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 الملخص
 الصاايف  الموساوم خالل القعمااة بمنطقاة ساامرا  مديناة فاا  الخاصاة  المازارع احاد فاا  الدراساة هات  نفاتت

 والفنياال اسااد االساابارت  االميااين الحامضاايين تراكيااز ماان( تااداخل) توليفااة 06 التجربااة  تضاامنت. 6106
  اسااد واسااكوربي  الثيااامين والفيتاااميين، جهااة ماان منهمااا لكاال بااالمميون جااز ( 051، 75) التركيااز االلنيااين
 هات  هادفت.  اخار  جهاة مان المقارناة معامماة عان فضالا  منهماا لكل بالمميون جز ( 51، 65) بالتركيز
 والفنيال اساد االسابارت  االمياين الحامضايين تراكياز مان مختمفاة بتوليفاات الارش تأثير معرفة الى الدراسة

 الخضااار  النماااو صااافات بعاااض  فااا  اخااار  جهاااة مااان والثياااامين اساااد االساااكوربي  جهاااة ومااان االالنياااين
 .الفعالة والمادة الفيزيائية وصفاته الطيار الزيت ونسبة

 Randomized Complete) (RCBD) المعشااة الكاممة القطاعات تصميم باستخدام التجربة طبقت

Block Design  أغما  فا  معنوياأ تاأثير  والفيتاميناات األمينياة األحمااض رش أثار. مكاررات باثلث 
 المدروسة. الصفات

 المقدمة
اناةا كبيارةا فا  اختت النباتات تات األهمية الطبية ف  الوقت الحاضر مك

فضااااالاعن االتجاااااا   مااااا خراا نحاااااو توساااااي   زراعتهاااااا اإلنتااااااج الزراعااااا  
صااناعة  الاادوا  وماان ثاام زيااادة الحاجااة وانتشااارها لكونهااا مااواد خااام فاا  

إلااى كميااات كبياارة منهااا فاا  الصااناعة لااتا زاد االهتمااام بالنباتااات الطبيااة 
فقاد  بمام ماا يجما  مان النباتاات الطبياة فا   ،ف  مناطق كثيرة من العاالم

 بمغاريا سنويا حوال 
يصاااااادر كميااااااات كبياااااارة منهااااااا إلااااااى األسااااااواق العالميااااااة  طاااااان(8111) 

فاااا  االونااااة االخياااار اتجااااه  [0]لكيميائيااااة السااااتخدامها فاااا  الصااااناعات ا
بعااض الاادول المتقدمااة فاا  دراسااة حااول النباتااات الطبيااة ومعرفااة تأثيرهااا 

ض الطاا  البااديل لمعالجااة األماارا مااا يساامى أوعمااى مختماام االمااراض 
أو العقاااااقير تات االصااااول النباتيااااة إمااااا بصااااورة منفااااردة البشاااارية كبااااديل 

 خطااار ماان زاد العاااراق فاا  الزراعياااة المساااحات توسااا  إن  [6] مختمطااة
 االخااار  الصاااحية األضااارار عااان فضااالا  البيئاااة عماااى األسااامدة اساااتخدام
 صاحة عماى ضاارة اثاأرا الكيميائياة األسامدة تساب  [3] والحيوان لإلنسان
   [.4] بين حيث(واالحيا  والتربة الما ) والبيئة االنسان

هاو أحاد االناواع النباتياة  (Ocimum_ basiliaum.Lالريحاان الحماو )
 (Lamiaceae)المساااتخدمة فااا  الطااا  الباااديل التااااب   لمعائماااة الشااافوية 

التاا  تضاام عاادداا كبيااراا ماان االنااواع النباتيااة الخضاارية والعطريااة الواسااعة 
 مان االصانام والجانس  611حوال  النوع إت يضم ، [5]االنتشار بالعالم 

، وهاااااتا الجااااانس يضااااام عاااادد مااااان األناااااواع واالصااااانام [6]نااااوع  311و 
المنتشاااارة فاااا  مناااااطق  ساااايا وافريقيااااا والمناااااطق االسااااتوائية لكونهااااا تعااااد 

قاادرت المساااحة الكميااة ماان إنتاااج نبااات الريحااان [ 7]لااهالمااوطن االصاام  
هكتااااااار  6611هكتااااااار منهااااااا  5111أو المساااااااحة المزروعااااااة بحااااااوال  

هكتاار خصصات إلنتااج  0711خصاص إلنتااج االعشاا  الجافاة منهاا 
الزيااااوت الطيااااارة .ان ماااان اهاااام العمميااااات الزراعيااااة المسااااتخدمة لخدمااااة 

ساااميد المحاصااايل الزراعياااة هااا  االسااامدة الكيميائياااة اال ان اساااتخدامها لت
اكثااار مااان اساااتخدامها فااا  التساااميد  بساااب  بقاياااا تمااا   النباتاااات الطبياااة 

 لألسااامدةات اثبااات ان    باااد  االنساااانالنباتاااات الطبياااة لاااتل االسااامدة فااا 
الكيميائية المصنعة اثارسامية كبيارة عماى االنساان واثاار سامبية كبيارة فا  

 [8]البيئاااة عماااى الماااد  البعياااد السااايما تماااوث المياااا  الساااطحية والجوفياااة 
مان قبال االنساان السايما عناد  الواساعةنتيجة االساتعماالت  جرا  تراكمها

مساااحات الزراعيااة ويمكاان ان تساتخدم بلتااردد عمااى تنشاايط نمااو توسا  ال
الباااااحثون الااااى اسااااتخدام مركبااااات  أوحاصااال  النباتااااات الطبيااااة لهااااتا لجاااا

طبيعيااااة امنااااه منهااااا االحماااااض االمينيااااة الموجااااودة فاااا  المستخمصااااات 
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الطبيعياااة المنتجاااة مااان االعشاااا  البرياااة والمستخمصاااات الطبيعياااة منهاااا 
والحااااامض االميناااا   االساااابارت  كمااااا ان  الحاااامض االميناااا  السالساااامي 

يعمااال عماااى تحساااين فعالياااات الخلياااا  الحاااامض األمينااا  الفينااال االناااين 
النباتياااة وتكاااوين المجناااين والحاااامض األمينااا  اسااابارت  أساااد الااات  يعمااال 

التا  عمى تحسين مقاومة النباتات لألمراض نتيجة فات  الثغاور بااألوراق 
ياال المضااافة رشاااا وانتشااارها داخاال زيااادة كفااا ة نفااات المحالعمااى تساااعد 

أمااا الفيتامينااات فهاا  مركبااات حيويااة منشااطة لمنمااو [ 9]خليااا النبااات  
أيضاا ، تظهر نشااطاا بتراكياز قميماة فا  تنظايم العدياد مان عممياات النماو 
كمسااارات الطاقااة الحيويااة داخاال النبااات وكااتل  العمميااات الفساامجية فاا  

ة بتصاااااااااني  سااااااااافرة الضاااااااااوئيالنباااااااااات وعممياااااااااات االختااااااااازال وعممياااااااااة الف
ا  تاااادخل فاااا  التفاااااعلت البايموجيااااة كمرافقااااات انزيميااااة  الكاربوهياااادرات

الهادم مان الدراساة [ 01]تنقل مجامي  وظيفية معيناة الاى امااكن النشااط
تقاااادير نساااابة الزياااات الطيااااار وصاااافاته النوعيااااة والمااااادة الفعالااااة، وتحديااااد 

 تغيراتها بفعل تأثير عوامل الدراسة.
 وطرائق العملالمواد 

تضاااامنت المااااواد وطرائااااق العماااال المتبعااااة فاااا  الدراسااااة الحاليااااة جااااانبين 
أساسااايين هماااا الجانااا  الحقمااا  والجانااا  المختبااار  ويمكااان توضااايحهما 

 كاالت :
إلاى غاياة  6106/  3/  61طبقت الدراسة ف  قضا  سامرا  لممدة مان 

05  /9  /6106  
واساااااطة المحاااااراث حاااااراثتين متعامااااادتين بحرثااااات أرض التجرباااااة فااااا  ات 

المطرحاااا  القاااال  سااااويت بعااااد تنعيمهااااا وقساااامت األرض إلااااى وحاااادات 
. 6( م 62Xلكااااال وحاااااد  تجريبياااااة وبأبعااااااد )  6م 4تجريبياااااة وبمسااااااحة 

م  وفواصل باين الوحادات بعارض  0فصمت المكررات بفواصل عرضها 
سااامدت جميااا  الوحااادات التجريباااة ساااماد ساااوبر فوسااافات ثلثااا   سااام  51
(P2O5قباال الزراعااة )   وساامدت التجربااة [00]0-كتاااره.كغاام 61بواقاا .

% نيتااااروجين( عمااااى دفعتااااين األولااااى 46بالسااااماد النيتروجيناااا  اليوريااااا )
 Nكغاام   051ياوم مان الزراعاة  وبواقا   45)قبال الزراعاة( والثانياة بعاد 

، وكانت الزراعاة 6106 / 3/  61. وزرعت البتور بتاريخ [06]0-دونم 
 51خطااوط لكاال وحاادة تجريبااة  والمسااافة بااين خااط و خاار  4 عمااى شااكل

فأصااب  عاادد النباتااات فاا  الوحااادة  ساااام   35والمسااافة بااين النباتااات  ساااام  
( نبات لكل وحدة تجريبياة وزعات المعااملت عشاوائياا فا  61التجريبية )

فااا   RCBDكااال مكااارر حسااا  تصاااميم القطاعاااات العشاااوائية الكامماااة 
 ثلث مكررات.
 روسة الصفات المد

)غام(. حسا  الاوزن الناوع   (specific gravityالوزن الناوعي )-1
ماااايكرو ليتااار مااان الزيااات الطياااار فااا  ماصاااة  011 لمزيااات بأخااات حجااام 

حجمياااة دقيقاااة ثااام قااادر وزناااه باساااتخدام  ميااازان حسااااس تو أربااا  مراتااا  
ألماان  وعماى  ات منشاأت Denver instrumentعشارية وهاو مان ناوع 

وزن تلااا  الحجااام مااان الزيااات عماااى وزن  تقسااايم( ثااام م   61درجاااة حااارارة )
 الحجم نفسه من الما  المقطر وعمى درجة حرارة نفسها.

 . Refractive Indexمعامل االنكسار -2

ماان نااوع  Refractometerقاادر معاماال االنكسااار باسااتخدام جهاااز     
RX/ATA GOSooocx  ( م   61ت  منشااأ يابااان  وبدرجااة حاارارة )

 العموم والتكنموجيا / بغداد.ف  مختبرات  وزارة 
 (. 3-) غم  سام Density oilكثافة الزيت الحجمية   -3

 011(  بأخاااااات وزن   3تاااااام حسااااااا  كثافااااااة الزياااااات بوحاااااادة ) غاااااام ساااااااام
( ويقساام عماااى حجمااه وعماااى م  61مااايكروليتر ماان الزيااات بدرجااة حااارارة )

 [03]نفس درجة الحرارة . 
 ) % (   الطيار لمزيت المئوية النسبة -4

 المسااتخمص الزياات وزن قساامة حاصاال ماان لمزياات المئويااة النساابة قاادرت
 غام 65  وزنهاا الباالم للساتخلص المساتخدمة النباتياة العيناة وزن عمى

   معاممة لكل الجافة األوراقمن مسحوق 
 :   التالية المعادلة حس  011   مضروباا 

 
 تقدير المركبات  الفعالة في الزيت الطيار لنبات الريحان. -5

وراق نباااات المركبااات الفعالاااة فااا  الزياات الطياااار تاام تقااادير وتشاااخيص ال
 الريحااااااان باسااااااتخدام جهاااااااز كورماااااااتوكراف  السااااااائل  ت  االدا  العااااااال 
HPLC ) High performance Liquid Chromatography) 

  catechinو  Galic acidو  Apigeni) والمركبااااااااااات هااااااااااات 
( استخمصااات الزياااوت الطياااارة مااان األوراق الجافاااة لنباااات Quercetinو

باالرغم جهااز الكلفنجار بواساطة [ 05 ]و  [04 ]الريحان حس  طريقاة 
( 0من بعضها يحصال عمياة مان خالل التخميار تتضامن الطريقاة أخات )

غم من األوراق الجافاة إت يمار الماا  المغما  مان خالل النماوتج النباات  
المركبااات االروماتيااة عنااد ماارور  عمااى العينااة وياا د  البخااار الااى تبخياار 

ويحممها إلى أعمى المقطر ويمر خميط المركباات المتبخار  خالل مكثام 
ويتحااول إلااى الحالااة السااائمة وتجماا  المااادة السااائمة فاا  أنابياا  زجاجيااة 

 حتاااى يكاااون جااااهز لمتحميااال فااا تجمااا  عينةالمساااتخمص  الغماااق محكماااة
Hplc[06] ( الفعالااااااة موضاااااااحة فااااااا  ان  ظااااااروم الفصااااااال لممركباااااااات
تااام قيااااس الماااواد الفعالاااة عماااى العماااود باساااتخدام معادلاااة  (.4) (الجااادول

 تركيز النموتج التال .
= مساااحة المركاا  / مساااحة المحمااول  0-تركيااز المركاا   مااايكغم ماال

 عدد مرات التجفيم Xتركيز المحمول القياس   Xالقياس  
 (HPLCبجهاز  ف الفصل لممركبات الفعالة( ظرو 1جدول )

 Aorthophosoharic acid  1885 الطور المتحر 

 سرعة الجريان الطور
 المتحر 

 0-مل دقيقة 0811

 يترنانوم 681( عند طول موج   uv)  االشعة فوق البنفسجية نوع الكاشم
 C-18 – ODS عمود الفصل

 ( مايكرومx 4.6m ID 65)  5 حجم المادة المحشوة ) الحشوة (
 م   65 درجة حرارة الفصل

 

)الفلفونيدات( مان نباات  ه  تم فصل مجموعة أخر  من المواد الفعالة
( بعااااد تثبياااات ظااااروم التحمياااال  GC-Ms)  الريحااااان باسااااتخدام جهاااااز

والفصل ودرجة الحرارة منطقة الحقن  وعمود الفصل والكاشام ات يحقان 
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لتنظياام عمااود الفصاال والااتخمص ماان ماارتين المااتي  المسااتخدم أوالا ثاام 
المادة المتبقية إن وجدت فيه وبعدها تحقن العينة ومن ثام تحقان الماتي  
المسااتخدم وهكااتا يااتم حقاان المااتي   بااين كاال حقنااه عينااة  وأخاار  وتااتم 
عممياااة  التنظيااام والاااتخمص مااان المااااواد المتبقياااة داخااال عماااود الفصاااال 

لفصال وياتم ترجمتهاا داخل عماود ا Standardفصمت المادة القياسية   
 Pretention( ات تمتما  زمان احتجااز Peaksعماى شاكل رسام ) قمام 

Time) عميه تتطابق العينات بعد فصمهما بالجهااز وبعاد أن ياتم حقان )
جياااداا  العيناااة بصاااورة دقيقاااة ومحساااوبة تقنياااةويجااا   Samplesالعيناااات 

 والتخمص من الشوائ  الت  تسب  انساداد عماود الفصال وانساداد منطقاة
 .[07]الحقن

 Gc_massظروف الفصل لممركبات الفعالة بأستخدام جهاز ( 2جدول )
 EI مصدر األيون

 م    631 درجة الحرارة القصو 
 م    051 الحرارة الرباعية لمكاشم

 ( 7181eV)  )طاقة اإللكترون الثانية( فعل الكاشم
 دقيقة 651811 وقت التوقم
 دقيقة  3811 المتي 
 H 3:00 الوقت

 باسكال 36888 الضغط
 هرتز  51 التردد
 0-مل دقيقة  188 االنسيا 

 م  x 30مايكم  x  0.25  651مايكم   حجم المادة العمود
 م   41 متوسط درجة حرارة الفصل

 م    311 درجة حرارة النظام

 التحميااااال االحصاااااائ : بعاااااد جمااااا  وتبويااااا   البياناااااات حممااااات احصاااااائياا 
باساااتخدام برناااام     RCBDباساااتخدام تصاااميم القطاعاااات العشاااوائية   

(SAS  وماااان ثاااام اختبااااار المعنويااااة حساااا  اختبااااار اقاااال فاااارق معنااااو )
(LSD عمى مستو  احتمال )[08]%1815 . 

 النتائج
اثرت معاملت االضافة قياد الدراساة معنويااا فا  صافات الزيات وصافاته 

الحاامض االمينا   T6( تفاوق معامماة الارش 0الفيزياوية يظهار الشاكل )
( فاا  0-ممغاام لتاار 51فيتااامين سااكوربي   0-ممغاام لتاار 051االساابارت  

صااافات نسااابة الزيااات الطياااار وصااافة الاااوزن الناااوع  ومعامااال االنكساااار 
درجاااة  فااا  حاااين  0,497غااام و  1.95% و 6.310بااااعمى قااايم بمغااات 

ممغااام 051)الحاااامض االمينااا  االسااابارت   T5تفوقااات معامماااة االضاااافة 
باااااعمى قيمااااة بمغاااات   (0-ممغاااام لتاااار65فيتااااامين اسااااكوربي   0X-لتاااار
)واعطااات معامماااة المقارناااة اقااال القااايم فااا  الصااافات (3غم.سااام 1,977)

 1,875درجاااة و  0,467% و1,75% و 1,75االربعاااة اعااال  بمغااات )
 (3غم سم

يعاااااز  ساااااب  زياااااادة نسااااابة الزيااااات وصااااافاته الفيزياوياااااة عناااااد زياااااادة  قاااااد
األحمااااض األمينياااة والفيتاميناااات التااا  لهاااا دور فااا  زياااادة نسااابة الزيااات 

الن االحماااض االمينيااة تعمااال كعواماال نماااو  الطيااار وصاافاته الفيزياوياااة
ات لمنباتاااات المتطاااورة طالماااا انهاااا تصااان  البروتيناااات التااا  منهاااا االنزيمااا

 أن هاات  النتااائ  تتماشااى ماا  مااا التاا  تعماال بالعمميااات الحيويااة المهمااة 
 [.09]توصل إليه 

 

 
 الريحان لنبات النوعية تأثير توليفات تراكيز مختمفة من األحماض االمينية والفيتامينات عمى الصفات( 1)  رقم الشكل 

 

 1815عند مستو   L.S.Dقيمة 
 نسبة الزيت
)%( 

 الكثافة النوعية لمزيت الوزن النوعي)غم(
 (3)غم.سم

 معامل االنكسار
 )درجة(

180536 101318 102311 101194 
 

( بااان قاايم نسااا  المااواد الفعالااة قااد ارتفعاات بأساااتخدام 6) يلحااظ الشااكل
توليفااااات تراكيااااز االحماااااض االمينيااااة والفيتامينااااات مقارنااااة ماااا  معاممااااة 

و   Apigeninفقاااد تراوحااات قااايم نسااا  الماااادتين الفعااااليتين  ،المقارناااة 

Quercetin  6080بااااين اقاااال قاااايم فاااا  معاممااااة المقارنااااة وبمغاااات ppm  
( ppm 6389و  6488ppmواعماااااااى قيماااااااة بمغااااااات لمماااااااادتين اعااااااال  )

 بالتعاق .
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 T14فبمغات اقال قيماة عناد المعامماة    Gallic acidاماا قايم الماادتين 
عنااااااد  Catechinبينمااااااا كانااااات اقاااااال قيماااااة لمااااااادة   4480ppmبمغااااات 
واعماى قيماة بمغات لمماادة   3085ppmحيث بمغات قيمتهاا  T9المعاممة 

Gallic acid   وCatechin عنااااد المعاممااااة T15 (48.3ppm  و
3488ppm. بالتعاق ) 

 

 
 الريحان نبات في HPLCال بتقنية الفعالة المواد بعض في والفيتامينات االمينية االحماض من توليفات ( تأثير2الشكل )

 

( باااأن قااايم نسااا  الماااواد الفعالاااة قاااد ارتفعااات 4و 3يلحاااظ فااا  الشاااكل )
ماااان االحماااااض االمينيااااة والفيتامينااااات فقااااد  زبأسااااتخدام توليفااااات لتراكياااا

 ,Methyl ipropanal , Estragol-6تراوحت نسبة الماواد الفعالاة . 

Estragole arethole, 1,tumulene , isophytol  تفوقاات  )
 0x-ممغااام لتااار 051ن الحاااامض االمينااا  الفنياال االلناااي)( 05المعاممااة )

فا  هات  المركباات الفلفونيدياة اعماى  (0-ممغم لتر 65فيتامين الثيامين 
 )(ppm 19.38ppm)(ppm 28.3)(ppm 19,46)6865قيم بمغت )

45.72ppm))  مقارناااااة مااااا  اقااااال قااااايم لمماااااواد اعااااال  بالتعاقااااا  بمغااااات
(3860(ppm, 15.5)(ppm, 20.1ppm) (1.38ppm) 

(38.45ppm)  ،) 
 051( الحااااامض االميناااا  الفنياااال االلنااااين T13المعاممااااة ) بينمااااا كاناااات
تفوقاات مااادة   0-ممغاام لتاار 65فيتااامين اسااكوربي  اسااد  x 0-ممغاام لتاار

Gama sitosterol   (6880باااعمى قيمااة ppm مقارنااة باقاال قيمااة  )
( كاااااان تفاااااوق ماااااادة ppm)35840( بمغااااات T7بمغااااات عناااااد المعامماااااة )

Clycerin ( عنااااااد المعاممااااااةT3باااااااعمى قيماااااا )( ة بمغااااااتppm7.51) 
بينماا  تفوقات ماادة   4890( بمغات T7مقارنة باقال قيماة عناد المعامماة )

phytol  عنااااد المعاممااااةT5( بمغاااات اعمااااى قيمااااة )4985ppm مقارنااااة )
(  بينمااا ppm 40.2) ا التاا  اعطاات ادنااى قيمااة بمغاات T3بالمعاممااة 

بمغاات  Octadeca trienoic acidبيناات النتااائ  اعاال  تفااوق مااادة 

التاا  بمغاات ادنااى  T13(  مقارنااة بالمعاممااة ppm 51890قيمااة ) اعمااى
  Hexzdea naica acid( بينمااا تفوقاات المااادة  30890ppmقيمااة )

( مقارناة ما  معامماة 4583ppmحياث بمغات ) T7تفوقات عناد المعامماة 
T13 ( 67860بمغت اقل قيمةppm). 

اض قاااد يعاااز  ساااب  زياااادة الماااادة الفعالاااة عناااد معامماااة النباااات باألحماااا
فااا  االنزيماااات   حياااو إلاااى دورهاااا الفسااايولوج  وال األمينياااة والفيتاميناااات

داخل االنسجة النباتية الحية عن طرياق تنبياه وتحفياز تكاوين االحمااض 
والااات  انعكاااس ايجابيااا   tRNAوالحامااال لهماااا  RNAو DNAالنووياااة 

فاااا  عمميااااة التمثياااال الضااااوئ  وكفا تهمااااا وماااان ثاااام زيااااادة كميااااة المااااواد 
المخزونة والمتمثمة ف  الشماريخ الزهرية والبتور والت  يا ثر بادور  عماى 

. أو قاااد يعاااز  [61]المركباااات  األوكساااجينية )الماااادة الفعالاااة( فااا  الزيااات
مينياة والفيتاميناات فا  إلى أن نبات الريحان قد استفاد من األحماض األ

تحقياق صاااف  عاال ماان ناوات  التمثياال الضاوئ  وزيااادة تاراكم  المركبااات 
الصااامبه االوكساااجينية  كماااا أن االثااار الفعاااال لهااات  األحمااااض األمينياااة 
والفيتامينااات فاا  زيااادة عمميااة البنااا  الضااوئ  وتااراكم الكاربوهياادرات ممااا 

جاااة مااان  خااالل المساااال  أد  إلاااى زياااادة إنتااااج  المركباااات الفعالاااة النات
ماااااااان خاااااااالل مساااااااام  حااااااااامض   Acetyl-COAااليضااااااااية واالوليااااااااة 

 .Mevalonic acidالميفالوني  
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 في نبات الريحان GC-MSفي بعض المواد الفعالة بتقنية التأثير توليفات من االحماض االمينية والفيتامينات (3)الشكل 

 

 
 الريحان نبات في GC-MSال بتقنية الفعالة المواد بعض في والفيتامينات االمينية االحماض من توليفات تأثير( 4الشكل )

 المصادر
 تاااأثير" (.2119. )محماااد وياااونس صاااال  محماااود عماااي، محماااد[ 1]

". والحيويااااة الكيميائيااااة خواصااااها عمااااى البريااااة الطبيااااة النباتااااات اسااااتزراع
 .العال  التعميم وزارة فيصل، المم  جامعة نهائ ، تقرير

 الزراعاااة قسااام، الطياااارة الزياااوت(. 2116) نصااار، الشاااحات أبوزياااد[ 2]
نتاااااج ، والدوائيااااة الصاااايدلية البحااااوث شااااعبة والعطريااااة الطبيااااة النباتااااات وا 
 .مصر – والتوزي  لمنشر الدارالعربية. بالقاهرة لمبحوث القوم  المركز

 المائياااااة لمماااااوارد البيئااااا  االثااااار(. 2113) صاااااال  .غاااااازي ،مطااااار[ 3]
 .المستنصرية جامعة_ الهندسة كمية_ والتنمية الهندسة مجمة. العراقية

[4] Myers, D. and S. Stoiton,s (1999). Biochemistry 

and organic compound cotton to fainl product (3) 

p:272-28. 
[5]  Paton, A. (1982). Asynopsis of (Ocimum  

basilicum. L) (Labiatae). In Africa. Kew Bull . 47 

405-437 
. النباااات تصااانيم عمااام .(1987) عماااي حساااين عماااي، الموساااوي[ 6]

 .339ص، العمم  والبحث العال  التعميم وزارة بغداد جامعة
[7]  Lawrence, B.M (1992). Chemical components of 

labiatae oil and their xeploataion. In. R.M. Harly and 

T. Reinold  Advances in  labiatae science, Royal 

biotanical Gardens , Kew, Uk : 399_436. 
 الجااااز  النبااااات، فساااايولوجيا (.2115) جمياااال محمااااد عباااادالحافظ،[ 8]

 .الرياض الجزيرة، مطاب  شركة الرياض، جامعة مطبوعات االول،
 االمينيااااة االحماااااض.(2116) اليزيااااد وابااااو احمااااد الحااااافظ عبااااد[ 9]

 ادا  تحسااين فاا  والفيتامينااات االمينيااة االحماااض اسااتخرام والفيتامينااات
 لمتنميااة المتحاادون المصاارية الظااروم تحاات البسااتانية الحاصاالت ونمااو

 (.UAD) الزراعية
 ماان العاليااة المسااتويات تااأثير. (2111. )اهلل جااار محمااد فرحااان،[ 11]

 Triticum)  الحنطااة مااان صاانفين اسااتجابة  فاا  المضااام الفساافور

aestivum. L )رساالة. جبساية ترباة فا  والزنا  الحديد بعنصر  لمرش 
 .تكريت جامعة. الزراعة كمية. ماجستير

 القطاااام فترتاااا  تااااأثير (.2114)خميفااااة عبااااد سااااتار، السااااامرائي[ 11]
  الطيااار والزياات والحاصاال  الفساامجية الصاافات فاا  النيتروجيناا  والتسااميد
 رسااالة( Ocumim basilica. L) الريحااان نبااات فاا  الفعالااة والمااادة

 .تكريت جامعة_الحقمية المحاصيل قسم_  الزراعة كمية_ ماجستير
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[12]  Jahangiri, K. N.; F. Begum; M. Hossain; N. A. 

Sarker and M. Moniruzzaman ,s (2008). "Influence 

of nitrogen-phosphorus fertilization and time of 

harvest on the growth, yield oil content of (Mentha 

spicata L.) Bangladesh, J. Sci. Indian. Res. 43(1): 47-

54. 
[13]  AOAC (1995). Official methods of analysis 

(16th Ed.). Washington, DC: Association of Official  

Analytical Chemists 
 [14] Badifu, G.I.O., (1991). Chemical and physical 

analysis of oils from four species of cucurbitaceae, J. 

Am. Oil Chem. Soc. 68 : 428-432. 
[15]  Suarez, B.; Palacios, N.; Fraga, N.; & 

Rodriguez, R., (2005) Liquid chromatographic 

Method for  quantifying polyphenols in ciders by 

direct  injection Journal of Chromatography A, 1066, 

105-110 
[16] Mauricio, J. Penarrietaabc, J. Antonio A. 

Bjorn, A. Bjorn, B.(2007) Separation of phenolic 

and flavonoid compound from foods by reversed 

phase high performance liquid   
. (1981)اهلل خماااف محماااد وعبااادالعزيز محماااود خاشااا  الاااراوي[ 17]

. والنشاار لمطباعااة الكتااا  دار مطبعااة. الزراعيااة التجااار  تحمياال تصاميم
 .العراق. الموصل جامعة

الكيميااااا  الحيويااااة، كميااااة العمااااوم (. 2111احمااااد، عبااااد الاااارحمن )[18]
 688االولى ،صجامعة مانشستر )انكمترا(، دار العمم الكويت، الطبعة 

صااال ، محمااد سااميم واباارا يم عزيااز السااهيمي وحسااين عباااس [ 19]
عماااام الحياااااة اليااااوم دار الكتاااا   (.1981ومحمااااد امااااين عبااااد الكااااريم )

 العراق. والطباعة والنشر، جامعة الموصل،
 

Effect of combinations of amino acids and vitamins in the volatileoil and the 

active substance of basil plant (Ocimum basilicum L.). 
Akil Najm Aboud Al - Mohammadi , Muhannad Abdul Sattar Kamil Al - Samurai 

Department of Field Crops , College of Agriculture , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 
 

Abstract  
 Field trid  was carried out at aprivate farm  in Qalaa of Samarra  Qalaa for the 2016 season. This  experiment 

included is factori  on basil . Different concentrations of amino acid and vitamins  and their in teraction in cluded 

different concentrations of amino acid  aspartic acid and amino acid phenylalanine ethylene  the vitamins  also 

included different concentretions of ascorbic acid and thiamine. The experiment was conducted to determine the 

effect of spraying on different concentrations of amino acid and vitamins on the characteristics of vegetative 

growth, physiological characteristics, the ratio of the volatie oil , its physical properties and the active substance. 

The experiment was applied using full Random Sector in Block Desing (RCBD) (Complete Block Desing 

Randomized) within the simple trials of three replication the effect. 

 


