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 الخالصة

 كغم/هكتييار( 431  13  14لمسييتويات )صيي ر  باالنيتروجينييي تبييين الدراسيية الحالييية تييسمير التسييميد 
في النسبة المئويية  4-مل.لتر 4 بالتركيز الجامكسو 4-ملغم.لتر( 411  01ص ر  ) بالتركيز كوحامض الجبرلي

وقيد  .Mentha spicataو  Mentha piperitaعيض المركبيات ال عالية لزييت نيوعين مين النعنيا  لتراكيز ب
  Camphor  Menthone  Menthyl Acetateاء عينييات الزيييت علييا مركبييات )ظهييرت النتييائت احتييوأ

Menthol  Thymolتوقد تبين أن الحشية الصيي ية ت وقي. الغازي –ة كروماتوغرافيا السائل ( باستخدام تقني 
 4تركيييز  الجييامكس( مييا اليير  بN0عنييد عييدم التسييميد ) ٪44.11باعطيياء أعلييا تركيييز لمركيين المنمييون بليي  

بالمسييتوا الرابييا ٪ 44.41ف ييع عيين مركيين المييايمول اليي ي بليي    M.spicataللنييو  األخ يير  4-مييل.لتر
تركيييز زييياد  بفييي حييين ان الحشيية الخري ييية تميييزت  لنييو  األخ يير.كغم/هكتييار وبييدون ر  ل 431للتسييميد 

 4تركيييز  الجييامكسمييا اليير  ب كغم/هكتييار 431 للتسيميد المسييتوا الرابيياب٪ 1.31بليي    يمركين الكييافور اليي
 كغم/هكتيار 14لتسيميد لالمياني بالمسيتوا ٪ 14.01مركين المنميول و  M. piperitaللنيو  ال ل ليي  4-ميل.لتر

٪ عند المسيتوا ن سيم مين التسيميد 01.14 بالتركيزركن خعت المنمايل وك لك ماألخ ر   للنو وبدون ر  
  . 4-مل.لتر 4للنو  ال ل لي ما الر  بالجامكس تركيز 

 *.يد النتروجيني  حامض الجبرليك  المايمول  المنمول  المنمون  النعنا  ال ل لي واألخ ركلمات دالة: التسم
  

 34/0/3143وقبولم  34/41/3144تاريخ تسلم ابحث 
 

 المقدمة
و ليك الحتوائهيا عليا ميواد  واآلالم األمراضالنباتات الطبية هي تلك النباتات التي تستخدم في ععج 

ومنهييا النباتييات الحاوييية علييا  Active constituentsجي تعييرف بييالمواد ال عاليية فسيييولو وتييسميرفعالييية   ات
لتحسييين ميي اقها  لألدويييةون والكمييون وزيييت الليمييون والتييي ت يياف سيينيالزيييوت الطيييار  كزيييت النعنييا  وال

 Aromatic oilsزييوت عطريية  volatile oils(. وتسيما الزييوت الطييار  Lawrence  4110) ونكهتهيا
بيالزيوت  أي ياوتسيما  رميبيااللسيهولة  وبانهيا  Ethereal oilsزييوت ايمريية  أوالعطريية الممييز   لرائحتهيا
تنتجهييا طبيعيييا بعييض  أوالتييي ت رزهييا  المييانوي يييضمنتجييات األ إحييداوتعتبيير  Essential oils األساسييية

تييدخل  إ ة كبييير  اقتصييادي أهميييةوتعييد  ات  Aromatic plantsالنباتييات المعروفيية باسييم النباتييات العطرييية 
(. 3144  وآخيرون Zniniوالطبيية واالقتصيادية ) فيي العدييد مين الصيناعات  ات ال ائيد  العلميية أوليةكمواد 

تتركز معظمها فيي النباتيات الزهريية والتي   الطبيعية له ه الزيوتول ا ازداد االهتمام والتحري عن المصادر 
 .  (4114 من  وات ال لقتين )حسين 

واحييد ميين أهييم النباتييات المعميير  العطرييية  واليي ي ينتشيير بصييور   sp. Menthaعنييا  يعييد نبييات الن
توصيف عليا أنهيا  Menthaواسعة في المناطق االستوائية وشبم االستوائية بالعالم  والعديد من أنوا  الجنس 

رون  وآخيي Bhatمحاصيييل صييناعية  إ ييافة إلييا أنهييا مصييدر للزيييوت األساسييية الغنييية بالتربينييات األحادييية )
(. وتعد الهند في مقدمة الدول المنتجة لزيت النعنا  في العالم  يليها الصيين والبرازييل  إ  تصيدر الهنيد 3113

زيت النعنا  إلا العديد من دول العالم منها الواليات المتحيد  األمريكيية واليابيان وألمانييا والبرازييل  وبلي  ميا 
 ( الف طن.00م من المنمول )( ألف طن وما تنتج31) 3111تنتجم الهند للعام 

 لإلنتيياجتييزر   مختل يية أنواعيياميين العييالم وتوجييد منييم  مختل ييةوينمييو نبييات النعنييا  بريييا فييي منيياطق 
وهيو ينتميي للعائلية  Mentha spicata األخ يروالنعنا   Mentha piperitaالتجاري منها النعنا  ال ل لي 

 ( نو  من 0111-3111جنس و) 311يقارن  ام م ت هي من العوائل الكبير  إ وLamiaceae وية  الش

                                                 

 للباحث األول.  البحث مستل من أطروحة دكتوراه
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 األنيوا قسيما مين هي ه  أفريقييااسيتراليا وجنيون و( نوعا ينمو فيي روسييا 30-31) Menthaجنس ال
 (.3113  وآخرون Dormanبرية ) بسنهاتوصف  اآلخرالتجاري والصيدالني والقسم  لإلنتاجتستخدم 

 نتشيير  بريييا فييي العييراق )الموسييوي نييو  م 411جيينس و 33يوجييد فييي العييراق ميين العائليية حييوالي 
 Menthaوالنييو   Mentha longifoliaعلييا انييم هجييين بييين النييو   األخ يير(. ويصيينف النعنييا  4111

roundifolia  النعنيا  ال ل ليي فانيم هجيين بيين النيو   أمياMentha spicata  وبيين نعنيا  المياءMentha 

aquatica (Lawrence  4113 وBhat 3113  وآخرون.) 
( 4114  توهييو مقيياوم شييديد للملوحيية والقلوييية )الشييحا األرا ييي أنييوا   النعنييا  فييي جميييا ويييزر

 ومركيييين  ٪41-01بنسييييبة  Mentholمركيييين  عليييياالنعنييييا  ال ل لييييي  الزيييييت العطييييري ألوراق حييييوييو
Menthone  1٪ واسييترات وفعفونييات بنسييبة 43-4بنسييبة مييواد دباغييية ويحييوي علييا   ٪31-41بنسييبة٪ 

 فإنهييا األخ ييرالنعنييا   أوراق(. أمييا 3114وتركييي  4111  وآخييرون Murrayرييية )عط أحميياضوكيي لك 
 (.4114أسترات )الدجوي   ٪31-1حوالت  ك Carvone  4-31٪مركن  ٪41-10تحوي علا 
وفيي  Menthaالمختل ية مين نباتيات الجينس  األنيوا فيي نميو  ا  وا يح تيسميرا  للتسميد النيتروجيني  أن

زييياد  الحاصييل البييايولوجي  إليياالسييماد النيتروجينييي  إ ييافةيييؤدي  إ ص منهييا كمييية الزيييت الطيييار المسييتخل
. وكيي لك يييؤمر فييي النسييبة (3111  وآخييرون Jahingirو 3111  وآخييرون Tanjiaوزييياد  حاصييل الزيييت )

وتسييتجين معظييم النباتييات  .(3141  وآخييرون Anwarال عاليية ) همييوادالطيييار ميين  مكونييات الزيييتلالمئوييية 

 وزييياد  محتواهييا الزيتييي ومركباتهييا التربينييية نموهييا الخ ييري لينييات التييي تعمييل علييا سييرعةالعطرييية للجبر
مقيدمتها مرحلية نميو وبالزييت الطييار  إنتياج فييهنياك عواميل كميير  تيؤمر  أن إليا إ افة (.3111)الشحات  

 Wajidمافية النباتيية )النبات وموعد الحصاد  التغيرات المناخية  العناصر المغ ية  منظمات النمو النباتية والك
تتييسمر الزيييوت الطيييار  لنبييات النعنييا  بالعديييد ميين العوامييل منهييا العامييل الييورامي  كمييا(. 3111  وآخييرون

(Aflatuni  3110). فييي نوعييية وكمييية الزيييت الطيييار المسييتخلص ميين  تييسميرا  للعامييل البيئييي  أن إلييا إ ييافة
لتشييخيص  GLC(. واسييتخدمت تقنييية Lawrence  3114مختل يية بيئيييا ) قالنييو  ن سييم والمييزرو  فييي منيياط

( 3141  وآخييييرون Sapra) Menthone  Limoneneمنهييييا  M. piperitaالمكونييييات ال عاليييية للنييييو  
باسيتخدام تقنيية  M.spicata األخ يرفي النيو   Cineoleو Menthone  Limoneneوشّخصت مرّكبات 

GLC أي ا (Consuelo 3113  وآخرون.) 

 
 وطرائقه البحثمواد 

ن ي ت الدراسيية فيي الحقيل التييابا لقسيم البسييتنة وهندسية الحييدائق/ : واألنعواع المزروعععة الدراسععة إجعرا وقع  م
شرقيـا  ° 13 11 03 لموصل في محافظة نينوا الواقعة علا خط طيولعماد  كلية الزراعة والغابات/ جامعة ا

إليا  لل تير  مين أوائيل شيباط مترا  فوق مستوا سيط  البحير 333شماال وارت ا  ° 34 31 13ودائـر  عرض 
النعنيا  ال ل ليي  ميانيوعين مين نبيات النعنيا  وه تناوليت هي ه الدراسيةوقد  .3111للعام تشرين الماني منتصف 

Mentha piperita النيو  المياني  أمياومن مشتل المقافة في الموصل.  عليم وُحصلMentha spicata فقيد 

 أميركيامين  أصيلملن التي تشتهر بمزار  النعنيا  والي ي من مزار  قرية الس ير  جنون شرق ح صل عليمحُ 
 .فيي سيوريالكونيم النيو  األكمير انتشيارا  تيم التعيرف علييم فيي جامعية حلينو واستوطن البيئة السورية بنجاح

 .نبات/نو  13 بواقا  3111للعام  أيار 34ه ين النوعين بتجربة حقلية في  شتعتزرعت و
 هيي سة تسميد نباتات كع النوعين بسربعة مستويات من السماد النتروجينيت منت الدرا :التسميد النتروجيني

(N0  صيي ر :N1 :14  N2 :13  N3 :431 )إ  تييم إ ابيية   ٪ نتييروجين(14علييا شييكل يوريييا )هكتييار /كغييم
لتر ماء/حوض وإ افتها للمر  األولا بعد انق اء شهر علا تاريخ زراعية الشيتعت  1الكميات الم كور  في 

 مم بمواعيد دورية متتالية بعد شهر من كل حشة عدا فتر  الشتاء. 3111حزيران  34أي في 
 كبريتييياتP2O5 (14-11 ٪)تيييم تسيييميد جمييييا األحيييواض بكميييية مابتييية مييين سيييوبر فوسييي ات معميييي 

عليا التربية قبيل زراعية الشيتعت  لكيل منهيا نميرا   كغم/هكتيار 01 (٪ وبالمستوا11-03) K2SO4البوتاسيوم 
وآخيرون  Anwar( و4114وآخيرون ) Khera( اعتمادا  علا ميا جياء بيم 3111نيسان  34) في الحقل بشهر

 (.  4 )الجدولقبل الزراعة المستخدمة بالحقل ال يزيائية والكيميائية  ( وعلا  وء تحليعت التربة3113)

تيم ر  نباتيات كيع النيوعين فيي كيل  :(Algamix( والمستخلص البحري )GA3الرش بحامض الجبرليك )
وآخييرون   Singhوبشييكل من صييل ) 4-( ملغم.لتييرg1 :01  g2 :411) GA3شيية بتركيييزين ميين الجبييرلين ح

( ليير  أوراق نباتييات كييع النييوعين فييي كييل حشيية Algamix(. وتييم اسييتخدام المسييتخلص البحييري )4111
لكيل نيو  (. ف ع عن استخدام معاملية مقارنية واحيد  3( وحتا البلل الكامل )الجدول X1)4-مل.لتر 4بتركيز 

  ً    

  ً  ً 

  ً    

  ً  ً 
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للنييو   m2cللنييو  ال ل لييي و m1cرشييت فيهييا النباتييات حتييا البلييل الكامييل بالميياء المقطيير واعطيييت الرمييز 

بمسيتوياتهما بعيد شيهر مين زراعية الشيتعت للمير   الجامكساألخ ر  وتم الر  بكل من حامض الجبرليك و
 اعيد إ افة السماد النتروجيني. األولا في الحقل مم دوريا بعد شهر من كل حشة عدا فتر  الشتاء وبن س مو

  ص ات التربة ال يزيائية والكيميائية المستعملة في البحث :(4الجدول )
Table (1): Physical and chemical properties of soil uses in research  

  الص ات
Properties 

  القيم
Values 

 Texture of soil% Sandy clay loam  نسجة التربة ٪ بطريقة المكشاف

Organic material (g/kg (4-الماد  الع وية بطريقة الحرق بيروكسيد الهيدروجين )غم.كغم
-1

) 4.11 ٪ 

 ٪ PH 1.1 من عجينة التربة المشبعة PHرقم ت اعل التربة 

Electrical conductivity (ds.m (4-)ديسيمنز. م ECالتوصيل الكهربائي 
-1

) 1.411 

 Total nitrogen% (micro-kjeldahl) 1.1143 (4-ة ماكروكلدال )ملغم. كغمالنتروجين الكلي ٪ بطريق

Available phosphorus (mg.kg (4-)ملغم. كغم Olsenال س ور الجاهز بطريقة 
-1

) 4.430 

Available potassium (mg.kg (4-)ملغم.كغم Flam photometerالبوتاسيوم الجاهز بطريقة 
-1

) 1.14 

 Clay % 34.10 ٪ الطين

 Silt %  41.40 ٪ الغرين

 Sand % 41.3 ٪ الرمل

 )*( تم إجراؤها في مديرية زراعة نينوا/ قسم المختبرات والدراسات التطبيقية.
Directorate of agriculture of Nineveh\ department of laboratories and application studies.  

يئيية واعييداد أرض الحقييل وتقسيييمم إلييا أحييواض )وحييدات تييم ته: تهيئععة الحقععم وعمليععات الخدمععة الزراعيععة
زرعيت شيتعت كيع النيوعين  م طيول(3.0× م عيرض 4.0أبعياده ) لكيل حيوض 3م 3.10تجريبية( وبمساحة 

فييي كييل  تمعييامع 4بواقييا  لكييع النييوعين سييم  وتييم اعتميياد التوزيييا العشييوائي لمعييامعت التجربيية 40بطييول 
 411في أربعة أحواض لكل مكرر من المكيررات اليمعث أي بواقيا حوض إ  تت من كل معاملة ست نباتات 

نبات للمكرر الواحد. علما ان االحواض والمكررات من صيلة عين بع يها بمميرات عر يها نصيف متير وان 
سيم عين كتيف الحيوض وتيم  43.0شتعت المعاملة الواحد  تنتظم في صف واحد تبعد األولا والسادسة مسافة 

 ط داخل األحواض.نصن شبكة الري بالتنقي
وتم الحصيول عليا معيدل درجيات الحيرار  العظميا والصيغرا والرطوبية النسيبية ومعيدل السيطو  

 (.3المبينة في )الجدول  3111الشمسي للعام 
 ( الجامكس( محتويات مستخلص األعشان البحرية )3الجدول )

Table (2): Contents of seaweed extracts (Algamix)  

 Macro nutrientes التسلسل Algamix التسلسل

4. 44 ٪K2O 4. 1.13-1.01 ٪N  

3. 1.34 ٪Mo  3. 1.111-1.134 ٪P2O5  

3. 40-44.0 ٪Organic material  3. 1.3-1.4 ٪S  

1. 4.1-31 ٪Protein  1. 1.31-1.30 Ca  

0. 41.0-40 ٪Carbohydrats  0. 1.11-1.41 ٪Mg  

4. 3-4 ٪Alginic acid 4. 1.11-1.14 Na  

1. 4.3-3.4 ٪Manitol    

 Regulators nutrientes  Micro nutrientes 

4. Cytokinins 4. ppm 31-31 Br  

3. Gibberellins 3. ppm 1.3-1.4 Co  

3. (IAA) Indol acetic acid 3. ppm 1-43 Cu  

1. Betainas  1. ppm 14-11 Fe  

  0. ppm 1.0-43 Mn  

  4. ppm 3-4 Zn  
 خ ت المعلومات من العبو  الخاصة بالمستخلص المنشس/أسبانيا.)*( أ

The information was taken from the special container of extract\Spain.  
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األمطار  هطولو السطو  الشمسيودرجات الحرار  العظما والصغرا والرطوبة النسبية  :(3الجدول )

3111ق للعام للحقل التابا لقسم البستنة وهندسة الحدائ
)*(.  

Table (3): Maximum and minimum temperatures and humidity, sunshine, rainfall 

for the field belong to horticulture and landscape department 2009. 

 

 األشهر
Months  

 3111العام 

 معدل درجات الحرار  م  
 معدل الرطوبة النسبية ٪
Humidity average  

 عدل السطو  الشمسيم
 ساعة/يوم

Sunshine average 

األمطار  هطول
 )ملم(

Rain full 
 الصغرا
Min.  

 العظما
Max. 

January  0.31 41.31 41 41.13 1.114 

February  0.41 41.41 43 41.11 31.11 

March  1.01 41.11 41 44.31 31.41 

April  44.11 30.11 03 43.30 30.11 

May  41.31 31.31 31 43.01 -- 

June  33.41 11.31 34 41.31 -- 
July  34.31 13.31 31 43.41 -- 

August  33.11 14.11 31 43.31 -- 
September  34.41 31.11 31 43.43 4.01 

October  40.11 33.31 13 44.41 43.31 

November  1.01 33.01 03 41.43 34.31 

December  3.41 41.11 43 1.10 14.01 

  أخ ت المعلومات من الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي/ دائر  أنواء الموصل.)*( 
Iraqi Meteorological Organization and Seismology\ Nineveh Meteorological Office.  

 

و ليك  سم من مستوا سط  التربة لتعفي قطا منطقة التياج 41حصدت النباتات علا ارت ا   :حصاد النباتات

. و يعت بعيد  ليك فيي أكيياس ورقيية ألخي  أوزانهيا الرطبية )الشيحات  في مرحلة التزهير التام لكيع النيوعين
وج  ييت  3111تشييرين الميياني ميين عييام  40والخري ييية فييي  أن 40تييم حصيياد الحشيية الصييي ية فييي و(. 4111

فيي غيرف مكي ية وة الصيي ية  ( يوم للحشي40-1مباشر  و لك ب رشها في المختبر لمد  ) النباتات بعد حصادها
األوراق  فصيلت  وبعد التج يف للحشة الخري ية يوم 31م لمد  ° 31-30تابعة لقسم البستنة علا درجة حرار  

النباتية عن السيقان وطحنت بمطحنة كهربائية محلية الصنا مم ح ظت العينات في قناني غامقية محكمية الغليق 
 (.  3113وآخرون   Consueloلحين اجراء عملية االستخعص )

 تييييم اسييييتخعص الزيييييت الطيييييار لنبييييات النعنييييا  بطريقيييية التقطييييير البخيييياري: اسععععتخالص الزيععععت الطيععععار
 Steam distillation method  والموصيوفة فيي دسيتور األدويية البريطيانيAnonymous   4101لعيام  

 منهييا فييي الييدورقغييم  01و ييا للزيييت الخ يييف وبعييد تج يييف العينييات  Clevengerإ  تييم اسييتخدام جهيياز 
 funnelتم فصل الزيت المتقطر باستخدام قما ال صيل و  مل من الماء االعتيادي 111إليها وأ يف  الحجمي

Sparatory  فيهيا  المتبقييااليمر  ويبخرالعليا منها تؤخ  إ  ين صل إلا طبقتين االيمر  باستخداممرحلتين علا 
فييي قنيياني  الزيييت و يياي مييم   evaporator vacuum Rotary( RVEباسييتخدام جهيياز المبخيير الييدوار )

فحص وتشخيص نوعية وكمية  اجراء م في المعجة لحين°1غامقة اللون  ات غطاء محكم علا درجة حرار  

   ال عالة. همواد
الغعازي  –تشخيص عدد من المركبعات الفعالعة لزيعت نعوعي النعنعاع باسعتخداة تقنيعة كروماتوارافيعا السعائم 

(GLC) :ايية ال صيل والتقيدير الكرومياستخدمت تقن( توغرافيGLC  لتقيدير نوعيية وكميية الزييوت الطييار )

في أوراق نبات النعنا  بنوعيم باعتبارها طريقة دقيقة ومتخصصة في فصيل الزييوت الطييار  نوعيا  وكميا   إ  
ن الزييت وقيد مي 1µوتيم حقين لتخ يف نما ج الزيت الطيار  ا  م يب ether Diethylل ياستعمل االيمر منائي االم

( لهيي ه المركبييات ومقارنتهييا مييا قيييم زميين Rtال عاليية باالعتميياد علييا قيييم زميين االحتجيياز ) مشخصييت مركباتيي
(. وحسييين ظيييروف ال صيييل 3113وآخيييرون   Consueloو Jens  3113)االحتجييياز للمركبيييات القياسيييية 

 (. 1المو حة في )الجدول 
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( للزيوت الطيار  في أوراق نبات GLCالغازي ) - ظروف ال صل لكروماتوغرافيا السائل :(1الجدول )
  Mentha piperitaو  Mentha spicataالنعنا  

Table (4): The condition of separating gas-liquid chromatography for volatile oils in 

the leaves of Mentha spicata & Mentha piperita  

 

 °Primary temp. of column 100 Cدرجة حرار  العمود االبتدائية 

 °Final temp. of column 250 Cدرجة حرار  العمود النهائية 

  Temp. height average 5 C°/minمعدل ارت ا  درجة الحرار  

 °Detector temperature   300 Cدرجة حرار  الكاشف 

  Carrier gas 40 ml\minمعدل جريان غاز الهليوم الحامل 

 Internal diameter 3m×1/8 inchالقطر الداخلي × طول أبعاد العمود: ال

 On column injection 1 µlحقن مباشر علا العمود 

 Liquid phase 3% SE-30الطور السائل 

 Solid phase Mesh 120-100 (Teflon)الطور الصلن 

 Attenuation 1 Mvحساسية لجهاز 

 Flame ionization detector FID باللهن المتسين نو  الكاشف

 
 

 النتائج والمناقشة
( وكيي لك بيييان النسييبة المئوييية GLC-Chromatogramsتييم الحصييول علييا مخططييات التحليييل )

 Camphor  Menthone  Menthylلتواجييد خمييس مركبييات فعاليية فييي زيييت كييع النييوعين وهييي مركيين 

acetate  Menthol  Thymol  بييات القياسييية لزيييت ( ان المرك0)الجييدول وتشييير النتييائت المو ييحة فييي
  4( دقيقية عليا التيوالي )الشيكل 1.43  4.41  4.11  0.14  0.1نوعي النعنا  قيد ظهيرت بيزمن احتجياز )

 المنمييون( التييي ظهييرت بهييا هيي ه المركبييات  إ  يبييدأ مركيين Rtرتبييت حسيين زميين االحتجيياز ) (.0  1  3  3
Jens (3113 )يمول وهي ا يت يق ميا ميا  كيره والمنميول ميم الميابالظهور أوال  مم يتبعيم مركين خيعت المنماييل 

تييسميرا  كبيييرا  علييا تركييين  ontogenyان لمرحليية نمييو النبييات . (0)الجييدول ( 3111وآخييرون ) Derwichو

 هالزيوت الطيار  ل لك يعتبر وقت الحصاد واحدا  من أهيم العواميل الميؤمر  عليا مكونيات الزييت ونسين ميواد
 Mentha piperita( ان موعيد حصيياد نبيات النعنيا  ال ل ليي 3111)وآخيرون  Scavroniال عالية فقيد وجيد 

يييوم ميين  11بعييد  ٪13.33المييواد ال عاليية المستخلصيية منييم  إ  بلغييت نسييبة مركيين المنمييول يييؤمر علييا نسيين 
  1.10يييوم  أمييا نسييبة مركيين المنمييون فقييد بلغييت ) 431بعييد  ٪44.31يييوم و  441بعييد  ٪31.14الزراعيية  

 ٪(11.41  14.11  30.14لي  فييي حييين بلغييت نسييبة مركيين خييعت المنمايييل )علييا التييوا ٪(4.11  4.13

وييؤمر عيدد ميرات الحي  أي يا فيي النسين المئويية لتواجيد الميواد ال عالية لنبيات النعنيا  وعلا التوالي أي يا . 
( ان نسبة مركن المنمول تتناقص تيدريجيا وصيوال  للحشية المالمية 3113) Ozguvenو Ozelال ل لي فقد وجد 

(٪ علييا التييوالي  فييي حييين ان مركيين 31.13و  34.11٪ مقارنيية بالحشييتين االولييا والمانييية )33.00بلغييت و
والمانيية  األوليا٪ مقارنية بالحشيتين 4.43خعت المنمايل قد ازدادت نسبتم تدريجيا وصوال  للحشة المالمة وبلي  

فييي الحشيية الصييي ية  لتركيييزه أعلييا نسييبة مئوييية( ان المنمييول قييد سييجل 0)الجييدول يبييين (٪. 3.11و  3.01)

مقارنة ما بقيية المركبيات ال عالية األخيرا لجمييا مسيتويات التسيميد ومعيامعت الير   يلييم مركين الميايمول 
  ونييال٪ فييي نباتييات 33.01لمنمييول ا تركيييز  وقييد بليي  الكييافوروالمنمييون وأخيييرا المييركبين خييعت المنمايييل مييم 

( 4 الشيكل( )N2ما التسميد بالمسيتوا الماليث ) 4-لتر.مل 4تركيز المعاملة بالمستخلص البحري  (m1)ال ل لي 
لقد ساعد اليوم الطويل عليا  .٪1.114في المستوا ن سم التي أعطت نسبة بلغت  m1cقياسا  بمعاملة المقارنة 

( ان 4144وآخيرون ) Alice فقيد  كيرزياد  النمو وصاحن  لك زياد  المحتوا الكلي من التربينات االحادية 

 أدتاء الحيييوي وايييض المركبييات التربينييية وخاصيية االحادييية لنبييات النعنييا  تتييسمر بالعوامييل البيئييية. فقييد البنيي
زيياد  إليا ( 3ظروف اليوم الطويل ودرجات الحرار  المستخدمة في التجربة خيعل الحشية الصيي ية )الجيدول 

 Holtzelو Grahle فقيد  كير  ارنسبة المركبات ال عالة )المايمول والمنميون( مين خيعل تشيجيا عمليية االزهي
( ان عدد ساعات اال اء  الطويلة تعطي مستويات عالية مين مركين المنميون للزييت المسيتخلص مين 4143)
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 فييان درجة الحرار  تيؤمر تيسميرا كبيير   كراLeopold (4100 )و Biggs واننبات النعنا  ال ل لي.  أوراق

 .    ال ل ليولمواد ال عالة للنونسبة ا التزهير وك لك حاصل الزيتو نمو الحاصل
 كالمعاميل بحيامض الجبرلييالنيو  األخ ير  ا( فقيد أعطيN1) أما النباتات المسيمد  بالمسيتوا المياني

 (m1)   ال ل ليييو٪  يليهييا ر  نباتييات النيي30.43مركيين المنمييول بلغييت لأعلييا نسييبة  4-لتيير.ملغييم 01تركيييز 
إ  تيؤدي المعاملية بيالجبرلين ٪. 31.11 ركييز مقيدارهت تأعطيالتيي  4-ملغم.لتر 411تركيز  كبحامض الجبرلي

التممييل ال يوئي التيي تقيود إليا تخلييق الزييوت وتجميعهيا وان التيسمير ينحصير عليا عملييية  ةإليا زيياد  عمليي
قليل مين نسين  (N3للتسيميد ) جيد ان المسيتوا الرابياوفيي حيين  (.4111وآخيرون   Singhاألييض األوليي )

( ان التسيميد بالمسيتوا العيالي 3141وآخيرون ) Anwar إ   كيري المسيتويات  مقارنة ما بياق وجود المنمول
أعطييا اليير  بحييامض  بينمييا.  M.arvensisقلييل ميين نسييبة تواجييد مركيين المنمييول لنبييات النعنييا  اليابيياني 

٪ عنيد 41.01مركين المنميول بلي  ل تركييزأعليا  (m1)   ال ل لييولنباتات الني 4-ملغم.لتر411تركيز  كالجبرلي
٪ في عينات الزيت المسيتخلص مين نباتيات 44.41 لم تركيز. أما مركن المايمول فقد بل  أعلا ن سمتوا مسال

للنباتييات غييير  m2cقياسييا  بمعامليية المقارنيية  (N3)المسييمد  بالمسييتوا الرابييا  m2cالمقارنيية للنييو  األخ يير 
 التي لم يظهر فيها المركن.  (N0المسمد  )

( قيد زاد مين النسيبة N3لتسيميد )لان المسيتوا الرابيا ( 0ي )الجيدول في حين تو   النتائت المبينة ف
( m2األخ يير )٪ فييي الزيييت المسييتخلص ميين نباتييات النييو  44.11مركيين المنمييون إ  بلغييت لتركيييز المئوييية 
بالمسيتوا ن سيم التيي  m2c( قياسا  بنباتات المقارنية N0وغير المسمد  ) 4-مل.لتر 4تركيز  الجامكسبالمعاملة 

معيامعت الظهير بتراكييز قليلية فيي هي ه الحشية لجمييا فقيد مركن خعت المنماييل  ماوأ. ر فيها المركنلم يظه
٪ فيي الزييت المسيتخلص مين 4.11 الي ي بلي  (N1للتسيميد )ليم فيي المسيتوا المياني  تركيزالر  وكان أعلا 

( 3141وآخيرون ) Anwar. لقد وجيد 4-ملغم.لتر 411تركيز  ك  ال ل لي المعاملة بحامض الجبرليونباتات الن
ميين النسييبة  قييد زادكغم/لتير لنبييات النعنييا  اليابيياني  311ان التسيميد بالمسييتوا العييالي ميين السييماد النتروجينييي 

مركن خعت المنماييل ألصيناف عدييد  منيم. وكي لك  لوجودقلل النسبة المئوية ركن المنمون وم لوجودالمئوية 
إليا ( 3144وآخيرون ) Zniniأشار فلقد  .(1  1 )الشكلعامعت مالبتراكيز قليلة لجميا  الكافورظهر مركن 

  األخ ر  إال ان تشخيص ه ا المركن في نبات النعنا  كان أحيد النتيائت ومركن الكافور في زيت الن وجود
المهمة لعدم توفر البحوث التي تؤيد تشخيص مركن الكافور فيي النيو  ال ل ليي. ومين هنيا تبيرز أهميية الزييت 

   ال ل لي واألخ ر قيد الدراسة. ينستخلص من النوعالطيار الم
( GLC( والمخططات الخاصية بقيياس الميواد ال عالية بجهياز )4وتبين النتائت المو حة في )الجدول 

أحتيوا عليا أعليا قيد ان الزيت الطييار المسيتخلص مين أوراق نباتيات النيو  ال ل ليي وكي لك النيو  األخ ير 
منمايل والمنمول لجمييا مسيتويات التسيميد مقارنية ميا المركبيات األخيرا  مركبي خعت التركيز نسبة مئوية ل

(  ف يي نباتيات النيو  N1يلي  لك مركن المايمول إ  ازدادت نسبة هي ين الميركبين بالمسيتوا المياني للتسيميد )
 4تركييز  الجيامكس٪ عنيد الير  ب41.31٪ ومركن المنميول 01.14مركن خعت المنمايل تركيز ال ل لي بل  

  فقييد كييان ل عييل االوكسييينات والسييايتوكانينات والجبرلينييات الموجييود  فييي مستخلصييات االعشييان 4-.لترمييل

البحرية األمر في تركين الزيوت الطيار  ومواص اتها مين خيعل زيياد  تراكييز النتيروجين وال سي ور الميؤمر  
-ملغم.لتير 411ركيز (. بينما أعطا الر  بحامض الجبرليك تHunter  3114و Butlerفي ص ات الزيت )

هيي ه النسييبة لمركيين المنمييول إ  بلغييت  تزداداو٪ لمركيين خييعت المنمايييل 33.31بلغييت  نسييبة للتركيييز أقييل 4
٪ 14.01٪ و41.04أعليا نسيبة بلغيت  m2c٪  أما بالنسبة للنو  األخ ر فقد أعطت معاملة المقارنة 41.41

 لمركن خعت المنمايل والمنمول علا التوالي. 
 لتركييزنسيبة ( أعطيا أقيل N3( ان التسيميد بالمسيتوا الرابيا )4النتيائت فيي )الجيدول  بينما أو حت

٪ لمركيين المنمييول عنييد اليير  1.44٪ لمركيين خييعت المنمايييل و41.31هيي ين المييركبين للنييو  ال ل لييي بليي  
   أما في النو  األخ ر فقد أعطا الر  بحيامض الجبرلييك تركييز4-ملغم.لتر 411بحامض الجبرليك تركيز 

٪ 34.10٪ لمركيين خييعت المنمايييل و31.11بليي   تركيييز (N3) مييا التسييميد بالمسييتوا الرابييا 4-ملغم.لتيير 01
٪ لمركين خيعت 0.11٪ و3.03 تركييز مقيدارهالتي أعطت  m2cلمركن المنمول مقارنة ما معاملة المقارنة 

 المنمايل والمنمول علا التوالي. 
المشيخص بنسييبة عاليية فييي الزييت المسييتخلص ميين ومين الجييدير بالي كر ان مركيين خيعت المنمايييل و

٪ يليهيا النيو  01.14ال ي كانت أعلا نسبة ليم فيي زييت النيو  ال ل ليي ق نباتات النو  ال ل لي واألخ ر أورا
٪ ال ي لم يشخص به ه النسبة المرت عة في الزيت المستخلص من نباتيات النعنيا  ال ل ليي فيي 33.31األخ ر 
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( فيي 3114وآخيرون ) Behnamالي ي درسيم نسبة مئوية لم فيي النيو  ال ل ليي  دراسات عديد  وبلغت أقصا
 ( في تركيا. 3113) Ozguvenو Ozel ال ي درسم٪ 0.41٪ وبنسبة 33.13ايران التي بلغت 

 Abdullah اليي ي درسييموت وقييت نسييبة مركيين خييعت المنمايييل فييي النييو  األخ يير علييا النييو  
هيي ا يييدفا إلييا االعتقيياد بييسن الظييروف البيئييية واسييتخدام التسييميد ٪ و34.10التييي بلغييت فييي باكسييتان ( 3111)

قيد سياعدت عليا تخلييق هي ا المركين بنسيبة عاليية فيي زييت النعنيا   الجيامكسومعيامعت الير  بيالجبرلين و
ال ل لي واألخ ر  وبما أن ه ا المركن يعود من الناحيية الكيميائيية إليا مجموعية االسيترات وهيي المجموعية 

ونكهية الزييوت الطييار  لي ا تبيرز أهميية الزييت البيية العظميا مين المركبيات المسيؤولة عين رائحية التي لهيا الغ
الطييار المسيتخلص مين أوراق كيع النيوعين قييد الدراسية خاصيية وان هي ا المركين ليم يشيخص بنسيبة عاليية فييي 

 المدروسة في مناطق مختل ة جغرافيا . Menthaزيوت األنوا  األخرا من نباتات الجنس 
( ميا الير  بحيامض الجبرلييك N1فيما يخص مركن المايمول فقد أعطا التسميد بالمستوا الماني )و

٪ مقارنية ميا بقيية مسيتويات التسيميد لوحيدها أو 43.10ه ا المركن بلي  تركيز لأعلا  4-ملغم.لتر 411تركيز 
اكييز قليلية جيدا فيي ف ع عن ان مركن الكافور قد ظهير بتر( 41  1الشكل )عند تداخلها ما معامعت الر  

 (. N0المستويات األربعة من التسميد وتركز ظهوره في النباتات غير المسمد  )
 

تراكيز عدد من في  الجامكستسمير مستويات مختل ة من النتروجين والر  بحامض الجبرليك و :(0الجدول )
  الصي ية  للحشة GLCتقانة ب M. spicata (m2)و M. piperita (m1)المواد ال عالة لنوعي النعنا  

Table (5): Effect of various levels of nitrogen and spraying with gibberellic acid and 

algamix in concentration number of active constitutes for two species of  M. piperita 

(m1) & M. spicata (m2) by GLC for summer harvest  

 
 يةالمركبات الزيت

Oil compounds  
 مايمول

Thymol 
 منمول

Menthol 
 خعت المنمايل

Menthyl acetate 
 منمون 

Menthone  
 كافور 

Camphor 

Standard Rt (min.) 1.43 4.41 4.11 0.14 0.11 

مستوا 
 نتروجين

Level N 

 المعامعت 
Treatment 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
*Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
حتجاز اال

Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

N0 

Control  m1c 1.101 1.31 1.114 4.31 ** ** 4.00 0.41 1.113 0.11 

GA3 100 m1g2 ** ** 41.00 4.34 ** ** ** ** ** ** 

Algamix 1 m1x1 1.11 1.13 1.301 4.41 1.010 4.41 4.11 0.41 1.133 0.11 

Control  m2c ** ** 31.14 4.03 ** ** ** ** 1.110 0.11 

GA3 50 m2g1 1.104 1.14 1.334 4.11 1.143 4.11 1.110 0.11 ** ** 

Algamix 1 m2x1 4.14 1.11 ** ** ** ** 44.11 0.04 ** ** 

N1 

Control  m1c 41.10 1... 1.14 4.33 ** ** 41.133 0.11 1.13 0.13 

GA3 100 m1g2 4.114 1.34 31.11 4.31 4.114 4.44 3.13 0.43 ** ** 

Algamix 1 m1x1 1.31 1.01 1.411 4.31 1.114 4.13 4.11 0.13 ** ** 

Control  m2c ** ** 1.113 4.03 ** ** ** ** 1.11 0.11 

GA3 50 m2g1 ** ** 30.43 4.11 ** ** ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 0.14 1.43 41.11 4.41 ** ** 1.411 0.41 ** ** 

N2 

Control  m1c 1.113 1.10 1.114 4.40 1.114 4.43 1.411 0.11 ** ** 

GA3 100 m1g2 1.343 1.31 1.114 4.14 ** ** 1.031 0.11 ** ** 

Algamix 1 m1x1 3.144 1.41 33.01 4.41 ** ** ** ** ** ** 

Control  m2c 1.11 1.31 1.141 4.11 ** ** 1.331 0.43 ** ** 

GA3 50 m2g1 1.41 1.33 41.14 4.10 ** ** 1.331 0.41 ** ** 

Algamix 1 m2x1 3.43 1.13 44.11 4.31 1.331 4.10 ** ** ** ** 

N3 

Control  m1c ** ** 1.310 4.41 ** ** ** ** ** ** 

GA3 100 m1g2 ** ** 41.01 4.11 ** ** 1.433 0.11 ** ** 

Algamix 1 m1x1 1.011 1.31 1.110 4.41 ** ** 1.411 0.33 1.114 0.40 

Control  m2c 44.41 1.43 ** ** ** ** 41.11 0.13 ** ** 

GA3 50 m2g1 1.114 1.34 ** ** ** ** 1.114 0.44 1.113 0.30 

Algamix 1 m2x1 1.310 1.11 1.130 4.14 1.131 4.11 1.031 0.11 ** ** 

   *Rt  :Retention time  
 ** .The compound is not found                                                                                  .وجود المركن** عدم 
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في تراكيز عدد من المواد  امكسالجتسمير مستويات مختل ة من النتروجين والر  بحامض الجبرليك و :(4الجدول )
 الخري ية   للحشة GLCتقانة ب M. spicata (m2)و M. piperita (m1)ال عالة لنوعي النعنا  

Table (6): Effect of various levels of nitrogen and spraying with gibberellic acid and 

algamix in concentration number of active constitutes for two species of  M. piperita 

(m1) & M. spicata (m2) by GLC for autumn harvest  

 

 المركبات الزيتية
Oil compounds  

 مايمول
Thymol 

 منمول
Menthol 

 خعت المنمايل
Menthyl 

acetate 

 منمون 
Menthone  

 كافور 
Camphor 

Standard Rt min. 1.43 4.41 4.11 0.14 0.11 

مستوا 
 وجيننتر

Level N 

 المعامعت 
Treatment 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.)* 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

 التركيز٪
Conc. 

زمن 
االحتجاز 
Rt(min.) 

N0 

Control  m1c 1.11 1.11 1.31 4.34 1.414 4.11 ** ** 1.113 0.44 
GA3 100 m1g2 1.41 1.34 1.13 4.34 4.31 0.11 ** ** 1.111 0.31 

Algamix 1 m1x1 1.41 1.30 4.31 4.11 3.44 0.11 1.114 0.43 1.143 0.33 
Control  m2c 1.01 1.41 41.43 4.30 3.34 0.11 ** ** 1.14 0.41 
GA3 50 m2g1 ** ** 1.41 4.11 1.100 4.14 ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 ** ** 1.441 4.11 1.143 4.33 ** ** 1.114 0.11 

N1 

Control  m1c ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
GA3 100 m1g2 0.11 1.31 41.41 4.01 33.31 0.14 ** ** 1.11 0.10 

Algamix 1 m1x1 43.10 1.44 41.31 4.14 01.14 0.10 ** ** ** ** 
Control  m2c 3.44 1.13 14.01 4.11 41.04 4.11 ** ** ** ** 
GA3 50 m2g1 ** ** 4.00 4.04 3.13 4.10 ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 ** ** ** ** 1.31 4.11 ** ** ** ** 

N2 

Control  m1c 1.13 1.13 4.41 4.31 4.14 0.11 ** ** ** ** 
GA3 100 m1g2 ** ** 1.43 4.01 3.10 0.11 ** ** ** ** 

Algamix 1 m1x1 ** ** 1.13 4.33 ** ** ** ** 1.113 0.11 
Control  m2c ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
GA3 50 m2g1 ** ** 1.11 4.31 ** ** ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 ** ** 1.131 4.34 1.13 4.10 ** ** ** ** 

N3 

Control  m1c ** ** 1.13 4.33 1.11 4.41 ** ** ** ** 
GA3 100 m1g2 1.01 1.11 1.44 4.31 41.31 0.11 ** ** 1.44 0.33 

Algamix 1 m1x1 ** ** 3.31 4.31 4.13 0.11 ** ** 1.31 0.44 
Control  m2c 1.14 1.41 0.11 4.43 3.03 4.11 1.14 1.34 ** ** 
GA3 50 m2g1 3.31 1.11 34.10 4.41 31.11 4.13 ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 1.110 1.11 1.14 4.14 1.13 4.11 ** ** ** ** 

   *Rt  :Retention time  
 ** .The compound is not found                                                                          ** عدم وجود المركن.

 

الحشييتين الصييي ية والخري ييية ان الحشيية الصييي ية قييد ( لمقارنيية 1تو يي  النتييائت المبينيية فييي )الجييدول 
 4تركييز  الجامكس( المعاملة بm2٪ في نباتات النو  األخ ر )44.11أعطت أعلا نسبة لتركيز المنمون بل  

فييي  m2c٪ لمركيين المييايمول فييي نباتييات المقارنيية للنييو  األخ يير 44.41( ونسييبة N0للمسييتوا ) 4-مييل.لتر
٪ فيي 1.31(. وأما الحشة الخري ية فقد سجلت أعليا تركييز لمركين الكيافور بلي  N3المستوا الرابا للتسميد )

نسييبة (. وN3فييي المسييتوا الرابييا للتسييميد ) 4-مييل.لتر 4تركيييز  الجييامكسنباتييات النييو  ال ل لييي المعامليية ب
ي في 4-ميل.لتر 4تركييز  الجيامكسالمعاملية ب( m1فيي نباتيات النيو  ال ل ليي )لمركن خيعت المنماييل ٪ 01.14

 m2c٪ في نباتات المقارنة للنيو  األخ ير 14.01( وظهر مركن المنمول بنسبة N1المستوا الماني للتسميد )
 (. N1في المستوا الماني للتسميد )
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ميين المركبييات ال عاليية للزيييت قيييد الدراسيية ربمييا يعييود إلييا  األوراقان هيي ه االختعفييات فييي محتييوا 
. ف يي الدراسية التيي اجرييت مين قبيل تسمر النباتات بالظروف البيئيةاالختعفات في المسارات األي ية كنتيجة ل

Aflatuni ( لمقارنيية معميية 4111وآخييرون ) ميين النعنييا  نامييية تحييت ظييروف مختل يية ميين ال ييوء  أنييوا

 فييان كمييية الحاصييل والنسييبة المئوييية للزيييت تكييون أعلييا فييي منطقييةهنغاريييا وفنلنييدا  والحييرار  لمنطقتييين همييا
لتوفر درجة الحرار  المعئمة وسياعات ا ياء  كافيية لنميو النبيات فلقيد وجيد ان عيدد  ما فنلندامقارنة  هنغاريا

سيياعات اال يياء  ودرجيية الحييرار  المعتدليية فييي الحشيية الخري ييية سيياعدت علييا انتيياج مركبييي خييعت المنمايييل 
ان  (4111وآخييرون ) Voirin كيير  فقييد. (٪ علييا التييوالي14.01و  01.14والمنمييول بنسييبة عالييية بلغييت )

قديميية بعيد تجمييا أو تسياعد علييا انتياج المركيين الطييار خيعت المنمايييل فيي االوراق الاعتيدال درجية الحييرار  
 لك مركين المنميول ليان انتاج الزييت الطييار ييزداد عنيد اعتيدال درجية الحيرار  فيرت يا تبعيا  و .تراكم المنمول

 .  (4111  الشحات) ومشتقات االستر للزيت العطري
 

  M. piperita (m1)لنوعي النعنا  أعلا النسن المئوية لتراكيز عدد من المواد ال عالة  :(1الجدول )
 GLCتقانة ب الجامكسو مستويات مختل ة من النتروجين وحامض الجبرليك باستخدام M. spicata (m2)و

 الخري ية تين الصي ية وللحش
Table (7): High percentage ratio of concentration for number of active constituents 

of two species of  M. piperita (m1) & M. spicata (m2) uses various levels of nitrogen, 

gibberellic acid and algamix by GLC for summer and autumn harvest  
 

 المركبات الزيتية
Oil compounds  

 مايمول
Thymol 

 منمول
Menthol 

 لخعت المنماي
Menthyl acetate 

 منمون 
Menthone  

 كافور 
Camphor 

Standard Rt min. 1.43 4.41 4.11 0.14 0.11 

مستوا 
 نتروجين

Level N 

 المعامعت 
Treatment 

 التركيز٪
Conc. 

 الحشة
Har. 

 التركيز٪
Conc. 

 الحشة
Har. 

 التركيز٪
Conc. 

 الحشة
Har. 

 التركيز٪
Conc. 

 الحشة
Har. 

 التركيز٪
Conc. 

 الحشة
Har. 

N0 

Control  m1c 1.11 3 1.31 3 1.414 3 4.00 4 1.113 4 

GA3 100 m1g2 1.41 3 41.00 4 4.31 3 ** ** 1.111 3 

Algamix 1 m1x1 1.11 4 4.31 3 3.44 3 4.11 4 1.133 4 

Control  m2c 1.01 3 41.43 3 3.34 3 ** ** 1.14 3 

GA3 50 m2g1 1.104 4 1.334 4 1.143 4 1.110 4 ** ** 
Algamix 1 m2x1 4.14 4 1.441 3 1.143 3 44.11 4 1.114 3 

N1 

Control  m1c 41.10 4 1.14 4 ** ** 41.133 4 1.13 4 

GA3 100 m1g2 0.11 3 31.11 4 33.31 3 3.13 4 1.11 3 

Algamix 1 m1x1 43.10 3 41.31 3 01.14 3 4.11 4 ** ** 

Control  m2c 43.11 4 14.50 3 41.04 3 1.131 4 ** ** 
GA3 50 m2g1 ** ** 30.43 4 3.13 3 ** ** ** ** 

Algamix 1 m2x1 0.14 4 41.11 4 1.31 3 1.411 4 ** ** 

N2 

Control  m1c 1.113 4 4.41 3 4.14 3 1.411 4 ** ** 
GA3 100 m1g2 1.343 4 1.114 4 3.10 3 1.031 4 ** ** 

Algamix 1 m1x1 3.144 4 33.01 4 ** ** ** ** 1.113 3 

Control  m2c 1.11 4 1.141 4 ** ** 1.331 4 ** ** 

GA3 50 m2g1 1.41 4 41.14 4 ** ** 1.331 4 ** ** 

Algamix 1 m2x1 3.43 4 44.11 4 1.331 4 ** ** ** ** 

N3 

Control  m1c ** ** 1.310 4 1.11 3 ** ** ** ** 

GA3 100 m1g2 1.01 3 41.01 4 41.31 3 1.433 4 1.44 3 

Algamix 1 m1x1 1.011 4 1.110 4 4.13 3 1.411 4 1.31 3 

Control  m2c 44.41 4 0.11 3 3.03 3 41.11 4 ** ** 

GA3 50 m2g1 3.31 3 34.10 3 31.11 3 1.114 4 1.113 4 

Algamix 1 m2x1 1.310 4 1.14 3 1.131 4 1.031 4 ** ** 

1: summer harvest. 2: autumn harvest                                                                                        
 ** .The compound is not found                                                                        ** عدم وجود المركن.
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  GLC بتقانةالمشخص  الكافورالقياسي لمركن  المنحنا :(4الشكل )

Figure (1): Standard chromatogram for camphor identify by GLC  

 

 

 
  GLC بتقانةالمنحنا القياسي لمركن المنمون المشخص  :(3الشكل )

Figure (2): Standard chromatogram for menthone identify by GLC  
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  GLC بتقانةالمنمايل المشخص  خعت ا القياسي لمركنالمنحن :(3الشكل )

Figure (3): Standard chromatogram for menthyl acetate identify by GLC  

 

 

 
 GLC بتقانةالمنحنا القياسي لمركن المنمول المشخص  :(1الشكل )

Figure (4): Standard chromatogram for menthol identify by GLC  
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  GLC بتقانةالمنحنا القياسي لمركن المايمول المشخص  :(0شكل )ال

Figure (5): Standard chromatogram for thymol identify by GLC  

 
 

 
 للحشة الصي ية  GLC بتقانة m1x1n2لمعاملة ة باشخصالممنحنا المركبات ال عالة للزيت  :(4الشكل )

Figure (6): Chromatogram of active compounds for oil identify with treatment 

m1x1n2 by GLC for summer harvest  
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 للحشة الصي ية  GLC بتقانة m2cn1لمعاملة با المشخصةمنحنا المركبات ال عالة للزيت  :(1الشكل )

Figure (7): Chromatogram of active compounds for oil identify with treatment 

m2cn1 by GLC for summer harvest  

 

 
 للحشة الصي ية  GLC بتقانة m1x1n3لمعاملة المشخصة بامنحنا المركبات ال عالة للزيت  :(1الشكل )

Figure (8): Chromatogram of active compounds for oil identify with treatment 

m1x1n3 by GLC for summer harvest  
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 للحشة الخري ية  GLCبتقانة  m2x1n0ت ال عالة للزيت المشخصة بالمعاملة منحنا المركبا :(1الشكل )

Figure (9): Chromatogram of active compounds for oil identify with treatment 

m2x1n0 by GLC for autumn harvest  

 

 
 للحشة الخري ية   GLCبتقانة  m2cn3منحنا المركبات ال عالة للزيت المشخصة بالمعاملة  :(41الشكل )

Figure (10): Chromatogram of active compounds for oil identify with treatment 

m2cn3 by GLC for autumn harvest  
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ABSTRACT  
The current study is carried out the effect of Nitrogen fertilization in levels 

(0, 46, 92, 138) kg/h and spraying of gibberllic acid at concentration (0, 50, 100) 

ppm and the Algamix at concentration (1,2) ml/L in percentage ratio for 

concentration of some active constituents for the oil of two species of Mentha (M. 

piperita and M. spicata). The result was showed, that the samples of oil was 

contained the following compounds: (Camphor, Menthone, Menthyl acetate, 

Menthol and Thymol), using the Gas-liquid Chromatography technique (GLC). It's 

illustrated that the summer harvest was exceeded to gave the highest concentration 

of menthone compounds about 11.47% without fertilization (N0) with spraying of 

algamix at concentration 1 ml/L of M. spicata, as well as thymol compound about 

16.69% in fourth level of fertilization 138 kg/h with out spraying of M.spicata too. 

While, the autumn harvest was exceeded increasing percentage of camphor 

compound about 0.20% in the fourth level of fertilization 138 kg/h with spraying of 

algamix at concentration 1ml/L of M. piperita and Menthol compound which was 

presented 46.50% in the second level of fertilization 46 kg/h without spraying, and 

also Menthyl acetate at concentration 50.06% in the same level of fertilization of M. 

piperita with spraying of Algamix at concentration 1ml/L.  

Key word: Nitrogen fertilization, Gibberellic acid, Thymol, Menthol, Menthone, 

Mentha piperita & Mentha spicata.  
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 المصادر
ة. دار عيعء اليدين للنشير والتوزييا والترجمية  سيوريا  (. نباتيات وأزهيار منزليي3114تركي  و اح راشيد )

 دمشق. 
(. النباتيييات الطبيييية زراعتهيييا ومكوناتهيييا. دار الميييريخ للنشييير  الريييياض  4114حسيييين  فيييوزي طيييم قطييين )

 السعودية. 
 (. موسوعة النباتات الطبية والعطرية. الكتان الماني  مكتبة مدبولي للنشر  القاهر . 4114الدجوي  علي )

 (. "النباتات واالعشان الطبية". الطبعة األولا  مكتبة مدبولي  القاهر . 4114حات  نصر أبو زيد )الش

(. "النباتييات واالعشييان الطبييية". الطبعيية األولييا  دار مكتبيية الهييعل للنشيير  4111الشييحات  نصيير أبييو زيييد )

 مكتبة مدبولي  القاهر . 
 اعة قسم البساتين  جامعة حلن. (. اتصاالت شخصية. كلية الزر3111المحمد  خالد )
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