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 ..Myrtus communis الياس 
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 الخالصة

 أآلس  نبتتتتتا  أوراق للمركتتتتتر ال ربينتتتتت  الخلختتتتت  المستتتتت  ل  متتتتت   الزي تتتتت  المستتتتت  ل  فعاليتتتتتةدرستتتتت  
Myrtus  communis.    بوساطة  المنقى والمش  TLC. CC., IR., UV.  المس  ل    عرضقبل وبعد

الزمنيتتة ستتاعة واوتتدت وستتاع ي  وختتل   وللمتتدد 365nm، 254nmيتتة لألشتتعة فتتوق البنةستتجية لألطتتوال الموج
 Staphylococcus aureus، Pseudomonasعلتتتى بعتتتض العتتتزي  البك ريتتتة المر تتتية لتتتت  ستتتاعا ،

aeruginosa، Escherichia Coli الكهربائية واألس الهيدروجين . وقياس ال غير ف  ال وصيلية 

بتالطول  ع يع شتلالمعترض لوصتيلية الكهربائيتة للمست  ل   غيترا  فت  ال عتدم وتدو  أظهر  الدراسة  
وأما قيمتة األس الهيتدروجين  فترظهر   غيترا  طةيةتة عنتد الطتول   365nmوالطول الموج    254nmالموج  
،كمتا أظهتتر  دراستة الةعاليتتة  ا  وو و ت اكختتر فكانتت  ال غيترا   254nmأمتا الطتول المتتوج    365nmالمتوج  

إي انه اظهتر وساستية  Escherichia Coli المس  ل  قبل وبعد ال شعيع لبك رياكر المر الويوية عدم وساسية 
قلتة  بعتد ال شتعيع  و قبتل ال شتعيع ,Pseudomonas aeruginosa  Staphylococcus aureus لبك ريتا

و لشتت   365nmللطتتول المتتوج  متتدت ال شتتعيع ختتل  ستتاعا  عنتتد و تتى ا  ةتت  وساستتية المستت  ل  المشتتعع
.أما بك ريا  Pseudomonas aeruginosa  لبك ريا  254nmمدد ال شعيع الخلخة للطول الموج د الةعالية عن

Staphylococcus aureus   254 للطتولي  المتوجيي  المشتعع المست  ل   ا  ةت  وساستي هnm, 365nm 
 . ل  عند مدت ال شعيع خل  ساعا وساسية المس  وساع ي  وعاد وللمدد الزمنية ساعة 
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Abstract 

 Activity Study of oil extractor for terpen compound of leaves myrtus communis 

Plant, after extracting, separation, purification and diagnosing it's by TLC, CC., IR., UV. 

before and after extractor  irradiation  for ultraviolet rays at the wave length 254nm, 365nm to 

times one hour,  two hour and three hour on some pathogenic bacterial isolation which are 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia Coli . 
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The changes  in measurements:,   electrical conductivity and pH, Has been  studied,  

no changes  in electrical conductivity for irradiation extractor at 254 nm , 365 nm  either pH 

has low changes at 365 nm but the changes was more clear at 254 nm.Also has been studied  

biological activity, there are no sensitivity for extractor before and after irradiation to bacteria 

Escherichia Coli  but its sensitivity appeared to Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus, 

aureus bacteria  before irradiation . either after irradiation the sensitivity was lowest   for 

irradiation extractor and disappear at  the  irradiation time three hours at wave length 365 nm, 

also the sensitivity disappear at 254nm for whole irradiation times  for Pseudomonas 

aeruginosa bacteria.   the sensitivity hidden  at the wave length 254 nm, 365nm at time one 

and two hours but the sensitivity return was at irradiation time three hours for  

Staphylococcus aureus bacteria. 

Key word: myrtus communis, terpen compound, biological activity, ultraviolet rays, irradiation. 

 المقدمة

الم  لةتتتة فقتتتد  أجتتتزا  عديتتتد متتت  المركبتتتا  الكيميائيتتتة ال تتت   نوعتتت  علتتتى علتتتى ال أآلسيو تتتوب نبتتتا     
وجتتود  إلتتىيعتتود  أآلسال تترخير العلجتت  وال تترخير المختتبط لنمتتو الجتتراخيم للمتتواد المعزولتتة متت   أ الدراستتا   أظهتتر 

 وأنهتتاالكتترام دد الةينتتوي  وا  لهتتا  تترخير م تتادا وا تتوا لنمتتو العديتتد متت  الجتتراخيم الموجبتتة لصتتبغة الةينتتوي  وم عتت
البك ريتتتا الستتتالبة لصتتتبغة الكتتترام ي   تتترخر بهتتت   المتتتواد                                                       أنتتتوا معظتتتم  إ بينمتتتا لتتتووظ  أيتتتام منتتتع نمتتتو الجتتتراخيم لمتتتدت 

كلوريتد ويت  كانت     لتي فت  اللتو  وال ةاعتل متع  أآلسنبتا   أوراقو  م عزل م ادا  ويويتة مت   (31و  (7
 تار  جستم الكتائ  الوت  وجتد ا  لهتا فعاليتة  أجريت الوديديك والةعالية الم ادت لنمو البك ريا وف  ال جتارر ال ت  
اوراق نبتا  اآلس  مست  ل  دراستة  اظهر  ( كما 52عالية  د نمو الجراخيم المر ية الموجبة لصبغة الكرام )

 .(31و31) فعالية عالية كم ادا  للةطريا  وعوامل ايكسدت

نبتتا  اآلس  و تت    عتتزل مركبتتا  م عادلتتة متت   عتت المستت  ل  اييختتر الب رولتت  جتتا   دراستتة اي تتا  
hexacosanoat  ،octacosanol،β-sitosterol   وغير تتا واستت  دامها كعلجتتا  لتتبعض ايمتتراض ال تت 

 علتتى بعتتض سأآلل جربتتة فعاليتتة المستت  ل  ال ربينتت  ألوراق نبتتا  ،  (19)   صتتير البشتتر او كنكهتتا  للطعتتام
 ،Staphylococcus aureus  , Pseudomonas aeruginosaلتتت  العتتزي  البك ريتتة المر تتية ومنهتتا

Escherichia Coli  365فتوق البنةستجية وللطتوال الموجيتة  األشتعةقبتل وبعتد  شتعيع المست  ل  علتىnm، 
254nm   260  فتت  المنطقتتة يكتتو  علتتى أعتتل لألشتتعةوويتت  أ  فعاليتتة الطيتتي القا تتل لل ليتتا عنتتد  عر تتها-
265nm  والق تل ي  تم  األومتاض النوويتةRNA   ، DNA  بصتورت رئيستية علتى أستاس إنهمتا يم صتا  ال تو

( لقواعتد كتل البيريميتدي  والبيتوري  كت لك *-ين قتاي  )  260nmفت    DNAويعتود ايم صتا  الشتديد لتت 
إلى األشعة  DNAالرئيسية الم كونة بعد  عرض (  إي أنها اشد  عةا وا  م  المركبا  *n- ود  ان قاي  )

والختتايمي  متت  نتتو  ستتايكلوبيو ا  ممتتا يتت دب إلتتى  dimmers)فتتوق البنةستتجية  تت  جزيئتتا  خنائيتتة متت  البيريميتتدي )
غيتتر أ   (22)فتت  منطقتتة ال تترخير DNA( بتتي  جزيئتت  شتتريط  Helixعتتدم وصتتول اير بتتاط اللتتولب  الولزونتت  )

الواصل م  ال عرض لألشعة  فوق البنةسجية إلى المادت الوراخية األصتلية  لقلر ال ليلل ليا آلية إصلح ال لل 
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وم  خم ا  زال إمكانية وصول الطةرا  الوراخية و لك باس عمال آلية  نشيط إنزيمتا  اصصتلح فت  ال ليتا ويت  
إلتى طاقتة 300nm-500 وول  ت   اصنزيمتا  طاقتة األشتعة فتوق البنةستجية القريبتة مت  األشتعة المرئيتة متا بتي  

 .DNA(1)كيمياوية لكسر ولقا  السايكلوبيو ي  الدايمر البيريميدي  ف  الت 

على زيادت جهتد ال ركستد و لتك بواستطة اكستدت التد و    و فوق البنةسجية  باألشعةوا   شعيع النبا   
 و 32الستيطرت ) بشكل ملووظ مقارنة مع  flavonoids  ،anthocyaninsوك لك زيادت   total ascorbateو

جت ور بيروكست   وايوكسجي  ايوادب ي ةتاعلو  متع التد و  ل كتوي ( وعليه فر  ج ور مجاميع الهيدروكسيل 20
( والةلونيتتتتدا  واليتتتتا  مختتتتل بشتتتتكل واستتتتع المشتتتت قا  الةينوليكيتتتتة فتتتت  الجتتتتو الويتتتتوب 6و 12)  التتتتد   والبيروكستتتتيد

biosphere  (11 ويتت   منتتع  تترخير ايشتتعة فتتوق ا ) تتلل البشتترت لكتت   األشتتعةلبنةستتجية  و لتتك ب قليتتل متترور 
 24) .     و DNA  (23 سمح لل و  المرئ  بالمرور لغرض ال ركير ال وئ  وعليه سوي يقلل م   وطم 

 .المواد وطرائق العمل

مت  وتدائق 5112شتهرب آر وأيلتول   تلل  Myrtus communisنبتا  اآلس  أوراق عينتا جمعت  
فتت  أكيتتاس نتتايلو  ستتجل  وطونتت  وو تتع  العينتتا  جةةتت  ول تت  ال ز يتتر و كتتوي  الخمتتار. فتت  مر  األنبتتارجامعتتة 

 معشتر كليتة العلتتومعليهتا استم الجتز  النبتا   ومكتا  ووقت  العينتة ووةظت  لوتي  ايست عمال. شت   النبتا  فت  
  ركتتتدو تتتم ال مس شتتتةى الرمتتتادب ال عليمتتت و تتتم الوصتتتول علتتتى العتتتزي  البك ريتتتة المر تتتية متتت   .جامعتتتة بغتتتدادفتتت  
بواستتطة الةووصتتا  المجهريتتة والكيموويويتتة واع متتادا علتتى  جامعتتة اينبتتار–فتت  م  بتترا  كليتتة العلتتوم   شتت ي ال

 (.5المصادر العلمية الم بعة عالميا ل ش ي  البك ريا)

 soxhelt continous   نبا  اآلس بطريقة ايس  ل  المس مر أوراقزيو   اس  لص 
extraction   م  م يرمل  011اس عمال بpetroleum ether  غم م  مسووق ايوراق 21 باس  دام و لك 

 rotaryخم جةي المولول ف  جهاز المب ر الدوار  ا ساع 2ف  جهاز ايس  ل   ولمدت  و ع 
evaporation   غم 3.1م وي   م الوصول على سائل لز  القوام بوز   ˚01وبدرجة . 

 columnرافيتتتتتتتا العمتتتتتتتود كبوستتتتتتتاطة كروما و   تتتتتتتم عتتتتتتتزل مكونتتتتتتتا  الزيتتتتتتتو  يوراق نبتتتتتتتا  اآلس
chromatography (  ب قتتر  نهتتائ  متت   11 × 1ويتت  استت عمل فتت   تت   ال قنيتتة عمتتود زجتتاج  ابعتتاد  )ستتم

 ( بواقتع mμ400-mesh 230) 60Silica gel G تلم متادت الستليكاجل  Sulrryالبورستلي  مملتو  بمست ولر 
و تتتتتو عبتتتتتارت عتتتتت  متتتتتزي  متتتتت   Elunetائل المةتتتتترق متتتتتل متتتتت  الستتتتت511غتتتتتم متتتتت  متتتتتادت الستتتتتليكا م ابتتتتتة فتتتتت  352

(cyclohexane : acetone  بنستتبة )متتل متت  2غتتم متت  زيتت  اوراق اآلس  فتت  5، ا يتتر علتتى ال تتوال  1:1
دقيقتة وقتد  تم است لم  متل   2 السائل المةرق لوتي  ان هتا  عمليتة الةصتل معتدل الستريا  فت  العمتود كتا  بمقتدار 

متتل لكتتل انبوبتتة بعتتد ا فوصتت  31انابيتتر ا  بتتار وبواقتتع ة العمتتود بوستتاطة و جميتتع العينتتا  المةصتتولة متت  نهايتت
(  fRب ار اليود جمع  العينا   ا  المستار الم شتابه ) باس  دام( و م  ظهير ا TLCمكونا  العينا  بوساطة )

 . (51) واودت م  مجموعة 
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ريتت  لهتتا اعتتادت بلتتتورت المعتتزول بوستتاطة كرما وكرافيتتا العمتتود واج المستت  ل فتت   تت   الدراستتة  تتم ا تت  
بالما  الستا   ختم جةتي منهتا المتا  وا  تع  لمجموعتة مت  الكشتوفا  الكيميائيتة وال قنيتة لل ركتد مت  نقتاوت المتادت 

 (.21)و ش يصها 

 المست  ل  ا ت  م،م 1.52الصةائح الرقيقة المطلية بهلم السيلكا بوجم  باس  دام اي  باراجرب     
واستتتتت  دام الطتتتتتور الم وتتتتترك والتتتتت ب يمختتتتتل  وو تتتتتع علتتتتتى بديتتتتتة الصتتتتتةيوةانول فتتتتت  متتتتت ير اييختتتتت وا يتتتتتر المبلتتتتتور

(cyclohexane : acetone بنسبة )دقيقتة  11واست غرق  العمليتة متدت  المست  ل و لك لل ركد مت  نقتاوت  1:1
 م قيتاس  .(5) المكونا ( و م اس ظهار ا بعدت مظهرا  ل وديد طبيعة      fR)    قيمة معدل السريا  قيس خم 
ا  بار  إجرا جهاز قياس درجة اينصهار ولخل  مكررا  كما  م  باس  دام المبلور المس  ل رجة اينصهار د

  صهر الصوديوم و لك للكشي ع  وكشي pHال وبانية وكشي الورق وقياس الدالة الوام ية 

 sodiumقطترا  مت  مولتول  وأ تية  عتدتمت  صتهر الصتوديوم  الراشتح النتا  متل مت  3 تم ا ت     
nitroprusside م  ظهور راسر قهوائ  الى اسود او  لو  المولول باللو  البنةسج  للديلة على وجود  وال ركد

بلتورا  قليلتة مت  كبري تا  الوديتدوز  اليه ا ية م  صهر الصوديوم و  الراشح النا  مل م  3 م ا     ري .بالك
الم ةتتي وال ركتتد متت  ظهتتور اللتتو  اي  تتر متتع التتر  وال ستت ي  و تتى الغليتتا  ختتم ا تتيي اليتته وتتامض الكبري يتتك 

متل 3اليته  ية مت  صتهر الصتوديوم وا ت الراشح النا  مل م  3 م ا      المزرق للديلة على وجود الن روجي .
متت  وتتامض الن ريتتك الم ةتتي بعتتد  لتتك ا تتاف  عتتدت قطتترا  متت  مولتتول ن تترا  الة تتة لل ركتتد متت  ظهتتور راستتر 

 .(8)وجينا  ابيض او اصةر للديلة على وجود الهال

متتل مت  مت ير الكلورفتورم ختتم ا تيي اليته مولتتول 5فت   المبلتور المست  ل  وبت  كميتة قليلتة متت       
 وب  كمية قليلة   المزدوجة. األصرت( قطرت قطرت لل ركد م  ا  ةا  لو  البروم للديلة ع  وجود %2ما  البروم )

 Dinitrophenyl-5,4مولتتول  متتل متت 1 اليتته أ تتييمتتل متت  اييختتانول ختتم  5فتت   المبلتتور المستت  ل متت  
hydrazine .وبتت  كميتتة قليلتتة متت    ولل ركتتد متت  ظهتتور راستتر اصتتةر او بر قتتال  للديلتتة علتتى وجتتود المجتتاميع 
 الزي  مل م  كاشي  ول  خم يو ع المولول ف  الومام  3مل م  اييخانول وا يي  5ف   المبلور المس  ل 

 على جدرا  اينبوبة للديلة على وجود ايلديهايد.  ةدقيقة لل ركد م  ظهور مرآت الة 32مدت 

 CrO3ف  ايس و  بعد ا   اي عدت قطرا  م  مولول المبلور  المس  ل  وب  كمية قليلة م     
 وبت  كميتة قليلتة مت     لل ركد م   لو  المولول باللو  ايزرق او اي  ر المتزرق للديلتة علتى وجتود الكوتول.

مل م  اييخانول وي اي اليها مولول  يدروكسيد البو استيوم الكوتول  التى ا  يصتبح  3ف   المبلور المس  ل 
دقيقتتة لل ركتتد متت  ا  ةتتا  لتتو  51المولتتول قاعتتديا ختتم ي تتاي قطتترت متت  دليتتل الةينونةختتالي  ويستت   المولتتول لمتتدت 

 .(0) الدليل للديلة على وجود ايس ر

متل متا  مقطتر  80الوجتم التى  وأكمتلايختانول متل  5و م ا اب ه فت   المبلور المس  ل م  غم  2أ   
 365nmبطتول متوج   مت  ايعلتى صشتعا  ال توئ  ستليط ام  المولتول وو تع فت  بيكتر و تم  مل 10خم ا   

متت  المولتول لاشتتعا  ال تتوئ   متل 10لمتدت ستتاعة واوتدت وستتاع ي  وختل  ستتاعا  وبتنةس الطريقتتة  تم  عتتريض 
ختل  ستاعا  وكمتا  تم  شتعيع نمتو   مت  المت ير يع بتار  نمتو   لمدت ساعة وساع ي  و  254nmبطول موج  

والمت ير قبتل وبعتد ال شتعيع المبلتور  للمس  ل قياس ال وصيلة الكهربائية  م  سيطرت ف  إجرا  القياسا  األ رى.
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والمت ير  المبلتور للمس  ل ( pHالوام ية ) الدالة  م قياس 254nm.و  365nmال وئ  وللطول الموجية 
 للمستت  ل قيتتاس الةعاليتتة البايولوجيتتة  تتم  .254nmو  365nmعتتد ال شتتعيع ال تتوئ  ولألطتتوال الموجيتتة قبتتل وب
وللعتتتتتتزي  البك يريتتتتتتة   254nmو  365nmايطتتتتتتوال الموجيتتتتتتة   ال شتتتتتتعيع علتتتتتتىوالمتتتتتت ير قبتتتتتتل وبعتتتتتتد  المبلتتتتتتور

Escherichia coli ,  Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus. 

 ناقشةالنتائج والم

 مبلورالكشوفات النوعية للمستخلص ال

ا  له درجة  3 ربين  وكما مبي  ف  الجدول المبلور برنه مركر  اظهر  الكشوفا  النوعية للمس  ل 
م ود تتتا  ابتتتيض عنتتتد ايو تتتراق ديلتتتة علتتتى كونتتته الةتتتا   ولتتته القابليتتتة علتتتى التتت وبا  فتتت   ˚ 511-328انصتتتهار

زدوجتتتتة ومجموعتتتتة ايلد ايتتتتد م( الكشتتتتي عتتتت  وجتتتتود ايصتتتترت ال5ول )المتتتت يبا  الع تتتتوية فقتتتتط كمتتتتا يظهتتتتر الجتتتتد
ومجموعتتتتة الهيدروكستتتتيل للكوتتتتول ومجموعتتتتة ايستتتت ر وعتتتتدم ظهتتتتور ايونتتتتا  الكبريتتتت  والن تتتتروجي  والهالوجينتتتتا  

 الصوديوم.كشي صهر  باس  دام

 يبي  درجة اينصهار وبعض اي  بارا  األولية األ رى للمس  ل  ال ربين . 3جدول رقم 
 

 الن يجة اي  بار ت
 م ˚(511-328) درجة اينصهار 1
  ولد د ا  ابيض كشي الورق 2
 ائر ف  الكووي  وايس و  والداب كلورو ميخا  والكلورفورم واييخر والبنزي  وغير  ائر  كشي ال وبانية 3

 ف  الما .
 (pH=5.4 و وام ية  عيةة ) pHكشي  4

 يع الةعالة للمس  ل  ال ربين .يبي  الكشوفا  ع  المجام 5جدول رقم 
 

 الملوظا  الن يجة الكشي ت
 ديلة على وجود ايصرت المزدوجة ا  ةا  لو  البروم ايصرت المزدوجة 1
 ديلة على وجود مجاميع ايلديهايد والكي و  ظهور راسر اصةر مجاميع ايلديهايد والكي و  2
 وجود مجاميع ايلد ايد فقطديلة على   كو  مرآت الة ة كشي مرآت الة ة 3
 ديلة على وجود الكوول ظهور لو  ازرق كشي الكوول 4
 ديلة على وجود ايس ر ا  ةا  اللو  الوردب كشي ايس ر 5
 ديلة على عدم وجود الكبري  عدم ظهور راسر قهوائ  الى ايسود الكشي ع  الكبري  6
 ديلة على عدم وجود الن روجي  مزرقعدم ظهور اللو  اي  رال الكشي ع  الن روجي  7
 ديلة على عدم وجود الهالوجينا  عدم  كو  راسر ابيض او اصةر الكشي ع  الهالوجينا  8

 قياس التوصيلة الكهربائية 

عتتدم ظهتتور أب  غيتتر  (،1فتت  الجتتدول ) بينتت  الن تتائ  المس وصتتلة متت  قيتتاس ال وصتتيلية الكهربائيتتة   
يتتتة للمستتت  ل  ال ربينتتت  المشتتتعع أب عتتتدم وجتتتود أب  غيتتتر فتتت  المو تتتوى اييتتتون  يتتت كر فتتت  ال وصتتتيلية الكهربائ
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 غيتر كتا  فت  ايواصتر الرابطتة ي  ال م عتادي أنت   مركبتا  قتد صتل الوويد الت ب و وا  ال غير للمس  ل  المشعع
 .فقط

 (pHقياس الحامضية )األس الهيدروجيني 

عتت   (0فتت  الجتتدول )  ل  ال ربينتت  المشتتععبينتت  الن تتائ  المس وصتتلة متت  قيتتاس الوام تتية للمستت    
وظهتور  غيتر ملوتوظ فت  الوام تية عنتد الطتول  365nmظهور  غير بسيط فت  الوام تية عنتد الطتول المتوج 

ا ا  ال غيتتتر فتتت  الوام تتتية نتتتا   عتتت  المتتت ير ولتتتيس  ، فبمتتتا ا  ال وصتتتيلية الكهربائيتتتة لتتتم   غيتتتر254nmالمتتتوج  
  .  المركر ال ربين 

 قبل وبعد ال شعيع. 325mg/cmيو ح قيم ال وصيلية الكهربائية للمس  ل  ال ربين  1جدول رقم 

 µScm-1التوصيلة الكهربائية  المس  ل  ال ربين   
 16.62 المس  ل  ال ربين  قبل ال شعيع 1
 16.63 (nm 365 ساعة 3المس  ل  ال ربين  المشعع ) 2
 16.63 ( nm 365ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 3
 16.63 ( nm 365ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 4
 16.63 (nm 254 ساعة 3المس  ل  ال ربين  المشعع ) 5
 16.63 ( nm 254ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 6
 16.63 ( nm 254ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 7
 0.47 الم ير قبل ال شعيع 8
 0.20 ( nm 365ساعة 1الم ير المشعع ) 9
 0.13 ( nm 254ساعة 1الم ير المشعع ) 10

 ال شعيع.قبل وبعد  325mg/cmيو ح قيم األس الهيدروجين  للمس  ل  ال ربين  0جدول رقم 

 قيم األس الهيدروجيني المس  ل  ال ربين   
 5.42 المس  ل  ال ربين  قبل ال شعيع 1
 5.45 (nm  365ساعة 3المس  ل  ال ربين  المشعع ) 2
 5.48 ( nm 365ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 3
 5.42 ( nm 365ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 4
 5.42 (nm  254ساعة 3المس  ل  ال ربين  المشعع ) 5
 5.36 ( nm 254ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 6
 5.35 ( nm 254ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 7
 5.35 لم ير قبل ال شعيعا 8
 7.03 ( nm 365ساعة 1الم ير المشعع ) 9
 6.55 ( nm 254ساعة 1الم ير المشعع ) 10

 قياس الفعالية البايولوجية.

عدم وساسية المس  ل  قبل وبعد ال شعيع  2اظهر  ن ائ  قياس الةعالية البايلوجية ف  الجدول 
 Pseudomonas aeruginosa  ية لبك رياإي انه اظهر وساس Escherichia Coli لبك ريا
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Staphylococcus, aureus  قبل ال شعيع أما بعد ال شعيع فقلة وساسية المس  ل  المشعع و ى ا  ة  عند
 عند مدت ال شعيع خل  ساعا  لبك ريا   365nmو الطول الموج  254nmمدد ال شعيع الخلخة للطول الموج 

Pseudomonas aeruginosa   وساسيه المس  ل  المشعع للطولي  الموجيي  كما ا  ة 
254nm,365nm      وللمدد الزمنية ساعة وساع ي  وعاد  وساسية المس  ل  عند مدت ال شعيع خل  ساعا

 . Staphylococcus aureusلبك ريا 

 البك يريا.قبل وبعد ال شعيع ف  نمو  325mg/cmيو ح  رخير المس  ل  ال ربين  2جدول رقم 

 ل  الزي  المس   ت
 البك ريا

E. Coli StaPh. 
aureus 

Ps. 
aeruginosa 

 ++ ++ - المس  ل  ال ربين  قبل ال شعيع 1
 + - - (nm  365ساعة 3المس  ل  ال ربين  المشعع ) 2
 + - - ( nm 365ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 3
 - + - ( nm 365ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 4
 - - - (nm  254ساعة 3س  ل  ال ربين  المشعع )الم 5
 - - - ( nm 254ساعة 5المس  ل  ال ربين  المشعع ) 6
 - + - ( nm 254ساعة 1المس  ل  ال ربين  المشعع ) 7
 - - - الم ير قبل ال شعيع 8
 - - - ( nm 365ساعة 1الم ير المشعع ) 9
 - - - ( nm 254ساعة 1الم ير المشعع ) 10
 م( م38 – 31++ = قطر ال خبيط مابي  )، ( ملم35تت 1.2)بي   +   = قطر ال خبيط ما  خبيط،وجود = عدم     -

 اطياف االشعة فوق البنفسجية 

( 1ال ربينتتت  غيتتر المشتتتعع فتت  الجتتتدول ) البنةستتتجية للمستت  ل فتتوق  األشتتتعةدراستتتة طيتتي  اظهتتر    
والطتول المتوج   π→π٭ اصلك رونت ز لوزمة اين قتال الممي 211nmالموجية  األطوال قمم عندخل   0 والشكل

272nm  ٭ اصلك رونتتتتت المميتتتتتز لوزمتتتتتة اين قتتتتتالσ n→   325والطتتتتتول المتتتتتوجnm  لوزمتتتتتة اين قتتتتتال المميتتتتتز
 (chromophores)الخلختتتتتتة  تتتتتت  لوتتتتتتامل  الصتتتتتتبغة  اصلك رونيتتتتتتة اين قتتتتتتاي  تتتتتت    وا  n→π٭  اصلك رونتتتتتت 

ومجموعتتة  (C=O)( ومجموعتتة الكاربونيتتل C=Cالمزدوجتتة ) ة باألصتترتوالم مخلتتالمستت ولة عتت  ام صتتا  ال تتو  
 .(1) (OHالهيدروكسيل )

ولمتدت   254nm( للمست  ل  ال ربينت  المشتعع عنتد الطتول المتوج   2( والشتكل ) 1امتا الجتدول )   
 π→π ٭ المميز لوزمة اين قال ايلك رونت  212nmخل  ساعا  ظهور خل  قمم والم مخلة بايطوال الموجية 

ميتز لوزمتة  الم 357nmوالطول الموج   →σ nالمميز لوزمة اين قال ايلك رون   ٭ 265nmوالطول الموج  
( للمست  ل  ال ربينت  المشتعع عنتد الطتول  1( والشتكل)  1كما اظهر الجدول )   .n→π٭ اين قال ايلك رون  

والمميتتتز لوزمتتتة اين قتتتال  211nmيتتتة للطتتتول الموج ولمتتتدت خلختتتة ستتتاعا  ظهتتتور قم تتتي  فقتتط 365nmالمتتوج  
وا  ةتتا  الطتتول  →σ n٭ المميتتز لوزمتتة اين قتتال ايلك رونتت   261nmوالطتتول المتتوج    π→πايلك رونتت  ٭ 

 .n→π٭ ميز لوزمة  اين قال ايلك رون  الم 325nmالموج  
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 طيف االشعة تحت الحمراء.

للمستتت  ل  ال ربينتتت  غيتتتر  3 كلوالشتتت 1  وتتت  الومتتترا  فتتت  الجتتتدول األشتتتعةدراستتتة طيتتتي  أظهتتتر    
ووزمتتتة ايم صتتتا   υ (OH)لل تتتردد ايم طتتتاط  للصتتترت  3415cm-1المشتتتعع ظهتتتور وزمتتتة ايم صتتتا  

1-2931cm  لل ردد ايم طاط  للصرتH)-(Cυ   1706-1ووزمتة ايم صتاcm  لل تردد ايم طتاط  للصترت
(C=O)υ   1621-1ووزمتتتتتتتة ايم صتتتتتتتاcm  لل تتتتتتتردد ايم طتتتتتتتاط  للصتتتتتتترت)(C=Cυ   ووزمتتتتتتتة ايم صتتتتتتتا

1-1451cm  1372-1وcm  لل تتتتتتتردد ايم طتتتتتتتاط  يصتتتتتتترت ايلد ايتتتتتتتدCHO)-CH-(υ   ووزمتتتتتتتة ايم صتتتتتتتا
1-1043cm  لل تتردد ايم طتتاط  للصتترتO)-(Cυ   609-1ووزمتتة ايم صتتاcm لل تتردد ايم طتتاط  للصتترت                         

(C-H)alkeneυ. (38) . 

للمستتتت  ل   1و  5 ي ( والشتتتتكل 1وتتتت  الومتتتترا  فتتتت  الجتتتتدول ) وأظهتتتتر  دراستتتتة طيتتتتي األشتتتتعة     
ولمتتتتدت ختتتتل  ستتتتاعا  ظهتتتتور نةتتتتس وتتتتزم ايم صتتتتا   254nm,365nmال ربينتتتت  المشتتتتعع للطتتتتوال الموجيتتتتة 

وكمتتا  تتو ظتتا ر عنتتد  254nmللمستت  ل  متتع زيتتادت فتت  ام صتتا  بعتتض الوتتزم و اصتتة عنتتد الطتتول المتتوج  
ووزمتتة  1706cm-1ووزمتتة ايم صتتا   cm 2890-1ووزمتتة ايم صتتا   2931cm-1وزمتتة ايم صتتا  

كمتتا ظهتتر  وتتزم  664cm-1ووزمتتة ايم صتتا   1372cm-1ووزمتتة ايم صتتا   1621cm-1ايم صتتا  
وكتتتت لك  1517cm-1ووزمتتتتة ايم صتتتتا   1570cm-1ووزمتتتتة ايم صتتتتا   2890cm-1ام صتتتتا  جديتتتتدت 

ووزمتتة ايم صتتا   m1695c-1اظهتتر  الدراستتة  تتعي فتت  ام صتتا  بعتتض الوتتزم منهتتا وزمتتة ايم صتتا  
1-763cm   609-1ووزمتتتتة ايم صتتتتاcm.  بنتتتتا   علتتتتى الن تتتتائ  ال تتتت   تتتتم اس وصتتتتالها متتتت  قيتتتتاس ال وصتتتتيلية

وطيتتتي ايشتتعة فتتتوق البنةستتجية وطيتتتي األشتتتعة  علتتى البك ريتتتا الكهربائيتتة واألس الهيتتتدروجين  والةعاليتتة اصويائيتتتة
 - بي :  و  الومرا  

شعع قد عان   جزئة ويظهر بصور وا وة ف  طيي ايشعة فتوق ا  مركبا  المس  ل  ال ربين  الم
التتى  272nmو غيتتر قيمتتة الطتتول المتتوج  للقمتتة متت   356nmطول المتتوج  بتتالالبنةستتجية و لتتك با  ةتتا  القمتتة 

261nm  365للمستت  ل  المشتتعع بتتتnm   272ولمتتدت ختتل  ستتاعا  و غيتتر الطتتول المتتوجnm  357التتىnm 
و ت ا ديلتة علتى  غيتر البيئتة ايلك رونيتة المويطتة بوتامل   ت ختل  ستاعا ولمتد254nmللمس  ل  المشعع بت 

 254nm،كما ي كتد طيتي ايشتعة  وت  الومترا  وصتول ال جزئتة و اصتة عندال شتعيع بتالطول المتوج   الصبغة
و تت ا متتا  بعتتض الوتتزم و تتعي بعتتض الوتتزم وظهتتور وتتزم جديتتدت متت   تتلل الزيتتادا  فتت  شتتدت ام صتتا  و لتتك

وعتتتتودت   254nm,365nmةتتتتا  الةعاليتتتتة اصويائيتتتتة للمستتتت  ل  المشتتتتعع بتتتتايطوال الموجيتتتتة يةستتتتر  تتتتعي وا  
 .إويائيةالنا جة م  ال جزئة  ملك فعالية  بعض المركبا  أ على  الةعالية عند ال شعيع لمدت خل  ساعا  فقط

 254nmو  nm 365قتتد  تترخر  بال شتتعيع لألطتتوال الموجبتتة  ال ربينتت وعليتته أ  مركبتتا  المستت  ل   
-nm 250)   الطاقتة ال توئية للطتول المتوج  مت كا  له  رخير اكبر و لتك ي 254nmإي أ  الطول الموج  

علمتتتا أ  اكبتتتر جتتتز   (30)( *n-( وكتتت لك )*-) اصلك رونيتتة(  تت   ا   تتترخير كبيتتتر علتتتى اين قتتتاي  280
إي إ  النبتتا  يملتتك  اصتتية  RNAو  DNA األمينيتتةي تترخر متت  النبتتا  باألشتتعة فتتوق البنةستتجية  تت  األومتتاض 

 .(26 و10و 2)  صليح ال لل ف  السلسلة الوراخية
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 ( للمس  ل  ال ربين  قبل وبعد ال شعيع.I.R و  الومرا  ) للشعةيو ح مواقع وزم ايم صا   1جدول رقم 

وزم ايم صا  للمس  ل   المجاميع الةعالة ت
 غير المشعع

وزم ايم صا  للمس  ل  
 (254nm)المشعع عند 

وزم ايم صا  للمس  ل  
 (365nm)المشعع عند 

1 υ (OH) 1-3415cm 1-3417 cm 1-3415 cm 
2 υ(C-H) 1-2931 cm 1-2928 cm 1-2929 cm 
3 υ(C=O) 1-1706 cm 1-1695 cm 1-1697 cm 
4 υ(C=C) 1-1621 cm 1-1625 cm 1-1621 cm 
5 υ(-CH-CHO) 1-1372 cm 1-1389 cm 1-1373 cm 
6 υ(C-O) 1-1034 cm 1-1040 cm 1-1051 cm 
7 (C-H)alkeneυ 1-664 cm 1-668 cm 1-665 cm 

 .يو ح مواقع وزم ايم صا  لطيي ايشعة فوق البنةسجية للمس  ل  ال ربين  قبل وبعد ال شعيع 1جدول رقم 

الطول الموج  للمس  ل  غير  ت
 maxλ(nm)المشعع

الطول الموج  للمس  ل  المشعع 
 nm)4(25maxλعند

الطول الموج  للمس  ل  المشعع 
 5nm)6(3maxλعند

1 211 212 211 
2 272 265 261 
3 325 357 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 .غير المشعع ألوراق نبات الياس الزيتييوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص  3الشكل

 

 

 
 

 
 

 
                                   ألوراق نبات الياس  زيتياليوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص  2 الشكل

 .ولمدة ثالث ساعات254nm طول موجي عندالمشعع 
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                            ألوراق نبات الياس الزيتييوضح قياس األشعة تحت الحمراء للمستخلص  6 الشكل

 .لمدة ثالث ساعات 365nm عند طول موجيالمشعع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ألوراق نبات الياس. الزيتيللمستخلص  فوق البنفسجيةيوضح قياس األشعة  3 الشكل              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                   ألوراق نبكككككككات اليكككككككاس  الزيتكككككككيللمسكككككككتخلص  فكككككككوق البنفسكككككككجيةيوضكككككككح قيكككككككاس األشكككككككعة  3 الشككككككككل  

 .ث ساعاتلمدة ثال 254nm طول موجي عندالمشعع 
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 ألوراق نبا  الياس المشعع عند طول موج  الزي  قياس األشعة فوق البنةسجية للمس  ل   يو ح 1 الشكل
365nm. لمدت خل  ساعا 
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