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 من الشنان لنبات  الفعالة المكونات لبعض  الكمي والتقدير والطيفي  النوعي التشخيص

مكانية المرضية فعاليتها ضد البكتريا ودلنس  Seidlitzia Rosmarinus  نوع وا 
 في صناعة الصابوناستخدامها 

 إيمان حسام محمد              عمر حمد شهاب 

 كمية التربية لمبنات - جامعة االنبار 
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 (Rosmarinus Seidlitzia)الشمممنان عمممبل بعممما المممملا  النعالمممة ممممن نبمممات البحممم  تضممممن ىممم ا  
 ,%23.2) ,(%6)لكانمت نبمبتيا الميليمة نمن النممل   ), الصمابلنينات, اللمليم ات لالنونلنيم ات كالتانينمات

كالصممل يلم لالكالبمميلم  الشممنانعممما التمملالن لكمم لك تلم ير بعمما العناصممر المع نيممة نممن  (23.2%) ,(6%)
( عممممما التمممملالن ppm 77.1( ,)ppm 291.5( ,)ppm 31.2لالبلتابمممميلم  لكممممان تركيبىمممما نممممن النمممممل   )

. ك لك  أنجبت  رابة النعاليمة المضما ل لمبكتريما لممبتامصمات ال ري الميبن  بابتعمال قياس طيف االنبعا 
 aurous و  Escherichia Coli) لىمممن المرضممميةبابمممتا ام نممملعين ممممن البكتريممما  الشمممنانممممن نبمممات 

Staphylococcus)  حبمممم  حيمممم  أ يممممرت ال رابممممة قمممم رل تمبيطيممممة ماتمنممممة لممبتامصممممات لب قطممممار تمبمممميط
. نمن صمناعة الصمابلن الامام  ا. تمم  رابمة إمكانيمة ابمتا ام المبمتام ااتوف الملا  النعالة لجمنس البكتريم

المريية لطيف األشعة تحت الحمراء لمملا  النعالة المعبللة من نبات  –طيف األشعة نلق البننبجية ل رابة 
 .الشنان

 

 ننكهًمت ننًفتمحي :
Seidlitzia Rosmarinus,  

Antibacterial activity,  

Tannins, Alkaloids,  

Saponins,  

Flavonoides. 

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
قممم  كممممان االىتمممممام بالنباتممممات الطبيممممة لابممممتا اماتيا نممممن تحضممممير 

المنممممر ل  لأل ليممممةلابممممعا منمممم  اللمممم م لكانممممت المصمممم ر الرييبممممن  األ ليممممة
اإلنبان ق  ابتعمميا لمعالجة أمراضو من   أن. لمن المابت (1,2)لالمركبة 

أم  بعي  لىناك أ لة تؤك   لك من الحضارل البملمرية لالصمينية لالين يمة 
الطبيمة  لألعشما لالنرعلنية . إ  لج  نن النلمل  النرعلنيمة صملر كميمرل 

 Papaver الاشماا  منيما الحم ي  الطم  نمنلمنيما ال يمبال يبمتعمل 
 Sidlitzia لالشممنان Datura لالمم اتلرل Henbane لالبممكران

 rosmarinusالاشماا  بيمممت ابممتا ممممملىا التمن اللصمنات أىمم لمن 
 الببعينات لنن. (3) مااالكب  عو  نن لالشنان األمعاء التيا  عو  نن
 الكيميايية المن نات عن علضا الشمممممنان ابتعمال تم الماضن اللرن من

 .(4) الحالن لقتنا نن المبتا مة
 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 

Education for Girls; 

E-mail address:  

 
 ليما التنمر  كميمرل الرمرامية العايمة من معمرل شجرل ىل لالشنان  
 ع ل لىنالك نضية اضراء أبرية عصارية لألراق ممباء بيضاء أغصممان

 حراري م ى نن اإلنبمات عما اللم رل لب لره , لان (5)األلراق ع يمة أنلا 
 لالعي  اإلنبمممات عما الل رل لو لك لك المتبا لة الحرارل  رجات من لابمممع
  (6).المملحة من عالية تراكيب نن

 حي  مماره نن تتركب اللملي ات من مجملعة عما الشممنان تلييح
 لىمل anabasin االنابمابين قمليم  لأىميما %3-2 نحمل نبمبتيا تبمم 

 االنيممين مممل أامرى متبمملرل لقمليم ات البممية شم ي  طيمار بمممايل
aphyline لاالنيمي ين aphyllidine (8,7).لالملبينين  lubinine. 
 (9)تننبمن منشمط االنابمابين (:ماتمنمة ابتا امات الشنان لنبات

 ليبمممتا م. (10)التم اين نعم اإلقمو  نمن المبماع ل المملا  ممن لىمل
 لأل ليمة مرانمق لكم لك الصمابلن عمن علضما كمن نمات قم يما الشممممنان
 (1) .منمق جموء باعتبماره اإلنبمان تصمي  التمن األكبيمما لعمو  الجم يمة
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 ممن يلممل لكم لك لمعضموت كمرامن يبمتا م نيمل لمشمنان ابتا امنا أما
 .امعلم يعتبر ألنو طنميا مع اللال ل بع  بو األم لتغبل المناصل آالم
 

  :ق ننةًمنئط 

حيمم  تممم  الشممنانمصمم ر لتصممنيف النبممات : ابممتا م نممن البحمم  
 الشممنان  جمممع الحصمملل عميممو مممن البمملق المحمممن نممن محان ممة االنبممار .

)rosmarinus Sidlitzia)  ممممن احممم  المحممموت التجاريمممة نمممن م ينمممة
 .النملجة , طحنت لحن ت ب رجة حرارل الماتبر لحين االبتعمال

للغمممرا تحضمممير المبمممتام  المممماين تمممم :  المبمممتام  المممماين
للضعت نن  لرق مارلطن يحتملي   الشنانغم من مبحلق (40)اا  
جيمماب التحريممك حيمم  امطممت بابممتا ام  املطممر  اممماءمممل  (200)  عممما

ب رجة حرارل الغرنمة ,  باعة لاح ل بع ىا رشح المبيج  المغناطيبن لم ل
( 05) إلمماحمممام ممماين مغمممن لتلمممي  الحجممم نممن  الرايممقلضممع المحممملل 

 .(21,22) المركبمبتام  مل ليممل ال
ا المبمتام  الكحمللن تمم الحصملل عمم :  المبتام  الكحمللن

ممل  (350لأضميف ليما ) لرق نمن  الشمنان(غم من مبحلق 50لضع )ب
التحريمممممك % لابمممممتمرت عمميمممممو (99.5)ممممممن الكحممممملل االميممممممن بتركيمممممب 

نصمل المحمملل بالترشميح  الماتبمر لم ل باعة لب رجة حمرارلالمغناطيبن 
 إلممماحممممام مممماين مغمممن لتلممممي  الحجمممم نممن  الرايمممقلضممع المحمممملل  (23(
 . (21) المركبمبتام  ( مل ليممل ال05)
 ( وTanninsالتانينزززات  و شزززممت عزززال المكونزززات الفعالزززة   3. 0

    (saponinsالصزززززززززززززززززززابونينات   و( Alkaloids   القمويزززززززززززززززززززدات
  Flavonoides )الفالفونيدات  و 

 :لمنبات الكيميائية الدراسة 
 الشمممنان لنبمات الكيمياييمة المكلنمات عمما التعمرف لغمرا  
 ناألللمم لممبممتام  نلعيممة كشمملنات عمم ل أجريممت نلممممم  المبممممتا م
 عمن الكشمفل     التانينمات عمن الكشمف لشمممت  ,  المماين المبمتام 
 عمن لكشمفلا  Flavonoids النونلنيم ات عمن الكشف لات الصابلنين
 . الترابية لاللملية اللملية العناصر تل ير  Alkaloids اللملي ات
 رابمممممة النعاليمممممة المضممممما ل لمبكتريممممما المرضمممممية :اتبعمممممت طريلمممممة   

( حبم  طريلمة Agar-well diffusion methodاالنتشمار بمالحنر )  
نمن قيماس مم ى حبابمية البكتريما kirby Baauer ( (21 ابمتعمال طريلمة

المبممتا مة نممن البحمم  لمتراكيممب الماتمنممة لمممملا  المبتامصممة مممن اللرنممة 
 aurous ل   Escherichia Coliيمما )حيم  تممم الحصمملل عممما بكتر 

Staphylococcus  معبللمممة لمشاصمممة نمممن ماتبمممر المممبر  لمبتشمممنا )
( Mueller Hinton agerاألطنال نن الرما ي كما تم ابمتا ام لبمط )

إلجراء ااتبار حبابية البكتريا لممبتامصات من اللرنة  لحضر حبم  
ب رجممة  اضممنة, بعمم ىا لضممع األطبمماق نممن الحتعميمممات الشممركة المجيممبل 

( بممماعة لبعممم   لمممك تمممم قيممماس قطمممر التمبممميط 24للمممم ل ) o( م37حمممرارل )
(Inhibition Zone )(11)  نمممن كمممل حنمممرل بلبممماطة المبمممطرل لتبمممجيل

 النتايج.
 تحضير الصابون باستخدام المستخمص المائي : 

 إليممو أضمميف(غممم مممن البيممت نممن  لرق حجمممن مممم 25) تلضممع
( غممم 0محممملل مممن ) إليممو أضمميف( مممل مممن المبممتام  الممماين مممم 10)

ايمممانلل , أضمميف لممم لرق عمم ل ( مممل 10مممن ىي رلكبممي  الصممل يلم نممن )
قطع ممن حجمر الغميمان لربمط الم لرق بمكممف لصمع  الممبيج بيم لء لمم ل 

 قيلممة , اممول عمميممة الصمملبنة حضممر محممملل ممحممن مركممب ب  ابممة  15
( 155( مل مماء نمن لعماء حجممو )205نن ) NaCl( غم من ممح 05)

مممل , بعمم  انتيمماء عمميممة الصمملبنة ابعمم  الميمم  لتممم بممك  مممبيج التناعممل 
ببمممرعة نمممن محمممملل المممممح المشمممبع , ممممم تمممم تحريمممك الممممبيج لعممم ل  قمممايق 

تممم جمعممو لغبمممو مممرتين بالممماء الملطمممر حيمم   يوحمم  تربمم  الصممابلن
ابتا ام المبمتام  البمار  لكانت نببة الصابلن الناتج ب البار  لجنف .

ن الحمممار نكمممان النممماتج غمممم ( أمممما بابمممتا ام المبمممتام  المممماي 12.51) 
 ( غم 10.51)
 

 النتائج والمناقشة :
 الكيميائية الكشوفات

 عممما أجريممت التممن العامممة الكيمياييممة الكشمملنات أ يممرت
 الميممة المركبمات ممن عم   لجمل  الشمنان لنبمات المماين المبمتام 
 مممن ميمممة أصممناف تلاجممممم  الكشمملنات أ يممرت نلمم  بايلللجيمما,
 يبمين ممما.(لاللمليم ات لالتانينمات لالنونلنيم ات الصمابلنينات)مركبمات
 .1) النبات,الج لل ى ا بيا يمتاب التن لالعوجية الحيلية األىمية

 

 في المتواجدة المركبات أصناف عمى الكيميائية الكشوفات تائجن (1)لالجدو
 النبات

 ننظنف ت
 ننكمشف

 ننًستخذو

 ننتغي 

 ننًشمهذ
 نننتيج 

 ننتماينمت 1
 نن طمص خالت

1% 

 بني لنسب

  متح
+ 

2 
 ننظمبلاينمت

 

 يقط  يمء

 ننزئرقيك كهلليذ

1% 

 لغلة

 أبيض لنسب

+ 

+ 

 + أطف  نلٌ أيلايم يحهلل ننفال لايذنت 3
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 ننقهليذنت 4
 ننتمايك حميض

1% 

 أبيض لنسب

 يسً 
+ 

 

 الفعالةاستخالص المكونات 
 القمويدات استخالص  

 نن ملضح لكما الشنان نبات ألراق نن اللملي ات كمية تعيين تم
لكمما   عمييما الحصملل تمم التمن النتمايج ممن تبمين لقم  (2-4-2) النلمرل

 قميممة تكملن اللمليم ات نبمبة أن ,( 2( , ماطمط )1مبمين نمن الجم لل )
 اللمليم ات أن لجم  البمابلة البحمل   رابمة اول نمن النبات, ألراق نن

 قمليم  لأىميما %(3-2) نحمل نببتيا تصل حي  الممار نن بكمرل تتركب
 نمن الطبيمة المكلنمات أن حيم Anabasin (22,21 .) )) األنابمابين
 ى ه لكمية طبيعة ن ن الغ اين التمميل لعمميات مانلية نلاتج ىن النباتات
 ب رجة ب لرىا تت مر لى ه الغ اين التمميل بعممية مباشراً  ت مراً  تت مر الملا 
 النبات نن النعالة المكلنات من أكمر أل 20 حلالن إن لج  لق  الحرارل
 البنماء عمميتمن بمين الحراريمة التغيمرات لتم مير كميتيما تاضمع الطبمن
المرييمة  –( طيف األشعة نلق البننبجية 2كما يبين الشكل ) (3).لالي م

 لململي ات المعبللة من نبات الشنان.
 

 التانينات   استخالص
, ل لمممك بتربممميبيا  الشمممنانتمممم ابمممتاو  التانينمممات ممممن مبمممحلق 

, ( 2, ماطط ) (1بابتا ام اوت الرصا   لكما مبين نن الج لل )
المرييممة لمتانينممات  –( طيممف األشممعة نمملق البننبممجية 2كممما يبممين الشممكل )

  المعبللة من نبات الشنان.
 الصابونينات    استخالص
 لكمما الشمنان نبمات ألراق نن الصابلنينات كمية تعيينل عبل  تم
 الحصملل تمم التمن النتمايج ممن تبمين لقم  (2-4-3) النلمرل نمن ملضمح

 نبمممبة أن ,( 2( , ماطمممط )1عمييممما  لكمممما مبمممين نمممن الجممم لل )
( طيمف 2. كمما يبمين الشمكل )النبمات ألراق نمن قميممة تكملنالصمابلنينات 

 المريية لململي ات المعبللة من نبات الشنان. –األشعة نلق البننبجية 
 الفالفونيدات   استخالص
 ملضح لكما الشنان نبات ألراق نن النونلني ات تعيينل عبل  تم

عمييما  لكمما  الحصلل تم التن النتايج من تبين لق  (2-4-4) النلرل نن
 قميمة تكلنالنونلني ات  نببة أن ,( 2( , ماطط )1مبين نن الج لل )

 –( طيمف األشمعة نملق البننبمجية 2. كما يبمين الشمكل )النبات ألراق نن
 .المريية لململي ات المعبللة من نبات الشنان

   

 ( يوضح النسبة المئوية لممواد المستخمصة1مخطط  
 
 -واألشززعة فززوب البنفسززجيةاألشززعة تحززت الحمززرا  الطيفيززة  دراسززة ال

 لممركبات المعاولة:المرئية( 
    KBrتحممت الحمممراء بمماقرا   األشممعةقيابممات طيممف  إجممراءتممم 
كممممل الحممممبم التممممن تممممم تبممممجيميا تتضمممممن مجمممماميع  fisher-100بجيمممماب 

( لالتمممممممن تمممممممممل المجممممممماميع  N-H,O-H,C=O,C-H,C=Nماتمنمممممممة )
لالصمممممممممابلنينان لاللمليممممممممم ات لتانينمممممممممات النعالمممممممممة لممركبمممممممممات المعبللمممممممممة ا

ل رابمممات  ار منتاحممم, لالتمممن تعتبممم مصمممة ممممن الشمممنانالمبتالالنونلنيممم ات 
حي  أن ال رابات  (13)نن ى ا المجال ة رابالالحلة لى ه الليم تتنق مع 

( قميم حمبم االمتصما  لطيمف 3الجم لل )يبمين  . نن ىم ا المجمال قميممة 
 تحت الحمراء لممركبات النعالة المعبللة من الشنان. األشعة

التمن تمم تبمجيميا لممركبمات النعالمة التمن تمم  حبمال يلر  نوح  
 ,1638 ,2929 ,3433)عنم  عبليا  كاألتن مممو لمنونلنيم ات كانمت 

1401 , 1116  Cm-1)   حبمممة مجملعممة الممميي رلكبيل  أنحيمم
(OH)   ت يمر عنمم(3433 Cm-1)  الحبمممة  أمممالتكملن حبمممة عريضمة

  C-Hلتكمملن حمما ل لقليممة نيممن ااصممة  (2929Cm-1)ال مماىرل عنمم  
مجملعمة الكاربلنيمل  إلانين تعل   2331الحبمة عن   أمالحملة البنبين 

 المميبل لمنونلنيم ات  C-O-Cنين تممل  2223ل  2152الحبمة  أما
لالحممبم التممن تممم تبممجيميا بصمملرل عامممة تتضمممن مجمماميع ماتمنممة مممن ) .

N-H, O-H, C-H, C=O and C-N لالتممن تممممل المجمماميع )
( يبمممممين قممممميم حمممممبم 3ممممممن نبمممممات الشمممممنان . الجممممم لل )النعالمممممة المعبللمممممة 

االمتصا  لطيف األشعة تحت الحمراء لممركبمات النعالمة المعبللمة ممن 
 الشنان.

المرييمة بمم ي  المماء  –تم إجراء قيابات األشمعة نملق البننبمجية 
لقم  أعطمت االمتصاصمات   Biotech-80لب رجة حرارل الغرنة بجيماب 

( لىممن تممممل االنتلممال  2ممما نممن الشممكل )الماتمنممة لممركبممات المعبللممة ك
n-𝜋    ل𝜋–𝜋 . 
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تحت الحمرا   لممكونات الفعالة في  األشعةطيف حام ( : 3جدول رقم  
 cm-1 العدد الموجي  مقاسة بوحدة الشنان

ننًمدة 

 ننفةمن  

N-Hʋ O-

Hʋ 
C-Hʋ C=Oʋ 

 9273 7342 4343 - ننسمبلاينمت

 9937 7222 4393 - ننتماينمت

 9299 9249 - 4293 ننقهليذنت 

 9242 7373 4344 - ننفال لايذنت

 
 ( : النسب المئوية لممكونات الفعالة في الشنان.0جدول رقم  

 النسب المئوية المادة الفعالة
 %13.1 يناتنابو صال

 %48 التانينات
 %9.1 القمويدات 
 %02 الفالفونيدات

 

 
لممواد  المرئية  –طيف األشعة فوب البنفسجية ( يوضح 1  الشكل

 الصابونينات -Bالتانينات ,  -A  المستخمصة
 ,C-  الفالفونيدات وD- )أشباه القمويدات 

 :الترابية والقموية القموية العناصر تقدير
 الكالبيلم إلا إضانة البلتابيلم ل الصل يلم عناصر تعين تم   

 ابتعمال اول نمن ,ن الميباالنبعا  ال ري  مطيانية تلنية بابتا ام

 ) النلممممرل نن تلضيحيا تم التن لبالتراكيب عنصر لكل قيابية محاليل

 نن كما عنصر لكل قيابمممية منحنيات عما الحصممملل تم ( 2 -6 -2

 العناصر تمك تراكيب تعين تم اوليا لمن (4) ل (3) ل (2) األشممممممممكال

 .(1لالمبينة نن الماطط )  (1) الج لل نن ملضحة لالنتايج النبات نن

 أعما تحتلي الشممممنان نبات ألراق أن الح نا النتايج اول من
 تحتلي النباتات أن نوح  عامة الصممممل يلم,نبصلرل عنصر من  نبممممبة
 عما كبيرا اعتما ا تعتم  لالتن المع نية العناصر من كميات عما

 الماء كمية تؤمر كما (24).النباتات نييا تنمل التن التربة لنل  المنطلة
 لنببتيا الطبية النباتات مكلنات عما لاضحا ت ميرا التربة نن المابلن

  (2).النبات أجباء نن
  نبات في عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم نسب  ( ( 4جدول

 الشنان
 نت /يهغى بــ ننت كيز ننةنظ  ت

1 Na+ 17000 

2 K+ 7750 

3 Ca2+ 3825 

 
 الصوديوم لعنصر القياسي المنحني :(2) الشكل

Concentration (ppm) 

 البوتاسيوم لعنصر القياسي المنحني :(3) لكالش
Concentration (ppm) 

 
 الكالسيوم لعنصر القياسي المنحني :(4) الشكل
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( : يوضح النسب المئوية لمعناصر الموجودة في مستخمص 0مخطط  

 الشنان
 
 لدراسة الحيوية ضد البكترياا

 رابة النعالية البايلللجية ض  البكتريا المرضية لممركبات  تتم

 رابة نعالية تمك  تحي  تم الشنان النعالة المبتامصة من نبات 

المبتامصات كل عما ح ل لبابتا ام نلعين من البكتريا المرضية 

(Escherichia Coli   لaurous Staphylococcusلق  أ ير ) 

أعما نعالية حي  بم  قطر التمبيط لمشنان  البار المبتام  الماين 

ممم  (5)ل(aurous Staphylococcus(ممم بالنببة لمبكتريا )20)

( تمييا المبتام  الماين الحار  Escherichia Coliبالنببة لمبكتريا )

 (.5مم المبتام  البيتن ج لل )

يا يل  إلا احتلاإن النعل التمبيطن لممبتامصات المايية يع   

التن تتضمن , الصابلنينات , اللملي ات لالنونلني ات ل  عما التانينات

ليا ت ميرا حيليًا ض  الع ي  من األجناس البكتيرية  التنبعا المركبات 

لالتن ليا الل رل عما تكلين  (OHببب  لجل  مجاميع اليي رلكبيل)

المركبات ألاصر ىي رلجينية بين مجملعة اليي رلكبيل نن تمك 

( من لبنيا  %90لجبييات الماء نن الامية البكتيرية لالتن يكلن الماء) 

( , كما 15مما يؤ ي إلا تعطيل األعمال الحيلية نن الامية البكتيرية )

باعتبارىا مركبات نينللية ليا الل رل عما تامير برلتينات إن لمتانينات 

ن تصنيع الحلاما الامية البكتيرية لتحطيم األنبيمات التن تشترك ن

 (.16االمينية الضرلرية نن بيا ل انلبام الاملي )

( لممبتامصات 3( لالماطط )5لبصلرل عامة لمن الج لل )
( اكبر منو aurous Staphylococcusكانة أن الت مير ض  بكتريا )

( للج  أن قطر التمبيط لممبتام  Escherichia Coliض  بكتريا)
الماين البار  ىل اكبر مما عميو لباقن المبتامصات األارى ليعل  
البب  إلا تنالت نببة الملا  النعالة الملجل ل نن المبتامصات 
الماتمنة حي  لج  من اول البح  أن التانينات لالمركبات النينللية 

ير المضا  لألحياء المجيرية الماتمنة ىن المبيللة ب رجة كبيرل عن الت م
, ليع  الماء من أنضل الم يبات الشنانقيابا بالمكلنات األارى نن 

ابتا اما نن ابتاو  التانينات من مصا رىا النباتية  لن غيره من 
( , لمعرلف أن ىناك نلعان من التانينات اللابمة 21الم يبات األارى )

باللابمية لمتحمل بتنككيا إلا لمتحمل لتانينات مكمنة يمتاب النل  األلل 
( أل يتبممر 21مكلناتيا األصمية عن  تعرضيا إلا  رجات حرارل عالية )

عبى قمة نعالية ت( للي ا البب  21م )° 35عن  حرارل أعما من 
 .(10,13) المبتام  الماين الحار ملارنة بالمبتام  الماين البار 

 
 عمى نمو األجناس البكتيرية لمشنان(: تأثير المستخمصات 5جدول  

  ( mmقط  ننتثريط )   

 ننًستخهض ت
Escherichia 

Coli 

aurous 

Staphylococcus 

 73 9 ننًمئي ننرملد 9

 99 5 ننًمئي ننحمل 7

 10 5 ننزيتي 4

 

 
 ( يوضح نسبة التثبيط  لمستخمصات القرفة ضد البكتريا المرضية3مخطط  
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 في صناعة الصابون :دراسة استخدام مستخمص الشنان 
 ألالصابلن لىل الما ل الناتجة من اتحا   البيلت  )النباتية( 

 أارىما ل قملية  أي ألالشحلم ) ال ىن الحيلانن( مع الصل ا الكالية 

لكما  )  ىن + قملي = صابلن ( أن أيممل ىاي رلكبي  البلتابيلم 

 مبين نن الماطط العام أ ناه:

 
لال ي يتضح من الماطط أن كمية اللاع ل المبتا مة تكلن 

كمية البيت المبتا مة إلنتا  الصابلن ل ا تم كمية كبيرل تلابي تلريبا 

% من 05بنجاح ابتا ام المبتام  لمشنان كما ل مضانة تعلا عن 

 يلم لالبلتابيلم ( ببب  احتلاء الشنان عما ) كاربلنات الصل  اللاع ل 

نن تركيبو لىل بب  ابتا امو لتن يف الموبس نن ب ايات اللرن 

يمكن االبتنا ل منو نن إنتا   الرايص امتلنر  ولى ا يممل ب يالماضن 

 الصابلن .
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ACTIVITY 
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ABSTRACT 

This study included isolation of some active materials from Seidlitzia Rosmarinus such as tannins, saponins and 

volatile oils with percentage of 59.1%, 31.1%, and 9.% respectively. Also the study included the determination of 

minerals in Seidlitzia Rosmarinus such as " Na, Ca and K" using Flame photometer. The concentrations of these 

minerals were (86 ppm),(65 ppm) and )467 ppm) respectively. The anti-bacterial activity study was performed for the 

active materials isolated from Seidlitzia Rosmarinus against two genus of pathogenic bacteria, Escherichia Coli   and  

aurous Staphylococcus using agar-well diffusion method. It appeared from this study that all of the extraction  have 

inhibitory effect on bacteria activity. The inhibition zone diameter varies with the type of active compound, its 

concentration and the genus of bacteria. 


