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تاثير بعض مستخلصات األعشاب البحرية والنباتات الزهرية و طرائق اضافتها في العناصر المعدنية       
 Cassia acutifoliaفصل وتشخيص بعض المركبات المعزولة من نبات السنامكي و
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 الخالصة

و  Algexتضمممن البحمما دراسممة تممستير المستنلصمما  الاباتيممة المانيممة لامموعين مممن ا ع مما  البحريممة )       
Algamex( غم/لتمر  لكمل مسمتنل  0،5،10مستاب  بموور ال معير بتةتمة تراكيمز )( وابا  عرق السوس و

 Cassia acutifoliaوبطريقتين من طرق اإلضمافة )المرو والسمقي( فمي التركيم  المعمداي لابما  السماامكي 

جامعمة الموصمل، وللموسمم الصميفي الوي تم  زراعته في المسيج السلكي التابع لقسم علوم الحياة/كلية التربية/
( وبسربعمممة C.R.D(  تمممم تحليمممل البيااممما  المتحصمممل علياممما باسمممتندام التصمممميم الع مممواني الكاممممل )2011)

وقد اظاممر  اتممانج ،مكررا  كممما تممم فصممل وت ممني  بعمم  المركبمما  الكيميانيممة المتعلقممة باباتمما  الدراسممة
الدراسة أنَّ المعاملة بالمستنلصا  الاباتية أتر  معاوياً في أغل  الصفا  الفسملجية المدروسمة قياسماً بمعاملمة 

ٍ في محتمو  10المضاف  بالرو وبتركيز ) Algamixالسيطرة، فكان لمستنل   غم/لتر( أعلى تستيٍر معاوي 
غم/لتمر( الموي أعطمى أفضمل معاويمة فمي 10بتركيمز ) Algexاألوراق من البوتاسيوم، فضمةً عمن مسمتنل  

كممما  ،غم/لتممر(5محتممو  األوراق مممن الميايسمميوم فضممةً عممن الصمموديوم ولممافس المسممتنل  ولكممن بتركيممز )

أظامممر  الاتمممانج حصمممول زيمممادة معاويمممة فمممي محتمممو  األوراق ممممن الكالسممميوم والفسمممفور وأفضمممله للمعاملمممة 
 Glycosideوقد تمم فصمل الممركبين الكيميمانيين الكةيكوسمايد غم/لتر(  10بمستنل  عرق السوس بتركيز )

(، فضممةً عممن فصممل المممركبين الفعممالين IRوت نيصمماما باأل ممعة تحمم  الحمممرا  ) Aglyconواألكةيكممون 
 ( HPLC( وت نيصاما بجااز كروماتوغرافيا العالي األدا  )Bو A) Sennosideسياوسايد 

  Algex, ، Algamex،Aglycon ,sennoside(A,B)،عرق السوس ،ساامكيكلما  دالة: 
 

    18/3/2013 ، وقبوله10/2012/ 9: تاريخ تسلم البحا

 المقدمة
ممن أ مار الاباتما  المسمتندمة قمديماً وحمديتاً فمي جميمع دول  Cassia acutifoliaيُعمد ابما  السماامكي   

 بالسماا: )علميكم (به، وولك في قوله ) ا ستطبا إلى  (العالم وناصة البةد العربية؛ حيا أر د الرسوُل )
ياممو لموا الابما   (2008 ،ابمن القميم الجوزيمه)  فإن فياما  مفا  ممن كمل دا  إ َّ السمام ولمو الممو ( والساو 

وتتموز  فممي مامماط   ،Sennaيعيما فممي المملكمة العربيممة السممعودية ولمه إتامما ع مر اوعمماً تاتمممي لجماس السمميااطب
(، فضمةً عمن امموي فمي الجزانمر فمي  معا  أوديمة السمفوة الجاوبيمة لجبمال 2006،منتلفة من المملكة )فلمبمان

( Sardar 2007و Agrawal(، وكولك يامو فمي مصمر، والاامد وباكسمتان والسمودان )1997،الاوقار )حلمي
(  وياتمممي لمموا الابمما  إلممى العانلممة 1964فضممةً عممن امممو بعمم  اجااسممه فممي بعمم  مامماط  العممراق )الممراوي،

البقوليممة، ولممو ابمما   ممجيري الامممو، يصممل ارتفاعممه إلممى  متممرين تقريبمماً، وو سمميقان متفرعممة بالتممة، وأوراقممه 
تقابلممة كاملممة الحافممة حممادة القمممة، ( ازواج مممن الوريقمما  الم6-4مركبممة ري ممية زوجيممة متبادلممة، وأوراقممه مممن )

والعممروق الوسممطى للوريقمما    تاصممفاا تماممماً عاممد قواعممد الوريقمما   األزلممار فممي اممورا  عاقوديممة أبطيممة 
صفرا  كبيرة الحجم فرا ية ال كل  التمار قراية ماضميطة عمادة عريضمة مفلطحمة، جلديمة الملممس وا  لمون 

(  2010وا  لممون رمممادي وتكممون صمملبة القمموام )صممال ،باممي مصممفر تحتمموي فممي دانلامما علممى بمموور صممييرة 
وأاتركياواممما  كةيكوسممميدية  Flavonoidsوتحتممموي أوراقمممه وتمممماري علمممى مجموعمممة مركبممما  فةفوايمممدا  

Anthraquinon glycoside  تدعىsennosides ( والتي تضم أربعة أاوا ٍ لميA،B،C،D كمما تحتموي )
 Chrysophenolوكريسمممفياول  Rheinمركبممما  المممرين  علمممى افتالياممما  كةيكوسممميدية وزيممم ، فضمممةً عمممن

(  وأللميته الطبية فاو ممن الاباتما   Al-adhal،2009) Aloe-emodinايمودين -والو Emodin وايمودين 

؛ ففي الط  البديل أُعتبر كعةج لكتير ممن ا ممرا  مااما الدوانية لماظمة الصحة العالمية المسجلة في القانمة
لبواسير والتاا  المفاصل وعمرق الاسما والصمدا  و  م الظامر وعمةج الجمروة والحكمة اإلمساك والاقرس وا

ويعدُّ الساامكي من الاباتا  الطبية الرنيسمية لعمةج حما   اإلمسماك الممزمن؛  ( 2005وفقدان ال اية ) عبان،

فامو قليمل حيا يتميز عن غيري متل الصبر والنرو  في أاه   يصاح  استعماله صدا  أو مي  وإن حدا 

     التاايتل من رسالة ماجستير للباحا البحا مس
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إلى وجود الراتاجا ، ويمكن التيل  عليمه بإضمافة بعم  العقماقير  ( أن سببه يعود1979ووكر حسين  ) األتر
إلى مركبا  الساامكي  وأما تمماري فتحتموي علمى  Slaine laxativesالطاردة لليازا  أو المساة  الملحية 

لتمستير الاماتج ممن اسمتعمال األوراق  وقمد زاد كمية أقل من الراتاجا  لولك يقل تستيرلما المسمب  للميم  عمن ا
ا لتمام في الساوا  األنيرة باستندام المستنلصا  الطبيعية للاباتا  كمسمدا  اباتية طبيعية كعرق السموس 

Glycyrrhiza glabra الوي يُعمد ممن الاباتما  المحليمة واليايمة بممادة المـ Glycyrrhizin  ولموي الممادة توجمد
مما تحتويممه، acid Glycyrrhizic الكليسمميزايكلحممام   لسمميوم والبوتاسمميومعلممى  ممكل أمممةة الكا  فضممةً عمَّ

  كممما اُسممتندم  مستنلصمما  األع مما  البحريممة (2008)محمممد، ومامممةعااصممر معدايممة كتيممرة  مممنجممووري 
Seaweed extract  على اطماق واسمع بمالرو علمى الابما  أو اإلضمافة إلمى التربمة لتحسمين الاممو والحاصمل

يممر مممن الاباتمما ؛ بوصممفاا مصممدراً لماظممما  الامممو الطبيعيممة والعااصممر اليوانيممة، ولممي فعالممة وسممالة لعممدد كب
 ( Verkleij،1992ا متصا  من قبل الاباتا  )

وتادف الدراسة إلى: معرفة ممد  اجماة زراعمة واممو ابما  السماامكي فمي مديامة الموصل ودراسمة ممد  
ومستنلصمممي عمممرق السممموس  Algexو Algamixتمممستير المستنلصممما  الطبيعيمممة ممممن األع ممما  البحريمممة 

  وفصمل بعم Cassia acutifoliaومستابتا  بوور ال عير على الامو والتركي  المعمداي لابما  السماامكي  

 المركبا  الكيميانية الفعالة طبيا وت نيصاا 
 مواد البحث وطرائقه

 المستنلصا  المستندمة فـي الدراسة:
: عبممارة عممن مسممتنل  ماممتج مممن الطحالمم  البحريممة علممى  ممكل مسممحوق Algex extractمسممتنل   -1

powder (  ممممن تةتمممة أاممموا  ممممن الطحالمممLaminaria وAscophyllum nodosom وSargasum )
األسبااية  ويتضممن لموا المسمتنل  مركبماٍ  محفمزة لاممو الاباتما ، كمما  Agricolaجاز من قبل  ركة والم

يزيد من قدرة الابما  علمى تحممل الجفماف ومقاوممة األممرا   ودقمان  لموا المسمحوق تموو  فمي المما  باسمبة 
 (، ولومايس للبينة والزراعة التقليدية100%)
 Ascophyllumد المستنلصما  الماتجمة ممن الطحلم  البحمري : لو أحمAlgamix extractمستنـل   -2

nodasum والمموي يُطلمم  عليممه  ممجرة الزيتممون أو عامم  البحممر، ويُعممد مصممدراً طبيعيمماً للعديممد مممن العااصممر ،

اليوانيممة الكبمممر  والصممير  متمممل الاتممروجين والميايسممميوم والزاممك والمايايمممز، كممما يحتممموي كممل لتمممر علمممى 
300ppm   200ومممن السممايتوكاياين ppm  مممن األوكسممياا  التممي لامما دور كبيممر فممي امممو وتطممور الجمموور

التي تزيد من مااعة الابا  ومقاومتاما لمممرا   Betaineوالسيقان والمادة النضرا   كما يحتوي على مادة 
 ( 2009الفطرية والبكتيرية والح را  وتزيد من تحمل الابا  لإلجااد )العةف،

: تمم الحصمول علمى جموور عمرق السموس ب مكل مسمحوق   Licorice extract مسمتنل  عمرق السموس -3
Powder السممكريا  ،ويحتمموي عممرق السمموس علممى مركبمما  مامممة متممل )العفصيا  ،مممن السمموق المحليممة

 متممممممممممممممممممممممليفالوايك،البروتين،وعااصممممممممممممممممممممممر معدايممممممممممممممممممممممة المنتزلة،الكليسمممممممممممممممممممممميرايزين،حام  الم
(K,Na,Mg,Ca,P,Mn,Fe,Zn,Cu)  ( 10غم/لتر( والتمااي ) 5وتم تحضير تركيزين ماه، األول ،)غم/لتمر

قبممل السممقي والممرو سمماعة  (24)وتركممه لمممدة وبممالتراكيز الممموكورة، تممم اقممع المسممحوق بالممما  الممداف  حيمما 
  لضمان ووبان أكبر كمية من المسحوق بالما ؛ وولك (2002العبدلي،)
: تمم إابما  بموور ال معير األسمود المحلمي فمي  Barley seeds extractمستنل  مستاب  بوور ال معير   -4

درجة حرارة المنتبر باسمتندام صموان معدايمة، حيما وضمع  البموور بمين طبقتمين ممن القمماو المبلمل  بالمما   
ْم( ممع التقليم  40( ساعة، وبعدلا تمم تجفيمف البموور علمى درجمة حمرارة )48نةل  مدة  اإلابا  والتي دام  )

وأنمو  ا،وممن تمم انلامالتجفيف  وبعد التجفيف تم طحن البوور المستابتة بمطحاة كاربانية،  المستمر حتى تمام
(، والتركيممز التممااي غم/لتممر5)إو حضممر التركيممز األول بإوابممة  ،المسممحوق الامماعم لتحضممير التراكيممز المطلوبممة

اً أامه تمم رج محاليمل ( سماعة قبمل السمقي والمرو  علمم24غم/لتر( بإوابته في الما  المقطر، وتركمه لممدة )10)

 المستنلصا  قبل وأتاا  الرو أوالسقي باستمرار 

تاينة البـــوور:تم الحصول على بوور ابا  الساامكي من سوق العطارين في الموصل وبعمد اسمتنراج البموور 
                              من القراا  تم انتيار البوور السليمة لير  الزراعة

 ( والمتكواة من عاملين   C.R.D: افو  تجربة عاملية باستندام التصميم الع واني الكامل )تافيــو التجــربـة

 وأربعة مكررا                        
   والمسمممتنل   Algexالبحمممري  المسمممتنل العاممممل األول: تضممممن دراسمممة تمممستير أربعمممة مستنلصممما  لمممي 

 رق السوس،ومستنل  مستاب  بوور ال عير ومستنل  ع Algamixالبحري 
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( غم/لترلكل مسمتنل  وتمم اعتبمار التركيمز 5،10اسة تاتير تةتة تراكيز لي )صفر،: تضمن درالعامل التااي

                                                                    صفر كمعاملة مقاراة  
والتاايمة السمقي  وتمم  اإلضمافة لممرة واحمدة العامل التالا: تضمن دراسة تستير طريقتين لإلضافة لما المرو 

وكاامم  اإلضممافة نممةل فتممرة الصممباة  ،مليلممي ليتممر لكممل سممادااة وفممي كممل اضممافة 250فممي كممل  ممار وبمقممدار 
المممى  2011/ 20/7ممممرة واحمممدة فمممي كمممل  مممار للفتمممرة ممممن )ممممرا  نمممةل ممممدة البحممما  5البممماكر و بمعمممدل 

سمم  22.5وارتفما   2سمم24كيم تربمة، وبقطمر  6، سعة وتم  الزراعة في ساادين بةستيكية (20/11/2011
اباتا  في كل سادان، تحم  ظمروف البيم  السملكي والتمابع لقسمم علموم الحياة/كليمة التربيمة/ جامعمة  5وبمعدل 

وتممم سممقي الاباتمما  بممما  اإلسممالة كلممما دعمم  الحاجممة  تممم حصمماد اباتمما   م 2011الموصممل وللموسممم الصمميفي 
 20/12/2011التجربة بتاريخ 

تحليــل التربــة: جلب  التربمة ممن  معبة الحمدان  فمي جامعمة الموصمل؛ لتافيمو تجربمة الدراسمة فياما، تمم أُنمو  
ملمم، وولمك لتقمدير عمدٍد ممن الصمفا   2عياة مااا ع وانياً وُجفف  لوانياً واُظفم  واُعمم  بمانمل قطمر تقوبمه 

المديريمة العاممة لزراعمة ايامو  فمي ماطقمة الفيصملية، الكيميانية والفيزيانية للتربة، وتمم التحليمل فمي منتبمرا  
 ( 1وكما موض  في الجدول )

 
 ( بع  الصفا  الكيميانية والفيزيانية لتربة الساادين1الجدول )

Table (1) Some chemical and physical characteristics of potting soil      
 .Evaluationالتقدير Characteristicsالصفة  

 Sand 40.9الرمل )%( 

 Clay 28.6لطين )%(  

 Silt 30.5اليرين )%( 

 Textureالاسجة 
 مزيجية رملية

Sandy-loam 

 0.67 ( ديسي سيماز/مE.Cدرجة التوصيل الكارباني )

 7.3 (pHدرجة تفاعل التربة )

 30.8 غم تربة100( مليمكاف /CECالسعة التبادلية الكاتيواية )

 مليمكاف /لتراأليواا  الوانبة 
 

Soluble Iones 

 K+ 0.47البوتاسيوم 

 P 0.25الفسفور 

 Mg+2 0.76الميايسيوم 

 Na+1 0.63الصوديوم 

 
                                                         الصفــا  المدروســة:               

المجففممة والماضممومة بطريقممة الاضممم  للاباتمما تقممديُر عممدٍد مممن العااصممر اليوانيممة فممي المجمممو  النضممري  -1

  الرط 
امااوميتر، كمما  690وبطول مموجي  Spectrophotometerباستندام جااز المطياف الضوني الفسفور:    -أ

 (A.P.H.A) Anonymous،1985جا  في 
,  Richardsكممما أوردي ) Corning flame photometerالبوتاسمميوم والصمموديوم: باسممتندام جامماز  -ب

1954 ) 

 ( Richards,1954الكالسيوم والميايسيوم: بالتسحي  مع الفرسا ، كما أ وردي  ) -ت
غممم مممن 150لابمما  السمماامكي: ي نممو  Aglyconeواألكةيكممون  Glycosideطريقممة فصممل الكةيكوسممايد  -2

، ويُيلم  جيمداً، ويتمرك %5مل/لتر ممن حمام  النليمك تركيمز  425مسحوق أورق ابا  الساامكي وياقع مع 
ممل ممن كحمول الكلوروفمورم، الموي يعممل علمى سمح   300ساعة  تم يجفف جيداً وينلط بعمدلا ممع  24لمدة 

تر ممي ، فيتممرك الرا مم  الحمماوي علممى الكلوروفمموم    يُجممر  بعممدلا عمليممةAglyconesمركبمما  األكةيكممون 

جاابمماً، وي نممو الراسمم  ويجفممف جيممداً، وينلممط بعممدلا مممع كحممول اإليتممااول السممانن ويضمماف لممه قطممرا  مممن 
ْم، وبعممدلا 40، وير مم  ويركممز بعممدلا بواسممطة المبنممر الممدوار بدرجممة حممرارة KOHليدروكسمميد البوتاسمميوم 

سمبة ويضماف لاما حمام  النليمك التلجمي ممع التسمنين والتحريمك، تمم ير   مرةً أنر ، وت نمو الطبقمة المتر
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ْم، ويضممماف لاممما قطمممرا  ممممن ا يزوبروبمممااول 40تُر ممم  وتركمممز بواسمممطة المبنمممر المممدوار بدرجمممة حمممرارة 
Isopropyl alcohol،((1973 Ferguson, Yung 

باسمتندام تقايمة  Aglyconeواألكةيكمون  Glycosideت ني  المجاميع الوظيفية لمركبي الكةيكوسمايد  -3
(: تم ت ني  المجاميع الوظيفية التي تعود لمركبي كةيكوسايد واألكةيكمون IRطيف األ عة تح  الحمرا  )

( لابمممما  السمممماامكي، باسممممتندام طيممممف األ ممممعة تحمممم  الحمممممرا  3-6-3والمستنلصممممة كممممما فممممي الفقممممرة )
(IR)،(Silverstein  1981وانرون ) 
( باستندام تقاية كروماتوغرافيا الطبقمة Bو A) Sennosideلين سياوسايد فصل وت ني  المركبين الفعا -4

المجامزة  Silica Gel: اُستندم  صفان  لمةم السمليكا Thin Layer Chromatography (TLC)الرقيقة 
( سمم، واُ مط  الصمفان  قبمل ا سمتعمال فمي درجمة 20*20ملمم باألبعماد ) 0.25( وبسممك Merkمن  مركة )

تم ترك  لتبرد بدرجمة حمرارة المنتبمر  وبعمدلا  Ovenمدة اصف ساعة دانل فرن كارباني ْم ول100حرارة 
سمم، والمتمتلمة بعيامة السميطرة لممادة سياوسمايد 2تم تحميل العياا  على أحد طرفي اللوة بعد أن ترك  مسافة 

Sennoside (A وB( لفصل السياوسايد )A وBمن عياة الكةيكوسيد التي ُحضر  كما فمي الف )( 6-3قمرة-
 وضع بعدلا اللموة فمي Capillary tube( وعلى لينة بقع على امتداد نط البداية بواسطة األابوبة ال عيرة 3

ب ممكل عمممودي بحيمما تكممون الااايممة المحملممة بالعيامما  فممي األسممفل ومةمسممة لاظممام المحلممول  Tankالحاويممة 
Solvent System 30:40:40ر( وباسمبة المتكون من )ايتايل اسيتي  وبروبااول ومما  مقطم (V:V وعلمى )

التوالي  وتم تيطية الحاوية باليطا  النا  باما وتركاما فمي درجمة حمرارة المنتبمر إلمى حمين صمعود محلمول 
دقمان  فمي ظمروف المنتبمر  5سم وبعدلا ُرفع اللوة من الحاوية وترك أفقياً لممدة 13الفصل مسافة   تقل عن 

 ليجف
كروماتوغرافيما ( باسمتندام Bو A) Sennosideالت ني  الكروماتوغرافي للمركبين الفعمالين سياوسمايد  -5

( باسممتندام جامماز Bو A) Sennoside(: تممم الك ممف عممن مركبممي سياوسممايد HPLCالسممانل العممالي األدا  )
سمم الصمااعا  ( يابمااي فمي قShimadzu LC 2010( امو  )HPLCكروماتوغرافيما السمانل العمالي األدا  )

 Yamasakiو  Kirchner,1978اليوانية/كليممة الزراعة/جامعممة الموصممل، وتحمم  الظممروف التممي وكرلمما )
 (2وكما في الجدول ) (2010وانرون ,

 
 (HPLC( يبين ظروف قياس مركبي السياوسايد في جااز )2الجدول )

Table (2) Conditions of measuring both Sennoside Compounds using (HPLC) 

وباستندام الحاسمو  ا لكتروامي تبعما  (.C.R.D)تم تحليل اتانج التجربة باستندام التصميم الع واني الكامل  
عامد لعاملية  وقورا  متوسمطا  الصمفا  في التجار  ا (Anonymous ,2005)ا حصاني  SASلبراامج 

حسمم  انتبممار داكممن متعممدد المممد   فسرقممام المتوسممطا  التممي تحمممل حروفمماً مت مماباة    %5مسممتو  احتمممال 

  وكل حس  حالته ولجميع الجداول الموجودة في البحاف عن بعضاا معاوياً،والعكس صحي  تنتل
 
 

 المستندم Columnنوا  العمود 
Characterastic of Colum 

Supelco C18 (15cm*4.6*5mm) 

 الطول الموجي للتحليل الكمي 
Weave length of countitative analysis 

 nm 380اااوميتر    380

  Mobile Phaseمكواا  الطور المتحرك 
Component of Mobile Phase 

أسيتواايترل        -Distiled Waterما  مقطر 
Acetonetrile -  حام  الفسفوركPhosphoric 

Acid (  0.25-50-200وباس v/v وعلى التوالي )
Respectively 

 درجة حرارة العمود 
Temperature of colum 

 مْ   40
40 C 

 mL./ sec.  1.0مل/دقيقة        flow rate  1.0سرعة الجريان 

 sec. 10دقان     Retention time 10 ا حتجازوق  

 l.µ 20مايكروليتر   Injection volume 20كمية الحقن 
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 المناقشةئج والنتا
( أنَّ معاملة ابا  السماامكي بالمستنلصما  الاباتيمة 3تركيز البوتاسيوم  فـي األوراق )%(: ي ير الجدول ) -1

كل على اافراد، أعطى أعلمى زيمادة معاويمة لتركيمز البوتاسميوم فمي األوراق عامد المرو بالمسمتنل  البحمري 
Algamix ( قياسمماً بمعاملممة السممي%101.50غم/لتممر( بمقممدار )10بتركيممز ) طرة، وقممد يعممود السممب  إلممى ممما

تحتويه مستنلصا  األع ا  البحرية من عااصر غوانية صير  وكبر  والتي يزداد امتصاصاا عامد ر ماا 
( كما قد يعود السب  إلى تحفيز المستنلصما  لاممو الجموور ممما يم دي 2008وانرون  Polatعلى األوراق )

( ولموا ياسمجم ممع Jensen،2004كيزلما فمي الابما  )إلى زيادة مساحة امتصا  العااصر الميوية وزيادة تر
و ،( على ابا  فول الصويا 2009وانرون ) Rathors( على ابا  العا  و2004)Koseو Turanما وكري 

( على ابا  الحاطمة، أنَّ معاملمة لموي الاباتما  بتراكيمز ممن المستنلصما  البحريمة 2012عبد الجبار وانرون)

العااصمر المعدايمة ومااما البوتاسميوم ويليه مسمتنل  عمرق السموس للمعاملمة أظار زيادة معاوية في عدٍد من 
اا بتركيز ) ( مقاراةً بمعاملة السميطرة، وقمد يعمود السمب  %96.99غم/لتر( أعطى زيادة معاوية بمقدار )5افس 

ين يحفزلما إلى أنَّ الاباتا  نةل مرحلة الامو النضري تمت  أكبر كمية من البوتاسيوم؛ حيا أنَّ السايتوكايا
(، 1984على امتصاصه، إضافةً إلى أاَّمه ممن الصمعوبة أن يحصملد فقمد للبوتاسميوم ممن أاسمجة الجمور)الاعيمي،

الاباتممما  لمممه )عبمممدول  دور البوتاسممميوم فمممي  ليمممة غلممم  وفمممت  التيمممور ممممما يزيمممد ممممن امتصممما  فضمممةً عمممن 
يُظاممر أعلممى زيممادة معاويممة للمعاملممة ( وت ممير الاتممانج أنَّ التممدانل بممين المستنلصمما  والتراكيممز 1986ومحمممد،

بالمستنل  البحري   لما يحتويه المستنل  البحمري علمى عاصمر الميايسميوم الموي يمزداد امتصاصمه عامد 
وأممما تممستير المستنلصمما  ( قياسمما بالمقاراممة  %94.73غم/لتممر( بمقممدار )10بتركيممز ) Algamixالممرو علممى

ومسممتنل  عممرق السمموس قياسمماً ببقيممة  Algamixتنل  فيُظاممر الجممدول أنَّ أعلممى زيممادة معاويممة كاامم  لمسمم

ٍ علمى  المستنلصا  وفيما يتعلم  بتمستير اإلضمافة فمسظار  الاتمانج أنَّ اإلضمافة بمالرو أد  إلمى تفموٍق معاموي 
 Algamix(  ويتض  من التدانل بمين المستنلصما  واإلضمافة أنَّ مسمتنل  %7.73معاملة السقي بمقدار )

 ً ( وأداالما %2.18؛ إو بلم  )اسيوم، مقارامةً ببقيمة المستنلصما معاوياً بمحتو  البوت لمعاملة الرو أظار تفوقا
 ( %1.93لمعاملة السقي إو بلي  ) Algexكان لمستنل  

( أنَّ معاملمة ابما  السماامكي بتراكيمز 4تركيز المايايسميوم  فمـي األوراق )%(: يتبميَّن ممن اتمانج الجمدول ) -2

منتلفة من المستنلصا  الاباتية، أد  إلى حصول زيادة معاوية فمي محتمو  األوراق ممن عاصمر الميايسميوم 
( قياسماً بمعاملمة السميطرة، %267.62غم/لتمر( بمقمدار )10بتركيمز ) Algexوأعةلا عامد المرو بمسمتنل  

وربممما يعممود السمم  األوراق، فضممةً عممن تحفيممز المستنلصمما  لامممو الجمموور مممما يمم دي إلممى زيممادة امتصمما  
(، ولوا ياسجم مع ما أ مار لمه Jensen،2004العااصر الميوية من التربة وزيادة تركيزلا ومااا الميايسيوم )

Mancuso (أنَّ رو الاباتمما  بتر2006وانممرون ) اكيممز منتلفممة مممن المستنلصمما  البحريممة أد  إلممى زيممادة

 ،لتمدانل بمين المستنلصما  والتراكيمزمعاوية في عدٍد من العااصر المعداية ومااا الميايسميوم  وت مير اتمانج ا
( مقارامةً %203.84غم/لتمر( بمقمدار )10بتركيمز ) Algexأنَّ أعلى زيادة معاوية كاا  للمعاملمة بمسمتنل  

  وفيممما ينمم  تممستير المستنلصمما  فتُظاممر الاتممانج أنَّ أعلممى زيممادة معاويممة كاامم  للمعاملممة بمعاملممة السمميطرة
ومسممممتاب  بمممموور ال ممممعير وعممممرق السمممموس بمقممممدار  Algamixقياسمممماً بمستنلصمممما    Algexبمسممممتنل  

( على التموالي، ولمم تُظامر بقيمة المستنلصما  فروقماٍ  معاويمة فيمما بيااما  %8.30و %11.69و 14.52%)
( قياسماً بمعاملمة السمقي  وأمما %59لاتانج أنَّ تستير اإلضمافة بمالرو أظامر  زيمادة معاويمة بمقمدار )وتوض  ا

تممستير التممدانل بممين المستنلصمما  واإلضممافة في ممير الجممدول إلممى أنَّ معاملممة الممرو اتفقمم  فيممما بياامما معاويمماً، 
 وسجل  جميعاا زيادة معاوية عالية قياساً بمعاملة السقي 

( أنَّ معاملمة الاباتما  بالمستنلصما  الاباتيمة 5الكالسيوم  فمـي األوراق )%(: ت مير اتمانج الجمدول )تركيز  -3

أد  إلى زيادة معاوية في تركيز الكالسميوم، فسعةلما كاام  عامد المرو بمسمتنل  عمرق السموس عامد تركيمز 
بتركيمممز  Algamix( قياسممماً بمعاملمممة السممميطرة، فضمممةً عمممن  مسمممتنل  %38.36غم/لتمممر( بمقمممدار )10)
( علمى 2009( مقاراةً بمعاملة السيطرة، واألنير ياسجم مع ما أ مار لمه التميممي،)%40غم/لتر( بمقدار )10)

( على ابا  الحاطة الن اة، أنَّ معاملة لوي الاباتا  بمسمتنل  2012ابا  أكليل الجبل وعبد الجباروانرون)

فا  الفسملجية ومااما الكالسميوم، مقارامة بمعاملمة األع ا  البحريمة، أد  إلمى زيمادة معاويمة فمي عمدٍد ممن الصم
السيطرة وي ممير التممدانل بممين المستنلصمما  والتراكيممز أنَّ أفضممل زيممادة معاويممة كاامم  للمعاملممة بمسممتنل  

Algamix ( مقارامممةً بمعاملمممة السممميطرة  وأمممما تستيرالمستنلصممما  %34.11غم/لتمممر(  بمقمممدار )10بتركيمممز )
وعممرق السمموس، ويلياممما معاويممة  Algamixا معاويممة كاامم  لمستنلصممي اتممانج الجممدول أنَّ أفضمملا فتُظاممر

المعاملة بمستنل  مستاب  بوور ال عير  وفيما ين  تستير اإلضافة في ير الجدول أنَّ اإلضمافة بمالرو أد  
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( قياسمماً بمعاملممة السممقي وأما تممستير التممدانل بممين %7.42إلممى زيممادة معاويممة فممي محتممو  الكالسمميوم بمقممدار )
وعممرق  Algamixالمستنلصمما  واإلضممافة فت ممير الاتممانج إلممى أنَّ أعلممى زيممادة معاويممة كاامم  لمستنلصممي 

لمعاملممة السممقي؛  Algex(، وأدامماي كاامم  لمسممتنل  %8.195و %8.28السمموس لمعاملممة الممرو؛ إو بليتمما )
 ( %7.00حيا بلي  )

 
ر المستنلصا  الاباتية والتراكيز وطرق اإلضمافة فمي محتمو  األوراق ممن البوتاسميوم )%(                       ( تستي3الجدول )

 Cassia acutifoliaوزن جاف لابا  الساامكي 
Table (3) Effect of plant extracts, and their concentrations and methods of addition 

on the leaf content of potassium                                   
 

 المستنلصا 
Extracts 

 
 التراكيز
Conc  

 
 طريقة اإلضافة

Method of addition 

 المستنلصا 
X 

 التراكيز
Extracts 
Conc.    × 

 
صا تستيرالمستنل  
Effect 

of             
Extract 

 رو
Spraying 

 سقي
Irrigation 

 
Algex 

0.0 1.33g 1.33g 1.33e  
1.86c 5gm/L 2.08ef 1.95f 2.01d 

10gm/L 2.40bc 2.09ef 2.25c 

 
Algamix 

0.0 1.33g 1.33g 1.33e  
2.12a 5gm/L 2.55ab 2.37bcd 2.46ab 

10gm/L 2.68a 2.50ab 2.59a 

  عير
Barley 

0.0 1.33g 1.33g 1.33e  
1.99b 5gm/L 2.39bcd 2.18de 2.28c 

10gm/L 2.50ab 2.25cde 2.37bc 

 عرق السوس
Licorice 

0.0 1.33g 1.33g 1.33e  
2.08a 5gm/L 2.62a 2.26cde 2.44b 

10gm/L 2.56ab 2.39bcd 2.48ab 

 تستير اإلضافــة
Effect of addition 

2.09a 1.94b 

 المستنلصا 
Extracts 

X 
 اإلضافة

Addition 

Algex 1.93d 1.79e 

Algamix 2.18a 2.06bc 

 Barley 2.07bc 1.92d عير

 Licorice 2.17ab 1.99cdسوس

 
( أنَّ معاملة ابا  الساامكي بالمستنلصا  الاباتيمة 6يتبيَّن من الجدول ) تركيز الفسفور فـي األوراق )%(: -4

بمسمتنل  وبتراكيز منتلفة أظار زيادة معاوية في محتو  األوراق من الفسفور، وأعةلا كاام  عامد المرو 
( قياسمماً بمعاملمممة السمميطرة  ولممموا يتفممم  مممع مممما وكمممري %90غم/لتمممر( بمقمممدار )10عممرق السممموس وبتركيممز )

لعاصمر الفسمفور ممما زاد ممن  حتموا  المسمتنل   ربمما يعمود السمب و( على ابا  الجربيمرا؛ 2005)،سالي
صمير  الموجمودة فمي دور العااصمر الميويمة ال فضمةً عمن  (،1989)الصمحاف،امتصاصه في أاسجة الابما  

كمما أن  احتموا   (Amer،1981)المستنل  والتي تزيد من امتصا  أيواا  الفسفور وتراكممه فمي األوراق

علممى عاصممر الحديممد ربممما سمماعد فممي  زيممادة امتصمما  عاصممر الفسممفور مممن قبممل عممرق السمموس مستنلصمما  
وأممما التممدانل بممين المستنلصمما  والتراكيممز فيُ ممير الجممدول إلممى  (1995،)القصمما  وامممين أاسممجة الابمما  

غم/لتممر(  بمقممدار 10بتركيممز ) Algamixحصممول أعلممى زيممادة معاويممة عاممد المعاملممة بالمسممتنل  البحممري 
( مقارامممةً بمعاملمممة السممميطرة  وفيمممما ينممم  تمممستير المستنلصممما  فيُظامممر الجمممدول أنَّ مسمممتنل  64.73%)

Algamix  ً ومسممتاب  بمموور ال ممعير وعممرق السمموس بمقممدار  Algexعلممى مستنلصمما   أظاممر تفوقمماً معاويمما
( على التوالي، ويليه المعاملة بمستنل  عمرق السموس مقارامة بمستنلصمي %5.71و %11.63و 12.6%)

( علممى التمموالي ويتبيَّن مممن الاتممانج أنَّ معاملممة %6.52و %5.60بمقممدار ) Algexمسممتاب  بمموور ال ممعير و
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( قياسمماً %11.84أد  إلممى زيممادة معاويممة فممي محتممو  األوراق مممن الفسممفور بمقممدار ) الاباتمما  بطريقممة الممرو

بطريقة السقي  ويُظار التدانل بين المستنلصا  واإلضافة أنَّ أفضل زيمادة معاويمة حصمل  عامد مستنلصمي 
Algamix   وعرق السوس لمعاملة الرو قياساً ببقية المستنلصا 

 
اتية والتراكيز وطرق اإلضافة فمي محتمو  األوراق ممن الميايسميوم )%( ( تستير المستنلصا  الاب4الجدول )

 Cassia acutifoliaوزن جاف لابا  الساامكي 
Table (4) Effect of plant extracts , their concentratios and methods of addition on 

magnesium percentage in senna dry leaves                     
 

 المستنلصا 
Extracts 

 
 التراكيز
Conc. 

 
 طريقة اإلضافة

Method of addition 

 المستنلصا 
X 

 التراكيز
Extract 
Conc.   × 

 
صا تستيرالمستنل  

Effect of 

Extracts رو 
Spraying 

 سقي
Irrigation 

 
Algex 

0.0 3.12h 3.12h 3.12e  
6.78a 5gm/L 8.56d 6.94e 7.75bc 

10gm/L 11.47a 7.49e 9.48a 

 
Algamix 

0.0 3.12h 3.12h 3.12e  
5.92b 5gm/L 10.54ab 4.06gh 7.30cd 

10gm/L 10.16bc 4.55g 7.35cd 

  عير
Barley 

0.0 3.12h 3.12h 3.12e  
6.07b 5gm/L 9.81bc 3.61h 6.71d 

10gm/L 10.10bc 6.65ef 8.37b 

 عرق السوس
Licorice 

0.0 3.12h 3.12h 3.12e  
6.26b 5gm/L 9.08cd 5.64f 7.36cd 

10gm/L 10.05bc 6.58ef 8.31b 

 تستير اإلضافــة
Effect of addition 

7.68a 4.83b 

 المستنلصا 
Extracts 

X 

 اإلضافة
Addition 

Algex 7.71a 5.85b 

Algamix 7.94a 3.91d 

 Barley 7.67a 4.46d عير

 Licor 7.41a 5.11c سوس

 
( أنَّ ابما  السماامكي أظامر اسمتجابة معاويمة 7تركيز الصوديوم فـي األوراق )%(: ت ير اتمانج الجمدول )  -5

عاد معاملته بالمستنلصا  الاباتية، مما أد  إلى حصول زيادة معاوية فمي عاصمر الصموديوم وكاام  أفضملاا 
( قياسماً بمعاملمة السميطرة، %73.33غم/لتمر( وبمقمدار )5وبتركيمز ) Algexعاد الرو بالمسمتنل  البحمري 

( علمى األوراق 1وقد يعود ولمك إلمى أنَّ رو المسمتنل  الحماوي علمى العديمد ممن العااصمر المعدايمة جمدول )

الاباتية ي دي إلى زيادة امتصا  لوي العااصر من قبل الورقة ب كل مبا ر وأسمر  كمما قمد يعمود إلمى المدور 
الي زيمادة تركيمز العااصمر المعدايمة فمي الابما  ومااما الصموديوم اإليجابي للمستنلصا  في امو الجوور وبالتم

(Polat ،ولوا يتفم  ممع مما وكمري 2008وانرون  )Zahid(،1999(،علمى ابما  السمباا  و العبيمدي )2010 )

على ابا  الحاطة أنَّ معاملمة الاباتما  بتراكيمز منتلفمة ممن المستنلصما  البحريمة أظامر  زيمادة معاويمة فمي 
صر اليوانية ومااا الصوديوم ويتبيَّن ممن الاتمانج أنَّ التمدانل بمين المستنلصما  والتراكيمز أظامر عدٍد من العاا

غم/لتممر( ومسممتنل  عممرق السمموس بتركيممز 5بتركيممز ) Algexأفضممل زيممادة معاويممة للمعاملممة بمستنلصممي 
جمدول أنَّ تمستير ( على التوالي قياساً بمعاملة السيطرة وت مير اتيجمة ال%40و %46.6غم/لتر(  وبمقدار )10)

مقارامممةً بمستنلصمممي  Algexالمستنلصممما  كااممم  أفضممملاا زيمممادةً معاويمممةً لمستنلصمممي عمممرق السممموس و
Algamix  ًومستاب  بوور ال عير واللموان تةلمما فمي المعاويمة  وأمما تمستير اإلضمافتين فيًظامر الجمدول تفوقما

نممم  التمممدانل بمممين المستنلصممما  (  وفيمممما ي%1.18معاويممماً لمعاملمممة المممرو علمممى معاملمممة السمممقي بمقمممدار )



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2018( 3( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (3)   2018 

 

246 

وعممرق السمموس لمعاملممة الممرو  Algexواإلضمافة فت ممير البياامما  أنَّ أعلممى زيممادة معاويممة كاام  لمستنلصممي 

 قياساً ببقية المستنلصا  وأداالا معاوية كاا  عاد المعاملة بمستنل  مستاب  بوور ال عير لطريقة السقي 
 

محتمو  األوراق ممن الكالسميوم )%(  والتراكيمز وطمرق اإلضمافة فمي( تستير المستنلصا  الاباتيمة 5الجدول )
  Cassia acutifoliaوزن جاف لابا  الساامكي 

Table (5) Effect of plant extracts, their concentrations and methods of addition on 

calcium percentage in senna dry leaves                         
 المستنلصا 
Extracts 

 التراكيز
Conc. 

 طريقة اإلضافة
Method of addition 

 المستنلصا 

×                           
 التراكيز
Extract 
Conc.   × 

صا تستيرالمستنل  
Effect of 

Extracts 
 رو

Spraying 
 سقي

Irrigation 

 
Algex 

0.0 6.83e 6.83e 6.83f  
7.42c 5gm/L 8.46cd 7.17e 7.81e 

10gm/L 8.22cd 6.98e 7.60e 

 
Algamix 

0.0 6.83e 6.83e 6.83f  
8.17a 5gm/L 8.78bc 8.25cd 8.51cd 

10gm/L 9.22ab 9.10ab 9.16a 

  عير
Barley 

0.0 6.83e 6.83e 6.83f  
7.72b 5gm/L 8.27cd 7.13e 7.70e 

10gm/L 9.19ab 8.09d 8.64bc 

 عرق السوس
Licorice 

0.0 6.83e 6.83e 6.83f  
7.98a 5gm/L 8.29cd 8.09d 8.19d 

10gm/L 9.45a 8.39cd 8.92ab 

 تستير اإلضافــة
Effect of addition 

8.10a 7.54b 

 المستنلصا 
Extracts 

X 

 اإلضافة
Addition 

Algex 7.84b 7.00d 

Algamix 8.28a 8.06ab 

 Barley 8.10ab 7.35c عير

 Licor 8.19a 7.77b سوس

 
فصل وت ني  المركبما  الكيميانيمة الفعالمة فمي ابما  السماامكي: بعمد الحصمول علمى العياما  الجافمة ممن  -3

 األوراق الاباتية المعاملة بالمستنلصا  الاباتية المانية تم الحصول على الاتانج ا تية:
 Glycoside Anthraquinonت مني   بعم  المجماميع الوظيفيمة لمركبما  كةيكوسميد األاتمر كيامون  - 1

 (:IRبواسطة األ عة تح  الحمرا  ) Aglyconواألكةيكون 
( وجود مجاميع وظيفيمة ماممة والتمي IR:  يي  ن الماحاي المقاس بجااز )Glycosideت ني  الكةيكوسيد  -أ

(  فقمممد ظامممر  Dو Cو Bو A)   Sennosideتعمممود إلمممى مركبممما  الكةيكوسممميد والمتكوامممة ممممن سياوسمممايد 
( وب كل واسع، وكمولك ظامور مجموعمة الكاربوايمل 1-سم 3750-3200( بين )OHمجموعة الايدروكسيل )

(C=O( عاممد  )( ومجموعممة ا صممرة المزدوجممة األليفاتيممة )1-سممم1733C=C( فممي الموقممع)1-سممم 1622 )
(  CـمـC)( اللوان يعودان إلى ا صرة المزدوجة األروماتيمة 1-سم 1506و 1456فضةً عن  وجود ماحايين )

 Sennosideولوي المجاميع الموكورة أعمةي، لمي موجمودة فمي المركم  الكةيكوسميد المتكمون ممن سياوسمايد 
(AوB وC وD( وكما موض  في ال كل )2 ) 

( IR:  يظامر ممن نمةل الماحامي المقماس بجاماز )Aglyconت ني  مرك  األكةيكون )األاتركيامون(  - 
؛ حيمما Sennidenوالمعروفممة بالسممايدين  Aglyconوجممود مجمماميع وظيفيممة تعممود إلممى مركبمما  األكةيكممون 

( ولي ب كل غيمر واسمع منتلفمةً عمن التمي 1-سم 3600-3000( بين  )OHظار  مجموعة  الايدروكسيل )
 1734-1716)ظار  في الكةيكوسيد؛ د لة على أااا غير مرتبطة بالسكر وكولك وجود مجموعمة تقمع بمين 
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( والى  يزومرا  األكةيكون )السايدين( وظاورلما فمي C=O( ولما يعودان إلى مجموعة الكاربوايل )1-سم
( فممي الموقممع C=Cممموقعين بسممب   يزومراتامما المنتلفممة  فضممةً عممن ظاممور ا صممرة المزدوجممة األليفاتيممة )

( ولممموي 1-سمممم 1558، 1541، 1507، 1462( فضمممةً عمممن ظامممور أربعمممة ماحايممما  لمممي )1-سمممم1627)
(، 3( وكمممما موضممم  فمممي ال مممكل )CـمممـCالماحايممما  تعمممود جميعاممما إلمممى ا صمممرة المزدوجمممة األروماتيمممة )

 (1985)الراوي،
 

 ( تممستير المستنلصما  الاباتيممة والتراكيممز وطمرق اإلضممافة فممي محتمو  األوراق مممن الفسممفور )%(6الجمدول )
 Cassia acutifoliaوزن جاف لابا  الساامكي 

Table (6) Effect of plant extracts, their concentrations and methods of addition on 

phosphorus percentage in senna dry leaves                
 المستنلصا 
Extracts 

 التراكيز
Conc. 

 طريقة اإلضافة
Method of addition 

 المستنلصا 
X 

 التراكيز
Extract 
Conc.   × 

 تستيرالمستنلصا 
Effect of       
   Extracts 

 رو
Spraying 

 سقي
Irrigation 

 
Algex 

0.0 1.90j 1.90j 1.90g  
2.30c 5gm/L 2.43fgh 2.18i 2.30f 

10gm/L 2.88cd 2.56ef 2.72c 

 
Algamix 

0.0 1.90j 1.90j 1.90g  
2.59a 5gm/L 2.82cd 2.67cdef 2.74c 

10gm/L 3.35b 2.91c 3.13a 

  عير
Barley 

0.0 1.90j 1.90j 1.90g  
2.32c 5gm/L 2.79cde 2.54fg 2.66cd 

10gm/L 2.50fg 2.30hig 2.40ef 

 عرق السوس
Licorice 

0.0 1.90j 1.90j 1.90g  
2.45b 5gm/L 2.65def 2.44fgh 2.54de 

10gm/L 3.61a 2.23hi 2.92b 

 تستير اإلضافــة
Effect of addition 

2.55a 2.28b 

 المستنلصا 
Extracts 

X 

 اإلضافة
Addition 

Algex 2.40b 2.21c 

Algamix 2.69a 2.49b 

 Barley 2.39b 2.24c عير

 Licor 2.72a 2.19c سوس

 
( باسممتندام تقايممة  كروماتوغرافيممما Bو A) Sennosideفصممل وت ممني  المممركبين الفعمممالين سياوسممايد  -2

اتممانج الفصممل والت ممني  باسممتندام تقايممة كروماتوغرافيمما الطبقممة الرقيقممة (: أظاممر  TLCالطبقممة الرقيقممة )
(TLC( عممن المممركبين الفعممالين سياوسممايد )A وB( ممكل  )مممن مركمم  الكةيكوسممايد المفصممول كممما فممي 1 )

( ولمي مسماوية Rf=1.14( بظامور بقمع صمفرا  اللمون، وبمعمدل سمرعة جريمان لبقعمة العيامة )3-6-3الفقرة )

وبعدلا تم ق ط البقمع لت نيصماا بواسمطة كروماتوغرافيما السمانل العمالي األدا    المادة القياسيةلسرعة جريان 
(HPLC ) 
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ي محتمو  األوراق ممن الصموديوم )%( ( تستير المستنلصا  الاباتية والتراكيز وطمرق اإلضمافة فم7الجدول )
 Cassia acutifoliaوزن جاف لابا  الساامكي 

Table (7): Effect of plant extracts, their concentrations and methods of addition on 

sodium percentage in senna dry leaves                            
 المستنلصا 
Extracts 

 التراكيز
Conc. 

 طريقة اإلضافة
Method of addition 

 المستنلصا 
X 

 التراكيز
Extract 
Conc.   × 

صا تستيرالمستنل  
Effect of 
Extracts 

 رو
Spraying 

 سقي
Irrigation 

 
Algex 

0.0 0.15g 0.15g 0.15f  
0.18a 5gm/L 0.26a 0.17defg 0.22a 

10gm/L 0.19def 0.173efg 0.18de 

 
Algamix 

0.0 0.15g 0.15g 0.15f  
0.17b 5gm/L 0.19def 0.16fg 0.17de 

10gm/L 0.20cd 0.18defg 0.19cd 

  عير
Barley 

0.0 0.15g 0.15g 0.15f  
0.16b 5gm/L 0.19cde 0.18defg 0.18cd 

10gm/L 0.17efg 0.160g 0.16ef 

 عرق السوس
Licorice 

0.0 0.15g 0.15g 0.15f  
0.19a 5gm/L 0.22bc 0.18defg 0.20bc 

10gm/L 0.24b 0.19cde 0.21ab 

 تستير اإلضافــة
Effect of addition 

0.19a 0.16b 

 المستنلصا 
Extracts 

X 

 اإلضافة
Addition 

Algex 0.20a 0.16bc 

Algamix 0.18b 0.166bc 

 Barley 0.17bc 0.165c عير

 Licor 0.20a 0.17bc سوس

 
( باسممتندام كروماتوغرافيمما السممانل Bو A) Sennosideالت ممني  الكروممماتوغرافي لمركبممي سياوسممايد  - 3

( تممم ت نيصمماما 5-6-3( كممما فممي الفقممرة )Bو A(: بعممد فصممل مركبممي سياوسممايد )HPLCالعممالي األدا  )
( ومن نةل الكرومماتوغرام للعيامة القياسمية  مكل HPLCبواسطة جااز كروماتوغرافيا السانل عالي األدا  )

دقيقممة( وباسممبة منويممة  1.219) Retention time( Rt)( تبمميَّن ظاممور ماحايممين، األول بوقمم  احتجمماز 4)
( Rt، والماحامي التمااي بوقم  احتجماز )B( ولي تعود إلمى المركم  سياوسمايد %41.870للمساحة مقدارلا )

، وقمد تمم A( والتي تعمود إلمى المركم  سياوسمايد %56.082دقيقة( وباسبة منوية للمساحة مقدارلا ) 1.599)

والتمي تمم  مقاراتاما ممع وقم  احتجماز المركم  القياسمي، حيما ظامر الماحايمان  ت ني  العياة قيمد الدراسمة
( ولي تعمود للسياوسمايد %33.618دقيقة( وباسبة منوية للمساحة قدرلا ) Rt( )1.339للعياة بوق  احتجاز )

B( والتم%14.344دقيقة( وباسبة منوية للمسماحة قمدرلا ) 1.505، وأما وق  احتجاز الماحاي التااي كان ) ي
  (2010وانرون،  Yamasaki(، )5، وكما موض  في ال كل )Aتعود للسياوسايد 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2018( 3( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (3)   2018 

 

249 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (10-10َ )( حيما أنَّ سياوسمايد Bو A( يوض  التركي  الكيمياني للممركبين الفعمالين سياوسمايد )1ال كل )
 erythro( لو 10-10َ) Bوسياوسايد  threoلو 

Figure (1) Showing the chemical structure of both active senoside compound (A,B) 

as senoside  A (10-10) is threo and senoside B is erythro       
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بما  ( يبي  ن بع  المجماميع الوظيفيمة للكةيكوسمايد المفصمول ممن اIR( طيف ا  عة تح  الحمرا  )2ال كل)

 الساامكي
Figure (2) Infra-red spectrum: showing some functional grops of glycosides 

separated from senna plant                             
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 يبممين بعمم  المجمماميع الوظيفيممة لمكةيكممون المفصممول مممن          (IR)( طيممف ا  ممعة تحمم  الحمممرا  3ال ممكل)

 ابا  الساامكي
Figure (3)Infra-red spectrum: showing some functional grops of Aglycone separated 

from senna plant                              
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جاماز   يامة القياسمية والمقاسمين بواسمطة للع (Bو A)  Sennoside( يبمين زممن احتجماز السياوسمايد 4ال مكل )
 (HPLC)كروماتوكرافيا السانل العالي ا دا  

Figure (4) showing the time of retention of standard sample of senoside (A,B) 

measured by (HPLC)                                        
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( بواسمممطة جاممماز Bو A) Sennoside( يبمممين زممممن احتجممماز العيامممة قيمممد الدراسمممة للسياوسمممايد 5ال مممكل )
 ((HPLCكروماتوكرافيا السانل العالي ا دا  

Figure (5) showing the time of retention senoside (A,B) of studied sample  By using 

(HPLC)                                                         
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EFFECT OF SOME SEAWEEDS AND FLORAL PLANTS EXTRACTS AND 

METHODS OF ADDITION ON MINERAL COMPOSITION. SEPARATION 

AND DIAGNOSIS OF SOME ACTIVE CHEMICAL COMPOUNDS OF 

SENNA PLANT) Cassia acutifolia) 

                     

Saad adeen M. Al-Hafothy      Hassan M. Hassan                               
Mosul Univ./College Of Education / Dep.Of Biology                           

saadalhafothy@yahoo.comEmail:              

 

ABSTRACT 

This research  included the study of the effect of aqueous plant extracted form two 

types of seaweed (Algex, Algamix), licorice plant and cultured barley seeds with 

three concentrations (0, 5, 10 gm/L) and two ways of  methods addendum (spraying 

and irrigation) in  mineral composition of the Senna plant Cassia acutifolia which 

had been planted in one of fenced wire house of the Department of biology /College 

of Education/ University of Mosul, at summer season (2011). The analysis of the 

data were obtained by using the Complete randomized design (C.R.D) with four 

replications. 

Separation and diagnosis of some chemical compounds from the plants under study 

had been done. The results are as follows: 
Treatment with all extracts significantly affected most of the physiological traits under 

study compared with the control. The Algamix extract sprayed at rate of (10gm/L) showed 

the highest potassium concentration in the leaves, while Algex extract gave the best 

concentration of magnesium in the leaves when used at (10gm/L), rather than sodium at 

(5 gm/L).  

Spraying with Licorice extract showed a significant increase in calcium and 

phosphorus when used at (10 gm/L). 

Glycoside and Aglycon compounds were separated and identification. Diagnosis of 

both compounds were done by using  infrared(IR) rays ,while another active compounds 

Sennoseid (A and B) were separated. Their diagnosis was carrid out by using the high 

performance  chromatography (HPLC) technique. 

Key Words: senna plant, licorice, Algex, Algamex, sennoside(A,B), Aglycon  
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 ألمصادر
 يـة فممـريممــحـال  البـالطحمم لصا ـك ومستنممـ  الايوميممـر حامممـ(  تستيمم2009التميمممي، جميممل ياسممين علممي )

 Rosemarnus officinalis لـبمـل الجـليـ  أكابـاـ  لـزيـا  الـفـوص ةـيـانـميـيـا  الكــفـالص وـمـالا
-1تكريم ، علموم الابما ،  :الم تمر العلمي السادس، قسم علوم الحياة، كليمة التربيمة، جامعمة   وقانع
17  

  لباان ،بيرو  م سسة المعارف للطباعة والا ر الط  الابوي  ( 2008الجوزيه، مس الدين ابن القيم )

 فممي Soluamineو Algamix(  تممستير مستنلصممي األع مما  البحريممة 2010العبيممدي، محمممد عويممد عبممود )
  Triticum durum Lالحاطممة الن مماة اإلابمما  والامممو والصممفا  اإلاتاجيممة والاوعيممة لصممافين مممن 

         العراق    -رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل

 يا  وحمام  الجبمر لمين ومسمتنل  عمرقتمستير بعم  الميمو ( 2002)العبدلي، ليمتم محيمى محممد  مريف 

 .(.Dianthus caryophyllus L)السمموس فممي امممو وااتمماج األزلممار واافممراج الكممسس فممي القرافممل

 العراق  -كلية الزراعة، جامعة بيداد ،أطروحة دكتوراي

mailto:saadalhafothy@yahoo.com
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 فمي اممو (  تستير تيطية التربة والرو بالمستنل  عرق السوس والجامكس2009العةف، محمد سالم احمد )
 العراق  -رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الموصل  .Lactuca sativa Lوحاصل النس 

 ا العلممي  جامعمةوية الايما  التطبيقمي  وزارة التعلميم العمالي والبحم  تي1989الصحاف، فاضل حسين رضا  

 العراق  -بيداد  بي  الحكمة 
 التيويممة بالحديممد فممي كميممة المحصممولتممستير (  1995) القصمما ،  ممحاتة العممز  وكامليمما إبممراليم أحمممد أمممين

لميويمة الصمير  وقمانع امدوة العااصمر ا العا  الابماتي  ألوراقونصان  التمار والتركي  العاصري 
  304 – 289األسمدة في الماطقة العربية :  واستنداماالنامس للعااصر الميوية الصير  
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، الاينمة العاممة للبحموا الزراعيمة (  الاباتا  الطبية في العراق، وزارة الزراعمة والمري1964)الراوي، علي 

 المع   الوطاي العراقي، أبي غري   -والموارد المانية
 .مطبعممة دار الكتمم  .متممرجم للممم لفين مياكممل وكيربممي .مبممادت تيويممة الابمما ).1984)الاعيمممي، سممعد م اجممم 
 .العراق .جامعة الموصل

  دار الممريخ للا مر  جماوريمة مصمر (  الاباتما  الطبيمة زراعتاما ومكوااتاما1979ين، فوزي طه قطم  )حس

 العربية 
 الفةحمة ال معبية، وزارة الديمقراطيمة الجزانريمة (  الاباتما  الطبيمة  الجماوريمة1997حلممي، عبمد القمادر )

 البحري  والصيد
، Gerbera jamesoniiإاتمماج ابمما  الجيربممرا (  دراسممة فسمملجية فممي امممو و2005سممالي، بلقمميس غريمم  )

 العراق  -أطروحة دكتوراي، كلية الزراعة، جامعة بيداد
 لباان  -(  الط  والحياة  دار المعرفة، بيرو 2005 عبان، محمد جااد )

(  تممستير تراكيممز منتلفممة مممن 2012) عبممد الجبممار، عبممد العزيممز  ممينو، حسممين صممابر الرا ممدي ومحمممد عويممد
اوي لحبو  صافين ممن الحاطمة مجلمة في الامو والتركي  الكيمي Seamino  البحري مستنل  الع 
  (1،)23علوم الرافدين، 

وزارة  الممدين  فسمملجة النضممروا  جامعممة صممةة(  1986)عبممدول، كممريم صممال  وعبممد العظمميم كمماظم محمممد 

  ، جماورية العراقالعالي والبحا العلمي التعليم
سماا )الفصميلة  السماا لابما  اللقماة وحبمو  الكيميماني التصمايف (  دراسمة2006)فلمبمان، فماتن زبيمر باامان 

عبمد  الملمك المكرممة  رسمالة ماجسمتير، كليمة العلموم، جامعمة مكمة جبال وعلى وديان في الااميالقراية( 
 المملكة العربية السعودية العزيز، 

(  تستير الرو بالزاك ومستنل  عرق السوس فمي اممو وحاصمل صمافين ممن 2008محمد، علي حسن علي )
 العراق  -رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الموصل  .Fragaria X ananassa Duchال ليك 
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