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Chrozophora tinctoriaتأثیر مستخلصات نبات الزریج  L.  في بعض أنواع البكتریا
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  الخالصة

لبیـان 2005جامعة االنبار للعـام /التابع لكلیة العلوماالحیاء المجهریةتبریة في مختبر نفذت تجربة مخ

E.coliتأثیر المستخلص الكحولي والمائي الوراق وسیقان نبات الزریج في اربعة انواع من البكتریا المرضیة هي 

جــارب العاملیــة تحــت ووزعــت المعــامالت ضــمن ترتیــب التP.mirabilisو Ps.aeroginesaو  S.aereusو

لتـــر للمســـتخلص الكحـــولي وللجـــزء النبـــاتي /ملغـــم50بینـــت النتـــائج ان التركیـــز . بـــثالث مكـــرراتCRDتصـــمیم 

ــــم27.37وملــــم27.67بلغــــت التثبــــیطالســــاق تفــــوق معنویــــا بأعطائــــه اعلــــى معــــدل لقطــــر  E.coliللبكتریــــا مل

الجـزء × المسـتخلص الكحـولي × لتـر /ملغـم50كیز كما اشارت النتائج الى تفوق التر . على التواليS.aereusو

ـــــاتي  ـــــى معـــــدل لقطـــــر االذابـــــة بلـــــغ ) االوراق(النب ـــــم21.00معنویـــــا فـــــي اعطائـــــه اعل ـــــم14.00و مل لبكتریـــــا مل

Ps.aeroginesaوPs.mirabilisعلى التوالي.  

  

Effect of Turnsoles Chrozophora tinctoria L. Extracts on Some 
Pathological Bacteria Types

  

T. A. Salih* , A. K. Al-Rawi** , W. M. Al-Juboori** and A. F. Almehemdi**

* College of Science/ University of Al-Anbar
** College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
         A laboratory experiment was performed at microbiology lab./ College of 
Science, Al-Anbar Univ. during 2005, to estimate the effect of ethanolic and water 
extracts of turnisoles stem and leaves on four endemic bacteria E.coli, S.aereus, 
Ps.aeroginesa and Ps.mirabilis. Treatment were distribute within factorial 

arrangement applied at CRD design with three replicates. Result show that 50 mg/ L ×

ethanolic extract × stem part was significantly superior in solubility diameters of 
27.67 and 27.37 mm of  E.coli and S. aerens respectively. Also, it is indicated that 50

mg/ L × ethanolic extract × leaves part significantly gave highest solubility diameters 

of 21.00 and 14.00 mm of  Ps.aeroginesa and P. mirabilis, respectively.
  

  

  

  

  



  المقدمة

] 1[وهـو نبـات حـولي Euphorbiaceaeإلـى العائلـةChrozophora tinctoriaریج نبـات الـز تبـعی

الجزیــرة وكركــوك واربیــل وراونــدوز وســلیمان بیــك وبعــض منــاطق جنــوب وأعــاليالغربیــة عــراقیتــوزع انتشــاره فــي ال

المراجـع العدیـد مـنوأشـارت]. 4[فونویـد والنال] 3[باألصـباغالمواد الخاصـة بإنتاجعرف هذا النبات ی]. 2[العراق

والزانثــون ]phenylpropanoid glycosides]5ورودونإن أنـواع الـزریج تحتــوي علـى القلویـد والكومــارین والكـ

زرع هــــذا . مــــن هــــذا النبــــاتchrozophorin] 9[وآخــــرون Belzarوقــــد عــــزل . ]7 ،8[diterpenoidsو]6[

فــي ] 10[فــي تلــوین الجــین هســتخدمتلهولنــدایصــدر إلــى غات إذ كــان النبــات فــي فرنســا الســتخالص منــه الصــب

ومســهل وكمقیــئالطــب الشــعبي لعــالج الثالیــل وقــد اســتخدم فــي .]Folium ]11اة ملمــالعصــور الوســطى الم

Benzoyl peroxideكمــــا إن لمستخلصــــات هــــذا النبــــات خــــواص مثبطــــة لمركــــب , ]11[الحمــــراء ولمعالجــــة 

خــواص مضــادة  chrozophoraالتابعــة لجــنس نــوعاالإن ] 13[وآخــرون shahidiد اكــ. ]12[المســرطن للجلــد 

Candidaخــواص مضــادة لفطــري verbasafaliaإذ وجــد إن للنــوع , للبكتریــا والفطریــات aticams وC. 

utilis . كمــا أشــارViegi فــي شــفاء أمــراض الجلــد والجــروح لــم إن لهــذا النبــات خــواص عالجیــة ] 14[وآخــرون

.Cإن النبـــات ] Elhag]15وAdamأوضـــح. ي الطــب االیطـــالي بدرجـــة كافیــةتــدرس فـــ otliqueیـــة فـــي ملم

إذ زادت من تراكیز الكولسترول والیوریا وقللـت مـن , حوي نسب من أوراق هذا النباتتالمغذاة على وجبات الفئران 

ن هــذا النــوع یحتــوي علــى إ] Mohammed]5أكــدإذ , نســبة البــروتین كمــا غیــرت مــن مكونــات البالزمــا فــي الــدم

ولعدم وجـود دراسـات تهـتم بدراسـة الخـواص التثبیطیـة . phenylpropanoid glycosidesى ملمكالیكوسیدات ت

الفعالة في البكتریا أجریت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر طرائق االستخالص بمستویات مختلفة ومكوناته لنبات الزریج 

  .بعض أنواع البكتریامن مستخلصات أوراق وسیقان النبات في 

  

  المواد وطرائق العمل

  جمع المادة النباتیة

. 2005خالل شهر حزیران جامعة بغداد / الهوائیة لنبات الزریج من حقول كلیة الزراعةاألجزاءجمعت 

فــي ت عینـات مــن النبـات خزنــو شـخص النبـات فــي معشـب كلیــة الزراعـة بعـد عمــل نمـوذج تشخیصــي لهـذا النبـات 

  .راء عملیات االستخالصلحین إجالمعشب 

  تحضیر المستخلصات النباتیة

في مختبرات كلیة العلوم بجامعة االنبـار حضرت المستخلصات المائیة لمسحوق أوراق أو سیقان النبات 

والســـیقان كـــل علـــى حـــدة ووضـــعت فـــي دورق لكـــل مـــن األوراقغـــم مـــن مســـحوق المـــادة الجافـــة 20بأخـــذوذلـــك 

خلطـت المــادة النباتیـة باســتعمال الخــالط .مـاء مقطــر3ملــم200وي علــى یحتـ3ملــم500مخروطـي زجــاجي سـعة 

للـتخلص مـن بعـد ذلـك رشـح المحلـول , لمدة نصف ساعة بدرجة حـرارة المختبـرmagnetic stirrerالمغناطیسي 

دقیقـة 15دقیقـة لمـدة / دورة3000بسـرعة centrifugeالمخلفات النباتیة وبعـدها اسـتعمل جهـاز الطـرد المركـزي 

أو فــي الحاضــنة علــى درجــة Dryerوضــع المحلــول الرائــق فــي المجفــف , لحصــول علــى مســتخلص نبــاتي رائــقل

مـاء 3ملـم10الحجـم إلـى وأكمـلغم مـن المسـتخلص الجـاف 1بعدها اخذ , لحین جفاف المستخلص°م35حرارة 

ة دورق حجمـي إذ مـزج بوسـاط, تـرل/ ملغـم100تركیـز  Stock solutionأصـليمقطر للحصول على محلـول 



دقیقــة لحــین الــذوبان الكامــل للمســتخلص ومنــه حضــرت بقیــة 15بوســاطة الخــالط المغناطیســي لمــدة إغالقــهبعــد 

  .]16) [لتر/ ملغم50، 25، 10، 0(والتي كانت التراكیز 

  تحضیر المستخلصات الكحولیة

بتركیــزStock solutionأصــليللحصــول علــى محلــول فــي التحضــیر ] Ascher]17اتبعــت طریقــة 

  .)لتر/ ملغم50، 25، 10، 0(ومنه حضرت بقیة التراكیز والتي كانت ترل/ ملغم100

  تحضیر الوسط الزرعي

فــي اختبــار تــأثیر المستخلصـــات النباتیــة فــي العــزالت البكتریـــة Muller-hiton agarاســتعمل وســط 

مـل مــن 20بمقـدار ألطبـاقاوحضـر حسـب التعلیمـات الخاصـة بالشــركة المجهـزة وعقـم بالموصـدة بعـد صــبها فـي 

  .لكل طبق وترك لیتصلب لحین االستعمالألزرعيالوسط 

  فحص فعالیة المستخلص

اإلطبــاق ثــم لقحــت , ألزرعــيلعمــل حفــر فــي الوســط ملیمتــر5الفلینــي المعــدني بقطــر اســتعمل القــاطع

باسـتعمال مـاكفر لیمتـرم/ خلیـة810×1.5بنشر عدد تقریبـي مـن الخالیـا ألزرعير أو الوسط الحاویة على االك

°م37المائیــة والكحولیــة بالحضــن وحضــنت بدرجــة حــرارة النــد لغــرض المعــایرة ووضــعت المستخلصــات النباتیــة

  .بالمقدمةیاس قطر التثبیط ساعة وسجلت البیانات بق18لمدة 

  تحضیر العالق البكتیري 

إلــى أنابیــب اختبــار حاویــة يألزرعــمســتعمرة واحــدة نامیــة علــى الوســط loopنقلــت بوســاطة عــروة ناقــل 

37ساعة بدرجة حـرارة 24ووضعت في الحاضنة لمدة Nutrient brothمل من المرق المغذي المعقم 5على 

  . 2-10إلى التخفیف Normal salineثم خفف الزرع البكتیري باستعمال محلول الملح الفسلجي °م

  تلقیح أطباق االختبار

ألزرعـــيمعقمـــة ونشـــر علـــى ســـطح الطبـــق ماصـــة خفـــف باســـتعمال مـــل مـــن الـــزرع البكتیـــري الم1اخـــذ 

لتوزیعــه بصــورة متجانســة وتركــت spreaderباســتعمال ناشــر الــزرع Muller-hiton agarالحــاوي علــى وســط 

  .دقیقة لغرض امتصاص الزرع البكتیري وجفاف الملقح20-15بدرجة حرارة الغرفة لمدة اإلطباق

  التحلیل اإلحصائي

  .0.05احتمالواختبرت المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوي على مستوى حللت البیانات

  

  النتائج والمناقشة

E. coliا ـكیز والجزء النباتي في قطر منطقة التثبیط لبكتریاتأثیر طریقة االستخالص والتر -1

وراق كـــل مـــن األو كیـــزالطریقتـــي االســـتخالص والتر إلـــى وجـــود فـــروق معنویـــة) 1(تشـــیر نتـــائج جـــدول 

إذ أعطـــت طریقـــة االســـتخالص ,التثبـــیطفـــي قطـــر منطقـــة 0.05والســـیقان لنبـــات الـــزریح علـــى مســـتوى احتمـــال 

بینمــا أعطــت طریقــة االســتخالص بالمــاء اقــل معــدل , ملــم20.09التثبــیط بلــغ منطقــةبــالكحول أعلــى معــدل لقطــر 

معنویـا إذ بلـغ قطـر التثبـیط لـه تـرل/ ملغـم50التراكیـز تفـوقبینـت نتـائج التحلیـل , ملـم7.79لقطر منطقة التثبـیط 

. ملـم8.08فالمقارنـة ملـم11.81ترل/ ملغم10ثم التراكیز , ملم15.92ترل/ ملغم25تاله التركیز ملم19.94

بینما أعطت معاملة األوراق قطر , ملم15.16فكان قطر التثبیط , كما دلت النتائج إلى تفوق الجزء النباتي الساق

  .ملم12.72تثبیط 

  



  ملم E. coliتأثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر االذابة لبكتریا ) 1(جدول 

  طریقة االستخالص
  التركیز

  لتر/ ملغم
  التركیز× طریقة االستخالص   السیقان  األوراق

  المائي

0  1.87  4.07  2.97  
10  2.87  8.90  5.88  
25  7.67  11.00  9.33  
50  12.50  13.40  12.95  

  الكحولي

0  11.37  15.00  13.18  
10  17.13  18.33  17.73  
25  22.83  22.17  22.50  
50  26.17  27.67  26.92  

اقل فرق معنوي لطریقة 

  االمتصاص
0.05  0.91  0.65  

×طریقة االستخالص 

  الجزء النباتي

  7.78  9.34  6.23  المائي

  20.08  20.96  19.21  الكحولي

  0.32  0.46  0.05  اقل فرق معنوي للتركیز

  الجزء النباتي×التركیز 

0  8.08    8.08  

10  11.81    11.81  

25  15.92    15.92  

50  19.93    19.93  

  0.46  0.65  0.05  اقل فرق معنوي

    15.15  12.72    الجزء النباتي

    0.32  0.05  اقل فرق معنوي

  

× اخل بـین طریقـة االسـتخالص إذ أعطت معاملة التـد, وجد تداخل معنوي بین مستویات عوامل الدراسة

فــي حــین أعطــت معاملــة , ملــم26.92بلــغ تــرل/ ملغــم50التركیــز × التركیــز تفــوق معنــوي للمســتخلص الكحــولي 

كمــــا أعطــــى التــــداخل , ملــــم2.29اقــــل معــــدل لقطــــر التثبــــیط بلــــغ تــــرل/ ملغــــم0× التــــداخل للمســــتخلص المــــائي 

فـــي حـــین أعطــــى , ملـــم20.53دل لقطـــر التثبـــیط بلـــغ الجـــزء النبـــاتي للســـاق أعلـــى معـــ× للمســـتخلص الكحـــولي 

) 1(كما أشـارت نتـائج جـدول , ملم6.62الجزء النباتي لألوراق اقل معدل لقطر التثبیط بلغ × المستخلص المائي 

إذ أعطــت معاملــة التــداخل للمســتخلص الكحــولي , الجــزء النبــاتي× وجــود تــداخل معنــوي بــین مســتویات التراكیــز 

فـي حـین أعطـت معاملـة , ملم20.53معدل لقطر التثبیط بلغ اعلىساقللالجزء النباتي × ترل/ ملغم50بتركیز 

یتضح من نتائج التحلیـل . ملم6.62الجزء النباتي لألوراق اقل معدل لقطر التثبیط بلغ × ل / التداخل صفر ملغم

طریقــة االســـتخالص × اق الجــزء النبــاتي للســ, إذ أعطــت تفــوق للتــداخل, اإلحصــائي وجــود تــداخل ثالثــي معنــوي

  .ملم27.67فأعطى معدل قطر تثبیط , ترل/ ملغم50التركیز × الكحولي 

توضــح هــذه . اســتخدمت العدیــد مــن النباتــات الطبیــة بمــا تحتــوي مــن مركبــات فعالــة لتثبــیط نمــو البكتریــا

یـة هـذا النبـات فـي تثبـیط الدراسة فعالیة مستخلص نبات الزریح في تثبیط نمو البكتریا وقـد أكـدت النتـائج علـى فعال

apigoninالنبــات علــى مركــب هــذا إذ یحتــوي , نمــو البكتریــا وقــد یعــزى الســبب لمــا یحتویــه مــن مركبــات فعالــة

,rutinquercetin  ,chrozophrin ,]9 [ وقــد بینــت الدراســات الســابقة تــأثیر هــذه المركبــات فــي تثبــیط أنــواع



cymeneمثـلE. coliن المركبـات ذات الفعـل المـؤثر فـي بكتریـا فقد عزلـت العدیـد مـ]. 18[مختلفة من البكتریا 

زیوت لوقـــد تختلـــف هـــذه المركبـــات فـــي فعالیتهـــا المضـــادة للبكتریـــا بحســـب نـــوع المركـــب فـــا] carvacrol]19و

  ].20[البكتیریاهذهاألساسیة ذات المستوى العالي من الهیدروكربونات احادیة التربین فعالة جراء 

  staphylococcus aereusستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر التثبیط لبكتریا تأثیر طریق اال-2

.Sفــي بكتریــا تأثیرهــاإلــى وجــود فــروق معنویــة بــین العــامالت فــي ) 2(تشـیر نتــائج جــدول  aereus , إذ

ى االسـتخالص الكحـولي أعلـفقد أعطت معـامالت , %1تفوق معنوي على مستوى احتمال طریقة معامالت أبدت

كمــا أشــارت نتــائج الجــدول , ملــم4.63مقارنــة بطریقــة االســتخالص المــائي ملــم19.63معــدل لقطــر التثبــیط بلــغ 

,ملـم17.84إذ أعطـى معـدل قطـر تثبـیط بلـغ , علـى بقیـة التراكیـز, معنویـاتـرل/ ملغـم50نفسه إلى تفوق التركیـز 

.ملـــم7.68فمعاملـــة المقارنـــة ملـــم9.28تـــرل/ ملغـــم10ثـــم التركیـــز , ملـــم13.72تـــرل/ ملغـــم25تـــاله التركیـــز 

معاملــــة التــــدخل لطریقــــة عــــدا , بــــین معــــامالت التــــداخل كافــــةن نتــــائج الجــــدول وجــــود فــــروق معنویــــةویالحــــظ مــــ

ة التــداخل إذ أعطــت معاملــ%. 1فلــم تعطــي فــروق معنویــة علــى مســتوى احتمــال الجــزء النبــاتي × االســتخالص

مقارنــة بــــ . ملـــم26.13الص الكحـــولي أعلــى معـــدل لقطــر التثبـــیط بلــغ طریقـــة االســتخ×تــرل/ ملغـــم50للتركیــز 

  .طریقة االستخالص المائي×ترل/ صفر ملغمقطر تثبیط لمعاملة التداخلملم1.15

  

  تأثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر االذابة لبكتریا) 2(جدول 

Staphylococcus aereusملم  

  طریقة االستخالص
  التركیز

  لتر/ ملغم
  التركیز× طریقة االستخالص   السیقان  األوراق

  المائي

0  1.3  1.0  1.15  
10  2.0  2.2  2.10  
25  2.97  8.5  5.73  
50  8.1  11.00  9.55  

  الكحولي

0  13.43  15.00  14.22  
10  14.97  17.97  16.47  
25  21.60  21.80  21.70  
50  24.53  27.7  26.13  

قة اقل فرق معنوي لطری

  االمتصاص
0.05  0.61  0.43  

×طریقة االستخالص 

  الجزء النباتي

  4.63  5.68  3.59  المائي

  19.63  20.63  18.63  الكحولي

  0.22  0.32  0.05  اقل فرق معنوي للتركیز

  الجزء النباتي×التركیز 

0  7.37  8.00  7.68  
10  8.48  10.08  9.28  
25  12.28  15.15  13.72  
50  16.32  19.37  17.84  

  0.31  0.43  0.05  اقل فرق معنوي

    13.15  11.11    الجزء النباتي

    0.22  0.05  اقل فرق معنوي

  



عـــامالت معنویــا علــى بقیــة متـــرل/ ملغــم50التركیــز ×) الســاق(التــداخل للجــزء النبـــاتي تفوقــت معاملــة 

قطـر تثبـیط فـي معاملـة لـمم7.37مقارنـة بــ , ملـم19.37إذ أعطـى قطـر تثبـیط , التركیز×التداخل للجزء النباتي 

إلى وجود تـداخل ثالثـي معنـوي بـین ) 2(تشیر نتائج الجدول . ترل/ صفر ملغم×) األوراق(التداخل للجزء النباتي 

تـرل/ ملغـم50التركیـز ×) السـاق(الجـزء النبـاتي ×لتداخل لطریقـة االسـتخالص الكحـولي إذ أعطت ا, المعامالت

الجـزء ×التـداخل لطریقـة االسـتخالص المـائي بینمـا أعطـت معـامالت , ملـم27.73بلـغ التثبیطأعلى معدل لقطر 

  .ملم1.5اقل معدل لقطر التثبیط بلغ ترل/ صفر ملغم×) الساق(النباتي 

وقــــد یعــــزى إلــــى وجــــود مركبــــات عضــــویة ذات خــــواص مضــــادة للبكتیریــــا منهــــا القلویــــدات والكومــــارین 

S. aereusبــذا یكــون نبــات الــزریح مــن النباتــات المثبطــة لبكتریــا , ]7، 6[والفالفوتیــد والزانتــون ] 5[والكرومــون 

التـربین فعالـة جـدا فـي تثبـیط هـذه البكتریـا أحـاديوكـذلك فـان وجـود الهیـدروكربونات . للمضادات الحیویةالمقاومة

]19[.  

Pseudomonas aeroginosaتأثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر تثبیط بكتریا -3

وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین مســـتویات معـــامالت طریقـــة االســـتخالص الكحـــولي ) 3(تشـــیر نتـــائج جـــدول 

معـدل قطـر بـأعلىإذ تفوقت طریقة االستخالص الكحولي , والتركیز والجزء النباتي ومعامالت التداخل فیما بینهما

كمـا بینـت نتـائج الجـدول . ملـم5.38تثبـیطبینمـا أعطـت طریقـة االسـتخالص المـائي قطـر , ملم10.97تثبیط بلغ 

أعلـى معـدل لقطـر التثبـیط بإعطائـهفقـد تفـوق الجـزء النبـاتي األوراق , نفسه وجود فـروق معنویـة بـین جزئـي النبـات

كما یالحظ من الجدول وجود فروق معنویـة بـین مسـتویات . ملم7.90مقارنة بالجزء النباتي الساق ملم8.43بلغ 

, ملم11.12ترل/ ملغم25تاله التركیز , ملم13.96معدل قطر تثبیط ترل/ ملغم50إذ أعطى التركیز , زالتراكی

×معــامالت التــداخل لطریقــة االســتخالصأظهــرت. ملــم1.03فالمقارنــة , ملــم6.55تــرل/ ملغــم10ثــم التركیــز 

× كحـــولي التـــداخل لطریقـــة االســـتخالص الأعطـــىفقـــد , )3جـــدول (تـــأثیرات معنویـــة فـــي قطـــر التثبـــیط التراكیـــز 

× مقارنة بمعاملـة التـداخل لالسـتخالص المـائي , ملم17.57أعلى معدل لقطر التثبیط بلغ , ترل/ملغم50التركیز 

إذ أعطــت الجــزء , التركیــز معنویــا× كمــا تفوقــت معاملــة الجــزء النبــاتي . ملــم1.5فقــد أعطــت , تــرل/ صــفر ملغــم

بینمـا أعطـى التـداخل للجـزء ملـم14.33قطـر التثبـیط بلـغ أعلى معـدل لترل/ملغم50التركیز × ) األوراق(النباتي 

  .ملم1.5أقل معدل لقطر التثبیط بلغ ترل/التركیز صفر ملغم× ) الساق(النباتي 

فقــد , الجــزء النبــاتي× وجــود فــروق معنویــة بــین تــداخالت طریقــة االســتخالص ) 3(یالحــظ مــن الجــدول 

معنویا على معاملة التداخل لالستخالص )األوراق(ء النباتي الجز × كحوليمعاملة التداخل لالستخالص التفوقت

قطـر ملـم3.68مقارنـة بــ ملـم13.17إذ أعطت أعلى معدل لقطر التثبیط بلغ , )األوراق(الجزء النباتي ×المائي 

ي نتــائج إلــى وجــود تــداخل ثالثــالتشــیر ). األوراق(الجــزء النبــاتي × تثبــیط لمعاملــة التــداخل لالســتخالص المــائي 

/ ملغـم50التركیـز × ) األوراق(الجـزء النبـاتي × إذ تفوقت معاملة التـداخل لطریقـة االسـتخالص الكحـولي , معنوي

مقارنـــة بمعاملـــة التـــداخل لطریـــق ملـــم21.00معنویـــا علـــى بقیـــة التـــداخالت فقـــد أعطـــت معـــدل قطـــر تثبـــیط لتـــر

أكـــد العدیـــد مـــن . ملـــم1.0تـــر ل/ ر ملغـــمالتركیـــز صـــف× الجـــزء النبـــاتي لـــألوراق والســـاق × االســـتخالص المـــائي 

البـاحثین إن فعالیـة العدیـد مــن النباتـات تعـزى إلــى احتوائهـا علـى أنــواع مختلفـة مـن المركبــات الفعالـة ضـد البكتریــا 

crosmanolوursolicوحــامض canosalوcarracrolمثــل الهیــدروكربونات احــادي التــربین مثــل الثــایمول و

]. S. aureus]22 ,21 ,20 ,19 ,18وPs. aeroginosaوE.coliكتریـا منهـا فهي تثبـیط مـدى واسـع مـن الب

  ].23[إن آلیة عمل هذه المكونات تعزى إلى وجود المجامیع الوظیفیة الفعالة مثل الفینولیة ومجموعة المیثوكسي 

  



  تاثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر االذابة لبكتریا) 3(جدول 

Pseudomonas aeroginosaملم  

  طریقة االستخالص
  التركیز

  لتر/ ملغم
  التركیز× طریقة االستخالص   السیقان  األوراق

  المائي

0  1.00  1.00  1.00  
10  2.83  2.10  2.47  
25  3.23  11.93  7.58  
50  7.67  13.10  10.38  

  الكحولي

0  1.10  1.0  1.05  
10  12.63  8.63  10.63  
25  17.93  11.33  14.63  
50  21.00  14.13  17.57  

اقل فرق معنوي لطریقة 

  االمتصاص
0.05  0.70  0.49  

×طریقة االستخالص 

  الجزء النباتي

  5.36  7.03  3.68  المائي

  10.97  8.78  13.17  الكحولي

  0.25  0.35  0.05  اقل فرق معنوي للتركیز

  الجزء النباتي×التركیز 

0  1.05  1.00  1.03  
10  7.73  5.37  6.55  

25  10.58  11.63  11.11  

50  14.33  13.62  13.98  

  0.35  0.49  0.05  اقل فرق معنوي

    7.90  8.43    الجزء النباتي

    0.25  0.05  اقل فرق معنوي

  

protus mirabilisتأثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر التثبیط لبكتریا -4

لطریقتـــي االســـتخالص والتركیـــز ولكـــل مـــن جزئـــي إلـــى وجـــود فـــروق المعنویـــة ) 4(تشـــیر نتـــائج الجـــدول

بینمــا أعطــت طریقــة , ملــم9.44إذ أعطــت طریقــة االســتخالص الكحــولي أعلــى معــدل لقطــر التثبــیط بلــغ , النبــات

تــر ل/ ملغــم50تفــوق التركیــز 4بینــت نتــائج جــدول . ملــم5.7االســتخالص المــائي اقــل معــدل لقطــر التثبــیط بلــغ 

لتــر / ملغــم10ثــم التركیــز , ملــم10.45لتــر / ملغــم25تــاله التركیــز ملــم12.07هلــإذ بلــغ قطــر التثبــیط, معنویــا

7.93كما دلت النتائج مـن الجـدول نفسـه تفـوق الجـزء النبـاتي السـاق فقـد أعطـى . ملم2.28فالمقارنة , ملم5.48

معنویــة لمعــامالت أشــارت نتــائج الجــدول إلــى وجــود فــروق . ملــم7.2مقارنــة بــالجزء النبــاتي األوراق أعطــى ملــم

50التركیــز × إذ أعطــت معاملــة التــداخل لطریقــة االســتخالص الكحــولي , التــداخل بــین مســتویات عوامــل الدراســة

فـي حــین أعطـت معاملـة التــداخل بـین طریقـة االســتخالص , ملـم13.5لتـر أعلـى معــدل لقطـر التثبـیط كــان / ملغـم

  .ملم1یط بلغ ر اقل معدل لقطر التثبلت/ التركیز صفر ملغم× المائي 

أعلى معدل لقطر التثبیط بلـغ ترل/ ملغم50التركیز × أعطت معاملة التداخل بین الجزء النباتي الساق 

اقـــل معـــدل لقطـــر تـــرل/ تركیـــز صـــفر ملغـــم× بینمـــا أعطـــت معاملـــة التـــداخل للجـــزء النبـــاتي األوراق , ملـــم12.48

الجــزء النبــاتي × ل بــین طریقــة االســتخالص الكحــولي كمــا بینــت النتــائج تفــوق معاملــة التــداخ. ملــم1.05التثبــیط 

مقارنة بمعاملة التداخل لطریقة االسـتخالص المـائي ملم9.89إذ أعطى أعلى قطر لمعدل التثبیط , الساق معنویا



وجـود تـداخل معنـوي 4تظهر نتائج جدول ملم5.39إذ أعطت اقل معدل لقطر التثبیط , الجزء النباتي األوراق× 

/ ملغـم50التركیـز × الجزء النباتي األوراق × أعطت معاملة التداخل بین طریقة االستخالص الكحولي إذ , ثالثي

الجـزء × بینما أعطت معاملة التداخل بین طریقـة االسـتخالص المـائي , ملم14لتر أعلى معدل لقطر التثبیط بلغ 

  . ملم1تثبیط بلغ لتر اقل معدل لقطر ال/ التركیز صفر ملغم× النباتي األوراق أو الساق 

  

  ملمProteus mirabilisتأثیر طریقة االستخالص والتركیز والجزء النباتي في قطر اإلذابة لبكتریا ) 4(جدول 

  طریقة االستخالص
  التركیز

  لتر/ ملغم
  التركیز× طریقة االستخالص   السیقان  األوراق

  المائي

0  1.00  1.00  1.00  
10  2.30  2.20  2.25  

25  8.97  8.83  8.9  

50  9.30  11.97  10.63  

  الكحولي

0  1.10  6.0  3.55  
10  9.0  8.43  8.72  
25  11.97  12.03  12.00  
50  14.00  13.00  13.50  

اقل فرق معنوي لطریقة 

  االمتصاص
0.05  0.29  0.20  

×طریقة االستخالص 

  الجزء النباتي

  5.70  6.00  5.39  المائي

  9.44  9.87  9.02  الكحولي

  0.10  0.14  0.05  للتركیزاقل فرق معنوي 

  الجزء النباتي×التركیز 

0  1.05  3.50  2.28  
10  5.65  5.32  5.48  
25  10.47  10.43  10.45  
50  11.65  12.48  12.07  

  0.14  0.20  0.05  اقل فرق معنوي

    7.93  7.20    الجزء النباتي

    0.10  0.05  اقل فرق معنوي

  

  االستنتاجات

وأربعـةین نبـاتن وجـزئیللمـواد الفعالـة المضـادة للبكتریـا لطریقتـي اسـتخالص اختبرت هذه الدراسة الفعالیـة 

ا كانـت فعالـة عوامـل الدراسـة كانـت فعالـة فبعضـهكـل, تراكیز لكل طریقة استخالص ضد أربعة أنواع من البكتریـا

فــان ذالــ. راقلتــر والجــزء النبــاتي األو / ملغــم50جــدا ضــد البكتریــا الســیما طریقــة االســتخالص الكحــولي والتركیــز 

أو جفمعاملـــة أنـــواع مـــن البكتریـــا بمستخلصـــات نبـــات الـــزری, تعـــد فعالـــة ضـــد البكتریـــاجمستخلصـــات نبـــات الـــزری

ذا قد یلعب ل, مكوناته األساسیة بعد عزلها وفصلها یساعد في زیادة حساسیة هذه البكتریا لظروف معینة في بیئتها

یعــد هــذا النبــات مضــاد بكتیــري واعــد اذا مــا عزلــت یمكــن إن لــذا, هــذا النبــات دور فعــال كعامــل وقــائي كیمیــائي
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