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ABSTRACT 

           The study aimed at the determination of the pathogen of bacterial canker 

disease on citrus trees. The study showed that Xanthomonas axonopodis pv. citri was 

the major cause of the disease. The isolation process were carried by isolating 50  

affected isolates obtained from various citrus fruit such as orange, lemon and tarring 

as well as some leaves and branches. For diagnosis, Morphological and biochemical 

tests were conducted. The sensitivity of these isolates was tested for six types of 

antibiotics; Azithromycin, Cefixime, Cefotaxime, Gentamycin, Streptomycin and 

Tetracycline. It was seen that all isolated bacteria were sensitive to all antibiotics. 

Cephotaxime showed the highest bacterial inhibition value 25mm, while 

Azithromycin showed the lowest one 11mm. The extract of 5 plants was also tested; 

onion, garlic, radish, grapes, and red pepper. Most of the used extracts affected the 

bacteria. The water extracted of the red pepper showed the highest inhibition value 

(10 mm) while the extracted water of grapes showed no inhibition value. 
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 الخالصة

أجريت الدراسة بهدف تحديد مسبب مرض التقرح البكتيري على أشجار الحمضيات, وقد أثبتت الدراسة            
المسبب الرئيس للمرض. وقد تم إجراء عمليات هي   Xanthomonas axonopodis pv. citriأن البكتريا
لحمضيات المختلفة )البرتقال والليمون والنارنج وبعض األوراق عليها من ثمار اعزلة تم الحصول  50العزل لـ 

 ، اجريت العديد من االختبارات الشكلية والكيموحيوية لتشخيصها  ،واألغصان( التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة 
  ،  Cefiximeمسيفيكسي ،Azithromycinأنواع من المضادات الحيوية )ازثرومايسين   6ت لـ واخذت هذه العزال

تتراسايكلين  ، Streptomycin, ستربتومايسينGentamycinجنتامايسين  ، Cefotaximeسيفوتاكسيم
Tetracycline حيوي  وقد أعطى المضاد ال الحيوية( وقد أظهرت جميع العزالت المستعملة حساسيتها للمضادات
Cefotaxime مع المضاد الحيوي  قل قيمة تثبيطبينما بلغت ا ،ملم 25إذ بلغت أعلى قيمة تثبيط للبكتريا

Azithromycin (11  كذلك تم اختبار )العنب و   ،الفجل ، الثوم ، أنواع من المستخلصات النباتية )البصل 5ملم
دة للبكتريا وكان المستخلص المائي للفلفل  الفلفل األحمر( وقد أعطت معظم المستخلصات المستعملة فعالية جي

 .فعاليةبينما لم يظهر المستخلص المائي لنبات العنب أي  ،ملم( 10األحمر أعلى قيمة تثبيط )
 

   , المستخلصات: التقرح البكتيري, الحمضيات, المضادات الحيويةالكلمات المفتاحية الدالة
 

 المقدمة 
جنس الحمضيات     Rutaceae السذابيه  إلى العائلة تعد الحمضيات من نباتات الفاكهة والتي تعود         
Citrus  مستديمة الخضرة  جار الحمضيات والتي تتراوح في نموها بين األشجار والشجيراتذي يشمل معظم أشلا

التي ال ترتفع فوق أربع أمتار إال في حاالت نادرة  قسم منها تعطي ثمارا بذرية واألخرى عديمة البذور وبعضها 
ضيات بوجود غدد تتميز أشجار الحم ،لها أشواك واقعة على األفرع واألغصان وعمر هذه األشجار طويل نسبيا

كما تحتوي  Cثمار الحمضيات غنية بالفيتامينات وبالذات فيتامين  ،زيتية في أوراقها تكسبها رائحة عطرية مميزة
الكاروتين ويوجد بثمار الحمضيات أحماض  و  Aكما تحتوي على فيتامين b3و b2و  b1الثمار على فيتامين 

كما أن ثمار  الفورميك ايضا, االكساليك و كسنيك والس البنزويك و والترتريك  و مثل حامض الستريك
المعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم و توجد كميات قليلة من معادن   حالحمضيات غنية ببعض األمال

 (. 1) أخرى منها الفسفور والبروم والكلور واليود والبورون والحديد والصوديوم والنحاس
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اشجار الحمضيات في جميع المناطق وتتركز في المنطقتين الوسطى والجنوبية  تنتشر زراعة عراق في ال        
وبالرغم من أهمية الحمضيات على اعتبارها احدى  ،بصوره ناجحة لمالئمة الظروف المناخية والبيئية لزراعتها

كمية باالستيراد يتم تامين نقص الاألغذية الضرورية للفرد إال أن كل اإلنتاج يستهلك محليًا وفي معظم السنوات 
طن و   115562اما كمية اإلنتاج في العراق من ثمار البرتقال للموسم الشتوي فقد بلغت  ،من الدول المجاورة
طن   17838بينما بلغ إنتاج  النارنج للموسم نفسه  2014طن للموسم الشتوي للعام  6073الليمون فقد بلغت 

 (. 2)2014لعام  حسب تقرير إنتاج أشجار الحمضيات
األمراض البكتيرية التي تصاب بها الحمضيات قليلة مقارنة باألمراض الفطرية و الفايروسية ولكن تعد           

يعد مرض تقرح الحمضيات البكتيري بين األمراض المهمة التي تصيب خطيرة مقارنة باإلمراض األخرى, و 
ة كاألوراق واألغصان والجذع وحتى  ات فوق سطح التربتصيب البكتريا جميع أجزاء شجرة الحمضي اذالحمضيات 

 الثمرة وتنتهي بموت النبات بالكامل وتكون جميع األنسجة في الحمضيات عرضة لإلصابة وتعد البكتريا 

Xanthomonas  axonopodis pv.citri   المسبب األساسي لهذا المرض وتظهر األعراض على األوراق
رات المرتفعة خشنة الملمس مائلة للون البني ومع تقدم بقع مصفرة كالبث الصغيرة واألفرع والثمار على شكل

المرض تحاط هذه البثرات بهالة صفراء اللون وهذا ما يسمى عرض فوهة البركان )حافة عالية ووسط منخفض( 
ما وتتكرر األعراض على الجذع م تتجمع وتتسع البقع وتلتحم مع بعضها مؤدية إلى تقرح القلف ومن ثم الموت

 (. 3واصفرار األوراق التي يحملها وتتساقط وفى النهاية )الفرع يؤدي إلى موت 
تعد المقاومة الحيوية ألمراض النبات من الطرائق الحديثة التي يتم اللجوء اليها نتيجة لظهور صفة            

ي البيئة  وتجنب تراكمها ف المقاومة لفعل المبيدات من قبل البكتريا وتزايد المخاوف الصحية المرتبطة بالمبيدات
مما دعت الحاجة إلى استعمالها وبالتحديد التضاد الحياتي بين الكائنات الحية الدقيقة بواسطة المواد التضادية  
المنتجة من البكتيريا أو الفطريات اذ انها تقلل من ضرر المركبات الكيميائية المتبقية على اجزاء النبات المختلفة 

 . (4قاومة أمراض النبات )ة االهتمام  في مكل ذلك ادى إلى زياد
في السنوات األخيرة ازداد االهتمام باألعشاب و النباتات الطبية باعتبارها احد المصادر الرئيسية إلنتاج           

المسببة لألمراض وصوال اذ تناولت الكثير من الدراسات تأثيرها على البكتريا  ،االدوية و المستحضرات الطبية
البكتيرية لهذا اشتملت دراستي على  عن المسببات الناتجة األمراضمن هذه  بعض مقاومة في خدامهاالى است

على البكتريا المسببة  الفلفل األحمر ، الفجل ،أوراق العنب ،الثوم ، تأثير المستخلصات النباتية لكل من البصل
 (. 5لمرض التقرح البكتيري للحمضيات )

لزراعة الحمضيات في العديد من األقطار والمهدد الحقيقي   ري الخطر الحقيقييشكل مرض التقرح البكتي        
وألهمية المرض وطبيعته فقد أجري هذا البحث للتعريف بالبكتريا المسببة للمرض وتشخيصها لزراعة الحمضيات. 

 وتقييم بعض المضادات المالئمة والمستخلصات النباتية لمقاومتها.
 

 المواد و طرائق العمل 

 لمرضي:خيص المسبب او تشعزل 
 العزل

ومن أجزاء أخرى من  نارنجالليمون والو البرتقال  الحمضيات وهي من ثمار عينة من ثمار 50جمعت        
 0.5 النبات مثل األوراق واألغصان التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة واجري العزل بأخذ قطع صغيرة بطول
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بعد ذلك زرعت   ،القطع إلى الماء المقطر المعقمدقائق ثم نقلت  3% لمدة 70سم تقريبا وغمرت بمحلول الكحول 
على وسط   ساعة ثم نقلت حملة لوب منها إلى أطباق بتري حاوية 24على وسط المرق المغذي وحضنت لمدة 

 . ساعة ولوحظت المستعمرات النامية 48 – 24م لمدة   ˚28األكار المغذي وحضنت األطباق في درجة حرارة 
 

 التشخيص :
 يص وذلك بإجراء االختبارات الكيمو حيوية اآلتية: اجري التشخ      

 اختبار صبغة كرام   –1
من المستعمرات النامية وصبغت الشرائح النامية بصبغة كرام وفحصت تحت  أنشى غشاء بكتيري  

 (. 6المجهر)
 م  39النمو بدرجة حرارة  –2

و زرعت بطريقة  Nutrient Agar ار المغذيأخذت حملة لوب من النمو البكتيري إلى سطح وسط االك    
 (. 7ساعة ) 24لمدة   39وحضنت األطباق في درجة حرارة   ،التخطيط

 % كلوريد الصوديوم 4اختبار النمو في الوسط الملحي الحاوي على  –3
  % كلوريد 4نقلت حملة من النمو البكتيري ولقحت بطريقة التخطيط على وسط االكار المغذي الحاوي على      

 . ( (8م ˚28األطباق في درجة م وحضنت الصوديو 
  النمو على األوساط االنتخابية: – 4

 (YGC) ( ووسط مستخلص الخميرة والكلوكوز واالكارNA) Nutrient Agarتم عزل البكتريا على وسط       
Yeast Extract D – Glucose Bacto Agar  (9يوم ) 3 -2للمدة بين   ˚28وتحضن في درجة . 

 وية:ت الكيموحيختبارااال - 5
 االختبارات الكيموحيوية التي أجريت هي:

اختبارات السكريات  واختبار انتاج انزيم اليوريز  والنترات  واالوكسديز  والسترات  واختبار االندول       
 H2S (9 .) التريهالوز و المانيتول و االرابينوز( واختبار إنتاج غاز كبريتيد الهيدروجين)

 إلمراضية   القدرة ا - 6
   10وغسلت بماء الحنفية لمدة نارنجاستعملت طريقة األوراق المنفصلة وذلك بأخذ اوراق سليمة من نبات ال       
وشطفت  ،% لمدة دقيقة واحدة1ثم عقمت تعقيما سطحيا بواسطة محلول هايبوكلورايت الصوديوم بتركيز  ،دقيقة

 +105اق في محقنه طبية بمعلق بكتيري ذو تركيزثم حقنت األور  ،ةبالماء المقطر المعقم إلزالة اثار المادة المعقم
)خلية / مل( المحضر مسبقا من اوراق مصابه ظهرت عليها اعراض التقرحات والنامية على وسط المرق المغذي 

ووضعت األوراق الكاملة الملقحة في اطباق بتري حاوية على اوراق ترشيح معقمة مرطبة  ،من مزرعة حديثة
م وفحصت يوميا لمدة سبعه ايام  لمالحظة بداية  ˚28وضعت في حاضنة في درجة و  ،المقطر المعقمبالماء 

 . ((10ظهور التقرحات على األوراق في حين لقحت معاملة المقارنة بالماء المقطر المعقم 
 

 :ختبريااختبار تأثير المضادات الحيوية في نمو البكتريا م
وذلك باستخدام أقراص    Disk Diffusion Method ن األقراص الرطبةاستعملت طريقة  االنتشار م          

والذي عقم بواسطة    Mueller – Hinton agarالتركية على وسط   Bio – Analyseجاهزة من شركة 
دقيقة ثم صب في أطباق بتري معقمة وترك الوسط لكي يتصلب ثم لقح   15لمدة  121المعقام في درجة 
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ساعة وقد استخدمت  24لمدة  N Bمحضرة مسبقا و النامية على وسط خلية بكتيرية. ال 8 -10بالبكتريا بتركيز 
ساعة ثم   28 – 24م لمدة ˚28( و حضنت األطباق في درجة حرارة 1أنواع من المضادات الحيوية )الجدول  6

 . (11) سجلت أقطار المناطق الخالية من النمو حول كل قرص
 

 ومختصراتها  تخدمة وتراكيزها(: المضادات الحيوية المس1الجدول )
 الرمز  تركيز المضاد)غرام /قرص (  المضاد الحيوي 

Azithromycin 15 AZM 

Cefixime 5 CFM 

Cefotaxime 30 CTX 

Gentamycin 10 GN 

Streptomycin 10 S 

Tetracycline 10 TE 

 
 اختبار حساسية البكتريا  للمستخلصات النباتات:

في االكار الختبار حساسية البكتريا   Well Diffusion methodمن الحفراستعملت طريقة االنتشار  
 ،إذ تم تحضير المستخلص المائي لنباتات  البصل والثوم والعنب و الفجل والفلفل األحمر ،للمستخلصات النباتية

صوص  ثم أخذت عينة من الف ،وقد اجريت طريقة االستخالص بجمع عينات من أبصال الثوم من السوق المحلية
ثم مزج  ،دقائق 10وتركت لمدة  ،مل من الماء المقطر المعقم المغلي 250غم وخلطها بــ  250 المقشرة بوزن 

دقائق ورشح المزيج بوساطة قطعة من قماش الململ وبعدة طبقات وجمع  3الخليط بالخالط الكهربائي لمدة 
 (.   12%  بدون تخفيف )100الراشح بقنينة زجاجية واصبح الراشح معدا لالستعمال و بتركيز 

اتبعت الطريقة نفسها أعاله لتحضير باقي مستخلصات النباتات المستعملة في التجربة وبالنسب نفسها, أما  
( وأخذت الرواشح وجرى تعقيمها بواسطة ورق  2األجزاء المستعملة من النباتات فهي موضحة في الجدول ) 

تم نشر المعلق البكتيري على الوسط  بعدها  ،N Aذائي ثم حضرت أطباق بتري حاوية على الوسط الغ ،ترشيح
سم تم عمل حفر في الوسط وباالستعانة بمحقنة طبية  0.5وباستعمال ثاقب فلين معقم بقطر  ،بشكل كامل

(Syringe تم وضع )مل في الحفر من كل مستخلص ووزعت بحيث يحوي الطبق الواحد على خمسة أنواع   0.5
خلص, اما معاملة المقارنة فقد ملئت حفرها بالماء المقطر ة مكررات لكل مستمن المستخلصات وبواقع ثالث

ساعة, وبعد انتهاء فترة التحضين  72م لمدة ˚28المعقام, بعدها وضعت األطباق جميعها في الحاضنة في درجة  
 اخذت النتائج بقياس قطر مناطق التثبيط حول كل حفرة.

 
 المستعمل في اختبار الحساسية  ع والجزء النباتياالسم العلمي واالسم الشائ  (:2الجدول )

 الجزء المستخدم  االسم الشائع االسم العلمي للنبات
Allium cepa  األوراق  البصل 

Allium sativum الفصوص  الثوم 
Capsicum annuum  الثمرة الفلفل األحمر 
Raphanus  sativus  الجذر  الفجل 

Vitis amurensis األوراق  العنب 
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 مناقشةج و الالنتائ

و تشخيص المسبب المرضي:   عزل  
   :العزل 
أظهرت نتائج العزل من ثمار البرتقال والليمون و النارنج واألجزاء النباتية المصابة منها نمو البكتيريا على        

 . (1وسط االكار المغذي كما مبين بالشكل )
 

 التشخيص:
 : اختبار صبغة كرام – 1

شخيص البكتريا المعزولة من العينات المصابة وتؤكد بان العزلة  نتائج اختبارات ت( 3يوضح الجدول )          
صبغ البكتريا بصبغة كرام وفحصها تحت  وقد أظهرت نتائج  Xanthomonas  axonopodisالبكتيرية هي 

 المجهر الضوئي أن الخاليا البكتيرية هي كروية الشكل سالبة لكرام.
 م: ̊ 39النمو في درجة حرارة  - 2

 م. ˚39لم تظهر البكتريا أي نمو في درجة حرارة        
 النمو في الوسط الملحي:  – 3

 .% كلوريد الصوديوم4لم  يظهر أي نمو في الوسط الحاوي على        
 النمو على األوساط االنتخابية: – 4

(  1شكل )ال يكما ف NAظهرت مستعمرات صفراء ذات قوام لزج والتي تضمنت النمو على وسط           
 (. 2كما في الشكل ) YGCووسط مستخلص الخميرة والكلوكوز واالكار 

 

 
 (2الشكل)                                     ( 1الشكل )

   NAعلى وسط   Xanthomonas  axonopodis( نمو البكتريا 1الشكل )       
                                                           YGCى وسط عل  Xanthomonas  axonopodis    ( نمو البكتريا2) الشكل       

 االختبارات الكيمو حيوية: - 5
أعطت نتائج االختبارات نتيجة سالبة الختبار األندول اذ أنها لم تكون حلقة األندول الحمراء وبينما          

ن الوسط األخضر وأعطت نتيجة موجبة أيضا  ر لو أعطت العزالت نتيجة موجبة الختبار السترات وقامت بتغيي
الختبار تكوين غاز كبريتيد الهيدروجين وكانت سالبة الختبار تحلل النترات فهي ليس لها القدرة على تحليل  

اليوريز وأعطت نتيجة موجبة الختبارات السكريات وخاصة  النترات إلى نتريت وكانت النتيجة سالبة الختبار
 واالرابينوز.لوز المانيتول والتريها
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 Xanthomona  axonopodis   االختبارات الكيموحيوية لتشخيص البكتريا (:3الجدول )

 النتيجة  الفحوصات الكيميائية 
 - صبغة كرام 

 - م  39النمو بدرجة حرارة 
 - % كلوريد الصوديوم 4اختبار النمو في الوسط الحاوي على 
 + YGCالنمو على وسط 

 - اختبار االندول
 + ار السترات اختب 

 + غاز كبريتيد الهيدروجين
 - النترات
 - اليوريا

 السكريات وتتضمن:
 المانيتول – 1
 التريهالوز  – 2
 االرابينوز  – 3

 
+ 
+ 

 + + 
 سالب  -+ موجب,             

 
 االمراضية   القدرة - 6

إلى البني المائل   تي من االخضرلنباتحول في لون النسيج ا نارنجاظهر اختبار االمراضية على اوراق ال      
كما موضح بالشكل  ايام من التلقيح  7إلى االصفرار وبداية لظهور التقرحات على األوراق المعاملة بالبكتريا بعد 

(3 ).                                                      

 
 يوضح تكون القرح على اوراق النارنج :(3الشكل )

 
 للمضادات الحيويةريا حساسية البكت

حساسة  لجميع  أظهرت النتائج أن جميع العزالت البكتيرية المسببة لمرض التقرح البكتيري كانت 
اختالف   ،(4( والشكل )4ويبين الجدول ) ،المضادات المستعملة ضد البكتريا المسببة لمرض التقرح البكتيري 

هو األكثر  Cefotaximeالمضاد الحيوي سيفوتاكسيم يعد استجابة البكتريا للمضادات المستعملة قيد الدراسة, و 
وقد يعود السبب في ذلك لكون هذا المضاد واسع   ,ملم 25تأثيرا  في نمو البكتريا إذ بلغ قطر منطقة التثبيط )

ويعود إلى فئة السيفالوسبورينات )الجيل الثالث( وهو فعال ضد البكتريا السالبة كما انه يقتل البكتريا  ،الطيف
وله القدرة على قتل الخلية البكتيرية من خالل  تثبيط بناء الجدار الخلوي  الخاص بها, وهذا يتفق  ، بة ايضالموجا

  Xanthomonas( من ان هذا المضاد ذو فعاليه تثبيطية كبيرة للبكتريا13وجماعته ) Islamمع ما ذكره 
axonopodis  تاله المضاد الحيوي سيفيكسيم ،السالبة لصبغة كرام Cefixime (  22.7بلغ قطر التثبيط ) اذ



  ...  المسببة لمرض التقرح البكتيري  Xanthomonas axonopodis pv. Citri  عزل و تشخيص بكتريا 

 
185 

وقد بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين  ،ملم, وهو يعود إلى عائلة السيفالوسبورينات  أيضا
, Tetracyclineوالمضادات االخرى أما المضادات الحيوية تتراسايكلين  Cefixim المضاد سيفوتاكسيم والمضاد

فهي من   ،Azithromycinازثرومايسين  ،Streptomycinربتومايسين ست ،Gentamycinجنتامايسين 
, وقد بلغت قيم  RNAالمضادات التي تعمل على قتل البكتريا وذلك بسبب تثبيطها إلنتاج الحامض النووي 

  Minsavageمع ما جاء به  ( ملم على التوالي وقد كانت النتائج متفقة11, 14.6 ،15, 15.6التثبيط بـ )
 .(14نسبة للمضادات جنتامايسين والستربتومايسين )بال وجماعته
استعمل اإلنسان المضادات الحيوية لمقاومة األمراض التي تسببها البكتريا لمختلف الكائنات الحية   

االنسان والحيوان والنبات وذلك بسبب عملها على مسارات أيضية مختلفة مثل تأثيرها على الغشاء الخلوي مما 
وبما أن الفعالية التثبيطية للمضادات   ،ى البكتريا او تأثيرها على أيض األحماض النوويةء عليؤدي إلى القضا

الحيوية تشمل البكتريا وحدها وليس لها تأثير على الفطريات والفايروسات, عليه فان المضادات الحيوية تختص 
 . (15بمعالجة اإلصابات البكتيرية وحدها )

 
تقرح الحمضيات للمضادات   لمرض  المسببة axonopodis Xanthomonas  ريالبكت(: حساسية البكتريا ل4الجدول )

 الحيوية
 قطر منطقة التثبيط / ملم  المضاد الحيوي 

Azithromycin 11.000 b 

Cefixime *22.7667 a 

Cefotaxime 25.000 a 

Gentamycin 15.000 b 

Streptomycin 14.600 b 

Tetracycline 15.633 b 

اختبار دنكن  حسب 0.01احتمال  تي تحمل ارقاما متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية عند مستوى م ال*  االرقا
 .مكررات 3افقيا وعموديا. تمثل معدل 

 

 
 Xanthomonas axonopodis التثبيطي للمضادات الحيوية في البكتريا يبين التأثير :(4الشكل )

1    –  Cefixime                                               2 – Tetracycline 
3    –     Streptomycin                                        4 – Gentamycin 

 5 – Azithromycin                                     6       – Cefotaxime 
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  اختبار حساسية مستخلصات النباتات على البكتريا
لمستخلص المائي للفلفل األحمر كان له اكبر األثر في تثبيط نمو البكتريا المسببة أن ا( 5يبين الجدول ) 

ثم مستخلص  ،ملم 7تاله مستخلص البصل بقيمة  ،ملم 10لمرض التقرح البكتيري اذ بلغ قطر منطقة التثبيط 
تأثير يذكر على  أي  بينما لم يظهر مستخلص أوراق العنب ، ملم 4ثم مستخلص الفجل بقيمة  ، ملم 6الثوم بقيمة 

ومما تقدم نتبين إن معظم المستخلصات الداخلة في الدراسة كان لها تأثير تثبيطي للبكتريا المعزولة  ،البكتيريا
ولعل تفوق مستخلص الفلفل األحمر على بقية مستخلصات النباتات إلى احتواءه على مادة الكابسايسن 

capsaicin اما فعالية مستخلص الثوم  ،ليته على المستخلصات األخرى فعا وهي مادة راتنجية الذعة سببت زيادة
وهي مادة مضادة للتأكسد ولها القدرة على تثبيط البكتريا  االلسينفتعود إلى احتواء فصوص الثوم على مادة 

سحق  السالبة والموجبة لكرام كما أنها لها القدرة على تثبيط الفايروسات والفطريات ايضا  وتحرر هذه المادة عند 
ومما تقدم يتبين أن   ، (16فصوص الثوم اثناء عملية االستخالص وهذا يتفق مع ما وجده كل من سلمان وعالء ) 

للمستخلصات تأثير تثبيطي ولكنه اقل اذا ما قورن بفعالية المضادات الحيوية ذلك أن للمستخلصات النباتية 
تحضير  عملية اثناء يكون قليال او انه يفقد واد تركيز هذه الم ولكن البكتريااو تثبط فعل  فعالة تمنع مركبات

وأما انعدام التأثير التثبيطين  ،( 5وهذا يتفق مع ما ذكره مجيد والشطي ) المستخلصخزن  أو المستخلص
مادة البوليفينول الموجودة في أوراق العنب والتي لها فائدة كبيرة لمستخلص أوراق العنب فانة يمكن أن يعود إلى 

على البشرة من التجاعيد والشيخوخة ولكن ليس لها مواد مثبطة لنمو البكتريا وهذا يتفق مع فاظ في مجال الح
Islam ( 13وجماعته) ،  وقد اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين معدل تثبيط مستخلص

 الفلفل االحمر وبقية المستخلصات االخرى. 
                         

 ية المستخلصات النباتية للبكتريا حساس(: 5الجدول )
 قطر منطقة التثبيط النباتات المستعملة

 b 7.0 البصل 
 b c 33 6.0* الثوم
 d 0.0 العنب
 c 4.0 الفجل 

 a 10.0 الفلفل األحمر 
نكن حسب اختبار د 0.01لعند مستوى احتما * االرقام التي تحمل احرفا متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها
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