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 ممّخص  

 
وجرى , 2014تم جمع المجموع الخضري لنبات الريحان من منطقة مشتى الحمو من شيرتشرين األول لعام 

وتبين أن نسبة الزيت العطري , استخالص الزيت العطري بطريقة النقع باليكسان النظامي وبطريقة الجرف ببخار الماء
تم تحديد التركيب الكيميائي لمزيت العطري , من وزن العينة الثانية% 2,5و, من وزن العينة األولى% 2,7يساوي 

 مركبًا لمعينة 18التحميل سمح بتحديد .  وباختيار شروط  فصل مناسبةGC/MSبالتحميل باستخدام جياز ال
: وىذه المركبات في العينة األولى ىي, مركبًا بطريقة الجرف ببخار الماء11المستخمصة بالنقع باليكسان النظامي و

المركبات الييدروكربونية وىي , من وزن الزيت العطري% 21,22المركبات التربينية وىي ستة مركبات تشكل نسبة 
%, 18,96ومركبين ذو طبيعة استرية بنسبة , %2,32ويوجد مركب كيتوني ونسبتو , % 21,81سبعة وتشكل نسبة 
األلكانات : أما بالنسبة لمركبات العينة الثانية فيي%.14,8ومركب إيتيري بنسبة % 21,6ومادة فينولية نسبتيا 

مادة فينولية , %3,17ثالث مركبات تربينية بنسبة , من وزن الزيت العطري% 91,24الييدروكربونية وىي ستة بنسبة 
كما تبين أن لمزيت العطري المستخمص تأثيرًا مثبطًا لنمو الجراثيم %.1,62ومركب ايتيري بنسبة , %3,96بنسبة 

. العنقودية المذىبة بشكل أكبر من التأثير المثبط لمعصيات القولونية
 

 .الجرف ببخار الماء– استخالص – الزيت العطري -  نبات الريحان:الكممات المفتاحية
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  ABSTRACT    

 

 In October 2014, the collected air-green samples of Basil herb were gathered from 

the region of MashtaAlhulu in the ,Then the volatile oil from fresh samples was extracted 

with N-Hexane and other samples with steam distilled water, and we have found the 

percentage of the volatile oil in the first sample (N-Hexane) is 2,7% , and 2,5% in the 

second sample (steam distilled water). 

Suitable conditions were chosen to separate the components of the volatile oil by 

GC-MS and we noticed : 

- the first sample (extracted with N-hexane) contain 18 compounds, and they are: 

Six Terpenes compounds and they form 21.22%,Hydrocarbon compounds form 

21.8% from the total weight and they are 7 compounds, and one compound from Ketone 

class dicycle and its percentage is 2.32%,and two Ester compound and they form 18.96%, 

One phenolic compound and forms 21.60%, one Ether compound and forms 14.08%. 

-the volatile oil from the second sample (extracted with steam distilled water) 

contains 11 compounds, and they are: 

6 compounds belong to Hydrocarbon class and they are the main components in the 

volatile oil with a 91.24% of the oil total weight, One compoundfrom Ether class forms 

1.62%, one phenolic compound which forms 3.93%, and three Terpenes compounds and 

they form 3.17%. 

 

 

Key words: Ocimum Basilicum , Volatile oil, extraction, extraction by steam distilled 

water. 
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: مقدمة
تعد المعالجة بالزيوت العطرية من أىم المعالجات الحديثة التي أثبتت فعاليتيا في مكافحة الكثير من األمراض 

. ومن أىم ىذه الزيوت العطرية  نذكر الزيت المستخمص من  نبات الريحان, البدنية والذىنية والنفسية 
  Labiateae والفصيمة الشفوية  Basilicum ونوع Ocimum إلى جنسOcimumBacilicumينتمي الريحان
[ . 2]ويسمى بممك األعشاب حيث استخدم في الطب الممكي , [10] صنف زراعي 160ويوجد حاليًا أكثرمن 

,  قدم 10-1وطول النبات , [3]فأالوراق ناعمة ومجعدة , يتميز النبات بالسوق المتفرعة واألوراق المتعاكسة
. وأزىاره بيضاء وينمو في التربة الخصبة والرطبة وىو حّساس لمصقيع

حيث ان الزيت العطري المستخمص من نبات الريحان يستخدم في عدد كبير من : االستخدام االقتصادي
باإلضافة الستخدامو بشكل كبير في , مستحضرات التجميل ومستحضرات األسنان والعطور, المنتجات مثل الصوابين

. األطعمة والمشروبات
كما ويمتمك الريحان خواص مضادة لمحشرات وبالتالي يستخدم الزيت العطري في المستحضرات التجارية 

[. 3]الطاردة لمحشرات 
تم استخدام الريحان في الطب التقميدي في كل أنحاء العالم حيث استخدم في البرازيل : االستخدامات الطبي

. كما استخدم في اليند والسودان ألمراض الطفيميات الجمدية, كمضاد لمروماتيزم وألمراض الكمى
واستخدم في الطب الصيني لعالج مشاكل الكمى وتقرحات المثة كما استخدم كمادة مرقئة أثناء الوالدة 

. واضطرابات الحيض
 حالة مرضية لكن 100ويقال أنو استخدم في عالج أكثر من,  استخدام طبي50 أكثر من O.Bإن لمريحان 

. العديد من ىذه الحاالت تعتبر تقميدية ولم يتحقق منيا في الدراسات واألبحاث العممية
وىناك بعض االستخدامات التي درست فعاليتيا عمى حيوانات التجربة ومنيا أن أوراق الريحان منشطة لخمائر 

وفعالية مضادة لمفيروسات , كما وليا خواص تساعد في شفاء الجروح, السيتوكروم بما تحتويو من شوارد معدنية
[. 1,6,8]والبكتريا وذلك الحتوائيا عمى مركبات الفينوالت 

ولو خواص مانعة لتكدس , [15,14,12]كما وأن لمزيت العطري فعالية في نزع الجذور الحرة ومضاد لألكسدة 
ولو تأثيرات مضادة ,  [8,7,6,13]ومثبط لخميرة الكولين إستيراز , وخواص مضادة لمتشنج, الصفيحات الدموية

[. 7]لمختالج وذات تأثير ميدئ 
كما وأن لمزيت العطري تأثير مضاد لمبكتريا حيث يؤثر في سالالت جرثومية مختمفة وعمى فطور مبيضات 

[. 1,5]المبيض 
باإلضافة الى أنو , [8]ومن تأثيراتو أيضًا أنو يثبط الخاليا السرطانية حيث استخدم لسرطان الفم وسرطان الدم 

 [.9]فعال في حماية الكبد من السمية الناتجة من تناول األدوية المختمفة 
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 :أهمية البحث وأهدافه
: هدف البحث- 

التي تم جمعيا من منطقة  (الحبق) ييدف ىذا البحث إلى استخالص الزيت العطري من أوراق نبات الريحان 
باإلضافة , مشتى الحمو ومقارنة استخالص الزيت العطري بطريقة النقع اليكسان النظامي وبطريقة الجرف ببخار الماء

. إلى دراسة تأثير الزيت العطري المستخمص عمى جراثيم العنقوديات المذىبة والعصيات القولونية
:  أهمية البحث

تنبع أىمية ىذا البحث من دراسة مكونات الزيت العطري المستخمص من أوراق نبات الريحان وتقييم فعالية 
ودراسة اختالف نسب المكونات , االستخالص باستخدام النقع باليكسان النظامي وباستخدام طريقة الجرف ببخار الماء

يجاد الطريقة المثمى الستخالصو باإلضافة إليجاد تاثير الزيت المستخمص , الموجودة  في ىذا الزيت بكمتا الطريقتين وا 
. عمى جراثيم العنقوديات المذىبة والعصيات القولونية

 
: هق البحث وموادائطر

: األجهزة
 -Shemadzo- GC/MS:  من نوعGC/MSجياز مطياف الكتمة مربوط بكروماتوغرافيا غازية - 1

Qp5050 
 ياباني الصنع   Atago Polax-2L: جياز مقياس الدوران النوعي من نوع- 2

 حوامل مصنفرة لمعمل   -2جياز تقطير موصول عمى مبرد صاعد               - 1:  األدوات
. بياشر-4طرق االستشراب عمى الطبقة الرقيقة                - 3            

    إيتر نقي طبي                       ماء مقطر Mereckإيتانول مطمق شركة :المواد
 Mereck   خالت االيتيل شركة Mereckكموروفورم نقي شركة 

:  طرق  البحث
:  االستخالص

من مدينة مشتى الحمو من شير , بعد تحديد ىويتو- أوراق الريحان -(اليوائي) تم جمع المجموع الخضري:أوالًال 
 ساعة بدرجة 72غ من أوراق الريحان ونقعت باليكسان النظامي لمدة 50حيث تم أخذ , 2014تشرين األول لعام 

وأعيدت العممية عدة مرات حتى الحصول عمى أكبر قدر ,ثم نقمت الخالصة ورشحت عمى قمع بوخر, حرارة المخبر
 .ممكن من الخالصة النباتية

, بعدىا تم تبخيرالمحل من الرشاحة  بواسطة المبخر الدوار وتحت الضغط المنخفض لمحصول عمى الخالصة
. ووضعت في فيال مناسب وحفظت في البراد

ثم وضعت بتماس مع الماء واستخمصت بطريقة الجرف , غ من األوراق الطازجة وتم تنعيميا50تم أخذ :ثانياًال 
و وضعت في قمع االستخالص  (ماء+ زيت عطري)رشحت وأخذت الطبقة المائية الناتجة عن التقطير , ببخار الماء

 .وأضيف ليا مذيب اليكسان النظامي واستخمصت فتشكمت لدينا طبقتين األولى مائية والثانية عضوية
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أخذت الطبقة العضوية والتي تحتوي عمى اليكسان النظامي والتي سحبت معيا الزيت العطري من الطبقة 
وقمنا بفصل طبقة , وأصبح لدينا طبقتين طبقة اليكسان النظامي الحاوية عمى الزيت العطري والطبقة المائية, المائية

. وكررت العممية ثالث مرات, اليكسان النظامي عن الطبقة المائية
ووضعت الخالصة في بيشر , ولسحب الرطوبة المتبقية من طبقة نظامي اليكسان تم إضافة سمفات الصوديوم

. ورشحت لمتخمص من سمفات الصوديوم
 مئوية حيث حصمنا عمى الزيت 75ْلمتخمص من اليكسان النظامي تم التبخير عمى المبخر الدوار بدرجة حرارة  

.  مئويةْ)8-6)وتم وضعو في فيال مغمق بني المون لحفظو من الضوء ووضعت بالبراد بدرجة حرارة, العطري
أما الطبقة المائية المتبقية فقد أخذت ووضعت في قمع االستخالص وأضيف ليا الكموروفورم واستخمصت ألكثر 

.  حيث تم الحصول عمى طبقتين طبقة عضوية ىي الكموروفورم ومائية, من مرة
ثم أخذت الخالصة , جمعت الطبقات العضوية مع بعضيا وبّخرت عمى المبّخر الدّوار حتى الجفاف الكامل

إن الزيت العطري المستخمص من العينة األولى . مئويةْ)8-6)الجافة وحفظت في فيال مغمق وبالبراد بدرجة حرارة 
وذو دوران ,  ( 0.93)و كثافتيالنوعية , ورائحة عطرية فّواحة, ذو لون أصفر, المستخمصة بالنقع باليكسان النظامي

. وينحل في االيتانول ويعطي محمول أصفر غير شفاف,  ( 1.35-)نوعي 
وذو دوران , ( 0.925)أّما الزيت المستخمص من العينة الثانية بالجرف ببخار الماء فإن لو كثافتو نوعية 

. وينحل في االيتانول ويعطي محمول غير شفاف,  ( 1.32-)نوعي
:   لمخالصةTLCالكروماتوغرافيا عمى الطبقة الرقيقة 
 .  (كموروفورم-ايتانول) كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة باستخدام مزيج TLCتم اختبار كل خالصة باستخدام ال

 . (كموروفورم– ايتانول )العينة األولى خالصة باستخدام مزيج  - 1
. العينة الثانية باستخدام االيتانول- 2

(  1)الشكل .   ثم تم كشف البقع باستخدام كاشف حمض الكبريت الكثيف 
: دراسة تأثير الخالصة عمى الجراثيم

:  تمت دراسة تأثيرات الخالصة عمى نوعين من السالسل الجرثومية
 E.coliالعصيات القولونية- StaphylococcusAureus                      2العنقوديات المذىبة - 1

:  تمت الدراسة كما يمي
 :الزرع عمى جراثيم العنقوديات المذهبة : أوالًال 

ثم توضع العينة بأنبوب يحوي , مل ماء مقطر1باستخدام إبرة الزرع تؤخذ عينة من الزرعة الجرثومية وتمدد ب
وىكذا حتى يتم الوصول , مل ماء مقطر9مل من األنبوب وتوضع في أنبوب أخر يحوي 1ثم يؤخذ . مل ماء مقطر9

. لمتمديد الثامن
وتفرش عمى طبق بتري يحوي نتريت آغار محّضر مسبقًا  (األخير)تؤخذ مسحة قطنية من األنبوب الثامن 

م 37ْيتم عمل حفرة صغيرة في وسط الطبق وتوضع العينة المراد دراستيا وتوضع بالحاضنة بدرجة , بطريقة عقيمة 
(  2)الشكل .  وبعدىا يتم قياس قطر اليالة من عدم النمو التي كانت واضحة في أكثر من طبق , ساعة 24لمدة 
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 :الزرع عمى جراثيم العصيات القولونية :ثانياًال 
 مل مصل فيزيولوجي ويتم مزج العينة 3وتوضع في , تؤخذ عينة من الزرعة الجرثومية باستخدام إبرة الزرع 

. جدا
تؤخذ بماسحة قطنية عينة من المعمق الجرثومي ويتم فرش العينة عمى كامل طبق بتري حاوي عمى نتريت 

. وتوضع العينة المراد كشف الفعالية المؤثرة لمقضاء عمى الجراثيم بيا, تحفر حفرة صغيرة في منتصف الطبق , آغار
وبعدىا تتم قراءة النتائج حيث يالحظ ىالة من عدم , ساعة 24م ولمدة 37ْتوضع العينة بالمحّم بدرجة حرارة 

( 3)الشكل .    النمو واضحة في أكثرمن طبق
: اختيار شروط الفصل المناسبة

, Shemadzo- GC/MS- Qp5050:  من نوع GC/MSتم اختيار شروط الفصل المناسبة عمى جياز 
حيث تم , وذلك بأسموب االستفادة من الخطأ لمتصويب بتغيير تدفق الغاز الخامل وتدرج الحرارة والبارامترات االخرى 

التوصل بعد أكثر من محاولة الى اختيار شروط الفصل المناسبة لكل من عينتي الزيت العطري المستخمصتين من 
. أوراق الريحان الغض باليكسان النظامي والعينة الثانية باالستخالص ببخار الماء

 MS وشورط تسجيل أطياف الكتل عمى GCشروط الفصل عمى ال , GC/MS( 4)يرى من الشكل - 
. لمكونات الزيت العطري المستخمص من العينة الغضة باستخدام محل اليكسان النظامي

 لمكونات MS وشروط تسجيل أطياف الكتل عمى GCشروط الفصل عمى , أيضاً  (5)كما يرى من الشكل - 
. الزيت العطري المستخمص من العينة الثانية المستخمصة بواسطة الجرف ببخار الماء

ثبات الهوية : التحميل وا 
 مزود بمكتبة أطياف كتمة لممركبات العضوية الطبيعية بما فييا مكونات الزيت GC/MSإن حاسوب جياز 

. ومزود أيضًا ببرنامج لحساب النسب المئوية لوزن المكونات, العطري
تم تسجيل أطياف الكتمة لكل القمم ,  تقابل مكونًا من الزيت العطريGC/MSإن كل قمة من قمم ال

. وتمت مقارنتيا حاسوبيًا باألطياف المخّزنة في المكتبة (المكونات)
وىو أحد مكونات الزيت العطري لمعينة - 1-طيف المكون رقم ,  (4)لتوضيح إثبات اليوية عمى الشكل 

حيث نجد أن ,  الخاص بوRTأعطتنا اسم كل مكون وال المكتبة(1)وفي الجدول , المستخمصة باليكسان النظامي 
فإننا نجد  (1)وبالعودة لممكتبة في الجدول  , RT=7.337أي الطيف األول الذي لو  (4)في الشكل - 1-المكون رقم 

. من وزن الزيت العطري% 3,06أن ىذا المكون ىو االوكاليبتول والذي بمغت نسبتو 
لمجدول  وبالرجوع , RT=9.34وليكن الطيف الثاني الذي زمن اإلمساك لو  (4)نأخذ مكون آخر من الشكل رقم

.  من وزن الزيت العطري% 8,84وبمغت نسبتو Linalolأي مكتبة األطياف  فإننا نجد أن ىذا المركب ىو المينالول (1)
 وبالتأكد من المكتبة ومن RT=17.661فإن الطيف الذي لو  (4)مثال آخر من العينة األولى ومن الشكل 

. من وزن الزيت العطري% 21,60فإن ىذا المركب ىو األوجينول وحددت نسبتو ب (1)الجدول 
وبنفس الطريقة السابقة , بالنسبة لمكونات العينة الثانية الغضة التي تم استخالصيا بالجرف ببخار الماء- 

:  وجدنا
( 2)فنجد وبالرجوع لمجدول  , RT=9.273واذا أخذنا الطيف الثاني الذي لو زمن إمساك  (5)من الشكل رقم 

. من وزن الزيت العطري% 1,23أن ىذا المركب ىو المينالول والذي بمغت نسبتو 
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أنو يمثل مركب األوجينول  (2)قد تبين من الجدول  , RT=17.488ونجد أن الطيف الذي لو زمن إمساك 
من وزن الزيت العطري % 3,96والذي بمغت نسبتو 

 
: النتائج والمناقشة

:  النتائج
تبين أن نسبة الزيت العطري من عينة المجموع الخضري لنبات الريحان المستخمص بواسطة النقع - 1

من وزن العينة الثانية المستخمصة  بواسطة الجرف % 2,5و , من وزن العينة % 2,71باليكسان النظامي تساوي 
. ببخار الماء
,  مركبًا منيا مركب أحادي التربين حمقي 18تبين أن الزيت العطري المستخمص باليكسان النظامي يحوي - 2

وأيضًا مركبين من أحاديات الحمقة غولّية  , ومركب غولي تربيني من ثنائيات الحمقة, ومركب غولي تربيني غير حمقي
ومركب من طبيعة , ومركب كيتوني ثنائي الحمقة باإلضافة لوجود مركبين من طبيعة استرية ومادة فينولية , تربينية

أما المركبات الييدروكربونية فقد بمغت النسبة األعظم حيث تبين وجود , ايترية ومركب غولي من زمرة السيسكي تربينات
. سبعة مركبات من األلكانات

 
نتائج تحميل كروماتوغرافيا غازية لمزيت العطري المستخمص بالنقع بالهكسان النظامي: (1)الجدول   

R.T. Pct Total Sampl1 

7.337 3.06 Eucalyptol 

9.34 8.84 Linalol 

11.377 1.84 Borneol 

11.753 2.89 1-Terpinen-4-ol 

12.177 2.41 α-Terpieol 

12.793 2.32 Verbenone,(l) 

15.86 2.09 trans-Methyl Cinnamate 

17.661 21.60 Eugenol 

18.456 16.87 trans-Methyl Cinnamate 

19.106 14.08 Benzene, 4-allyl-1,2-dimethoxy- 

25.987 2.18 tau.-Cadinol 

40.187 1.34 Eicosane 

41.449 2.60 Triacontane 

42.59 3.62 Tetracosane 

43.794 4.15 Hexacosane 

45.195 3.68 Heptacosane 

46.895 3.53 Octacosane 

48.994 2.89 Tetratriacontane 

ستة ,  مركب 11بينما وجد في العينة الثانية المستخمصة بالجرف ببخار الماء أن الزيت العطري يحوي عمى 
وتبين , من ىذه المركبات تنتمي إلى مجموعة األلكانات الييدروكربونية وىي تشكل الغالبية العظمى ليذه المركبات

باإلضافة إلى وجود مركب إيتري ىو أوجينول ميتل , وغول تربيني غير حمقي , وجود مركب أحادي التربين حمقي 
. وأيضا مركب غولي تربيني ثنائي الحمقة, ومركب من مركبات الفينول بروبانوئيد ىو االوجينول , ايتر
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نتائج تحميل كروماتوغرافيا غازية لمزيت العطري المستخمص بالجرف ببخار الماء  : (2)الجدول 
R.T. Pct Total Sampl2 

7.347 0.60 Eucalyptol 

9.273 1.23 Linalol 

13.183 1.34 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 1,3,3-trimethyl- 

17.488 3.96 Eugenol 

18.971 1.62 Benzene, 4-allyl-1,2-dimethoxy- 

40.341 38.75 Eicosane 

41.439 0.89 Triacontane 

44.386 27.08 n-Tetratriacontane 

45.161 1.21 Heptacosane 

48.701 16.44 n-Tetratriacontane 

48.937 6.87 Tritetracontane 

 
بينما يشكل نسبة بسيطة ,تبين أن األوجينول ىو المركب الرئيسي في العينة المستخمصة باليكسان النظامي - 3

. في العينة الثانية المستخمصة بالجرف ببخار الماء
. تشكل مجموع نسب المركبات الييدروكربونية أغمبية المركبات في كمتا العينتين- 4
سواء أكانت ذات بنية مفتوحة أو , تبين أن نسبة المركبات التربينية الغولية أحادية الحمقة في العينة األولى - 5

. مغمقة ىي  أعمى من مثيالتيا في العينة الثانية المستخمصة بالجرف ببخار الماء
. وجود مركبات تربينية ثنائية الحمقة بالعينة األولى وغير موجودة في العينة الثانية- 6
تبين وجود مركب غولي من طبيعة السيسكي تربينات بالعينة األولى وغير موجود في الزيت العطري - 7

. المستخمص بالجرف ببخار الماء
وجدنا أن االيتانول كطور متحرك مستخدم في كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ىو أفضل من مزيج االيتانول - 8

 (1)وكموروفورم كطور متحرك من حيث فصل المكونات كما ىو مبين في الشكل 

 
لمريحان  رقيقة طبقة كروماتوغرافيا (1)الشكل 
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إن تأثير الزيت العطري المستخمص من نبات الريحان لو تأثير قاتل عمى جراثيم العنقوديات المذىبة -9 
ووجد أن جراثيم العنقوديات المذىبة ىي أكثر تحسسًا لمزيت العطري من جراثيم العصيات , والعصيات القولونية

(  3)و  (2)كما ىو مبين الشكل في االشكال . القولونية

 

 
المذهبة  العنقوديات عمى لمحبق يالعطر الزيت تاثير (2)الشكل 

 
الكولونية  العصيات عمى لمحبق العطري الزيت تاثير (3)الشكل 
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(: 4)في الشكل  ونبين شروط الفصل لمعينة األولى المستخمصة بالنقع باليكسان النظامي

 
 الطيف الخاص بالعينة المستخمصة بالهكسان النظامي : (4)الشكل 

 
 (:5)ونبين شروط الفصل لمعينة الثانية المستخمصة بالجرف ببخار الماء في الشكل 

 
الطيف الخاص بالعينة المستخمصة بالجرف ببخار الماء : (5)الشكل 
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: المناقشة
ثبات اليوية لكل من مكونات الزيت العطري لمعينتن المستخمصتين من النبات الغض بواسطة  بعد التحميل وا 

: النقع باليكسان وبواسطة الجرف ببخار الماء تبين ما يمي
 18أن الزيت العطري المستخمص من المجموع الخضري الغض بواسطة النقع باليكسان النظامي يحتوي عمى 

كما ,  مركباً 11بينما وجدنا أن عدد المركبات المستخمصة من الزيت العطري بطريقة الجرف ببخار الماء ىي , مركباً 
:  الذي يبين ذاتية المركبات ونسبيا وزمرتيا الكيميائية (3)ىو مبين في الجدول 

 
 ذاتية المركبات وزمرها الكيميائية (3)الجدول 

مالحظات حول 
المركب 

النسبة بالعينة  
: الثانية

النسبة بالعينة     
: األولى

 
: اسم المركب

 
: الزمرة الكيميائية 

 
C10H18O 

 
0.60 

 
3.06 

 
Eucalyptol 

أحادي التربين 
أحادي الحمقة 

 1.23 8.84 Linalol  غول تربيني غير
حمقي 

C10H18O 0 1.84 Borneol  غول تربيني ثنائي
الحمقة 

C10H18O 0 2.89 1-Terpinen-4-ol  غول تربيني
أحادي الحمقة 

 0 2.41 α-Terpieol  غول تربيني
أحادي الحمقة 

C10H14O 0 2.32 Verbenone  كيتون تربيني
ثنائي الحمقة 

 0 2.18 tau.-Cadinol  غول من السيسكي
تربينات 

C10H180 1.34 0 Oxabicyclo[2.2.2]octan-
6-ol, 1,3,3-trimethyl- 

غول تربيني ثنائي 
الحمقة 

C10H10O2 0 2.09 
16.87 

trans-Methyl 
Cinnamate 

مركب استري 

C10H12O2 3.96 21.60 Eugenol  من الفينوالت
 1.62 14.08 Benzene, 4-allyl-1,2-

dimethoxy- 
من االيتيرات 

C20H42 38.75 1.34 Eicosane  
 C30H62 0.89 2.60 Triacontane 
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C24H50 0 3.62 Tetracosane  
من مجموعة 
الييدروكربونات 

C26H54 0 4.15 Hexacosane 
C27H56 1.21 3.68 Heptacosane 
C28H58 0 3.53 Octacosane 
C34H70 0 2.89 Tetratriacontane 
C34H70 27.08 0 n-Tetratriacontane 
C33H68 6.87 0 Tritetracontane 

التي ىي من مركبات  )في العينة المستخمصة بواسطة اليكسان النظامي تشكل المركبات الييدروكربونية
بينما يالحظ أن مركب األوجينول وىو من المركبات , من وزن الزيت العطري % 21,81نسبة تساوي  (األلكانات
أيضًا تشكل , وىو المركب الرئيسي في الزيت العطري% 21,60يشكل نسبة عالية  (فينول بروبانوئيد )الفينولية 

وتبين وجود , وىي إما أحادية الحمقة أو ثنائية الحمقة أو مفتوحة وىي مركبات غولية% 21,36المركبات التربينية نسبة 
كما تبين وجود مادتين , من وزن الزيت العطري% 2,18مركب من زمرة السيسكي تربينوئيد غولي حيث يشكل نسبة 

من وزن الزيت العطري وىو مركب % 14,08ومركب ايتري ويشكل نسبة , % 18,96من طبيعة استرية وتشكل نسبة 
. االوجينول ميتيل ايتر

تشكل  (األلكانات)في العينة المستخمصة بواسطة الجرف ببخار الماء نالحظ أن المركبات الييدروكربونية و
بينما نالحظ أن مركب األوجينول والذي ىو من المركبات , من وزن الزيت العطري %91,24نسبة عالية جدًا وتساوي 

بينما تشكل المركبات التربينية , من وزن الزيت العطري %3,96الفينولية يشكل نسبة بسيطة في ىذه العينة وتساوي 
باإلضافة الى وجود األغوال التربينية غير الحمقية كما في , % 0,6أحادية الحمقة وممثمة بمركب االوكاليبتول نسبة 

. من وزن الزيت العطري% 1,23مركب المينالول نسبة 
إذًا ىناك اختالف ممموس بين مكونات الزيت العطري المستخمص من العينة األولى والزيت العطري المستخمص 

 .وىذا يعزى إلى اختالف شروط االستخالص والعوامل البيولوجية, من العينة الثانية 
 

: االستنتاجات والتوصيات
اختمفت مكونات الزيت العطري المستخمص من أوراق نبات الريحان وذلك تبعَا الختالف طريقة - 1

. االستخالص
أظيرت طريقة االستخالص بالنقع باليكسان النظامي بأنيا أفضل من طريقة الجرف االستخالص بالجرف ببخار - 2

.  مركباَ 11 مركبَا بينما بالطريقة الثانية فكان عدد المركبات الناتجة 18حيث بمغ عدد المكونات بالطريقة األولى , الماء
. تبين أن المكون الفعال الرئيسي في الزيت العطري المستخمص بواسطة النقع باليكسان النظامي ىو األوجينول- 3
بينما تبين أن المركب الرئيسي في الزيت العطري المستخمص بالجرف ببخار الماء ىو االيكوسان والذي - 4

. ىو من مركبات األلكانات
أظيرت النتائج تأثير الزيت العطري المستخمص بكمتا الطريقتين المثبط لنمو جراثيم العنقوديات المذىبة - 5

. والعصيات القولونية
. يوصى بدراسة المكونات الفعالة األخرى لنبات الريحان وتأثيراتيا الدوائية- 6
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