 كربىهيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذراثان

Carbohydrate 

 غى100غى /36±8.48

 %.Proteins .4.3 انخبوانبروحيٍ 

 %0.22±.2463 انسيج انكهي 

 Fibers 234280±1.23% انخبو االنيبف

 Ash 84860±0.03% انكهيانريبد 

 Energyانقيًدددت انسدددعريت 

Value 

 غى100/سعرة كيهى1084603 

 

واتعتبررر النسرربة اقرر  %607..امررا نسرربة الزيررت تورركمت نسرربة )
 و.7) واجماعترس Sharmaالىصا  عميحا مر  قبر  الباىرث )م  التي تم 

و اهررررا %81..0.ابمغررررت نسرررربة ادليرررراخ )، %و8.911االترررري كانررررت )
ىيرث اجرد ا  النسربة و.7)اجماعترسو  Sharma)اعمج مما اجد  الباىرث 

و اهرري %8.861ا  نسرربة الرمرراد)، %و6.9)لألليرراخ ترري الكررركم الميايررة
 Sharma)نسبة قريبة لنسبة الرماد تي نبات الكركم الذ  اجد  الباىث 

ا دلريت الرمراد يعرد%و ا 6.9االتري كانرت ) و.7)اجماعترسو   عمرج ااررىا
 العناصرر نسربة ارت عرت تكممرا المعدنيرة العناصرر مر  النبرات مىترا 
 صىي . االعكس لمرماد المياية النسبة ارت عت المعدنية

كيمرررررررررررررررررا سرررررررررررررررررعرة 098.690 السعرية لنبات الكركم )ا  القيمة 
، و70) واجماعتررس Bhardwaj)اهري اقر  ممرا اجردة البرراىيي   غرمو011/

كيمرررررا سرررررعرة  008.0ىيرررررث اجررررردا ا  القيمرررررة السرررررعرية لنبرررررات الكرررررركم)
 . غمو011/
 :النزرةالمعدنية  العناصر بعض نسب تقدير-د

 تري نبرات الكرركم بهسرتخدام العناصرر بعرض نسرب تقردير ترم  
اتبرري  مرر  ، AAA-Shimadze AA6200جحرراز ادمتصرراص الررذر  

النترررراي  ا  الكررررركم يعتبررررر مصرررردر غنرررري بالعناصررررر النررررزرة ىيررررث وررررك  
يتبعرررس المغنيسررريام  /غراممرررايكراغرامو ...0..الباتاسررريام اعمرررج تركيرررز )

 -:اكما تي الجدا  التالي /غراممايكراغرام و.70)
 

 نُجبد انكشكى. (تشكُض انعُبطش انُضسح2جذول)

 ورا/غ يبيكروغراوانخركيس  طربانعُ

 K 55324500-بىحبسيىو

 Fe 185-حذيذ

 Pb 10 -رطبص

 Zn 624500-زَك

 Na 1044500-طىديىو

 Cd 24.50-كبدييىو

 Ca 1044250-كبنسيىو

 Cr 04000-كروو

 Co 04000-كىبهج

 Mg .15-يغُيسيىو

 Mn 30-يُغُيس

 N* 14238%-َخروجيٍ

 Ni 04000-َيكم

 * تى قُبعُخ ثأعتخذاو طشَقخ كهُذال. 

 

 Amzad) البراىيي  اعمج بكيير مما اجرد  الباتاسيام تركيزعد ي
تركيررز الباتاسرريام لرريتث نمرراذج مرر  نبررات  ىيررث اجررد ا و 76)اجماعتررسو 

، 887..0، 6.087الكرررركم المزراعرررة تررري تررررب مختم رررة كانرررت ادتررري)
و .70امرررررا المغنسررررريام تقرررررد كرررررا  تركيرررررز  )، مرا/غمرررررايكراغرامو01.006

، و76) واجماعترس Amzadاتعد النسبة اعمج مما اجرد  )مايكراغرام/غرام 

ىيررررث اجررررادا ا  تركيررررز المغنيسرررريام لرررريتث نمرررراذج مرررر  نبررررات الكررررركم 
، 79.010.، 066..المزراعرررررررة تررررررري تررررررررب مختم رررررررة كانرررررررت كرررررررادتي)

اىتررررررا  نبررررررات الكررررررركم عمررررررج الصرررررراديام ا ، مررررررايكراغرام/غرام و0.009
و مرررايكراغرام/غرام اتعرررد النسررربة اعمرررج بقميررر  ممرررا اجرررد  ..090بتركيرررز)
ىيررث اجررادا ا  تركيررز الصرراديام ، و76)اجماعتررسو  Amzad)البرراىيي  

لرررريتث نمرررراذج مرررر  نبررررات الكررررركم المزراعررررة ترررري ترررررب مختم ررررة كانررررت 
امرررا الىديرررد ، مرررايكراغرام/غرام و910...، 0.6..01، ...01كرررادتي)

 اقرر  ممررا اجررد ايعتبررر التركيررز مررايكراغرام/غرام و .08تقررد ميرر  تركيررز  )
ز الىديرد تري ا  تركير اااجرد  الرذي، و77) واجماعترس Manzoorالبراىيي )
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ااكيرررر ممررررا اجرررد  البرررراىيي  مرررايكراغرام/غرام  و811نبرررات الكرررركم بمررررغ )
(Amzad  يرتث نمراذج مر  تركيز الىديرد تري  ىيث كا ، و76)اجماعتسو

 ادتينبرررات الكرررركم المزراعرررة تررري يرررتث انرررااع مررر  التررررب المختم رررة كررر
ا بمررررررغ ، عمررررررج التررررررااليمررررررايكراغرام/غرام  و7...1، 1.0.8، 0...1)

مررايكراغرام/غرام اتعررد النسرربة مختم ررة عمررا و...010تركيررز الكالسرريام) 
ىيرث اجرادا ا  تركيرز الكالسريام لريتث ، و76)اجماعتسو  Amzad)اجد  

نمرررررررراذج مرررررررر  نبررررررررات الكررررررررركم المزراعررررررررة ترررررررري ترررررررررب مختم ررررررررة كانررررررررت 
اما تركيرز  مايكراغرام/غرام و801..0، 610.0.0.، 0.976.كادتي)
اتعرد  عمرج الترااليمرايكراغرام/غرام  و...6نبات الكركم تقرد بمرغ )لالزن  
ىيررث اجرردا ا  ، و77)و اجماعتررس Manzoor)مقاربررة لمررا اجررد   النسرربة

اقررد بينررت نتايجنررا ، مررايكراغرام/غرام و0.الكررركم)تركيررز الزنرر  ترري نبررات 
مرررررايكراغرام/غرام االنسررررربة مقاربرررررس لمرررررا اجرررررد   و01ا  تركيرررررز المنغنيرررررز)

ىيرررررررث اجررررررردا ا  نسررررررربة ، و77)و اجماعترررررررس Manzoor)البررررررراىيي 
  و %08..0 ا بمغرت نسربة النترراجي )مرايكراغرام/غرام . و..06المنغنيز)

ىيرث اجرداا ا  ، و76)اجماعترسو  Amzad)اهي مقاربة لما اجد  الباىيي 
النسبة المياية لمنتراجي  تي يتث نماذج م  الكركم المزراعة تي يتث 

 و %.08..1، 00..1، .1.80ترب مختم ة كانت كادتي)
، مررايكراغرام/غرام و01) ترري نبررات الكررركم الرصرراص ابمررغ تركيررز

 امررررررا الكرررررررامو مررررررايكراغرام/غرام  .7..تكررررررا  تركيررررررز  ) الكررررررادميام امرررررا
  .مايكراغرام/غرامو 1.199) االكابمت االنيك  تقد كا  تركيزهم اق  م 

 دخررر ا  مىتررا  نبررات الكررركم مرر  العناصررر يختمررخ مرر  منترراج
باختتخ ناعية التربة االظراخ البييية ادرجة ىماررة التربرة باإلرراتة 

 Amzad)الرررررج ناعيرررررة السرررررماد المسرررررتخدم اناعيرررررة ميرررررا  السرررررقي 
 .و76)اجماعتسو
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Phytochemical and Nutrient Constituents of Turmeric (Curcuma longa) 

Abdul –Mouneam H. Majeed Rafah R. Hameed Noor E. Abdul-Razaq 

E.mail :  

Abstract:- 

 Different solvent were used for analyzing the main phytochemical , nutrient and mineral composition of 

turmeric rhizomes powder(Curcuma longa) ethyl acetate, acetone, ethanol, methanol, DMSO and water were used 

respectively as solvents for the preparation of rhizomes turmeric extracts. The Preliminary tests of active groups in 

extracts were carried out .It appeared to contain (alkaloids, flavonoids, steroids, carbohydrates, terpenes ,tannins, 

qumarine , saponin, quinone, free amino acids, crude protein, and phenolic compounds) .the extracts were differed in 

their content of active groups quantitatively and qualitatively. The quantitative content of (phenolic compounds 

,flavonoids, tannins, the ratio of curcumin in powder plant, curcumin in the alcoholic extract, curcumin in etheric 

extracted, the color ratio in alcoholic extract and color ratio in etheric extracted)were estimated.The results indicated 

that the concentration of phenolic compounds 14.500±0.70 mg/100 ml ,Percentage of flavonoids was (8.873±0.29) %, 

while the concentration of tannin 360.752±6.749 mg/100 g. The curcumin ratio in plant powder amounted to 

2.490±0.098 %, curcumin in alcoholic extract 24.684±0.13%, curcumin in etheric extracted 1.156±0.02 %, the 

proportion of color in the alcoholic extract and etheric extract were 3243.5±17.67, 153±1.41 respectivelyThe amount 

of moisture and the concentration of crude protein and carbohydrates, total oil and crude fiber, total ash and nitrogen 

content and caloric value on a dry weight basis, were found to be 6.152±0.27% humidity solid material 

93.848±0.27%,the concentration of carbohydrates 36±8.48%, crude protein 7.737%, and the percentage of oil 

2.637±0.22 %, while the percentage of fiber 23.280±1.2 %, The percentage of ash were 8.694 ± 0.03%, and the 

caloric value for turmeric rhizomes powder is 198.693 kcal /100 g. Trace elements were also estimated. Turmeric 

plant was found to contain potassium 5532.5 μg/g, magnesium 715 μg/g ,sodium 194.5 μg/g ,iron 185 μg/g ,calcium 

104.25 μg/g ,manganese 30μg/g , lead ,zinc and cadmium (10 , 6.25 , 2.75)μg/g respectively finally The nitrogen 

content was found to be 1.238%.The present study showed that turmeric is a very rich source of antioxidant ,minerals 

, and energy. So that is very important to be entered the system of human nutrition  


