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 الخالصة

ي العراق  احد المحاصيل الزراعية المهمة ذات المردود االقتصادي الكبي  نتيجة 
ر
يعتير نبات الكتان الذي يزرع ق

تطبيقاته الصناعية و الطبية الواسعة. تضمنت الدراسة الحالية استخالص و تحضي  مركبات ايمادية من خالل تفاعل الزيت 

ر  اثل ر المستخلص من بذور الكتان مع كل من االمي  ر و و االمي  ر داي امي  ر حيث تم تشخيص المركبات  4ي  مثيل انيلي 

ر المغناطيسي النووي.  ي االميدات الناتجة باستخدام مطيافية االشعة تحت الحمراء و طيف الرني 
ر
 الموجودة ق

ر مختلفة ) اكي 
ة بي  ( 50,100,200تم دراسة الفعالية البايولوجية لمستخلص زيت بذور الكتان و االيميدات المحضر

يا  ر من البكي  تم  Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureusمايكروكرام لكل ملي لي  باستخدام نوعي 

دراسة الفعالية البايولوجية للمستخلص و االيميدات من خالل قياس معدل قطر التثبيط لها حيث تم مالحظة العالقة 

ر المثبطات و معدل قطر التثبي ر زيادة تركي  ة منه فعالية ضد الطردية بي  ط حيث اثبت المستخلص و االيميدات المحضر

يا.   البكي 

, االستخالص, االيميدات ي
 
 كلمات دالة: الفعالية البايولوجية, زيت الكتان, االقتصاد الزراعي العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Aranru79@gmail.com
mailto:Aranru79@gmail.com


ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 3, December 2020                                                          International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                       Research and Sustainable Development 

Page 2 of 22 
 

        المقدمة -1

ي المناطق الباردة من العالم.  يصل طول النبات إىل 
ر
حصد ق

ُ
ي وألياف ت

مي  مع  1.5-1.2نبات الكتان  محصول غذائ 

اء رمادية ضيقة ، بيضاوية الشكل ومدببة إىل الحافة . بذور الكتان )  Linumusitatissimumساق صفصاف وله أوراق خضر

L 
ا
ي ( ،. فرد من عائلة اللينات. المصنع ليس محصوًل

ا وهو موطن لغرب آسيا والبحر األبيض المتوسط. هو زيت بدائ 
ً
جديد

ي الدهانات والورنيشات  واألدوية والمبيدات الحيوية ومبيدات األعشاب ، بسبب خصائصه المضادة للفطريات. 
ر
 )يستخدم ق

1) 

ي أكير  يتمتع بذر الكتان بتاري    خ طويل من االستخدام التقليدي كمصدر للزيوت واأللياف ويتم زراعته
ر
لالستخدام التجاري ق

اته المفيدة عل أمراض القلب التاجية وبعض أنواع  30من  ي بذر الكتان وتأثي 
ر
وبيوتيك  ق دولة حول العالم. إن خصائص الير

ايد.  ر  (3) (2)الرسطان واالضطرابات العصبية والهرمونية تحظر باهتمام مي 

ر واأللياف الغذائ وتي  ي لبذور الكتان متوسط بذور الكتان غنية بالدهون والير
٪ من  40-30ية ، تضمن التحليل الكيميائ 

ر و  25-20الزيت و  وتي  ي من  28-20٪ من الير
٪  وزيت يحتوي عل  8-4٪ من األلياف الغذائية اإلجمالية ومحتوى مائ 

٪ من  35إىل  30 فيتامينات أ ، ب ، د ، ـه ، معادن وأحماض أمينية. يحتوي هذا الزيت الطبيعي غي  المتطاير عل حواىلي 

 (4)٪ من حمض اللينولينيك .  69حمض األوليك  واللينوليك  باإلضافة إىل حواىلي 

ر ALAلينولينيك )-حمض ألفا ي بذور الكتان ، هما نوعان من فيتامي 
ر
ول ، الموجودان ق وقد ثبت أنه يقلل  E( وغاما توكوفي 

ي SDGمن نمو األورام. بذور الكتان غنية بجلوكوزايد )
لديها العديد من اإلجراءات اإليجابية لصحة اإلنسان. وهو ( والت 

وسات  معروف بخصائصه المضادة للرسطان عن طريق تثبيط تكاثر الخاليا ونموها. كما أن له خصائص مضادة للفي 

. باإلضافة إىل ذلك ، تحتوي ب ا أنه يحسن عمل الجهاز المناعي
ً
يا ومضادة للفطريات ، وقد ثبت أيض ذور ومضادة للبكتي 

ر ، والجليكوسيدات ، والقلويدات ، والفالفونويد وبروبانيدات فينيل أخرى.   (5)الكتان عل األحماض الفينولية ، والصابوني 

 (7)( يوضح بذور الكتان. 1-1الشكل التاىلي ) (6)

 

 ( بذور نبات الكتان1-1شكل )

 طريقة العمل و االدوات المستخدمة  -2

 استخالص زيت بذور الكتان 2-1

ي الدورق المستدير  ثم أخذ البذور  200تمت عملية استخالص زيت بذور الكتان بوضع حواىلي 
ر
وىلي ق

مل من اإليير البي 

ي الهواء لمدة ثالث ساعات عند درجة حرارة  50النظيفة 
ر
ي المطحنة الكهربائية. تم تجفيف المسحوق ق

ر
 50غم لطحنها ق

ي عند 
ي فرن كهربائ 

ر
شيح  50درجة مئوية أو تم تجفيفه ق ي ورق الي 

ر
درجة مئوية . ثم تم وضع البذور النظيفة المسحوقة ق



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 3, December 2020                                                          International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                       Research and Sustainable Development 

Page 3 of 22 
 

ي وسط االستخالص. يسخن المذيب إىل 
ر
ي كشتبان ثم إدراجها ق

ر
ة ق ا وتم وضع البذور المحضر

ً
درجة مئوية ،  60ولفها جيد

ي ال
ر
دورق السفلي المستدير. وعندما يتم غلي المذيب  يتم تكثيف البخار من خالل االنبوب حيث عاد بعد ذلك إىل األسفل ق

ي الكشتبان. تستغرق عملية االستخالص  50تم تكرار التجربة بوضع 
ر
ساعات وكلما طالت المدة  10-6غم أخرى من العينة ق

 (8)، كان االستخالص أفضل. بعد االنتهاء من االستخالص ، تمت إزالة المذيب بواسطة المبخر الدوار . 

ر تحضي  اميد الكتان من تفاعل الز  2-2 ي االمي 
ر ثنائ   يت المستخلص مع االثلي 

ر )12تم تحضي   أميد  الكتان بتفاعل الزيت المستخلص من بذور الكتان مع  ي االمي 
ر ثنائ  -NH2( غم( من االثلي 

CH2-CH2- NH2 ر كمذيب.  تم وضع ي دورق سفلي دائري رباعي العنق مزود  50(  باستخدام الزيلي 
ر
ر ق مل من  الزيلي 

ي لتحري
ي القارورة لمدة ساعة عند حواىلي  24ك الخليط . وتم أضافة ) بمحرك كهربائ 

ر
غم( من الزيت المستخلص كقطرات ق

ي  110
ي الدقيقة.  600درجة مئوية مع معدل التقليب الكهربائ 

ر
 دورة ق

ساعات أخرى لتحويل كل الزيت إىل أميد. تم الكشف عن  5درجة مئوية لمدة  120تم تقليب الخليط كهربائًيا عند حواىلي 

ي عمود   TLCالتفاعل الكامل بواسطة 
ر
ي ، كما تم تنقية أميد الزيت المنتج ق

تمت إزالة المذيب عن طريق التبخر الدورائر

ي الكلورو ميثان والميثانول المطلق )
ي من هالم السيليكا باستخدام خليط ثالئر

ر
( مع الحصول عل    V: V  =6 :1كروماتوجراق

 (9)٪ من أميد الزيت المنق  . 95.3

ي أنبوب اختبار وإضافة ) 
ر
ا الكشف عن تكون االميد عن طريق أخذ كمية من األميد المحضر وتم وضعه ق

ً
(  NaOHيمكننا أيض

. نالحظ األبخرة الصاعدة إذا كانت تحتوي عل رائحة األمونيا تشي  إىل تكوين االميد.  بعد تحضي   ي
ي حمام مائ 

ر
ثم تسخينها ق

ر المغناطيسي النووي. األميد ، تم تشخيصه باستخدام طيف   األشعة تحت الحمراء و مطيافية الرني 

ر  -4تحضي  اميد الكتان من تفاعل الزيت المستخلص مع  2-3  ميثل انلي 

ر ) -4( غم( من 12تم تحضي   أميد  الكتان بتفاعل الزيت المستخلص من بذور الكتان مع  (  C7H9Nميثل انلي 

ر كمذيب. تم وضع  ي لتحريك  مل من  50باستخدام الزيلي 
ي دورق سفلي دائري رباعي العنق مزود بمحرك كهربائ 

ر
ر ق الزيلي 

ي القارورة لمدة ساعة عند حواىلي 12الخليط.  تم أضافة )
ر
درجة مئوية مع معدل  110غم( من الزيت المستخلص كقطرات ق

ي 
ي الدقيقة.  600التقليب الكهربائ 

ر
 دورة ق

ساعات أخرى لتحويل كل الزيت إىل أميد. تم الكشف عن  5ئوية لمدة درجة م 120تم تقليب الخليط كهربائًيا عند حواىلي 

ي عمود   TLCالتفاعل الكامل بواسطة 
ر
ي ، كما تم تنقية أميد الزيت المنتج ق

تمت إزالة المذيب عن طريق التبخر الدورائر

ي الكلورو ميثان والميثانول المطلق )
ي من هالم السيليكا باستخدام خليط ثالئر

ر
( مع الحصول عل    V: V  =6 :1كروماتوجراق

 (9)٪ من أميد الزيت المنق  . 95.3

ي أنبوب اختبار وإضافة 
ر
ا الكشف عن تكون االميد عن طريق أخذ كمية من األميد المحضر وتم وضعه ق

ً
يمكننا أيض

(NaOH نالحظ األبخرة الصاعدة إذا كانت تحتوي عل رائحة األمونيا تشي  إىل . ي
ي حمام مائ 

ر
تكوين االميد.  (  ثم تسخينها ق

ر المغناطيسي النووي.   بعد تحضي  األميد ، تم تشخيصه باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء و مطيافية الرني 

 النتائج و المناقشة -3

 مناقشة طيف االشعة تحت الحمراء لزيت بذور الكتان المستخلص  3-1

دد   C=Oطيف األشعة تحت الحمراء لزيت الكتان ، نالحظ من خالل الطيف ظهور حزمة تعود اىل   عند الي 

دد C-H. وظهور حزمة  تعود اىل  )1-( سم 1743.65) دد )1-سم  2931-2854(عند الي  -3302.13. وظهور حزمة عند الي 

ا ظهور حزمة تOHتعود اىل  . ) 1-( سم 3402.43
ً
دد )CH3عود اىل  )( يوضح الطيف أيض ونالحظ  1-( سم 1388(  عند الي 

ا ظهور حزمة تعود اىل )
ً
دد )C-O-Cأيض دد C-OH.  وظهور حزمة تعود اىل )1-( سم 1257.50( عند الي  (  عند الي 

( يوضح طيف األشعة  1-3( المجاميع الوظيفية لزيت بذور الكتان و الشكل )1-3. يوضح الجدول ) 1-( سم 1172.72)

 .حمراءتحت ال
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 (: يوضح طيف االشعة تحت الحمراء لزيت الكتان المستخلص. 1-3الشكل )

 

  المستخلص (: يوضح حزم طيف االشعة تحت الحمراء لزيت الكتان1-3الجدول )

  المجموعة الوظيفية زيت الكتان المستخلص

3302-3402 OH 

1743.65 C=O 

2854-2931 C-H( Aliphatic) 

1458.18 CH2 bend 

1388.75 CH3 bend 

1257.50 C-O-C 

1172.72 C-OH 
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ر  3-2 ي االمي 
ر ثنائ       تحضي  االميد لزيت الكتان المستخلص مع االثلي 

ي وجود 
ر
( ق ر ي االمي 

ر ثنائ  ر )اثلي  ر  تم تحضي  األميد عن طريق تفاعل الزيت المستخلص  )زيت بذور الكتان( مع األمي  الزيلي 

 لمعادلة التفاعل التالية )
ً
 (:1-3كمذيب طبقا

 

 (:  توضح تحضي  االميد لزيت الكتان 1-3المعادلة )

ر  وجي  ر عل كاربون الكربونيل لزيت الكتان وفق  حيث يحدث التفاعل بالهجوم النيوكليوفيلي لذرة  النيي  ي االمي 
ر
الموجودة ق

 ( .1-3الميكانيكية الموضحة )

 

 (: يوضح ميكانيكية تحضي  اميد الكتان1-2مخطط )

ي كلورو ميثان والميثانول المطلق( بنسبة  TLCتم مراقبة انتهاء التفاعل بواسطة 
: 6باستخدام مذيب )باستخدام خليط ثالئر

1(.V: V  ) 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 3, December 2020                                                          International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                       Research and Sustainable Development 

Page 6 of 22 
 

 شعة تحت الحمراء الميد الكتانمناقشة طيف اال  3-3

از التذبذب لمجموعة الكربونيل ينخفض من 2-3يوضح طيف األشعة تحت الحمراء شكل ) ر سم إىل  1743.65(، أن اهي 

دد NHبسبب تعويض مجموعة اميد. ) 1-سم  1666.50 ة  مثل حزمة بي  ر ا ظهور حزم اخرى  ممي 
ً
( ونالحظ أيض

 1-( سم 2870-2931( . أظهر المركب ايضا حزمة امتصاص عند تردد )NHميد)تعود اىل مجموعة اال  1-( سم 3471.87)

دد )C-Hوالذي تعود إىل. )   (13-10) ( للسلسلة. CH2تعود اىل ) 1-( سم 1442.75( وظهور حزمة بي 

دد )  ي الجدول )C-Nتعود اىل . ) 1-( سم 1095.57وظهور حزمة بي 
ر
 ( . 2-3( حزم طيف األشعة تحت الحمراء موضحة ق

الشكل  

 (: يوضح طيف االشعة تحت الحمراء  للمركب اميد الكتان3-2)

 (:يوضح حزم طيف االشعة تحت الحمراء للمركب اميد الكتان2-3الجدول )

Infrared spectrum packs (FT-IR) 

  اميد الكتان المجموعة الوظيفية

N-H (amide) 3471.87 

C=O (amide) 1666.50 

C-H (alphatic) 2870-2931 

CH3 bend 1396.46 

CH2 bend 1442.75 

C-N 1095.57 
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ي ميثيل سلفوكسيد كمذيب و )
ر النووي المغناطيسي لمركب اميد الكتان تم استخدام ثنائ  ي طيف الرني 

ر
( كمرجع TMSق

ي اإلزاحة NHقياسي . نالحظ ظهور حزمة مفردة تعود اىل  )
ر
ي المليون. وتظهر حزمة 8.04-7.96الكيميائية )( أميد ق

ر
( جزء ق

ي المليون. واظهر الطيف حزمة عند االزاحة 5.34( عند اإلزاحة الكيميائية )CH = CHتعود اىل )
ر
ي المليون  2.5( جزء ق

ر
جزء ق

ي اإلزاحة الكيميائية )CH2(  وظهور حزمة تعود اىل )DMSOتعود اىل المذيب. )
ر
ي المليون. ( جزء 1.19(  للسلسلة ق

ر
ق

ي الجدول )
ر
 ( .3-3والحزمة األخرى موضحة ق

 

 

ر النووي المغناطيسي للمركب اميد الكتان.  3-3الشكل )  (: يوضح طيف الرني 

ر النووي المغناطيسي 3-3الجدول )   (:يوضح حزم طيف الرني 

 المركب  حزم طيف الرنين النووي المغناطيسي 

7.96-8.04(S,2H,NHamide) ,5.34(q,4H,CH),3.13(t,4H,CH2),2.19-

2.29(t,4H,CH2),2.03(q,8H,CH2),1.44-

1.55(p,4H,CH2),1.19(m,40H,CH2),0.94(t,6H,CH3). 

 

 اميد الكتان

المحضر من 

االثلين ثنائي 

 االمين
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 الفعالية البايولوجية لزيت الكتان ومركب االميد المحضر منه 3-4

ي هذه الدراسة تمت دراسة  
ر
ر ق تأثي  الزيت المستخلص من بذور الكتان واألميد المحضر من تفاعل الزيت مع األمي 

يا ودراسة الفعالية البيولوجية لهذه  يا الموجبة والسالبة الجرام. تم الحصول عل هذه البكتي  ر من البكتي  عل نوعي 

ات كلية العلوم قسم علوم الحياة . من  ي مختير
ر
ي تم الحصول عليها نجد المستخلص واألميد المحضر منه ق

خالل النتائج الت 

يا إيجابية الجرام ) يا سالبة الجرام Staphylococcus aureusأن الزيت  المستخلص له نشاط مضاد للبكتي  ( والبكتي 

(Pseudomonas aeruginosa ي تدمي  األغشية
ر
ي الزيت المستخلص ق

ر
(  . تتسبب  المركبات العضوية الفعالة  الموجودة ق

ر المثبط ، تزداد أقطار مناطق التثبيط. وجدران ا ية ونالحظ أنه مع زيادة تركي  لخاليا البكتي 
( 4-1. ويظهر الجدول )(17) (16)

يا وقطر مناطق التثبيط. توضح االصور من ) ( الفعالية البيولوجية 15-1) -( 1-3الفعالية البايولجية  وأنواع البكتي 

( ر اكي 
. 200،50,100للمستخلص واألميد المحضر بي   ( ميكروغرام / مل عل التواىلي

يا وقطر مناطق التثبيط 4-3الجدول ) (: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان واميد الكتان وانواع البكتي 

ر ) اكي 
. 200،50,100وبي    ( ميكروغرام / مل عل التواىلي

Pseudomonas    

        aeroginosa 

Staphylococcus    

             aureus 

Concentrations    

  μg/mL 

compounds  NO. 

Com 

30 35 200  

زيت الكتان 

 المستخلص

 

2 15 15 100 

12 ------ 50 

18 25 200  

اميد الكتان 

المحضر من 

االثلين ثنائي 

 االمين

 

7 

 

13 20 100 

------ ------- 50 
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ر 1-3صورة ) كي 
يا ايجابية الجرام عند الي   ((.μg/mL 200(: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان ضد البكتي 

 

 

ر 2-3صورة ) كي 
يا ايجابية الجرام عند الي   ((.μg/mL 200(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتي 

Linseed oil 

Amide  
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ر 3-3صورة ) كي 
يا سالبة الجرام عند الي   .((μg/mL 200(: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان ضد البكتي 

 

 

 ((.μg/mL 200(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتيريا سالبة الجرام عند التركيز 4-3) صورة

 

  .((μg/mL 100(: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان ضد البكتيريا ايجابية الجرام عند التركيز 5-3صورة )

 

ر 6-3صورة ) كي 
يا ايجابية الجرام عند الي   ((.μg/mL 100(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتي 

 

Linseed oil 

Amide  

  

Linseed oil  

Amide  
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ر 7-3صورة )   كي 
يا سالبة  الجرام عند الي  (: يوضح الفعالية البايولجية  لمستخلص زيت الكتان ضد البكتي 

100 μg/mL)).  

 

ر 8-3صورة ) كي 
يا سالبة  الجرام عند الي   ((.μg/mL 100(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتي 

 

ر 9-3صورة ) كي 
يا ايجابية الجرام عند الي    .((μg/mL 50(: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان ضد البكتي 

 

ر 10-3صورة ) كي 
يا ايجابية الجرام عند الي   ((.μg/mL 50(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتي 

 

ر 10-3صورة ) كي 
يا سالبة الجرام عند الي   50(: يوضح الفعالية البايولجية لمستخلص زيت الكتان ضد البكتي 

μg/mL.)) 

Linseed oil 

        

Amide  

Linseed oil 

Amide  

Linseed oil  
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 50(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان ضد البكتيريا سالبة الجرام عند التركيز 11-3صورة )

μg/mL.)) 

( فعالية الزيوت المستخلصة من زيت بذور الكتان واألميد المحضر ، وتم تقييم النشاط المضاد 4-1)يوضح الجدول 

يا اإليجابية  يا سالبة الجرام والبكتي  ة ضد البكتي  يا عن طريق قياس قطر منطقة التثبيط ضد الكائنات الدقيقة المختير للبكتي 

يا ) ر من البكتي  ر إيجابيي  ر Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureusتم استخدام نوعي  اكي 
(. تم أخذ الي 

  ( ميكروغرام / مل. 200،100،50المختلفة من الزيت المستخلص واألميد المحضر وهي )

يا الموجبة للجرام ، حيث   ي ذلك البكتي 
ر
ة ، بما ق يا المختير بالنسبة لمستخلص بذور زيت  الكتان فقد منع الزيت نمو البكتي 

يا سالبة الجرام فقد أعطت قطر تثبيط ) ( ملم. أما---( ملم و )15( ملم ، )35ثبيط )أعظ قطر ت ( 15( ملم و )30البكتي 

ي الجدول )12ملم و )
ر
ي دراسة سابقة أعدت لزيت بذر الكتان ضد األنواع المختلفة من 4-1( ملم كما هو موضح ق

ر
( وق

ي ذلك 
ر
يا ، بما ق  Staphylococcus aureus (MSSA), Staphylococcus aureus (MRSA) methicillin)البكتي 

sensitive, Klebsiella  pneuminae and Staphylococcus epidermidis يا .(، ثبت أن الزيت منع نمو هذه البكتي 

ي مناطق تثبيط مختلفة. 
ر
 (18)وق

ة ، إيجابية الجرام وس يا المختير البة الجرام ، حيث اعظ اقطار تثبيط أما بالنسبة لألميد المحضر فنالحظ أنه منع نمو البكتي 

يا إيجابية الجرام  ) يا سالبة الجرام فقد اعظ اقطار تثبيط )---( ملم و )20( ملم, )25مع البكتي  ( ملم , 18( ملم اما البكتي 

 ( ملم. ---( ملم و )13)

يا إىل حقيقة أن هذه الزيت يمتلك مر  كبات كيميائية فعالة مثل ترجع الفعالية المثبطة لهذه المستخلص ضد البكتي 

وبانويد ،  ها من مركبات الير ر ، والجليكوسيدات ، والقلويدات ، والفالفونويد وغي  األحماض الفينولية ، والصابوني 

ول والمركبات النشطة األخرى. باإلضافة إىل وجود مواد فعالة أخرى مثل وجود ) ي بذر SDGوالكربوهيدرات والفيتوسي 
ر
( ق

يا والفطريات. الكتان له خصائص مض ادة للبكتي 
ي األميد المحضر من مستخلص بذور الكتان   (19)

ر
وجود مجاميع فعالة ق

يا .  ا للبكتي 
ً
ا مضاد

ً
 يجعلها يمتلك نشاط

Amide  
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ر -4تحضي  االميد لزيت الكتان المستخلص مع  3-5     ميثل انلي 

ر )تم تحضي  األميد عن طريق تفاعل الزيت المستخلص  )زيت بذور الكتان( مع األم ر   -4ي  ي وجود الزيلي 
ر
ر ( ق ميثل انلي 

 لمعادلة التفاعل التالية: 
ً
 كمذيب طبقا

 

ر (-4( : تفاعل تحضي  مركب اميد الكتان المحضر من )2-3المعادلة )  ميثل انلي 

ر عل كاربون الكربونيل لزيت الكتان  ي االمي 
ر
ر الموجودة ق وجي  حيث يحدث التفاعل بالهجوم النيوكليوفيلي لذرة  النيي 

ي كلورو ميثان والميثانول  TLCالمستخلص . تم مراقبة انتهاء التفاعل بواسطة 
باستخدام مذيب )باستخدام خليط ثالئر

 (V: V.)1: 6المطلق( بنسبة 

ي الجدول )4-3األشعة تحت الحمراء شكل ) نالحظ من خالل طيف
ر
دد تنخفض  5-3( و المثبته ق از التذبذب لحزمة الي  ر ( اهي 

ا ظهور حزم NHبسبب تعويض المجموعة ) 1-سم  1666.50إىل  1-سم  1743.65لمجموعة الكربونيل من 
ً
( .نالحظ أيض

دد ) دد )( يظهر المركب حNHتعود اىل المجموعة  .) 1-( سم 3441.01عند الي  -2931.80زمة امتصاص عند الي 

دد  )C-Hتعود اىل حزمة ) 1-( سم 2862.36 (   C-Hتعود اىل ) 1-( سم 3062.96( األليفاتية وحزمة امتصاص عند الي 

دد ) دد C=Cتعود اىل ) 1-( سم 1535.34للحلقة االروماتية . وظهور حزمة عند الي  ( للحلقة االروماتية. وظهور حزمة بي 

دد )C-N( وتظهر حزمة تعود اىل  )CH2تعود اىل . ) 1- ( سم1450.47)  .1-( سم 1103.28( عند الي 
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ر -4(: يوضح حزم طيف االشعة تحت الحمراء للمركب اميد الكتان المحضر من )4-3الشكل )   ميثل انلي 

ر (-4الكتان المحضر من ) (:يوضح حزم طيف االشعة تحت الحمراء للمركب اميد 5-3الجدول )  ميثل انلي 

 حزم طيف االشعة تحت الحمراء

-4اميد الكتان المحضر من 

 ميثل انلين 

 المجموعة الوظيفية

3441.01 N-H (amide) 

1666.50 C=O   

3062.96 C-H ( aromatic) 

2862.36-2931.80 C-H (alphatic) 

1388.75 CH3 bend 

1535.34 C=C aromatic 

1450.47 CH2 bend 

1103.28 C-N 
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ي ميثيل سلفوكسيد كمذيب و )
ر النوويالمغناطيسي لمركب اميد الكتان تم استخدام ثنائ  ي طيف الرني 

ر
( كمرجع قياسي . TMSق

ي اإلزاحة الكيميائية )NHنالحظ ظهور حزمة مفردة تعود اىل  )
ر
ي المليون. وتظهر حزمة ثنائية8.04( أميد ق

ر
ثنائية  - ( جزء ق

ي المليون. 7.13-6.69( للحلقة االروماتية عند االزاحة )CHتعود اىل )
ر
 ( جزء ق

ي المليون تعود اىل المذيب. ) 2.5. وتظهر حزمة عند االزاحة 
ر
ي CH2(  وظهور حزمة تعود اىل )DMSOجزء ق

ر
(  للسلسلة ق

ي المليون. والحزمة األخرى موضحة2.83-2.47اإلزاحة الكيميائية )
ر
ي الجدول ) ( جزء ق

ر
 ( .6-3ق

 

ر النووي المغناطيسي اميد الكتان من المحضر من )5-3الشكل ) ر ( -4(: يوضح حزم طيف الرني   ميثل انلي 

ر النووي المغناطيسي 6-3الجدول )    (: يوضح حزم طيف الرني 

 المركب  حزم طيف الرنين النووي المغناطيسي 

8.04 (S,1H,NHamide),6.69-7.13(d-d,4H,CHaromatic ring),6.38-

6.47(q,2H,CH=CH),4.58-5.51(t,2H,CH2),2.98-

3.15(S,3H,CH3),3.40(q,4H,CH2),2.10 (sixtet,2H,CH2),2.47-

2.83(m,20H,CH2),1.11-1.37(t,3H,CH3). 

 

اميد الكتان 

من  المحضر

 ميثل انلين-4

 الفعالية البايولوجية لزيت الكتان ومركب االميد  3-6

ر ) ي هذه الدراسة تمت دراسة تأثي  الزيت المستخلص من بذور الكتان واألميد المحضر من تفاعل الزيت مع األمي 
ر
ميثل -4ق

يا ودراسة الفعالية البيولوجية لهذه  يا الموجبة والسالبة الجرام. تم الحصول عل هذه البكتي  ر من البكتي  ( عل نوعي  ر انلي 

ي م
ر
ي تم الحصول عليها نجد المستخلص واألميد المحضر منه ق

ات كلية العلوم قسم علوم الحياة . من خالل النتائج الت  ختير
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يا إيجابية الجرام ) ياStaphylococcus aureusأن الزيت  المستخلص له نشاط مضاد للبكتي  سالبة الجرام  ( والبكتي 

(Pseudomonas aeruginosa ي
ر
ي تدمي  األغشية (  . تتسبب  المركبات العضوية الفعالة  الموجودة ق

ر
الزيت المستخلص ق

ر المثبط ، تزداد أقطار مناطق التثبيط.  ية ونالحظ أنه مع زيادة تركي  وجدران الخاليا البكتي 
 كما وضحنا اعاله   (9) (8)

ة ، إيجابية الجرام وسالبة الجرام ، حيث اعظ اقطار تثب  يا المختير يط بالنسبة لألميد المحضر فنالحظ أنه منع نمو البكتي 

يا إيجابية الجرام  ) يا سالبة الجرام فقد اعظ اقطار تثبيط )18( ملم و )21( ملم, )30مع البكتي  ( ملم , 25( ملم اما البكتي 

 ( ملم. --( ملم و )--)

يا وقطر مناطق التثبيط. توضح الصور من )7-3ويظهر الجدول )  ( 17-3) -( 12-3( الفعالية البايولجية  وأنواع البكتي 

)الفعال ر اكي 
. 200،50,100ية البيولوجية ألميد المحضر بي    ( ميكروغرام / مل عل التواىلي

Pseudomonas    

        aeroginosa 

Staphylococcus    

             aureus 

Concentrations    

  μg/mL 

compounds  NO. 

Com 

30 35 200  

زيت الكتان 

 المستخلص

 

2 15 15 100 

12 ------ 50 

25 30 200  

اميد الكتان المحضر 

 ميثل انلين-4من 

 

9 

 

----- 21 100 

----- 18 50 
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يا ايجابية الجرام عند -4(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان المحضر من )12-3الشكل ) ر ( ضد البكتي  ميثل انلي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 200الي 

  

 

يا سالبة الجرام عند -4(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان المحضر من )13-3صورة ) ر ( ضد البكتي  ميثل انلي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 200الي 

 

 

يا ايجابية الجرام عند -4اميد الكتان المحضر من )(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب 14-3صورة ) ر ( ضد البكتي  ميثل انلي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 100الي 

Amide  

Amide  

Amide  
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يا سالبة الجرام عند -4(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان المحضر من )15-3صورة ) ر ( ضد البكتي  ميثل انلي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 100الي 

 

  

 

يا ايجابية الجرام عند -4(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان المحضر من )16-3صورة ) ر ( ضد البكتي  ميثل انلي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 50الي 

 

ر ( ضد -4(: يوضح الفعالية البايولجية لمركب اميد الكتان المحضر من )17-3صورة ) يا سالبة الجرام عند ميثل انلي  البكتي 

ر  كي 
 ((.μg/mL 50الي 

 

 

Amide  

Amide  

Amide  
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 االستنتاجات

 

يمكن االستنتاج من البحث الحالي بانه هناك امكانية كبيرة لالستفادة من النباتات الطبية خصوصا التي يتم زراعتها في 

الزراعي العراقي اذ اثبتت الدراسة العراق و منها نبات الكتان الذي تم دراسته في المجال الطبي  و بما يساهم في دعم االقتصاد 

ان الكتان و االميدات المحضره منه ذات فعالية عالية ضد البكتريا المستخدمة قيد الدراسة و بالتالي االهتمام بزراعة مثل هذه 

ت منه و النباتات سيرفد االقتصاد العراقي بعملة صعبة نتيجة تصدير الفائض منه سواء بشكل خام او بعد عملية استخالص الزي

 االستفادة منه طبيا و صناعيا.
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Study the biological activity of linseed extract and the synthesized amides to 

support the Iraqi agricultural economy 

 

Abstract 

linseed plant grows in Iraq and other world. It is considered one of the important 

agricultural crops with great economic returns due to its wide industrial and medicinal 

applications. The current study included the extraction and preparation of amide compounds 

through the reaction of the extracted oil from linseed seeds with each of the amines ethylene 
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di-amine and the amine 4 methylenilene, where the compounds present in the resulting amides 

were diagnosed using infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

The biological efficiency of linseed oil extract and the synthesized imides at different 

concentrations (50,100,200) micrograms per milliliter were studied using two types of bacteria: 

Pseudomonas aeruginosa, and  Staphylococcus aureus. The biological efficiency of the extract 

and imides were studied by measuring the rate of the diameter of inhibition to it, where the 

positive relationship between the increase in the concentration of inhibitors and the rate of 

diameter of the inhibition was observed. The extract and the synthesizes imides proved 

effective against bacteria. 

 

 


