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تضىىل ت  أذا .هذه الدراسة الىىف ف ىىس خاسىىعض ا معىىا اللفعبىىام البعالىىة مىى  نبىىام ال فج ىىف  هدفت 
خال ىىىىىىاق خال ىىىىىىذخر متىىىىىىس  العان  ىىىىىىام  األخراقالدراسىىىىىىة ال اىىىىىىت اىىىىىى  اللفعبىىىىىىام البعالىىىىىىة خت ىىىىىىد ف ن ىىىىىى  ا فىىىىىى  

خقىىد ب  ىىت نعىىاشف ال اىىت  .الب فون ىىدام خالعفن  ىىام  خ الفات  ىىام خال ابون  ام خ ال لويدام    خ  ال  يكوس دامخ 
التوعىىوع الىىف  ال ىىاق أنخقىىد ت ىى   .ال بام أجىىءا هىىذه اللفعبىىام موجىىوجم فىى  جليىى   إنالعىى  الو ىىوي ال  ىىا 
 ال  يكوسىىىى دامخ   العان  ىىىىام البعالىىىة متىىىىس اللكونىىىىام ت ىىىىد ف ال  ىىىي اللعويىىىىة لىىىىبعا أمىىىىا.العفن  ىىىام خالفات  ام

البعالىىة فىىى   لللكونىىام ن ىىىبة معويىىة أالىىفف ىىد عانىىت . خال ىىاق خال ىىىذخر األخراقال لويىىدام خال ىىابون  ام  فىى  خ 
 %14.3,%6,%11,%7.4م  العان  ام خال  يكوس دام خال لويدام خال ىىابون  ام  بلغت ن بة عس  أذا  األخراق

الءيىىت خ ال ارنوه ىىدرام خ  متس  ال ىىفخت   األساسيةاشية اللكونام ال يلي  لبعا  ال  ي اللعوية  قدرم.الف العوال 
ن ىىىىىبة لل ىىىىىفخت    أالىىىىىف أنخقىىىىىد ب  ىىىىىت الدراسىىىىىة .الفشي ىىىىىية فىىىىى  ال بام األجىىىىىءا فىىىىى   ال لىىىىى  خالفمىىىىىاج ال لىىىىى   
الءيىىت ال لىى  ف ىىد بلغىىت ن ىى ع  اللعويىىة  أمىىا .% الىىف العىىوال ,28 %36هىى   األخراقخال ارنوه درام عانت فىى  

%, خقىىدرم 9.4ح ىىب بلغىىت  األخراققيلىىة ل ىىا فىى   أالىىفخقىىد عانىىت ال  ىىبة اللعويىىة للف ونىىة .%29ف  ال ىىذخر  
الفشي ىىية لل بىىام ماسىىعضدام ت  يىىة االنبعىىا   األجىىءا   فىى  Ba,Li,K,Na,Caمتىىس  الضىىضيلة الع اصىىف اللعدنيىىة 

خجرست  .امالفشي ية لل ب  ال ال  وم ف  األجءا  تفع ء لع  ف االف أنخخجد  Flame Photometerالذرع 
خفطىىف  Candida albicans نبىىام ال فج ىىف ت ىىاه  ل ىىفم أخراقالبعالية العت يطية للل عضل ام اللوضفم م  

Geotrichum candidum 10ختىىىىك ذلىىىىا ماسىىىعضدام تفاك ىىىىء مضعلبىىىىة   .مطفي ىىىة االنعاىىىىار حىىىىوي الوبىىىف-
100 mg/ml  ه ىىاف فىىفخق  أنالدراسىىة  نعىىاشف .خأخضىىوتاال تىىانوي  خ  الل تىىانويخ  ماسىىععلاي اللىىذ بام  اللىىا

خان الل عضلص اللىىاش  عانىىت لىى  اقىىس فعاليىىة تت يطيىىة ت ىىاه البطفيىىام فىى   .مع وية ب   اسعضدام الل عضل ام
 .  ملك(17.3م طف تت يط  Candida albicanفعالية مضاجم لضل فم  أالفالل عضلص اال تانول    أاطفح   
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 المقدمة 
عغذا  اسعضدام ال باتام  أسبابنظفا لع دم الويام ختطورها ت وات 

خجخا  خعىىان  فافىىك ذلىىا تطىىور الل ىى بام اللفضىىية لي ىىعلف ال ىىفا  بىى   
خعىىان مىى  اللعوقىى  معىىد انعاىىار الع ىىاق ف الل ىى عة   . 1   خاللفض  اإلن ان

 . ل   الذع حد  هو العكس تلاما  . عفاج  اللفض إنخت وات  
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لىىك ت ىى  معفخفىىة بىىس خج ل ىىا  أمىىفاضالوىىد ب  اإلن ىىانف ىىد اىىف  
 أن خإراجتىى راجم حكلىىة الضىىالك اءخجىىس أاللءم ىىة ب  لىىا  اإلمىىفاضا ىىف 

أخ ن عة ص دلية توعوع الف مىىواج فعالىىة خان تفاك ىىء هىىذه   ااب ت ون عس  
 إلىىفالعبااىىس مع ىىا م ىىورت ا الط ي يىىة   لألج ىىاماللواج مضببة س لة يلك   

ال بىىىىام الواحىىىىد يوعىىىىوع الىىىىف العد ىىىىد مىىىى  اللىىىىواج البعالىىىىة العىىىى   أنجانىىىىي 
  .2معا ف  معال ة اللفيا   تاعفف

 لىىفإنبىىام ااىى   حىىول  عىىعوع يعىىوج  Eruca Sativaال فج ىىف
تىىىىىى  ت  رااعىىىىى  فىىىىىى   .Brassicaeae(Cruciferae)العاشلىىىىىة ال ىىىىىل  ية 

رجم الوىىىىارم خالبىىىىا األعىىىى فالل ىىىىا ك اللععدلىىىىة الىىىىف مىىىىدار ال ىىىى ة ماسىىىىعت ا  
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 60-30ن  قىىىىىىاشك  عىىىىىىفاخ   ولىىىىىى  مىىىىىىاب   ىأ وصىىىىىىت ال بىىىىىىام بىىىىىى . 3 .جىىىىىىدا
ف  ىىا البىىص العلىىوع بيضىىاخع ع  ىىف  األخراق ع  ىىفم معءاحلىىة مب  ىىة.سىىك

ختءهف .ت ىىون بلىىون ب ب ىى   فىىاتت أخ اصىىبف األ هار.خذام أا ىىاق  ويلىىة
ل بىىىىام  أن .4ال ىىىذخر بيضىىىوية الاىىىكس  .عىىىى ف تلو  إلىىىف آذارفىىى  عىىى ف 

 الع ىىاب ال لىىد  أمىىفاضال فج ف اسعضدامام   ية اد دم في ىىععلس لعىى    
ا ن ىىبة ال ىىكف تضفىىي خ س وط الاىىعف خ سو  ال ضك  خ الوفخق اللوض ية  خ 

 أمطىىا اب   ملىىفض ال ىىكف ح ىىب يعلىىس الىىف فىى  الىىدم لألعىىضاا الل ىى 
خي ىىىىىععلس  يىىىىىت   .5خم ىىىىىوع ج  ىىىىى    األمعىىىىىا امع ىىىىىاا ال ىىىىىكف فىىىىى  

تو    خظاشت ال  د خ ياجم   ونة الويام  ختو    ف   ال فج ف   يا  
  .Estrogen 6خ Progesteroneفعالية ال فمونام ال   ية 

ف ىىىىس خاسىىىىعض ا معىىىىا اللفعبىىىىام  إلىىىىفهىىىىذه الدراسىىىىة  تهىىىىدف
عاوفام نوعية لبعا اللفعبىىام  خإجفا نبام ال فج ف    أجءا البعالة م   

ت ىىد ف معىىا الع اصىىف خ  ت ىىد ف معىىا اللكونىىام ال يلياشيىىةف  ىىا خ  البعالىىة
الل عضل ىىام اللاشيىىة خال ووليىىة  تىىأر فجراسىىة خ ال بىىام    أجءا اللعدنية ف   

 Geotrichumخفطىىىىف  albicans candida الىىىىف نلىىىىو  ل ىىىىفم

candidum. 
 المواد وطرائق العمل

مىى  م ط ىىة ال ىى  خية  Eruca Sativaتىىك جلىى  نبىىام ال فج ىىف 
ال بىىام ألجىىءا  خ  ىىلت ماللىىا  الل طىىف خجببىىت األجىىءا  رىىك  و ىىت   خقط 

ملطو ىىة ع فناشيىىة رىىك ا عىىت فىى  حاخيىىام مع لىىة ب سىىع ية خحبظىىت فىى  
ص ت ال بام ف  ق ىىك الىىوم الويىىام   .الت جة ال  فناشية لو   االسعضدام

 كلية العفنية  جامعة االنبار   اللعاي ال بات  ل لية العفنية.
 ة اإلحياء المستخدم

خ سىى لة  Candida albican سىى لة  ل ىىفم تىىك الو ىىوي الىىف
اللاض ىىع   مىى  م عاىىبف الفمىىاجع  Geotrichum candidumفطىىف 
 العام.

   تحضير المستخلصات النباتية
 المستخلص المائي

 ىىك  20  خذلا بوض  7حضف الل عضلص اللاش  ح ي  في ة 
مل ل عىىىىف مىىىى  اللىىىىا   150مىىىى  م ىىىىووق أخراق ال فج ىىىىف خأضىىىىي  أل  ىىىىا 

 لط اللىىىءيف للىىىدم سىىىااة خاحىىىدم بواسىىىطة اللوىىىفف اللغ ا ي ىىى  .الل طىىىف
ماسىىىىعضدام الضىىىىغط    سىىىىااة خنعىىىىدها رعىىىىت الل ىىىىعضلص24ختىىىىفف للىىىىدم  

  مىىىايكفخم عف لغىىىىفض 0.45مل ىىىىامية   تفعىىىيتخنواسىىىىطة خرق  اللضلضىىىس
تعقيك الل عضل ىىام رىىك رعىىء الل ىىعضلص مىىاللبضف الىىدخار للو ىىوي الىىف 

لوىىى    الل ىىىعضلص اللفعىىىء , رىىىك حبىىىم فىىى  حاخيىىىام مع لىىىة فىىى  الت جىىىة
 االسعضدام.

 المستخلصات الكحولية 
خذلىىا بوضىى     8  حضىىفم الل عضل ىىام ال ووليىىة ح ىىي  في ىىة 

ج ىىىىىىىىا     (Thampl ىىىىىىىىك مىىىىىىىى  م ىىىىىىىىووق األخراق فىىىىىىىى  ال اىىىىىىىىعبان  20
  مل ل عىىف مىى  عوىىوي اال تىىانوي 250  خاسىىعضدام  (Soxhletال ك ىىول ت 

خالل تانوي عس الف انبفاج خللدم رلان  سااام رىىك رعىىوت الل عضل ىىام 
لغىىىىىىفض تعقىىىىىىيك  مىىىىىىايكفخل عف  0.45ماسىىىىىىعضدام خرق تفعىىىىىىيت مل ىىىىىىامية  

الل عضل ىىىام خنعىىىدها رعىىىءم الل عضل ىىىام مىىىاللبضف الىىىدخار للو ىىىىوي 
ص اللفعىىىء رىىىك حبظىىىت فىىى  حاخيىىىام مع لىىىة فىىى  الت جىىىة الىىىف الل ىىىعضل

 لو   االسعضدام.
الكشف عن المجاميع والمركبات الفعالة في األجزاء النباتية  

 المستخدمة في البحث 
خال ىىىابون  ام خالفات  ىىىام ماالاعلىىىاج الىىىف  العان  ىىىامكاىىىت اىىى  

خالب فون ىىىدام . أمىىىا ال  يكوسىىى دام خال لويىىىدام   9   الطفي ىىىة اللىىىذعورم فىىى 
 .  10  خالعفن  ام ح ي الطفي ة اللذعورم 

استخالص بعض المركبات الفعالة من األجزاء النباتية وتقدير نسبها 
 المئوية

.أمىىىىىا ال  يكوسىىىىىى دام   11  ح ىىىىىي  في ىىىىىىة  العان  ىىىىىىاماسعضل ىىىىىت 
ماالاعلىىىاج  فىىى  حىىى   اسعضل ىىىت ال لويىىىدام .  12  ماالاعلىىىاج الىىىف  في ىىىة 

 .  14  . خال ابون  ام علاهو خارج ف   في ة   13   في ة 
 تقدير بعض المكونات الكيميائية في األجزاء النباتية 

قىىىىىدر الءيىىىىىت ال لىىىىى  خالف ونىىىىىة خالفمىىىىىاج ال لىىىىى  خال ىىىىىفخت   ال لىىىىى  
 .الف العفت ي   17,16,14,15  خال ارنوه درام ح ي الطفق ف  عس م  

 المعدنية في االجزاء النباتية تقدير بعض العناصر 
إذ قىىدر عىىس  .  18  قىىدرم الع اصىىف اللعدنيىىة ماالاعلىىاج الىىف  في ىىة 

 Flam Photometer  بع  يىىة االنبعىىا  الىىذرع (Ba,Ca,K,Li,Naمىى 
 خال اق خال ذخر . األخراقف  األجءا  ال بام  
 في ىىة االنعاىىىار حىىوي الوبىىف الىىىف اإل بىىاق علىىا فىىى   اسىىعضدمت

ح ىىي  Sabouraud Dextrose (SDA)الوسط  .إذ حضف  19   في ة 
خصي ف  اإل بىىاق  Difco Laboratorier Limitedالافعة الل  عة 

  ملىىىىىىى  لعىىىىىىىف مىىىىىىى  العىىىىىىىالك البطىىىىىىىفع 0.1ختىىىىىىىفف ل ع ىىىىىىىلي رىىىىىىىك ل ىىىىىىىت ب 
مل ل عىىىف. ناىىىف ماسىىىعضدام ماسىىىوة قط يىىىة مع لىىىة /   ليىىىة610×1بعفع ىىىء 

 ملك ل س 6جقي ة للعافب رك اللت حبف م طف    20تفعت اإل باق للدم  
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  مىىايكفخل عف 100حبىىفم ماسىىعضدام راقىىي فل  ىى  مع ىىك رىىك أضىىي  للوبىىف  
مل ل عىىف خالعىى  /  ملغىىك100,75,50,25,10مىى  الل عضل ىىام بعفاك ىىء  

مل ل عىىف مىى  ر ىىاش  مت ىىس  5 ىىك مىى  الل ىىعضلص فىى  1حضىىفم مىى  اذامىىة 
معىىىىىىدها حضىىىىىىفم سل ىىىىىىة العفاك ىىىىىىء اا ه,حضىىىىىى ت  DMSOسلبوع ىىىىىى د 

سىىااة رىىك سىى لت ال عىىاشف مقيىىا   72للىىدم  ºم 37اال بىىاق بدرجىىة حىىفارم 
 قطف العت يط ماللل لل عف.

 التحليل اإلحصائي 
ال يانىىىىىىىىىىىام ماسىىىىىىىىىىىعضدام الع ىىىىىىىىىىىليك العاىىىىىىىىىىىواش  ال امىىىىىىىىىىىس  حللىىىىىىىىىىىت

Completely Randomized Design    خقىىىورن اال ىىىىع   بىىىى
معوسطام أقطار العت يط ماسعضدام ا عبار جن   خذلا ماسعضدام ال فنىىامف 

 .  20  اإلح اش  ال اهء
 النتائج 

نعىىاشف ال اىىت اىى  اللفعبىىام ال يلياشيىىة الجىىءا  ال بىىام  اخضىىوت 
 الفات  ىىىىىىامخ ال ىىىىىىذخر  احعواشىىىىىى  الىىىىىىف ال  يكوسىىىىىى دام خ  ال ىىىىىىاقخ  األخراق 
ون ىىىىىىدام خعلىىىىىىا ال ىىىىىىابون  ام خالب فخ  ال لويىىىىىىدامخ  العفن  ىىىىىىامخ  العان  ىىىىىىامخ 

  .1موضت ف  ال دخي  
 النسب المئوية لبعض المركبات الفعالة في األجزاء النباتية

اسعضل ىىىت خقىىىىدرم ال  ىىىىي اللعويىىىة لللفعبىىىىام البعالىىىىة العان  ىىىىام 
 فىىىى  األجىىىىءا  ال باتيىىىىة الت رىىىىة خال ىىىىابون  امخال  يكوسىىى دام خال لويىىىىدام 

  .2 األخراق خساق خنذخر  علا هوم    ف  ال دخي  
 النسب المئوية لبعض المكونات الكيميائية في األجزاء النباتية  

خهىى  بفخت  ىىام  ال  ىىي اللعويىىة لىىبعا اللكونىىام ال يلياشيىىة  قدرم
خعارنوه ىىىىىىىدرام خ يىىىىىىىت علىىىىىىى  خرمىىىىىىىاج خالف ونىىىىىىىة فىىىىىىى  األجىىىىىىىءا  ال باتيىىىىىىىة 

  .3ف  ال دخي   الت رة أخراق خساق خنذخر   علا موضت
 تقدير العناصر المعدنية

قىىىىدرم الع اصىىىىف اللعدنيىىىىة اللوجىىىىوجم فىىىى  أجىىىىءا  ال بىىىىام الت رىىىىة 
 األخراق خال ىىىىاق خال ىىىىذخر ,كس جىىىىء  الىىىىف انبىىىىفاج  ع  يىىىىة انبعىىىىا  الل ىىىىي 

Flame Photometer 4موضت ف  ال دخي  علاهو.  
 الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي والمستخلصات الكحولية 

اللاشية خال وولية ألخراق نبام ال فج ف تىىأر فام   اللوال سظ فم  أ
خهذا يععلىىىىىد الىىىىىف نىىىىىو  .معبا  ىىىىىة فىىىىى  العىىىىىءلع   البطىىىىىفيع   ق ىىىىىد الدراسىىىىىة

 إذ لىىوحم آن.الل ىىعضلص خ في ىىة االسىىعض ا فضىى  اىى  نىىو  البطىىف
الل ىىعضلص اللىىاش  قىىد أبىىدا اقىىس فعاليىىة م ارنىىة مالل عضل ىىام ال ووليىىة 

  .5البطفيام علا ف  جدخي  ت اه 

عن المركبات والمجاميع الفعالة في االجزاء الثالثة لنبات  النوعي( الكشف 1جدول )
 الجرجير. 
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 Saponinsصابونينات 
كلوريد 

 الزئبيقيك 
 + + + راسب ابيض

 Tanninsتانينات 
كلوريد 

 ألحديديك

لون ازرق 

 مخضر 
+ + + 

كاليكوسيدات  

Glycosides 
 + + + راسب احمر  بندكت

 + + + لون اصفر محلول امونيا Flavonoidsفالفونيدات 

 Resinsراتنجات 
حامض 

 % 4الهيدوكلوريك 
 + _ + تكون عكورة 

 + + + لون برتقالي دراكندوف Alkaloidsقلويدات 

 سالكوفيسكي  Terpensتربينات 
طبقة فاصلة  

 ذات لون

 احمر مسمر 
+ _ + 

 نتيجة سالبة للكشف  - + نتيجة موجبة للكشف
 

الثالثة لنبات الجرجير   األجزاءفي ( النسب المئوية لبعض المركبات الفعالة 2جدول)
Eruca Sativa . 

المركبات 

 الفعالة 
 البذور الساق  األوراق 

 %5.7 %3.4 %14.3 التانينات

 %4.6 %2.6 %6 الكاليكوسيدات 

 %9.5 %7.8 %11 القلويدات

 %6.5 %4.2 %7.4 الصابونينات

 
الثالثة لنبات   األجزاء( النسب المئوية لبعض المكونات الكيميائية في 3جدول)

 . Eruca Sativaالجرجير 
المكونات  

 الكيميائية 

 البذور الساق  األوراق 

 %32 %30 %36 البروتين 

 %17 %25 %28 الكاربوهيدرات 

 %29 950. %1.7 الزيت الكلي

 %19 %21 %25 الرماد

 %6.8 %7.3 %9.4 الرطوبة 

 
 Erucaالثالثة لنبات الجرجير  األجزاء( تراكيز العناصر المعدنية في 4جدول )

Sativa . 
الجزء 

 النباتي 

 (ppmالتركيز )

Ca Na K Li Ba 

 8.43 16.4 56 118 280 األوراق 

 16 11.7 78.2 77 256 الساق 

 14.4 9.4 47.6 66.6 298 البذور

  بتركيز لفطريات للمستخلصات المائية والكحوليةتجاه ا الفعالية المضادة ( 5جدول )
 بداللة أقطار التثبيط )ملم(. Eruca Sativaألوراق نبات الجرجير  مختلفة

 نوع الفطر
نوع 

 المستخلص

)ملم( لسلسلة   مقاسهالتثبيط  أقطارمتوسط 

 ( (mg/ml التراكيز المستخدمة بتركيز

10 25 50 75 100 

Candida 

albicans 

 0a 0a 0a 7b 10c مائي

 0a 8b 9b 12c 14d ميثانولي 

 0a 9.3b 12bc 14c 17.3d ايثانولي 

Geotrichum 

Candidum 

 0a 0a 0a 8b 9b مائي

 0a 9b 11.3c 13c 15d ميثانولي 

 0a 7b 11.5c 13.2c 14c ايثانولي 
المتوسطات التي تحمل الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تختلف *

 ( حسب اختبار دنكن.0.05p>(معنويا
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 المناقشة
جدخي  ف   الل   ة  ال عاشف  الت رة 1أظ فم  األجءا   احعوا     

ال ذخر  ل بام ال فج ف الف ال  يكوس دام خالعان  ام  خ   ال اقخ    األخراق
ماسعت ا   خالفات  ام  خالعفن  ام  خالب فون دام  خال ابون  ام  خال لويدام 
ال اق لك يوعوع الف الفات  ام خالعفن  ام خجا م معا ال عاشف مطام ة  
ت     خالع   لل فج ف  ال يلياش   العفع ي  ت اخلت  الع   ال ام ة  للدراسام 

 .  22,21  الف العد د م  اللفعبام البعالةخنذخر ال فج ف  أخراق  احعوا
ال دخي   ال  ي  إلف    2خيا ف  البعالة   نعاشف  لللفعبام  اللعوية 

ف   خ   ال  يكوس دامخ    العان  ام خال ابون  ام   ال بام    أجءا ال لويدام 
ن بة ل ذه اللفعبام   أالف  ال ذخر  ح ب عانتخ   ال اقخ   األخراقالت رة  

 أن  الف العوال  ,%14.3,%6,%11,%7.4خالع  بلغت    األخراقف   
اللفعبام   خظاشت تعد  هذه  ل ا  ح ب  التانوع  االيا  مفعبام  م  

ل ا جخر ف  تافب اللا  خنذلا   أن  ف  ولوجية ف  ال بام فلت  العان  ام
ماجا  خهذا  عبك  ال با   ال بام م   ال فج ف   أن  .  23  م   تول   نبام 
ال احل الل ا ك  ف   خيءر   ال با   تلعا    أماة.معولس  ال  يكوس دام 

الع  تلعا  ماحعواش ا الف مفعبام ع فيعية متس مفعبام التا وع يكوس د  
ال ل  ية   العاشلة  نباتام  ل لو  ب ا  متبطة  تعد  الل  فية    األحيا خالع  

نواتف ن اشية    أن ا  الف   ال لويدام  ف  ح   ف ف معا العللا  خجوج  .  24  
في عضلص    إل  ات ع     ال بام  ف   ال امة  اللواج  الف تباا م  م  ا 

ف    توبم  ضار  قلويد   ف  اللضعلبة  أجءا  عكس   .  25  ال بام 
اللضاج   عالبعس  اد دم  ح وية  فعاليام  ل ا  خعذلا .لألخرامخال ابون  ام 

اللفعءع   الل دئالبعس   الع     لل  ا   العللا   .  خالل اط   أن خيعع د 
  وصية العفع ي ال يلياش  خا ع   تعاقي الوحدام ال كفية اللفتبة  

 .   26  ب ا ارف ف  فعالية ال ابون  ام
ال دخي  اللكونام 3كلا  وضت  لبعا  اللعوية  ال  ي    

عل خ   عابوه درام خ   ال يلياشية  بفخت  ام خالف ونة خ    يت    ف   الفماج 
الدراسة  أجءا  ق د  الت رة  ال فج ف  الف   األخراق  أنف  د  .نبام  توعوع 

ن ي االية م  ال فخت   خال ارنوه درام خال ذخر توعوع الف ن بة االية 
ال يلياشية   اللكونام  م   العالية  ال  ي  خهذه  الءيت  لل بام   أاطتم  

ف انت  أما  أهلية  ذاشية,   ,خن   أالفالف ونة  األخراق  ف   ل ا    ي ن بة 
فال  بة العالية م  الف ونة ت لس   اسعضدام األخراق علاجم  ذاشية لإلن ان

الده    الواما  تأر ف سل  متس  ل ا  الع   اللفعبام  تفع ء معا  م  
Erucic   ب  لا, ال فج ف  خأخراق  بذخر  ف   يت  االية  ب  بة  خاللوجوج 

فيبضس   ف  ا  الءيوم  ن بة  خارتبا   ال ذخر  ف   الف ونة  قلة  ادم ن د 
 .  13,7  اسعضدام ا عغذا 

الع اصف 4ال دخي    أما تفاك ء  ف وضت    
ف   (Ba,Li,K,Ca,Naاللعدنية بع  ية    أجءا    خالل درم  الت رة  ال بام 

الذرع   الع اصف يعط  ل ذا .Flam photometerاالنبعا   خجوج هذه 
م     أهليةال بام   للعد د  خا جية  خ ذاشية  س ي  األمفاض.أما  جخاشية 

تف  يعوج  ا ع    الع    إلف اك ءها  خالل ط ة  العفنة  نو   م  ا  اوامس  ادم 
خاضوا   تأر فاتؤرف علية اللا  اللضءخن ف  العفنة    علا  .  لو ب ا ال بام

الع اصف   تلا  ن ي  جراسام  .  27  الف  نعاشف  م   الوالية  الدراسة  ختعبك 
اللعدنية  الع اصف  م   العد د  الف  ال فج ف  نبام  احعوا   ت     سام ة 

 .   28  ء مضعلبةخنعفاك  
ف  د    .  نعاشف فعاليام الل عضل ام الل عضدمة5خن   ال دخي  

العفاك ء    أن ا د  تت يطية  فعالية  يعط   لك  اللاش   -10الل عضلص 
50 mg/ml  أخ لفنلا علية اللواج البعالة ت ون قل لة  أنخال  ي ف  ذلا

اللواج   أنءيلاملوجوج   لعلا  م اخمع   م   تءيد  قد  البطف  يبف ها 
ب    .  29  البعالة الل ارنة  خالل عضل ام    تأر ف خا د  اللاش   الل عضلص 

الل تانولية خاال تانولية ن د  ال وا     أن  ال وولية  تت يطية ضد  ل لا قدرم 
اللاش    الل عضلص  م   أكتف  البطفيام  بدرجامم   خسي   خلو  معبا  ة 

ال ووي قدرم  هو  تفس ي   ذلا  م   الف  خم  ا   العد د  البعالة  اللفعبام 
ه درخع  س  م امي   الف  توعوع  ارخماتية  مفعبام  خه   الب فون دام 
هذه  بءياجم  تءجاج  اللفعبام  ل ذه  العت يطية  ال درم  خان  خمععدجم  حفم 

ت وي    م    ي  خذلا  م امي  ه درخج  ية    أخاصفالل امي   ب   
الضلية    ال  درخع  س ل فخت    ال  فيت   ملا  ؤجع  الليكفخنيةخم امي  

 .   30  تغ ف   يعة ال فخت  ام الضلوية م  بة تفس  ا خف دان خظيبع ا 
 

 االستنتاجات 
جلت الدراسة العول لية احعوا  أجءا  نبام ال فج ف  األخراق خال اق    -1

خال لويدام   خالعان  ام  ال ابون  ام  م   عس  خال ذخر الف 
ال اق  خال  يكوس   ماسعت ا   خالعفن  ام  خالفات  ام  خالب فون دام  دام 

 . الذع لك يوعوع الف العفن  ام خالفات  ام
الت رة  -2 ال بام  أجءا   م   البعالة  اللفعبام  م   ارن   اسعض ا  تك 

العان  ام الدراسة    Alkaloidsخال لويدام    Tanninsق د 
أن    Saponinsخال ابون  ام    Glycosidesخال  يكوس دام   خجد 

 أالف ن بة لللكونام األرن  البعالة عانت ف  األخراق.
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ق د   -3 الت رة  ال بام  اجءا   م   ال يلياشية  اللكونام  معا  ت د ف  تك 
الدراسة ال فخت   خال ارنوه درام خالءيت ال ل  خالفماج خالف ونة خت     
خال فخت     ال ارنوه درام  م   ن بة  أالف  الف  توعوع  األخراق  أن 

 لف ونة خالفماج اما الءيت ال ل  ف ان اال  ن بة ل  مال ذخر. خا
م   -4 ادج  الف  الت رة  ال بام  أجءا   احعوا   الدراسة  نعاشف  أظ فم 

ال ال  وم ف   لع  ف  تفع ء عان  أالف  أن  اللعدنية خخجد  الع اصف 
 األجءا  الت رة. 

ال فج ف   ال وولية ألخراق  الل عضل ام  أن  الدراسة  نعاشف  ب  ت 
فع البطفيام ذام  ت اه  اللاش   الل عضلص  م   أالف  تت يطية  الية 

   الل عضدمة ف  الدراسة.
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EXTRACTION AND SEPARATION OF SOME ACTIVE COMPOUNDS 

IN ERUCA SATIVA AND STIUDY IT'S BIOLOGICAL ACTIVITY 

WAJEEH YUNAS AL- ANI            MOHAMMED HAMEED – AL MOHAMMDI 

 

  

ABSTRACT 

This study aimed to sperat and extract of some active compounds in Eruca sativa.It included identificaion and 

determination of active compounds their percentages in the leaves,stem and seeds,like(Tannine, 

Glycosides,Alkaloids,Saponins,Resins,Flavonoids and Terpens). The results obtained were showen that these 

compounds are found in all part of the plant.The stem is not contain Terpenes and Resins.The highest percentages for 

active compounds was in leaves like the percentages.For the Tannins and Glycosids and Alkaloids and Saponins,these 

were 14.3%,6%,11%,7.4% respectively. For basic found chemical compounds such as (protein,carbohydrates,total 

oils and ash) in the main parts of plant. It was found that the highest percentages of protein and carbohydratesre were 

in leaves at 36%,28% respectively.While the total oil percentages was 29% in seeds. The highest value of percentages 

for the moisture was 9.4%. Determined of the major mineral like (Ca,Na,K,Li,Ba) in the main part of plant using 

flame photometer technique was refereed that calcium present of higest concentration in the main parts of plant.The 

study has been performed of activity bilogical inhibited for extacts prepared from leaves towards yeast Candida 

albican and fungi Geotrichum candidum using well indiffusion agar.This happened by use of different concentration 

(10-100)mg/ml and use solvents(water,methanol and ethanol).The study explaind that were significant differeces 

between the aqueous extract which has been least inhibited activity towards fungi and the ethanolic extract which 

gave highest activity against yeast Candida albicans.The inhibition zone was (17.3)mm. 


