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 الملخص
جامعذذة /كميذة الزراعذة/نفذتت ذذتا الاراسذة اذظ الظمذة ال اذبية التابعذة الذب قسذم البسذتنة دذناسذة الحذاا ق

لمعراذذذذة امكانيذذذذة تحسذذذذين ال ذذذذفات ال ةذذذذرية دندعيذذذذة دكميذذذذة المذذذذاا  الفعالذذذذة  2017تكريذذذذت لممدسذذذذم 
 Menthaعمذب نبذات النعنذاع الفمفمذظ  Salicylic acid د Brassinolideالنمذد  ظباست اام منظمذ

piperita L.  تةذذذذمنت التجربذذذذة رش الاذذذذتكت بذذذذنرب  تراكيذذذذز مذذذذن مذذذذنظم النمذذذذد،BL ( 0.00  ،
، 0 دراذذت ايةذذا بذذنرب  تراكيذذز مذذن حذذامض السالسذذيمك )  1-( ممغذذم .لتذذر0.015،  0.010، 0.005

 دنفذذتت تجربذذة عامميذذت ةذذمن ت ذذميم الشطاعذذات العاذذدا ية الكاممذذة،  1-( ممغذذم. لتذذر40،  30،  20
R.C.B.D   دحممذذذذذت النتذذذذذا   باسذذذذذت اام برنذذذذذام  دألربذذذذذ  مكذذذذذرراتGenstat  دقدرنذذذذذت المتدسذذذذذطات
، بينذذذت نتذذذا   الاراسذذذة مذذذا  0.05عمذذذب مسذذذتدا احتمذذذال  L.S.Dا تبذذذار اقذذذل اذذذرق معنذذذد   باسذذذتعمال

زيذذذاا  معنديذذذة اذذذظ معذذذال المسذذذاحة الدرقيذذذة داعطذذذت  Brassinolideيذذذنتظظ اظ ذذذرت معاممذذذة الذذذرش 
مشارنذذة مذذ  بذذاقظ  2سذذم 17.35اعمذذب معذذال بمذذ   1-ممغذذم .لتذذر 0.010تات التركيذذز ( BL2المعاممذذة )

الذب التفذدق المعنذد  اذظ المسذاحة الدرقيذة دالذدزن  Salicylic acidالمعامكت اال را ، دااا الرش 
اعمذذب معذذال لممسذذاحة  1-ممغذذم .لتذذر 40تات التركيذذز ( SA3الجذذال لذذقدراق حيذذ  اعطذذت المعاممذذة )

2سم 18.51الدرقية بم  
اعمذب معذال لممذاا    1-ممغم .لتر 20 تات التركيز (SA1دسجمت المعاممة )  
ممغذم  0.015بتركيذز  Brassinolideرش الاتكت  ادأانبات، غم.  0.491الجااة اظ االدراق بم  

الذب اعطذات تفذدق معنذد  اذظ المسذاحة  تاا مذةب ذدر  م 1-ممغذم .لتذر Salicylic acid 40 د 1-.لتذر
ل ذتا ال ذفة بالمشارنذة مذ  معاممذة المشارنذة  قيمذةالدرقية مشارنذة مذ  معاممذة المشارنذة دالتذظ سذجمت اقذل 

، دأاا رش النباتذذات بمذذنظم المسذذاحة الدرقيذذة دالذذدزن الجذذال لذذقدراق ذذفتظ ل قيمذذةدالتذذظ سذذجمت اقذذل 
 Salicylic acidالذب زيذذاا  محتذدا االدراق مذن تركيذز  Salicylic acidد Brassinolideالنمذد 

دتفدقذت بذتلك عمذب  1-مذايكردغرام .غذرام 266.40اعمب قيمذة بمغذت  BL3SA1حي  حششت المعاممة 
نتذذا   ايجابيذذة  Salicylic acid د Brassinolideظم النمذذد جميذذ  المعذذامكت، داعطذذب الذذرش بمذذن

معنديذذذذا   BL3SA3اذذذذظ زيذذذذاا  نسذذذذبة المذذذذاا  الفعالذذذذة اذذذذظ ادراق نبذذذذات النعنذذذذاع حيذذذذ  تفدقذذذذت المعاممذذذذة 
مذايكردغرام.  43.200بمغذت  Apignineدمركذا  Benzoic acidبإعطا  ا اعمب قيمذة لمركذا ال 

ااةذذل زيذذاا   BL1SA1عمذذب التذذدالظ، ايمذذا حششذذت المعاممذذة  1-مذذايكردغرام. غذذرام 10.800،  1-غذذرام
 1-مايكردغرام. غرام 20.500بمغت  Rutinلمركا 

. 
 المقدمة

أحذا نباتذات العا مذة الاذفدية  .Mentha piperita L يعا نبات النعنذاع 
Lamiaceae  دالتذظ تعذذا مذن اكبذذر العدا ذل النباتيذذة داكارذذا انتاذذارا  اذذظ 

(. دتمتذذذذذاز نباتذذذذذات ذذذذذذتا العا مذذذذذة بكدن ذذذذذا Lawrence  ،2006) العذذذذذالم

أعاذذذاا حدليذذذة أد معمذذذر  دأحيانذذذا اذذذجيرات دنذذذاارا مذذذا تكذذذدن متسذذذمشات 
أد  hairs Glandularدتحتذذذذد  ذذذذذتا النباتذذذذات عمذذذذذب اعيذذذذذرات غايذذذذذة 

. دالعايذا مذذن أنذذداع  Odorous Oilsغذذاا تحذذد  عمذذب زيذذدت عطريذذة
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تد ذذذل بنن ذذذا محا ذذذيل  ذذذناعية، اةذذذك  عذذذن أن ذذذا  Menthaالجذذذنس 
 Bhatنيذذذذذذة بالتربينذذذذذذات األحاايذذذذذذة )تعذذذذذذا م ذذذذذذارا لمزيذذذذذذدت األساسذذذذذذية الغ

 (.2002دآ ردن، 
، انتاذذذرت نعنذذذاع حذذذدض البحذذذر األبذذذيض المتدسذذذطدالمذذذدطن األ ذذذمظ لم

زراعتذذت اذذظ معظذذم البمذذاان من ذذا أمريكذذا دالجزا ذذر دال نذذا دتركيذذا دالعذذراق 
يذذران . النعنذذاع نبذذات تد را حذذة عطريذذة طيبذذة ديتكذذاار  دم ذذر دسذذدريا دان

ت ، دتستعمل أدراقذت الطازجذة أد المجففذة بعا  طرق كالبتدر د الريزدما
كتدابذذل لتحسذذين مذذتاق المذذنكدالت ، زيذذت النعنذذاع عذذايم المذذدن أد ا ذذفر 

ين دالفيكنذذذارين بيذذذت دمركبذذذات اعالذذذت اذم ذذذا الميمذذذدنحذذذاد  عمذذذب مذذذداا ط
يذذذذك د البانز حذذذذامض دمذذذذااتظ المناذذذذدل دالكذذذذارادن داالبيجنذذذذين دالريذذذذدتين د 

الزيذدت الطيذار  دذذتا المذداا ذذظ مذداا  دمداا اابغة تانينيذة باالةذااة إلذب
طبيذذة مسذذكنة لذذلالم دالتاذذنجات ديذذا ل الزيذذت العطذذر  ل ذذتا المذذداا اذذظ 
تركيذذذذا الكايذذذذر مذذذذن األاديذذذذة دعكجذذذذات الشرحذذذذة المعايذذذذة دمستحةذذذذرات 

 (.2002دأ ردن، Patraالتجميل دال ناعات الغتا ية )
منذذذت الشذذذام كم ذذذار  اسذذذت امتيعذذذا النعنذذذاع احذذذا النباتذذذات ال امذذذة التذذذظ 

ار طبيعظ لعكج الكاير من الحاالت المرةية دتلك الحتذدات  زيتذت الطيذ
، أت يحتد  عمب نسبة عالية مذن مركبذظ عمب كاير من المركبات الفعالة

داذذذذ ا ، Menthone  (Gul  ،1994)دالمناذذذذدن  Mentholالمناذذذذدل 
ديذت مذن الطما عمب ذتا النباتات داألعااا الطبيذة تزايذا كبيذر، لمذا يحت

مركبات م مة كمةااات األكسا  دالستجابتت لمنمد الكبير اذظ قطاعذات 
ال ذذناعات الغتا يذذة ،اةذذك عذذن احتدا  ذذا عمذذب مجمدعذذة مركبذذات اعالذذة 

 دآ ذذذذذذردن، Meenaم مذذذذذة اذذذذذظ  ذذذذذذناعة المستحةذذذذذرات ال ذذذذذياالنية )
2010.) 

أن لمنظمات النمد ادر كبير اظ زياا  انتاجية الزيذت دالمركبذات الفعالذة 
ذذذتا النبذذات دالتذذظ ذذذظ عبذذار  عذذن مجمدعذذة مركبذذات عةذذدية غيذذر  اذذظ

الغتا يذذذة دالفيتامينذذذات، تاذذذمل مركبذذذات تنذذذت  باذذذكل طبيعذذذظ اذذذظ النبذذذات 
دكتلك تامل المركبات التذظ ت ذن   ذارج النبذات اذظ الم تبذرات اد مذن 

(. 2014قبذذذذذذل اذذذذذذركات المذذذذذذداا الكيمياديذذذذذذة المت   ذذذذذذة  )ال فذذذذذذاجظ ،
 ا عمذذذذذذذب العمميذذذذذذذات الفسذذذذذذذذيدلدجية دعراذذذذذذذت منظمذذذذذذذات النمذذذذذذذد بسذذذذذذذذيطرت

 Heldtدالكيمدحيديذذذذة مذذذذن  ذذذذكل عمميذذذذات االيذذذذض االدليذذذذة دالاانديذذذذة )
تسذذذذذذتعمل منظمذذذذذذات النمذذذذذذد النباتيذذذذذذة باذذذذذذكل كبيذذذذذذر د  ،(,1997دا ذذذذذذردن 

لمسذذيطر  عمذذب )تحفيذذز أد تذذن ير( عمميذذات النةذذ  دالاذذي د ة . داقتذذر  
ب ( تعمذذذذذل عمذذذذذEndogenousان ذرمدنذذذذذات النمذذذذذد الاا ميذذذذذة الناذذذذذدت )

حذذذذا مذذذذا نتيجذذذذة تذذذذناير  إلذذذذبتنظذذذذيم العمميذذذذات الفسذذذذيدلدجية عمذذذذب األقذذذذل 
 Klein( لمنظمذذات النمذذد النباتيذذة )Exogenousاإلةذذااات ال ارجيذذة )

دمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتا المنظمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  (.Goldschmidt  ،2005د 
التذذذذظ ذذذذذظ عبذذذذار   Brassinosteroids  (BRS)البراسيندسذذذذيتردياات 

 ،يذذذذذة اذذذذذذظ نمذذذذذذد النبذذذذذذاتت تذذذذذذنايرات تحفيز عذذذذذن مركبذذذذذذات سذذذذذذيتردياية  تا
دتذم اعتبارذذا   Brassica napusاست م ذت مذن حبذدا  لشذا  نبذات  

ذرمدنات نباتية لتنايرات ا المتندعة اظ عمميات تطدر النبذات ماذل انبذات 
ت التحمذذذل البذذذتدر د التزذيذذذر دالاذذذي د ة، اةذذذك  عذذذن ان ذذذا تمذذذن   النبذذذا

  BRsان لمذذذذ د ، ( 2002دا ذذذردن، (Rao ةذذذا االج ذذذااات الكحيديذذذة

تذذذذذنايرات داةذذذذذحة اذذذذذظ بعذذذذذض الفعاليذذذذذات الفسذذذذذيدلدجية لمنباتذذذذذات دمن ذذذذذا 
تنايرات ا  اظ تحفيذز استطذذالة ال كيذا دتمذايز األنسذجة الدعا يذة دالحفذذاظ 
عمب السياا  الشمية دالعشذم التكر  دتطذذدر الجذتدر الجانبيذة دأطذذمق عمذب 

 Brassin activity (Daviesذذذذذذذذتا التذذذذذذنايرات بفعاليذذذذذذة البراسذذذذذذين 
الذذت   Salicylic acid (SA)مك يسذذحذذامض السالدكذذتلك ، (1995،

ذد عبار  عن ذرمدن نباتظ ينتمظ الب مجمدعذة الفينذدالت دذذد حذامض 
لذذذذت اادار ، د Phenylalanine عةذذذذد  يبنذذذذب مذذذذن الحذذذذامض االمينذذذذظ 

مذذذذنظم نمذذذذد طبيعذذذذظ اذذذذظ  SA اا  اذذذذظ نمذذذذد النبذذذذات دتطذذذذدرا ، ديعذذذذعايذذذذ
، دلذذذذت عذذذذا  اادار اذذذذظ مشادمذذذذة المسذذذذببات المرةذذذذية عذذذذن طريذذذذق النبذذذذات

تحفيذذذذز الجينذذذذات المسذذذذؤدلة عذذذذن انتذذذذاج البردتينذذذذات التذذذذظ بذذذذادرذا تمنذذذذ  
م اجمذذة المسذذببات المرةذذية لمنبذذات. ديسذذاذم اذذظ البنذذات الحيذذد  لمكينذذين 
الذذت  يعذذا مذذن اذذذم مكدنذذات الجذذاار ال مذذد ، ديعمذذل عمذذب تشميذذل النذذت  

)ال فذاجظ  IAAلجتدر العرةية باالاذتراك مذ  اةك  عن تحفيزا نمد ا
ن اسذذت اام حذذامض السالسذذيمك يسذذاعا اذذظ الح ذذدل عمذذب أد  .(2014،

زياا  معندية اظ  فتظ عذاا األدراق دالذدزن الجذال لممجمذدع ال ةذر  
دالكمذذظ دمحتذذدا األدراق مذذن  bد a دمحتذذدا األدراق مذذن الكمدردايذذل 

الكاربدذيذذذذذذارات الكميذذذذذذة التا بذذذذذذة دطذذذذذذدل الجذذذذذذتر عنذذذذذذا الذذذذذذرش بحذذذذذذامض 
 ( .2017)ال ذذذذحال دأ ذذذذردن ،  1-لتذذذذر ممغذذذذم. 60السالسذذذذيمك بتركيذذذذز 

معراة امكانية تحسين ال فات ال ةرية دندعية دكميذة المذاا  الفعالذة دل
ب عمذذالسالسذذيمك  دحذذامض   Brassinolideباسذذت اام مذذنظم النمذذد 

 اجريت ذتا الاراسة.   .Mentha piperita Lنبات النعناع 
نفذذتت التجربذذة اذذظ الظمذذة ال اذذبية التابعذذة لشسذذم  المووواد وارا ووع العموو  :
 ،2017ممدسذم جامعذة تكريذت ل /كميذة الزراعذة /البستنة دذناسذة الحذاا ق
سذذذم اذذذظ  3بطذذذدل  Underground stolonsدتذذذم زراعذذذة المذذذاااات 

اطبذذذذاق بكسذذذذتيكية )حجذذذذم كبيذذذذر( مممذذذذدت  بمذذذذاا  البتمذذذذدس دبعذذذذا مذذذذردر 
اسبدعين عمب مدعا زراعة الماااات تم ا تيذار الاذتكت المتجانسذة اذظ 
نمدذذا اذم نشمذذت ذذتا الاذذتكت الذب أ ذص بكسذذتيكية كبيذر  ) تات ابعذذاا 

رمميذذذذذة تةذذذذذمنت التجربذذذذذة رش  غرينيذذذذذةسذذذذذم( مممذذذذذدت  بتربذذذذذة  20×  15
،  Brassinolide (0.00الاذذذذذتكت بذذذذذنرب  تراكيذذذذذز مذذذذذن مذذذذذنظم النمذذذذذد 

 بذذنرب  تراكيذذزايةذذا  ، دراذذت (1-ممغذذم. لتذذر 0.015،  0.010،  0.005
دبذذذتلك  (.  1-ممغذذذم. لتذذذر 0  ،20  ،30  ،40) Salicylic acidمذذذن 

معاممذذذذذذة  دبذذذذنرب  مكذذذذررات دبذذذذتلك أ ذذذذب    16يكذذذذدن عذذذذاا المعامذذذذذذذكت 
 4دحذذذا  كمذذذا اذذذممت كذذذل دحذذذا  تجريبيذذذة   64عذذذاا الدحذذذاات التجريبيذذذة 

أ ذيص . تمذت عمميذة  256أ ص لذتلك ا ذب  العذاا الكمذظ لمنباتذات 
دراذذذت حتذذذب ان فذذذاض ارجذذذات الحذذذرار  مذذذ  الذذذرش اذذذظ ال ذذذبا  البذذذاكر 

م النمذذذد داجريذذذت عمميذذذة  الذذذرش بمدعذذذاين  حيذذذ  رش مذذذنظ تذذذامالبمذذذل ال
Brassinolide د Salicylic acid  4 / 15كراذذذذة ادلذذذذب  اذذذذظ / 

داجريذذذذت الراذذذذة الاانيذذذذة بعذذذذا اسذذذذبدعين مذذذذن الراذذذذة االدلذذذذب بعذذذذا  2017
داشذذا ألسذذمدا  . دزعذذت المعذذامكت عاذذدا يااةذذااة مذذاا  نااذذر  )الزاذذذظ(

كتجربذذة تات عذذاممين  Factorial Experimentsالتجذذارا العامميذذة  
 Randomizedباسذذذذت اام ت ذذذذذميم الشطاعذذذذذات العاذذذذذدا ية الكاممذذذذذة 

Complete Block Design (RCBD) دحممذذذت النتذذذا   باتبذذذاع .
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دتذذذذم مشارنذذذذة المتدسذذذذطات حسذذذذا اقذذذذل اذذذذرق معنذذذذد   Genstatبرنذذذذام  
(L.S.D دعمب مستدا احتمال )(.2012)المحما  دالمحما ، 0.05 

 

 الصفات الفيزيا ية والكيميا ية لمتربة  بعضيبين ( 6جدو  )
 المستخدمة في الزراعة

 الشياس الدحا  ال فة

 7.85 ذذذذذذذذذ pHاألس ال ياردجينظ

 4.10 1-ايسظ سيمنز . م (EC)االي الية الك ربا ية 

 1.29 3-ميكاغرام . سم الكاااة الظاذرية

  النتردجين الجاذز
 1-ممغم . كغم

29.8 

 9.41 الفسفدر الجاذز

 88.13 البدتاسيدم الجاذز

 
 مف دالت التربة

  الرمل
 1-غم . كغم

272 

 480 الغرين

 248 الطين

 غرينية رممية نسجة التربة

 /كميذة الزراعذة -تم اجرات التحاليل اظ م تبر قسم التربة دالمدارا الما يذة
 جامعة تكريت.

 

 الصفات المدروسة 
تذذم قيذذاس المسذذاحة الدرقيذذة عنذذا  (:2)سووم الكميووة المسوواحة الورقيووة -6

ن اية مدسم النمذد بن ذت عينذة عاذدا ية تماذل ادراق كاممذة النمذد مذن كذل 
نبذذذات دلذذذاك  نباتذذذات مذذذن كذذذل دحذذذا  تجريبيذذذة دتلذذذك عذذذن طريذذذق ج ذذذاز 

Portable Leaf Area Meter  اذذم حسذذاا معذذال المسذذاحة الدرقيذذة
 .حا بالةرا اظ عاا االدراق لمنباتلمنبات الدا

بن ذت الذدزن الطذر   تذم قياسذت : 1-الوزن الجاف لألوراع غم. نبوات -2
 لذقدراق لمنبذذات باسذتعمال الميذذزان الحسذاس ت  الذذاك  مراتذا اذذم جفذذل

-48ارجذة م ديذة لمذا   70-65الفرن الك ربذا ظ عمذب ارجذة حذرار   اظ
 (،1989ساعة دحتب ابات الدزن ام أ ت دزنت الجال )ال حال،  72

 لم دية لمماا  الجااة باست اام المعاالة اآلتيةظداست رجت النسبة ا 
 × النسذذبة الم ديذذة لممذذاا  الجااذذة ن ) الذذدزن الجذذال / الذذدزن الطذذر ( 

100% 
تذذذذم ظ قيووواس الموووواد الفينوليوووة فووووي االوراع )حوووامض السالسووويم ( -3

مذذل مذذن  5غذذم مذذن المسذذحدق ال اذذن لذذقدراق  باسذذت اام  1اسذذت كص 
سذذاعة اذذظ ارجذذة  24الكمدرداذذدرم مذذ  التحريذذك دالتشميذذا المسذذتمر لمذذا  

مذذرات دبعذذاذا تذذم جمذذ   العينذذة  3حذذرار  الغراذذة. دتذذم تكذذرار ذذذتا العمميذذة 
مذايكرد  0.4المتبشية دمن ام تم تراي  المست مص باكل ن ا ظ بغاذات 

PVDF  مذذل باسذذت اام نفذذس المحمذذدل، دتذذم  10دتذذم اكمذذال الحجذذم الذذب
ع نفذذذس العمميذذذات السذذذابشة إلعذذذااا مسذذذت مص العينذذذة اذذذظ المياذذذاندل اتبذذذا
 (.Seal  ،2016) حامض ال ميك% دمحمدل 1دااليااندل   80%

باالعتمذذذاا عمذذذب النمذذذاتج  تذذذم تاذذذ يص حذذذامض السالسذذذيمك اذذذظ االدراق
 المذذذذانظ ال ذذذذن  نذذذذدع HPLC، حيذذذذ  تذذذذم حشن ذذذذا  اذذذذظ ج ذذذذاز الشياسذذذذية

SYKAM   العامذذذة المحذذذادا   عذذذن دالمج ذذذز مذذذن اذذذركة اامذذذد لمتجذذذار
 ذذز  تبعذذا  طريذذق اتابذذة النمذذاتج الشياسذذية اذذظ المذذتيبات ال ا ذذة ب ذذا دالمج

، بعذا تلذك تذم حشذن العينذات داسذت امت طريشذة ل دا ذ ا دارجذة تدبان ذا
الف ذذل الكردمدتذذذدغرااظ دحةذذذرت المحاليذذذل لمعينذذذات المذذذراا تا ي ذذذ ا 

 (2ادل )اذظ الجذلممعامكت جميع ا دحشنت اذظ الج ذاز تحذت الظذردل 
اا ذذر  البي ذذة  /م تبذذر دزار  العمذذدم دالتكنمدجيذذا  دتذذم اجذذرات التحاليذذل اذذظ

 .بغااا دالمياا، الجاارية.
 ( ظروف فص  حامض السالسيم 2جدو  )
 رباعية التارج S 2100 ندع المة ة

 النمدتج األدتدماتيكظ 
 لحاقن العينات

S 5200 

 S 2340االاعة ادق البنفسجية  الكاال
 S 4115 الفرن ندع عمدا

 Column C18- ODS  25cmx4.6mm عمدا الف ل
 الطدر المتحرك

 Mobile phase 
Acetonitrile : MeOHظ Potassium  

Dihydrogen Phosphate in  

Water = {60 : 35 : 5} 
 ml/min 1.0 سرعة جريان الطدر المتحرك

 االاعة ادق البنفسجية عنا طدل  Detectorندع الكاال 
 ناندميتر 280مدجظ 

 300 ارجة الحرار 
 

دبعذذذا ان حشنذذذت نماتج ذذذذا الشياسذذذية تذذذم احتسذذذذاا تركيذذذز المركبذذذات عذذذذن 
طريذذذذق مشارنذذذذة نتذذذذا   التشذذذذاير الكمذذذذظ لممركبذذذذات المدجذذذذدا  اذذذذظ نمذذذذاتج 
العينذذذات التذذذظ تحذذذت الاراسذذذة لكذذذل مذذذن زمذذذن االحتجذذذاز، مسذذذاحة الحذذذزم 
المج دلذذذذة لمنمذذذذاتج مذذذذ  زمذذذذن االحتجذذذذاز دمسذذذذاحة المنحنيذذذذات لمنمذذذذدتج 

ز المركبذذات اذذظ النمذذاتج باسذذت اام المعاالذذة الشياسذذظ ، تذذم حسذذاا تراكيذذ
 (.2015دا ردن ،  Bhuyian)التالية 

 

 مساحة حزمة النمورج× تركيز النمورج القياسي 

 عذد مرات التخفيف× ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــتركيز النمورج بالعينة = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مساحة حزمة النمورج القياسي
 

 HPLCقياس المواد الفعالة في االوراع باستعما  جهاز   - 4
تذذم تشذذذاير دتاذذذ يص المركبذذات الفعالذذذة اذذذظ الزيذذت الطيذذذار ألدراق نبذذذات 

لظ النعنذذذذذذاع باسذذذذذذت اام ج ذذذذذذاز كردمذذذذذذاتدكرااظ السذذذذذذا ل  ت  األاات العذذذذذذا
(HPLC )Highperformance Liquid Chromatography 

، دالمج ذذز مذذن اذذركة اامذذد لمتجذذار  SYKAMالمذذانظ ال ذذن  مذذن نذذدع 
د  Rutinد   Apigeninالعامذذذذذذذذذذذذذة المحذذذذذذذذذذذذذادا  دالمركبذذذذذذذذذذذذذات ذذذذذذذذذذذذذذتا )

Benzoic acid الجااذة لنبذات ( أسُت م ت الزيدت الطيار  مذن االدراق
( بداسذذذذطة Badifu ،1991دAOAC،1980) النعنذذذذاع حسذذذذا طريشذذذذة

طريشذذة التكايذذل بالب ذذار عمذذب الذذرغم مذذن ان الذذبعض من ذذا يح ذذل عميذذة 
غذذم مذذن األدراق الجااذذة ات  1مذذن  ذذكل الت ميذذر دتتةذذمن الطريشذذة أ ذذت 

يمر المات المغمظ مذن  ذكل النمذدتج النبذاتظ ديذؤا  الب ذار الذب تب يذر 
لمشطذر المركبات األردماتية عنا مردرا عمذب العينذة ديحمم ذا إلذب أعمذب ا

ديمر  ميط المركبات المتب ر   كل مكاذل ديتحذدل إلذب الحالذة السذا مة 
تجمذذذذذذ  المذذذذذذاا  السذذذذذذا مة اذذذذذذظ أنابيذذذذذذا زجاجيذذذذذذة محكمذذذذذذة دتجمذذذذذذ  عينذذذذذذة 

 HPLC (Suarezالمسذذت مص المغمذذق حتذذب يكذذدن جذذاذز لمتحميذذل اذذظ 
، اذذذذم بعذذذذا تلذذذذك تذذذذم تسذذذذجيل المسذذذذاحة النسذذذذبية دزمذذذذن (2005دا ذذذذردن،
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كبذذذذات الفعالذذذذة عذذذذن طريذذذذق مشارنذذذذة زمذذذذن األحتجذذذذاز. تذذذذم تاذذذذ يص المر 
( المركبات المف دلة عن عمدا الكردمدتدغراايا مذ  زمذن RTأحتجاز )

أحتجذاز مركبذات قياسذية تذم الح ذدل عمي ذا مذن م ذاار عمميذة م تمفذة 
( دتذم اجذرات 3دان  ظردل الف ل لممركبات الفعالة مبينذة اذظ الجذادل )

، الجااريذذذذة اا ذذذذر  البي ذذذذة دالميذذذذاا /التحاليذذذذل اذذذذظ دزار  العمذذذذدم دالتكنمدجيذذذذا 

تذذم قيذذاس المذذداا الفعالذذة عمذذب العمذذدا باسذذت اام معاالذذة تركيذذز د .بغذذااا .
 النمدتج التالظ.

ن مسذذاحة حزمذذة المركذذا / مسذذاحة حزمذذذة   تركيذذز المركذذا  اذذظ العينذذة
 عاا مرات الت فيل Xتركيز المحمدل الشياسظ  Xالمحمدل الشياسظ 

 

 ( في نبات النعناع HPLC( ظروف الفص  لممركبات الفعالة بجهاز الكروماتوغرافي ) 3جدو  ) 
 Column C18-ODSالعمدا    

 (4.6mm   × 25 cm×  ( 5um حجم الماا  المحاد  ) الحاد (
 Mobile phase A = ( Methanol : D.W : acetic acid ) ( 85 : 13 : 2 )الطدر المتحرك 

B = ( Methanol : D.W : acetic acid ) ( 25 : 70 : 5 ) 

 ml / min 0.8 سرعة جريان الطدر المتحرك

  
 ناندميتر 360( عنا طدل مدجظ  U.Vاالاعة ادق البنفسجية )  ندع الكاال

 25om ارجة حرار  الف ل

 
 

 النتا ج والمناقشة
تذناير مذذنظم ( 4) يكحذظ مذذن الجذادل (:2المسواحة الورقيووة الكميوة )سووم

اذذظ  ذذفة المسذذاحة الدرقيذذة  Salicylic acidد Brassinolideالنمذذد
لنبذذذات النعنذذذاع ان اسذذذت اام البراسذذذينداليا راذذذا عمذذذب المجمذذذدع ال ةذذذر  
لنبات النعناع قا زاا مذن مسذاحة الدرقذة ات حششذت اردقذا معنديذة دالسذيما 

دالتذذذظ تفدقذذذت عمذذذب  1-لتذذذر ممغذذذم. 0.010تات التركيذذذز  BL2المعاممذذذة 
معذذذال ذذذذتا جميذذذ  المعذذذامكت حيذذذ  اعطذذذت ااةذذذل زيذذذاا  معنديذذذة اذذذظ 

اقذذل معذذال  BL1اذذظ حذذين سذذجمت المعاممذذة  2سذذم 17.35ال ذذفة بمغذذت 
،  دايمذا ي ذذص معذامكت الذذرش بحذذامض 2سذذم 13.33ل ذتا ال ذذفة بمذ  

تات  SA3 الرابعذذةالسالسذذيمك اياذذير الجذذادل نفسذذت الذذب تفذذدق المعاممذذة 
تفدقذذذا معنديذذذا ات اعطذذذت نسذذذبة زيذذذاا  بمغذذذت  1-ممغذذذم . لتذذذر 40التركيذذذز 
لك تفدقذذذذت عمذذذذب جميذذذذ  معذذذذامكت الذذذذرش بحذذذذامض دبذذذذت2 سذذذذم 18.51

( حيذ  اسذت ام 2014السالسيمك، دذتا النتا   تتفق م  نتا   الربيعذظ )
راذذذا عمذذذب نبذذذات االلذذذدايرا دح ذذذل   1-مذذذل.لتر 200السالسذذذيمك بتركيذذذز 

 .2سم  243.991عمب ااةل معال لممساحة الدرقية بم 
ديكحذذذظ مذذذن نتذذذا   الجذذذادل نفسذذذت الذذذب ان التذذذاا ل بذذذين  البراسذذذينداليا 

ة يذذمسذذاحة الدرقالدحذذامض السالسذذيمك  قذذا اعطذذب ا تكاذذات معنديذذة اذذظ 
+  1-ممغذذذذم. لتذذذذر 40تات التركيذذذذزين  BL3SA3حيذذذذ  تفدقذذذذت المعاممذذذذة 

دبذذذتلك تكذذذدن  2سذذذم 20.55بمغذذذت  قيمذذذةداعطذذذت  1-ممغذذذم. لتذذذر 0.015
الذذذذذرش، اذذذذذذظ حذذذذذذين سذذذذذذجمت المعاممذذذذذذة  تفدقذذذذذت عمذذذذذذب جميذذذذذذ  معذذذذذذامكت

BL1SA0  2سم 9.35اانب قيمة بمغت  . 
 

 
 
 
 
 
 

 Salicylic acidو  Brassinolide( تأثير الرش بمنظم النمو 4جدو  )
 ( لنبات النعناع .2والتداخ  بينهما في المساحة الورقية )سم

 تناير معال

Brassinolide 

 تراكيز حامض السالسيمك
Salicylic acid .1-لتر ممغم 

 تراكيز منظم النمد
Brassinolide 

 1-لتر ممغم.
SA3 

40 

SA2 

30 

SA1 

20 

SA0 

0.0 

15.16 17.68 11.04 15.50 16.43 0.00 BL0 

13.33 16.55 12.67 14.75 9.35 0.005 BL1 

17.35 19.25 18.53 15.93 15.70 0.010 BL2 

17.06 20.55 18.15 14.62 14.90 0.015 BL3 

 تناير معال 14.09 15.20 15.10 18.51 

Salicylic acid 

BL X SA SA BL  
0.05 LSD 

2.280 1.140 1.140 
 

( 5يكحذذظ مذذن الجذذادل رقذذم ): (1-الوووزن الجوواف لألوراع)غووم. نبووات
تذذناير اسذذذت اام مذذذنظم النمذذذد البراسذذذينداليا دحذذذامض السالسذذذيمك دالتذذذاا ل 
بين مذذذا راذذذا  عمذذذب المجمذذذدع ال ةذذذر  اذذذظ  ذذذفة الذذذدزن الجذذذال ألدراق 
نبذذذات النعنذذذاع حيذذذ  يتبذذذين عذذذام دجذذذدا اردقذذذات معنديذذذة عنذذذا اسذذذت اام 

تات  BL2مذذذذذنظم النمذذذذذد البراسذذذذذينداليا  عمذذذذذب الذذذذذرغم مذذذذذن ان المعاممذذذذذة 
غذذذم.  0.474اعطذذذت نسذذذبة زيذذذاا  بمغذذذت  1-غذذذم. لتذذذرمم 0.010التركيذذذز 

بالمشارنذذة مذذ  معاممذذة المشارنذذة )عذذام الذذرش( دالتذذظ اعطذذت اقذذل   1-نبذذات
. دايمذذا ي ذذص معذذامكت الذذرش 1-غذذم. نبذذات 0.430معذذال د ذذل الذذب 

بحذامض السالسذيمك امشذا اظ ذر نفذس الجذادل اردقذات معنديذة ات تفدقذذت 
بإعطا  ذذا اعمذذب معذذال   1-لتذذرممغذذم.  20تات التركيذذز  SA1المعاممذذة  

ظ ذذر تاذذظ حذذين لذذم  1-غذذم. نبذذات 0.491لممذذاا  الجااذذة اذذظ االدراق بمذذ  
لحذذذذامض معاممذذذذة المشارنذذذذة د لمعذذذذامكت اال ذذذذرا اردقذذذذات معنديذذذذة بذذذذين ا

دبالنسذذبة لمتذاا ل بذذين العذاممين لذذم تظ ذر معذذامكت التذذاا ل ، السالسذيمك
ا  الجااذذذة اذذذظ ا تكاذذات معنديذذذة عمذذذب الذذرغم مذذذن الزيذذذاا  اذذذظ نسذذبة المذذذا

-غذم. نبذات 0.507حي  اعطت اعمب نسبة بمغت  BL2SA2المعاممة 

غذذذم.  0.337اقذذذل نسذذذبة بمغذذذت  BL0SA0اذذذظ حذذذين اعطذذذت المعاممذذذة  1
 . 1-نبات
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 Salicylic acidو Brassinolide( تأثير الرش بمنظم النمو 5جدو  )
 لنبات النعناع 1-والتداخ  بينهما في صفة الوزن الجاف لألوراع غم. نبات

 
 تناير معال

Brassinolide 

 تراكيز حامض السالسيمك
Salicylic acid 1-ممغم. لتر 

 

 تراكيز منظم النمد
Brassinolide 

 SA3 1-ممغم. لتر
40 

SA2 
30 

SA1 
20 

SA0 
0.0 

0.430 0.450 0.455 0.477 0.337 0.00 BL0 

0.446 0.455 0.422 0.502 0.407 0.005 BL1 

0.474 0.457 0.507 0.492 0.440 0.010 BL2 

0.460 0.495 0.430 0.492 0.425 0.015 BL3 

 تناير معال 0.402 0.491 0.453 0.464 

Salicylic acid 

BL X SA SA BL  
0.05 LSD 0.108 0.054 0.054 

 

( 6الجذادل ) ادةذحت نتذا   :موحتوى االوراع مون حووامض السووالسيم 
دحذذذذذامض السالسذذذذذيمك تفذذذذذدق  Brassinolide تذذذذذناير رش مذذذذذنظم النمذذذذذد

محتذذذذذدا االدراق مذذذذذن حذذذذذامض السالسذذذذذيمك عنذذذذذا المسذذذذذتدا الرابذذذذذ  تفدقذذذذذا  
 BL3SA1ظاذريذذا  دمعنديذذا مشارنذذة مذذ  بذذاقظ المسذذتديات عنذذا المعاممذذة 

ات اعطذت نسذبة   1-لترممغم.  0.015+   1-ممغم. لتر 20تات التركيز 
ة باقذل قيمذة عنذا معاممذذة مشارنذ 1-مذايكردغرام.غرام 266.40زيذاا  بمغذت 

 .1-مايكردغرام.غرام 47.29بمغت  BL0SA0  المشارنة
 

 Salicylic acid و Brassinolide( تأثير الرش بمنظم النمو 6جدو  )
والتداخ  بينهما في محتوى االوراع من حامض السالسيم  المشخصة بجهاز 

 في نبات النعناع . HPLCكروموتوغرافيا السا   ذو االداء العالي 
Salicylic acid 

 1-مايكردغرام.غرام

Treatment 

 1-مايكردغرام.غرام

47.29 BL0SA0 

146.60 BL0SA1 

87.52 BL0SA2 

167.70 BL0SA3 

47.36 BL1SA0 

222.50 BL1SA1 

84.23 BL1SA2 

170.60 BL1SA3 

65.07 BL2SA0 

254.20 BL2SA1 

156.70 BL2SA2 

260.50 BL2SA3 

134.60 BL3SA0 

266.40 BL3SA1 

213.03 BL3SA2 

205.30 BL3SA3 
 

تذذذناير الذذذرش بمذذذنظم النمذذذذد ان ظ مووووحتوى االوراع موووون المووووواد الفعوووووالة
البراسذذينداليا دحذذامض السالسذذيمك اذذظ ادراق نبذذات النعنذذاع إلنتذذاج المذذداا 

د  Benzoicالفعالذذذذذذة نكحذذذذذذظ تفذذذذذذدق انتذذذذذذاج المذذذذذذداا الفعالذذذذذذة لممذذذذذذركبين 
Apignine  عنذذذا المعاممذذذةBL3SA3  1-ممغذذذم. لتذذذر 40تات تركيذذذز  +

د    43.200تفدقا  معنديا  ممحدظذا  اتا اعطذت قذيم  1-ممغم. لتر 0.015
عمب التدالظ مشارنة باقل قيمة عنذا معاممذة  1-مايكردغرام.غرام 10.800
عمذذب  1-مذذايكردغرام.غرام 2.900د  6.300بمغذذت   BL0SA0المشارنذذة 

عنذذذذا معاممذذذذة    Rutinين كذذذذان انسذذذا معاممذذذذة  لمركذذذذا التذذذدالظ اذذذذظ حذذذذ
BL1SA1  اتا   1-ممغذذذم. لتذذذر 0.005+  1-ممغذذذم. لتذذذر 20تات التركيذذذز

بالمشارنذة مذ  اقذل قيمذة  1-مذايكردغرام.غرام 20.500اعطت قيمذة بمغذت 

 0.00+  1-ممغذذذذذم. لتذذذذذر 30تات التركيذذذذذز   BL0SA2عنذذذذذا المعاممذذذذذة  
 .(7)جادل  1-مايكردغرام.غرام 2.760اتا اعطت قيمة   1-ممغم. لتر

 

 Salicylic acid و Brassinolide( تأثير الرش بمنظم  النمو 7جدو  )
 ( لنبات النعناع .1-في محتوى االوراع من المواد الفعالة )مايكروغرام.غرام

Rutin 

 1-مايكردغرام.غرام

Apignine 

 1-مايكردغرام.غرام

Benzoic 

 1-مايكردغرام.غرام

Treatment 

 1-مايكردغرام.غرام

3.500 2.900 6.300 BL0SA0 

8.200 3.600 12.100 BL0SA1 

2.760 4.247 22.010 BL0SA2 

4.490 3.250 7.110 BL0SA3 

16.400 5.030 22.880 BL1SA0 

20.500 5.690 38.300 BL1SA1 

16.800 6.400 32.400 BL1SA2 

17.320 5.260 26.690 BL1SA3 

20.200 5.360 34.900 BL2SA0 

17.400 5.590 25.400 BL2SA1 

6.200 5.160 15.830 BL2SA2 

7.940 5.450 28.200 BL2SA3 

5.400 4.800 24.200 BL3SA0 

19.100 5.530 35.300 BL3SA1 

8.400 7.340 38.700 BL3SA2 

20.010 10.800 43.200 BL3SA3 
 

 المناقشة  
ان تحسذذذذذين  ذذذذذفات النمذذذذذد ال ةذذذذذر  لمنباتذذذذذات بالنسذذذذذبة لمذذذذذنظم النمذذذذذد 

Brassinolide ؤدلة عذذذذن سذذذذيعذذذذدا الذذذذب ادرا اذذذذظ تحفيذذذذز العمميذذذذات الم
اسذذذذذتطالة ال ميذذذذذة دانشسذذذذذام ا، دان اسذذذذذتطالة ال ميذذذذذة يذذذذذتم السذذذذذيطر  عميذذذذذت 
بداسذذذطة عمميذذذات م تمفذذذة كتغيذذذر ال ذذذداص الميكانيكيذذذة لمجذذذاار ال مذذذد  

ميذات البايدكيميا يذذة ، حيذذ  ان الجذاار االدلذذظ اذذظ دالتعبيذر الجينذذظ دالعم
ات الفمشتذذذين يتكذذذدن مذذذن اليذذذال د لداحذذذا  دتمعظذذذم النباتذذذات تدات الفمشذذذة ا

سذذميمدزية اقيشذذة دلذذتلك اذذنن البراسيندسذذتيردياات يعتشذذا بان ذذا ل ذذا ادر اذذظ 
المااركة اظ ارت ذات جذاار ال ميذة االبتذاا ظ دل ذتا اذان الزيذاا  الحا ذمة 

دا الذذذذذب لربمذذذذذا تعذذذذذ BLةذذذذذر  دالناتجذذذذذة مذذذذذن اةذذذذذااة ال اذذذذذظ النمذذذذذد ال 
(. ديمكذن ان يبذرر Zeiger،2006 د Taiz)اسذتطالة ال ميذة دانشسذام ا

مذذذ  ال رمدنذذذات الاا ميذذذذة  BLسذذذبا الزيذذذاا  اذذذظ النمذذذد الذذذذب تذذذاا ل ال 
دالتظ يكذدن ل ذا تذناير داسذتجابة تعادنيذة مذ  االدكسذينات دتذناير اال را 

 (.1981ردن، دا  Mandavaمكمل لمجبرلينات )
قذذا تفدقذذت  Brassinolideان اةذذااة التراكيذذز العاليذذة مذذن مذذنظم النمذذد 

اذذذذظ المسذذذذاحة الدرقيذذذذة دقذذذذا يعذذذذزا التذذذذناير  BL2اذذذذظ المسذذذذتدا الاالذذذذ  
االيجذذابظ الذذب ادر المذذنظم اذذظ تحفيذذز العمميذذات المسذذؤدلة عذذن اسذذتطالة 

مذذذذذات دالعنا ذذذذذر دالذذذذذب ادرا اذذذذذظ زيذذذذذاا  امت ذذذذذاص الال ميذذذذذة دانشسذذذذذام ا 
من التربة داالستفاا  من ا اظ نمد دتطدر النبات. اد ربمذا يعذدا الغتا ية 

دمن ذا البراسذينداليا التذظ تذؤا   السبا الب ان الرش بال رمدنات النباتية 
الب زياا  التمايل الكاربدنظ دتذداير الطاقذة الكزمذة لتكذدين  كيذا جايذا  

عكاسذذت عمذذب ( دانZeiger   ،2006دTaiz)النبذذاتممذذا يزيذذا مذذن نمذذد 
اذذظ زيذذاا  المسذذاحة الدرقيذذة يعذذدا  BL. ان تذذناير زيذذاا  المسذذاحة الدرقيذذة

الذذذب تذذذنايرا الماذذذج  اذذذظ انتشذذذال السذذذكريات الذذذب الشمذذذم الناميذذذة ايزيذذذا مذذذن 
يزيذذذذا مذذذذن  BLانشسذذذذام ال كيذذذذا داسذذذذتطالت ا ،دقذذذذا يعذذذذدا السذذذذبا الذذذذب ان 
المدرادلدجيذذة  معذال عمميذذة التمايذذل الةذذد ظ ممذا يذذنعكس عمذذب ال ذذفات
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دالفسذذيدلدجية لمنبذذات باذذكل ايجذذابظ كمذذا يمكذذن تفسذذيرذا عمذذب اسذذاس ان 
المعاممذذة قذذا ااذذرت اذذظ بعذذض العمميذذات الفسذذيدلدجية كامت ذذاص المذذات 

 دا ذذذذذردن Verma)دالمغذذذذذتيات التذذذذذظ سذذذذذببت زيذذذذذاا  المسذذذذذاحة الدرقيذذذذذة 
اما عن ادر حامض السالسيمك اظ زيذاا  ال ذفات ال ةذرية .( 2009،

لممسذذاحة الدرقيذة دقذذا يعذدا الذذب ادرا  SA3نكحذظ تفذدق المسذذتدا الرابذ  
اذذظ زيذذاا  االدكسذذينات دالسذذايتدكاينينات دالتذذظ تذذؤا  الذذب زيذذاا  االنشسذذام 
ال مد  لم كيا المرستيمية ب در  سريعة دكبير  دبالتذالظ زيذاا  المسذاحة 

دان لحامض السالسميك ادر اظ تحفيز نمد دتطذدر النبذات دذذتا  الدرقية
يعدا بارجة كبير  الب مشذار  ذذتا المركذا عمذب زيذاا  قابميذة النبذات عمذب 
تحسين الدظا ل األحيا ية لمنبات عذن طريذق زيذاا  كفذات  داعاليذة البنذات 
الكذذذذذاربدنظ اذذذذذظ النبذذذذذات عذذذذذن طريذذذذذق زيذذذذذاا  المسذذذذذاحة الدرقيذذذذذة لمنباتذذذذذات 

ب ذتا الحذامض اةذك  عذن تلذك يعمذل حذامض السالسذميك عمذب المعاممة 
اسذذذذذذتحاا  النبذذذذذذات عمذذذذذذب انتذذذذذذاج ال رمدنذذذذذذات النباتيذذذذذذة ماذذذذذذل األدكسذذذذذذين 
دالكذذذذاينتين دزيذذذذاا  كفذذذذات  اسذذذذت اام المذذذذات ديذذذذؤا  ادرا  كبيذذذذرا  اذذذذظ زيذذذذاا  
امت ذذذاص النبذذذات لمعنا ذذذر المغتيذذذة دالذذذت  يذذذنعكس بذذذادرا عمذذذب زيذذذاا  

 (.2013دآ ردن، Najafabadiمؤارات نمد الجتدر  )
عمب الرغم من الزياا  اظ بعض ال فات ال ةرية لنبات النعنذاع عنذا د 

معنديذا بذالرغم مذن اال انت لم يتفدق  Brassinolideاةااة منظم النمد 
ات ازااات  النسذذبة عنذذا   BLزيذذاا  الذذدزن الجذذال لذذقدراق عنذذا اةذذااة 

ل ذفة الذدزن الجذال، امذذا  1-( ممغذذم. لتذر0.010)  BL2المسذتدا الاذانظ
ادر حذذذامض السالسذذذيمك اذذذظ زيذذذذاا  بعذذذض ال ذذذفات ال ةذذذرية نكحذذذذظ 

عمذذذذذذب جميذذذذذذ   1-( ممغذذذذذذم. لتذذذذذذر20تفذذذذذذدق المسذذذذذذتدا االدل  تد التركيذذذذذذز)
المعامكت ل فة الدزن الجال لقدراق دذتا يتفق مذ  مذا ح ذمت عميذت 

( عنذذذذذا اسذذذذذت اام ا حذذذذذامض السالسذذذذذيمك عمذذذذذب نبذذذذذات 2014)الذذذذذادر ، 
قذذذذا يعذذذذدا سذذذذبا زيذذذذاا  الذذذذدزن الجذذذذال لذذذذقدراق عنذذذذا اةذذذذااة الشرنفذذذذل، د 

حذذذامض السالسذذذيمك الذذذب تذذذنايرا اذذذذظ االسذذذراع بتكذذذدين  ذذذبغات التمايذذذذل 
الةذذد ظ ممذذا يزيذذا مذذن كفذذات  التمايذذل الكذذاربدنظ دالتذذظ تذذؤا  الذذب زيذذاا  

(. دبالتذذذالظ زيذذذاا  Ahmad and Hayat ،2007) Co2 ذذااظ ال 
الذذذذادر االيجذذذذابظ لمعاممذذذذة يمكذذذذن ان يد ذذذذل د  الذذذذدزن الجذذذذال لذذذذقدراق

النباتذذذات بحذذذذامض السالسذذذذميك اذذذظ كدنذذذذت مذذذذن منظمذذذات النمذذذذد الاا ميذذذذة 
دالذذذت  يذذذؤا  عنذذذا راذذذت عمذذذب األدراق الذذذب تحذذذدير دتحفيذذذز قذذذار  النبذذذات 
عمذذذب انتذذذاج ال رمدنذذذات النباتيذذذة دالتذذذظ قذذذا تشذذذدا الذذذب تحذذذدير نظذذذام عمذذذل 
م مةذذذذذذااات االكسذذذذذذا  االنزيميذذذذذذة د فةذذذذذذ ا اذذذذذذظ النبذذذذذذات دمن ذذذذذذا  انذذذذذذزي

ان التذذذناير  .(2008دا ذذذردن ، Gapinskaالبيردكسذذذيايز اذذذظ األدراق )
االيجذذابظ لحذذامض السالسذذيمك اذذظ النمذذد ال ةذذر  قذذا يكذذدن ناجمذذا عذذن 
منعذذذذة مذذذذن اكسذذذذا  االدكسذذذذينات دزيذذذذاا  المحتذذذذدا الذذذذاا مظ لكدكسذذذذينات 

حذذذامض ، دان  Nitrate redutaseيسذذذبا اذذذظ زيذذذاا  ناذذذاط انذذذزيم
اسذذذذذيدلدجية م مذذذذذة اذذذذذظ نمذذذذذد دتطذذذذذدر النبذذذذذات السالسذذذذذميك يذذذذذؤا  أادارا 

دامت ذذاص االيدنذذات دلذذت تذذناير م ذذم اذذظ حركذذة الاغذذدر دتكذذدين األايمذذين 
دلذذذذذت تذذذذذناير معذذذذذاكس لماذذذذذبط النمذذذذذد حذذذذذامض األبسيسذذذذذك المسذذذذذؤدل عذذذذذن 

دبالتذالظ زيذاا  تركيذز  (.2010دآ ردن،  Hayatالاي د ة اظ النبات )
 حامض السالسيمك اظ االدراق.

  BLمذداا الفعالذة اذظ ادراق نبذات النعنذاع عنذا اةذااةزيذاا  نسذبة الدان 
يمعا ادرا  م ما اظ تحفيذز نمذد النباتذات داسذتطالة  BLالب ان  يعداقا 

ال كيذذا دالتةذذ م داالنحنذذات دماذذل ذذذتا التذذنايرات يطمذذق عمي ذذا ا اعاليذذة 
(. ذذظ اعالذة جذاا اذظ Davies ،1995) Brassin activityالبراسذين 

(.دبالتذذذالظ زيذذذاا  Sasse،1991 ةذذذرية الفتيذذذة )تحفيذذذز نمذذذد االنسذذذجة ال
مسذذذذذذاحة الدرقذذذذذذة ممذذذذذذا يزيذذذذذذا مذذذذذذن نسذذذذذذبة المذذذذذذداا الفعالذذذذذذة. دان لحذذذذذذامض 
السالسذذذيمك اذذذظ ايةذذذا تذذذناير اذذذظ ال ذذذفات الماردسذذذة اذذذظ نفذذذس الجذذذادل 
دالذذذذت  يتمااذذذذب مذذذذ  ادرا الفسذذذذيدلدجظ حيذذذذ  يعمذذذذل عمذذذذب اإلسذذذذراع اذذذذظ 

عمميذذذذذة البنذذذذذات تكذذذذذدين  ذذذذذبغات الكمدردايذذذذذل دالكذذذذذاردتين دالتسذذذذذري  مذذذذذن 
 Ahmed ,2007)الةذذد ظ دزيذذاا  ناذذاط بعذذض األنزيمذذات الم مذذة 

and Hayat) كمذذذا ان ذنذذذاك العايذذذا مذذذن األبحذذذا  أاذذذارت الذذذب أن .
 Signalحامض السالسيمك  يمكن ان يساذم اظ عمميذة تنظذيم اإلاذار  

transduction   أانات عممية التعبيذر الجينذظgene expression  مذن
 Arabidopsis (Morris ذذذذذذكل اذذذذذذي د ة األدراق اذذذذذذظ نباتذذذذذذات الذذذذذذذذ 

(. كمذا أن ذذتا الزيذاا  اذظ ال ذفات ال ةذرية تعذدا إلذذب 2000دا ذردن،
التنايرات الماجعة لمنمذد ال ةذر  ل ذتا ال رمذدن النبذاتظ دذذظ تتفذق مذ  
العايذذذا مذذذذن الاراسذذذات التذذذذظ أدةذذذحت أن االةذذذذااة ال ارجيذذذة لحذذذذامض 

لب تاجي  النمد دالتشميل من تابيط النمذد النذات  عذن السالسيمك قا أات إ
اذذذذظ العايذذذذا مذذذذذن  abiotic stressظذذذذردل الاذذذذا البي ذذذذظ الكحيذذذذذد  

(، إةااة إلذب زيذاا  مسذتديات 2005؛ El-Tayebالمحا يل الزراعية 
ال رمدنذذذذذذات النباتيذذذذذذذة كاالدكسذذذذذذذينات دالسذذذذذذايتدكانينات نتيجذذذذذذذة لممعاممذذذذذذذة 

اذذجي  النمذذد ال ةذذر  دبالتذذالظ بحذذامض السالسذذيميك، ممذذا يذذؤا  إلذذب ت
دا ذذذردن،  Sakhabutdinovaزيذذاا  نسذذذبة المذذذداا الفعالذذة اذذذظ االدراق )

2003.)  

 المصادر

  منظمذذذذذات النمذذذذذد النباتيذذذذذة  .(2014)الخفووووواجي ، مكوووووي عمووووووان
الزراعذة  كميذة .مطبعة الماار الجامعية .البستنيةتطبيشات ا داستعماالت ا 

 جم درية العراق..جامعة بغااا. دزار  التعميم العالظ دالبح  العممظ –
  تذذناير حامةذذظ الجبذذرلين (2014)الوودوري، حفصووة باسووم فاضوو .

، التزذيذذذر، الحا ذذذل سذذذيمك دمسذذذت مص عذذذرق السذذذدس اذذذظ النمذذذددالسال
رسذالة ماجسذتير. . (Chapaud)دالمداا الفعالة ألزذذار الشرنفذل  ذنل 
دزار  التعمذذذذذذذذيم العذذذذذذذذالظ دالبحذذذذذذذذ   كميذذذذذذذذة  الزراعذذذذذذذذة. جامعذذذذذذذذة تكريذذذذذذذذت.

 جم درية العراق..العممظ

   تذذناير حذذامض السالسذذيمك (2014)الربيعووي ، صووباد عبوود فمووي .
دمحتذداا مذن المركبذات   .Aloe vera Lدالتسذميا اذظ نبذات االلذدايرا 

دزار  التعمذيم  الكيميادية. اطردحة اكتدراا. كمية الزراعة. جامعذة بغذااا.
 جم درية العراق..العالظ دالبح  العممظ

  تغتيذذذذذة النبذذذذذات التطبيشذذذذذظ (1989)الصوووووحاف، فاضووووو  حسوووووين .
جامعذذة بغذذااا. دزار  التعمذذيم العذذالظ دالبحذذ  العممذذظ.  مطبعذذة الحكمذذة..
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Abstract 
This experiment was carried out at the wooden canopy/ Department of Horticulture and landscape/College of 

Agriculture/Tikrit University, the season 2017 to find out the possibility of vegetative growth and quality and 

quantity of active substance characteristics, using of two growth regulators; Brassinolide and salicylic acid on 

Mint (Mentha SP.). Experiment included spraying the seedlings with four concentrations from growth regulator 

Brassinolide (0.00 , 0.005, 0.010, 0.015 mg.litre
-1

) and also spraying at four concentrations with salicylic acid (0, 

20, 30, 40 mg.litre
-1

), The Factorial experiment was carried out within the Randomized  Complete Block Design  

with four replicates, The results were analyzed by using aprogram Genstate and comparing the results using the 

least significant difference test L.S.D at the probability level 0.05, The results of the study showed; Spraying 

treatment of the Brassinolide showed asignificant increase in average leaf area, the treatment (0.010 mg.litre
-1

) of  

BL gave the highest result (17.35 cm
2
) compared to the rest of the other transactions, the spraying with growth 

regulator Salicylic acid led to moral excellence in leaf area and dry weight of leaves, the treatment (40 mg.litre
-1

) 

of SA gave the highest results of leaf area (18.51cm
2
), and the transaction recorded (20 mg.litre

-1
) of SA the 

highest result of dry material in leaves (0.491gm.plant
-1

), The spraying seedlings of the growth regulator 

Brassinolide at (0.015mg.litre
-1

) over lapping to give asignificant superiority in the leaf area compared with 

comparison treatment, which recorded the lowest value of the mentioned qualities, The spraying with growth 

regulators Brassinolide and Salicylic acid caused a significant increase of Salicylic acid concentration in the 

leaves. The treatment BL3SA1, achieved the highest concentration of 266.4 µg.gm
-1

 over all other treatments, 

The spraying with Brassinolide and Salicylic acid resulted positively in increasing the percentage of active 

substance in the leaves of mint. The treatment BL3SA3 significantly gave the highest content of Benzoic acid 

43.200 µg.gm
-1

, and Apignine (10.800 µg.gm
-1

). While, BL1SA1 got the highest increase of Rutin compound as 

it reached 20.500 µg.gm
-1

. 

 


