
      , 2013 1Tech. Journal, Vol.31, No.Eng. &   

58 
 

 
Evaluation of Active Ingredients of Petroselinum  Hortense 

L.  and the Possibility to Use in the Applied Field 
 

  
Dr. Emad A. Matter   
Clinical analysis department, AL- Yarmouk university collage/Baghdad 
Email:uot_magaz@yahoo.com 

 
Received on: 23/1/2012 &     Accepted on: 15/8/2012  

 
 

ABSTRACT   
    The experiments  were  conducted, to  study  the effect of 3 concentrations of 
each of indole butyric acid  (25,50  or 100 ppm )and Mepiquat chloride 
(125,250  or 500 ppm ) on the active ingredients content of  Petroselinum 
hortense L.  
   The experiments were designed in RCBD, and each treatment was replicated 
3 times. L.S.D. test at level of 0.05 was used to compare the differences 
between means.  
    Result showed that the percentage of active ingredients of the plant extracts 
(essential oil , coumarin, flavonoids),were significantly increased with the  
increase of  indole butyric acid compare with control treatment. However, 
application of Mepiquat chloride decreased  them compare with control 
treatment.  
   Indole butyric acid increased endogenous gibberellic acid(GA) and indole 
acetic acid(IAA) while Mepiquat  decreased them. This study proved that 
growth  regulators of the plant as a natural tool to increase active ingredients for 
their medical value.             

     
  تقدير محتوى نبات البقدونس من الموادالفعالة وأمكانيه

  يأستخدامه في المجال التطبيق
  

  الخالصة
  ١٠٠و ٥٠، ٢٥(أجري البحث لدراسة تأثيرثالثة تراكيز لكل من حمض األندول بيوترك  

في محتـوى  ) جزء في المليون  ٥٠٠و ٢٥٠، ١٢٥( والمبيكويت كلوريد ) جزء في المليون
  .نبات البقدونس من المواد الفعاله

وبثالث مكررات وتـم  )    RCBD(   صممت التجربه بطريقة القطاعات العشوائيه الكامله 
وتم مقارنة متوسطات المعامالت بأتباع طريقة أقـل  ، تحليل النتائج على وفق التصميم المتبع

 %. 5على مستوى    L.S.Dفرق معنوي  
أوضحت النتائج أن محتوى المواد الفعاله في مستخلصات نبات البقدونس الزيوت        
قد أزدادت معنوياً بزيادة تركيز حمض األندول  والفالفونيدات، الكومارينات ، األساسيه

.بيوترك مقارنه بمعاملة المقارنه بينما كان للمبيكوبت كلوريد تأثير عكسي   
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ان حمض األندول بيوترك له تأثير مشجع فى زيادة محتوى النبات من هرموني أندول      
.رنه بمعاملة المقارنهفي حين أدى المبيكويت كلوريد الى خفضه مقا، حمض الخليك والجبرلين  

يستنتج من هذه الدراسه أمكانية أستخدام منظمات النمو كوسيله لزيادة انتاج المواد الفعاله  
.في النبات ألستخدامها في أغراض طبيه وعالجيه مختلفه  
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