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  مستخلصال

ة البرك��ة ـــــ��ـات حبنب��: تھ��دف ھ��ذه الدراس��ة ال��ى معرف��ة الفعالي��ة المض��ادة للميكروب��ات للزي��وت الطي��ارة لث�ث��ة أن��واع م��ن النبات��ات وھ��ي       
Nigella sativa    نبات الشومر ، Foeniculum vulgare    و نبات الحصالبانRosmarinus officinalis    وھي من النبات�ات الطبي�ة ،

  .المعروفة التي يشار الى امت�كھا خصائص ع�جية في الطب الشعبي 
بخ�اري، وأظھ�رت الدراس�ة أن الزي�وت الطي�ارة لك�ل النبات�ات المدروس�ة لھ�ا فعالي�ة استخلصت الزيوت الطي�ارة باس�تخدام طريق�ة التقطي�ر ال      

  Bacillus cereusووج�د أن بكتري�ا . ووجد أن الزيت الطيار لحبة البركة له أعلى فعالية ضد البكتري�ا الموجب�ة لص�بغة ك�رام . مضادة للبكتريا 
ف�ي ح�ين . ملم  عند استخدام زي�ت حب�ة البرك�ة ) ١.١±٤٨( ن قطر منطقة تثبيط النموھي أكثر أنواع البكتريا حساسية للزيوت الطيارة ، حيث كا

ملم عند استخدام نفس الزيت الطيار ، وھي أقل أنواع البكتريا حساس�ية )  ١.٢±٣٣(   Echerichia coliكان قطر منطقة تثبيط النمو لبكتريا   
  .للزيوت الطيارة 

ملم عند استخدام زي�ت حب�ة البرك�ة ، ف�ي )  ١±٤١( ھي أكثر الفطريات حساسية للزيوت الطيارة ، حيث كان قطر منطقة تثبيط النمو   Candida albicansوجد أن خميرة       
  . ملم عند استخدام نفس الزيت الطيار)  ٠.٥±٣٤)  ( وھو أقل الفطريات حساسية للزيوت الطيارة ( Aspergillus nigerحين كان قطر منطقة تثبيط النمو لفطر 

م�ل عل�ى الت�والي ، بينم�ا / ن�انوغرام )  ٦٠٠و  ٣٠٠( أدى الزيت الطيار لنبات حبة البركة والزيت الطيار لنبات الحصالبان الى تثبيط نمو البكتريا بش�كل كام�ل عن�د التركي�ز        
  .مل / وغرام نان)    ٢٥٠٠( أدى الزيت الطيار لنبات الشومر الى تثبيط نمو البكتريا بشكل كامل عند تركيز   

م�ل ، بينم�ا أدى زي�ت الحص�البان / ن�انوغرام )  ٤٠٠( أدى الزيت الطيار لحبة البركة الى تثبيط نمو الفطري�ات وبش�كل كام�ل عن�د التركي�ز       
أظھرت . مل / نانوغرام )       ٦٠٠( عند التركيز   Fusarium oxysporumوفطر   Candida albicansالطيار الى تثبيط نمو خميرة    

، كم�ا الزيوت الطيارة لنباتات حبة البركة والحصالبان والشومر فعالي�ة مض�ادة للبكتري�ا أعل�ى مقارن�ة بالمض�اد الحي�وي المعي�اري الجنتامايس�ين  
  .أظھرت ھذه الزيوت فعالية مضادة للفطريات أعلى مقارنة بالمضاد الفطري المعياري المايكونازول 
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Abstract  

  
The aims of This study were to study Antimicrobial activity of volatile oils from  three kinds of  plants 

which are : Nigella sativa , Foeniculum vulgare  , Rosmarinus officinalis  ,  a well known medicinal plants 
and there are  used commonly in traditional medicine . 

Volatile oils extracted by steam distillation, The study shows that volatile oils of all plants studied were  
had antibacterial activities . The volatile oil of Nigella sativa was found to be the most active against the 
gram-positive bacteria .Bacillus cereus is the most sensitive kind of bacteria to volatile oils, as the inhibition 
zone was( 48 ± 1.1)mm . while  the inhibition zone for Echerichia coli  was ( 33 ± 1.2) mm. 

On the other hand the study shows that Candida.albicans is the most sensitive kind of fungi to volatile 
oils as the inhibition zone  for the  was ( 41 ±1)  mm when Nigella sativa volatile oil used, while the 
inhibition zone for Aspergillus niger (which is the least sensitive fungi to volatile oils) was ( 34 ±0.5)  mm 
when the same volatile oil used. 

The volatile oil of Nigella sativa  and  Rosmarinus officalis caused complet inhibition bacterial growth 
at the concentration 300 and 600 ng/ml respectively, while the Foeniculum vulgare volatile oil caused 
complet inhibition   of  bacterial  growth  at the concentration 2500 ng / ml .  

The Nigella sativa volatile oils caused inhibition of fungi growth  at the concentration (400) ng / ml ,  
while Rosmarinus.officinalis volatile oil inhibited growth of Candida. albicans  and  Fusarium oxysporum. at 
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the concentration ٦٠٠  ( ) ng / ml . Volatile oils of Nigella sativa , Rosmarinus.officinalis and Foeniculum 
vulgare shows high antibacterial activity as compared  with Gentamycine antibiotic . while the same volatile 
oils shows higher antifungal activity than Miconazol. 

 
 

  المقدمة. ١
عل��ى ال��رغم م��ن أن اس��تعمال النبات��ات الطبي��ة ق��د       

ما بعد ابتكار الطرائق العلمية في تصنيع " تضائل نوعا
المركب��ات الكيميائي��ة الفعال��ة منھ��ا ، إ� أن ا�ھتم��ام بھ��ا 
بدأ يتزايد في العقود ا�خيرة في العديد من دول العالم ، 

ثب��ت العل��م أقط��ار ال��وطن العرب��ي ، بع��د أن أ ويض��منھا
الح��ديث الخاص��ية الع�جي��ة القيّم��ة لھ��ذه النبات��ات والت��ي 

واد فعالة كالقلويدات ــــــــــا تحتويه من مــتعزى إلى م
  Alkaloids  الك�يكوس���������������يدات ،Glycosides  ،

 Volatileوالزيوت العطرية  Saponinsالصابونيات 
oil وم��واد أخ��رى كثي��رة )M & Jaber, 1987 ( 

م��ن الدراس��ات العلمي��ة الت��ي تؤك��د أھمي��ة  وھن��اك العدي��د
  مو البكتريا والفطريات     ــادات لنــــالنباتات الطبية كمض

(Delaquiset.al.,2002)(Magiatiset.al.,2002)
(Kobaisy et.al.,2001)   .  

أدى ا�ستعمال العش�وائي للمض�ادات الحيوي�ة إل�ى       
لفع��ل ظھ��ور العدي��د م��ن الع��ز�ت البكتيري��ة المقاوم��ة 

  ( Ahmad et al , 1985 ) المض�ادات الحيوي�ة 
Brantner and Grien ,1994 )  .( أم��ا بالنس��بة

للفطري���ات المرض���ية فھن���اك العدي���د م���ن المض����ادات 
الحيوي��ة المس���تعملة ف���ي مقاومتھ��ا ، ولھ���ذه المض���ادات 
آليات مختلف�ة للعم�ل ض�د الفطري�ات ، ولك�ن عم�ل ھ�ذه 

لمعظمھ��ا طي���ف المض��ادات ل��ه الكثي���ر م��ن الس���لبيات ف
" في تثبيط أو قتل ا�نواع الفطري�ة ، فض��" ضيق جدا

ع��ن انتش��ار العدي��د م��ن الع��ز�ت المقاوم��ة �غل��ب ھ��ذه 
  .,.Brooks et.al)  ( 1998المضادات

تعتب��ر الزي��وت الطي��ارة مركب��ات معق��دة و مختلف��ة       
و ھي منتج�ات  .  (Svoboda et.al.,1999)التركيب 

 Aromaticلنبات���ات العطري���ة أيض���ية ثانوي���ة تنتجھ���ا ا
plant   و الزي��وت الطي��ارة عب��ارة ع��ن م��ادة غني��ة ،

بمركب����ات أساس����ية ف����ي تكوينھ����ا مث����ل  ا�يزوب����رين 
Isoprene  و المس������ماة بالتربين������ات ذات الص������يغة ،

الت�������������ي ق�������������د تك�������������ون .  C6H12الكيميائي�������������ة 
. ، أو ثنائية أو ث�ثية أو رباعي�ة  Monterpeneأحادية

) C5H8)nيغة البنائي�ة ـ�ـبين�ات بالصو قد توجد ھ�ذه التر
وتتك��ون .  Hemiterpensو ت��دعى بأش��باه التربين��ات 

ھ��ذه الم��واد كن��واتج ثانوي��ة م��ن عملي��ات ا�ي��ض داخ��ل 
ات الطبيعية ـــــــــاتات المختلفة وتسمى بالمنتجـــــــالنب

   Natural products  ة ــــــ�ـات العرضيــأو المركب
  By - product لفعاليتھا الع�جية لكثير من  "، وتبعا

ا�م����راض وقابليتھ����ا عل����ى الش����فاء الس����ريع وإزال����ة 
 أعراض��ھا أطل��ق عل��ى ھ��ذه المنتج��ات الم��واد الفعال��ة 

Active ingredients   ( Tyler et al , 1988 ) .   
   

المواد وطرائق العمل. ٢   
جمع العينات النباتية ١- ٢  

طبي��ة  ذات أس��تعملت ث�ث��ة أن��واع م��ن النبات��ات ال      
  : ا�ستخدام الشائع في الطب الشعبي وھي 

، ب��ذور   Nigella sativaب��ذور نب��ات حب��ة البرك��ة 
وأوراق    Foeniculum vulgareنب���ات الش���ومر 

، وق��د  Rosmarinus officinalisنب��ات الحص��البان 
  .تم الحصول عليھا من السوق المحلية

  
  استخjص الزيوت الطيارة   ٢-٢

  

الطي���ارة باس���تعمال طريق���ة  أستخلص���ت الزي���وت
بوس��اطة   Steam distillationالتقطي��ر البخ��اري 

جھ��از التقطي��ر البخ��اري والمص��مم مخبري��ا حس��ب مب��دأ 
). Clevenger   )Agarwal etal.,1979عمل جھ�از

، وم�رر  ا¬غ��قبخر الماء في وعاء منفصل محكم  إذ
البخار المتصاعد على العين�ات النباتي�ة الموض�وعة ف�ي 

م���ع وج���ود فتح���ة تس���مح  ا¬غ����قمحك���م  خ���رآوع���اء 
م�رر  إذالنباتية بخروج البخار بعد مروره على العينات 

، ث��م جم��ع الس��ائل   Condenserالبخ��ار عب��ر مكث��ف
المكث���ف ، و فص���ل الزي���ت ع���ن الم���اء باس���تعمال قم���ع 

ومن ث�م الحص�ول عل�ى   Separation funnelالفصل
الزي��ت وق��د فص��ل ع��ن الم��اء ، وحف��ظ الزي��ت العط��ري 

لمس��تخلص ف��ي قن��اني خاص��ة محكم��ة الغل��ق بدرج���ة ا
  .درجة مئوية) ٥(حرارة 

  
  الفحوصات الميكروبية  ٣-٢
   سkjت البكتريا  ١-٣-٢

 

 أختيرت س�تة أن�واع م�ن البكتري�ا ا�ختباري�ة ث�ث�ة      
  موجبة لصبغة غرام  ھي     

Bacillus cereus  ،Staphylococcus  aureus          
Listeria monocytogenesis    

وث�ث������������ة س������������البة لص������������بغة غ������������رام ھ������������ي              
Escherichia coli  ، Salmonella typhi 

Pseudomonas aeruginosa   وذل���ك للتح���ري  ،
ع��ن م��دى ت��أثير الزي��وت الطي��ارة لنبات��ات حب��ة البرك��ة 

وقد تم الحصول عليھا من . والشومر والحصالبان عليھا
  .كلية العلوم –جامعة المستنصرية ال
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  سkjت الفطريات   ٢-٣-٢
   

من أجل دراسة فعالية الزيوت الطيارة المضادة       
     : للفطريات تم استخدام الس��ت الفطرية ا�تية

Aspergillus niger IMI309921  , Candida  
 albicans, Fusarium oxysporum  ,                                             
Trichophyton mentagrophytes ATTC953  

كلية  –وقد تم الحصول عليھا من الجامعة المستنصرية 
  .العلوم

  

اختب{{{{ار الفعالي{{{{ة المض{{{{ادة للزي{{{{وت  ٣-٣-٢
  الطيارة لنمو البكتريا والفطريات

  

أختبرت فعالية الزيوت الطيارة على أنواع مختلف�ة       
من البكتريا والفطري�ات باس�تعمال طريق�ة ا�نتش�ار ف�ي 

    Agar well diffusion method ار ــ�ـر ا�كحف�
) Lennette,1985 ( وذل���ك بزراع���ة الميكروب���ات ،

 Sterileالمس��تخدمة باس��تعمال ماس��حة قطني��ة معقم��ة 
Cotton swab  المحتوي�ة عل�ى الوس�ط  ا�طب�اقلتلقيح

فاس��تعمل وس��ط أك��ار . الغ��ذائي الم�ئ��م بطريق��ة النش��ر 
للبكتري��ا ،    Muller-Hinton agarم��ولر ھنت��ون 

للفطري�ات ،   Malt extractووسط مستخلص المول�ت
ا ــــ�ـعملت الحفر باس�تعمال ثاقب�ة فل�ين معقم�ة قطرھ إذ
م��ل م��ن الع��الق البكتي��ري الح��اوي  ٠.١مل��م ، ونق��ل  ٦

ت��م تق��دير تركي��زه بمقارنت��ه م��ع ( م��ل /خلي��ة ١٠٦عل��ى 
 Standard (Balows  محلول ثابت العكورة القياسيٍ 

and Wandepitt,1987)Mccfarland   ونش�ر عل�ى
م�ل م�ن  ٠.١سطح وسط أكار مولر ھنت�ون ، كم�ا نش�ر 

 ١٠٦ع���الق الس���بورات الفط���ري ال���ذي يحت���وي عل���ى 
ت��م .  م��ل عل��ى س��طح وس��ط مس��تخلص المول��ت /س��بور

م��ايكروليتر م��ن ك��ل ن��وع م��ن  الزي��ت ) ١٠٠(وض��ع 
الطي���ار ف���ي الحف���ر وبث�ث���ة مك���ررات لك���ل ن���وع م���ن 

طب��اق ف��ي الحاض��نة، حي��ث الميكروب��ات ، وحض��نت ا�
درج�ة مئوي�ة ) ٣٧(حضنت البكتريا على درجة حرارة 

وحض��نت الفطري��ات عل��ى درج��ة . س��اعة ) ٢٤(لم��دة 
س��اعة أم��ا ) ٩٦-٧٢(درج��ة مئوي��ة لم��دة ) ٢٨(ح��رارة 

) ٣٧(خمي��رة الكاندي���دا فحض���نت عل��ى درج���ة ح���رارة 
وتم قياس منطقة التثب�يط . ساعة )٢٤(درجة مئوية لمدة 

فر ، ومقارنتھا مع العينة الضابطة والتي للنمو حول الح
حضرت ب�نفس الطريق�ة دون اض�افة أي م�ادة ف�ي حف�ر 

  .  ا�كار
           

تحديد أقل تركيز مثبط للزيوت الطيارة  4-٣-٢
  لنمو البكتريا والفطريات

  

ت���م تحض���ير سلس���لة م���ن التخ���افيف النص���فية م���ن       
 تركي��ز ك��ل ن��وع م��ن الزي��ت الطي��ار تح��ت الدراس��ة ف��ي

 ٣٠٠،  ٦٠٠،  ١٢٠٠،  ٢٥٠٠(أنابيب اختبار معقم�ة 
م���ل عل���ى الت���والي ، أض���يف /ن���انوغرام) ٨٠،  ١٦٠، 

 ا�وس��اطالمحتوي��ة عل��ى  ا�نابي��بال��ى  الزي��ت الطي��ار
 Nutrient الغذائية الس�ائلة وھ�ي وس�ط الم�رق المغ�ذي

broth    للبكتري���ا  ووس���ط م���رق مس���تخلص المول���ت
 ا�وس�اطقح�ت ، ل  Malt extract broth للفطري�ات

مل من معلق البكتري�ا  ٠.١ بإضافةمن عز�ت البكتريا 
الى الوسط الغذائي   CFU/ml١٠٦ الذي يحتوي على  

الخاص بھا والمحت�وي عل�ى الزي�ت العط�ري ، ولقح�ت 
م���ل م���ن معل���ق  ٠.١ا�وس���اط م���ن الفطري���ات باض���افة

 إل���ىم���ل / س���بور ١٠٦الس���بورات ال���ذي يحت���وي عل���ى 
وال�ذي يحت�وي عل�ى الزي�ت  الوسط الغذائي الخاص بھ�ا

درج�ة ) ٢٨(وحضنت في درج�ات الح�رارة . العطري 
درج�ة مئوي�ة ) ٣٧(ساعة و )٧٢(مئوية للفطريات لمدة 

س���اعة وم���ن ث���م قي���اس المطيافي���ة ) ٢٤(للبكتري���ا لم���دة 
ن�انوميتر ) ٦٥٠(للمزارع البكتيرية عل�ى ط�ول م�وجي 

 إض��افةل��م ي��تم )  Control( ومقارنت��ه بعين��ة س��يطرة 
الفطريات فقد تم أخذ النتيجة عن طريق  أما. لھا الزيت 

م�حظة النمو بالعين المج�ردة ومقارنتھ�ا بعين�ة س�يطرة 
  ( Nimri et.al.,1999) .       زيت لھا  إضافةلم يتم 

  
الفعالي{{{{ة المض{{{{ادة للزي{{{{وت  مقارن{{{{ة ٥-٣-٢

الطي{{ارة عل{{ى المكروب{{ات م{{ع المض{{اد الحي{{وي 
  المعياري 

  

فعالي���ة الزي���وت الطي���ارة تج���اه أجري���ت مقارن���ة ل       
الميكروب��ات مقارن��ة م��ع اس��تعمال المض��ادات الحيوي��ة 

القياس��ية ، اذ ت��م اس��تعمال المض��اد الحي��وي جنتامايس��ين   
)Gentamycine   ( ضد البكتري�ا ، والمض�اد الحي�وي

وذل�ك .ض�د الفطري�ات )   ( Myconazolمايكونازول 
بأخ���ذ أحج���ام مختلف���ة م���ن ك���ل م���ن الزي���وت الطي���ارة 

م��ايكروليتر ،  ١٠م��ايكروليتر ،  ٥: والمض��اد الحي��وي 
مايكروليتر ،  ١٠٠مايكروليتر ،  ٥٠مايكروليتر ،  ٢٥

واس���تعملت حس���ب طريق���ة ا�نتش���ار ف���ي حف���ر ا�ك���ار  
Agar well diffusion method    ومقارن�ة ك�ل

حجم من المض�اد الحي�وي بم�ا يقابل�ه م�ن حج�م الزي�وت 
محتوي��ة عل��ى الزي��ت بقي��اس منطق��ة التثب��يط ل�طب��اق ال

ومقارنتھا با�طب�اق المحتوي�ة عل�ى المض�ادات الحيوي�ة 
)Karaman et al.,2001  . (  
  
  
  

  

  التحليل ا�حصائي ٤-٢
أجري������ت جمي������ع تج������ارب الفعالي������ة المض������ادة       

للميكروبات للزيوت الطيارة بث�ث�ة مك�ررات وأحتس�ب 
، وا�نح��������������راف  Meanالوس��������������ط الحس��������������ابي 

لجمي��ع التج��ارب ،    Standard divisionالمعي��اري
وتم اجراء التحليل ا�حص�ائي للنت�ائج باس�تعمال اختب�ار 

  Analysis of ariance(ANOVA)تحلي�ل التب�اين 



 ISSN:1994-7801       
،  ١-العدد ، ١-المجلة العراقية لدراسات الصحراء                                                                  المجلد 

٢٠٠٨  

 ٩٤

ات الكامل����������ة العش����������وائية ــــ����������ـلتص����������ميم القطاع
Randomized Completely Block / RCB   

  SPSS  واستعمل لھذا الغرض  برنامج
(for windows,Release 7.5) ن�ة ب�ين نت�ائج للمقار 

تأثير اس�تخدام تراكي�ز مختلف�ة لع�دة زي�وت طي�ارة عل�ى 
بع��ض ا�حي��اء المجھري��ة باس��تخدام أق��ل ف��رق معن��وي 

Least Significant Difference(LSD)   عن���د
  ).١-جدول. (٠.٠١، ٠.٠٥مستوى احتمالية 

  

  النتائج. ٣
  

، % ١.٤كان��ت نس��بة مس��تخلص الزي��ت العط��ري       
حبة البركة ، بذور نب�ات الش�ومر  لبذور نباتات%  ١.٢

�وراق نب�����ات % ٢.١عل����ى الت����والي ، بينم����ا كان����ت 
وتم حفظ الزيت العطري المس�تخلص ف�ي .  الحصالبان 

درج�ة ) ٥(قناني خاصة محكمة الغلق وبدرج�ة ح�رارة 
  .مئوية

أظھ����رت ھ����ذه الدراس����ة  أن الزي����وت الطي����ارة  
ة لنبات��ات حب��ة البرك��ة والحص��البان والش��ومر لھ��ا فعالي��

تثبيطي����ة ض����د معظ����م أن����واع البكتيري����ا والفطري����ات 
المس�تخدمة ف��ي الدراس�ة و كان��ت حساس�ية ھ��ذه ا�ن��واع 

وأظھ�ر )  ٢،  ١ ا�ش�كال  ( زيوت الطيارة متفاوت�ة ،لل
وج��ود فروق��ات معنوي��ة ) ١-ج��دول(التحلي��ل ا�حص��ائي

الزي�وت الطي�ارة تح�ت الدراس�ة حي�ث بلغ�ت  أن�واعبين 
الزي���وت  أن���واعب���ين  (LSD)قيم���ة أق���ل ف���رق معن���وي 

وك��ان الزي��ت .  ٠.٠٥عن��د مس��توى احتمالي��ة ) ٠.١٤(
الطي��ار لحب���ة البرك���ة أفض���ل الزي���وت المس���تخدمة ف���ي 
الدراس���ة م���ن حي���ث قابليت���ه التثبيطي���ة العالي���ة لÀن���واع 
البكتيري�ة  والفطري��ة تح�ت الدراس��ة ، مقارن�ة م��ع زي��ت 

  .الحصالبان وزيت الشومر
ف���روق  أظھ���ر التحلي���ل ا�حص���ائي أيض���ا وج���ود

معنوي����ة ب����ين التراكي����ز المختلف����ة للزي����وت الطي����ارة 
ب��ين  (LSD)المس��تعملة ف��ي الدراس��ة حي��ث بلغ��ت قيم��ة 

حي�ث ك�ان  ٠.٠٥عند مستوى احتمالي�ة  ٠.١٩التراكيز 
مع��دل قط��ر منطق��ة التثبي��بط يتناس��ب طردي��ا م��ع تركي��ز 

كم���ا أوض���ح التحلي���ل ا�حص���ائي . الزي���ت المس���تعمل 
ا�حي���اء المجھري���ة  وج���ود ف���روق معنوي���ة ب���ين أن���واع
عت���د  ٠.١٦  (LSD)ا�ختباري���ة ، حي���ث كان���ت قيم���ة 

  . ٠.٠٥مستوى احتمالية 
  
الفعالي{{{{{ة المض{{{{{ادة للبكتيري{{{{{ا للزي{{{{{وت  ١-٣

  الطيارة
  

أظھ��رت الزي��وت الطي��ارة لنبات��ات الدراس��ة فعالي��ة       
تثبيطية ضد جميع أنواع البكتريا تح�ت الدراس�ة خاص�ة 

من الزيت الطي�ار حي�ث مايكروليتر  ١٠٠عند استعمال 
أظھر الزيت الطيار لحبة البرك�ة  فعالي�ة تثبيطي�ة عالي�ة  
ضد جميع أنواع البكتيريا تحت الدراس�ة يلي�ه م�ن حي�ث 
الفعالي��ة التثبيطي��ة الزي��ت الطي��ار للحص��البان ث��م الزي��ت 

" كما أظھرت العز�ت البكتيرية تباين�ا.  الطيار للشومر
ي�ث كان�ت بكتري�ا في مدى حساسيتھا للزيوت الطيارة ح

Bacillus cereus   أكث��ر ا�ن��واع البكتيري��ة حساس��ية
انت بكتري��������ا ــــ��������ـللزي��������وت الطي��������ارة ، بينم��������ا ك

Escherichia coli  ووج�د أن أفض�ل . أقلھا حساس�ية
الزيوت الطي�ارة الت�ي أظھ�رت فعالي�ة مض�ادة للبكتيري�ا 
ھ��و زي��ت حب��ة البرك��ة ، حي��ث ك��ان مع��دل قط��ر منطق��ة 

عن�د اس�تخدام   Bacillus cereus  تثب�يط نم�و بكتيري�ا
مل���م  وھ���ي أكث���ر أن���واع )  ٤٨( زي���ت حب���ة البرك���ة 

البكتيريا حساسية ، بينما ك�ان مع�دل قط�ر منطق�ة تثب�يط 
( النم��و ل��نفس البكتيري��ا باس��تخدام زي��ت الحص��البان ھ��و 

( ملم،في حين كان معدل قطر منطقة تثبيط النم�و )  ٣٧
  .ملم عند استخدام زيت الشومر )   ٢٨

و بكتيري�ا  ـــــ�ـووجد أن معدل قطر منطقة تثبيط نم      
 Escherichia coli عند استخدام الزيت الطي�ار لحب�ة

بينم��ا ك�ان مع�دل قط�ر منطق��ة . مل�م )  ٣٣( البرك�ة ھ�و 
مل�م ل�دى اس�تخدام زي�ت )  ٣٢(تثبيط نمو نفس البكتري�ا 

مل��م عن��د اس��تخدام )  ٢٨( الحص��البان ، وانخف��ض إل��ى 
حيث كانت ھذه البكتيري�ا . لنبات الشومر  الزيت الطيار

أق��ل أن��واع البكتيري��ا حساس��ية للزي��وت الطي��ارة  وم��ن 
الواضح أن البكتريا الموجب�ة لص�بغة غ�رام كان�ت أكث�ر 

تري��ا الس��البة لص��بغة حساس��ية للزي��وت الطي��ارة م��ن البك
  ) .١-شكل (غرام 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفعالي{{{{ة المض{{{{ادة للفطري{{{{ات للزي{{{{وت  ٢-٣
  ارةالطي

أظھ��ر الزي��ت الطي��ار لحب��ة البرك��ة فعالي��ة عالي��ة ض��د  
جمي��ع أن��واع الفطري��ات تح��ت الدراس��ة ، بينم��ا أعط��ى 
الزي����ت الطي����ار للحص����البان والش����ومر  فعالي����ة ض����د 

 الفطريات 

Fusarium  oxysporum  Candida  albicans 
 واع ـــ�ـطية ض�د ا�نـ�ـة نثبيــــــ�ـاليــولم يعطيا أي�ة فع 

 

شكل (١) الفعالية المضادة للبكتريا للزيوت الطيارة

0
10
20
30
40
50
60

E
.c
o
li

P
s.
a
er
u
g
in
o
s

a

S
a
l.
ty
p
h
y

S
ta
p
h
.a
u
re
u
s

B
.c
er
eu
s

L
.m
o
n
o
c
yt
o
g

e
n
u
s

نوع البكتريا

م)
مل

) 
ط
بي

تث
 ال

قة
ط
من

ر 
ط
ق حبة البركة 

الحصالبان 

الشومر



 ISSN:1994-7801       
،  ١-العدد ، ١-المجلة العراقية لدراسات الصحراء                                                                  المجلد 

٢٠٠٨  

 ٩٥

Trichophyton mentagrophytes  و    
Aspergillus niger   )٢-شكل.  (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ووج��د أن أفض��ل الزي��وت الطي��ارة الت��ي أظھ��رت       
فعالية مضادة للفطري�ات ھ�و الزي�ت الطي�ار لنب�ات حب�ة 

 البركة ، حيث كان معدل قطر منطقة تثبيط نمو خميرة
Candida  albicans    عن��د اس��تخدام زي��ت حب��ة

مل��م  وھ��ي أكث��ر أن��واع الفطري��ات )  ٤١(  البرك��ة ھ��و
و عن�د اس�تخدام زي�ت الحص�البان . حساسية لھذا الزي�ت

كان مع�دل قط�ر منطق�ة تثب�يط النم�و ل�نفس الخمي�رة ھ�و   
مل����م ، و عن����د اس����تخدام الزي����ت الطي����ار لنب����ات ) ٣١(

  .ملم) ٢٢(ر منطقة التثبيط دل قطـان معــــــالشومر ك
  و فطرــــط نمـــــــطقة تثبير منـــــدل قطــــــو كان مع

  F . oxysporum  عند اس�تخدام الزي�ت الطي�ار لحب�ة
مل���م ، بينم���ا ك���ان مع���دل قط���ر منطق���ة )  ٣٥( البرك���ة 

مل��م عن��د اس��تخدام زي��ت )  ٣٣( التثب��يط ل��نفس الفط��ر 
ملم عن�د اس�تخدام الزي�ت الطي�ار )  ٢٩( الحصالبان ، و

  .للشومر 
 و   T. mentagrophytes أما بالنس�بة لفط�ري       

A. niger   و ــــــــ�ـفكان معدل قطر منطق�ة تثب�يط النم
ملم على الت�والي عن�د اس�تخدام الزي�ت )  ٣٤)  (  ٣٧( 

الطي��ار لحب��ة البرك��ة ،  بينم��ا ل��م تب��د الزي��وت الطي��ارة 
للش��ومر والحص��البان فعالي��ة تثبيطي��ة ض��د ھ��ذه ا�ن��واع 

  . الفطرية 
  

للبكتيري{{{{ا مقارن{{{{ة الفعالي{{{{ة المض{{{{ادة  ٣-٣  
للزي{{{{{{وت الطي{{{{{{ارة م{{{{{{ع المض{{{{{{اد الحي{{{{{{وي 

  جنتامايسين
  

أعطى الزيت الطي�ار لحب�ة البرك�ة  فعالي�ة أعل�ى        
مقارنة بالمضاد الحيوي جنتامايسين عن�د نف�س التركي�ز 

بينما أعطى زيت  االحص�البان وزي�ت الش�ومر فعالي�ة . 
أعلى مقارنة بھذا المضاد الحي�وي بالنس�بة لك�ل ا�ن�واع 

 دا بكتري��اـــــ��ـا عـ��ـدراسة مــــ��ـرية تح��ت الــــــ��ـتيالبك
Ps.  Aeruginosa  )٢ -جدول.(  

و ــــ����ـر منطق����ة تثب����يط نمـد أن مع����دل قط����ــ����ـوج      
وھ��ي أكث��ر أان��واع البكتيري��ا    B.cereus بكتيري��ا 

) ميكروليتر   ٥( حساسية للزيوت الطيارة ،عند الحجم 
. مل�م )  ٢٤( ك�ان  من الزيت الطيار لنبات حب�ة البرك�ة

أم��ا بالنس��بة لزي��ت نب��ات الحص��البان فك��ان مع��دل قط��ر 
" مل��م ، بينم��ا ك��ان التثب��يط ص��فرا)  ٢٢(منطق��ة التثب��يط 

بينم�ا .عند استخدام زيت نبات الش�ومرعند نف�س الحج�م 
مل�م عن�د اس�تخدام )  ١٩(كان معدل قطر منطقة التثبيط 

  .نفس الحجم من المضاد البكتيري جنتامايسين 

دل قط����ر منطق����ة تثب����يط نم����و ــــــ����ـووج����د أن مع      
، وھي أقل أنواع البكتيري�ا حساس�ية   E. coli  بكتيريا 

ميكروليت��ر م��ن )  ٥( للزي��وت الطي��ارة  ، عن��د الحج��م 
أم�ا . مل�م )  ٢١( الزيت الطيار لنبات حب�ة البرك�ة ك�ان 

بالنس���بة لزي���ت الحص���البان فك���ان مع���دل قط���ر منطق���ة 
وعند استخدام زي�ت الش�ومر عن�د . ملم )   ١٩( التثبيط 

بينم�ا ك�ان مع�دل قط�ر . نفس الحجم كان التثب�يط ص�فرا 
مل�م عن�د اس�تخدام )   ١٨( منطقة التثبيط لنفس البكتري�ا 

  . نفس الحجم من المضاد الحيوي جنتامايسين 

وق��د وج��د ان مع��دل قطرمنطق��ة التثب��يط  يتناس��ب       
فعن���د م���ع حج���م الزي���ت الطي���ار المس���تخدم ، " طردي���ا

م��ن زي��ت حب��ة البرك��ة ) ميكروليت��ر ١٠٠( اس��تخدام     
ك�ان مع�دل قط�ر منطق�ة   B. cereus بالنسبة  لبكتيريا 

)   ٣٧( مل��م ، بينم��ا ك��ان مع��دل القط��ر )  ٤٨( التثب��يط 
ت الحص�البان  و ــــ�ـملم عند إضافة نفس الحجم من زي

ملم عند إض�افة نف�س الحج�م م�ن زي�ت الش�ومر )  ٢٨( 
مل��م عن��د إض��افة )  ٢٧( ي��ا ،  مقارن��ة م��ع ل��نفس البكتر

ووج�د أن . نفس الحجم من المضاد الحيوي جنتامايسين 
، وھ�ي  E. coli معدل قطر منطقة تثبيط نم�و بكتيري�ا  

أق��ل أن��واع البكتيري��ا حساس��ية للزي��وت الطي��ارة ،عن��د 
م��ايكروليتر للزي�ت الطي��ار لنب�ات حب��ة )  ١٠٠( الحج�م 

بالنس�بة لزي�ت الحص�البان أم�ا . مل�م )  ٣٣(البركة ك�ان 
دام زيت ــند استخــــوع. ملم )  ٣٢( فكان معدل القطر 

ملم ، )   ٢٨(عند نفس الحجم كان معدل القطر  الشومر
مل���م عن���د اس���تخدام نف���س )  ٢٤( مقارن���ة بمع���دل قط���ر 

وج�د أن مع�دل . الحجم من المضاد الحيوي جنتامايسين 
دام الزي�وت قطر منطقة تثبيط النمو للبكتيري�ا عن�د اس�تخ

، كان��ت ) م��ايكروليتر  ٢٥( الطي��ارة بحج��وم أعل��ى م��ن
أعلى من معدل قطر منطق�ة التثب�يط ل�نفس البكتري�ا عن�د 

وھ�ذا ي�دل عل�ى . استخدام المضاد الحيوي جنتامايسين  
أن الزي���وت الطي���ارة ذات فعالي���ة أفض���ل م���ن المض���اد 

  . الحيوي جنتامايسين على ا�حياء الدقيقة 
  

عالي{ة المض{ادة للفطري{ات للزي{وت مقارنة الف ٤-٣ 
  الطيارة مع المضاد الفطري المايكونازول 

لوحظ أن الزيت الطيار لحبة البركة أعط�ى فعالي�ة       
حي��ث  . أعل��ى مقارن��ة بالمض��اد الفط��ري المايكون��ازول 
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و خمير ـــــر منطقة تثبيط نمـــدل قطـــــــــــوجد أن مع
 C.albicanes واع الفطري��ات ، الت��ي تعتب��ر أكث��ر أن��

)  ٥( حساس���ية للزي���وت الطي���ارة عن���د اس���تخدام حج���م 
ان ــ�ـمايكروليتر من الزيت الطيار لنبات حب�ة البرك�ة ك

أما عند اس�تخدام زي�ت الحص�البان وزي�ت . ملم )  ١٥( 
الش��ومر ب��نفس الحج��م ف��ان  مع��دل قط��ر منطق��ة التثب��يط 

، وعن����د اس����تخدام المض����اد الفط����ري " ك����ان ص����فرا
ن مع��دل قط��ر منطق��ة التثب��يط ل��ه عن��د المايكون��ازول ك��ا

" اوي ص���������فراـ���������ـوليتر يسم���������ايكر)  ٥( الحج���������م 
  ) . ٣ -جدول "(أيضا

وك��������ان مع��������دل قط��������ر منطق��������ة تثب��������يط النم��������و  
 F.oxysporum ,T. mentagrophytesللفطري�ات

A. niger     م�ايكروليتر م�ن )  ٥( عند استخدام حج�م
مل���م  عل���ى ) ١٢،  ١٤،  ١٥( زي���ت حب���ة البرك���ة ھ���و 

أم���ا عن���د إض���افة نف���س الحج���م م���ن زي���ت . لي الت���وا
الحص���البان  وزي���ت الش���ومر ف���ان قط���ر التثب���يط ك���ان 

وك���ان قط���ر منطق���ة التثب���يط  ص���فرا عن���د " . ص���فرا
م������ايكروليتر م������ن المض������اد الفط������ري ) ٥(إض������افة

  ا عند إضافة ــأم. المايكونازول  لنفس ا�نواع الفطرية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ت حب�ة البرك�ة ف�ان مع�دل ميكروليتر م�ن زي�)  ١٠٠(  
   C . albicanesقط���ر منطق���ة التثب���يط لخمي���رة 

،  ٣١( ر ـمل��م ، بينم��ا ك��ان مع��دل القط��)  ٤١( انــ��ـــك
ملم عند استخدام زيت�ا لحص�البان وزي�ت الش�ومر )  ٢٢

على التوالي لنفس الحجم ول�نفس الخمي�رة ، مقارن�ة م�ع 
مل�م عن�د إض�افة نف�س الحج�م )  ١١( معدل قط�ر تثب�يط 

وك��ان مع��دل قط��ر .ن المض��اد الفط��ري المايكون��ازول م��
   ,    F.oxysporumيط النم�و للفطري�اتــ�ـمنطقة تثب

T. mentagrophytes A. niger,  عن���د اس���تخدام
و ــــ�ـميكروليت�ر ھ)  ١٠٠( ة بحجم ـــــزيت حبة البرك

ملم على التوالي ، بينما ك�ان مع�دل )  ٣٤،  ٣٥،  ٣٧( 
،  ٣٣ص��فر ، ( ع الفطري��ة   قط��ر التثب��يط ل��نفس ا�ن��وا

ملم على التوالي عند اس�تعمال نف�س الحج�م م�ن ) صفر 
أم��ا عن��د اس��تخدام نف��س الحج��م م��ن . زي��ت الحص��البان 

 ٢٩ص�فر ، ( زيت الشومر فان معدل قطر التثبيط كان 
على التوالي لنفس ا�ن�واع الفطري�ة ، مقارن�ة ) ، صفر 

مل�م عل�ى )  ١٠،  ٨،  ٨( ر تثب�يط ـــــــــــمع معدل قط
)  ١٠٠( الت��والي ل��نفس الفطري��ات عن��د اس��تخدام حج��م 
  .ميكروليتر من المضاد الفطري المايكونازول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LSD 0.01 
LSD  
0.05 

f/0.01 f/0.05 f-ratio 
Mean 
square 

Sum of 
square 

Degree of 
freedom 

(d.f) 

Source of 
variance 

0.17 0.14 3.34* 2.38* 3032.57 1576.94 4730.82 3 Extract (A) 
0.24 0.19 2.43* 1.89* 11549.92 6005.96 24023.84 4 Concentric 

(B) 
0.53 0.61 1.66* 1.43* 87.88 45.7 548.4 12 A×B 
0.21 0.16 2.66* 2.02* 3652.5 1899.3 17093.7 9 Microorgan

ism (C) 
0.48 0.36 1.74* 1.48* 61.73 32.1 866.7 27 A×C 
0.67 0.51 1.49* 1.33* 135.92 70.68 2544.48 36 B×C 
1.51 1.15 1.28* 1.16* 30.96 16.1 1738.8 108 A×B×C 

- - - - - 0.52 208 400 Error 
- - - - - - 51754.74 599 Total 

 

التحليل اkحصائي لنتائج تأثير تراكيز مختلفة kنواع مختلفة من الزيوت الطيارة على أحياء مجھرية مختلفة باستعمال تصميم :  ١-جدول
   RCBالقطاعات الكاملة العشوائية 
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 ٩٧

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حجم       نوع البكتريا

  الزيت

( µL ) 

  

  

 نوع   المعاملة

L. 

monocytogenesis 

B. 

cereus 

Staph. 

aureus 

Sal. 

typhy 

Ps.  

aeruginosa 
E.coli 

 )ملم ( نطقة التثبيط قطر م

٥ ٠.٢±٢١ ١.٥±٢٠ ٠.٥±٢١ ١.٠±٢٥ ٠.٤±٢٤ ١.٥±٢٠   

  حبة

 البركة

١٠ ٠.٨±٢٣ ١.٠±٢٦ ١.٥±٢٥ ٠.٥±٣٢ ١.٢±٢٧ ١.٠±٢٤ 

٢٥ ١.٠±٢٦ ١.٢±٢٩ ١.٥±٣٠ ١.٠±٣٧ ٠.٦±٣٢ ١.٦±٣١ 

٥٠ ١.٥±٣٠ ١.٠±٣٣ ٠.٢±٣٧ ١.٢±٣٩ ١.٠±٤٣ ١.٢±٣٤ 

١٠٠ ١.٢±٣٣ ٠.٧٥±٣٦ ١.٠±٤٠ ٠.٥±٤٣ ١.١±٤٨ ٠.٦±٣٧ 

   ٥ ١.٠±١٩ صفر ٠.٥±٢٠ ١.٠±٢١ ١.٢±٢٢ ١.٠±٢٠

  

 الحصالبان

 ١٠ ١.٠±٢٤ صفر ١.٠±٢٣ ٠.٨±٢٥ ٠.٥±٢٧ ١.٠±٢٢

 ٢٥ ٠.٥±٢٧ صفر ٠.٦±٢٧ ١.٠±٢٨ ١.٠±٣٠ ١.٥±٢٥

 ٥٠ ١.٥±٣٠ صفر ١.٠±٣١ ١.٢±٣١ ٠.٦±٣٤ ١.٠±٢٩

١٠٠ ١.٤±٣٢ ٠.٥±١٨ ٠.٦±٣٣ ١.٣±٣٥ ٠.٥±٣٧ ١.٥±٣٣ 

   ٥ صفر صفر صفر صفر صفر صفر

  

 الشومر

 ١٠  صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 ٢٥ ١.٠±٢٠ صفر ١.٠±٢٠ ١.٥±٢٠ ١.٠±١٨ ٠.٥±٢١

 ٥٠ ٠.٥±٢٥ صفر ٠.٨±٢٣ ٠.٥±٢٢ ٠.٥±٢٣ ١.٥±٢٤

١٠٠ ١.٠±٢٨ ٠.٦±١٣ ١.٥±٣٠ ١.٠±٢٩ ١.٦±٢٨ ١.٠±٣١ 

   ٥ ٠.٠±١٨ صفر ١.٠±٢١ ١.٠±١٨ ٠.٥±١٩ ٠.٦±١٨

  الحيوي المضاد

 جنتامايسين

 ١٠ ١.٠±١٩ صفر ١.٠±٢٢ ١.٢±٢١ ١.٥±٢١ ٠.٢±١٩

٢٥ ٠.٥±٢١ ١.٠±١٦ ٠.٥±٢٣ ١.٠±٢٣ ١.٠±٢٤ ٠.٥±٢١ 

٥٠ ١.٠±٢٣ ٠.٥±١٨ ١.٢±٢٤ ١.٢±٢٦ ٠.٦±٢٦ ١.٠±٢١ 

١٠٠ ٠.٢±٢٤ ٠.٨±٢٠ ١.٠±٢٦ ٠.٥±٢٨ ١.٢±٢٧ ١.٠±٢٣ 

الفعالية المضادة للبكتريا للزيوت الطيارة لحبة البركة والشومر والحصالبان مقارنة مع المضاد الحيوي  :٢- جدول 
  .المعياري جنتامايسين 
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 ٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقدير أقل تركيز مثبط للزيوت الطيارة  ٥- ٣
  على البكتيريا

  

أن أق�ل تركي�ز مث�بط لحب�ة ) ٤-الجدول(ي�حظ من       
وذل�ك لك�ل أن�واع )  م�ل / ن�انوغرام  ٣٠٠(البركة  ھ�و 

 E .coli البكتيريا المستخدمة في الدراسة ع�دا بكتيري�ا
 /انوغرام ـن� ٦٠٠(وـوالتي كان أقل تركي�ز مث�بط لھ�ا ھ�

حي��ث ل��م يك��ن ھن��اك أي نم��و لÀن��واع البكتيري��ة ) . م��ل 
أو أكث���ر بينم���ا ) م���ل / ن���انوغرام  ٣٠٠(عن���د التركي���ز 

  نموا ) مل / نانوغرام  ٣٠٠( أعطت التراكيز ا�قل من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ٦٠٠( أم�ا التركي�ز ا�كث�ر م�ن . لجميع أن�واع البكتري�ا 

و بالنسبة لبكتيري�ا ـــــنملم يعط أي ــــف) مل / نانوغرام 
 E . coli   أم�ا التراكي�ز ا�ق�ل فق�د أعط�ت نم�وا لھ�ذا

  .النوع من البكتيريا 

أما الزيت الطيار لنبات الحصالبان ، فق�د وج�د أن        
،   .cereus Bأق���ل تركي���ز مث���بط ل���ه ض���د بكتري���ا    
Staph. aureus , Sal. typhi    ٣٠٠( ك���ان 

ك�ان أق�ل تركي�ز مث�بط ل�ه ض�د بينم�ا ) . م�ل / نانوغرام 
و ـــ�ـھ  E. coli  ,  L. monocytogenesis بكتري�ا 

،  وك�ان أق�ل تركي�ز مث�بط ل�ه )  مل / نانوغرام  ٦٠٠( 

   نوع الفطر

  حجم

  الزيت

( µL ) 

  
  

 نوع المعاملة

  

F. oxysporum  

  

T. mentagrophytes  

 

A. niger  

 

 

C. albicans 

  

  )لم م( قطر منطقة التثبيط 

٥ ١.٠±١٥ ٠.٠±١٢ ٠.٥±١٥ ١.٢±١٤   

حبة       
 البركة

١٠ ١.٠±٢٢ ٠.٦±١٥ ٠.٢±٢٢ ٠.٥±٢٠ 

٢٥ ٠.٥±٢٩ ٠.٥±١٩ ١.٠±٢٦ ٠.٠±٢٥ 

٥٠ ١.٠±٣٤ ١.٠±٢٦ ٠.٥±٣١ ١.٠±٣٠ 

١٠٠ ١.٠±٤١ ٠.٥±٣٤ ١.٢±٣٧ ٠.٥±٣٥ 

   ٥ صفر صفر صفر صفر

  

 الحصالبان

 ١٠ ٠.٥±١٣ صفر صفر ٠.٥±١٩

 ٢٥ ١.٠±١٨ صفر فرص ١.٠±٢٢

 ٥٠ ١.٥±٢٣ صفر صفر ٠.٥±٢٩

 ١٠٠ ١.٢±٣١ صفر صفر ١.٥±٣٣

   ٥ صفر صفر صفر صفر

  

 الشومر

 ١٠ ٠.٠±١١ صفر صفر ٠.٠±١٢

 ٢٥ ٠.٥±١٣ صفر صفر ٠.٦±١٧

 ٥٠ ١.٥±١٧ صفر صفر ١.٠±٢٣

 ١٠٠ ١.٠±٢٢ صفر صفر ٠.٦±٢٩

   ٥ صفر صفر صفر صفر

المضاد       
  الحيوي

  ازولمايكون

 

 ١٠ صفر صفر صفر صفر

٢٥ ٠.٢±٦ ١.٠±٥ ٠.٦±٣ ٠.٥±٣ 

٥٠ ١.٢±٩ ٠.٥±٨ ١.٠±٦ ٠.٢±٧ 

١٠٠ ١.٥±١١ ١.٠±١٠ ٠.٥±٨ ١.٢±٨ 

 

الفعالية المضادة للفطريات للزيوت الطيارة لحبة البركة والشومر والحصالبان مقارنة مع المضاد الحيوي  :٣-جدول 
  .المعياري مايكونازول 
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 ٩٩

/ ن��انوغرام  ٢٥٠٠( ھ��و  Ps. aeruginosaلبكتري��ا 
مقارنة مع بقي�ة التراكي�ز " وھو تركيز عالي نسبيا) مل 

ق�د ك�ان أق�ل أما الزيت الطيار لنب�ات الش�ومر ف. المثبطة
تركي��ز مث��بط لھ��ذا الزي��ت عل��ى جمي��ع أن��واع البكتيري��ا 

/ ن��انوغرام  ٢٥٠٠( و ــــــ��ـالمس��تخدمة ف��ي الدراس��ة ھ
تراكي��ز ،وھ��و تركي��ز ع��الي نس��بيا مقارن��ة م��ع ال)م��ل 

  .المثبطة للزيوت السابقة 

تقدير أقل تركيز مثبط للزيوت الطيارة  ٦- ٣
  على الفطريات 

تركي���ز مث���بط للزي���وت  أق���ل)  ٥يب���ين الج���دول       
الطي��ارة لنبات��ات حب��ة البرك��ة والحص��البان والش��ومر 

حيث وجد أن أق�ل تركي�ز مث�بط لحب�ة . على الفطريات 
لجمي���ع أن���واع ) م���ل / ن���انوغرام  ٤٠٠( البرك���ة ھ���و 

حي�ث ل�م يع�ط ھ�ذا . الفطريات المستخدمة في الدراسة 
التركيز والتركيز ا�على من�ه أي نم�و لھ�ذه الفطري�ات 

ك�ان النم�و واض�حا عن�د اس�تخدام التراكي�ز ا�ق�ل  بينما
  .من ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أما الزيت الطيار لنبات الحصالبان فقد كان أقل تركي�ز  
ن�انوغرام  ٦٠٠(ھ�و   C. albicans  مثبط له لخميرة 

حي�ث ل��م يع�ط ھ�ذا التركي��ز والتراكي�ز ا�عل��ى ) . م�ل / 
ي�ز ا�ق�ل من�ه منه أي نم�و فط�ري ، بينم�ا أعط�ت التراك

وك���ان أق���ل تركي���ز مث���بط لھ���ذا الزي���ت " . نم���وا فطري���ا
( و ـــــــــــ��ـھ F. oxysporum   بالنس��بة لفط��ر 

ز ـــــ�ـ، حيث ل�م تس�بب التراكي) مل / نانوغرام  ٢٥٠٠
ا الفطر ــــأم. و ھذا الفطر ــــــلنم" ل منه تثبيطاـــــا�ق

  T. mentagrophytes   وفط�ر   A. niger  فل�م 
     . يظھر زيت الشومر أية فعالية تثبيطية ضدھا 

وقد كان أقل تركيز مث�بط للنم�و م�ن زي�ت الش�ومر       
      C .albicansوخمي�رة   F .oxysporumعلى فطر 

، حي��ث ل��م تعط��ي التراكي��ز ) م��ل / ن��انوغرام  ٢٥٠٠( 
يز ــــ����ـا�عل����ى م����ن ذل����ك نم����وا بينم����ا أعط����ت التراك

ا  ـــــ��ـأم. ن م��ن الفطري��ات ـ��ـوعيل نم��و لك��� النـــــ��ـا�ق
فل��م   A. nigerو   T. mentagrophytesفط��ري   

  . يظھر زيت الشومر أية فعالية تثبيطية ضدھا 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفعالية المضادة للفطريات للزيوت الطيارة لحبة البركة والشومر والحصالبان مقارنة مع المضاد الحيوي : ٤جدول 
  .المعياري مايكونازول 

   كتريانوع الب

  

  تركيز الزيت

 مل/نانوغرام

  

  

  نوع    

 المعاملة  

 

L
.

 

m
o
n
o
cy
to
g
en

es
is

  B
.c
er
eu
s

 

 

 

S
ta
p
h
.a
u
re
u
s

 

S
a
l.
ty
p
h
y

 

 

P
s.
a
er
u
g
in
o
sa

 

 

E
.c
o
li

 

 النمو

- - - - - - ٢٥٠٠   

  

  

  حبة

  البركة

 

- - - - - - ١٢٠٠ 

- - - - - - ٦٠٠ 

- - - - - + ٣٠٠ 

+ + + + + ++ ١٦٠ 

++ ++ ++ ++ ++ +++     ٨٠ 

- - - - - - ٢٥٠٠  

 

 

 الحصالبان

- - - - + - ١٢٠٠ 

- - - - + - ٦٠٠ 

+ - - - ++ + ٣٠٠ 

++ + + + +++ ++ ١٦٠ 

+++ ++ ++ ++ ++++ +++ ٨٠ 

- - - - - - ٢٥٠٠   

 ١٢٠٠ + + + + + + الشومر

++ ++ ++ ++ ++ ++ ٦٠٠ 

++++ 
+++
+ 

 بدون زيت ++++ ++++ ++++ ++++
عينة        

 السيطرة

 نمو كثيف  ++++ : ، " نمو جيد جدا+++ : نمو جيد ، ++ : نمو خفيف ، + : kيوجد نمو ، :  -
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 ١٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المناقشة-٤
  

الفعالي{{{{{ة المض{{{{{ادة  للزي{{{{{وت الطي{{{{{ارة   ١-٤
  للبكتريا والفطريات

   
لق��د تم��ت دراس��ة الفعالي��ة المض��ادة للميكروب��ات 
باستخدام طريقة ا�نتشار في ا�كار بواسطة الحفر �ن 

" ھ��ذه الطريق��ة تمت��از بكفاءتھ��ا وس��ھولة إجرائھ��ا فض���
عن بيان النتائج بشكل واضح مقارنة بطريقة ا�ق�راص 

  .  ( Hussain & Tobgi ,1997 )الورقية 
لطيارة لنباتات أظھرت ھذه الدراسة  أن الزيوت ا

  ھا فعالية تثبيطية ـــــحبة البركة والحصالبان والشومر ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واع البكتيري��ا والفطري��ات المس��تخدمة ــــ��ـض��د معظ��م أن
ي���وت الدراس���ة و كان���ت حساس���ية ھ���ذه ا�ن���واع للزف��ي 

وأظھ���ر التحلي���ل )  ٢،  ١ا�ش���كال  (الطي���ارة متفاوت���ة 
الزي��وت  أن��واعوج��ود فروق��ات معنوي��ة ب��ين  ص��ائيا¬ح

الطيارة تحت الدراسة حيث بلغت قيمة أقل فرق معنوي 
(LSD)  عن����د مس����توى ) ٠.١٤(الزي����وت  أن����واعب����ين

وك���ان الزي���ت الطي���ار لحب���ة البرك���ة .  ٠.٠٥احتمالي���ة 

  .تركيز مثبط للزيوت الطيارة لحبة البركة والشومر والحصالبان ضد الفطريات اkختبارية  : ٥-جدول 

 
 نوع الفطر

C
. 

alb
ican

s
 A
. n

iger
 

T
. 

m
en

tagrop
h
yte

s 

F
. 

oxysp
oru

m
 

  تركيز الزيت

 مل/نانوغرام

  

  

 نوع المعاملة 

 النمو

- - - - ٢٥٠٠ 

  

 حبة البركة

- - - - ١٢٠٠ 

- - - - ٦٠٠ 

- - - - ٤٠٠ 

++ ++ ++ ++ ٣٠٠ 

- +++++ +++++ - ٢٥٠٠ 

 الحصالبان

- +++++ +++++ + ١٢٠٠ 

- +++++ +++++ + ٦٠٠ 

+ +++++ +++++ ++ ٤٠٠ 

++ +++++ +++++ ++++ ٣٠٠ 

- +++++ +++++ - ٢٥٠٠ 

 الشومر

+ +++++ +++++ + ١٢٠٠ 

++ +++++ +++++ ++ ٦٠٠ 

+++ +++++ +++++ +++ ٣٠٠ 

++++ +++++ +++++ ++++ ١٦٠ 

 بدون    زيت +++++ +++++ +++++ +++++
عينة 
 السيطرة

 . نمو كامل +++++ :  نمو كثيف ، ++++ : ، " نمو جيد جدا+++ : نمو جيد ، ++ : نمو خفيف ، + : k يوجد نمو ، :  -
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أفضل الزيوت المستخدمة في الدراسة من حي�ث قابليت�ه 
ي���ة  والفطري���ة تح���ت التثبيطي���ة العالي���ة لÀن���واع البكتير

  .الدراسة ، مقارنة مع زيت الحصالبان وزيت الشومر
أظھ��ر التحلي��ل ا�حص��ائي أيض��ا وج��ود ف��روق معنوي��ة 
ب��ين التراكي��ز المختلف��ة للزي��وت الطي��ارة المس��تعملة ف��ي 

 ٠.١٩ب�ين التراكي�ز  (LSD)الدراسة حيث بلغ�ت قيم�ة 
حي��ث ك���ان مع���دل قط���ر  ٠.٠٥عن��د مس���توى احتمالي���ة 

ي���بط يتناس���ب طردي���ا م���ع تركي���ز الزي���ت منطق���ة التثب
  .المستعمل 

كم���ا أوض���ح التحلي���ل ا�حص���ائي وج���ود ف���روق  
معنوية بين أنواع ا�حياء المجھري�ة ا�ختباري�ة ، حي�ث 

 ٠.٠٥د مس�توى احتمالي�ة ن�ع٠.١٦ (LSD)كانت قيمة 
ب���الزيوت " ،  ووج���د أن أكث���ر أن���واع البكتيري���ا ت���أثرا

د يعود السبب ف�ي ، وق B.cerus  الطيارة كانت بكتريا 
ذل��ك إل��ى قل��ة ع��دد وأن��واع الب�زمي��دات المقاوم��ة لھ��ذا 

أق�ل    E. coli وكان�ت بكتيري�ا . الن�وع م�ن الزي�وت 
كم�ا ي�ح�ظ أن . بالزيوت الطي�ارة " أنواع البكتريا تأثرا

م��ن " البكتري��ا الموجب��ة لص��بغة غ��رام كان��ت أكث��ر ت��أثرا
س�بب ف�ي البكتريا السالبة لصبغة غ�رام ، وربم�ا يع�ود ال

تحت��وي  إذطبيع��ة الج��دار الخل��وي البكتي��ري ،  إل��ىذل��ك 
البكتري���ا الس���البة لص���بغة غ���رام طبق���ة م���ن ا�غش���ية 

تجعل نفاذيت�ه للم�واد   Outer membrane الخارجية 
وجبة لص���بغة ــــ���ـا المـــــــ���ـارنة بالبكتريـــ���ـل مقــ���ـأق

  .   ( Jawets et al ,1987 ) غرام 
ات فوج�د أن  خمي�رة  ــــــــريا بالنسبة للفطــــــأم 

 Candida albicans  أكثرھ���ا  حساس���ية للزي���وت
الطي��ارة ھ��ي ، وق��د يع��ود الس��بب ف��ي ذل��ك إل��ى أن ھ��ذه 
الخمي��رة وحي��دة الخلي��ة ، ونس��بة ال��دھون ف��ي ج��دارھا 
الخلوي مرتفعة ، حيث أن الزيوت الطيارة ت�ؤثر بش�كل 

ر ـــفطان ـــبينما ك. اض الدھنية ــــــرئيسي على ا�حم
 A. niger   لي��اتÁ أقلھ��ا حساس��ية بس��بب امت�ك��ه

مقاوم���ة للمستخلص���ات النباتي���ة ذات الفعالي���ة المض���ادة 
  . للفطريات 

ويع��زى الت��أثير التثبيط��ي للزي��وت الطي��ارة تح��ت 
المكونات الكيميائية الفعال�ة لھ�ذه الزي�وت ،  إلىالدراسة 

 حيث تعزى الفعالي�ة التثبيطي�ة لÀحي�اء المجھري�ة لزي�ت
احتوائ�����ه عل�����ى مرك�����ب  ىــ�����ـإلة ــــ�����ـة البركـ�����ـحب

، و اسمه الكيمي�اوي   Thymoquinoneالثايموكينون 
2 - Isopropyl – 5 - Methel - 1 - 4 - Benzoquinone   

( Babayan et al ,1987 )  ع�ن وج�ود " ، فض��
،  وق��د ت��م فص��ل ھ��ذه    Thymol مرك��ب الث��ايمول 

افي����ا الطبق����ة المركب����ات باس����تخدام طريق����ة كروماتوكر
وت��م تشخيص��ھا باس��تخدام جھ��از  ( TLC ) الرقيق��ة 

  ( Abou-Basha et al , 1995 )مقياس طيف الكتلة
، وھي مركبات ذات طبيعة فينولية مثبطة لنمو ا�حي�اء 

أما زي�ت الش�ومر ف�ان فعاليت�ه التثبيطي�ة تع�زى . الدقيقة 
وم��ادة   Anethol احتوائ��ه عل��ى م��ادة ا�نيث��ول إل��ى

.   Fenchone  ( Zamarel et al , 1990 ) الفنش�ون

ى مركب السينول ــت الحصالبان علـــــبينما يحتوي زي
      Cineolا يحت���وي عل����ى ــــ����ـبتركي���ز ع���الي ، كم

  Carvacrolوالك�ارفكرول   Camphor امفور ــ�ـالك
( Fawzia et al , 1999 )   وجميعھ�ا مركب�ات فعال�ة

  (Tzakou et.al.,2002)ض��د ا�حي��اء المجھري��ة 
(Magiatis et.al.,2002 )     .  

تختلف الميكانيكية الت�ي تس�لكھا المركب�ات الفعال�ة 
الموج��ودة ف��ي الزي��وت الطي��ارة كعوام��ل مثبط��ة للنم��و 
ب��اخت�ف ا�حي��اء الدقيق��ة كالبكتري��ا بنوعيھ��ا الموجب��ة 
والس���البة لص���بغة غ���رام والخم���ائر وا�عف���ان وبنس���ب 

ار ــ��ـخ���ل م��ا أش متفاوت��ة ، ويمك��ن أن يفس��ر ذل��ك م��ن
حي��ث وج��د أن مرك��ب   ( Hugo , 1971 )إلي��ه

الث���ايموكينون يعم���ل كمض���اد للفطري���ات وذل���ك بغلق���ه 
blocking    ا�نزيم�اتلمستقب�ت ا�نزيمات � س�يما 

م�ن خ��ل   ( S-H) التنفس�ية الحاوي�ة عل�ى مجموع�ة 
  ( c=o ) ي مجموع��ة ـــــ��ـف وا¬ب��دال ا¬ح���ل

 إلىول بعد ا�رتباط ـــلذي يتحالموجودة في المركب وا
 Thymohydroquinone  ن ــــــ�����ـع" ، فض������

  ةــ�ـسيـــورة عكـــاعل يحدث بصــــذا التفـــون ھــــك
Reversibly reduced    حي�اءÀمما يزيد من سميته ل

طي ـــ������ـل التثبيــــ������ـكم������ا يع������زى الفع. المجھري������ة 
سدة ــــ��ـكادة جھ��د ا�ــــ��ـ�ل زيـــ��ـللث��ايموكينون م��ن خ

ل�بعض ا�حي�اء    Redox  potential  وا�خت�زال 
  . الدقيقة كالبكتريا الموجبة لصبغة غرام 

  
أقل تركيز مثبط للزيوت الطيارة لنمو    ٢- ٤

  البكتريا والفطريات
  

ف����ي الق����يم " أظھ����رت النت����ائج أن ھن����اك تباين����ا  
المسجلة ضد ا�حياء الدقيقة المختلفة و يعود سبب ذل�ك 

ف تركي�ز الم�واد الفعال�ة ض�د المكروب�ات ف�ي إلى اخت�
ھذه الزيوت الطيارة ، ووج�د أن  نم�و الميكروب�ات ث�بط 
و بشكل كبير مع زيادة تركيز الزيت الطيار في الوس�ط 
، ووجد أن أقل تركيز مثبط لجميع أنواع البكتري�ا تح�ت 

/ ن�انوغرام )  ٣٠٠( الدراسة من زيت حبة البركة ك�ان
حيث كان التركيز المث�بط   E.coli مل ، ما عدا بكتريا 

م���ل  ، حي���ث أنھ���ا بكتري���ا س���البة / ن���انوغرام )  ٦٠٠( 
لصبغة غرام وبالتالي تكون مقاومتھا أكبر نتيج�ة لتعقي�د 

أم��ا ف��ي حال��ة الفطري��ات ، فق��د .  تركي��ب ج��دار خليتھ��ا 
دلت  النتائج أن نمو جميع الفطريات  ثبط وبشكل كام�ل 

)   ٤٠٠( تركي����ز عن����د اس����تخدام زي����ت حب����ة البرك����ة ب
أن ا�خت�ف في أق�ل تركي�ز مث�بط ب�ين . مل  /نانوغرام

الفطري���ات والبكتيري���ا ق���د يع���ود إل���ى اخ���ت�ف طبيع���ة 
الفطري��ات ع��ن البكتيري��ا حي��ث الفطري��ات أكث��ر مقاوم��ة 
للمضادات الحيوية من البكتيريا ، كما أن الزيت الطي�ار 

ط المأخوذ من نفس النبات يعطي نتائج متغ�ايرة ف�ي تثب�ي
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اخ�ت�ف  إلىنمو ا�نواع البكتيرية والفطرية وھذا يعود 
طري ـــ�����ـت العــــ�����ـزيـــللــيمي�����ائي ركيب الكــــ�����ـالت

(Abu-Zaid,1986).  
  

مقارن{{{{ة الفعالي{{{{ة المض{{{{ادة للبكتيري{{{{ا للزي{{{{وت  ٣-٤
الطيارة لنباتات حبة البركة والش{ومر والحص{البان م{ع 

  المضاد الحيوي المعياري الجنتامايسين 

حت الدراسة أن فعالية الزيوت الطيارة لحبة أوض
البرك����ة والحص����البان والش����ومر كان����ت  أعل����ى م����ن 

ا مب�ين ف�ي ـــــــــ�ـلحيوي الجنتاميسين كمفعاليةالمضاد ا
فق��د أعط��ى المض��اد الحي��وي ھ��ذا فعالي��ة ) . ١-ج��دول( 

 ٥( رة من����ه ـض���د البكتيري����ا عن����د أخ����ذ أحج����ام صغي����
الت�ي    Ps. aeruginosaما عدا بكتري�ا   ) ماكروليتر

كانت مقاومة لھذا المضاد الحيوي عند استخدامه بحج�م 
ميكروليتر ، بينما كان�ت  فعالي�ة زي�ت حب�ة )  ١٠،  ٥( 

البركة وزيت الحصالبان عل�ى ا�ن�واع البكتيري�ة أعل�ى 
بينما لم يك�ن . من الجنتامايسين  عند نفس الحجم " نسبيا

يعود السبب لزيت الشومر أي فعالية عند ھذا الحجم ، و
ف��ي ذل��ك إل��ى أن الحج��وم الص��غيرة م��ن زي��ت الش��ومر 

وعن���د اس���تخدام   .تحتوي تراكيز  أقل  من المواد الفعالة 
تب���ين أن فعالي���ة )  ميكروليت���ر  ٥( تراكي���ز أعل���ى م���ن 

المض�اد الحي�وي كان�ت ض�عيفة ، بينم�ا أعط�ت الزي��وت 
زي��ادة كبي��رة ف��ي قط��ر منطق��ة التثب��يط للحج��وم ا�كب��ر ، 

الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى طبيع�ة المض�اد الحي�وي وقد يع�ود 
أم��ا . والت��ي تك��ون الم��ادة الفعال��ة في��ه مح��دودة الت��أثير 

المادة الفعالة في الزيت الطيار فتعطي فعالية أكبر كلم�ا 
  . ازداد تركيز المادة الفعالة  

نس��تنتج م��ن خ���ل ھ��ذا الت��أثير التثبيط��ي المرتف��ع       
لمض���اد الحي���وي للبكتري���ا للزي���وت الطي���ارة مقارن���ة با

احتمالي��ة اس��تخدام ھ��ذه المستخلص��ات الطبيعي��ة كب��ديل 
أفضل م�ن اس�تخدام المض�ادات الحيوي�ة المص�نعة لع�دة 
أسباب أھمھا الفعالي�ة ا�فض�ل للزي�وت الطي�ارة مقارن�ة 
مع المضاد الحيوي ، وكذلك للتقليل من ش�يوع اس�تخدام 

المض���ادات الحيوي���ة ذات الت���أثيرات الجانبي���ة حي���ث أن  
رع���ة م���ن الزي���ت الطي���ار تعتب���ر آمن���ة مقارن���ة م���ع الج

المض��اد الحي��وي ، با¬ض��افة إل��ى أن الم��واد الطبيعي��ة 
تحافظ على ا�حي�اء الدقيق�ة النافع�ة ف�ي جس�م ا¬نس�ان ، 

ل�ذلك .  مقارنة بالمضاد الحيوي الذي قد يقض�ي عليھ�ا  
يمكن استخدام ھ�ذه الزي�وت كمض�ادات للتأكس�د ولحف�ظ 

ع�ن اس�تخدام " يجة التخزين ، ب�د�ا�غذية من الفساد نت
المواد الحافظة الكيميائية التي أثبتت العديد من البح�وث 

ظھ�ور أع�راض جانبي�ة ق�د تك�ون  إل�ىأن بعضھا يؤدي 
ف���ي تط���ور أم���راض � يمك���ن الس���يطرة عليھ���ا  " س���ببا

)Karaman , et al ,2001 (  

مقارن{{{ة الفعالي{{{ة المض{{{ادة للفطري{{{ات للزي{{{وت  ٤ -٤
لبركة والشومر والحصالبان مع المضاد الطيارة لحبة ا

  الفطري المعياري المايكونازول

لمعرف��ة م��دى فعالي��ة الزي��وت الطي��ارة عل��ى نم��و 
الفطريات كان �بد من إجراء مقارنة ب�ين ھ�ذه الزي�وت 
ومض��اد فط��ري ش��ائع ا�س��تعمال والت��ي ثبت��ت فعاليت��ه 

وق�د اس�تخدم نت�رات المايكون�ازول . المضادة للفطري�ات
مض��ادات الفطري��ة ش��ائعة ا�س��تعمال عل��ى وھ��و م��ن ال

فق��د ت��م مقارن��ة الفعالي��ة . المس��تويين الع�ج��ي والبحث��ي 
لطي�ارة و المايكون�ازول وت اــ�ـالمضادة للفطري�ات للزي

وقد أظھرت النتائج أن الزيوت الطي�ارة ) . ٢ -جدول ( 
لھا فعالية ضد الفطريات أعلى بكثير م�ن المايكون�ازول 

أعط�ت الزي�وت الطي�ارة فعالي�ة  فق�د. عند نف�س التركي�ز
جي���دة عن���د تراكي���ز قليل���ة ج���دا ، وھ���ي عالي���ة مقارن���ة 

  ) . م�اكروليتر   ٥( بالمضاد الفطري عن�د نف�س الحج�م 
حيث لم يعطي المضاد الفطري أي فعالية عند ھ�ذا       

بينما أعطي المض�اد الفط�ري فعالي�ة عن�د حج�م    . الحجم 
رن��ة ھ��ذه الفعالي��ة ولك��ن عن��د مقا) . م��ايكروليتر  ٢٥( 

بفعالية الزيوت الطيارة فأن الزيوت الطي�ارة لھ�ا فعالي�ة 
وق���د يع���ود . تع��ادل أض���عاف فعالي���ة المض��اد الفط���ري 

الس��بب ف��ي ذل��ك إل��ى ق��وة المركب��ات الفعال��ة وارتف��اع 
تركيزھا في الزيوت الطيارة والتي تتوج�ه مباش�رة إل�ى 
الج��دار الخل��وي وتعم��ل عل��ى تثب��يط تص��نيع ا�حم��اض 

وھ��ي . ھني��ة في��ه وبالت��الي تقض��ي عل��ى الفطري��ات الد
مركب��ات جدي��دة بالنس��بة للفطري��ات ، وبالت��الي مقاوم��ة 
الفطري��ات لھ��ا تك��ون أض��عف م��ن مقاومتھ��ا للمض��ادات 

الفطري��ة الت��ي تس��تخدم بكث��رة والت��ي كون��ت الفطري��ات  
  .بعض وسائل الحماية ضدھا
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