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تأثير االوكسين  IAAومستخلصات الطحالب البحرية في صفات الزيت والمواد الفعالة لنبات الريحان
)(Ocimium basilicum L.
احسان عبد العزيز عبد الرحيم

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

اجريت الدراسة الحالية في موسم  2013على نبات الريحان Ocimiumbasilicum L.في احدد حودوج جامعدة تكريدت باسدتعدام عداملين مدا IAA
عددن يريددق الددرا علددى النباتددات وبمسددتويين مددا  A0بدددون افددافة ايوكسددين و  A1الددرا ب د  50ملغم/لتددر ،والعامددج ال دداني ددو الددرا بمستعلصددات
اليحالب البحرية  Kelpakوالدي اسدتعدم بدارب معدامتت دي  E0بددون را المسدتعل
بمسدتعل

 E1 ،الدرا ب د  1.5مدج/لتر مدن المسدتعل

 E2 ،الدرا

اليحالدب البحريدة ندو  Ultra kelpak 40بتركيد  E3 ،1.59 ppmالدرا بعلديي مدن  1.5+1.5مدج/لتر مدن المستعلصدين Kelpak

و  .Ultrakelpak 40صدممت التجربدة بتصدميم الوياعدات العيدوالية الكاملدة وكاندت النتدالك كمدا يداتي تميد ت النباتدات التدي ريدت ب د  50ملغم/لتدر
مددن  IAAوعلدديي مددن  1.5+ 1.5مددج/لتر مددن المستعلصددين  Kelpakو  Ultrakelpakبدداعلى و ن نددوعي لل يددت  0.902غم/مددجو واعلددى عامددج
انكسدار لل يدت 1.252و واعلدى نسدبة ملويدة لل يدت  %1.021موارندة باقدج قديم ل ديص الصديات فدي النباتدات التدي لدم تدرا بالمستعلصدات حيد

اعيددت

اقددج و ن نددوعي لل يددت  0.876غم/مددجو واقددج عامددج انكسددار لل يددت 1.241و واقددج نسددبة ملويددة لل يددت  .%0.74كمددا ار ددرت النتددالك تددا ر مكونددات
ال يددت للمعاملددة  A1E1اعلددى كميددة للمددادة 79.18 2.5dimethoxybenzoic acid Ocimolو بينمددا للمعاملددة ) (A0E3بدداعلى كميددة للمددادة
68.02 Methyl eugenolو ،وللمعامل ددة  A0E2اعل ددى كمي ددة للم ددادة 262.20 Methycinammateو كم ددا اعي ددت المعامل ددة نيسد د ا مد دن م ددادة
159.88 Cubebeneو فيما تمي ت المعالة  A1E2باعلى كمية من 204.99 Linaloolو والمعاملة  A0E2باعلى كمية مدن مدادة Geranyle
342.61 acetateو .كم ددا ا ددرت المع ددامتت بالمستعلص ددات ف ددي تراكيد د المد دواد اليعال ددة لنب ددات الريح ددان كتت ددي  A1E1اعل ددى تركيد د م ددن م ددادة
590.93 Caftaric acidو ومددادة 213.17 Quercetinو بينمددا اعيددت المعاملددة  A1E3اعلددى تركيد للمددادة 514.21 Myriscetinو واعلددى
تركي د للمددادة 916.27 Kaempferolو والمددادة 551.45 Anthraquimonesو ،امددا المعاملددة  A0E1فوددد اعيددت اعلددى تركي د للمددادة Rutin
477.12و واعلى تركي للمادة 314.80 Quercetinو و 285.09 Luteolinو.

المقدمة

تعددد النباتددات اليبي ددة يات قيمددة اقتص ددادية كبي درة كون ددا مصددد ار يبيعي ددا

المواد الم مة ي استعدام ال رمونات النباتية كايوكسينات التدي تسداعد

للدددواو وصددناعة العودداقير اليبيددة التددي تمي د بودددرت ا الكبي درة علددى عددت

فددي النمددو اييجددابي للنبددات وتوجي د النمددو باليددكج الصددحي ] .[4فيددي

ايمراض التي تصيب اينسان والحيوان والوقايدة مدن ديص ايمدراض مدن

د ارسددة اج ار ددا ] [5بينددوا في ددا أ ميددة منرمددات النمددو ومن ددا ايوكسددينات

افد د درار جانبي د ددة موارن د ددة بايدوي د ددة المص د ددنعة م د ددن المد د دواد

ف ددي انت ددا وتحس ددين ال ي ددوت ايساس ددية ف ددي النبات ددات اليبي ددة واك ددد ][6

الكيميالي ددة التد ددي ق ددد تتد ددرع افد د ار ار جانبيد ددة عل ددى الد ددد البعيد ددد ] .[1ان

أ ميددة ايوكسددينات كدديلع فددي تحسددين الصدديات اليي ياليددة لل يددت الييددار

 %80م ددن س ددكان الع ددالم يس ددتعدون ايعي دداب ك دددواو لع ددت ايمد دراض

حي د

ادت مددن الددو ن النددوعي ومعام دج اينكسددار ونسددبة ال يددت الييددار

التي تصيب م وقد استعدم يب ايعياب فدي ايوندة ايعيدرة وانتيدر فدي

لنبددات اكليددج الجبددج  Rosemarinus officinales L.كمدا بددين ][7

والتيددوير

أ ميددة نبددات الريحددان وم دوادص اليعالددة واسددتجابت ا للمعددامتت ال ورمونيددة

لتسددتيادة من ددا وتيددوير الصددناعة الدواليددة باسددتعدام ايعيدداب اليبيددة.

وتا ير ددا ف ددي تحس ددين الص دديات المعتلي ددة لل ي ددت والد دواد اليعال ددة العتلي ددة

ويعدد نبدات الريحددان  Basilواسدم العلمددي Ocimium basilicum

وجالد ددت نتد ددالك ] [8متمايد ددية م د د مد ددا سد ددبق حي د د

التد ددا يرات الموجبد ددة

 L.ويعددود للعاللددة اليدديوية ) Labiatae (Lamiaceaeمددن النباتددات

لل ورمونات النباتيدة فدي تحسدين صديات ال يدوت المعتليدة والمدواد اليعالدة

العيبية واليبيدة الم مدة ويعتبدر مدن نباتدات العفدر ويحتدو علدى يدت

لنبات الريحان .كما ان لمستعلصدات اليحالدب البحريدة الددور ايساسدي

يي د د د د ددار ومد د د د د دواد فعال د د د د ددة م د د د د ددة ج د د د د دددا ف د د د د ددي الع د د د د ددت اليب د د د د ددي كال د د د د د د

يص المستعلصدات مدن

دون اح د دددا

معتلد

بوددا العدالم ،لدديا فدان دديص النباتدات تحتددا الدى البحد

في تحسين نمو النباتات ومن ا اليبية لما تحوي

م دواد ورونيددة معتليددة وعناصددر غياليددة كبددر وصددغر ] [9حي د

 Methyleaugenolو  Methyl cinammateو ومركبددات فينوليددة

اكددد

معتلية ا م ا  Caftaic acidو Rutiaو وغير ا.

بان معاملة نباتدات اكليدج الجبدج بتراكيد معتليدة مدن ديص المستعلصدات

ان الت ددا يرات الف ددارة لتس ددمدة الكيمياوي ددة وتا ير ددا الف ددار عل ددى البيل ددة

ادت م ددن صد دديات ال ي ددت اليي ياليد ددة وحس ددنت مد ددن المد دواد اليعالد ددة ل د دديص

واينس ددان والحيد دوان ] [2ح دددت بالمعتص ددين البحد د

النباتددات وقددد اكدددت ] [10أ ميددة افددافة مستعلصددات اليحالددب البحريددة

عد دن وس ددالج اع ددر

في تحسين المواد اليعالة للنباتات اليبية وعاصدة المدواد المسدتعدمة فدي

لتغييدة النبدات وتيدجي نمددوص واعيالد الغايدة مددن راعتد ] .[3ومدن دديص
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غم لكدج عيندة مدن عيندات نبدات الريحدان بعدد تجييي دا يبيعيدا بيدكج تدام

ع ددت الس ددريان وابر ددا م ددا اوردص ] [11ا مي ددة اس ددتعدام مستعلص ددات
ايعياب البحرية علدى النبدات وال ارعدة ،و ديا مدا اكددص ] [12مدن ا ميدة

د ددم اج د دراو عمليد ددة ايسد ددتعت

اف د ددافة مستعلص د ددات ايعي د دداب البحري د ددة ف د ددي تحس د ددين نم د ددو وانتاجي د ددة

وحسدداب الددو ن الن ددالي ل د بمي د ان حسدداس ددم حسدداب الددو ن كنسددبة م د

النبات ددات وايدتد د نت ددالك ] .[13ل دديا قمن ددا ب دداج ارو دديص الد ارس ددة مس ددت دفين

كمية ال يت الكلي.

معرف ددة ا ددر ايوكس ددينات ومستعلص ددات ايعي دداب البحري ددة ف ددي صد ديات

ثانياااا ا فص ددج مكون ددات ي ددت الريح ددان باس ددتعماج ج ددا كروموتوكرافي ددا

السد ددالج ي ايداو العد ددالي

ال يوت الييارص لنبات الريحان وموادص اليعالة.

المواد وطرائق العمل

الكروموت ددوكرافي ) (HPLCلتو دددير كمي ددة ال ي ددت اليي ددار ونوعيت ددا ف ددي
المجم ددو العف ددر لنب ددات الريح ددان وتوصد د

 2013علدى نباتددات الريحددان فدي تربددة م يجيددة منوولدة مددن ترسددبات ن ددر
دجلد د ددة بتصد د ددميم الوياعد د ددات العي د د دوالية الكامد د ددة

Randomized

فددي فصددج ال يددوت الييددارص والحصددوج علددى تودددير كمددي ونددوعي فددي ن
واحد ].[15

العامد ددج ايوج د ددو الد ددرا بايوكسد ددين اند دددوج حد ددامض العليد ددع )(IAA

ثالثااااا تود دددير المركبد ددات اليعالد ددة وتد ددم تود دددير ا كد دديلع باسد ددتعدام ج د ددا

وبمسددتويين مددا  A0بدددون را ايوكسددين و  A1را ايوكسددين ب د 50

 HPLCالمج د د مد دن ي ددركة  Schimadzuن ددو  FLC-10Aمودي ددج

ملغم/لتد ددر والعامد ددج ال د دداني د ددو را النباتد ددات بمستعلصد ددات اليحالد ددب

 .2000بعد ددد جم د د وتبويد ددب البياند ددات حللد ددت النتد ددالك احصد دداليا حسد ددب

اسددتعدمت معددامتت ددي  E0بدددون را E1 ،الددرا بد د

تصدميم الوياعدات العيدوالية Randomized Complete Block

اليحال ددب البحري ددة  Kelpakو E2

الرا بد  1.5مج/لتر ماو من مستعل

 Designوقورنت المتوسيات بموجب اعتبار دنكدن متعددد الحددود عندد

اليحالب البحرية Ultrakelp

مستو احتماج .[16] %5

 40و  E3الددرا بعلدديي مددن  1.5 + 1.5مدج/لتر مدداو مددن مستعلصددي
 Kelpakو  .Ultrakelp 40كددررت المعددامتت ددت

النتائج والمناقشة

م درات وفددم

كد د ددج مكد د ددرر  8معد د ددامتت ناتجد د ددة مد د ددن تد د ددداعج العد د دداملين ايوكسد د ددين

اوالا تأثير االوكسين ومستخلصات الطحالب البحرياة وتاداخهتاما فاي

والمستعلصددات اليحلبيددةو وتم لددت المعامل دة بلددوط يول د 2م وعرف د 1
لتصد ددب مسد دداحة الوحد دددة التجريبيد ددة 2م 2حي د د

صفات الزيت الفيزيائية:

رعد ددت البد دديور وسد ددويت

 -1تد ير الددرا بايوكسددين فوددي علددى صدديات ال يددت اليي ياليددة يوفد

واجريت علي ا كافة المعامتت ال راعية بالتساو وبعد وصدول ا يرتيدا

الجدددوج 1و ب د ن را النباتددات بايوكسددين قددد سددبب يددادة معنويددة فددي

 12س د ددم .اجري د ددت علي د ددا مع د ددامتت ال د ددرا بايوكس د ددين ومستعلص د ددات
اليحالب البحرية واعيدت مدرص اعدر بعدد دت

الددو ن النددوعي لل يددت موارنددة بالنباتددات التددي لددم تددرا ب د والتددي اعيددت

اسدابي مدن الدرا ايوج

اعلددى و ن نددوعي لل يددت الييددار ) 0.88غم/مددجو و يددادة فددي كددج مددن

واعيت الوياسات علي ا.
الصفات المدروسة

اوالا صدديات ال يددت اليي ياليددة :حي د

دديص اليريو ددة بان ددا م ددن

اليددرق الحدي ددة واليعالددة لكيالت ددا العاليددة ودقت ددا وسددرعت ا فوددد اسددتعملت

 Complete Block Designكتجربدة عامليدة يات عداملين متدداعلين

 1.5م ددج/لتر م دداو م ددن مس ددتعل

Liquid

Performance

High

) Chromatography (HPLCواسددتعملت يريو دة اليصددج والتو ددير

اجري ددت تجرب ددة حولي ددة ف ددي اح ددد حو ددوج جامع ددة تكري ددت للموس ددم ال ارع ددي

البحريددة حي د

بج د ددا  Clevengerلل يد ددت المعي د د

معام د ددج اينكس د ددار 0.281و و النس د ددبة الملوي د ددة لل ي د ددت 0.05و ع د ددن
النباتات التي لم ترا.

قيسددت الصدديات اليي ياليددة ايتددي

 -2ت د ير الددرا بمستعلص دات اليحالددب البحريددة  Kelpakو 40

لل يت الييار

Ultrakelpعلددى صدديات ال يددت اليي ياليددة يتحددر مددن الجدددوج 1و ان

 -1الددو ن النددوعي  Specific gravityويم ددج الددو ن النددوعي درج دة

مستعل

تيب ال يت ] [14وتم قياس الو ن النوعي باعي حجدم  100مدايكروليتر

كدج مددن الدو ن النددوعي لل يدت الييددار  0.879غم/مددجو و يدادة فددي كددج

مددن ال يددت الييددار بماصد حجميد دقيود ددم و ن يلددع الحجددم باسددتعماج

مد د ددن معامد د ددج اينكس د د ددار لل يد د ددت 1.282و و النس د د ددبة الملويد د ددة لل ي د د ددت

مي ان حساس ي ارب مراتب عيرية بعد اليدار ة وتدم حسداب قديم الدو ن
الن ددوعي وعلد دى درج ددة حد د اررص  20ملوي ددة لد د ت

اليحالب البحرية ي ايعدر سدببت يدادات معنويدة فدي قديم

0.970و موارن د ددة بع د دددم اف د ددافت ا .ام د ددا ال د ددرا بمس د ددتعل

اليحال د ددب

قياس ددات م ددن ك ددج عين ددة

البحرية  Ultrakelp 40فود سببت يادات فدي صديات ال يدت اليي ياليدة

بوسددمة و ن يلددع الحجددم مددن ال يددت عل دى و ن الحجددم نيس د مددن المدداو

بل د الددو ن النددوعي لل يددت الييددار

موارنددة بالنباتددات التددي لددم تددرا حي د

الموير وفي درجة الح اررة نيس ا ].[15

 0.879غم/مددجو ومعامددج اينكسددار 1.282و والنسددبة الملويددة لل يددت

 -2معامددج اينكسددار  Refractive Indexويم ددج النسددبة بددين جيددب

0.970و .امد د ددا افد د ددافة علد د دديي مد د ددن مستعلصد د ددي اليحالد د ددب البحريد د ددة

اويددة سددووي الف ددوو الددى جيددب اويد دة انكسددارص فددي درج ددة ح د اررة معين ددة

 Kelpakو  Ultrakelp 40فو ددد تميد د ت ب ي ددادات فيك ددج م ددن الد دو ن

] [14وقدددر معامددج اينكسددار لعينددات ال يددت الييددار حجميددا باسددتعماج

النددوعي لل يددت  0.896غم/مددجو ومعامددج اينكسددار 1.290و والنسددبة

ج ددا  AbbeRefractometerنددو  Abb Type Universalمددن

الملوية لل يت 1.115و.

يد د ددركة  Schmeltو 21201 Haenschو الم د د دداني المني د د د وبدرج د د ددة

 -3تد ير التدداعج بدين ايوكسدين ومستعلصدات اليحالدب البحريدة علدى

ح اررة  20درجة ملوية -3 .النسبة الملوية لل يدت الييدار تدم و ن 100

صيات ال يت اليي يالية كان التد ير معنويدا تميد ت فيد نباتدات الريحدان
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التي ريت بايوكسن ) (IAAوعليي من مستعلصدي اليحالدب البحريدة

الحيدو لل يدوت الييددارة وع ن دا فددي مواقد محددددة مدن جسددم النبدات م ددج

 Ultrakelpب د دداعلى و ن ند د ددوعي لل ي د ددت الييد د ددار

اليددعيرات  Trichomesاو فددي قواعددد اليددعيرات وفددي العتيددا ايف ار يددة

 0.896غم/مددجو موارنددة بنباتددات الموارنددة التددي احتددوت عل دى اقددج و ن

 Secretory cellsوالتي تت ر بدور ا بايوكسدين ك رمدون نمدو ]،[23

نوعي لل يدت الييدار  0.826غم/مدجو ،ولكدن لدم تكدن معامدج اينكسدار

و دديص النت ددالك تتماي ددى مد د م ددا يكد درص ] [24ح ددوج ي ددادة ونوعي ددة انتد ددا

 Kelpakو 40

اعي ددت 1.251و موارن ددة ببوي ددة

ال يددوت بعددد افددافة منفددمات النمددو م ددج ايوكسددين بددالرا عبددر يددادة

لل ي ددت يات قيم ددة معنوي ددة عالي ددة حيد د

المع د د ددامتت وبمعاملد د د ددة الموارن د د ددة التد د د ددي ل د د ددم تد د د ددرا ي بايوكسد د د ددين وي

الكتلدة الحيويدة ويلدع لترتبداي الو يددق بدين انتدا ال يدوت الييدارص وتكددوين

بمستعلصددات اليحالددب البحريددة كدديلع الحدداج للنسددبة الملويددة لل يددت فوددد

يعيرات والتراكيدب ايف ار يدة فدي النبدات ] ،[25ففدت عدن تد ير عوامدج

كان ددت 0.92و موارند ددة بمعاملد ددة العلد دديي الت ددي لد ددم تسد ددتعدم في د ددا الد ددرا

عديدددة علددى انتددا ال يددت الييددار من ددا الداعليددة ك د ن يكددون النبددات فددي

بايوكسددين والتد دي اعي ددت اق ددج قيمددة 1.02و كم ددا موفد د ف ددي الج دددوج

يددور نمددو معددين او تكددوين اعفدداو او عوامددج عارجيددة احياليددة وغيددر

1و .وقد ددد يعد ددود سد ددبب تيد ددوق الد ددرا بعلد دديي كد ددج مد ددن ايوكسد ددين 50
ملغم/لتد ددرو و مستعلصد ددي Kelpak

ايحياليةو ].[26

و1.5+1.5 Ultrakelp 40

ومددن الممكددن ان تعمددج مستعلصددات اليحالددب البحريددة عمددج منرمددات

مدج/لترو فدي صديات ال يددت اليي ياليدة الدى تيدوق دديص المعاملدة فدي يددادة

النمددو بسددبب احتواو ددا علددى السددايتوكاينيات وايوكسددينات والجبريلينددات

مع ددديت انوس ددام العتي ددا ف ددي الوم ددم النامي ددة و ي ددادة حج ددم العتي ددا ك دديلع

ويلد ددع عبد ددر تحيي د د نمد ددو النبد ددات ويلد ددع مد ددن عد ددتج يد ددادة امتصد ددا

دور ددا ف ددي ي ددادة مع ددديت تك ددوين الي ددعيرات الجيري ددة والج دديور ال انوي ددة

العناصددر الغياليددة وبالتددالي يدادة انتددا ال يددوت الييددارص ] ،[20كدديلع قددد

] [18والتددي ادت بالتددالي الددى تحسددين الصدديات العف درية للنباتددات م ددج

ال ي د ددادة ف د ددي ص د دديات ال ي د ددت اليي يالي د ددة ال د ددى دور مستعلصد د دات

يعد د د

ي ددادة المس دداحة الورقي ددة ،ارتي ددا النب ددات ،ي ددادة نس ددبة الكلوروفي ددج الكل ددي

اليحالب البحريدة فدي تيدجي حدامض الجبرليدع  GA3فدي يدادة فعاليدة

والكلوروفيددج  aو  bوال يددادة فددي محتددو ال يددت ويلددع مددن عددتج ت ايددد

اند د يم ايميليد د ف ددي النب ددات و ي ددادة تراكيد د العناص ددر الغيالي ددة والص دديات

نيدداي تكددوين البددروتين بسددبب ت دوافر الد د  .[19] NADHيددتم التص ددني

العفرية لنبات الريحان ].[21

جدول ( )1تأثير االوكسين ومستخلصات الطحالب البحرية وتداخلاما في صفات الزيت الفيزياوية لنبات الريحان
الصفات
المعامهت
A0
A1
E0
E1
E2
E3
A0E0
A0E1
A0E2
A0E3
A1E0
A1E1
A1E2
A1E3

*ايرقام يات الحرو

Specific gravity g/ml At 20 C0
الوزن النوعي

Refractive index
معامل االنكسار

% of oil
النسبة المئوية للزيت

0.845
B
0.888
A
0.833
C
0.858
B
0.879
A
0.896
A
0.826
D
0.83
Cd
0.849
C
0.871
B
0.841
C
0.881
B
0.910
A
0.922
A

1.263
b
0.281
a
1.246
c
1.270
b
1.282
ab
1.290
a
1.241
c
1.256
bc
1.272
B
1.283
a
1.251
b
1.285
a
1.293
a
1.298
a

0.845
b
1.05
a
0.83
d
0.875
c
0.970
b
1.115
a
0.74
c
0.79
bc
0.83
bc
1.02
a
0.92
b
0.96
ab
1.11
a
1.21
a

المتياب ة في العمود الواحد ي توجد في ا فروقات معنوية حسب اعتبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتماج %5
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ثاني ا المواد الفعالة للريحان:

أر رت النتالك تيعي

يتحددر مددن الجدددوج 2و حصددوج يددادة فددي تراكي د الم دواد اليعالددة والتددي
تدعج فدي صدناعات غياليدة عديددة لتمي دا برالحدة عيريدة وفدي صدناعة

مان مواد فعالة و ي

،2,5 dimethoxy benzoic acid ocimol

Methyl

المبي د د دددات الحيد د د درية يعيال د د ددا رالح د د ددة موبول د د ددة ] [29بع د د ددد المعامل د د ددة

،1.8

بايوكسين وبمستعلصات اليحالب البحريدة وربمدا يرجد سدبب يلدع الدى

cineol ،Methyleeugenol ،eugenol ،cinammate

يد ددادة اعد ددداد التراكيد ددب ايف ار يد ددة علد ددى سد ددي الورقد ددة ل يد ددادة المسد دداحة

Cubebene ،linalool ،Geranyl acetateو .ومد دن الج دددوج 2و
وجدد ان ندداع تددداعتت معنويددة بددين ايوكسددين ومستعلصددات اليحالددب

السيحيةو كيلع قد يعود السدبب الدى يدادة اعدداد اليدعيرات الغديدة علدى

ان ال ددرا بعل دديي

سددي الورقددة وعاصددة اليددعيرات الدرعيددة  Peltateوالتددي تكددون غنيددة

اليحالدب البحريدة  Ultrakelp 40أعيدت اعلدى

ب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالمواد  phenylpropenesو  Monoterpenesو

تركي د مددن مددادتي 2,5 dimethoxy benzoic acid Ocimol
ا

 sesquiterpenesالدددور الم ددم ل يددادة انتددا المدواد اليعالددة فددي النبددات

204.99و ،بينم د ددا

] .[30ان لتوكسددين دو ار فددي يددادة نمددو اليددعيرات الجيريددة ] ،[27وقددد

البحري ددة ف ددي انت ددا تل ددع المد دواد بي ددكج ملح ددور ،حيد د
ايوكسدين ومسدتعل
)mg/ml

 (79.18و mg/ml) Linalool

استعدام العلديي مدن ايوكسدين ومسدتعل

تع د

اليحالدب البحريدة Kelpak

الغيالية الكبر والصغر والتي يمكن ان تودود الدى تغيدر اينتدا الكمدي

قددد أعيددت اعلددى تركيد مددن مددادة 434.78) mg/ml 1.8 cineolو،
تركيد د م ددن المد دواد
بينم ددا المعامل ددة  A0E2أعي ددت اعل ددى ا

التغددايرات فددي نسددب الم دواد اليعالددة الددى تغييددة النباتددات بالعناصددر

Methyl

والن ددوعي لل ي ددت اليي ددار والمد دواد اليعال ددة ] [22عصوص ددا بع ددد اف ددافة

68.02 mg/ml) eugenolو و (107.89 mg/ml) Eugenol

ايوكسددين ومستعلص ددات اليحال ددب البحريددة و دديص النت ددالك تتيددق مد د م ددا

و262.20 mg/ml) Methyl cinammateو و مددادة Cubebene

يكد درص ] ،[28فف ددت ع ددن احتد دواو مستعلص ددات اليحال ددب البحري ددة عل ددى

342.61

مكونددات تلعددب دو ار ورمونيددا فددي اييددض الحيددو داعددج العليددة النباتيددة

)159.88 mg/mlو و مددادة ) Geranyl acetate

].[26

mg/mlو.

جدول ( )2تأثير التداخل ما بين االوكسين ومستخلصات الطحالب البحرية في مكونات زيت الريحان mg/ml
المركبات
الفعالة
المعامهت
A0E0
A0E1
A0E2
A0E3
A1E0
A1E1
A1E2
A1E3

2,5 dimethoxy
benzoic acid
Ocimol

1.8
cineol

Methyl
eugenol

Eugenol

Methyl
cinammate

cubebene

linalool

Geranyl
acetate

30.83
70.70
31.48
1.99
1.61
2.05
79.18
2.81

47.84
97.19
45.96
349.11
412.78
434.78
105.00
212.36

37.83
11.06
68.02
4.18
6.28
67.99
7.97
52.82

38.34
51.48
107.89
57.04
85.57
8.06
63.44
11.38

42.18
13.41
262.20
9.25
13.87
250.74
19.59
82.94

42.35
82.96
159.88
71.06
106.59
13.90
12.59
21.38

64.89
93.76
31.64
7.25
10.88
102.32
204.99
150.18

65.53
28.40
342.61
46.39
69.59
137.34
11.54
16.46

314.80 mg/ml Quercetinو و 477.17mg/ml Luteolinو.

ثالثا ا -تااأثير االوكسااين ومستخلصااات الطحالاب البحريااة فااي المركبااات

الفينولية لنبات الريحان :ار رت النتدالك الحصدوج علدى سدبعة مركبدات
فينوليد د ددة د د ددي acid

ويعتوددد ان السددبب فددي يددادة تراكي د
فعددج ايوكسددين المفددا

،Kaemferol ،Myriscetin ،Caftaric

دديص المركبددات اليينوليددة يعددود الددى

وايوكسددين الموجددود فددي المسددتعل

اليحلبددي

Luteolin ،Quercetin ،Rutin ،Anthraquinouesو .وم د د د د د د د د د د د ددن

البح ددر وال ددي يعم ددج عل ددى تحييد د النم ددو الوم ددي ف ددي البد دراعم والج دديور

الجدوج 3و يتبين وجود تد يرات متداعلدة فدي تراكيد المركبدات اليينوليدة

وايوراق ومددا يوددودص مددن يددادة فددي نمددو وفعاليددة النبددات والددي يسددا م فددي

ناتجد د ددة عد د ددن ت د د د ير المعد د ددامتت اليسد د ددلجية ايوكسد د ددين ومستعلصد د ددات

العناصددر الغياليددة والويددام باليعاليددات اييفددية الرليسددية

اليحالددب البحريددة وتددداعتت او ،حي د

يددادة امتصددا

وال انويد د دة ] [30اف د ددافة لمحت د ددو المستعلص د ددات م د ددن د دديص العناص د ددر

أر ددرت المعاملددة  A1E1وجددود

كد ددالنتروجين واليسد دديور والعناصد ددر الصد ددغر والتد ددي تد دددعج فد ددي تركيد ددب

اعلددى تركي د مددن مددادة 590.93 mg/ml Caftaric acidو بينمددا

ال يوت وتسا م في يدادة كميت دا وتحسدين صديات ا اليي ياليدة نا يدع عدن

المعاملد د ددة  A1E2أعيد د ددت اعلد د ددى تراكي د د د مد د ددن الم د د دواد Myriscetin
464.04mg/mlو

و

677.60 mg/ml Kaemferolو

mg/ml Anthraquinoues
أعي ددت اعلد ددى تراكي د د م ددن الم د دواد

تواجد ددد ايوكسد ددين فد ددي النبد ددات مد ددن المرحلد ددة الجنينيد ددة ودور د ددا ك رمد ددون

و

نمو].[25

477.17و ،بينمد ددا المعاملد ددة A0E1
mg/ml Rutin

477.12و و
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mg/ml) تأثير االوكسين ومستخلصات الطحالب البحرية وتداخلاما في تراكيز المواد الفعالة للريحان3( جدول
المركبات
Luteolin

22.51
285.09
154.25
141.98
176.88
122.86
87.35
92.14

Quercetin

38.74
314.80
56.50
265.81
105.61
293.17
212.88
220.50

Rutin

46.94
477.12
114.24
23.67
115.37
127.75
303.30
282.36

Anthraquinones

kaempferol

28.70
306.47
151.06
151.10
101.19
176.39
477.17
551.45

Myriscetin

78.53
383.13
291.80
236.67
215.53
220.06
677.60
916.27

134.56
60.44
432.93
158.45
287.70
336.33
464.04
514.21

Caftaric
acid
299.61
37.61
257.03
131.98
421.75
590.93
146.77
365.58

الفعالة

المعامهت
A0E0
A0E1
A0E2
A0E3
A1E0
A1E1
A1E2
A1E3
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The effect of Auxin IAA and sea algae extraction on oil characteristics and
active compounds of (Ocimiumbasilicum L.)
Ihsan Abdl Azez Abdul Raheem
Biology Department , College of Education , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstract
In present study, Auxin (IAA) and sea algae extraction were used on Ocimiumbasilicum L. in a field in Tikrit
University on 2013.Two factors were applied: A0 without spraying Auxin and A1spraying with 50 mg/L (IAA).
The second factor was spraying sea algae extraction (Kelpak) in fourlevels: E0 without spraying, E1 spray of
1.5ml/L of sea algae (Kelpak), and E2 spray with 1.5 ml/L sea algae (ultrakelpa40), E3 spray 1.5+1.5ml/L mixed
of sea algae (Kelpak and ultrakelpak40) together. The study designed by Randomised complete block design
RCBD. Duncan’s test wasperformed to compare the medians of treatments with multi-limits at 5% possibility.
The results showed: the treatments with 50mg/L of (IAA) and the combination treatment of 1.5+1.5 ml/L of sea
algae (Kelpak and ultrakelpak40) caused a significant increase of physical properties of oil as follow: high level
of specific gravity (0.902 gm/ml), high level of refractive index (1.252) and high level of oil concentration
(1.021%)in compare with non treated plants with less level of specific gravity, refractive index and refractive
index (0.876 gm/ml, 1.241, 0.74%) respectively. The results also showed that the treatment A1E1 significantly
affected oil components and gave highest level of 2.5dimethoxybenzoic acid Ocimol(79.18), the treatment A0E3
caused highest level of Methyl eugenol (68.02), the treatment A0E2 gave highest level of Methycinammate
(262.20) and Cubebene (159.88), the treatment A1E2 gave highest level of Linalool (204.99), the treatment
A0E2 gave highest level of Geranyle acetate (342.61). The spraying with sea algae extract also affected those
active substances as follow: the plants which treated with A1E1 gave the highest level of Caftaric acid (590.93)
and Quercetin (213.17) in compare with the treatment of A1E3 that gavehighest level of Myriscetin (514.21) and
highest level of both Kaempferol (916.27) and Anthraquimones (551.45), the treatment of A0E1 caused an
increase in the concentrations of Rutine(477.12) and Quercetin (314.80) and Luteolin (285.09).
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