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 الملخص
جامعػػة  / اجػر  الحثػػث اػظ الظمػػة الالػحية التاحعػػة الػػس ال وػـ الحوػػتاة  كايوػة الثػػيا ؽ كميػة الزراعػػة 

،  لمعراػػة تػػ اير الػػرش حػػحعض العاا ػػر ال ػػ ر  اػػظ  2017تكريػػت اػػظ الم وػػـ الزراعػػظ ال ػػي ظ 
 ر اػظ ططحػاؽ اميايػة   ات الام  الاضر   المثت   المعياظ  الماية ال عالػة لاحاتحثيػث زرعػت الحػ 

،  ا ػػػػ ت اليراوػػػػة كتجرحػػػػة عامميػػػػة  2017/4/16 ا مػػػػت سلػػػػس وػػػػااييف حتػػػػاري   2017/3/14حتػػػػاري  
 تػيااتتاا   اػؽ  Fe, Cu, Zn, Mn, Bحعػامميف او ؿ الػرش حالعاا ػر ال  ا يػة ال ػ ر    كػظ 

  العامػػػؿ الاػػػااظ  اػػػ عيف مػػػف الريثػػػاف الاػػػ ع ا  ؿ R.C.B.Dت ػػػميـ ال طاعػػػات العلػػػ ا ية الكاممػػػة 
(Ocimum americanum الا ع الاااظ  ) (Ocimum  basilica)ح 

اػػػظ  ػػػ ات،  O.basilica عمػػػس الاػػػ ع الاػػػااظ O.americanumياحػػػت الاتػػػا   ت ػػػ ؽ الاػػػ ع ا  ؿ 
الجػػػاؼ  كااػػػت  ارت ػػػاع الاحػػػات  عػػػيي ا  راؽ  عػػػيي ا اػػػرع   مثتػػػ   ا  راؽ مػػػف الكم ر ايػػػؿ  الػػػ زف

 SPAD  45.75 35.75  ¹اػرع   احػات 5.44  ¹ رقػة   احػات 57.49وػـ  احػات    33.55قيماا 
 ¹وػػـ   احػػات 75.55( اػػظ الاػػ ع ا  ؿ م اراػػة مػػم اقػػؿ قيمػػة اػػظ الاػػ ع الاػػااظ  التػػظ حم ػػت ¹غػػـ   ك ػػـ

لم ػػ ات  ¹غػػـ   ك ػػـ 77.57SPAD    95.97  ¹اػػرع   احػػات ...9  ¹ رقػػة   احػػات 94..45 
ا واا عمػس التػ الظح كمػا اكػيت الاتػا   ت ػ ؽ الاػ ع ا  ؿ عمػس الاػ ع الاػااظ اػظ مثتػ ات مػف المركحػات 

اػػظ ثػػيف ت ػػ ؽ الاػػ ع الاػػااظ اػػظ   Myrcene الػػػ  Linalool الػػػ  Limoneneال عالػػة كمػػاية  الػػػ 
       حα-pinene    Nerolمثت ات مف المركحيف الػ 

امػػا الػػػرش حالعاا ػػر ال ػػػ ر  ا ػػي ت  قػػػت معاممػػة الػػػرش حالثييػػي عمػػػس ح يػػة المعػػػامتت اػػظ  ػػػ ات 
  الػػ  Nerolارت اع الاحات  عيي ا ارع  المواثة ال رقية  مثتػ   ا  راؽ مػف الكم ر ايػؿ  مػايتظ الػػ 

Myrcene  ¹احػات   ²وػـ 37.57  ¹ارع   احات 35...   ¹وـ  احات 95.45ال عالتيف  التظ حم ت 
  37.59 SPAD  .55.. لم ػ ات اعػتت عمػس التػ الظ م اراػة  ¹مم ـ   ك ػـ 75.5.  ¹مم ـ  ك ـ

اػػرع   9.99   ¹وػػـ   احػػات 54.54مػػم اقػػؿ ال ػػيـ لػػا س ال ػػ ات اػػظ معاممػػة الم اراػػة  التػػظ حم ػػت  
،  عمػػػػس التػػػػ الظ ¹مم ػػػـ   ك ػػػػـ SPAD   39.5   .5.5 54.59  ¹  احػػػػات ²وػػػػـ 33..5  ¹احػػػات 

حيامػػػػا ت  قػػػػػت معاممػػػػػة الػػػػػرش حالاثػػػػاس اػػػػػظ  ػػػػػ ات عػػػػػيي ا  راؽ  الػػػػ زف الجػػػػػاؼ  مػػػػػاية الميمػػػػػ ايف 
Limonene  عمػػس  ¹مم ػػـ   ك ػػـ 53.93  ¹غػػـ  ك ػػـ 94.59  ¹ رقػػة   احػػات 4.95.. التػػظ حم ػػت

 9.33.  ¹غػـ  ك ػـ 75.55  ¹ رقػةح احػات 35.35الت الظ م اراة مم اقؿ ال ػيـ اػظ معاممػة الم اراػة )
 ( ح¹ك ـمم ـ  
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 المقدمة 
الكحيػػػرة اػػػظ لماحاتػػػات الطحيػػػة طكميػػػة كحيػػػرة اػػػظ ال قػػػت الثاضػػػر لمكااتاػػػا 

ااظ الم ير الر يوظ لمع ػاقير  الاحاتيػة  م ػير ماػـ  ا اتاج الزراعظ،
لممػػػػػ اي ال عالػػػػػة التػػػػػس تػػػػػياؿ اػػػػػظ تثضػػػػػير اا يػػػػػة الػػػػػي ا  عمػػػػػس لػػػػػكؿ 

 سلػػػػػس العا مػػػػػة اللػػػػػ  ية  Ocimumالجػػػػػاس يعػػػػػ ي [.] موتام ػػػػػات
Lamiaceae ،   ت جػػػػي اػػػػظ الماػػػػاطؽ ا عػػػػ   50-150 يضػػػػـ ماي ػػػػار

اػظ   Ocimum [9طاري يػا   وػط  ججاػ   طمريكػا]ا وػت ا ية مػف طوػيا 
  غػػزارة ام كػػا  لػػكؿ ط راقاػػا  لػػ ف ازكاركػػا الػػ رؽ ماػػؿ ثجػػـ ا ا  ػاا

، طكـ تمػػػػػػػػػػػػؾ اواػػػػػػػػػػػػ اع الريثػػػػػػػػػػػػاف را ثتاػػػػػػػػػػػػا الا ػػػػػػػػػػػػا ص الظاكريػػػػػػػػػػػػة 
 الريثػػػاف   O.Viride الريثػػػاف اللػػػجير    O.basilicumطلثمػػػ 

 حO.gratissimum [5] ا اري ظ
 يعػػي احػػات الريثػػاف م ػػيرل مامػػ  لمزيػػت الطيػػار  الزيػػت العطػػر  الػػ   

اضػػػت  يوػػتايـ اػػظ  ػػااعة ط غ يػػة   ػػػااعة العطػػ ر  مػػ اي التجميػػؿ
كعػػػػتج لػػػػعحظ اػػػػظ العييػػػػي مػػػػف الريثػػػػاف حعػػػػض طاػػػػ اع  عػػػػف اوػػػػتعماؿ

 اػػػػظ  ا   ػػػػ  المرضػػػػية ماػػػػؿ الوػػػػعاؿ  ا وػػػػااؿ  ط موػػػػاؾ الثػػػػا ت
 ا ت طحيػػة لمعالجػػة امػػراض جمييػػة  اوػػتعم لػػ [ 7]حمػػياف طوػػيا  طاري يػػا

ظ مثت اكػا مػف اػاوا اع ايما حيااا اتمؼ تح  [3]حعض الجر ح  الثر ؽ
 Ocimum اف الريثػػػاف ال م مػػػظا ػػػي  جػػػي المػػػ اي ال عالػػػة  كػػػ لؾ اػػػظ 

americanum   يثتػػػػػ   عمػػػػػس مركحػػػػػات ال عالػػػػػة ماػػػػػؿ  الػػػػػFloral-

Lemony,camphoraceus,spicy   يثتػػػػ   كػػػػ لؾ عمػػػػس حعػػػػض 
مػػم الاػػ ع  م اراػػة[9] المضػػاية   الامػػ  الاضػػر  ايػػ الزيػػ ت ا واوػػية 

 RA (Rosmarinic acid) اػػػظالػػػ   كااػػػت المػػػ اي ال عالػػػة   الثمػػػ 
 اف الػرش[ 4]يػة الحػاي ل جظ لمريثػاف الثمػ  ال   يك ف ل  ي ر اظ ال عال

ياػػػ ؿ كػػػ ت  اف ا ػػػا  طي اػػػات العاا ػػػر الم  يػػػة   اػػػظ لػػػ  اكميػػػة  الػػػ رقظ
مػػف اػػتؿ وػػط  حلػػرة ال رقػػة يعتمػػي عمػػس عػػية ع امػػؿ مااػػا  العاا ػػر 

طحيعػػة المػػاية الاااػػ ة  المك اػػات اليكايػػة  يرجػػة الثػػرارة  التركيػػز  قاحميػػة 
اجريػػػت  قػػػي  حعمػػػس ا  راؽ الاحاتػػػات   حاااػػػا اػػػظ المػػػا   طحيعػػػة الاحػػػات

عمػػس عػية يراوػات ثػ ؿ اوػتاياـ العاا ػر ال ػ ر  اػظ توػميي الػ رقظ 
الاحػػات  مػػف كػػ تا العاا ػػر الاثػػاس  الثييػػي  الزاػػؾ  الما ايػػز  الحػػ ر ف 

يعي عا ر الثييي مف العاا ػر ال  ا يػة  ، ا لما لاا طكمية كحيرة لماحات
الماػػػػػـ اػػػػػػظ  Ferredoxineال ػػػػػ ر  المامػػػػػة ا  يػػػػػػياؿ اػػػػػظ تركيػػػػػػ  

 كػػ لؾ ماػػػـ اػػظ تاحيػػػت الاتػػر جيف حلػػػكؿ ثيػػػ   [ 9] التركيػػ  الضػػػ  ظ
اتػػػرات سلػػػس طم ايػػػا  كػػػ لؾ يػػػياؿ كعامػػػؿ موػػػاعي اػػػظ تكػػػ يف  طاتػػػزاؿ ال

  الضػ  ظ الحاػاتياات الوايت كرـ  المامة اظ عممية   ايؿ  اظ حر   الكم ر 
يعػػي  كمػػا  [9]  التػػا س  ا  ػػ ب يوػػح  ا ػػ رار او راؽ  مػػا حػػيف العػػر ؽ

الاثاس مف العاا ػر المامػة لػ ب  ظي تػاف ا  لػس تث يػز  زيػاية ال عاليػة 
(  (Ascorbic Acid Enzymeزيـ ثػامض ا وػك رحيؾا كوػيية واػ

ال   تعي مامػة اػظ ال ػح ة  ((Iron porphriyn الاااظ تك يف ماية 
 حؿ ال مػة الااميػة  عمس الام ات الثيياة ثيث ت يظارالكم ر ايؿ  ا   ب 
 يعػػػػي عا ػػػػر [ 5.] يظاػػػػر مت زمػػػػاا  راؽ الاحػػػػات   ت ػػػػ ر اػػػػـ تجػػػػؼ

الزاؾ مف العاا ر الضر رية لا ا الاحػات ا  يمعػ  ي را كحيػرا اػظ ااتػاج 
الكم ر ايػػػػؿ  اػػػػظ اعاليػػػػة ا ازيمػػػػات ايضػػػػا ،  يعػػػػي عا ػػػػرا ر يوػػػػيا  اػػػػظ 

ت ػػػايم الترحت اػػػاف  كػػػ  الثػػػامض اومياػػػظ الماػػػـ اػػػظ ت ػػػايم الحػػػر تيف 
لػػػػػ ب طي ر تث يزيػػػػػة  كػػػػػ الؾ عا ػػػػػر الحػػػػػ ر ف  [..]   IAA ا  كوػػػػػيف 

طيضػػية ماػػؿ ايػػض الاتػػر جيف  تكػػ يف ا ثمػػاض الا  يػػة  الموػػاعية اػػظ 
كمػػػػا ي ػػػػـ  اػػػػظ اعاليػػػػة تكػػػػ يف الزيػػػػ ت  [9.] تكػػػػ يف المركحػػػػات ال يا ليػػػػة
  Nurzynska-Wierdak  [13] (  كػػرالطيػارة  المركحػػات ال عالػػة 

اف عمميػػة الػػرش حكػػؿ مػػف عاا ػػر الثييػػي   [ 7.] (ح 95.9 ااػػر ف، 
الما ايػػػز   الزاػػػؾ اي  الػػػس زيػػػاية اػػػظ كميػػػة الزيػػػت  ال ياػػػ  ت  حلػػػكؿ 

اػػػظ تجرحػػة طجريػػت ثػػػ ؿ تػػ اير الػػرش حالزاػػػؾ  [9.] ح  جػػي[3.]معاػػ   
عمػس اػتث  .-( غـحلتػر3..,.,5.3 حاتث موت يات مف التراكيز كػظ )

اػػػظ زيػػػاية  .-ـحلتػػػرغ .ط ػػػااؼ مػػػف احػػػات الريثػػػاف  طعطػػػس  التركيػػػز 
 زيػػػػػػاية  limoneul   geraniolمثتػػػػػػ   الزيػػػػػػ ت الطيػػػػػػارة   اا ػػػػػػة 

 oleic   linoleic   acid linoleicاوثمػػػػػػػاض اليكايػػػػػػػة  اا ػػػػػػػة  
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ا ػػػػػػ ت التجرحػػػػػػة اػػػػػػظ الظمػػػػػػة الالػػػػػػحية التاحعػػػػػػة ل وػػػػػػـ الحوػػػػػػتاة  كايوػػػػػػة 
 / 6 /3.سلػس   3 14/جامعة تكريت  لممػية مػػف  /كمية الزراعة/الثيا ؽ
م ػيقة مػف قحػؿ  O amricanum تػـ الث ػ ؿ عمػس الحػ  ر ، 2017

 تػػـ  Buzzyاػػيمات ال ثػػص ل وػػـ الحوػػتاة الا لاييػػة اللػػركة الماتجػػة  
  Gogrowثوػ  اللػركة الماتجػة حريطاايػا   O basilicumتلػايص 

، قوػػـ اػػظ كميػػة الترحيػػة  تػػـ ت ػػاي   عاػػي ا وػػتا  الػػيكت ر مثمػػي عػػيااف
 حػػ رة  955الحػػ  ر اػػظ اطحػػاؽ اميايػػة  ح اقػػم  زرعػػت ح ثيػػثعمػػـ  الثيػػاة

حتػػاري   الترحػػة مػػم الحتمػػ س لكػػؿ ا ػػص .:.لمطح ػػة ال اثػػية حعػػي امػػط 
لػار عمػس م عػي زراعػة الحػ  ر تػـ  حعػي مػر ر     تػـ ا مػ 2017  3 14

عاػيما حمػ  ااتيار اللتتت المتجااوة اػظ ام كػا اػـ ا مػت كػ ت اللػتتت 
سلػس ط ػص حتوػتيكية  رقة  ث ي ة لكػؿ احػات    3-7عيي ط  راؽ مف 

جيػػػػ  رمميػػػػة  قػػػػي وػػػػـ( مممػػػػ  ة حترحػػػػة مزي 20×  (15كحيػػػػرة   ات طحعػػػػاي 
 ح يصثممت ترحة ا
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 ( الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة المستخدمة في الزراعة1جدول )
 ال ياس ال ثية ال  ة

 7.85 ػػػػػػػػػ pHاوس الايير جياظ

 4.10 1-ويماز ح ـييوظ  (EC (ا ي الية الكارحا ية 

 1.29 3-ميكاغراـ ح وـ الكاااة الظاكرية

  الاتر جيف الجاكز
 1-مم ـ ح ك ـ

29.8 

 9.41 ال و  ر الجاكز

 88.13 الح تاويـ  الجاكز

 
 م    ت الترحة

  الرمؿ
 1-غـ ح ك ـ

272 

 480 ال ريف

 248 الطيف

 مزيجية رممية اوجة الترحة
كميػػػػة  -الموػػػػتايمة اػػػػظ اليراوػػػػة اػػػػظ قوػػػػـ الترحػػػػةطجػػػػر  تثميػػػػؿ الترحػػػػة 

 جامعة تكريتح /الزراعة
 

 -:عوامل الدراسة -2
  اليراوة  ت ايػػػر عامميػػػف كماتضمات 

حالعاا ػػػػػر ال  ا يػػػػػة ال ػػػػػ ر   تضػػػػػمات امػػػػػس  الػػػػػرش العاملللللل االول
  حالتركيز طياػات ا  تػـ رش العاا ػرعاا ر طضااة طلس معاممة الم اراة 

Fe,Cu,Zn,  العا ػػػػػريف ايمػػػػػا رش   .- مم ـحلتػػػػػر55.ما ػػػػػريت حتركيػػػػػز
Mn,B م طػػػػػر ال،  تػػػػػـ رش الم اراػػػػػة حالمػػػػػا   .-مم ـحلتػػػػػر 35ز حتركيػػػػػ

معاممػػػة ح كػػػؿ  ثػػػية تجريحيػػػة 12=6*2 حػػػ لؾ ي ػػػح  عػػػيي المعػػػامتت 
( ط ػػػػص ليكػػػػ ف عػػػػيي الاحاتػػػػات اػػػػظ ال طػػػػاع  ال اثػػػػي 6تثتػػػػ   عمػػػػس  )

( 216لماحاتات اػظ التجرحػة )المجم ع الكمظ   ،  ثية تجرحي  72=12*6
ح تمػػػػت عمميػػػػة الػػػػرش اػػػػظ ال ػػػػحاح الحػػػػاكر احػػػػات اػػػػظ اػػػػتث مكػػػػررات

 ااا اض يرجات الثرارة  رلت ثتس الحمؿ التػاـ  طجريػت عمميػة  الػرش 
 / 4 /4.حم عػػػػييف  ثيػػػػث رش العاا ػػػػر ال ػػػػ ر  كرلػػػػة ط لػػػػس  اػػػػظ 

  طجريت الرلة الاااية حعي طوح عيف مف الرلة او لس ح  2017
 Ocimum)  اػػػػ عيف مػػػػف الريثػػػػاف الاػػػػ ع  ا  ؿ  والعامللللل الثللللاني

americanum  الا ع الاااظ  ) ( Ocimum  basilica) ح  
 -التحميل االحصائي المستخدم : -3
ا ػػػػػػػػػ ت التجرحػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػؽ ت ػػػػػػػػػميـ ال طاعػػػػػػػػػات العلػػػػػػػػػ ا ية الكاممػػػػػػػػػة    

Randomized Complete Block Design (RCBD كتجرحػة )
المت وػػػػطات  اػػػػؽ  ق راػػػػت  SASالتثميػػػػؿ  حاوػػػػتايـ حراػػػػام  عامميػػػػ ، 

مػػا  كػػرت  اػػؽ   5.53متعػػيي الثػػي ي عمػػس موػػت   اثتمػػاؿ  طاتحػػار يكػػف
 ح[4.]
 عمميات الخدمة بعد الزراعة   -4

طجريت كااة  العمميات الزراعية عمػس الاحاتػات مػف ر   تعلػي   حلػكؿ 
متوػػا    لكااػػة المعػػامتت  ثوػػ  مػػا م  ػػس حػػ ،   ث ػػيت الاحاتػػات 

حعي    لاا الس مرثمة الاضػ  ط  حعػي حمػ غ  2017 / 6 / 15حتاري   
 ح[9.]يـ    95عمر الاحات 

 -:الصفات المدروسة  -5
 التاليةتـ اتؿ الحثث يراوة ال  ات 

 صفات النمو الخضري:  -.
  )سم(أرتفاع النبات  -5

حلػػريط ال يػػاس   95.4 9 3.تػػـ قياوػػ  اػػظ ااايػػة م وػػـ الامػػ  حتػػاري  
المتػػر    لػػؾ ح يػػاس وػػاؽ الاحػػات مػػف ماط ػػة ات ػػال  حالترحػػة سلػػس ااايػػة 
 ط ؿ ال رع الر يوظ  لكؿ احات اظ  ال ثية التجريحية  طا  مت وطاا ح

   (5-عدد أالوراق: )ورقة.نبات -2
تـ قياواا اظ اااية م وـ الام     لؾ حثوػا  او راؽ الم جػ ية عمػس  

 الاحاتات لكؿ احات اظ ال ثية التجريحية  طا  مت وطااح
 (5-)فرع.نباتالجانبية عدد أالفرع  -3

تػػـ قياوػػاا اػػظ ااايػػة الم وػػـ كػػ لؾ  لػػممت اواػػرع الاالػػ ة مػػف ماط ػػة  
ا ت ػػاؿ عمػػس الوػػاؽ الر يوػػظ  لكػػؿ الاحاتػػات اػػظ كػػؿ  ثػػية التجريحيػػة 

  طا  مت وطاا ح        
 (SPAD UNITمحتوى األوراق من الكموروفيل النسبي )  -4

 Chlorophyll meter spadقػير الكم ر ايػؿ الاوػحظ ح اوػطة جاػاز 

 الياحاايػةح ط  طاػ ت طكاػر Minolta  الم ػام ح اوػطة لػركة  502 –

مػػػف قػػػرا ة لكػػػؿ  رقػػػة  لػػػاتث  رقػػػات مػػػف طاػػػرع ماتم ػػػة لمثػػػيط الاحػػػات  
 لكػػػؿ ال ثػػػيات التجريحيػػػة،  اوػػػتارج معػػػيؿ ال ػػػرا ة  اػػػظ ااايػػػة الم وػػػـ  

[.5] 
1-الوزن الجاف لألوراق غم. نبات  -5 

 

ح ا  الػ زف الطػر  لػأل راؽ لماحػات حاوػتعماؿ الميػزاف الثوػاس  تـ قياو 
-65   الاتث مرات  اـ ج ؼ اظ ال رف الكارحا ظ عمػس يرجػة ثػرارة 

وػػاعة  ثتػػس احػػات الػػ زف اػػـ طاػػ   زاػػ   72-48يرجػػة م  يػػة لمػػية  70
،  تػػـ ثوػػا  معػػيؿ الػػ زف الطػػر  لػػأل راؽ لماحػػات ال اثػػي  [95] الجػػاؼ

 ا  راؽ لماحاتحالضر  اظ عيي 
 تقللدير المركبللات الفعالللة فللي الزيللت الطيللار لنبللات الريحللان بجهللاز -6

GC-MS    
تػػـ اوػػػتاتص الزيػػػت الطيػػػار لاحػػات الريثػػػاف حطري ػػػة الت طيػػػر الحاػػػار  

  British – pharmacopeiaالميرجة اظ يواتير ا ي ية الحريطاايػة 

الم  ػػػػ ؿ حػػػػػي رؽ ثجمػػػػػظ  Clevenger، تػػػػـ اوػػػػػتاياـ جاػػػػػاز 1958
Volume Tric  لتػػر تػـ طثػػف او راؽ الاحاتيػػة   تاظي اػػا مػػف  .ثجػػـ

غػػـ مااػػا اػػظ  95اللػػ ا    الوػػي اف حعػػي سجػػرا  عمميػػة التج يػػؼ  ضػػم 
مؿ مف الما  الم طر ا ػ ت عمميػة الت طيػر  955الي رؽ  اضيؼ سلياا  

ثػية، وػاعة لمعياػة ال ا 9.93-9ل تػرة  Mintelحاوتاياـ مرثؿ اويجظ 
 Sparatory Funnelاػـ ا ػؿ الزيػت المت طػر حاوػتاياـ قمػم ال  ػؿ 

 75مػػؿ  مػػف مػػا  الت طيػػر اػػظ قمػػم ال  ػػؿ  طضػػيؼ سليػػ   55. ضػػم  
عمػس مػرثمتيف متتػاليتيف  رج  Diethy letherمػؿ مػف ااػا ظ اايػؿ اياػر

المػػػزي  جيػػػيا  اػػػـ تػػػرؾ ليا ػػػي  يا  ػػػؿ سلػػػس طح تػػػيف، الطح ػػػة العميػػػا مااػػػا 
الزيػػػت  الطح ػػػة الوػػػ مس طح ػػػة المػػػا  س  طاػػػ ت الطح ػػػة  طح ػػػة ا ياػػػر مػػػم

العميػػػا الثا يػػػػة عمػػػػس الزيػػػػت الطيػػػار  يعػػػػاي اوػػػػتاتص الطح ػػػػة الوػػػػ مس 
)طح ة الموتامص الما ظ( عمس مرثمة اااية،  جمعت العياػات  طضػيؼ 

  غػـ مػف كحريتػات الم اوػيـ  التما يػة 5 – 9سلياػا ط  لكػؿ عياػ  مااػا 
MgSO4ت المػػا  الم جػػ ي اػػظ طح ػػة ا ياػػر لتا يػػؼ  امت ػػاص قطػػرا
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 (RVE)العميػػػا حاػػػر ا ياػػػر مااػػػا حاوػػػتاياـ جاػػػاز المحاػػػر الػػػي ار )

Rotary Vacuum Evaporator  تثػت ضػ ط متاماػؿ عمػس يرجػة
ـ   ضعت العياات اظ قاااظ م م ػ   مثكمػ  ال طػا   53 – 55ثرارة  

( ـ اػػػظ اتجػػػة 7 ث ظػػػت العياػػػات عمػػس يرجػػػة ثػػػرارة )  غامضػػة المػػػ ف
لثػػػػيف تلػػػػايص الزيػػػػت الكيميا يػػػػةح   تػػػػـ ت ػػػػيير  تلػػػػايص المركحػػػػات 
ال عالػػػػػػة اػػػػػػظ الزيػػػػػػت الطيػػػػػػار و راؽ احػػػػػػات الريثػػػػػػاف ح وػػػػػػتاياـ جاػػػػػػاز 

( HPLCك رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كرااظ الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿ    ا يا  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظ )
Highperformance Liquid Chromatography  اوػػػتايمت 
 HPLC [9.]العياػػات مثكمػػة ال مػػؽ ثتػػس يكػػ ف الجػػاكز لمتثميػػؿ اػػظ 

 Alph-pinen  Linoloolتػػػػػػػػػػػػػػػـ تلػػػػػػػػػػػػػػػايص  ت ػػػػػػػػػػػػػػػيير مركحػػػػػػػػػػػػػػػات 
 Myrcene   Nerol  Limonene  حجاػػػػازGC-MS  اػػػػظ  زارة

 [99كا]العمـ   التكا ل جيا  اؽ الطري ة التس  كر 

تػػـ قيػػاس مركحػػػات  (ح9ظػػر ؼ لممركحػػات ال عالػػة ت ضػػثة اػػػظ الجػػي ؿ)
 ظ ال عالة عمس العم ي ح وتاياـ معايلة تركيز الام  ج التال

× = موػاثة المركػ  اػظ العياػة  .-تركيز المرك  اظ العياة مايك ـ مػؿ
عػػػػػيي مػػػػػرات × تركيػػػػػز المثمػػػػػ ؿ ال ياوػػػػػظ  موػػػػػاثة المثمػػػػػ ؿ ال ياوػػػػػظ 

 حالتج يؼ

 

 GC.MS( ظروف فصل المركبات بأستخدام 2جدول )
 EI م ير ا ي ف

 °ـ  9.9 يرجة الثرارة ال    
 °ـ 35. الثرارة الرحاعية لمكالؼ

 (80.00V) ا ؿ الكالؼ )طاقة ا لكتر ف الاااية (
 يقي ة 630.00  قت الت قت

 يقي ة 3:15 الم ي 

 5:55H ال قت

 ح وكاؿ 55949 الض ط
 كرتز 35 التريي

 .-مؿ يقي ة 1:00 ا اويا 

 °ـ 55× ـ مايك ـ 935× 5.93مايك ـ  ثجـ الماية العم ي
 °ـ 53 مت وط يرجة الثرارة ال  ؿ

 °ـ 995 يرجة الثرارة الاظاـ
 

 النتائج والمناقشة 
   ى في النمو الخضري لنبات الريحانتأثير الرش بالعناصر الصغر  -5
 ( :5-إرتفاع النبات )سم .نبات 5-4

ال  ا يػػػة ال ػػػ ر  ( تػػػ اير الػػػرش حالعاا ػػػر 7-.يتضػػػ  مػػػف الجػػػي ؿ )
ت ػػػػ ؽ المعاممػػػػ  الػػػػرش حالثييػػػػي عمػػػػس حػػػػاقظ المعػػػػامتت  حم ػػػػت ارت ػػػػاع 

م اراػػة حاقػػؿ ارت ػػاع لمعاممػػة الم اراػػة التػػس  .-وػػـح احػػات 95.45الاحػػات 
، امػػا تػػااير الاػػ ع ا ػػي ت ػػ ؽ الاػػ ع ا  ؿ اػػظ  .-وػػـحاحات .59.9حم ػػت 

رت ػػػػاع م اراػػػػة حاقػػػػؿ معػػػػيؿ ا .-وػػػػـحاحات 33.55معػػػػيؿ ارت ػػػػاع ا  حمػػػػ  
ح امػػػػػا التػػػػيااؿ حػػػػيف الػػػػػرش حالعاا ػػػػر ال ػػػػػ ر  .-وػػػػـ حاحػػػػات 79.55

 ا ا اع اتحيف اظ الجي ؿ ا و   جػ ي ار قػات معا يػة اػظ  ػ ة ارت ػاع 
الاحات ا  ت  قػت معاممػة الػرش حالثييػي اػظ معػيؿ ا رت ػاع الاحػات لماػ ع 

م اراة حمعاممة  عيـ الػرش لماػ ع  .-وـحاحات 94.99ا  ؿ  التظ حم ت 

سلػػتراؾ يعػػ ي الوػػح  اػػظ الزيػػاية  .-وػػـحاحات .59.9اػػااظ  الػػ   حمػػ  ال
الثييػػػي حػػػي ر طوػػػاس اػػػظ ت ػػػاعتت اوكوػػػية  اواتػػػزاؿ لعمميػػػة التمايػػػؿ 
الضػػ  ظ  طف سضػػاات  وػػتثيث ت ازاػػاص اػػظ الت ػػايم ال ػػ ا ظ اػػظ طاوػػجة 

 اف كػػ ت الوػػح  يعػػ ي الػػس  ال رقػػة ممػػا يوػػاعي اػػظ زيػػاية الامػػ  الاضػػر 
ال ػ ات ال راايػػة حػػيف ا اػػ اع الػػس الػػرش حالعاا ػػر ال ػػ ر  يػػ ي  الػػس 
زياية معيؿ الحاا  الض  ظ مػف اػتؿ مػية اوػتطالة الوػتميات الػ   قػي 
يلجم الاحات عمس ا وتطالة  يام المروتمي  ال مظ لألعمس ايػ ي  الػس 

الاحػػػػات  حػػػػاقظ ال ػػػػ ات اف زيػػػػاية ا رت ػػػػاع  [95]زيػػػػاية ارت ػػػػاع الاحػػػػات 
الام  الاضر  قي تعز  الس اعؿ ثييي  ف اضاات  وػتزيي مػف اعاليػات 
الاحػا ثي يػػة ممػػا وػػيثيث تػػ ازف اػظ الت ػػايم ال ػػ ا ظ اػػظ ااوػػجة ال رقػػ  

 ح[97]كما ات    [5.] مما واكـ اظ زياية الم  الاضر 

 

 
 
 
 
 



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

549 

 5-ر الرش بالعناصر الصغرى عمى نوعين من نبات الريحان لصفة أرتفاع النبات سم.نبات( تأثي4-5جدول )

 ا ا اع

 المعامتت      
 الا ع ا  ؿ

OCIMUM AMORICANUM 
 الا ع الاااظ

OCIMUM BASILIM 
Mean M 

 معيؿ العاا ر

M041.34 م اراة 

e 

32.81 

f 

37.07 

e 

M1    
 الثييي

67.88 

a 
59.52 

b 
63.70 

a 

M2  6081 الاثاس 

e 
55.64 

bc 
58.23 

b 
     M357.59 زاؾ 

bc 
51.10 

cd 
54.35 

bc 

M4 53.53 ما ايز 

bcd 
47.53 

de 
50.53 

cd 

M5 51.20 ح ر ف 

cd 
43.41 

e 
47.30 

d 

Mean V 

 معيؿ ا ا اع
55.39 

a 
48.33 

b 
 

 5.53ي الثي ي  عمس موت   اثتماؿ ااتحار ياكف متعي*ا رقاـ التظ تثمؿ ا س ا ثر ؼ ا حجيية  ي جي حيااما ار ؽ معا ية ثو  
 

 :( 5-عدد االوراق ) ورقة. نبات 2-4
( تػػػ اير الػػػرش حالعاا ػػػر ال  ا يػػػة ال ػػػ ر  ت ػػػ ؽ 7-9يحػػػيف الجػػػي ؿ )

المعاممػػػ  الػػػرش حالاثػػػاس عمػػػس حػػػاقظ العاا ػػػر ا  حمػػػ  اكحػػػر عػػػيي مػػػف 
امػػػا تػػ اير الاػػػ ع ا  ت ػػ ؽ الاػػػ ع ا  ؿ  ح.- رقػػة حاحػػات 4.95..ا  راؽ 

عمػػػس الاػػػ ع الاػػػااظ  الػػػ   اعطػػػس اكحػػػر معػػػيؿ اػػػظ عػػػيي ا  راؽ ا  حمػػػ  
 94..45م اراتػػػػػػػػػػا  حاقػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػيي مػػػػػػػػػػف ا  راؽ  .- رقػػػػػػػػػػةحاحات 57.49

امػػا  التػيااؿ حػػيف الػرش حالعاا ػػر ال  ا يػة  ا اػػ اع اتحػػيف  .- رقػةحاحات
مف الجي ؿ ا و   ج ي ار قات اعا ية اظ   ة عػيي ا  راؽ ا  ت  قػت 

 .- رقػة حاحػات 95.94.معاممة الرش يالاثاس لما ع الاااظ   ال   حمػ  
 الػػ   لػػـ ياتمػػؼ معا يػػا مػػم العا ػػر ا  ؿ الثييػػي لماػػ ع ا  ؿ  الػػ   

عمػػس حػػاقظ ال ػػ ات م اراتػػاص حاقػػؿ عػػيي  .- رقػػة حاحػػات 55..9.حمػػ  
 ح.- رقػة حاحػات 74.94مف ا  راؽ عيـ الرش لما ع الاػااظ   الػ   حمػ  

 رحمػا يعػ ي الوػح  الػس زيػاية اػ ات  الحاػا  الضػ  ظ  حالتػالظ زيػاية الامػ  
اظ ااعكاس ايجاحظ عمس عيي ا ارع  حالتػالظ زيػاية عػيي ا  راؽ الاحػات 

 ح[5.] م ما كرت ك ا يت ؽ م

 

 5-( تأثير الرش بالعناصر الصغرى عمى نوعين من نبات الريحان في صفة عدد االوراق ورقة.نبات4-2جدول )
 ا ا اع

 المعامتت
 الا ع ا  ؿ

Ocimum Amoricanum 

 الا ع الاااظ
Ocimum Basilim 

Mean M 

 العاا ر مت وط

 M059.33 م اراة 

Ef 

47.67 

F 
53.50 

D 
M1 121.00 الثييي 

A 
92.33 

Bcd 
106.66 

Ab 

M2  106.00 الاثاس 

Abc 

129.67 

A 
117.83 

A 

M3  105.00 زاؾ 

Abc 

76.33 

Cdef 
90.66 

Bc 
  M492.33 ما ايز 

Bcd 

68.33 

Def 
80.33 

C 
M5 85.00 ح ر ف 

Cde 

60.67 

Ef 
72.83 

Cd 

Mean V 

 ا ا اع مت وط
94.78 

A 

79.167 

b 
 

 5.53ي الثي ي  عمس موت   اثتماؿ *ا رقاـ التظ تثمؿ ا س ا ثر ؼ ا حجيية  ي جي حيااما ار ؽ معا ية ثو  ااتحار ياكف متعي
 

 :(5-عدد االفرع )فرع.نبات 4- 3
تلير الاتػا   سلػس  جػ ي ار قػات معا يػة اػظ  (7-5اتثظ اظ الجي ؿ )

 ػػػ ة عػػػيي ا اػػػرع ط  ت ػػػ ؽ التركيػػػز ا  ؿ لعا ػػػر الثييػػػي  الػػػ   حمػػػ  

م اراػػة ح قػػؿ تركيػػز عػػيـ الػػرش  الػػ    .-ارعحاحػػات 11.50طعمػػس تركيػػز 
ح  جػػػػػ ي ار قػػػػػات معا يػػػػػة اػػػػػظ .-اػػػػػرع حاحػػػػات 6.66طعطػػػػس طقػػػػػؿ ت ػػػػػرع 

  ةعيي ا ارع  ا اػ اع ا  اعطػس اػ ع ا  ؿ  الػ   طعطػس طعمػس عػيي 
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عمػس الاػ ع الاػااظ  الػ   حمػ  طقػؿ عػيي لتاػرع  .-حاحاتارع 9.77لتارع 
ح امػػا حالاوػػحة لمتػػيااؿ حػػيف الػػرش حالعاا ػػر ال  ا يػػة .-ارعحاحػػات  8.11

ار قػػػات معا يػػػػة ا   ا اػػػ اع اػػػظ  ػػػ ة عػػػػيي ا اػػػرع ا ػػػي لػػػػ ثظ  جػػػ ي 
- ارعحاحػات 12.33ت  قت تركيز معاممة الثييػي لماػ ع ا  ؿ  الػ   حمػ  

 رحمػا  ح.-ارعحاحػات 6.00م اراة ح قؿ تركيز  ال   طعطس طقؿ تركيػز  .
يعػػ ي الوػػح  الػػس زيػػاية اػػ ات  الحاػػا  الضػػ  ظ  حالتػػالظ زيػػاية الامػػ  اػػظ 

ي ا  راؽ الاحػػػات ااعكػػػاس ايجػػػاحظ عمػػػس عػػػيي ا اػػػرع  حالتػػػالظ زيػػػاية عػػػي
 حػيف تػ ازف ثالػة ث ػ ؿ الػس كػ لؾ يع ي  قي [5.] ك ا يت ؽ مم ما كرت

 العمميػػػػػػات تلػػػػػػجيم سلػػػػػػس طي  ممػػػػػػا الحي يػػػػػػة  الظػػػػػػر ؼ الثييػػػػػػي تركيػػػػػػز
  اواػػرع عػػيي زيػػاية  حالتػػالظ  اا وػػاماا الاتيػػا امػػ   تالػػيط ال وػػي ل جية

 ح[93] ك ا يت ؽ مم 

 
 

 5-( تأثير الرش بالعناصر الصغرى في نوعين من نبات الريحان لصفة عدداالفرع فرع.نبات4-3جدول )
 ا ا اع

 المعامتت

 الا ع ا  ؿ
Ocimum Amoricanum 

 الا ع الاااظ

Ocimum Basilim 

Mean M 

 العاا ر مت وط

M0 7.33 م اراة 
Ef 

6.00 

G 
6.66 

E 
M1 12.33 الثييي 

A 

10.66 

B 
11.50 

A 
M2  10.66 الاثاس 

B 
9.33 

Bcd 
10.00 

B 
 M310.00 زاؾ 

Bc 
8.33 

De 
9.16 

Bc 
M4 9.33 ما ايز 

Bcd 

7.33 

Ef 
8.33 

Cd 
M5 9.00 ح ر ف 

Cd 
7.00 

Fg 
8.00 

D 
Mean V 

 ا ا اعمت وط 
9.77 

a 

8.11 
b 

 

 5.53ا حجيية  ي جي حيااما ار ؽ معا ية ثو  ااتحار ياكف متعيي الثي ي  عمس موت   اثتماؿ *ا رقاـ التظ تثمؿ ا س ا ثر ؼ 
 

 5-نبات SPADصفة محتوى الكمورفيل  4-4

( حالاوػػحة لمعاا ػػر ال ػػ ر  اتثػػظ  جػػ ي ار قػػات 7-7يحػػيف جػػي ؿ )
 الػ   لػـ ياتمػؼ  .-احػاتSPAD 37.59المعا ية لرش حعا ر الثييي 

39.79معا يا  مم معاممػة الػرش حالاثػاس التػس اعطػت 
 

SPAD احػات-

 54.59م اراة ح قؿ مثت   الكم رايؿ اظ معاممة الم اراػة حمػ  مثتػ ات  .
SPAD الس  ج ي ار قات معا ية اظ  ػ ة المثتػ   لكم رايػؿ  .-احات

الاػػػ ع  عمػػس .-احػػات SPAD 35.75ا  ت  قػػت الاػػ ع ا  ؿ  الػػ   حمػػػ  
77.57الاػػػااظ  الػػػ   حمػػػ  

 
SPAD امػػػا حالاوػػػحة لمتػػػيااؿ حػػػيف  .-احػػػات

’ الػػػرش حالعاا ػػػر ال  ا يػػػة ال ػػػ ر   ا اػػػ اع اتحػػػيف مػػػف الجػػػي ؿ ا وػػػ 
 ج ي ار قات معا يػة ل ػ ة الكم رايػؿ ط  ت  قػت التركيػز ا  ؿ لعا ػر 
الثييػػػػػي لم ػػػػػػاؼ ا  ؿ  الػػػػػػ   طعطػػػػػػس طكحػػػػػر مثتػػػػػػ   لمكم رايػػػػػػؿ حمػػػػػػ  

34.95SPAD م اراػة ح قػؿ قيمػة مػف معاممػة عػيـ الػرش لماػ ع  .-حاتا

رحمػػا يعػػ ي الوػػح  الػػس اف  ح.-حاحػػاتSPAD 57.35الاػػااظ  التػػظ حم ػػت
الػػػػرش حالعاا ػػػػر ال ػػػػ ر  االثييػػػػي يمعػػػػ  ي را اػػػػظ تمايػػػػؿ ا ثمػػػػاض 
الا  يػػػػة  زيػػػػاية الحتوػػػػتييات الاضػػػػرا  ممػػػػا يػػػػ ي  الػػػػس زيػػػػاية مثتػػػػ   

ك ػا ة الحاػا  الضػ  ظ  زيػاية معػي ت المكم ر ايؿ  كػ ا يػ ي  الػس زيػاية 
-زيػػػػاية الكم ر ايػػػػؿ اػػػػظ الاحػػػػات الػػػػس ي ر المػػػػركحيف   قػػػػي تعػػػػز ]الامػػػػ 

aminolavulinic   Protochlorophyllic   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
،  تت ػػؽ كػػ ت الاتػػا   التػػظ تػػـ [97]اواوػػياف اػػظ وموػػمة حاػػا  الكم ر ايػػؿ 
ااة الثييػػي [  كػػ ا يعاػػظ سف سضػػ95الث ػػ ؿ عمياػػا مػػم مػػا ت  ػػؿ اليػػ ]

الس الاحات واكمت اظ زياية ال عاليات ال وػمجية  ااعكوػت ايجاحػاص عمػس 
زيػػػاية  ػػػ ات الامػػػ  الاضػػػر  اتيجػػػة زيػػػاية المػػػ اي الم ػػػاعة  موػػػاكمة 
الثييػػػػي اػػػػظ تالػػػػيط ا ازيمػػػػات المامػػػػة اػػػػظ تاميػػػػؽ الكم ر ايػػػػؿ  كػػػػ لؾ 

  [ح55الوايت كر مات المامة اظ عممية التمايؿ الض  ظ ]
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 5-.نباتSPADتأثير الرش بالعناصر الصغرى عمى نوعين من نبات الريحان في محتواها من الكمورفيل الكمي  (4-4جدول)

 ا ا اع
 المعامتت

 الا ع ا  ؿ
Ocimum Amoricanum 

 الا ع الاااظ

Ocimum Basilim 

Mean M 

 العاا ر مت وط

M0 93..7 م اراة 
F 

57.35 
J 

37.92 

c 
M1 34.95 الثييي 

A 

3..59 
Bc 

54.32 

a 

M2 53.96 الاثاس 

B 
50.99 

Bc 

52.48 

a 
 M339.97 زاؾ 

Bc 

79.99 
Ef 

47.66 

b 
M4 75.54 ما ايز 

C 

77.57 
Ed 

47.15 

b 

M5 79.54 ح ر ف 
D 

46.04 

D 
46.50 

b 

Mean V 

 معيؿ ا ا اع
50.40 

A 

77.57 
B 

 

 5.53التظ تثمؿ ا س ا ثر ؼ ا حجيية  ي جي حيااما ار ؽ معا ية ثو  ااتحار ياكف متعيي الثي ي  عمس موت   اثتماؿ *ا رقاـ 
 

 ( :5-صفة الوزن الجاف )غم.كغم 5-4
( ي ضػػػػ  الجػػػػي ؿ  جػػػ ي ار قػػػػات المعا يػػػػة اػػػػظ 7-9ي ضػػػ  الجػػػػي ؿ )

 ػػ ة العاا ػػر ال ػػ ر  ا  ت  قػػت معاممػػة الػػرش حعا ػػر الاثػػاس اػػظ 
كمػػا   .-غـحك ػػـ 94.59 ػػ ة الػػ زف الجػػاؼ لاحػػات الريثػػاف لمػػ   حمػػ  

اف لاػ ع تػػااير معاػػ    اضػػ  اػػظ  ػػ ة الػػ زف الجػػاؼ لاحػػات الريثػػاف ا  
م اراػػػة  .-غـحك ػػػـ 45.75قيمػػػة حم ػػػت ت ػػػ ؽ الاػػػ ع ا ؿ  اعطػػػس اعمػػػس 

حامػػا حالاوػػحة لمتػػيااؿ الػػرش  .-غـحك ػػـ95.97حػػالا ع الاػػااظ حمػػ  قيمتػػ  

لعاا ر ال  ا ية  ا ا اع اتثظ  ج ي ار قات معا يػة اػظ  ػ ة الػ زف 
الجػػػػػاؼ ا  ت  قػػػػػت معاممػػػػػة الػػػػػرش لعا ػػػػػر الثييػػػػػي لاػػػػػ ع ا  ؿ  الػػػػػ   

م اراػة ح قػؿ  زف جػاؼ اػظ معاممػة الم اراػة اػػظ  .-غػـ حك ػـ .5..5حمػ 
 كػػػ ا يعػػػ ي الػػػس  ح.-غـحك ػػػـ 79.57’ الاػػػ ع الاػػػااظ  الػػػ   حم ػػػت قيمتػػػ 

زيػػاية  ػػ ات المير وػػة اػػس الامػػ  الاضػػر   كػػظ ارت ػػاع الاحػػات  عػػيي 
ا  راؽ  عػػيي ا اػػرع ممػػا ااعكػػس عمػػس زيػػاية الػػ زف الجػػاؼ  كػػ ا يت ػػؽ 

 ح[93]مم 
 

 5-تأثير الرش بالعناصر الصغرى عمى نوعين من نبات الريحان صفة الوزن الجاف غم.كغم ( 4-5جدول )

 الا ع ا  ؿ 
Ocimum amoricanum 

 الا ع الاااظ

Ocimum  basilim 

Mean M 

 معيؿ العاا ر
M0 57.64 م اراة 

E 
42.34 

F 
49.99 

E 
M1 91.31 الثييي 

A 
83.45 

Bc 
87.38 

A 
M2  87.37 الاثاس 

ab 

83.22 

Bc 
85.29 

A 
M3 86.13 زاؾ 

B 
74.40 

D 
80.27 

B 
M4 80.79 ما ايز 

C 
73.64 

D 
77.22 

C 
M5 73.70 ح ر ف 

D 
58.38 

E 
66.04 

D 
Mean V 

 ا ا اعمت وط 
79.49 

a 

69.24 

b 
 

 5.53 ي جي حيااما ار ؽ معا ية ثو  ااتحار ياكف متعيي الثي ي  عمس موت   اثتماؿ *ا رقاـ التظ تثمؿ ا س ا ثر ؼ ا حجيية 
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 المادة الفعالة -6-4
 . GC-MS تاثير الرش بالعناصر الصغرى لنوعين من الريحان في تركيز بعض المركبات الفعالة طبيا والمشخصة بتقنية الل( 4-6جدول)

 Limonene α-pinene Linalool Nerol Myrcene المعاميالت 

 

 

Ocimum amoricanum 

 19.0 58.3 1.83 11.5 7.1 المقارنة

Fe 12.8 51.2 0.64 193.1 140.3 

Cu 23.7 19.2 0.66 95.9 21.0 

Zn 9.1 76.8 6.4 189.3 55.6 

Mn 9.0 77.6 6.8 184.5 50.7 

B 14.9 58.6 6.4 92.9 67.8 

 

 

Ocimum basilim 

 2.1 268.0 1.9 86.9 26.0 مقارنة

Fe 41.6 219.2 3.5 775.0 42.3 

Cu 46.8 120.2 2.9 604.7 5.4 

Zn 48.0 123.6 2.9 617 4.9 

Mn 41.3 87.8 3.7 413.0 42.6 

B 42.0 90.0 2.1 784.8 43.2     

( تػااير اػ عيف مػف الريثػاف  الػرش حالعاا ػػر 7-9يتضػ  مػف الجػي ؿ )
ال ػػػػ ر  اػػػػظ تركيػػػػز حعػػػػض المػػػػ اي ال عالػػػػة اػػػػظ ا راؽ احػػػػات الريثػػػػاف 
الملا ػػػة حت ايػػػة الػػػػ از كر م تػػػ غرااظ، يتحػػػيف مػػػف الجػػػي ؿ اف اعمػػػس 

كػػاف عاػػي رش الاػػ ع الاػػااظ حعا ػػر   Limoneneتركيػػز لممركػػ  الػػػ 
م اقػؿ ال ػيـ اػظ معاممػة م اراػة مػ ¹مم ػـح ك ػـ 79.5الزاؾ  التػظ حم ػت 
كػ ت المػاية كيػز ا( كمػا ت ا تػت تر ¹مم ـح ك ػـ ..4)الم اراة لما ع ا  ؿ 

 ػػ ر  ا اػػر   لكػػت الاػػ عيف، ا ػػي كااػػت عاػػي عاػػي الػػرش حالعاا ػػر ال
 ¹مم ػػـح ك ػػـ 79.5  ¹مم ػػـح ك ػػـ 79.9الػػرش حالاثػػاس لماػػ ع الاػػااظ 

، كمػا ت ػ ؽ حالثيييعاي الرش  ¹مم ـح ك ـ .ح.7عاي الرش حالح ر ف  
ا  حم ػت  α-pineneالا ع الاااظ عاي الػرش حالثييػي اػظ تركيػز مػاية الػػ 

م اراػػة مػػم اقػػؿ ال ػػيـ اػػظ معاممػػة الم اراػػة  التػػظ  ¹مم ػػـح ك ػػـ 9.5.9
، كمػػػا اعطػػػت معاممػػػة الاػػػ ع الاػػػااظ حالزاػػػؾ ¹مم ػػػـ ح ك ػػػـ 3...حم ػػػت 
الاػػ ع الاػػااظ  تمتاػػا معاممػػة α-pineneمػػف مػػاية الػػػ  ¹مم ـحك ػػـ 95.9.

ال عالػػة ا ػػػي  Linalool(، امػػا مػػاية الػػػ ¹مم ػػـح ك ػػـ 95.9.حالاثػػاس )
كػػػاف اعمػػػس تركيػػػػز لاػػػا عاػػػي رش الاػػػػ ع ا  ؿ حعا ػػػر الما ايػػػز  التػػػػظ 

م اراػػة مػػم اقػػؿ قيمػػة اػػظ معاممػػة الاػػ ع ا  ؿ  ¹مم ػػـح ك ػػـ 9.9حم ػػت 

،  قػػػي كااػػػت قػػػيـ كػػػ ت ¹مم ـحك ػػػـ 5.97حعا ػػػر الثييػػػي  التػػػظ حم ػػػت 
 عاا ػػر الزاػػؾ  الحػػ ر ف  التػػظ حم تػػاالمػػاية اػػظ الاػػ ع ا  ؿ عاػػي الػػرش ح

 ت ػػ ؽ الاػػ ع الاػػااظ مػػف الريثػػاف لكػػت المعػػاممتيف ح  ¹مم ـحك ػػـ 5.97
ال عالػة تمتاػا معاممػة   Nerolعاي رل  حالثييػي اػظ مثتػ ات مػف مػاية الػػ 

 ( اػػػـ الػػػرش حالزاػػػؾ¹مم ػػػـح ك ػػػـ 957.4الػػرش حالاثػػػاس لػػػا س الاػػػ ع ) 
م اراػػة مػػم اقػػؿ قيمػػة عاػػي معاممػػة الم اراػػة اػػظ  ( ¹مم ػػـح ك ػػـ  9.4)

عاػػي  ت ػػ ؽ الاػػ ع ا  ؿ  ح¹مم ػػـح ك ػػـ 39.5 ؿ  التػػظ حم ػػت الاػػ ع ا 
ال عالػػة  التػػظ حم ػػت  Myrceneرلػػ  حالثييػػي اػػظ مثتػػ ات مػػف مػػاية الػػػ 

م راػػة مػػم اقػػؿ قيمػػة عاػػي معاممػػة الم اراػػة لماػػ ع  ¹مم ػػـح ك ػػـ  75.5.
      ح¹مم ـح ك ـ ..9الاااظ  التظ حم ت 
اف زيػػاية العاا ػػر ال ػػ ر  اضػػااة الثييػػي  الما ايػػز يعػػ ي الوػػح  الػػس 

لاما ي ر ماـ اظ التااير عمػس الػاط ا ازيمػات  ا يػض  ااعكػاس  لػؾ 
االثييػػي يػػ ار حلػػكؿ [.5]لزيػػت   ػػ ات   مك ااتػػ  ال عالػػة عمػػس ااتػػاج ا

كحيػػر اػػػظ العمميػػػات الثي يػػػة اػػػظ الاحػػات   لػػػؾ امػػػا ح ػػػ رة محالػػػرة عػػػف 
طريػػػػػؽ الػػػػػتراك  المحالػػػػػر ح  ػػػػػ   جػػػػػز ا لمػػػػػ اي الاحػػػػػات  ي ػػػػػـ  حتكػػػػػ يف 

 ح[99]الوايت كر مات ا  تاليط  لمعمميات ا ازيمية يااؿ الاحات 
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Effect of foliar application of micronutrients on growth, yield, and active 

content of two species of Ocimum 
Azheen Othman Mohammed , Thamer Abdulla AL-zahwan , Mohammed Abdulla Ahmed 

College of Agriculture , Tikrit University , Tikrit , Iraq 
 

Abstract 
This expriment was conducted in lath house in of horticulture Department Agriculture College/Tikrit university 

in summer season 2017. The seeds were grown in petri dishes at 14.3.2017 then transplanted to pots at 16.4. 

2017. The experiment as factorial expriment. The first factor was the species.The second was the microelements 

spraying. The first factor was the species. The second was the microelements ocinum americunum the second 

O.basilica . 
The second  factor spraying of microelements (B, Mn, Zn, Cu, Fe) and their Interactions according to RCBD 

design the results were: The first species had superiority compared with second in plant height, leaves number, 

Branche number, chloropyl content, dry weight theirs value (55.39, cm.plant, 94.78 leaves. plant, 9.77 branches 

.plant,50..40 spad and 79.49.gm.kg) to then. Charcters mentioned succivelly   
Compared with the second species which reached the (.44.33 cm.plant,79.17leaves.plant 8.11 branches. plant 

44.94 spad and 62.24gm.kg) of the charecters studied succivelly  
As well as the results confidence the superiority of the first species to the second in effectives compounds as 

limonene; linalool, Myrcene while the second had superiority in &-pinene Nerol.  
 


