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  الكيميائية، والتطبيقية الحيوية لثالث نباتات تنمو في قرى محافظة الطائف تمثلت فيتناولت الدراسة النواحي:المستخلص

 Clutia، والصعبر Euryops arabicus، الصوم Plectranthus tenuiflorusنبات الشارة 
myricoides .،والعالجية ألوراق النباتات وقد تضمنت الدراسات الكيميائية تقديرا أوليا للقيمة الغذائية 

 -٥ × ٥٫٩٨ الكربوهيدرات الكلية في أوراق الشارة الثالثة ومستخلصاتها الكلية، والجزئية، حيث بلغ ترآيز
وباستخدام. موالر ١٠ -٥ × ٨٫٦٢، و١٠ -٥ × ٥٫٩ على التوالي موالر، وفي أوراق الصوم، والصعبر ١٠

أحماض أمينية  ٧ للمستخلصات اإليثانولية الكلية لألوراق تم التعرف على الفصل االستشرابي الورقي
 .أحماض أمينية بروتينية في مستخلصي أوراق الصوم، والصعبر ٩ مستخلص أوراق الشارة، وبروتينية في

 ،Mn، Zn( والصغرى ،)Mg، وCa، P، Na(آذلك أفاد التقدير الكمي والنوعي للعناصر الغذائية الكبرى 
Cuو ،Fe ( باإلضافة إلىPb النباتات الخاضعة للدراسة اليزال دون بأن ترآيز هذه العناصر في أوراق 

وأسفر الكشف الفيتوآيميائي عن وجود العديد من منتجات  .المدى المعتمد وجوده في المنتجات الزراعية
آما تم التعرف على معظم التربينات األحادية، ونصف .  النبات الخاضعة للدراسةاأليض الثانوية في أوراق

 تحت  في الزيوت الطيارة المستخلصة بالتقطير المائي من أوراق الشارة، وأوراق وأزهار الصومالثالثية
 أنواع من الكائنات الدقيقة وقد تضمنت الجوانب التطبيقية دراسة النشاط التثبيطي لنمو ستة. ظروف متعددة

 انتهازي تحت تأثير المستخلصات الكلية والجزئية الممرضة المتسببة في تلوث الجروح إما بشكل مباشر أو
 النتائج عن النشاط التثبيطي الفعال ضد نمو جميع الميكروبات الممرضة ألوراق النباتات الثالثة، وأسفرت

  الطيار الكلي المستخلص من أوراق الشارة وقد برز هذا النشاط بشكل ملموس ضد نموتحت تأثير الزيت
Candida albicans، Staphylococcus aureusو ،Klebsiella pneumoniaeوآذلك الحال مع ، 

، وC. albicansالزيت الطيار الكلي المستخلص من أوراق الصوم حيث برز تأثيره الفعال ضد نمو
pyogenes Streptococcusالصعبر الكلي اإليثانولي ، في حين اقتصر النشاط التثبيطي لمستخلص أوراق 

آذلك أسفرت نتائج . K. pneumoniae، وPseudomonas aeruginosa، S. pyogenesضد نمو 
: ( األرومات الليفية في المزارع الخلوية تحت تأثير آل منالدراسات التطبيقية عن نشاط تحفيزي فعال لنمو

خالصة عصير أوراق الشارة، باإلضافة إلى وجود نشاط تحفيزي نسبي تحت) ٢( والزيت الطيار للشارة،) ١
 اختبار تأثير مستخلص أوراق الصعبر الكلي اإليثانولي، واستنادا على مجمل النتائج السابقة، تم )٣(تأثير

، حيث )Wister rats( في الجرذان المستخلصات الثالثة األخيرة في تحفيز عملية التئام الجروح المستأصلة
 الفعال مقارنة بالنشاط النسبي لكل من الزيت الطياراستأثرت خالصة عصير أوراق الشارة بالنشاط التحفيزي

 .  اإليثانوليالكلي، ومستخلص أوراق الصعبر
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