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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 4102، 334-344 (،4) دد(، ع43)جلدم

 

 

 (6106مايو،  66)تسميم البحث في 
 (6106يوليو،  67)مراجعة البحث في 

 (4102أغسطس،  00 )الموافقة عمى البحث

 
 Ziziphusspinaوالسدر   .Teucrium  polium Lةختبار تأثير مستخمصى اوراق الجعدإ

christi (L.) Desf. في تثبيط نمو أنواع من الممرضات النباتية 
]42[ 

 6فوزية مفتاح عبد السالم  -0نوارة عمى محمد 
 ليبيا -البيضاء -جامعة عمر المختار -كمية الزراعة -قسم وقاية النبات -معمل امراض النبات الفطرية .1
 ليبيا -البيضاء -جامعة عمر المختار -كمية العموم -قسم النبات -. معمل امراض النبات البكتيرية2

 

الذبول الفيوزارمى والعفن الطرى والعفن  الكممات الدالة:
 ,Pseudomonas, Fusariumو Erwiniaالرمادى و

Botrytis  نباتى الجعدة والسدر    
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

تم فى ىذه الدراسة اختبار تأثير فعالية المستخمص 
لكل من اوراق نباتى الجعدة و السدر عمى  ىالكحول
المعزول من جذور   Fusarium oxysporumالفطر

نباتات الطماطم المصابة بمرض الذبول الفيوزارمى, 
المعزول من االبصال المصابة Botrytis cinerea روفط

بمرض العفن الرمادى, كما شمل االختبار البكتيريا 
 Erwinia cartovoraبكتيريا  الممرضة لمنبات وىى

المعزولة من االبصال المصابة بمرض العفن الطرى, 
وراق أالمعزولة من  .Pseudomonas sp اـــــــوبكتيري

ظيرت  أالخيار المصابة بمرض الذبول البكتيرى. 
النتائج ان التركيزات المستخدمة من المستخمص 

 .Fالوراق  السدر ذات فاعمية عمى الفطر ىالكحول

oxysporumل انخفاض فى متوسط قطر , حيث سج
النمو عمى الوسط الغذائي المعامل  بالمستخمص 

أيام من التحضين وقد بمغ  7% بعد 2بتركيز  ىالكحول
 سم, وال يتاثر بالمستخمص الكحولى6.6قطر النمو 
 ال يتاثر  B. cinereaرـــــــعمى فط بينما, الوراق الجعدة

نموه بكال المستخمصين السدر والجعدة. كما وجد ان 

الوراق السدر تأثير مثبط عمى  المستخمص الكحولى
المعزولة,  sp. Pseudomonasو E. cartovora البكتيريا

ى تأثير أ فى حين لم يعطى مستخمص الجعدة الكحولى
 تثيطى ضدىما.

  
 ةـــــالمقدم
 

تتعرض المحاصيل الزراعية موسميا لمعديد من 
األمراض النباتية المتسببة عن كائنات حية, مما يؤدى 
الى نقص حاد فى اإلنتاج وانخفاض فى جودتو ويترتب 
عميو فقد كبير فى المردود االقتصادي لممزارعين ولمدولة 

(Agrios, 2005) ى السنوات األخيرة سعى العمماء ـــوف
واتجو العالم  ل البديل لممبيدات الكيميائية,ى إيجاد الحــلإ

لى الزراعة النظيفة التى تساىم فى حماية إالحديث 
وازن البيئي باستخدام ـــــــــــالنباتات دون أن تؤثر عمى الت

عوامل بيولوجية ليس ليا تأثير سمبى عمى اإلنسان أو 
 Pastucha, Pieta،Shanmugam ,2004) )، وـــــبيئت

وتعتمد عمى استخدام ،  Srinivasan،(2004و 
مصدر  مركبات ذات اصل طبيعى كاستخدام مواد ذات

نباتى متمثمة فى المستخمصات النباتية والتى تؤثر 
موادىا الفعالة عمى الكائنات الممرضة لمنبات بكفاءة  

، Sirdl)  ولكن أقل من المبيدات ولكن أمنو أكثر منيا
Demahom 2009) كما تتميز المستخمصات بأن ليس ,

ليا تأثير سام عمى العوامل الحية المحيطة بالنبات, 
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باإلضافة إلى كونيا أقل تكمفة حيث تتواجد طبيعيا, 
 ,(Agrios, 2005) وتحافظ عمى البيئة وتحمى توازنيا

تم استخدام العديد من  المستخمصات النباتية المائية 
 Alliumيا الثوم خمس نباتات من والكحولية الوراق

sativum  والزنجبيلZingiber officinale  ونباتات أخرى
 وAframomumm elegueta ,Xylopiaae thiopicaمنيا 

Monodora myristicaالى تثبيط  أدىFusarium  spعند 
 Ejechi)حجم( فى أطباق بترى  % )حجم/6تركيز 

قد اعطى المستخمص الكحولى  (.1997أخرون و 
 سمية عالية تحت Polyalthia longifoliaوراق نبات أل

 F. moniliforme [Gibberellaالظروف المعممية ضد

fujikuroi],  (Manasi وTewari  1992 ،) كما وجد أن
عالى الفاعمية  Piper betleالمستخمص الكحولى لنبات 

  نموهحيث ثبط   ,Fusarium pallidoroseum  عمى الفطر
(Suhaila  1996وآخرون.)  أما عمى  فطرBotrytis 

cinerea  وقد اعطت مستخمصات النباتية لكل من
Origanum syriacum, Micromeria nervosa, 

Plumbago maritime  فعاليو عالية فى ضد إنبات
وباستخدم الفصل  الجراثيم والنمو الميسيميوم.

سجل ثالث مركبات مثبطة فى  الكرموتوغرافى
 .M. nervosa, P. maritima, Cالمستخمصات 

origanifolia and Rutasp Abou-Jawdah) 
لو تأثير  Aloe veraمستخمص  ( 2004 وآخرون،

 Botrytis مضاد عمى إنبات الجراثيم والنمو المسيسميومى

 (Barkai ,Saks 1995) ,%67-69بمعدل وصل الى 
ضد  ومن النبات التى استخدمت كمستخمصات نباتية

العديد من الممرضات الحيوانية البكتيرية منيا والفطرية 
  .Ziziphusspina-christi (L) Desfىو نبات السدر 

من النباتات  Rhamanaceaeالتابع لمعائمة السدرية 
)الغطاء النباتى، المكونة لغابات الجبل االخضر 

وىو يحتوى عمى العديد من المواد الفعالة التى  (5002
مييا والمتمثمة فى الفينوالت, والصابونينات تم التعرف ع

والجاليكوسيدات  وعند الكشف الكيميائى لممستخمص 
يضا وجود كل من: أظير أالكحولى الوراق السدر 

ونين, الفالفونول, القمويدات, الفالفونيدات, الفالف
 Hoon) حماض االمينية والفيوكوماريناتالتانينات, األ

Park، 1987،)  من المكونات  (5002خرون آ)نعمة و
 خرى االحماض التربينية الثالثيةالكيميائية األ

Triterpenoid acid الببتيدية الحمقية والقمويدات 

yclopeptide alkaloids (Lee 2004 ،وآخرون)  وقد
سجل تراكيز عالية من القمويدات والصابونينات 

واستخدم كمبيد نماتودى ، (5005)العذارى والسمطانى، 
عطى نتائج عالية أحيث  Meloidogyne incognitaضد 
كما يعد مبيد  ،(5002وآخرون،  Elbadri) التأثير

النمو الطولى  فطرى, فقد خفض مستخمصو الكحولى
وآخرون،  (Rhizctonia solani HadizadehIلفطر 
التابع لمعائمة  .Teucrium Lأما نبات الجعدة  (2009

شائع النمو تحت نوع,  043, يضم Labiataeالشفوية 
لمنطقة البحر المتوسط  والشرق  ظروف المناخية

وآخرون  Baradaran, (Oran ,0992) االوسط
 Belmekkiنوع فى الجزائر 23وقد تم تعريف  ,(5002

 يرانإنوع فى  22و، وآخرون 2013 وآخرون 
(Mahmoudi, Nosratpour, 2013)  ما النوع أ

بمنطقة  Teucrium davaneaumالموجود فى ليبيا ىو 
وليذا (، 5002وآخرون  El-Barasi)خضر الجبل األ

النبات استخدامات عديدة فى الغذاء ودوائى من خالل 
حيث  (Boumerfeg ،5005) كمضاد لالكسدة نشاطو

ليا تأثير مضاد , Gc/Mcمركب بواسطة  27تم تعريف 
خرون، آو  Belmakkiوتثبيطى ) لالكسدة

ىذا  (،Nosratpour ،5002و  Mahmoudi؛5002
سنة فى الطب الشعبى  2333النبات مستعمل منذ 

(Said  5005خرون، آو،)  وذلك المتالكو خصائص
خرون، آو  Dixon)مراض العالجية ضد العديد من األ

 Tahar؛ 5005خرون، آو Boumerfeg ؛ 5002
 (5002خرون، آو  Baradaran؛ 5005خرون، آو 

مع  ،(Sittaetal, 2009)مععدم تأثيره عمى وظائف الكبد 
 Haïdara)فاعميتو العاليو عمى الخاليا السرطانية 

 Esmaeli) ومضاد لمميكروبات (5000 ،خرونآو 
 ؛5002 خرون،آو  ؛Yazdanpast، 5002و

Darabopour   ؛5000خرون، آوBelmekki  ،
لو تأثير الممرضات الفطرية النباتية ، (5002خرون، آو 

 Verticillium (Dababneh وفطر Penicillium فطر
استخدم ضد عدد من الفطريات وقد  ,(Khalil ،5002و

Aspergillus flavus ,F. oxysporum وRhizopus 

stolonifer,  فطرضد  عطى فاعميةأو Rhizctonia 

solani ( Ricci 5002خرون، آو،)  وضد مسببات
ى ــــعفان الجذور  وحيث اثر المستخمص االيثانولى عمأ

 Abu-Taleb)% 23ز ـــد تركيــــــالجراثيم عنانبات 
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حيث يحتوى عمى العديد من (، 5000خرون، آو  
 ،Rizketal)الفالفونيدات المركبات الكيميائية منيا 

 (5000 خرون،آو  Abu-Taleb (1996وآخرون 
، Arnold, 1991)القمويدات والتربينات واالستروالت 

Abu-Taleb باالضافة الى  ,(5000خرون آو
ونيدف  (0999وآخرون،  (Bedir الجاليكوسيدات

ىذه الدراسو استخدام المستخمصات النبانية لنباتى 
السدر والجعدة فى مقاومة الفطريات والبكتريا الممرضة 
لمتباتات االقتصادية لمحد من استخدام المبيدات وليس 
ليا تاثير عمى االنسان والحيوانات والبيئو معمميا 

 التثبيط.باستخدام ىالة 
 

 المواد وطرق البحث
 

 الفطريات المختبرةأعداد 
 

 Fusarium oxysporumتم الحصول عمى فطريات
من معمل امراض النبات الكائن   Botrytis cinereaو

بقسم وقاية النبات, التابع لكمية الزراعة, جامعة عمر 
المختار, ليبيا وىذه الفطريات تم تجديدىا واكثارىا بنقل 
المستعمرات الفطرية عمى أطباق جديدة تحتوى البيئة 
 الفطريات إلى أطباق المحتوية عمى الوسط الغذائي 

PDA  م في °22رجة أيام عمى د 7وحضنت لمدة
 . الظالم
 
 البكتريا المختبرةأعداد 
 

 Pseudomonasالبكتيريةتم تجديد واكثار العزالت 

sp , Erwinia cartovora   من معمل امراض النبات
الكائن بقسم وقاية النبات, التابع لكمية الزراعة, جامعة 
عمر المختار بنقل المستعمرات عمى أطباق المحتوية 
عمى الوسط الغذائي االجار المغذى وحضنت لمدة  

 م في الحضانو. °03ساعة  عمى درجة   48
 

 جمع النباتات المختبرة فى الدراسة
 
من جريت ىذه الدراسة باستخدام النباتات المختبرة أ

 السدر وراقأ (,.Teucrium  polium L) أوراق الجعدة

(Ziziphusspina-christi (L) Desf.)  وىى نباتات
تتواجد  طبيعيا بمنطقة الجبل األخضر وكجزء من 
الغطاء النباتي ليذه المنطقة, بمدينة البيضاء  والتي تم 

 ىوائيا عمى درجة حرارة المعمل.جمعيا وتجفيفيا 
 

 تجييز المستخمصات النباتية معممياً 
 

 Dixon تم أعداد مستخمص ميثانولى وفق طريقة 
جرام  من  50, وذلك بأخذ  وزن 2005خرون، آو 

مل   200مسحوق كل من نباتات  نقعت عمى البارد في 
أيام عمى  7%( لمدة 83من المذيب )الكحول االيثيمى 

جياز اليزاز, بعد تصفية العينات بقماش من الشاش 
 وتصفيتيا مرة أخرى من خالل ورق الترشيح

Whatman No.1  تحت الضغط باستخدام مضخة
ثم جمعت المستخمصات النباتية المتحصل  التفريغ,

مون. وقد عمييا في قنينات محكمة اإلغالق داكنة ال
اجري عممية التبخير لمتخمص من المذيبات والحصول 
عمى المستخمصات في صورة جافو, وقد أضيف إلى 

جم من المادة الجافة لممستخمص نفس المذيب 2وزن 
مل لكل عينة لمحصول عمى  23المستعمل بمقدار 

%, وحفظت العينات لحين استعماليا في 3.2تركيز 
 %4ة حرارة الثالجة مكان معتم وجاف وبارد عمى درج

 
دراسة تأثير المستخمصات النباتية عمى نمو الفطريات 

 المختبرة معمميًا 
 

سم عمر  0.4باستخدام قرص من الفطر قطره 
أيام وزرعت عمى اوساط غذائية اجار  7المستعمرة 

الييا بطاطس مصبوبة فى اطباق بترى مضاف 
 , 2 ,0)المستخمص النباتى الخام بعدة تراكيز مختمفة 

بدون , أما الشاىد مل بيئة 100مل لكل  (2, 2.2
مكررات لكل  5, بعمل إضاءة المستخمص النباتي

معاممة باالضافة الى الشاىد, حضنت االطباق عمى 
ايام  واوقفت  7و 2و 0م لمدة  °27-22درجة 

ى معاممة الطبق أالتجربة عندما غطى الشاىد بدون 
بأخذ القطرين  بالكامل. وتم حساب النمو الفطرى

المتعامدين لمنمو الميسميومى وأخذت متوسط القراءات. 
 أخذت القرءات بواسطة مسطرة مدرجة بالمميميتر,

 2مم حيث ق x =2/2+ق2حسب القانون التالي ق
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يعني طول القطر  2تعني طول القطر طوليا ,ق
 عرضيا 

 
دراسة تأثير المستخمصات النباتية عمى نمو البكتيريا 

 ممياالمختبرة مع
 

تركت البيئة  االجار المغذى حتى التصمب في 
 223الطبق أضيف معمق البكتيريا المعدة سابقا تركيزه 

مستعمرة/ مل ووزع عمى سطح الطبق, وبواسطة ممقط 
مم  6 معقم وضعت أقراص من ورق الترشيح قطرىا 

 المعدة سابقاً  معقمة ومشبعة بأحد المستخمصات النباتية
وذلك  100( مل لكل 2, 1, 0بعدة تراكيز مختمفة )
دقيقة حتى تتشبع األقراص  1بغمرىا فيو لمدة 

بالمستخمصات, بنفس الخطوات تم استخدام الشاىد 
وىى أقراص مشبعو بنفس المذيب المستخدم عمى نفس 
الطبق, وذلك بمعدل ثالث أطباق لممعاممة, ثم حضنت 

 م , وأخذت النتائج° 2 ± 26 األطباق عمى درجة حرارة 
 بعد ثالث أيام عندما غطى النمو البكتيرى ألطباق غير
المعاممة. نمو البكتيريا المدروسة أخذ وفقًا لمساحة 
التثبيط  حول قرص ورق الترشيح والخالية من اى نمو 

, من ثم تم حساب نسبة  zone inhibitionبكتيرى 
 تأثير المعاممة )%(.

 

 النتائج
 

 
ان ( 0بالجدول )تشير نتائج الدراسة  المبينة 

مستخمصي السدر والجعدة التى تم اختبارىما بتراكيز 
% باستخدام تقنية الوسط الغذائي 2, 2.2, 2

المسموم. لوحظ ال يوجد اى تأثير لمستخمص الجعدة 
المسبب لمرض  Fusarium oxysporumعمى فطر 

صوبة الذبول نبات الطماطم المنزرعة تحت ظروف ال
فى صوبات منطقة الوسيطة, ليبيا, حتى فى التركيز 

% .  بينما لوحظ اختزال فى متوسط قطر 2االعمى 
% من 2النمو ليذا الفطر عند معاممتو بتركيز 

ايام من التحضين. أما  7مستخمص  اوراق السدر بعد 
فمم يالحظ اى  تاثير عمى نموه  Botrytisعمى فطر 

 .ستخمصين السدر والجعدةعند جميع التراكيز لكال الم
لى و ب( إأ ) (0بالشكل  ) المبينووتشير نتائج الدراسة 
الجعدة  لكال النباتين ليو و الكح تأثير المستخمصات

وجد ان البكتيريا الممرضة النبات, وقد  والسدر عمى
الوراق الجعدة, تأثير عالى  المستخمص الكحولى

 Pseudomonas spالمعنوية عمى البكتيريا المختبرة 
وظير نسبة تأثير المعاممة  Erwinia cartovoraو
 ,التواليعمى % 2عند تركيز  %(  27% و62)
 

 
عند  تأثير التركيزات المختمفة لمستخمص اوراق الجعدة والسدر عمى نمو لفطر الفيوزاريوم  والبوتريتس. 0جدول  

 تحضين مختمفة .م عمى فترات 22°
 

 المستخلص

 
 التركيز

 

 قطر النمو للفطريات المختبرة  )سم( والمعاملة بتركيزات من المستخلصات النباتية .

Botrytis Fusarium 

3 5 7 3 5 7 

جعدة
ق ال

اورا
 

0 1.2 ± 0.1 1.6 ± 0 3.1 ± 0.1 1.6 ± 0 5.6 ± 0.3 9.0 ± 0 

1 1.12± 0.08 1.5 ± 0.05 3.1 ± 0.2 1.6 ± 0.3 6.3 ± 0.2 9.0 ± 0 

1.5 1.1 ± 0.06 1.5 ± 0.05 2.9 ± 0.03 1.5 ± 0.2 5.7 ± 0.4 9.0 ± 0 

2 1.03 ± 0.06 1.5 ± 0.05 2.85 ± 0.05 1.5 ± 0.3 5.4 ± 0.05 9.0 ± 0 

سدر
ق ال

اورا
 0 1.38 ±0.1 1.48 ± 0.03 3.23 ± 0.1 1.7 ± 0 6.3 ± 0.3 9.0 ± 0.0 

1 1.1 ± 0 1.35 ± 0.03 3.1 ± 0.03 1.5 ± 0.06 5.1 ± 0.3 7.8 ± 0.3 

1.5 1 ± 0.03 1.33 ± 0.05 2.9 ± 0.05 1.3 ± 0.1 4.8 ± 0.8 7.7 ± 0.3 

2 0.95 ± 0.05 1.3 ± 0.05 2.75 ± 0.03 1.08 ± 0.13 4.8 ± 0.4 6.6 ± 0.5 
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عمى عمى بكتيريا أفاعمية  مستخمص الجعدة وأعطى
Pseudomonas ويزداد تأثير ىذا المستخمص بزيادة , 

, بينما السدر ليس لو اى تأثير عمى بكتيريا تركيزه
Pseudomonas  ولم يسجل اى فروق بينو وبين

عمى أالشاىد, في حين كان مستخمص اوراق السدر 
د تأثير ىذا ويزدا Erwinia cartovora فاعمية عمى

 .المستخمص بزيادة تركيزه
 

 المناقشة
 

تتميز المستخمصات النباتية بقدرتيا عمى تقميل 
اإلصابة باإلمراض النباتية الحتوائيا عمى مركبات 
ومواد فعالة ذات تأثير تثبيطي لمممرضات النباتية, 
وتشير النتائج الى أن المستخمصات المتحصل عمييا 

مى الفطريات المدروسة, من السدر كان ليا تأثير ع
يفسر ذلك باحتواء المستخمصات النباتية ألوراق السدر 

منيا مواد فينوليو  عمى العديد من مركبات ذات فعاليو
طبيعية ليا دور فى تثبيط الممرضات النباتية , 

الصابونيات,  باإلضافة إلى احتوائو عمى
الجالكيوسيدات, القمويدات والتيانينات, وقد وجد أن 
لممركبات الفينوليو تأثير عمى انتاج الطاقة,  حيث 
تنخفض كمما زادت محتوى الفينوالت الكمية, باالضافة 
الى وجود الزيوت الطياره بيذا النبات ليا اىمية 

( 2012، خرونآو  Boumerfeg)كمضادات ميكروبية 
وراق أل لفعل التثبيطى لممستخمص الكحولىوقد يعزى ا

السدر عمى ىذه الممرضات النباتية الى انخفاض رقم 
وذلك الن  (5005خرون )نعمة وآ( 4الحموضة الى )

ض امستخمص السدر يحتوى عمى العديد من االحم
منيا حمض الماليك, حمض السدريك, حمض التانيك 

وقد (، 5002واخرون  Rajakaruna)وحمض الخميك 
% تأثير لمستخمص السدر عمى الفطر 2اعطى تركيز 

B.cinerea  ذلك بان ىذا  2332وقد فسر الكنانى
المستخمص قد حطم الغشاء الخموى لمفطر وذلك من 

 hydroxyl-3-methyl-3خالل تأثيره عمى فاعمية االنزيم

glutase  المسئول عمى بناء حمض mevalonic acid 

اليام فى بناء  Ergosteroleوبالتالى منع مركب تكوين 
الجدار الخموى لمخمية الفطرية, قد ترجع فاعمية 

كفاءة عالية فى استخالص أعطى المستخمص الكحولى 
)نعمة المواد الفعالة المفصولة من اوراق السدر 

 االستخالص الكحولى دىأ حيث (5002خرون وآ
يحتوى عمى  Characorallina var. wallichiiلنبات 

 ,sterol cholesterolى واربع استروالتحمض دىن 23

clerosterol and stigmasterol   لى ىذه المواد وا
خرون آو  Khaliq-uz-Zaman)ترجع فاعميتيا 

ن المستخمص ألى إكما تشير النتائج  (،1998
عطت فعالية عالية ضد أالكحولىالوراق الجعدة 

 Pseudomonasالسالبة جرام وىى االجناس البكتيرية 
ىذه النتائج مع ما ذكره كل من  تفقتأو  Erwiniaو

Safari  ؛5009خرون آو (Shanhba  خرونآو، 
الذين اكدوا عمى ان ىذا المستخمص بديل  (5002

لممضادات الحيوية ولذلك الحتوائو عمى المضادات 
خرون آو   Mohammadpourبينوقد  الميكروبية,

ن ىذا المستخمص الكحولى الخام لو تاثير أ 5002
عمى االجناس البكتيرية الموجبة والسالبة, واظيرت 
النتائج ان فاعمية المستخمص تزداد بزيادة التركيز, وقد 

الذى  Niknia5002 و Mashreghiكد عمى ذلك أ
ن المستخمص الكحولىالوراق الجعدة اعطى أوضح أ

فاعمية في الساعات االولى من االختبار, وعزى ىذا 
التأثير عمى احتواء االوراق مضادات الميكروبية بنسب 
عالية, التى تمتاز بفاعميتيا ضد مجال واسع من 
البكتيريا, ومن بين تمك المركبات كانت الفالفونيدات 

لالنزيمات مضادات التى ليا وظائف مضادة ومثبطة 
االكسدة خالل الساعات االولى من نمو البكتيريا, في 

 سبابأ .Behbahan 5002و Yazdiحين فسر 
المقدرة االبادية لممستخمص وعممو كمضاد بكتيرى ضد 
عدد من االجناس  البكتيرية الى ان ىذا المستخمص 
يحتوى عمى مواد مثبطة لنمو وباليات وميكانيكيات 
مختمفة, ومن بين تمك المواد الموجودة في االوراق 
كانت الزيوت الطيارة الغنية بيا, والتى اعطت عند 

يفيا وتقدير نسب تركيز كل مركب تم تعر  28تحميميا 
مادة, وكانت عالية التأثير كمضاد ميكروبى قوى ضد 
البكتيريا السالبة والموجبة, وكانت الفالفونيدات من بين 
المواد المسجمة عند االستخالص الكحولى وفقا لما ذكره 

Rownyohed  من جية اخرى فان  ،5002خرون آو
تثبيط عمى وراق السدر متباين اللأل المستخمص الكحولى

 ليوإاالجناس البكتيرية, وتتفق ىذه النتجة مع ما توصل 
Nkafamiya  ن ىذا أالذى اكد عمى  5002خرون آو

المستخمص لو لو تأثير عمى كل االجناس البكتيرية, 
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ن السدر لو تأثير كمضاد ميكروبى أومن النتائج يتضح  
احتوائو عمى الجالكيوسيدات, لى إويرجع ذلك 
بونينات والتينينات, لذا اعطى فاعمية الفينوالت, السا

عند التراكيز العالية, وكانت فاعميتو عمى الفطريات 
عمى  من البكتيريا ويعزى ذلك الى طبيعة  واختالف أ

الجدار الخموى لكمييما, وبالتالى تختمف حساسية كل 
 .(5000خرون آو  Abalaka)منيما ليذا المستخمص 

الية مستخمصات النبات عف اختالفيرجع  قدو 
فى اختالف المذيب المستخدم المختبر الى 

لطريقة االستخالص دور كبير  المستخمصات الميثانولية
يحوي  فى الحصول عمى المواد الفعالة لكل نبات, كما

المستخمص النباتي  وقد تختمف فعالية.المستخمص 
باختالف الجزء النباتي المستخدم وأيضًا باختالف 

أما نبات عمريةلمجزء النباتي المستخدم, المرحمة ال
الجعدة فقد اتضح من النتائج ليس لو تأثير تثبيطى 

خرون آ)عمى و عمى الكائنات المختبرة وال يتفق مع 
الذى اعزى ان اختالف التثبيط يرجع الى نوع  (5002

المذيب حيث بين ان المستخمصات الكحولية عالية 
سان مقارنة التاثير عمى البكتيريا الممرضة لالن

بالمستخمص المائى. اال ان يتميز مستخمص السدر 
الكحولى بعدم سميتو لمخاليا الحيوانية حيث لم يسبب 

 .(5002خرون )نعمة وآتحمل لكريات الدم الحمراء 
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