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بعض األنواع ثالثیة ورباعیة الكربون من العائلة الرمرامیة   الفونویداتف قلویدات وعلى دراسة 
Chenopodiaceae  العراق  في.   

  2عذیة ناهي المشهداني ، 1طالب عوید الخزرجي ،  1نجالء مصطفى العبید 

  ، تكریت ، العراقجامعة تكریت ،  كلیة التربیة،  قسم علوم الحیاة 1
   ، بغداد ، العراقجامعة بغداد ،  كلیة التربیة ابن الهیثم،  وم الحیاةقسم عل 2

  الملخص
  Betaو   Atriplex elegansالمحتوى من القلویدات والفالفونویدات ألوراق بعض ألنواع ثالثیة الكاربون هي  دراسة الحالي تضمن البحث 

vulgaris var. cicle   و Beta vulgaris var. maritima و Beta   vulgaris  var. vulgaris   وChenopodium   album   و
Chenopodium  amarnticolor و Chenopodium  murale و  Chenopodium   ficifolium   و Chenopodium  opulifolium 

الرمرامیة  من العائلة Beta vulgarisوالنوع الوسطىBassia  hyssopifolia و  Bassia  eriophoraرباعیة الكاربون هيو 
Chenopodiaceae  في العراق وذلك باستخدام تقنیةHPLC .  

) وثالثة Cinnamic acid  ،Choline  ،Chenoabicine  ،Betaine  ،n- ferulouaspartateوبینت النتائج وجود خمسة مركبات قلویدیة  (
  . المدروسة اعاألنو في جمیع  )Quercetin  ،Isorhamnetin  ،Hispidulinمركبات فالفونویدیة ( 

)  Isorhamnetin،  (Quercetinوفالفونویدات  )Choline  &Betaineكما بینت النتائج أن هناك اختالفات واضحة على مستوى قلویدات (
  مع مسارات البناء الضوئي. بالعالقة وتضمن البحث مناقشة النتائج معینة بین المراتب التصنیفیة المدروسة . 

  المقدمة 
واحــدة مــن أحــدى عشــرة  Chenopodiaceaeة الرمرامیــة تعتبــر العائلــ

، وهي مـن العـائالت الكبیـرة  Caryophyllalesعائلة متطورة في رتبة 
ـــر مـــن  تضـــم  إذ مـــن   [3,2,1] اً نوعـــ 1400-1700جـــنس و  100أكث

ـ ً  مـن الفلـورات والغطـاء النبـاتي للمنـاطق  اً مهمـ االنباتات التـي تشـكل مكون
عــــــدد كبیـــــــر مــــــن النباتــــــات الملحیـــــــة   یعــــــودو  . الجــــــرداء مــــــن العـــــــالم

وتتمثـل هـذه العائلـة فـي   [7,6,5,4]في العـالم إلـى هـذه العائلـة والصحراویة 
 Atriplexمنهـــــــا أربعـــــــة (  [8] نـــــــوع 88جـــــــنس و 25العـــــــراق بــــــــ

campanulata  وBeta vulgaris وKochia scoparius  و
Spinacea oleracea   هــا والـى جانــب أهمیت. [9]تـزرع فــي هـذا البلــد

ـــة أهمیتهـــا فـــي المجـــاالت الصـــناعیة  ـــان لهـــذه العائل ـــة ف الغذائیـــة والرعوی
مـــن االیضـــات  370والطبیـــة والصـــیدالنیة ، إذ شـــخص فیهـــا أكثـــر مـــن 

الثانویــــــة ( مثــــــل القلویــــــدات والفالفونویــــــدات والصــــــابونیات والتربینــــــات) 
  . [10] في هذه المجاالتالمهمة 

یـــة والعلمیـــة فهـــي تظهـــر جمیـــع للعائلـــة الرمرامیـــة أهمیتهـــا البیئ أنكمـــا 
الرئیســـة (  Photosynthetic pathwaysالمســـارات الضـــوئیة  أنــواع

) ومـا یتفـرع منهـا مـن أنـواع راسـیوليثالثیة الكربون ورباعیة الكربون والك
أهمهــا المســار ربــاعي الكربــون الــذي یحــدث داخــل  subtype ثانویــة 

دث فـي األنـواع ذات خالیا كلورنكیمیة مفردة وبطریقة تشبه تلك التي تحـ
 Kranzالمعـــــروف بــــــ  Special anatomyالتشــــریح الخـــــاص 

anatomy  [13,12,11]  ـــة تضـــم معظـــم ـــا أن هـــذه العائل هـــذا أذا مـــا علمن
% مــن أنواعهــا 45األنــواع رباعیــة الكربــون مــن ذات الفلقتــین علمــا" أن 

النباتیــــة هــــي مــــن رباعیــــة الكربــــون ولهــــا أهمیتهــــا البیئیــــة فــــي المنــــاطق 
وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد أوجـــه  .[7]حـــة والصـــحارى الجـــرداء البـــاردة المال

بشـــكل جیـــد مـــن فـــي العـــالم لـــم تبحـــث  أنهـــا أالأهمیـــة العائلـــة الرمرامیـــة 
والطبیعــــة  احــــةلمحدودیــــة الصـــفات التصــــنیفیة المت، الناحیـــة التصــــنیفیة 

 فضـال" عـن وأثمارهـا هـاعـدة منهـا ، وتـأخر وقـت تزهیر  ألنـواعالعصاریة 
أن هــذه العائلــة ومــن جوانــب  علـى [14]  .أنواعهــاكثیــر مــن  عـدم جاذبیــة

 اویة منها ) لم تحظ باالهتمام المطلـوب فـي العـراقیكثیرة ( السیما الكیم
مســـاهمات حدیثـــة لتغطیـــة الـــنقص بالمعلومـــات  ومـــع ذلـــك هنـــاك والعـــالم

  .  [15]الخاصة بتصنیف أفراد العائلة ال سیما في أفریقیا واسیا
ولنـدرة الدراسـات المحلیـة علـى هـذه العائلـة ولغیـاب  وعلى أساس ما تقدم

ـــاء  المعلومـــات الخاصـــة بنـــواتج األیـــض الثـــانوي وعالقتهـــا بمســـارات البن
الضــوئي المختلفــة مــن جهــة وعالقــة ذلــك بالجانــب التصــنیفي والتطــوري 
مـــن جهـــة أخـــرى فقـــد  أســـتهدف البحـــث الحـــالي التعـــرف علـــى المحتـــوى 

مـن عض األنواع ثالثیـة ورباعیـة الكربـون ألوراق بالقلویدي والفالفونیدي 
أجناس وعشائر مختلفة من العائلـة الرمرامیـة فـي محافظـة صـالح الـدین 

  .  العراق  –
  المواد وطرائق العمل 

فضــال" عــن  مــن أجنــاس مختلفــة  مزهــر تســعة أنــواع  أوراق جمــع تــم *
فــي  Chenopodiaceaeلعائلــة الرمرامیــة ا مــنثالثــة ضــروب ألحــدها 

ثالثیــة  تســعة منهـا مشخصــة مـن وســط العـراق  -ح الـدینمحافظـة صــال
  Chenopodium  album و   Atriplex elegans الكربـون هـي

 Chenopodium muraleو Chenopodium  amernticolor و

  Chenopodium   و  Chenopodium   ficifolium  و  

opulifoliumوBeta  vulgaris var. cicle  و  Beta vulgaris 

var. maritima  و Beta   vulgaris var. vulgaris [16,14] 
  .B و  B. eriophora همـا واثنـان مشخصـة مـن رباعیـة الكربـون

hyssopifolia   
ثـــم تـــم تجفیـــف هـــذه  ،  Beta  vulgaris [16]نـــوع واحـــد وســـطي و  

    األوراق ولكل نوع على حدة بتعریضها للهواء
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وطحنهــــا بعــــد ذلــــك  یة )( بعیــــدا" عــــن الضــــوء تالفیــــا" لألكســــدة الضــــوئ
والفالفونویــــدات  Alkaloids بمطحنـــة كهربائیــــة . وقــــدرت القلویــــدات

Flavonoids  ـــوع نبـــاتي ـــول البیضـــاء لكـــل ن ـــرات شـــركة الحق فـــي مختب
  وعلى النحو اآلتي  :  اتمع بعض التحویر  [17] طریقةحسب 

ـــــدات بإضـــــافة  1-  ـــــدات والفالفونوی مـــــن  مـــــل 50تـــــم اســـــتخالص القلوی
hexane ز من شركة ( مجه BDH(البریطانیة  
ــــتخلص مــــن األوراق المجففــــة فــــي دوارق مدرجــــة لمــــن غــــم   1إلــــى    ل

ـــم تـــم إضـــافة التربینـــات الشـــمع و الـــدهون  و الزیـــوت و  مـــن مـــل  20، ث
  . هذه القناني  االیثانول إلى

 بخــارإلــى المیثــانول بتعریضــه  طریــق تبخیــرن عــتــم تركیــز الراشــح  2-
بعـدها مـل  1حجـم إلـى الحتـى یصـل  Liquid N2السـائل  النیتـروجین 

محلـــول الخــام فـــي حمــام األمـــواج فـــوق الوضــعت القنـــاني الحاویــة علـــى 
ــــم الترشــــیح  10لمــــدة  Ultrasonic bathالصــــوتیة  ــــائق بعــــدها ت دق

  . Whatmann No.1باستخدام ورق الترشیح 
و شــــیمادز  شــــركة  مــــن ةالفصــــل فــــي مضــــخة مركبــــة مجهــــز  أجــــرى -3

Shimadzu Lc-10   مـل مـن المسـتخلص الكحـولي   20أخـذ ب ذلـك و
ــــــي أعمــــــدة  ــــــة وحقنهــــــا ف  FLC) (FAST liquidلكــــــل عین

chromatographic columns  وحجــــم العمــــودC-8 )50  ×2.6  
 یــونيأال : مــاء  میثــانول) والطــور المتحــرك یتكــون مــن المركــب ملیمتــر
تـم م ثـم   25درجـة حـرارة  عنـد و )  V  /V ) 20 : 80 حجمیـهوبنسـبة 

ــــاس الن ــــد الطــــول المــــوجي قی نــــانومیتر وبمعــــدل جریــــان  254مــــاذج عن
Flow rate  =1  . مل / دقیقة  

 یــةیدو والفالفون تــم قیــاس تركیــز كــل مركــب مــن المركبــات القلویدیــة -4
 المعادلة اآلتیة :  وباستخدام ةالقیاسی یاتالمنحن مع  مقارنةالب

تركیز ×     مساحة حزمة النموذج  = تركیز المركب الفعال   
  التخفیف   عدد مرات× يالمركب القیاس

  مساحة حزمة القیاس   م / مل     ر غایكرو م             
ـــز المحلـــول القیاســـي = مـــرات   6 -3معامـــل التخفیـــف بو    25وتركی

  .  / مل  ممایكرو غرا
  والمناقشة النتائج 

. خصـــــــائص المركبـــــــات القلویدیـــــــة 1وملحـــــــق  1جـــــــدول  یتضـــــــح مـــــــن
ــــائج والفالفونویدیــــة القیاســــیة  ــــي هــــذه الدراســــة وبمقارنــــة نت المســــتخدمة ف

الدراســـة الحالیـــة بهــــذه المركبـــات القیاســـیة تبــــین وجـــود خمســـة مركبــــات 
ـــــــة  ،  Cinnamic acid  ،Choline  ،Chenoabicine(قلویدی
Betaine  ،n- ferulouaspartate (یدیـــةو مركبــات فالفون ةوثالثــ  )

Quercetin  ،Isorhamnetin  ،Hispidulin( ق جمیـــــــــع فـــــــــي أورا
ـــة الرمرامیـــة فـــي  محافظـــة صـــالح أنـــواع األجنـــاس المدروســـة مـــن العائل

ــــدین  ــــات وغیرهــــا مــــن  .وســــط العــــراق  –ال المعــــروف عــــن هــــذه المركب
 .  [18] االیضات الثانویة أنها مواد لحمایـة النبـات مـن االجهـادات البیئیـة

د أال أن اشــتراك األنــواع النباتیــة المدروســة بوجــود هــذه المركبــات كافــة قــ
 ]یشیر إلى تقاربها على مستوى العالقة الطبیعیة داخـل عائلتهـا النباتیـة 

19]   .   

  . HPLC. خصائص المركبات القیاسیة المستخدمة في الدراسة بطریقة 1جدول  
  المساحة  زمن االحتجاز بالدقیقة  نوع المركب  أسم المركب  رقم المركب

1 Cinnamic acid 
  القلویدات

Alkaloids 
  

1.04 17890 
2 Choline  2.03 31526 
3 Chenoabicine  3.21 28894 
4 Betaine  4.03 30357 
5 n-ferulouaspartate  4.69 35874 
6 Quercetin  یداتو الفالفون  

Flavonoids  
5.53 34479 

7  Isorhamnetin  6.22 34556 
8 hispidulin  7.08 37240 

  غرام / ملیلتر. یكروابالم  المدروسة  نواع النباتیةاأل  في . تركیز  المركبات القلویدیة 2جدول  
  المركبات               
  
  

  المراتب التصنیفیة

 Alkaloidsالمركبات القلویدیة 
Cinnamic acid  Choline  Chenoabicine Betaine  n-ferulouaspartate  

 النسبة% تركیزال النسبة% التركیز النسبة% التركیز النسبة% التركیز  النسبة% التركیز

Atriplex elegans 187.6 12.3 93.4 6.1 326.2 21.5 169.3 11.1 256.2 16.9 
B. eriophora 161 8.9 118.8 6.6 325.2 18.1 194.8 10.8 294.3 16.3 

B. hyssopifolia 242  8.5 1164.9 41 203.4 7.1  382.6 13.4 200.9 7 
B. vulgaris var.cicle  131 8.2 115 7.3 403 25.4 79 5 285 18  

B. vulgaris var. maritime 125 6.7 86  4.6 471 25.4 174 9.3 443 23.9 
B. vulgaris var. vulgaris 153  7.9 115 5.9 475 24.7 266  13.8 390 20.3 

B. vulgaris  88.6  6.14 107 7.4 378 26.2 148 10.3 262 18.1 
C. album 36 2.8 103.2 7.9 398.8 30.9 164.2 12.7 138.9 10.7 

C. amarnticolor 177 9.9 67.9 3.8 456.8 25.6 107  6.03 296 16.6 
C. murale 307  14.6 126.9 6 713.7 33.9 170 8.1 330 15.7 

C.  ficifolium  169.7  10 146.2 8.6 395 23.4 179.3 10.6 256 15.1 
C. opulifolium 83.8 5.8 92.8 6.4 372.5 25.8 162.2 11.2 294.1 20.4 
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وعلــــى الــــرغم مــــن اشــــتراك األنــــواع الرمرامیــــة المدروســــة بــــاحتواء أوراقهــــا علــــى 
في البحث الحالي أال أنها أظهـرت المركبات القلویدیة والفالفونویدیة المشخصة 

اختالفــات واضــحة بمســتویات هــذه المركبــات ســواء داخــل النــوع الواحــد أو بــین 
  .13- 1لحقم. و 2جدولكما في األنواع المدروسة  

جمیـــع  فـــي n-ferulouaspartateو  Chenoabicineفقـــد ســـجل القلویـــدین  
  325.2-713.7تــراوحاألنــواع والضــروب المدروســة أعلــى مســتویات التركیــز 

مقارنــة ، / مـل علــى التـواليممـایكرو غــرا 256.0 -443.0/ مــل وممـایكرو غـرا
 Bassia ببقیـــة القلویــــدات المشخصــــة فــــي هــــذه الدراســــة ، عــــدا فـــي النــــوع 

hyssopifolia    الـذي شــذ فـي محتــواه القلویـدي عـن بقیــة النباتـات المدروســة
) إذ ســــــجل أدنـــــى مســـــتوى تركیـــــز للمركــــــب 2-13. واألشـــــكال مـــــن 2(جـــــدول 

Chenoabicine وانخفاضـــا"  واضـــحا" فـــي  ،/ مـــل ممـــایكرو غـــرا 203.4بلـــغ
 ، / مـــل ممـــایكرو غـــرا 200.9 بلـــغ n- ferulouaspartateتركیـــز المركـــب 

فضـال" عـن ذلـك فقـد سـجل مقارنة بتركیز المركبین في بقیـة النباتـات المدروسـة 
/ مـل  ممـایكرو غـرا 1164.9بلـغ  Cholineهذا النوع أعلى مسـتوى للقلویـدین  

. )  4ملحـــــق . . و 2جـــــدول  (/ مـــــل ممـــــایكرو غـــــرا 382.6بلـــــغ  Betaineو 
أدنـى مسـتویات  امقارنة ببقیة النباتات المدروسـة  رغـم أن هـذین القلویـدین أظهـر 

  . التركیز مقارنة بالقلویدات االخرى ببقیة النباتات المدروسة 
أن مــــــــــا أظهرتــــــــــه نتــــــــــائج الدراســــــــــة الحالیــــــــــة مــــــــــن ارتفــــــــــاع بمســــــــــتوى قلویــــــــــد 

Chenoabicine  [20,6]تماما" وسیادة هذا المركب  في العائلة الرمرامیـة یتفق 
 -nو  Chenoabicineأمــــــــا االنخفــــــــاض فــــــــي مســــــــتوى القلویــــــــدین . 

ferulouaspartate  من جهـة وارتفـاع مسـتوى التركیـز للقلویـدینCholine  و
Betaine  مـــن جهـــة أخـــرى فـــي النـــوعB. hyssopifolia    نـــوع ربـــاعي )
قـد  إذبمسار رباعي الكربـون،  األحداثفقد تكون له عالقة بمجریات  الكربون )

كــــس یكـــون االنخفـــاض بمســـتوى التركیـــز نـــاجم عـــن ســـرعة فـــي االســـتثمار والع
صــحیح إذ قــد تتــراكم بعــض القلویــدات( وغیرهــا مــن االیضــات الثانویــة ) نتیجــة 

لنبات . ولدى مقارنة األنواع بمحتواها من كل مركب في اعدم استثمارها اآلني 
ــــى مســــتویات التركیــــز مــــن  C. murale  قلویــــدي فقــــد أظهــــر النــــوع أعل

Cinnamic acid  11 ملحـق . و 2جـدول  (/ مـل ممـایكرو غـرا 307.3بلـغ ( 
و C.  opulifolium  و   .album  Cسـجل كــل مـن النــوع  ، فـي حــین 

 ملحـق. و  2( جـدول  أدنـى مسـتویات هـذا المركـب Beta  vulgarisالضـرب 
 .Bوذلـك مقارنـة ببقیـة النباتـات المدروسـة . وسـجل النـوع ) 8و 13 ،  9

hyssopifolia  أعلـــى مســـتوى مـــنCholine  مـــایكرو  1164.9بلـــغ
ــــــوع  فــــــي حــــــین ،4 ) ملحــــــق. و 2ول جــــــد (/ مــــــل مغــــــرا ســــــجل الن

amarnitcolor  C.مـــایكرو  67.9 بلـــغلهـــذا المركـــب  أدنـــى مســـتوى

ـــرغم مـــن المســـتویات ) .  10ملحـــق . و 2جـــدول (/ مـــل  مغـــرا وعلـــى ال
فـــي جمیـــع النباتـــات المدروســـة إال أن  Chenoabicineللقلویـــد لعالیـــة ا

دنـــى ) وأ11ملحـــق C. murale (أعلـــى مســـتوى لـــه كـــان فـــي النـــوع 
ــه كــان فــي النــوع   أن علــى) 4ملحــق(   B. hyssopifoliaمســتوى ل

أظهـر أعلـى مسـتوى للتركیـز فـي األخیـر مقارنـة ببقیـة  Betaineالقلوید 
ـــواع .  أمـــا المركـــب  ـــد أظهـــر أعلـــى   n- ferulouaspartateاألن فق
  مستوى  له في الضربین 

 var. maritime B. vulgarisوB.vulgaris var. vulgaris 
یتعلـق  فیمـاو      B. hyssopifoliaوأدنى مستوى له في  )7,6حق مل(

بالفالفونویـــدات فأنهـــا االخـــرى أظهرتهـــا جمیـــع النباتـــات المدروســـة مــــن 
ومقارنــة  Hispidulinالفالفونویــد العائلـة الرمرامیــة فـي العــراق علـى أن 

 بلـــــغمســـــتویات التركیـــــز  أعلـــــىببقیـــــة الفالفونویـــــدات المدروســـــة ســـــجل 
 .Bفــي هــذه النباتــات عــدا فــي النــوعین  ،/ مــل ممــایكرو غــرا 386.5

hyssopifolia   وalbum  C.  اللـذان أظهـرا أدنـى مسـتویات التركیـز
 ،/ مــل علــى التــوالي ممــایكرو غــرا 138.9و 38.9  بلــغ  لهــذا المركــب

  .1-13ملحق و  3وهو ما یالحظ من جدول 
 بلــغ Quercetinلتركیــز  مســتوىأظهــر أعلــى  .album  Cأن النــوع  

 Copulifolium  أظهـر النـوع     بینمـا  ، / مـلممـایكرو غـرا 192.8
وذلـــك  ،/ مـــلممـــایكرو غـــرا 105.2بلـــغ هـــذا المركـــب ل مســـتویاتالأدنـــى 

سـجل    B. hyssopifoliaمقارنـة ببقیـة النباتـات المدروسـة وان النـوع 
/ مــل ممــایكرو غــرا 370.9 بلــغ Isorhamnetinللمركــب  أعلــى تركیــزاً 

 43.8 بلـغ  أدنـى تركیـز لهـذا المركـب C. murale سـجل النـوع  بینمـا 
مسـتوى  أعلـىمقارنة ببقیة النباتات المدروسـة . أمـا ، / مل ممایكرو غرا

  amarnitcolorفقــد أظهــره النــوع  Hispidulinتركیــز للفالفونویــد 

C. ســجل النـوع  فـي حــینalbum  C.  أدنــى محتـوى مــن هــذا المركــب
  .) 1-13 ملحقو 3 لرمرامیات المدروسة (جدول وذلك مقارنة مع بقیة ا

یشـذ  B. hyssopifoliaأن النـوع ملحـق و  3ویالحظ أیضا" مـن جـدول 
فقـــد   ،بمحتـــواه مـــن الفالفونویـــدات عـــن  بقیـــة األنـــواع المدروســـة  أیضـــاً 

 الــذي أظهــر أعلــى Hispidulinســجل هــذا النــوع أدنــى تركیــز للمركــب 
  .مدروسةفي بقیة النباتات ال التركیز مستویات

   

  یكروغرام /ملیلتر .االمدروسة بالم في األنواع النباتیة المركبات الفالفونویدات  تركیز.  3جدول  
  المركبات                                 

              
 المراتب التصنیفیة

 Flavonoids  المركبات الفالفونویدیة
Quercetin  Isorhamnetin  hispidulin  

 النسبة% التركیز النسبة% التركیز النسبة% یزالترك

Atriplex elegans 123.9 8.1 129.8 8.5 227.1 15 
B. eriophora 169 9.4 166 9.2 367.4 20.4 
B. hyssopifolia 112.4 3.9 370.9 13 160 5.6  
B. vulgaris var.cicle 170 10.7 124 7.8 273 17.2 
B. vulgaris var. maritime 152  8.2 122 6.5 278 15 
B. vulgaris var. vulgaris  139 7.2 112 5.8 267 13.9 
B. vulgaris   114 7.9 98 6.7 245 16.9 
C. album 192.8 14.9 117.4 9 138.9 10.7 
C. amarnticolor 176 9.8 113.8 6.3 386.5 21.6 
C. murale 172 8.2 43.8 2.08 235.2 11.2 
C. ficifolium  130.1 7.7 109.4 6.4 300.7 17.8 
C. opulifolium 105.2 7.3 83.6 5.8 246.4 17.1 
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 هـذا النـوع مقارنة ببقیة الفالفونویدات  وعلـى العكـس مـن ذلـك فقـد سـجل
مقارنــة ببقیـة النباتــات المدروســة  Isorhamnetinأعلـى تركیــز للمركـب 

فـي  مـاعًا ثیـر وتقـل ك ذا المركـب مسـتویات متقاربـة نسـبیاً هــرت لهـي أظتال
  B. hyssopifolia النـوع

 فهــو األخــر أظهــر شــذوذاً  C. muraleع النــوع مــ  والحــال نفســه تقریبــاً 
فــي محتــواه مــن بعــض المركبــات القلویدیــة والفالفونویدیــة  فهــو  واضــحاً 

و   Cinnamic acid األعلـــــــى فـــــــي محتـــــــواه مـــــــن القلویـــــــدین
Chenoabicine  ــــــــــــــــد ــــــــــــــــواه مــــــــــــــــن الفالفونوی ــــــــــــــــي محت ــــــــــــــــى ف واألدن
Isorhamnetin .  

عــن بقیــة  C. muraleو    B. hyssopifoliaأن ابتعــاد النــوعین 
 إلـــــىالمدروســـــة بالمســـــتوى القلویـــــدي والفالفونویـــــدي قـــــد یشـــــیر  األنـــــواع

الثانویــــة لرباعیــــة الكربــــون وثالثیــــة الكربــــون علــــى  األنــــواعكونهمــــا مــــن 

من البحث والتقصي للوقوف علـى كامـل  ا"التوالي وهو ما یستدعي مزید
لصـــفات  المورفولوجیـــة والتشـــریحیة والفســـلجیة والبایوكیمیاویـــة والوراثیـــة  ا

 Chenoabcineتركیـز ارتفـاع  یشـیر. [21] لتقریر نوع المسـار الضـوئي
ویعــزز كونهــا تعــود  هــاقــوة التــرابط بین إلــىالمدروســة فــي جمیــع األنــواع 

مــن الدراسـة الحالیـة  إلیــهان مـا توصـلت و  [22] ،  واحــدةلمرتبـة تصـنیفیة 
 ,Chenopodium  األجنـــاس فـــي  Quercetin وجـــود مركـــب

Bassia, Atriplex  [22] أكدهمشابه لما   .  
یؤكد صحة تصنیف هذا  مما  Atriplex elegansفي النوع سیما ال

حال فان نتائج  ةعلى أی، النوع الذي یدرس ألول مرة في العراق 
ستویات المحتوى م اعتمادأمكانیة  إلىالدراسة الحالیة تشیر وألول مرة 

القلویدي والفالفونویدي للفصل بین مراتب العائلة الرمرامیة من جهة 
  ثالثیة ورباعیة الكربون من جهة أخرى  األنواعوبین 

  

  التحلیل الكروموتوغرافي السائل عالي األداء. 1ملحق
 )HPLCمركبات القیاسیة القلویدیة والفالفونویدیة ) لل  

  .وزمن االحتجاز والمساحة 

 

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 2ملحق
  . Atriplex   elegans وزمن االحتجاز والمساحة للنوع
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  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 3ملحق
  Bassia eriophora وزمن االحتجاز والمساحة للنوع

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 4ملحق
  B.  hyssopifolia تجاز والمساحة للنوعوزمن االح

  
  
 

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 5ملحق
  للضربوزمن االحتجاز والمساحة 

  Beta vulgaris var. cicle  

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 6ملحق
  للضرب وزمن االحتجاز والمساحة

Beta vulgaris var. maritime  
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  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 7لحقم
  للضرب وزمن االحتجاز والمساحة 

Beta vulgaris var. vulgaris  

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 8ملحق
  Beta vulgaris للنوع وزمن االحتجاز والمساحة 

  
  

  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 9ملحق
   C. albumحتجاز والمساحة للنوعوزمن اال

  
  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 10ملحق

  C. amarnticolor وزمن االحتجاز والمساحة للنوع
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  . یبین المركبات القلویدیة والفالفونویدیة 11ملحق
  C.  murale  وزمن االحتجاز والمساحة  للنوع

  لفالفونویدیة . یبین المركبات القلویدیة وا12ملحق
   C. ficifolium وزمن االحتجاز والمساحة  للنوع

  
  

  

  . یبین المركبات القلویدیة13ملحق
  والفالفونویدیة وزمن االحتجاز  

  C.  opulifoliumوالمساحة  للنوع 
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A study  on alkaloids and flavonoids of some C3 and C4 species from 
Chenopodiaceae in Iraq.   
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1 , 2 Biology Department- College of Education- Tikrit University, Tikrit , Iraq .   
3 Biology Department- College of Education ( Ibn AL-Haitham) - Baghdad University, - Baghdad , , Iraq . 
Abstract 
Leaf alkaloid and flavonoid contents in two C4 species ( Bassia  eriophora ;  
Bassia  hyssopifolia ) and ten  C3 taxa: ( Atriplex elegans ; Beta vulgaris; Beta vulgaris var. cicle ; Beta 
vulgaris var. maritima ; Beta vulgaris var. vulgaris ;Chenopodium album ; Chenopodium amarnticolor ; 
Chenopodium murale ; Chenopodium ficifolium and Chenopodium opulifolium) from Chenopodiaceae         
( from Iraq) were determined by HPLC method. Five alkaloids (Cinnamic acid , Choline , Chenoabicine, 
Betaine, n-ferulouaspartate) and three flavonoids (Quercetin ,  Isorhamnetin , Hispidulin) were identified in 
all taxa studied . Clear differences in concentration and percentage of certain alkaloids (Choline& Betaine) and 
flavonoids (Quercetin & Isorhamnetin) were recorded between taxa, particularly between C3 and C4species. 
Discussion in relation to photosynthetic pathways was included.                                                                                                                             


