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للسائل الكيموحيوية  تبعض الصفا فيتاثير اضافة الليكوبين الى العليقة 
 المحلي االوزلذكور  المنوي

 
 يحيى عباس مرداس الجنابي   و  حازم جبار الدراجي 

 
 العلوم والتكنلوجياوزارة ،      كلية الزراعة / جامعة بغداد

 
الحيوانية في كلية الزراعة / جامعة بغداد واستمرت التجربة  لطيور الداجنة التابع لقسم الثروةاجريت هذه الدراسة في حقل ا: الخالصة

 ، في الوقت الذي استمر فيه العمل المختبري حتى انتهاء مدة التجربة الكلية في 2014/  3/  28ولغاية   2013/ 10/  20الحقلية للمدة من 
للسائل الكيموحيوية  تبعض الصفا فيالى العليقة  (Lycopene) ات مختلفة من الليكوبينلدراسة تاثير اضافة مستوي 2014/  10/  1

 ،على اربع معامالت عشوائياً  الذكوروزعت  .ةسن 2المحلي وبعمر  االوزمن  ذكر 24استعمل في التجربة  المحلي. االوز لذكور المنوي
 2927.3بروتين خام و  15.2%لكل معاملة. غذيت الطيور تغذية حرة على عليقة موحدة طوال مدة التربية تحتوي على  ذكور 6وبواقع 

لتمثل ملغم / كغم علف  900 و 600 و 300تراكيز هي  ثالثلكل كغم علف. اضيف الليكوبين الى العليقة ب كيلو سعرة طاقة ممثلة /
اضافة الليكوبين  ادت معاملة سيطرة.ك وعدتبدون اي اضافة  T0بينما بقيت المعاملة  ،واليعلى التT900و  T600و  T300المعامالت 

االسبارتيت تركيز الكلوكوز والكولسترول وانزيمات في  )(P≤0.05معنوي  انخفاض الىبشكل عام  االوز ذكورالى عالئق 
 ALT)( Alanine aminotransferase) وااللنين امينوترانسفيريز Aspartate aminotransferase )ASTامينوترانسفيريز

البروتين  زفي تركي  )(P≤0.01) في البالزما المنوية والى انخفاض عالي المعنوية Malondialdehyde )MDA والمالون داي الدهايد
بمستويات يستنتج من التجربة الحالية ان اضافة الليكوبين  .في جميع اشهر التجربة وفي المعدل العام لهذه الصفات في البالزما المنوية

شملتها لجميع اشهر التجربة التي والمحلي ادت الى تحسن معنوي في الصفات الكيموحيوية للسائل المنوي  االوزالى عالئق ذكور مختلفة 
 الدراسة الحالية، وبالتالي يمكن استخدام الليكوبين كاضافة غذائية مهمة لتعزيز األداء التناسلي للطيور.

 

 المحلي االوزالليكوبين، صفات السائل المنوي الكيموحيوية ،  الكلمات المفتاحية:
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Effect of dietary supplementation with lycopene on 
some semen biochemical traits of local ganders 

 

Hazim Jabbar Al-Daraji    ,    Yihea Abas Al –Jnabi 
 

College of Agriculture, University of Baghdad  , Ministry of Sciences and Technology 
 
Abstract: This study was conducted at the Poultry Farm belonging to the Department of Animal 
Resource, College of Agriculture, University of Baghdad during the period from 20/10/2013 to 
28/3/2014 (Field Trial), while the lab work extended to the end of experiment on 1 / 10 / 2014. The aim 
of this study was to investigate the effect of dietary supplementation with different level of lycopene on 
some semen biochemical traits of local ganders. A total of 24 local ganders, two years old were used in 
this study. The geese were randomly distributed into four treatments groups of 6 birds each. Birds were 
fed during the whole period on diet containing 15.2 % crude protein and 2927.3 Kcal metabolic energy / 
kg. Lycopene was added to the diets of birds at the beginning till the end of experiment period. The birds 
were reared in single separated cages during the experiment period. groups were as following:  Treatment 
1 (T0) birds fed diet without any addition of lycopene (control group) , Treatment 2 (T300) birds fed diet 
supplemented with 300 mg lycopene / Kg of diet, Treatment 3 (T600) birds fed diet supplemented with 
600 mg lycopene / Kg of diet, Treatment 4 (T900) birds fed diet supplemented with 900mg lycopene / 
Kg of diet. Results revealed that dietary supplementation with different levels of lycopene resulted in 
significant (P≤0.05) decrease in seminal plasma glucose, cholesterol, and MDA and activity of seminal 
plasma AST and ALT and highly significant decrease (P≤0.01) in seminal plasma protein during all 
months of experiment and as regards the total means of these traits. In conclusion, supplementing the diet 
of ganders with different levels of lycopene resulted in significant improvement in semen biochemical 
traits during all periods of experiment, thus lycopene can be used as an important feed additive to 
enhance reproductive performance of birds. 
 

Key words: Lycopene, semen biochemical parameters, ganders. 

  

 المقدمة
الليكوبين هي الصبغة الحمراء أو الصفراء 
أو البنية التي تتواجد في بعض الخضراوات 

والمشمش والشمام،  والفواكه، كالطماطة
والبطيخ، والجوافة الوردية، والجريب فروت 
ذي القلب الوردي، ولكنها تتواجد بتراكيز عالية 

). 1(الطماطة في ذوات اللون االحمر، وخاصة 
 عن عبارة وهو كاروتيني، مشتق الليكوبين

الدقيقة  واألحياء النباتات تصنعها طبيعية صبغة
 النشاط من مايتهالح الضوئي التمثيل عملية أثناء

 (2) الضوئية الحساسية وزيادة الضوئي
 الخاص األحمر اللون ويضفي الليكوبين

 أشارت ). وقد3به ( الغنية والفواكه بالخضار
 تناول أن ) إلى(4الدراسات منها  من الكثير

 على والمحتوية ومنتجاتها المصنعة الطماطة
 األمراض بعض من الوقاية في تساهم الليكوبين
 يبلغ الذي لألكسدة لنشاطه المقاوم نظرا المزمنة
 البيتاكاروتين نشاط باقي مكونات ضعف
 . كما أرتبط)5( التوكوفيرول أضعاف وعشرة

 العظام بهشاشة اإلصابة بخفض الليكوبين تناول
). وقد أثبتت العديد 6( كثافتها ونقص

الدراسات الحديثة قدرة هذه المادة الكيميائية  من
على الوقاية اوالحماية اوالتقليل من التاثيرات 
الضارة للجذورالحرة وتقليل االجهاد التاكسدي 
داخل الجسم الحي وتقليل االصابة بالعديد من 

). (7 االمراض سواء في االنسان او الحيوان
ن الطيور االقتصادية م االوزطائر يعتبر و

 االوزالمهمة في مجال االنتاج الداجني، ويربى 
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اما باإلنتاج المكثف أوعن طريق التربية في 
قطعان صغيرة في المزارع والمنازل، اذ يمكن 
لتلك المشاريع باإلضافة لمساهمتها في زيادة 
اإلنتاج الداجني المساهمة في تشغيل الشباب 

 االوزطيور  والتقليل من البطالة. وتتميز
بمقاومتها لألمراض وعدم حاجتها لبرامج 
خاصة للتلقيح ولها مناعة طبيعية عالية ضد 
أخطر مرضين يصيبان الدواجن وهما 
النيوكاسل واإلسهال األبيض وانها تتحمل 
درجات الحرارة العالية والمنخفضة ونسب 
الرطوبة المرتفعة وقابليتها للرعي والتغذية 

). وكذلك 8ة والمنزلية (على المخلفات الحقلي
يمكن ان يستخدم في تغذيتها عالئق رخيصة 
الثمن نسبيا ويمكن تربيتها بنجاح على 
المسطحات المائية مما يساعدعلى تطهيرها من 

). 9لنباتات والطحالب والحشائش الضارة (ا
سماد عضوي غني  االوزوتعتبر مخلفات 

بالنيتروجين لذا فأن تربيته بالمزارع السمكية 
يساعد على تنمية الغذاء الطبيعي لألسماك 
عالوة على أن بعض األسماك يمكن أن تتغذى 

). وال تحتاج تربية 10على هذه الفضالت (
الى استثمارات كبيرة وذلك لعدم حاجته  االوز

الى بنايات مبردة في الصيف او تدفئة في 
لشتاء اضافة الى ان تغذيته يمكن ان تعتمد ا

بشكل رئيسي على الرعي وهو سريع النمو 
فعندما يعطى عالئق تسمين يصل لمتوسط وزن  

 االوزأسابيع. ويمتاز  8كغم في ظرف  6 –4
تعتبر من اغنى انواع اللحوم  هان لحومب

بالبروتين اذ تبلغ نسبة البروتين في لحوم 
 14و  16.8و  20.6بينما تبلغ  %  22.3االوز

في كل من الدجاج و االبقار واالغنام على  %
 لحوم بان وذكر نفس الباحث  (11)التوالي 

بدرجة كبيرة لالستهالك بسبب  ةشائع عدت االوز
ارتفاع قيمته الغذائية خصوصا في دول أوروبا 

ان  .االوز لحمفهنالك رغبة كبيرة في استهالك 
ركزت على دور السابقة معظم الدراسات 

الليكوبين في تعزيز الصحة العامة لالنسان 
ودوره كمضاد اكسدة طبيعي فعال اضافة الى 
دوره في وقاية البشر من االمراض القلبية 
والسرطانات المختلفة. ولم تكن هناك دراسات 

 على هذا المركب في مجال الطيورالداجنة اال
بصورة محدودة لذلك اجريت هذه الدراسة 

تاثير اضافة الليكوبين الى العليقة في لمعرفة 
بعض الصفات الكيموحيوية للبالزما المنوية 

 .المحلي  االوزلذكور 

 المواد وطرق العمل

اجريت هذه الدراسة في حقل الطيور 
الداجنة التابع لقسم الثروه الحيوانية في كلية 
الزراعة / جامعة بغداد واستمرت التجربة 

/  28ولغاية  2013/ 10/  20الحقلية للمدة من 
في الوقت الذي استمر فيه العمل ، 2014/  3

 1المختبري حتى انتهاء مدة التجربة الكلية في  
. لدراسة تاثير اضافة مستويات 2014/  10/ 

بعض  فيمختلفة من الليكوبين الى العليقة 
البالزما المنوية الكيموحيوية في  تالصفا
 24استعمل في التجربة  المحلي. االوز لذكور

 ،ةسن 2المحلي بعمر  االوز ذكور طيرمن
منطقة التاجي شمال  حقل خاص فيجهزت من 

بغداد. اسكنت الطيور في قاعة التجربة 
 الطيوروزعت  .المتضمنة اقفاص سلكية شبكية
 ذكور 6وبواقع  ،عشوائيا على اربع معامالت

تم تسكين  ومكرر  قفصين لكل معاملة اذ عد كل
طير واحد في كل قفص اي ان كل مكرر يتكون 

 وبواقع ثالثة مكررات لكل معاملة. ذكرين من
غذيت الطيور تغذية حرة على عليقة موحدة 

% بروتين 15.2طوال مدة التربية تحتوي على 
 لكل كيلوسعرة طاقة ممثلة / 2927.3خام و 

وصنعت العليقة في معمل علف .كغم علف
/ قسم  ةالعائد لحقل الطيورالداجنالطيور الداجنة 

، الثروة الحيوانية / كلية الزراعة / جامعة بغداد
زودت هذه االقفاص بمعالف طولية وكذلك 

وقدم العلف والماء بصورة حرة  مناهل طولية.
طيلة مدة التجربة. طبق برنامج اضاءة يتضمن 

ساعات ظالم خالل اليوم  8ساعة ضوء و 16
المجهز من . اضيف الليكوبين طوال مدة التربية

   Naturalin Bio- Resourcesشركة
 و 900تراكيز هي  ثالثالى العليقة بالصينية، 

بينما بقيت  ملغم / كغم علف 300 و 600



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                              285 
 

 
 

ليصبح توزيع  معاملة السيطرة بدون اي اضافة 
 المعامالت على النحو التالي : 

/  ملغم ليكوبين T0 :0المعاملة االولى  .1
 كغم علف (السيطرة).

ملغم ليكوبين  T300 :300المعاملة الثانية  .2
 / كغم علف.

ملغم ليكوبين  T600 :600المعاملة الثالثة  .3
 / كغم علف.

ملغم  T900 :900المعاملة الرابعة  .4
 ليكوبين / كغم علف.

 السائل المنويجمع   

حسب  االوزجمع السائل المنوي من ذكور 
وتتطلب طريقة ) 12الطريقة التي ذكرها (

الجمع وجود شخصين، يقوم األول بمسك الطير 
بجعل رأسه إلى الخلف والمجمع إلى األمام، اما 
الشخص األخر فيقوم بتدليك المنطقة الظهرية 
والبطنية وحول العظام العانية إلى إن تنبثق 
الحقة الجماع ويتدفق السائل المنوي إلى أنبوبة 

 .الجمع
 

 : تركيز الكلوكوز

كيز الكلوكوز في البالزما المنوية قدر تر
حسب التعليمات المرفقة مع العدة الجاهزه 
لتقدير تركيز الكلوكوز والمنتجة من قبل شركة 

Biomaghreb جهاز ، وباستعمال االسبانية
 ،Spectrophotometerالمطياف الضوئي 

 ).13( وحسب الطريقة التي ذكرها 

 : قياس تركيز البروتين الكلي

قدر تركيز البروتين الكلي في البالزما 
المنوية حسب التعليمات المرفقة مع العدة 
الجاهزة والمنتجة من قبل شركة 

Biomaghreb  االسبانية، وعلى حسب
 ). 14( الطريقة التي اشار اليها

 

 

 

 : تركيز الكولسترول

اتبعت النشرة المرفقة مع العدة القياسية 
 REACTIFSالمرفقة من قبل شركة 

BIOLABO  الفرنسية وحسب الطريقة التي
 ).15( اشار اليها

 Aspartateقياس فعالية إنزيم
aminotransferase  )AST( 

استعملت العدة القياسية المنتجة بواسطة 
 RANDOX laboratories limitedشركة 

وذلك  )(16ا  االنكليزية ، والتي أشار إليه 
 Aspartateلقياس فعالية إنزيم

aminotransferase   المنوية.  افي البالزم 

 

 Alanineقياس فعالية إنزيم
aminotransferase  

 Alanineم قياس فعالية إنزيم ت
aminotransferase ALT) في البالزما  (

المنوية بواسطة العدة القياسية الجاهزة والمنتجة 
 RANDOX laboratoriesمن قبل شركة 

 .)16( هااالنكليزية وهي الطريقة التي أشار إلي

قياس تركيز المالون داي الدهايد 
Malondialdehyde )MDA( 

) وفق الطريقة MDAتم قياس  تركيز (
 .)17(التي ذكرها 

 Statisticalاستعمل البرنامج اإلحصائي 
Analysis System  -SAS )18 في تحليل (

المختلفة في البيانات لدراسة تأثير المعامالت 
الصفاة المدروسة وفق التصميم العشوائي 

) وقورنت الفروق المعنوية بين CRDالكامل (
    متعدد  Duncanالمتوسطات باختبار 

 ).19الحدود (
 

 النتائج والمناقشة
 

  :البالزما المنويةتركيز الكلوكوز في 
 

وجود انخفاضاً  (1)يتبين من الجدول 
) في تركيز الكلوكوز في P≤0.05معنوياً (
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و  T900معامالت الالبالزما المنوية لصالح 
T600  المعاملتينمقارنةً مع T300 و T0 

بينما لم  جميعها، أثناء كل المدد التجريبية
معنويا على  T0و  T300تختلف المعاملتين 

 T300الرغم من االنخفاض الحسابي للمعاملة 
هذا االنخفاض لم يصل الى المستوى  إال إن

انخفاض معنوي  كما لوحظالمعنوي. 
)P≤0.05 ( لصالح معاملة الليكوبينT900 

و  T600مقارنةً بباقي معامالت الليكوبين 
T300  في كل مراحل التجربة  تلتها المعاملة
T600 ومن الجدول نفسه يمكن إن نالحظ .

و  T900انخفاض المعدل العام للمعاملتين 

T600 ) ًمعنوياP≤0.05 عن المعدل العام (
. وانخفاض المعدل العام T0لمعاملة السيطرة 

معنوياً عن باقي معامالت  T900للمعاملة 
وكذلك انخفاض  T300و  T600الليكوبين 

معنويا عن المعدل  T600المعدل العام للمعاملة 
. بينما لم يختلف المعدل T300العام للمعاملة 

معنوياً عن  T300يكوبين العام لمعاملة الل
اذ بلغت  المعدل العام لمعاملة السيطرة.

 32.12و  33.32المعدالت العامة لهذه الصفة 
ملغم / ديسيلتر للمعامالت  24.72و  28.12و 

T0  وT300  وT600   وT900 ىعل 
 .التوالي

 
 

 
الخطأ ± (المتوسط ديسيلتر) / في تركيز الكلوكوز (ملغم تأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكوبين ):1(جدول 

 المحلي. االوزفي البالزما المنوية لذكور  القياسي)
 

 
 المدة

مستوى  المعامالت
 T0 T300 T600 T900 المعنوية

 الشهر األول
 

36.9          
0.073 ±  P

a 
35.8         

0.051±  P

a 
32.51 

± 1.10  P

b 
26.8 
0.38 ±  P

c * 

 الثاني الشهر
 

30.1           
± 0.75 P

a 
30.21 

± 0.54  P

a 
27.11 

± 0.37 P

b 
22.8 

± 0.39  P

c * 

 الشهر الثالث
 

28.6           
± 0.23 P

a 
27.6 

± 0.24 P

a 
24.5 

± 0.62 P

b 
21.9 

± P

c
P0.054 * 

 الشهر الرابع
 

.8  36         
± 0.47 P

a 
35.2        

0.57 ± P

a 
30.2         

0.85 ±  P

b 
27.8 
0.26 ± P

c * 

 المعدل العام
 

33.32       ± 
1.42 P

a 
32.12     1.8 
± P

a 
28.12 

± 1.05 P

b 
24.72       

± 0.78 P

c * 
 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. * وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.05احتمال 

 

إن االنخفاض الحاصل في تركيز 
ضافة الكلوكوز في البالزما المنوية  نتيجة إل

المحلي قد  االوزالليكوبين الى عالئق ذكور 
في نشاط النطف العام الحاصلة زيادة يرجع لل

مما أدى الى ارتفاع معدل االيض وزيادة 
استهالك الكلوكوز، اذ يعد الكلوكوز الركيزة 

. علما بان هناك )20( األساسية لطاقة النطف
عالقة عكسية تربط بين تركيز النطف ونشاطها 
من جهة وبين تركيز الكلوكوز في البالزما 

. )21( من جهة أخرىلذكور الطيورالمنوية  
كما إن هناك ارتباطا سالبا بين تركيز النطف 

يز الكلوكوز في البالزما في القذفة وبين ترك
. وأكد هذه النتيجة كل من )22( المنوية

 . ) 24(الحياني  و )23الخزرجي (

 تركيز الكولسترول في البالزما المنوية 
 

وجود انخفاض  2)(من الجدول  ضحيت
في  الكولسترول) في تركيز (P≤0.05معنوي 
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و   T300معامالت الالبالزما المنوية لصالح 
T600    وT900  مقارنةً مع معاملة السيطرة

T0 مالحظةمع  ،أثناء كل المدد التجريبية 
لصالح معاملة ) (P≤0.05انخفاض معنوي 

مقارنةً بباقي معامالت  T900الليكوبين 
طيلة مدة  التجربة   T300و  T600الليكوبين 

. ومن الجدول T300ثم   T600تلتها المعاملة 
انخفاض المعدل العام  مالحظةنفسه يمكن 

لتركيز الكولسترول في البالزما المنوية 

معنوياً عن باقي معامالت  T900للمعاملة 
والتي سجلت جميعاً   T300و T600الليكوبين 

) في معدالتها العامة (P≤0.05انخفاضاً معنوياً 
، كذلك انخفض T0مقارنةً بمعاملة السيطرة 

معنوياً عن المعدل  T600المعدل العام للمعاملة 
اذ بلغت المعدالت العامة  .T300العام للمعاملة 

 6.61و  7.43و  8.60و  11.97لهذه الصفة 
و  T300و  T0ملغم / ديسيلتر للمعامالت 

T600   وT900 .على التوالي                     
 

± ) (المتوسط  ديسيلتر / غمتأثير إضافة مستويات مختلفة من  الليكوبين في تركيزالكولسيترول (مل ):2(جدول 
 المحلي. االوزالخطأ القياسي) في البالزما المنوية لذكور 

 

 
 المدة

مستوى  المعامالت
 T0 T300 T600 T900 المعنوية

 الشهر األول
 

11.5 
 ±0.080 P

a 
8.8 

± P

b
P0.121 

7.2 
 ±0.170 P

c 
6.4 

 ±0.115 P

d * 

 الشهر الثاني
 

12.3 
 ±0.075 P

a 
8.5 

 ±P

b 
P0.10 

7.8 
± P

c
P0.052     

6.5 
± P

d
P0.112     * 

 الشهر الثالث
 

12.8 
 ±0.012 P

a 
8.8 

±0.121  P

b 
7.7 

±0.115  P

c
P   

7.2 
±0.088  P

d
P   * 

 الشهر الرابع
 

11.6 
 ±0.088 P

a 
8.9 

 ±0.126 P

b 
7.0 

 ±0.122 P

c 
6.5 

 ±0.120 P

d * 

 المعدل العام
 

11.97 
± P

a
P0.160 

8.60 
 ±P

b
P0.071 

7.43 
± P

c
P0.111 

6.61 
±P

d
P0.110 * 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. * وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.05احتمال 

 

إن ارتفاع الكولسترول في البالزما المنوية 
النسبة المئوية للنطف يترافق عادةً مع ارتفاع 

. وعلى العكس فان )22( الميتة والمشوهة
انخفاض تركيز الكولسترول يحدث عندما تكون 
النطف في حالة من النشاط والحيوية أو عندما 
يزداد تركيز وايض النطف وبما ان الليكوبين 
مضاد أكسدة فعال يعمل على حماية النطف من 

فظة اإلضرار المدمرة للجذور الحرة والمحا
على غشاء خلية النطفة وتحسين صفات السائل 

 )25(المنوي وزيادة حيوية النطف ونشاطها 
لذلك يصبح من البديهي القول ان السبب في 
انخفاض تركيز الكولسترول يعود الى قدرة 

العالية على المحافظة على خاليا  الليكوبين
النطف من التأكسد وزيادة نشاطها وفعاليتها، 
وهذا ما أثبتته هذه الدراسة إذ سجلت وجود 
عالقة عكسية بين تركيز الكولسترول في 
البالزما المنوية والتحسن في صفات السائل 

فقت هذه النتيجة مع ما توصل المنوي. وقد ات
 )26( هذه النتيجة كد. كذلك أ)24( الحياني إليه

بان إضافة الليكوبين الى مخففات  واإذ وجد
السائل المنوي للطيور الداجنة قد أدى الى 
تحسين معنوي في كل من نسبة النطف الحية 
وحركة النطف ونشاطها وترافق ذلك مع 
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انخفاض تركيز الكولسترول في البالزما 
 المنوية.

 ةفي البالزما المنويالكلي تركيز البروتين 
 

عالي إن هناك تأثير  3)(يتبين من الجدول 
إلضافة الليكوبين الى  )P≤0.01المعنوية (

المحلي باتجاه خفض تركيز  االوزعالئق ذكور 
اذ  ،البروتين في البالزما المنوية لهذه الذكور

يتضح من الجدول المذكور وجود انخفاض 
 البروتين) في تركيز P≤0.01عالي  المعنوية (

في البالزما المنوية لصالح معامالت الليكوبين 
T900  وT600   وT300  مقارنةً مع معاملة

كذلك  ،أثناء كل المدد التجريبية T0السيطرة 
الحظ  وجود انخفاض عالي المعنوية لصالح ي

مقارنةً بباقي  T900معاملة الليكوبين  
طيلة مدة   T300و  T600معامالت الليكوبين 

 كما T300ثم T600المعاملة التجربة  تلتها 

) P≤0.01انخفض تركيز البروتين معنوياً (
عن تركيز البروتين  للمعاملة  T600للمعاملة 

T300   في جميع المدد التجريبية باستثناء
خاللهما الشهر الرابع  اذ لم تختلف المعاملتين 

معنوياً أثناء هذه المدة. ومن الجدول نفسه يمكن 
 T900انخفاض المعدل العام للمعاملة  مالحظة
) عن باقي المعدالت العامة  P≤0.01معنوياً (

والتي  T300و T600لمعامالت الليكوبين 
) في P≤0.01سجلت جميعا انخفاضاً معنوياً (

معدالتها العامة مقارنةً بالمعدل العام لمعاملة 
كذلك انخفض المعدل العام  ،T0السيطرة 
عن المعدل العام  معنوياً  T600للمعاملة 
اذ بلغت المعدالت العامة لهذه  .T300للمعاملة 
غم /  0.22و  0.30و  0.42و  0.60الصفة 

و   T600و  T300و  T0ديسيلتر للمعامالت 
T900 .على التوالي 

 
 ±) (المتوسط ديسيلتر /(غرام الكلي تأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكوبين في تركيز البروتين :(3)جدول 

 المحلي. االوزالخطأ القياسي) في البالزما المنوية لذكور 
 

مستوى  المعامالت المدة
 T0 T300 T600 T900 المعنوية

 الشهر األول
 

0.660 
± 0.024 P

a 
0.560         

0.031 ± P

b 
0.374          

 0.004 ±  P

c 
0.258 

± 0.029 P

d ** 

 الشهر الثاني
 

0.610         
± 0.029 P

a 
0.410          

  0.020 ±  P

b 
0.300          

  0.032 ±   P

c 
0.189 

± 0.025 P

d ** 

 الشهر الثالث
 

0.533 
± 0.024 P

a 
0.320 

± 0.010  P

b 
0.221        

0.006 ±   P

c 
0.188 

± 0.007 P

d ** 

 الشهر الرابع
 

0.682 
± 0.022 P

a 
0.358        

0.039 ±  P

b 
0.353           

0.021 ± P

b 
0.228 

± 0.007 P

c ** 

 المعدل العام
 

0.604         
± 0.022 P

a 
0.422         

± 0.030  P

b 
0.302         

± 0.021 P

c 
0.222          
0.02± P

d ** 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. ** وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.01احتمال 

 

 إن التحسن المعنوي لصفات السائل
المنوي  نتيجة إضافة الليكوبين الى عالئق ذكور 

ربما يفسر االنخفاض المعنوي  في تركيز  االوز
البروتين في البالزما المنوية اذ إن هناك ارتباط 

موجب بين تركيز البروتين في البالزما المنوية 
وبين النسبة المئوية للنطف الميتة والمشوهة 

ة بين ). إضافة الى إن هناك عالقة عكسي27(
حركة النطف وتركيزها في السائل المنوي 
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) 28وتركيز البروتين في البالزما المنوية (
وعلى هذا األساس فقد استخدم تركيز البروتين 
مؤشرا للتنبؤ بنوعية ومواصفات السائل 
المنوي، اذ يمكن استخدام تركيز البروتين في 
البالزما المنوية لغرض انتخاب الذكور ذات 

 ). (29البروتين المنخفض في البالزما المنوية 
 

 في البالزما المنوية ALTو ASTنشاط إنزيمي 
 

إن هناك تأثير  )4(يتبين من الجدول 
إلضافة الليكوبين الى  )P≤0.05( معنوي

المحلي باتجاه خفض نشاط  االوزعالئق ذكور 
في البالزما المنوية لهذه الذكور، اذ  ASTإنزيم 

يتضح من الجدول المذكور وجود انخفاض 
في  AST) في نشاط إنزيم P≤0.05معنوي (

البالزما المنوية لصالح معامالت الليكوبين 
T900  وT600   مقارنةً مع معاملة السيطرة

T0  أثناء كل المدد التجريبية. اما المعاملة

T300  مع معاملة السيطرة  معنويا ًفلم تختلف
في الشهر الثالث إال أنها سجلت انخفاضاً معنوياً 

)P≤0.05 الحظ ي) في باقي االشهر. كذلك
لصالح معاملة  )P≤0.05( ضاً معنوياً انخفا

مقارنةً بباقي معامالت  T900الليكوبين األولى 
طيلة مدة  التجربة   T300و  T600الليكوبين 

. ومن الجدول T300ثم   T600تلتها المعاملة 
انخفاض المعدل العام  مالحظةنفسه يمكن 

) عن باقي P≤0.05معنوياً ( T900للمعاملة 
امالت الليكوبين تالها المعدالت العامة  لمع

ثم المعاملة   T600المعدل العام للمعاملة 
T300  ًوالتي سجلت جميعها انخفاضاً معنويا

)P≤0.05 في معدالتها العامة مقارنةً بمعاملة (
اذ بلغت المعدالت العامة لهذه . T0السيطرة 
و  214.47و  227.5و  234.08الصفة 
و  T0للمعامالت  لتر/  وحدة دولية 207.0
T300  وT600   وT900 .على التوالي       

 
(وحدة دوليه/لتر)   ASTإنزيم  فعالية  فيتأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكوبين الى العليقة  ):4(جدول 

 المحلي. االوزالخطأ القياسي) في البالزما المنوية لذكور ± (المتوسط 

 T0 T300 T600 T900 مستوى المعنوية المعاملة المدة
 الشهر األول

 
240 

 ±     P

a
P  1.7 

232     
±1.15   P

b 
225 

 ±1.75 P

c 
220 

±2.88  P

d * 

 الشهر الثاني
 

236 
 ±1.11 P

a 
230 

 ±2.30 P

b 
218 

 ±1.15 P

c 
210 

 ±1.15 P

d 
* 
 

 الشهر الثالث
 

230 
±2.27  P

a 
228 

 ±1.15 P

a 
215 

 ±2.88 P

b 
208 

 ±1.73 P

c * 

 الشهر الرابع
 

230 
 ±1.15 P

a 
222 

 ±3.46 P

b 
200 

 ±3.17 P

c 
190 

 ±1.70 P

d * 

  234.08 المعدل العام
±1.45  P

a 
227.5 

 ±1.37 P

b 
214.47 

 ±2.9 P

c 
207.0 

 ±3.36 P

d 
* 
 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. * وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.05احتمال 

 

أن هناك تأثير  )5(كما يتبين من الجدول 
معنوي إلضافة الليكوبين الى عالئق ذكور 

 ALTإنزيم  فعاليةالمحلي باتجاه خفض  االوز
في البالزما المنوية لهذه الذكور، اذ يتضح من 

الجدول المذكور وجود انخفاض معنوي 
P≤0.05) في نشاط إنزيم (ALT   في البالزما

و  T300المنوية لصالح معامالت الليكوبين 
T600 و T900  مقارنةً مع معاملة السيطرة
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T0  .كما لوحظأثناء كل المدد التجريبية 
انخفاض معنوي لصالح معاملة الليكوبين 

T900  مقارنةً بباقي معامالت الليكوبينT600 
طيلة مدة  التجربة. وسجلت المعاملة  T300و 

T600 ) ًانخفاضاً معنوياP≤0.05 في نشاط (
 عاملة الثالثةالم مقارنةً مع ALTانزيم الـ 

T300 ومن الجدول نفسه طوال مدة الدراسة .
انخفاض المعدل العام للمعاملة  مالحظةيمكن 
T900 ) ًمعنوياP≤0.05 عن باقي المعدالت (

العامة  لمعامالت الليكوبين تالها المعدل العام 
والتي  T300ومن ثم المعاملة  T600للمعاملة 

) في (P≤0.05سجلت جميعاً انخفاضاً معنوياً 
معدالتها العامة مقارنةً بالمعدل العام لمعاملة 

اذ بلغت المعدالت العامة لهذه  .T0السيطرة 
 7.65و  8.88و  11.21و  16.45الصفة 

و  T300و  T0وحدة دولية / لتر للمعامالت 
T600   وT900 .على التوالي                  

 

(وحدة دوليه / لتر)  ALT  إنزيم  فعاليةبين الى العليقة في  تأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكو ):5(جدول 
 المحلي. االوزالخطأ القياسي) في البالزما المنوية لذكور  ±(المتوسط 

 
 المدة

مستوى  المعامالت
 T0 T300 T600 T900 المعنوية

 الشهر األول
 

17.1 1 
± 0.49 P

a 
12.2            

 ± 0.012 P

b 
8.8 

± 0.17 P

c 
8.2 

0.057±   P

d * 

 الشهر الثاني
 

16.5       
0.17 ±  P

a 
11.4 

±   0.24 P

b 
8.6 

±   0.26 P

c 
7.7 

± 0.202 P

d * 

 الشهر الثالث
 

16.3 
0.11 ±  P

a 
11.3        

0.25 ±  P

b 
8.8 

0.23 ±   P

c 
7.5              

0.23±    P

d * 

 الشهر الرابع
 

16.3 
0.17 ± P

a 
10.5            

 0.29 ±  P

b 
9.2            

0.088 ±   P

c 
7.2             

± 0.088 P

d * 

 المعدل العام
 

16.45       
0.16 ±   P

a 
11.21    

0.18 ±   P

b 
8.88 
0.10 ±  P

c 
7.65 
0.17 ±  P

d * 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. * وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.05احتمال 

 

من المعروف بان زيادة نشاط إنزيمي 
AST  وALT  ي البالزما المنوية ناتج من ف

تضرر النطف وحصول ترشيح لهذه اإلنزيمات 
من داخل الخلية الى خارجها بسبب تضرر 

). وبما ان الليكوبين 30(الغشاء الخلوي للنطفة 
يعد مضاد أكسدة فعال يعمل على حماية النطف 
من اإلضرار المدمرة للجذور الحرة وهذا ما 

الليكوبين الى ) إذ أكد بان إضافة 26(اكده 
مخففات السائل المنوي للطيور الداجنة قد أدى 
الى تحسين معنوي في كل من نسبة النطف 
الحية وحركتها وحافظ على النطف من األكسدة 

، لذلك فقد المفرطة حتى في حالة خزن النطف

يعزى االنخفاض الحاصل في نشاط إنزيمي 
AST  وALT  في البالزما المنوية الى دور

ن في حماية غشاء النطفة من الضرر الليكوبي
وبالتالي الحفاظ على حيوية النطف ونشاطها. 

تعد   ALTو ASTوعلى الرغم من ان إنزيمي 
من اإلنزيمات المهمة داخل خلية النطفة،  وذلك 
لدورهما المهم في ايض النطف إال ان ترشحهما 
الى البالزما المنوية وارتفاع تراكيزهما فيها 

). ويعمل 31(ر في النطف يدل على وجود ضر
الليكوبين على الحفاظ على حيوية النطف 
وقابليتها االخصابية من خالل المحافظة على 
غشاء خلية النطفة من التأكسد وبالتالي الحفاظ 
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من الترشح الى   ALTو  ASTعلى إنزيمي 
) إذ وجد 32(    البالزما المنوية، وهذا ما اكده
ت السائل المنوي بان إضافة الليكوبين الى مخففا

قد أدى الى تحسين صفات السائل المنوي في 
الفئران إذ كان له دور فعال في حماية النطف 
من اإلجهاد التأكسدي وخصوصا غشاء النطفة 
 ومنع ترشح محتويات الخلية الى خارجها.

) بان نشاط إنزيمي 24) و (23(و) 22وذكر (
في البالزما المنويه يرتبط  ALTو  ASTالـ 
اطا سالبا مع نسبة الخصوبة والفقس ونسبة ارتب

النطف الحية وموجبا مع تشوهات النطف. وهذا 
 يتفق تماما مع ما توصلت اليه الدراسة الحالية.

 في البالزما المنوية MDAتركيز 

لتأثير االيجابي ا 6) (يتضح من الجدول 
في  االوزلليكوبين المضاف الى عالئق ذكور 

، اذ يتبين بان معامالت MDAخفض تركيز 

  T900و  T600و  T300الليكوبين الثالث 
)  في تركيز P≤0.05سجلت انخفاضاً معنوياً (

MDA  مقارنةً بمعاملة السيطرةT0  أثناء كل
مدد الدراسة. وحققت معاملة الليكوبين األولى 

T900  أفضل نتيجة اذ حققت اقل تركيز من
MDA ت الليكوبين تلتها معاملة بين معامال

 T300ثم معاملة الليكوبين  T600الليكوبين 
طيلة مدة الدراسة. ولم يختلف المعدل العام 
للمعامالت عن هذه النتيجة اذ سجل المعدل 

اقل تركيز من  T900العام لمعاملة الليكوبين 
MDA  تاله المعدل العام لمعامالت الليكوبين
T600 ثمT300  وسجلت المعدالت العامة ،

اقل  MDAلمعامالت الليكوبين الثالث تركيز 
اذ بلغت  .T0معنوياً من معاملة السيطرة 

و  1.67و  1.90المعدالت العامة لهذه الصفة 
 T0وحدة دولية / لتر للمعامالت  1.40و  1.54

 على التوالي. T900و   T600و  T300و 

 
(مايكرومول / مل)   MDAتأثير إضافة مستويات مختلفة من الليكوبين الى العليقة في تركيز  ):6(جدول 

 المحلي. االوزالخطأ القياسي) في البالزما المنويه لذكور ± (المتوسط 
 

 المدة
مستوى  المعامالت

 T0 T300 T600 T900 المعنوية
 الشهر األول

 
1.96  

±0.006  P

a 
1.84           

 ±0.026 P

b 
1.68 

 ±0.014 P

c 
1.60 

 ±0.029 P

d * 

 الشهر الثاني
 

1.88 
±0.011  P

a 
1.63 

±0.01  P

b 
1.55 

 ±0.017 P

c 
1.48 

 ±0.022 P

d * 

 الشهر الثالث
 

1.91 
±0.010  P

a 
1.70 

 ±0.012 P

b 
1.54 

 ±0.011 P

c 
1.29 

 ±0.017 P

d * 

 الشهر الرابع
 

1.84 
±0.13  P

a 
1.52 

 ±0.080 P

b 
1.39 

 ±0.034  P

c 
1.26 

 ±0.017 P

d * 

 المعدل العام
 

1.90 
 ±0.01 P

a 
1.67 

 ±0.04  P

b 
1.54 

 ±0.03 P

c 
1.40 

 ±0.044 P

d * 

ملغم  T600  =600 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T300  =300 ،كغم علف /ملغم ليكوبين  T0  =0 المعامالت:
كغم علف. كل مدة تمثل معدل اسبوعين. الحروف المختلفة  /ملغم ليكوبين  T900 =090 ،كغم علف /ليكوبين 

ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت. * وجود فروق معنوية عند مستوى 
 .P≤0.05احتمال 

 

هو احد نواتج أكسدة  MDAان مركب 
. وان تركيز هذا المركب يتناسب )33( الدهون

طرديا مع الفعاليات التاكسدية  للجذور الحرة 
وعكسيا مع نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة 

والذي  االوزوعند إضافة الليكوبين الى عالئق 
يعتبر واحد من اقوى مضادات األكسدة 
الطبيعية أدى ذلك الى تعزيز نشاط اإلنزيمات 

والتي  GSH-pxو  SODالمضادة لألكسدة 
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عملت على كبح جماح الجذور الحرة وتقليل 
نشاطها  في البالزما المنوية وهذا بدوره أدى 

مما أدى الى  MDAالى خفض تركيز الـ 
تحسين صفات السائل المنوي وقابليته 

). وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما 34االخصابية (
) اذ ذكر بان تدعيم العليقة 35توصل إليه (
كسدة مثل الكاروتينات أدى الى بمضادات األ

وأكد .  MDAانخفاض معنوي في تركيز 
) على دور الليكوبين االيجابي في األداء 36(

اإلنتاجي والفسلجي في الطيور الداجنة، إذ ان 
الليكوبين قد أدى الى تقليل اإلجهاد التأكسدي  
وتحسين األداء اإلنتاجي والفسلجي للطيور. وقد 

) إذ 33(  ما توصل إليه اتفقت هذه النتيجة مع
وجد بان للليكوبين دور ايجابي في تحسين 
األداء اإلنتاجي والفسلجي وتقليل تركيز 

MDA .كذلك فقد  أثناء خزن لحوم الدجاج
) 37( اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ماتوصل إليه

اذ توصلوا الى ان تدعيم العالئق بمضادات 
األكسدة يعمل على خفض أكسدة الدهون 

في البالزما.  MDAوبالتالي انخفاض تركيز 
) اذ وجدوا بان مضادات األكسدة 38وأكد ذلك (

ومنها الكاروتينات تؤدي الى تقليل اإلجهاد 
وبالتالي  MDAالتأكسدي وخفض تركيز 
  تحسين نوعية السائل المنوي.
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تأثــير الكافيين و المستخـلص المائي و الكحولي للشاي االخضر 
Camellia sinensis  التجـريـبي باالمـيبا الحـالة للـنسـيـج على الـخمج

Entamoeba histolytica فـي الـفـئران المختبرية 
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من االمراض الطفيلية االكثر انتشارا وخصوصا في المناطق االستوائية وشبه االستوائية. تهدف الدراسة  يعد داء االميبات: الخالصة
الحالية الى معرفة تاثير الكافيين والمستخلص المائي والكحولي للشاي االخضر على الخمج التجريبي باالميبا الحالة للنسيج في الفئران 

. من االطفال المراجعين لمستشفى الطفل المركزي 19/10/2012الى  1/10/2011ة من عينة براز للفتر 1712المختبرية. جمعت 
ولكنهما لم يحتويا على  الراتنجاتتفوق المستخلص الكحولي على المائي باحتوائه على أظهرت نتائج التشخيص الكيميائي للمواد الفعالة 

. وعزلت المادة الفعالة الكافيين، واظهرت نتائج اجهزة 5.3فبلغت ، اما الكحولي 6.1للمستخلص المائي  pHالسترويدات، وكانت قيمة 
FTIR ،UV  وHPLC  بالمقارنة مع الكافيين القياسي. واوضحت النتائج تاثير  65.7ان المادة المعزولة هي الكافيين، ونقاوتها %

غيرات النسيجية لقولون الفئران المختبرية المخمجة، وعلى التراكيز المختلفة للمستخلصات المائية والكحولية والمادة الفعالة الكافيين على الت
ايام، إذ لوحظت التغيرات اما زيادة في عدد الخاليا الكاسية، أو افراز كميات كبيرة من  7عدد االكياس المطروحة مع الغائط يوميا لمدة 

للمستخلصات النباتية المائية والكحولية والمادة الفعالة ملغم/كغم  10مادة الميوسين وارتشاح بسيط للخاليا االلتهابية، واظهر التركيز العالي 
ياس (الكافيين) أعلى تاثير معنوي في التقليل من عدد األكياس المطروحة مع الـغائـط في الـتراكيز الثالثة للمستخلصات، اذ بلغت نسبة االك

ملغم/كغم  10%  في التركيز العالي  18.75% و  12.50مائي للمستخلص الملغم/كغم  10المطروحة بعـد المعـاملة بالتركيز العالي 
 للمادة الفعالة (الكافيين).ملغم/كغم  10العالي % في التركيز  31.25للمستخلص الكحولي و

 

 .الشاي االخضرالكافيين،  ، المستخلصات النباتية،Entamoeba histolyticaاالميبا الحالة للنسيج  الكلمات المفتاحية:
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Abstract The amoebiasis is from the most prevalent parasitic diseases, especially in tropical and 
subtropical areas. The present study aims to find out the effect of caffeine, alcohol and aqueous extract of 
green tea on the experimental infection of Entamoeba histolytica in the laboratory mice. 1712 samples of 
children feces were collected from the Central Child   Hospital for the period from 01/10/2011 to 
19/10/2012. The results showed the effectiveness of the alcoholic extract over the aqueous extract as it 
contains resins but both extracts did not contain steroids, the pH values were 6.1 and 5.3 for the aqueous 
extract and the alcoholic extract respectively. Also the results from UV, FTIR and HPLC showed that the 
extracted compound is caffeine and its purity was 65.7% compared to the standard caffeine. The results 
showed the effect of different concentrations of the aqueous and the alcoholic extracts, caffeine  on the 
histological changes of the infected mice colon and the cysts number in feces daily for 7 days, as 
observed, the changes were either an increase in the number of Goblet cells, or higher secretion of mucin 
and few inflammatory cells infiltration. The higher concentration of 10 mg/ kg of the aqueous, the 
alcoholic extracts and caffeine showed significant effect in reducing the number of cysts found in feces, 
the percentage of the raised cysts after treatment were 12.50%, 18.75% and 31.25% respectively. 
 

Key words: Entamoeba histolytica, 0TPlant extracts0T, caffeine, green tea. 
 

 
 المقدمة 

  Entamoeba histolyticaان طفيلي         
من الطفيليات الشائعة في العراق والعالم والذي 
يسبب داء المتحوالت االميبي والزحار االميبي 
والتهاب الكبد االميبي و تقدر عدد االصابات 

 ) مليون شخص في العالم و50بهذا الطفيلي (
) حالة وفاة سنـويا. ان 110.000يسبب (

االصابة بهـذا الـطفيـلي تأتي بالمرتبة الثـانية 
مـن بين االصابات  Malariaبـعد المالريـا 

 [2,1]الطفيلية في تسبب  حاالت الوفيات سنويا 
وينتشر الخمج ويتوطن في الدول الفقيرة 
والنامية بسبب تدني التجهيزات الصحية وتلوث 

ب والغذاء بمياه الصرف الصحي ومن مياه الشر
ثم تلوثه بالفضالت الحاوية على األكياس 

. يعد هذا الطفيلي من [3]رباعية النواة المعدية 

الطفيليات الوحيدة الخلية حقيقية النواة ويعد 
تظهر  .[4]األنسان المضيف الطبيعي للطفيلي 

األميبا في الغائط بعدة أشكال، الشكل المتحرك 
لمتغذي أو الخضري وهو الطور ا

Trophozoite  والشكل ما قبل التكيس
Precyst  والشكل المتكيسCyst  وهو الطور
والمسؤول عن  Infective stageالمعدي 

انتقال العدوى من شخص الى آخر. تتوطن 
األطوار المتغذية في األمعاء الغليظة لإلنسان إذ 
لها القدرة على مهاجمة الطبقة المخاطية 

Mucosa قة التحت مخاطية والطب
Submucosa  ولها القابلية على إحداث التحلل

وتحلل األنسجة  Cytolysisالخلوي 
Histolysis  وذلك بإفراز مواد سامة تحلل

وتحطم الطبقة المخاطية لألمعاء ثم تتغذى على 
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األنسجة المتحللة وكريات الدم الحمر والبكتريا 
في األمعاء.   Bacterial floraالطبيعية 

في بطانة  Necrosisجة لذلك يحدث التنخر ونتي
األمعاء، وهذا مايمكن االميبا من األنتقال الى 
باقي أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم وبشكل 

الطبية  . ونظرا لالهمية[6,5]أساسي الى الكبد 
لهذا الطفيلي فقد بذلت في العقود االربعة 
االخيرة جهود حثيثة للتعرف بشكل اكبر على 
الطفيلي والمرض وكيفية عالجه، وتزايد 
االهتمام باستخدام المستخلصات النباتية في 
عالج االصابة بالطفيلي نظرا لما يحويه بعضها 
من مركبات تعيق من نمو الطفيلي وكذلك تساعد 

ضاء على القرح المعوية وشفاءها في الق
ن استعراض الدراسات األخيرة ا، [10,9,8,7]

على االنسان تنص على أن الشاي األخضر قد 
يقلل من أمراض القلب والشرايين وبعض أنواع 
السرطان، وتعزيز صحة الفم، والحد من ارتفاع 
ضغط الدم، ويساعد في السيطرة على وزن 

جراثيم الجسم، ويمتلك خصائص مضادة لل
والفيروسات، ويقدم حماية ضد األشعة فوق 
البنفسجية ، وزيادة كثافة المعادن في 

أظهرت ثالث دراسات خارج .  [11]العظام
تثبط  epigallocatechinجسم الكائن الحي أن 

 HIVتكرار فيروس نقص المناعة البشرية
replication  [12] ،الكافيين هو قلويدو 

بلوري مر الطعم يوجد بكميات متفاوتة في 
نبتة، إذ  60أوراق وحبوب وفاكهة أكثر من 

وهو يحتل . [13]يعمل مبيداً لآلفات الطبيعية 
أهمية في مجموعة متنوعة من المجاالت، ومن 
المثير لالهتمام انه لم يتوصل الى التركيب 

، [15,14] 2007البلوري للكافيين اال في عام 
ين على شكلين بلوريين، يكون ويوجد الكافي

في درجة   R-formالشكل غير المنتظم 
في درجة  β-formالحرارة العالية، وشكل 

. وله تاثير منشط على [16] حرارة الغرفة
وله تأثير كل  ،[17]المزاج واألداء المعرفي 

من االوعية الدموية الدماغية، وضغط الدم، 
وعمل الجهاز التنفسي، وعمل المعدة، 

ولون، وحجم البول، و أداء التمارين والق
، ويستخدم الكافيين للعالج [18]الرياضية 

والوقاية من انقطاع النفس عند الخدج، ألنه يقلل 
من تكرار انقطاع النفس والحاجة إلى التهوية 
الميكانيكية خالل األيام السبعة األولى من العالج 

، والكافيين لديه العديد من المزايا أكثر [20,19]
من الثيوفيلين، ويعد أحسن من ميثيل بسبب 

 .[21]مؤشراته العالجية الواسعة 
 

 المواد وطرائق العمل  
 : جمع عينات الغائط

خالل المدة  براز) عينة 1712جمعت (
ولغاية   1/10/2011التي امتدت من 

من االطفال المراجعين   19/10/2012
لمستشفى الطفل المركزي الذين يعانون من 
 إسهال شديد الى متوسط وفي معظم الحاالت

يعانون من إسهال دموي. وضعت العينات  كانوا
معقمة ذات فتحة واسعة مزودة بسداد  حاويةفي 

محكم للحفاظ على رطوبة العينة ومنع جفافها 
مع كتابة االسم  ورقمت كل عينة بشكل متسلسل،

 .سكنوال والعمر والجنس
 

 :فحص العينات
فحصـت العيـنات خـالل نصـف ساعـة 

وصولها المختبر بحثاً عن وجود الطور  مـن
المسؤول عن حدوث حالة اإلصابة  المتغذي

بالطفيلي فالطور المتغذي غالباً ما يالحظ في 
العينات الطرية ونادراً ما يالحظ في الغائط 
الصلب كامل التكوين أو شبه الصلب الذي 
يحوي عادة على الطور المتكيس مع مالحظة 
احتواء العينة على الدم أو المخاط إذ غالباً ما 

إصابة بطفيلي االميبا  يشير وجودها إلى حدوث
 باحدى الطرق التالية: [22]الحالة للنسيج 

  
  :الطريقة المباشرة

بطريقة المسحة المباشرة  فحصت العينات
 .[23]بأستخدام طريقة 

 

 :طريقة التطويف بكبريتات الخارصين
كمية كافية  غم من الغائط مع 2-1يمزج 

من الماء المقطر بواسطة قضيب زجاجي 
لتحرير االكياس من الغائط. ثم يرشح المزيج 
من خالل اربع طبقات من الشاش وبعدها ينقل 
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وضع في جهاز تالراشح الى انابيب االختبار و
 1000دقائق بسرعة  5الطرد المركزي لمدة 

(دورة /دقيقة).يطرح الطافي من انابيب االختبار 
محلول كبريتات الخارصين الى  ويضاف

الراسب ثم تعاد انابيب االختبار لجهاز الطرد 
المركزي لنفس السرعة والمدة. يسحب الطافي 
بواسطة ماصة باستور وينقل الطافي الى انابيب 
اختبار حاوية على ماء معقم ثم تعاد لجهاز 

 -500دقائق وبسرعة  5الطرد المركزي لمدة 
ينقل الراسب الى ها بعد(دورة /دقيقة).  1000

من محلول دارئ  ml 2انابيب حاوية على 
° 4لحي ويحفظ بدرجة حرارة الفوسفات الم

        ستعماله في تجريع الفئرانلحين ا
 .[24]المختبرية 

 
 :طريقة التطويف بمحلول السكروز

تتبع نفس الخطوات في الفقرة السابقة مع 
استعمال محلول السكروز بدال من محلول 

   .[25]كبريتات الخارصين 
        

 : جمع العينات النباتية
كمية من الشاي االخضر من  تم شراء

بغداد بشكل  -االسواق المحلية في الدورة 
مسحوق من االوراق المجففة المحفوظة داخل 

وع من الشاي كغم، وهذا الن 5 يزنكيس مغلف، 
 Camellia، وأثبت أن االخضر صيني المنشأ

sinensis  االسم العلمي الحالي للشاي  هو
، إذ صنف هذا النبات األستاذ الدكتور االخضر

قسم علوم الحياة / كلية  ،علي حسين الموسوي 
  .العلوم / جامعة بغداد

 

 :االستخالص المائي للشاي االخضر
غم من المسحوق النباتي  50حضر بإذابة  

مل ماء مقطر مغلي بدرجة حرارة  500في 
، وترك عشرة دقائق، وبعدها رشح ºم 100

)  وركز 1واتمان رقم (خالل اوراق ترشيح 
 المستخلص بوساطة جهاز المبخر الدوار 

Rotary vacuum evaporator  لحين
بعدها وضع  في الحصول على سائل كثيف، 

ساعة للحصول  48لمدة  ○م 37بدرجة الحاضنة 
على المسحوق الجاف للمستخلص، ثم وضع في 

أنبوبة محكمة الغلق ومغلفة بورق المنيوم ، 
لحين  ○م 4وحفظ في الثالجة بدرجة حرارة 

  .[26]االستعمال 
 

 :الكحولي للشاي االخضر الستخالصا
 ُحضر المستخلص على وفق ما ورد في 

من المسحوق النباتي غم  50 وذلك بنقع [27]
 24 لمدة% 99من الميثانول مل  500 في 

ُرشح  هابعدساعة في الحاضنة الهزازة ، 
اوراق ترشيح نوع واتمان ب ثمالمزيج بالشاش 

ركز المستخلص بوساطة جهاز المبخر ،  1رقم 
بعدها لحين الحصول على سائل كثيف، الدوار 

 48لمدة  ○م 37وضع  في الحاضنة بدرجة 
ساعة للحصول على المسحوق الجاف 

وضع في أنبوبة محكمة الغلق  اذللمستخلص، 
ومغلفة بورق المنيوم ، وحفظ في الثالجة بدرجة 

 لحين االستعمال . ○م 4حرارة 
 

الكشف النوعي الكيميائي عن المركبات الفعالة 
 Camelliaفي مستخلصات الشاي االخضر  

sinensis 
الكشوفات على تم تطبيق بعض 

 -المستخلصات النباتية:
 

تقدير الرقم الهيدروجيني للمستخلص الكحولي 
 pH:والمائي  

غم من المسحوق النباتي الجاف  10خلط 
مل من الماء المقطر مع الرّج اليدوي  50مع 

المستمر، تم خلطه ومجانسته باستخدام الخالط 
 10لمدة  Magnetic stirrer)( المغناطيسي

باستعمال   pHدقائق وُرشّح المحلول وقدر الـ
 pHكل من أوراق زهرة الشمس وجهاز 

meter [28]. 

 Terpenes) (الكشف عن التربينات 
 Steroids): (والسترويدات   

مل من المستخلص مع قليل من  1تمت إذابة 
الكلوروفورم بعدها أضيفت إليه قطرة من  مادة 

 (Acetic anhydrate)حامض الخليك الالمائي
، وقطرة من حامض الكبريتيك المركز ،  
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فظهور لون بني دليل على احتواء المستخلص 
على تربين، وإذا ترك المزيج لمدة وظهر لون 
أزرق داكن دّل ذلك على أن المستخلص النباتي 

 .[29]حاٍو على السترويدات 
 

 (Phenols):  الكشف عن الفينوالت
تم الكشف عنها باستخدام محلول كلوريد 

الذي حضر  Ferric) (chlorideالحديديك 
بإذابة ملح كلوريد الحديديك في الماء المقطر، 

مل من المستخلص  3%، وأضيف 1وبنسبة 
النباتي لكل من المستخلص المائي والكحولي، 

مل من محلول كلوريد الحديديك  2الى 
داللة  %،وإن ظهور اللون االخضر المزرق1

 .[30] كشفعلى ايجابية ال
 

 (Alkaloids):  الكشف عن القلويدات
مل من  3إلجراء هذا الكشف وضع 

المستخلص النباتي لكل من المستخلص المائي 
مل  2والكحولي في انبوبة اختبار، وأضيف له 

 -من الكاشفين اآلتيين :
كاشف ماركيز الذي يعطي اللون الرمادي  -أ

 دليالً على وجود القلويدات .المحبب 
كاشف ماير الذي يعطي راسباً أبيض دليالً  -ب

 .[30]أيضاً على القلويدات
 (Saponines):  الكشف عن الصابونينات

باتباع [28] أجري الكشف كما ورد في 
 الطريقتين في أدناه :

حضر محلول مائي للمسحوق النباتي في  •
 أنبوبة اختبار، ثم رّج بشدة  لحين ظهور
رغوة كثيفة تبقى لعدة دقائق داللة على 

 وجود الصابونين .
مل من محلول كلوريد الزئبقيك  3-1أضيف  •

(HgClR2R)   مل من  5% إلى 1بتركيز
المستخلص النباتي، ويعد ظهور راسب 

 أبيض دليالً على ايجابية الكشف .

 
 
 
 

 ):(Resins الكشف عن الراتنجات
 [28]اتبعت الطريقة التي وردت في  

ن كل ــل مــم 10للكشف عن الراتنجات بأخذ 
ل ماء مقطر ـم 20ه ـيف لـخلص، وأضــستــم

، HCl4% محمض بحامض الهايدروكلوريك 
وقد استُِدلَّ على وجود الراتنجات بظهور عكورة  

).(Turbidity  

 الكشف عن الـكـاليكوسيدات 
:(Glycosides)  

مل من كاشف  2تم إجراء الفحص بإضافة 
مل من المستخلص النباتي  1إلى  بندكت

الموضوع في أنبوبة اختبار، ثم رّج المحلول 
، دقائق 5جيداً ووضع في حمام مائي مغلي لمدة 

راسب ت األنبوبة لتبرد. ودلَّ ظهور ـثم ترك
 . [31] ود الكاليكوسيداتأحمر على وج

 
  (Tannins):الكشف عن التانينات 

 [32]اتبعت الطريقة التي وردت في 
غم من 10للكشف عن التانينات، إذ تّم غلي 

مل من الماء المقطر،  50المسحوق النباتي في 
ثم ُرشح المحلول وترك ليبرد ، وبعدها قسم 
الراشح إلى قسمين أضيف للقسم األول محلول 

 )Lead acetate(خالت الرصاص % 1
لالستدالل على وجود التانينات بظهور راسب 

ا أضيف للقسم الثاني أبيض هالمي القوام ، بينم
 Ferric) كلوريد الحديديك   %1محلول 

Chloride) إذ يدل ظهور اللون األخضر ،
 المزرق على وجود التانينات.

 
           الكشف عن الزيوت الطيارة

(Volatile oils) : 
اعتمدت طريقة الكشف عن الزيوت 

مل  10، فقد تّم أخذ [43]األساسية كما ورد في 
المائي والكحولي، ورشحت كل على من كل من 

انفراد، بعد ذلك شبعت بها أوراق الترشيح 
َضت إلى مصدر لألشعة فوق البنفسجية،  وُعرِّ
فدلَّ ظهور اللون الوردي البراق على وجود 

 الزيوت الطيارة .
 



 
 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                              301 
 

  (Flavones):الكشف عن الفـالفـونات 
 [34]واردة في ــالاعتمدت الــطــريقة 

مل من  1ع ــوض :تيــاآلو ــلى النحــوع
المستخلص النباتي لكل من المائي والكحولي في 
أنبوبة اختبار وأضيف له قطرات من حامض 

، إذ دل ظهور HR2RSOR4R)(الكبريتيك المركز 
 اللون البني المحمر على ايجابية الكشف .

  
  Coumarines):(الكشف عن الكومارينات 

ُكشف عن الكومارين حسب ما ذكر في 
بوضع كمية قليلة لكل من المستخلصات   [35]

المذكورة سابقاً في أنابيب اختبار، وغطيت 
ول ــحلــح مرطبة بمــاألنابيب بأوراق ترشي

ف ــــفــخـــسيد الصوديوم المـــدروكـــهي
)(NaOH ووضعت األنابيب في حمام مائي ،
)(Water bath  مغلي لبضع دقائق، ثم بعد ذلك

ُعرضت أوراق الترشيح إلى مصدر لألشعة 
فوق البنفسجية ، إذ دل ظهور لون أصفر 

 مخضر براق على وجود الكومارين .
 

تقدير الرقم الهيدروجيني للمستخلص الكحولي 
  pH:والمائي 

غم من المسحوق النباتي الجاف  10خلط 
اليدوي مل من الماء المقطر مع الرّج  50مع 

المستمر، تم خلطه ومجانسته باستخدام الخالط 
 10لمدة  Magnetic stirrer)( المغناطيسي

باستعمال   pHوُرشّح المحلول وقدر الـدقائق 
 pH)(كل من أوراق زهرة الشمس وجهاز 

meter [28]. 
 

استخالص المادة الفعالة الكافيين من الشاي 
 :االخضر
من اوراق الـشاي االخـضر  غم10 أُخذت 

من مل  100ووضعت في دورق مخروطي مع 
من كاربونات الكالسيوم، غم 10 الماء المقطر، و

دقيقة،  25وسخن المزيج حتى الغليان لمدة 
ورشح بعد ذلك بواسطة قمع بخنر، ونقل 

، مل 250 الراشح الى قمع الفصل، حجم 
من الكلوروفورم ورج المزيج  مل 80وأُضيف 

دقائق، ثم ترك ليستقر، وتنفصل  5بلطف لمدة 
طبقة الكلوروفورم عن الطبقة المائية، جمعت 

طبقة الكلوروفورم في دورق زجاجي حجم 
، ونقلت الى الحمام المائي لحين تبخر مل 100

الكلوروفورم. وغسلت البلورات الناتجة عن 
%  95اخن تبخر الكلوروفورم بااليثانول الس

لقابلية ذوبان الكافيــــين فيه ورشح من خالل 
قمع بخنر وبرد وجمع الراشح في جفـنة، وترك 

 [36]. حتى الجفاف 
 

 :حيوانات التجربة
من نوع فأراً  56إستخدم في هذا البحث  

Mus musculus   ساللةBalb-C  ،(ذكور)
غراماً، إذ )5±20أسابيع ووزن ( 8-6وبعمر

وفرت الظروف البيئية المناسبة لهذه الحيوانات 
 4خالل مدة الدراسة وقسمت الفئران الى 

 20تحتوي كل مجموعة على  رئيسية مجاميع
هي مجموعة الفئران المعاملة بالمستخلص  فأراً 

المائي ومجموعة الفئران المعاملة بالـمستخلص 
الكحولي و مجموعة الفئران المعاملة بالمادة 

ثالث مجاميع منها عن  جرعت .الفعالة الكافيين
مليلتر والحاوي   0.1طريق الفم بالعالق االميبي 

باستخدام محقنة محورة ، كيس  1000على 
خال المحقنة إلى الفم، ودفع السائل وذلك بإد

الحاوي على األكياس. وبالطريقة نفسها تم 
تجريع المجموعة الرابعة حيوانات السيطرة 

قسمت اذ ، السالبة بالمحلول الملحي الطبيعي
  2,5( المستخلصات الى ثالثة تراكيز وهي

 )ملغم/كغم 10، ملغم/كغم 5، ملغم/ كغم
 

 :الدراسة النسجية
حضرت المقاطع النسجية باستخدام طريقة 

 .[37]شمع البرافين، وحسب ما جاء في 
 

 :النتائج والمناقشة
عينة  1712نتائج فحص  1بين الجدول 

غائط من المرضى المصابين باإلسهال أن عدد 
 270بلغ  E. histolyticaالمخمجين بـ 

% من مجموع  15.77مصاب، أي نسبة 
عينة لكافة الفئات العمرية، ولكال  1712

الجنسين، وبين الجدول وجود فروق معنوية 
0,01p<  بين نسبة العينات الموجبة والعينات

 السالبة للفحص.
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 يوضح العدد والنسبة المئوية للعينة المدروسة حسب االصابة ولكال الجنسين. :)1(جدول 
 النسبة المئوية (%) العدد الحالة الصحية

 84.22 1442 سليم
 15.77 270 مصاب

 ** Chi-square( ---- 12.094قيمة مربع كاي (
) **P<0.01.( 

 
 

ان هذا االنتشار الواسع لهذا الطفيلي يعود 
مباشر عن طريق طريقة انتقاله بشكل الى 

والمياه الملوثة، وعدم االهتمام الكافي  االغذية،
 100الى أن تناول  [38]بالنظافة، وقد اشار 

 الطور المتكيسكيس كاف إلحداث الخمج، وأن 
 .مقاوم للكلورة االعتيادية لمياه الشرب

 

الكشف النوعي الكيميائي عن المركبات الفعالة 
 Camelliaفي مستخلصات الشاي االخضر  

sinensis 

الكشوفات الكيميائية  أظهرت نتائج
لمستخلص الشاي األخضر احتواء المستخلص 

وذلك  2مائي على المركبات اآلتية الجدول ال

لقابلية هذه المركبات على الذوبان في الماء ، 
اما  .[39]وهــذا يتفق مع ما جـــــاء به 

المستخلص الكحولي للشاي االخضر فقد احتوى 
وهذه ايضا مركبات راتنجية وكومارينات ، 

المركبات ال تذوب في الماء، ولكنها تذوب في 
المذيبات العضوية، وهــذا يتفق مع ما جـــــاء 

كذلك فقد كانت قيمة الرقم ، و[41,40] به
الهيدروجيني للمستخلصات المائية والكحولية 

يعود الوراق الشاي االخضر حامضية، و
اختالف المركبات الفعالة بين المستخلصات 
الكحولية والمائية الى التركيب الكيميائي 

 .[42]المختلف لهذه المركبات 

 

 المركبات الفعالة في المستخلصات المائية والكحولية للشاي االخضر :)2( جدول
 غير موجود) -(+ موجود، 

 المستخلص الكحولي المستخلص المائي المواد الفعالة
 + + Alkaloidsالقلويدات               
 + + Saponinsالصابونيات             

 + + Flavonoidsالفالفونات            
 + + Phenolsالفينوالت                   

 + + Volatile oilsالزيوت الطيارة    
 + + Glycosidesالكاليكوسيدات       

 + + Tanninsالتانينات                    
 + + Terpeneالتربينات                  

 + - Coumarinsالكومارينات          
 + - Resinsالراتنجات                    

 - - Steroidsالسترويدات               
 pH 6.1 5.3 الهيدروجيني الرقم
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تشخيص المادة الفعالة (الكافيين) بوساطة 
 FTIR:تقنية 

شخص الكافيين القياسي والمستخلص من 
وأظهرت  FTIRبجهاز ال  الشاي االخضر

النتائج ارقام القمم التشخيصية التي تعود الى 

االواصر بين ذرات الكافيين وهو ما موضح في 
وجود تطابق  2و  1الشكلين . ويبين 3الجدول 

بين طيفي الكافيين القياسي والمستخلص من 
الشاي االخضر، وهذا يدل على نقاوة 

 المستخلص.

  
 ذرات وقوتها.يوضح ارقام القمم لالواصر وحركة ال :)3(جدول 

 

 2953 1701 1284 1357 1024و 1188، 1238 860و 972 رقم القمة
 C-H= C-N C-H C-N C=O C-H االصرة

 Bend Stretch Bend Stretch Stretch Stretch حركة الذرات
 Strong Medium Medium Strong Strong Medium قوة الحركة

 

 
 

 مقطع طيف الكافيين القياسي :)1(شكل 
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 طيف الكافيين المستخلص من الشاي االخضر :)2(شكل 

  
وجود تطابق بين  3ويوضح الشكل  

طيف المستخلص والطيف الموجود في قاعدة 
بيانات الجهاز المخزونة في الشركة  

Shimadzu .المجهزة للجهاز 
 

 

 
 

 المستخلص والطيف المخزن بالجهاز يوضح التطابق بين طيف الكافيين :)3(شكل 
 

تشخيص المادة الفعالة (الكافيين) بوساطة 
  UV:تقنية 

للكافيين القياسي،  UVسجلت قيمة الـ 
وقورنت مع قيمة الكافيين المستخلص من الشاي 

االخضر، وكانت النسبة متقاربة لكل من 
، والكافيين 270.8الكافيين القياسي، اذ بلغت 

وحسب الشكل ، 270.9المستخلص، إذ بلغت 
 .5و 4 رقم
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 يمثل االمتصاصية. yيمثل الطول الموجي و  xللكافيين القياسي حيث  UVيوضح طيف الـ  :)4(الشكل 

 

 
يمثل  yيمثل الطول الموجي و  xللكافيين المستخلص من الشاي االخضر حيث  UVالـ يوضح طيف  :)5(الشكل 

 .االمتصاصية
 

تشخيص المادة الفعالة (الكافيين) بجهاز 
: HPLCالسائل عالي الكفاءة  كروماتوغرافيا

وضعت عينة للمادة الفعالة (الكافيين) القياسية، 
وهي إحدى أهم المواد في القلويدات بجهاز 

دقيقة، إذ ظهرت قمة واحدة  15لمدة   HPLCالـ
، وهذا يدل على عدم 12.340فقط عند الـدقيقة 

، وكان 6وجود مركبات أخرى معه، الشكل 
وقت ظهور الكافيين المستخلص مـقارباً لوقت 
الكافـيين القياسي، إذ ظهرت النـتيجة عند 

، 7موضح في الشكل  حسب 12.107الدقيـقة 
للمستخلص نقاوة الحزمة  4جدول  ويظهر

 ومساحتها مقارنة بالكافيين القياسي.
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 مقارنة عدة عوامل بين الكافيين القياسي والمستخلص :)4(جدول 
 % النقاوة mAU.s)( مساحة الحزمة Min)زمن االحتجاز ( المادة

 99 10877 12.340 الكافيين القياسي

 65.7 36820 12.107 الكافيين المستخلص

 

 
 يوضح وقت االحتجاز للكافيين القياسي :)6(شكل 

 

 
 

 يوضح وقت االحتجاز للكافيين المستخلص من الشاي االخضر. :)7(شكل 
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الدراسة النسجية للحيوانات المخمجة 
 والمعاملة بالمستخلصات النباتية 

 :المستخلص المائي للشاي االخضر
بين التراكيز الثالثة  تفاوتلوحظ  

المستخدمة في عالج الفئران المخمجة بطفيلي 
االميبا الحالة للنسيج، إذ اظهر التركيز العالي 

اعلى انخفاض في ملغم/كغم  10من المستخلص 
نسبة الخمج في الفئران المعالجة به اذ بلغت 

% بعد انتهاء مدة المعاملة البالغة سبعة  12.50
وجود تنسج في الخاليا  8 لايام، وأظهر الشك

المبطنة للغشاء المخاطي الغدي مع ارتشاح 
 للخاليا االلتهابية.

 
 X400 من المستخلص المائي  mg/kg 10مقطع عرضي في قولون فأر معامل بالتركيز العالي  :)8(شكل    
 )الهيماتوكسيلين والمايوسين(

 :المستخلص الكحولي للشاي االخضر
بين  لوحظ تفاوت في نسب الخمج 

التراكيز الثالثة المستخدمة في عالج الفئران 
المخمجة بطفيلي االميبا الحالة للنسيج، إذ اظهر 

ملغم/كغم  10التركيز العالي من المستخلص 

اعلى انخفاض في نسبة الخمج في الفئران 
 9% ويبين الشكل  68.75المعالجة به اذ بلغت 

وجود تنسج في العقدة اللمفاوية الموجودة في 
 الغشاء المبطن للنسيج.

 

 تنسج    

 خاليا التهابية    
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 100Xمن المستخلص الكحولي ملغم/كغم  10مقطع عرضي في قولون فأر معامل بالتركيزالعالي   :)9(شكل 
 .(الهيماتوكسيلين والمايوسين)

 
 :المادة الفعالة الكافيين

بين  سب الخمجـفاوت في نـلوحظ ت
التراكيز الثالثة المستخدمة في عالج الفئران 

بطفيلي االميبا الحالة للنسيج، إذ اظهر  المخمجة

ملغم/كغم  10التركيز العالي من المستخلص 
بة الخمج في الفئران ـي نسـفاض فــاعلى انخ

ويبين الشكل  %، 31.25المعالجة به اذ بلغت 
   .وجود تنسج خلوي لمفاوي 10

 

 
من المادة الفعالة (الكافيين)  ملغم/كغم10مقطع عرضي في قولون فأر معامل بالتركيز العالي   :)10(شكل 

 .(الهيماتوكسيلين والمايوسين) X400المستخلصة من الشاي االخضر 
 

 تنسج    

 تنسج خلوي لمفاوي     
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تبين لنا النتائج السابقة أن كال من 
التراكيز العالية للمستخلصات تأثير كبير في 
القضاء على الطفيلي وعالج التأثيرات المرضية 
الناجمة عنه قياساً بالتراكيز المتوسطة 

 االطوار المتكيسةوالواطئة، إذ انخفض عدد 
الخارجة مع البراز وهذه النتائج تتوضح لنا أكثر 

مقاطع النسجية للقولون الناجمة عن عند دراسة ال
المعاملة بهذه المستخلصات لمختلف التراكيز، 
وقد يعزى ذلك الى التاثير العالجي الفعال 
للمستخلصات النباتية بسبب احتوائها على مواد 
فعالة مثل القلويدات، الفينوالت، التانينات، 
الفالفونات، الكالسيدات، الصابونيات، 

تعمل على القضاء على  والراتنجيات التي قد
تثبيط الطفيلي  اذ انالطفيلي داخل القولون، 

ومنعه من االنقسام والتكاثر داخل تجويف 
عدم استمرار الطفيلي يعود الى القولون، 

باحداث االمراضية والتغيرات النسجية الشديدة 
في انسجة القولون، إذ تعمل القلويدات عوامل 

فيين من محفزة للمناعة الخلوية، ويعد الكا
، التي لها القدرة على تحطيم [13]القلويدات 

 Parasitophorousالجدار الخلوي 
vacuole ،وما يحويه من بروتينات ودهـون ،
، وكذلك [43]الطفيلي  القضاء علىوبالتالي 

تمتاز القلويدات بقدرتها على التداخل مع 
 ، فيما تعمل التانيناتDNAالحامض النـووي 

على تثبيط االنـزيمات والبروتـينات الناقـلة 
. وذكر [45,44]والموجودة في غشاء الخلية 

ان الشاي االخضر يحتوي على حامض  [46]
الذي يؤدي الى ايجاد بيئة  Gallic acidالكاليك 

غير مالئمة لنمو الطفيلي وقد أكدت بعض 
الدراسات أن استخدام التراكيز العالية من 

اتية أكفأ من التراكيز الواطئة المستخلصات النب
  .[47]في قتل الطفيليات داخل الجسم الحي 

 
 االستنتاجات:

 .Eكانت نسبة الخمج بطفيلي 
histolytica 15.77 لدى االطفال %

المراجعين لمستشفى الطفل المركزي. وتمثلت 
فرط تنسج التغيرات النسجية بفعل الطفيلي الى 

 وضمورللخاليا الكاسية، ارتشاح خلوي 

الزغابات المعوية. وتفوق المستخلص الكحولي 
على المائي باحتوائه على الراتنجيات و 
الكومارينات باالضافة الى المركبات االخرى . 
كما اظهر المستخلص المائي للشاي االخضر 
فعالية كبيرة في التقليل من عدد االطوار 
المتكيسة مقارنة مع المستخلص الكحولي والمادة 

 10((الكافيين) وكان التركيز العالي الفعالة 
) هو االفضل بين التراكيز لكل من ملغم/كغم

المستخلص المائي والكحولي، المادة الفعالة. 
واظهرت الدراسة ان المادة الفعالة المستخلصة 
من الشاي االخضر هي مادة الكافيين بالمقارنة 
مع الكافيين القياسي وبهذا تكون طريقة 

 دمة كفوءة.أالستخالص المستخ
 

  التوصيات:
زيادة الوعي الصحي لدى السكان لمرض 
االميبا الحالة للنسيج والتأكيد على العادات 
والممارسات الصحية لدى األطفال للحد من 

اختبار المستخلصات النباتية انتشار الطفيلي. و
للشاي األخضر وموادها الفعالة على خواص 

لى الدم بصورة كاملة للمخجين. باالضافة ا
معرفة التأثير ألتآزري للمستخلص المائي 
والكحولي والمادة الفعالة (الكافيين) في زيادة 

فصل وتنقية الكفاءة العالجية ضد الطفيلي. كذلك 
المواد الفعالة األخرى للشاي األخضر و قياس 
فعاليتها ضد األميبا وغيرها من الممرضات 
خارج و داخل الجسم الحي و التعرف على 

في القتل  فضالً عن دراسة الخصائص آلياتها 
 العالجية األخرى لهذه المركبات.
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على  (.Cordal myxa L)تأثير المستخلص الكحولي لنبات البمبر 
 ذكور الفئران البيضفي MDA مضادات االكسدة و  GST, ALPانزيمي
 لة بمركب رابع كلوريد الكاربون المعام

 

Pأقبال فاضل علوان 

 1
P، عمار مولى حمودP

1
P ، يعصام فاضل الجميلP
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P

1
P760العراق . ص. ب. –بغداد   -الجادرية –يمياء وزارة العلوم و التكنولوجيا / دائرة بحوث الك 

P

2
P جامعة بغداد –للدراسات العليا معهد الهندسة الوراثية و التقنية االحيائية  –فرع التقنية االحيائية 

 
و مضادات االكسدة  (ALP , GST )اتجاه إنزيمي (.Cordal myxa L) تم دراسة تاثير مستخلص الكحولي لنبات البمبر :الخالصة
(MDA) ذكر من نوع فأر   (32)ذكور الفئران البيض و تم استخدام   في(Swiss albino )  و بوزن تقريبي   ( 5-8 عوبسا  )بعمر
. اجريت االختبارات على التداخل بين ثالثة تراكيز لمستخلص الكحولي غم  وتمت معاملتها بمركب رابع كلوريد الكاربون  (25-20)

 7ملغم / كغم لمركب رابع كلوريد الكاربون من خالل التجريع عن طريق الفم لمدة  3.2ملغم / كغم ) و 350,250,100 لنبات البمبر   (
 أيام ( قبل وبعد المستحث ) . 

تراكيز اعلى من هذا التركيز كون النبات  تستخدم  ملغم / كغم  هو االفضل و تقترح الدراسة ان 350أظهرت الدراسة بان التركيز 
 البشري بصورة واسعة . يستخدم لالستهالك

 رابع كلوريد الكاربون ،  مستخلص نبات البمبر ، مضادات االكسدة ،التغيرات االنزيمية . الكلمات المفتاحية :

 
Effect of alcoholic extract of (Cordal myxa L.) on 

(GST,ALP) and MDA antioxidant on mice treated by 
carbon tetrachloride 

 

Iqbal Fadhel AlwanP

1
P , Amar M. HamoodP

1
Pand Essam F. AlwanP

2 
 

P

1
PMinistry of Science and Technology , Research Department material , Bag. Iraq . 

P

2
PBiotechnology Dep. Genetic Engineering and Biotechnology For postgraduate studies, University 

of Baghdad . 
 
Abstract: The effects of  alcoholic extracts of (cordial myxa L.) plant against enzymes ( ALP, ,GST) 
and MDA  on the albino mice treated with carbon tetrachloride were studied . 32 male albino mice 
(Swiss albino, 5-8 weeks and 20-25 gm weight) .Conducted tests on the overlap between the three 
concentration ( 100, 250,350 mg / kgm) of alcoholic extract of ( cordial myxa L)  and 3.2 mg / kgm of 
carbon tetrachloride with interaction included two types of treatment  (pre- cclR4R and  post-cclR4R) through 
oral dosage and for a period of 7 days. The result of the study shows that the concentration 350mg / kgm 
is the best concentration of alcohol extract there was used and study suggests  that use the concentrations 
of this because that the plant is used for human consumption broadly . 
 Keywords: carbon tetrachloride, extract plant cordial myxaL, antioxidant , enzymatic changes 
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 :المقدمة
 cordial myxa )ينتمي نبات البمبر 

(L.) الى عائلة البورانجية( Boraginaceae) 
 cordial )و تنتشر زراعة نبات البمبر 

myxa (L.) ل في العراق بمنطقة البصرة بشك
واسع و يستخدم لالغراض الطبية و 
المشروبات العطرية و الزيتية حيث تكون ثمرة 
نبات البمبر ذات لب غروي صمغي و له 
استخدامات في الطب الشعبي ، و المستخلص 
الكحولي لثمار نبات البمبر يحتوي على 
المركبات الفالفونيدية و قلويدات و صمغ و 

ة المذاق مواد دباغية وتكون ثمار البمبر حلو
ولها دور كبير في تحفيز الجهاز المناعي 
باإلضافة إلى احتواء الثمرة على الماء و 

و مواد مضادة لألكسدة التي تحمي   Cفيتامين 
 فضال عن  , الخاليا من التلف و السرطان

وجود المواد الكيمياوية  كالقلويدات و البولي 
  (1)فينوالت و الصابونين و الفالفونيدات

هي ة  إلى الفيتامينات األساسية التي باالضاف
تخفيف خطر اإلصابة  مركبات مهمة في

بالسرطان و تساعد على تعزيز مناعة الجسم و 
تقي ضعف الجهاز المناعي المرتبط بتقدم 
العمر حيث يقوم بتنشيط جينات و إنزيمات 

و معنية كمضادة لالكسدة في الخاليا المناعية 
 إلى أهميتها فيتقليل الجذور الحرة باإلضافة 

ومسبباتها و منع  عالج أمراض السرطان 
تعد الملوثات  البيئية  .(2) بعض التهابات الكبد

بالمواد الضارة بصحة اإلنسان  و من أهم 
مشاكل العصر نتيجة التقدم الصناعي وزيادة 
نشاط  اإلنسان في اكتشاف العديد من المركبات 

نها الكيميائية التي تستخدم الغراض متعددة م
صناعة المبيدات و العقاقير و الصناعات 
الكيمياوية  منها مركب رباعي كلوريد 
الكاربون ، وهو من المركبات العضوية واسعة 
االستخدام و رائحته خفيفة و يمكن تحديدها ولو 

يلة ، يسبب  سمية كانت عند مستويات قل
خالل تحطيم خالياه او  واضحة للكبد من

يدة منها تنخر و عدالل اليات تضررها من خ
  .)3تشحم الكبد (

أن الزيادة في فعالية اإلنزيمات الكبد 
يمكن أن تحدث نتيجة لزيادة عمليات التصنيع 
في الخلية أو كأستجابة لعمليات النمو الحاصلة 

 في الخلية . 
 Alkaline   ،يوجد أنزيم 

phosphatase (ALP) في الكبد و الكلية و
لضرر الذي يستخدم لقياس او تحديد مدى ا

يحصل في الخاليا الكبدية اذ يتركز هذا االنزيم 
 ) .4في الخاليا الكبدي  (

أن المواد (5)  ومن جانب آخر الحظ
المضادة لآلكسدة تؤدي الى استحثاث زيادة في 

 -GST( glutathione – Sنشاط انزيم (
transfers  اذ يعد هذا االنزيم من االنزيمات

لة المتأيضات متعددة الوظائف من خالل أزا
.  السمية لبعض المسرطنات و المطفرات

تأكسد االحماض  تحدث نتيجة  MDAأما
 الدهنية غير المشبعة الموجودة في الدهون

االواصر المزدوجة الى  تحول تؤدي الى 
بيروكسيد و بالتالي الى الديهايد أوكتيون ، 
ويسمى التلف الحاصل في االحماض الدهنية 

االواصر غير المشبعة  غير المشبعة و متعددة
و الموجودة في االغشية الخلوية بواسطة 

بعملية االكسدة الفوقية للدهون و  هالجذور الحر
التي تحدث عادة بعملية التأكسد الذاتي 

  ) . ان النتواتج النهائية6لالحماض في الخلية (
اكسدة الحوامض الدهنية غير لميكانيكية 

هي  المشبعة و متعددة االواصر المزدوجة
 Malondialdehyde االلديهايدات و منها

(MDA) الذي يمتلك سمية عالية و فعالية  و
تثبيطية لالنزيمات المضادة لالكسدة كما وانه 
يعمل بوصفه بادئ لالورام وعامال مساعدا 

 ) .7للسرطان (
الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تأثير  
فعالية المستخلص الكحولي لنبات البمبر قبل و 

د تجريع الحيوانات المختبرية بالمركب بع
وذلك من خالل قياس فعالية  CCl4العضوي  

و مضادات االكسدة الفوقية للدهون  ALPانزيم 
(MDA)  و انزيمGST فئران ال في دم

 المختبرية .
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 المواد و طرائق العمل    
 تحضير المستخلص الكحولي :

تم استخالص مسحوق ثمار نبات البمبر 
باستخدام   70ول االثيلي بتركيز %بواسطة الكح

جهاز السكسوليت ُجفف المستخلص باستخدام 
P0م50جهاز المبخر الدوار تحت درجة حرارة 

P  ،
ثم ُجفد المستخلص بجهاز التجفيد بالتبريد 

 ) .8للحصول على مسحوق للمستخلص (
 ) تم تحديد الطول الموجي للمستخلص

UV281-.283 nm)    بواسطة جهاز المطياف
 . uv.visوئي  الض

تم قياس المركبات الفعالة في المستخلص 
الكحولي لثمار نبات البمبر باستخدام جهاز 

HPLC    من نوعShimadz A6 نوع  و
 ) .  ODS CR18R )9العمود 

مكون من ماء ال  A:  الطورالمتحرك 
) حجم / 1-1000ايوني + حامض الفسفوريك (

 جحم . 
               :B  ايترايل مكون من أسيتون

) حجم / جحم 1-1000+ حامض الفسفوريك (
. 

برنامج مزج محاليل الطور المتحرك 
أثناء عملية الفصل خالل مروره في عمود 

-(20min),%15  الفصل  يتكون من 
30%,(25min)- 100%, (45min0) % 

0=B كل سرعة الطور المتحردو مع  
1ml/1min.. 

 
لتحليل الكيميائي التقريبي و النوعي 

 .ستخلص الكحولي لثمار نبات البمبر للم
تم تحليل الكيميائي وفق طريقة التحليل النوعي 

 الكيمياء التحليلية للمكونات الطبية  .
 

الكشف الكيميائي لبعض المكونات المواد 
الفعالة الموجودة في مستخلص ثمار نبات 

  . (10)البمبر
باستخدام كاشف   الكشف عن  التانينات :

هور راسب ابيض ت الرصاص بظخال
 .هيالمي

باستخدام كاشف ماير  الكشف عن القلويدات :
 بظهور راسب ابيض . 

عن طريق استخدام  الكشف عن الفلوفينات :
 محلول هيدروكسيد االمونيوم . 

عن طريق استخدام  الكشف عن الصابونيات :
 كلوريد الحديد . 

عن طريق استخدام  الكشف عن كالسيدات :
 محلول فهلنك .

 
 ارة الحيوانات المختبرية أد

 )) فأر ذكر من نوع 32استخدام (
Swiss albino)   ) أسبوع) وبوزن  5-8بعمر

غم ) وضعت في أقفاص  20-25تقريبي (
بالستيكية، تم تغذيتها بالعلف المركز والماء . و 

 قسمت الى اربع مجاميع كما يلي : 
 :  المجموعة األولى

حلول تتكون من (أربعة فئران) وأعطيت م
PBS  (محلول دارئ الفوسفات)  باليوم االول

والماء لمدة (ستة ايام ) و تم قتلها في اليوم 
السابع عن طريق فصل الفقرات العنقية  وتعتبر 

 السيطرة السالبة .
 المجموعة الثانية : 

تتكون من (أربعة فئران) و أعطيت مادة  
CClR4R ملغم / كغم في اليوم االول  3.2بتركيز

الفم وبعدها اعطيت الماء ( لمدة ستة عن طريق 
ايام ) و تم قتلها في اليوم السابع  عن طريق 
فصل الفقرات العنقية  وتعتبر مجموعة 

 السيطرة الموجبة .
 المجموعة الثالثة : 

تتكون هذه المجموعة من ( اثنا عشر فأرا )   
قسمت إلى ثالثة مجاميع  اعطيت محلول 

CClR4R طريق الفم  ملغم / كغم عن 3.2بتركيز
ساعات أعطيت المستخلص الكحولي  6وبعده 

 250،   100لنبات البمبر  بثالثة تراكيز هي (
ملغم /كغم) مستمرة لمدة  ستة أيام ويتم  350، 

قتلها في بداية اليوم السابع عن طريق فصل 
 الفقرات العنقية.  

 :المجموعة الرابعة 
تتكون هذه المجموعة من (اثنا عشر فارا) 

إلى ثالثة مجاميع  اعطيت المستخلص قسمت 
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الكحولي لنبات البمبر عن طريق الفم بثالثة 
ملغم /كغم )  350،  250،  100تراكيز هي (

  CClR4R لمدة ستة ايام وبعدها أعطيت المطفر
ساعات )  6ملغ /كغم بعد مرور ( 3.2بتركيز 

من نهاية أعطاء الجرعة الساد سة و يتم 
ابع عن طريق تشريحها في بداية اليوم الس

 فصل الفقرات العنقية  . 
 
 الدم  : عيناتتحضير 

قتلت الحيوانات عن طريق االزاحة العنقية و 
 أخذ الدم من قلب الفأره ووضع في أنبوبة

بواسطة جهاز نبذ المركزي   نبذ ابنروف . و
دقائق  10دوره / دقيقة  لمدة  3000بسرعة 

 في قياس  اإلنزيمات . واستخدم الراشح
 

 Alkaline  )  د مستوى و فعالية إنزيمتحدي
phosphatase) ( ALP): 

ان العينه المستخدمة في هذا االختبار هي 
 لتحديد فعالية انزيم  (Serum)المصل 

(Alkaline phosphatase ) (ALP)    
حيث تم استخدام اربعة انابيب  (11)واتبعت 

اختبار لكل نموذج تمثل االولى عينة النموذج 
Sample   الثانية ضابطة النموذج وSample 
blank   و الثالثة تمثل العينة القياسية

Standard  واخيرآ تمثل الرابعة العينه
وحضرت هذه   Reagent blankالضابطه 

النماذج تبعا لتعليمات المعتمدة في العدة 
المستخدمة لقياس األنزيم  ، مزجت االنابيب 

 دقائق ،  5جيدا ووضعت في مكان مظلم لمدة 
بعدها تم قياس الكثافة الضوئية للمحاليل على 

باستخدام جهاز  (510nm)طول موجي 
 المطياف الضوئي .

 
الدم (لتحديد مستوى و فعالية  محلولتحضير 

 . )GSTأنزيم 
تقتل الحيوانات عن طريق االزاحة العنقية و 
يأخذ الدم من قلب الفأره و يوضع في أنبوبة 

ة مانعه كماد (EDTA)أختبار يحتوي على 

نبذ بواسطة جهاز   و  المحلولللتخثر . مزج 
 10لمدة  3000rpmالطرد المركزي بسرعة 

.  (%0.9)بواسطة محلول ملح الطعام  دقائق
مل من الماء المقطر 1يترك الراشح ويضاف 

20-ثم يمزج جيدآ و يحفظ بدرجة ( P

0
P م) إلى

 . GST)حين استخدامه لقياس أنزيم (
 

 : GSTنزيم تحديد مستوى و فعالية أ
النموذج المستعمل هو نفس النموذج المحضر 

 – glutathioneالمستخدم لقياس فعالية أنزيم 
S- transfers  12(  ، وفق طريقة. ( 

 
االكسدة  (MDA)طريقة تقدير مستوى

 في مصل دم الحيوان :   الفوقية للدهون
قياس مادة المالون داي الديهايد التي هي من 

سدة الفوقية للدهون بالطريقة نواتج الثانوية لالك
اللونية المستخدمة و التي تعتمد على التفاعل 
بين مركب حامض الثايوباويثورك و المالون 
داي الديهايد ليعطي مركب لونيا على 

وقد   (nm532)امتصاص بطول موجي له هو 
 ) .13استخدمت طريقة (

 ,GST أخضعت نتائج مستويات اإلنزيمات
ALT ) (  ل الدم الكبد ومصفي  GST  وكذلك
MDA  إلى تحليل التباين باستخدام برنامج

لمعرفة اقل فرق  SAS) 2001اإلحصائي (
معنوي بين معدالت المجاميع تم استخدام تحليل 
Least Significant difference / LSD 

لمعرفة   (P ≤  0.05)عند مستوى احتمالية
الفروق المعنوية بين مستويات المعامالت 

 المختلفة .
 

 النتائج و المناقشة : 
 قياس أطياف االشعة فوق البنفسجية :

تم تشخيص الطول الموجي لمركب المستخلص  
الكحولي لثمار نبات البمبر بواسطة قياس 

و كان   (UV.Visible)الطيف الضوئي 
و   (283nm-281)الطول الموجي بحدود 

 ) يوضح ذلك . 1الشكل رقم  (
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 .(UV.Visible)وجي لمستخلص الكحولي لنبات البمبر  بواسطة جهاز ) يوضح الطول الم1شكل (
 

 
 : HPLCفحوصات 

عملية فصل مركبات  )2يبين الشكل رقم (
مستخلص ثمار  نبات  البمبر الكحولي بظهور 

) دقيقة 3.2مركب عند زمن احتجاز  هو (
بواسطة جهاز الكروماتوغرافي السائل العالي 

 . HPLC    (14) االداء

 

 
 

االداء للمستخلص الكحولي لثمار   الكروماتوغرافي السائل العالي  HPLC) يوضح الفصل بجهاز 2شكل رقم (
 . نبات البمبر 
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مستخلص لتقدير المكونات الكيمياوية ل
 الكحولي لثمار نبات البمبر :

) يبين المركبات الكيمياوية 1جدول رقم (
الموجودة في مستخلص الكحولي لثمار نبات 

بر حيث يحتوي على الكاربوهيدرات و البم
البروتينات حيث توفر احتياجات الجسم 
للسعرات الحرارية، و الطاقة الكافية لالستهالك 

البشري كما يحتوي على كمية قليلة من الدهون 
حيث تقلل  من االضطرابات القلبية و تصلب 

ضد الشيخوخة و إن الشرايين و السرطان و
عكاس على احتواء ارتفاع محتوى الرماد هو ان

 مستخلص ثمار البمبر على  العناصر النزرة
(16) ,(15).  

 
 ) يبين المركبات الكيميائية لمستخلص الكحولي ثمار نبات البمبر .1جدول رقم (

 S.D.  ± Percentage  mean المركبات

 0.41 ± 7.9 البروتين

 2.1 0.02  ± الدهون

 6.8 ± 0.18 الرماد

 59.1 ± 0.23 الكاربوهيدرات

 26.3 ± 0.01 األلياف

 
 

مستخلص لالكشف الكيميائي للمواد الفعالة  ل
 الكحولي لثمار  نبات البمبر :

) يوضح وجود القلويدات 2جدول رقم (
، و الصابونيات و الفالفونات و الكالسيدات في 
المستخلص الكحولي لنبات البمبر  ، و أن فعل 

المركبات التانينات يعود  على احتواءها لبعض 
الفينولية مثل حامض الكاليك و حامض التانيك 

لها القدرة على تحطيم اإلنزيمات  التي حيث
التي تشترك في تصنيع الحوامض االمينية 
الضرورية في زيادة االنقسام الخلوي . وكذلك 
فعل الصابونيات يعود الحتوائها على 

الكاليكوسيدات الصابونية حيث تمتلك مجاميع 
التي لها القدرة على إذابة طبقة  الهيدروكسيل

الدهون الموجودة في جدران الخلية حيث يؤثر 
على انتقائية جدار الخلية  مما يسهل دخول و 

. وقد (17)خروج المواد خالل جدار الخلية 
تعمل المركبات الثانوية األخرى الموجودة  
بقيمتها الطبية و نشاطها الفسيولوجي 

ية وكذلك كمضادات لاللتهابات و الحساس
مضادات للفيروسات و األورام السرطانية و 
كمضادات قوية ألكسدة وطاردة إلى الجذور 

 ) .18الحرة ، (

 : ثمار نبات البمبرل) يبين الكشف الكيميائي للمواد الفعالة لمستخلص الكحولي  2جدول رقم (
 النتيجة الفحص الكيمياوي

 + القلويدات

 + الصوبونيات

 + الفالفونات

 + لكالسيداتا

 + التانينات
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في كريات الدم  GSTمستوى فعالية أنزيم 
  . الحمر

نالحظ  (3) رقم وجدول )1رقم ( شكل من
في   GST  انخفاض في مستوى فعالية إنزيم

ملغم/ كغم من  100بعة رالمج مجموعةال
المستخلص الكحولي لنبات البمبر مقارنة مع 

 3.2 زبتركي CClR4R المجموعة المعاملة بمادة 
عة ﬞ◌  المجر مجموعةال في  ملغم / كغم . إما

 البمبر . مستخلص ملغم /كغم ) من250بـ(
ملغم / 100لوحظ انخفاض أكثر من مجموعة (

كغم ) وهذا دليل على فعالية المستخلص . 
ملغم 350( عة بـﬞ◌  المجر مجموعةالووجد في 

المستخلص انخفاض أكثر بالمقارنة / كغم ) من 
وهذا داللة على تأثير السابقتين تين مع المجموع

زيادة تركيز المستخلص على فعالية اإلنزيم 
GST  .  و جدول )1 رقم ( شكليالحظ من 

قد تزداد عند  GSTبان فعالية اإلنزيم  (3) رقم
 مقارنة مع المجموعة CClR4Rإعطاء مركب 

السالبة خالل فترة التجريع حيث توضح بان 
مركب رابع استخدام المستخلص قبل إعطاء 

كلوريد الكاربون هو أفضل منبعد مركب رابع 

كلوريد الكاربون الن الجسم يكون يحتوي على 
مواد مضادة لألكسدة و كذلك بأنها تساعد على 

ئج يتضح من النتا) .19زيادة مناعة الجسم(
اعاله بان المستخلص الكحولي  لنبات البمير  
له القابلية على تعزيز قوة المادة المزيلة 

الكسدة حيث تقلل من الجذور الحرة و تتحدد ل
األجسام الغريبة ( معها وبالتالي تثبيط تكوين 

والتي تأثر على تكون المادة الجذور الحرة)
أو تحول عدم  GSTاالساس لعمل أنزيم 

بواسطة تحفيز مختلف  حدوث سرطان
االشكال المتساوية من أنزيم كليتوثايونين فعالية

–S-  حاالت سرطان الكبد االنتقالي في حميع
) . هناك العديد من البحوث و التقارير 20(

التي تشير إلى أنواع مختلفة من أمراض 
السرطان منها سرطان المريء و العصارات 

على   هاالمعوية أي سرطان المعدة و تأثير
و لذا يجب  لحفاظ على  GSTفعالية أنزيم 

و كذلك  GSTتوازن معدل وجود أنزيم 
ويات أو مكونات أنزيم لمحافظة على محت

GST . 
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لمدة سبعة أيام  GST) يوضح تاثير تجريع المستخلص الكحولي لنبات البمبر على فعالية أنزيم 1الشكل رقم (
 . CClR4Rقبل وبعد اعطاء مركب 

A. ( ماء مقطر) السيطرة السالبة = 
=B السيطرة الموجبةCCIR4R  كغم .  ملغم 3.2بجرعة / 

C ملغم / كغم ) . (100= المستخلص بجرعة 
D ملغم / كغم ) . (250= المستخلص بجرعة 
E ملغم / كغم ) . (350= المستخلص بجرعة 
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لمدة سبعة أيام  GST) يوضح تأثير تجريع المستخلص الكحولي لنبات البمبر على فعالية أنزيم 3جدول رقم (
                                           .  CClR4Rقبل و بعدإعطاءه مركب 

 
 معاملة
 االنزيم

السيطرة السالبة 
 (ماء مقطر)

السيطرة الموجبة 
CClR4R  بجرعة

 ملغم / كغم 3.2

المستخلص 
 بجرعة

 ملغم / كغم)100(

المستخلص 
 بجرعة

 )ملغ / كغم250(

المستخلص 
 بجرعة

 )ملغم /كغم350(
U/ gHb       

GST 
قبل المعاملة 

 ccl4بمادة 

0.98± 0.06 2.2±0.03 1.86±0.01 1.59±0.03 1.3±0.05 

U/gHb       
GST 

بعد المعاملة 
 ccl4بمادة 

0.98 ±0.06 2.2±0.03 1.99±0.3 1.78± 0.02 1.5±0.5 

 . (P ≤  0.05) التحليل اإلحصائي 
 

  ALPمستوى فعالية أنزيم 
يتواجد في مناطق مختلفة من  (ALP)انزيم 

العظم و الكبد و  الجسم مثل االمعاء و نخاع
الكلية ولكن بتراكيز مختلفة و قليله مقارنة مع 

نزيمات االخرى . تتغير فعالية االنزيم بتغير الا
،  pH)درجة الحرارة و قيمة دالة الحموضة  (

وكذلك تركيز المادة االساس مع وجود المواد 
و (21) المنشطه أو المثبطة في وسط التفاعل 

نتائج (4) ول رقمو جد) 2رقم ( شكلالحظ في ي
دراسة تاثير ثالثة تراكيز مختلفة  من 

أنزيم   علىالمستخلص الكحولي لنبات البمبر 
ALP)   في دم الفئران المختبرية  قبل و بعد (

التجريع لفترة  سبعة أيام من التجريع لمعرفة 
خالل مدة التجريع مقارنة   CCLR4Rتاثير مادة 

لموجبة مع نماذج السيطرة السالبة و السيطرة ا
   (p<0.01)فوجد هناك فروقات معنوية عالية

نالحظ (4)وجدول رقم    (2)رقم شكل.من 
في   ALP  انخفاض في مستوى فعالية إنزيم

 ملغم /كغم ) من100المجرعة ب( مجموعةال
المستخلص الكحولي لنبات البمبر  مقارنة مع 

. إما عند  CClR4Rالمجموعة المعاملة بمادة 
 منملغم /كغم ) 250(ـب المجرعة مجموعةال

المستخلص فقد لوحظ انخفاضا أكثر من 

ملغم / كغم ) وهذا دليل على 100مجموعة (
فعالية المستخلص . ووجد في مجموعة 

المستخلص  من ملغم / كغم )350المجرعة بـ (
و 100انخفاضا أكثر بالمقارنة مع المجموعة (

ملغم /كغم ) وهذا داللة على تأثير زيادة  250
لمستخلص الكحولي لنبات البمبر على تركيز ا

.  مما يدل  (ALP) (22)نشاط و فعالية إنزيم 
على انه هناك تأثيرآ أكثر فعالية لمستخلص 
الكحولي نبات البمبر عند إعطاءه قبل مادة 
رابع كلوريد الكاربون (المستحث)  وليس بعد 
(المستحث) لفترة سبعة أيام  مما يدل على إن 

على مادة مضادة لألكسدة  الخاليا كانت تحتوي
قبل إعطاء المستحث . ALP و منشطة إلنزيم 

أن نبات البمبر يحتوي على مركبات فعالة لها 
القابلية على عدم حدوث أي ضرر للبروتينات 
التي تثبط اإلنزيمات التي تعمل معا لمنع حدوث 

اإلضرار الناجمة من عملية أكسدة محتويات  
و البروتينات و الخلية مثل األحماض النووية 

الدهون ومنها األنظمة التي تمنع حدوث أنواع 
هذه التفاعالت أو إزالتها قبل أن تسبب الضرر 

 لمحتويات الخلية .
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لمدة سبعة أيام  ALP) يوضح تاثير تجريع المستخلص الكحولي لنبات البمبر على فعالية أنزيم 2الشكل رقم (

 . CClR4Rاعطاء مركب قبل وبعد 
A. ( ماء مقطر) السيطرة السالبة = 

=B السيطرة الموجبةCCIR4R  ملغم / كغم .  3.2بجرعة 
C ملغم / كغم ) . (100= المستخلص بجرعة 
D ملغم / كغم ) . (250= المستخلص بجرعة 
E ملغم / كغم ) . (350= المستخلص بجرعة 
 

)  لمدة سبعة أيام  (ALPولي لنبات البمبر على فعالية أنزيم) يوضح تأثير تجريع المستخلص الكح4جدول رقم (
                                                                      .   CClR4Rقبل و بعد إعطاءه مركب 

 
 معاملة

السيطرة 
السالبة 

 (ماء مقطر)

السيطرة الموجبة 
CClR4R  3.2بجرعة 

 ملغم / كغم

المستخلص 
 بجرعة

 /كغم) ملغم100(

المستخلص 
 بجرعة

 ملغ / كغم)250(

المستخلص 
 بجرعة

 )ملغم /كغم350(
الفعاليةلنوعية 

 ± ALPألنزيِم 
الخطا القياسي 
وحدة   ملغم/ 

 بروتين
قبل المعاملة 

 ccl4بمادة 

44.4± 
0.13 69.2±0.03 65.8±2.1 56.9±0.8 45.13±1.0 

الفعالية النوعية 
 ALPألنزيم   

الخطا  ±
  القياسي وحدة 
 ملغم/ بروتين
بعد المعاملة 

 ccl4بمادة 

44.2 
±0.13 

69.2±0. 3 66.8±1.2 58.8± 0.71 50.8±1.6 

 . (P ≤  0.05) التحليل اإلحصائي 
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 MDA ستوى فعالية المالون داي الديهايد م
 في الدم الفئران المختبرية .

نتائج دراسة تاثير ثالثة  ونالحظ من 
ولي لنبات تراكيز مختلفة  من المستخلص الكح

البمبر على مستوى فعالية االكسدة الفوقية 
في دم الفئران المختبرية   (MDA)للدهون 

قبل و بعد التجريع بالمستحث لفترة  سبعة أيام 
خالل مدة التجريع   CClR4Rلمعرفة تاثير مادة 

مقارنة مع نماذج السيطرة السالبة و السيطرة 
ن .م  الموجبة فوجد هناك فروقات معنوية عالية

نالحظ انخفاض (5)و جدول رقم ) 3( رقم شكل
  MDA)في مستوى لالكسدة الفوقية للدهون (

 ملغم /كغم ) من100المجرعة بـ( مجموعةالفي 
المستخلص مقارنة مع المجموعة المعاملة بمادة 

CClR 4R  المجرعة بـ مجموعةال في. إما 
المستخلص فقد لوحظ ملغم /كغم )  من 250(

ملغم / كغم ) 100وعة (انخفاضا أكثر من مجم
ولوحظ وهذا دليل على فعالية المستخلص .

انخفاضا معنويا أعلى في المجموعة المجرعة 
بالمقارنة  ملغم / كغم ) من المستخلص 350(بـ

ملغم /كغم ) وهذا  250و 100مع المجموعة (

داللة على تأثير زيادة تركيز المستخلص 
الكحولي لنبات البمبر على نشاط و فعالية 

.  MDA  (23))(  الكسدة الفوقية للدهون ل
مما يدل على انه هناك تأثيرآ لمستخلص 
الكحولي نبات البمبر أكثر فعالية عند إعطاءه 

قبل مادة رابع كلوريد الكاربون (المستحث)  
وليس بعد (المستحث) لفترة سبعة أيام  مما يدل 
على إن الخاليا كانت تحتوي على مادة 

لألكسدة و منشطة لستهالك الفالفينات المضادة 
بعد إعطاء المستحث .ان    MDA الدهون

تجريع الحيوانات المختبرية بالمستخلص 
الكحولي  لنبات البمبر يالحظ  انخفاض في 

االمر الذي يؤكد على دوره   MDAمستوى 
كمادة مضادة لالكسدة الحتوائه على   )24(

مواد فعالة لها قابلية وفاعليته عالية في تقليل 
لجذور الحرة بنسبة ملحوظة حيث وجد بان ا

هي  CCl4اعطاء المستخلص قبل مادة المطفر
  CCl4افضل من اعطاءه بعد مادة المطفر

 )3رقم ( شكلوهذه ماتشير لها النتائج في 
 .  (5)وجدول رقم 
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لمدة سبعة أيام  MDAلبمبر على فعالية أنزيم ) يوضح تاثير تجريع المستخلص الكحولي لنبات ا3الشكل رقم (

 . CClR4Rقبل وبعد اعطاء مركب 
A. ( ماء مقطر) السيطرة السالبة = 

=B السيطرة الموجبةCCIR4R  ملغم / كغم .  3.2بجرعة 
C ملغم / كغم ) . (100= المستخلص بجرعة 
D ملغم / كغم ) . (250= المستخلص بجرعة 
E غم ) .ملغم / ك (350= المستخلص بجرعة 
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)  لمدة سبعة  (MDA) يوضح تأثير تجريع المستخلص الكحولي لنبات البمبر على فعالية أنزيم5جدول رقم (
                                                                 .  CClR4Rأيام قبل إعطاءه مركب 

 معاملة
السيطرة 

السالبة (ماء 
 مقطر)

السيطرة الموجبة 
CClR4R  بجرعة

 ملغم / كغم 3.2

المستخلص 
 بجرعة

 ملغم / كغم)100(

المستخلص 
 بجرعة

 )ملغ / كغم250(

المستخلص 
 بجرعة

 )ملغم /كغم350(
 MDAفعالية 

الخطا القياسي ±
(nmol/l) 

فبل المعاملة 
 ccl4بمادة 

10.57± 
0.16 

28 .59±0.92 17.8±0.4 16.8±0.4 15.13±0.04 

 MDAفعالية 
الخطا القياسي ±

(nmol/l) 
د المعاملة بع

 ccl4بمادة 

10.57 
±0.16 28.95±0. 92 20.1±0.1 18.8± 0.25 17.0±0.42 

 . (P ≤  0.05) التحليل اإلحصائي 
 
 : اتالستنتاجا

توضح نتائج الدراسة إن التراكيز العالية 
لمستخلص الكحولي لنبات البمبر لها فوائد ذات 

ينصح لتالفي اآلثار الصحية  قيمة عالية  لذلك
مادة رابع  ة التي تسببها الملوثات ومنها السلبي

كلوريد الكاربون ألنه يحتوي على مركبات 
وكذلك مواد فعالة اساسية للسيطرة  فالفونية

) وكذلك أنزيم ALPعلى فعالية كل من أنزيم (
)GST و االكسدة الفوقية للدهون ((MDA) 

في مصل دم الحيوان المختبري قبل و بعد 
 .بع كلوريد الكاربونأعطاء مادة  المستحث را
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 Pseudomonas fluorescenesبخليط البكتريا  تأثير تبليل التربة
 في مقاومة فيروس موزائيك الخيار  Bacillus subtilisو

 ليلى جبار صبر و ميسر مجيد جرجيس

 جامعة بغداد –كلية الزراعة 

ل استحثاث مقاومة نباتات الطماطة كعوام B. subtilisو P. fluorescensهدفت الدراسة الى تقويم كفاءة كال من البكتريا الخالصة: 
وتضمنت  تحت ظروف البيت الزجاجي. بطريقة تبليل التربةعند استعمالها   Cucumber mosaic virus ضد فيروس موزائيك الخيار

مصابة  التجربة التشخيص الحيوي باستخدام النباتات الكاشفة والتشخيص المصلي والذي أظهر تفاعال موجبا للعينات من نباتات طماطة
، وظهرت خطوط ترسيب بين الحفر  Immunostripبالفيروس مع مصل مضاد وحيد النسيلة خاص بالفيروس باعتماد االشرطة المناعية 

 sumsunالحاوية على المصل المضاد لعزلة الفيروس قيد الدراسة وتلك الحاوية على مستخلص نبات الطماطة ، خيار ، تبغ صنف 
أظهرت النتائج وجود تأثيرات معنوية للعوامل المذكورة في في خفض نسبة وشدة باراالنتشار المناعي المزدوج، والمعداة بالفيروس في اخت

كفاءة  المرض وزيادة في معايير النمو لنباتات الطماطة المدروسة قياساً الى معاملة المقارنة  والمعداة بالفيروس بمفرده. بينت النتائج وجود
بعد أربعة ايام من العدوى بالفيروس في خفض نسبة تبليل التربة عند  B. subtilisو P. fluorescensبكتريا عالية لخليط معلق نوعي ال

بعد يومين من  تبليل التربةعلى التتابع.  وادت معاملة الخلط بمعلق نوعي البكتريا بطريقة  % 16.67% و 8.33وشدة االصابة إذ بلغت 
% . واعطت معاملة الخلط بنوعي البكتريا 76.52تضاعف الفيروس في اختبار اليزا إذ بلغت  التبليل دوراً في إعطاء أعلى نسبة منع

حيث كان التغير في االمتصاص الضوئي / دقيقة/ غم وزن  Peroxidase زيادة في فعالية  إنزيم والعدوى بالفيروس بعد يومين من التبليل 
 التتابع. على 61.40و  78.253يوماً من العدوى بالفيروس 30و  15بعدطري 

والتي  PALأعلى زيادة في فعالية انزيم الـ خليط نوعي البكتريا والعدوى بالفيروس بعد يومين من التبليل بمعاملة تبليل التربة أعطت و
 مايكروغرام حامض سيناميك /ساعة / غم وزن.   1.456و 2.311بلغت 
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Effect of soil drench in mixture of Pseudomonas 
fluorescens and Bacillus subtilis for resistance 

cucumber mosaic cucumovirus 
 

Layla J. Sabier and Mysir M.Jarjees 
 

College of Agriculture ,University of Baghdad 

Abstract: The aim of this study was to evaluate the efficiency of biotic agents Pseudomonas 
fluorescens, Bacillus subtilis  in inducing resistance in tomato plants super queen cultivar against 
cucumber mosaic virus (cmv) under greenhouse conditions. The experiment included the identification of 
cmv depending on biological  methods such as using indicator plants, cowpea Vigna unigutate , cucumber 
Cucumis  sativus, Chenopodium amaranticolor, tobacco var . Samsun and Xanthi in addition to 
serological test. Results of serological test was showed positive reaction between samples which taken 
from infected tomato plants with cmv polyclonal antiserum as demonstrated by Immunostrip – ELISA. 
Double diffusion test was also resulted in positive reaction where precipitin lines were occurred between 
the wells which contain the antiserum cucumber mosaic virus and those containing sap extracted from 
infected tomato, cucumber and tobacco cultivar Samsun with virus isolate. Results of biological and 
serological test revealed that the virus isolate represents cucumber mosaic virus isolate. . Results of this 
work were indicated that induce resistance agents caused decreased in disease percentage and severity, 
while the growth parameters were increased compare with control treatment which inoculated with the 
virus only. The use of mixture of P. fluorescens and B. subtilis by the means of soil drench after 4 days of 
virus inoculation was decreased the incidence and severity percentage of viral infection to 8.33% and 
16.67%respectively. The best treatment was soil drench of the mixture suspension of both bacteria and 
inoculation of virus after 2 days of soil drench was caused high inhibition activity of virus (cmv) 
multiplication as demonstrated by ELISA absorbance values 76.52. The best treatment was soil drench of 
the mixture suspension of both bacteria and inoculation with the virus after 2 days of soil drench was 
caused significant increased in the activity of peroxidase after 15 and 30 days of virus inoculation was 
78.253 and 61.40 respectively , on the other hand the use of mixture of both bacteria by the means of soil 
drench and inoculation of virus after 2 days of the treatment gave significant increase in the  activity of 
PAL enzyme after 15 and 30 days of virus inoculation which was gave 2.311 and 1.456% respectively. 

Keywords: Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, PAL enzyme 

 
 المقدمة

يعد محصول الطماطة من بين أكثر 
محاصيل الخضر أهمية من الناحية الغذائية في 

؛ وتصاب نباتات الطماطة  والعالمالعراق 
بالعديد من المسببات المرضية وفي مقدمتها 

، إذ تحتل االمراض  [ 27]الفيروسات
الفيروسية مكانة خاصة من بين مسببات 

لطماطة بسبب انتشارها الواسع امراض نبات ا
عالمياً ولما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة 

انتاجية محصول  وتاثيرها في تدهور وتدني
الطماطة فقد تصل في حالة شدة االصابة العالية 

، وحددت نسبة الخسائر  [ 26]%100الى نسبة 
في محصول الطماطة نتيجة االصابة بالمسببات 

من انتاجية   25%-15الفيروسية مابين 
، ونتيجة تزايد هذه  [ 22]المحصول في العالم

الخسائر في المحصول وعدم وجود مبيد 
فايروسي وقائي يوفر حماية للنباتات ضد 
الفيروسات والسيما تلك التي تنقل بالحشرات 
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بطريقة غير باقية كفيروس موزائيك الخيار إذ 
تقوم الحشرة باكتساب الفيروس ونقله في 

. لذا برزت أهمية وضع [ 26]ثواني
استراتيجيات بديلة عن مقاومة نواقل االمراض 
الفيروسية تقوم على أساس على استحثاث 
الدفاعات الذاتية داخل النباتات ولهذا فقد تكثفت 
جهود الباحثين في ايجاد مثل هذه الطرائق ومنها 
المكافحة االحيائية باستعمال احياء دقيقة مضادة 

، [ 20,11]ايزا والبكترياكالفطريات والمايكور
وحظيت البكتريا المعزولة من جذور النباتات 
باهتمام كبير من قبل الكثير من الباحثين 
كمحفزات للنمو وعنصراً من عناصر المكافحة 
االحيائية لمسببات أمراض النبات اطلق عليها 
Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria PGPR) ووجد أن معظمها (
 Bacillusو Pseudomonasن يعود للجنسي

وتُعزى كفاءة هذه البكتريا الى التنافس مع 
المسببات المرضية على المواد الغذائية لقابليتها 

 Siderophoresعلى النمو السريع وأنتاجها 
وكذلك أنتاجها المضادات الحياتية ضد  HCNو

المسببات المرضية فضالً عن أفرازها ألنزيمات 
 – B – 1,3و Chitinaseمحللة مثل 
glucanase وPeroxidase [ 12,16]وPR 
– Proteins ووجد أن المركب .Lipopoly 
saccharide )Lps المعزول من البكتريا (P. 

 fluorescens   ال يقل فعالية عن البكتريا الحية
في تحفيز المقاومة،  ووجدت طفره في البكتريا 

P.  fluorescens  تفتقر الى السلسلة االنتيجية
O-antigenic  منLps  فقدت قدرتها على

وهذه  ISRتحفيز المقاومة الجهازية المستحثة 
يمثل أحد  Lpsالمعطيات تُشير الى أن مركب 

في  ISR المحددات الرئيسية في تحفيز
 .P. واستعملت البكتريا[ 18]النبات

fluorescens  وB.subtilis  كعوامل استحثاث
 مقاومة  في النباتات ضد فيروس موزائيك
الخيار،  وأدت الى خفض نسبة وشدة االصابة 

، إن استخدام خليط  متوافق [ 10,5] بالفيروس
يمكن أن  PGPRومناسب من سالالت الـ 

يستحث مستوى عالي من المقاومة وتوفير طيف 
واسع من الحماية للنبات وتفعيل المقاومة 

المستحثة ضد مختلف المسببات المرضية قياساً 
للساللة، وان الخليط المتوافق باالستعمال المفرد 

يمكن أن يحفز ايضاً دفاعات النبات مثل انزيم 
Peroxidase  وLignification  ،

Superoxide dismutase  أو المركبات
الفينوليه بمستوى أعلى من االستخدام المفرد 

،  فقد استخدم PGPR [15 ]لساللة من نوع 
 :الباحثان المذكوران خليطاً  من السالالت هي

IN937b) (B.  subtilis +N937ab) 
(B.  amyloliquefaciens  ،pumilus 

(SE34)   B.   +IN937b)  ،SE49  +
IN937b  وINR7  (B.  subtilis  +(T4)   

B. pumilus  في  استحثاث مقاومة جهازية
ضد العديد من المسببات المرضية ومنها 

في نباتات الخيار باستخدام  CMVفيروس
فردة  والمتكاملة  للسالالت المعامالت الم

وحدة   10⁸مل/ اصيص تركيز 100باضافة 
 .Pتكوين مستعمرة / مل . واستخدمت البكتريا

fluorescens  في حماية نباتات البطيخ من
وبمعاملتين غمر  CMVاالصابة بفيروس 

مل 100ساعة و  تبليل التربة بـ  24البذور لمدة 
10P×4من المعلق البكتيري   وبتركيز 

9
P حدة و

تكوين مستعمرة/ مل ثم العدوى في مرحلة 
األوراق األولية  فوجد أن قيم االمتصاص 

أيام من التلقيح  10بعد  ELISAألختبار 
لمعاملة غمر البذور  و   0.160بالفيروس كانت 

في معاملة تبليل التربة ونسبة التثبيط  0.298
% على التوالي  قياساً   بـ 86.55% و74.14
 . [6]اتات غير المعاملة في النب  1.190

 المواد وطرائق العمل مصدر الفايروس

جمعت عينات من اوراق نباتات الطماطة  
التي تظهر عليها اعراض الموزائيك واعراض 
الورقة الشريطية من مشاتل منطقة الكريعات/ 
بغداد، اجريت عدوى بعصير مستخلص من هذه 
العينات على نباتات اللوبيا التي تستجيب 

بة للفيروس بتكوين بقع موضعية متنخرة لالصا
للتاكد من وجود الفيروس، كما اعيدت نباتات 

 طماطة ونباتات خيار. 
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 تشخيص الفايروس :

النباتات الكاشفة استعمل في تشخيص  -أ
 الفايروس النباتات الكاشفة االتية:

صنف  Vigna  unguiculataاللوبيا 
Black eye الخيار ،Cucumis  sativus 

L. ف صنBeit – Alpha الطماطة ،
Lyopersicon  esculentum Mill 

  Nicotiana، التبغ Super Qeenصنف 
tabacum CV. Samsun ،Nicotiana 

 tabacum CV. Xanthi نباتات ،
  Chenopodiumالزربيح 

amaranticolor إذ عقمت مجموعة من .
سم 22االصص البالستيكية ذات قطر 

كلورات سم باستعمال هايبو20وارتفاع 
% ثم غسلت جيداً بالماء 30الصوديوم 

الزالة اثار الهايبوكلورات. ملئت االصص 
 1:1بخليط من تربة مزيجية وبتموس بنسبة 

معقم بواسطة غاز بروميد المثيل 
Pغم/م500(

3
P وزرعت نباتات االختبار في (

البيت الزجاجي التابع لقسم وقاية النبات/ 
 جامعة بغداد.  –كلية الزراعة 

تم الحصول على المصل  لطرائق المصلية:ا -ب
مختبر  –المضاد من الدكتورة صفاء قمري 

المركز الدولي للبحوث  –الفايروسات 
الزراعية في المناطق الجافة 

)ICARDA([  اختبار االنتشار واجري
 Double Diffusionالمناعي المزدوج 

Test] واستعملت اشرطة مناعية 
Immunostrip – ELISA  تحوي مصل 

، والمجهز من CMVمضاد لفايروس 
االمريكية،  – biofords Agdiaشركة  

واجري االختبار حسب طريقة العمل 
الموصى بها من قبل الشركة المجهزة والتي 

غم من العينات 0.15تتلخص باالتي: وضع 
النباتية المراد فحصها والتي يشك باصابتها 
في الكيس الحاوي على محلول دارئ 

ت جيداً بوساطة مدقة االستخالص وسحق
، غمرت نهاية الشريط Pestleهاون 

)Flash Kits المعاملة بالمصل المضاد (
سم في الكيس الحاوي على  0.5لمسافة 

محلول العينة المراد اختبارها، وسجلت 
دقيقة وهو الوقت  30 – 15النتائج بعد 

الالزم لحدوث التفاعل. كررت الخطوات 
 اعاله مع مستخلص من نبات سليم

تقويم فعالية تبليل التربة ببعض للمقارنة.
عوامل استحثاث المقاومة في نباتات 
الطماطة المعداة بفيروس موزائيك الخيار 
في نسبة وشدة االصابة بالفيروس تحت 

 ظروف البيت الزجاجي.

استعمل في التجربة نباتات لوبيا بمرحلة 
نمو ورقتين حقيقتين وبطريقة تبليل التربة 

بشكل مزرعة سائلة  P. fluorescensبالبكتريا
KB  10×1ساعة وبتركيز  48بعمرP

9
P  وحدة)

مل/  200تكوين مستمرة / مل) وبمعدل 
 2اصيص حدول جذور نباتات اللوبيا وبعمر 

بشكل مزرعة  .subtilis B اوراق حقيقية و
10P×6ساعة وبتركيز  48بعمر  KBسائلة 

7
P 

مل/  200(وحدة تكوين مستعمرة/ مل) وبمعدل 
 2حدول جذور نباتات اللوبيا وبعمر اصيص 

أيام من العدوى  4و 2اوراق حقيقية قبل وبعد 
 الصناعية بالفيروس .

وقد تم  تحضير اللقاح الفايروسي الذي 
استخدم في العدوى الصناعية من اوراق طماطة 
مصابة بفيروس موزائيك الخيار وذلك بسحق 

غم من االوراق القمية لنبات الطماطة المصاب 1
مل من محلول دارئ  4فيروس مع بال

Pسم49االستخالص الفوسفاتي (

3
P  منKHR2RPoR4R 

Pسم51مع 

3
P  منNaR2RHPoR4R  0.01تركيز 

،  [21]مبرد  pH = 7موالري بدالة حامضية 
تم تمرير العصير المستخلص من  خالل طبقتين 
من قماش الململ واعتماد الراشح لقاحاً 

للفايروس، ثم مسحت اوراق نباتات االختبار  
للقاح الفايروسي بعد تحضيرها بمادة با

مش،  ورشت النباتات  600الكاربوراندم 
دقيقة من  2 – 1الملقحة بالماء المقطر  بعد 

العدوى . نفذت التجربة في البيت الزجاجي 
 –كلية الزراعة   -التابع الى قسم وقاية النبات
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جامعة بغداد وبثالثة مكررات وفق التصميم 
ة وحللت   النتائج االحصائي التام التعشي

احصائيا ،  وتمت متابعة التجربة وتسجيل 
البيانات الخاصة بالمعامالت والتي هي تطور 
اعراض االصابة على النباتات والنسبة المئوية 

 لالصابة وشدة االصابة . 

وجرت متابعة ظهور االعراض وشدتها 
على النباتات المعاملة ومتابعة تضاعف 

معاملة باستعمال اختبار الفايروس في  النباتات ال
 ELISA) Enzyme-Linkedتقنية اليزا 

Immunosorbent Assy وتم اعتماد مدرج ،(
من ستة درجات لتقييم  تطور االعراض 
الظاهرة على النباتات حسب ما اشار اليه 

 وعلى النحو االتي: [30]

  = موزائيك طفيف 2، = ال توجد اعراض  0
=  6 ، = موزائيك شديد على االوراق 4

= موزائيك شديد  8، موزائيك والتفاف االوراق 
= موزائيك شديد  10، والتفاف شديد االوراق 

 .والتفاف االوراق مع تشوهات

 

 )= Y )Disease severity% شدة المرض 

 

وتم تقيم النتائج باالعتماد على تقدير فعالية 
  (PAL)  وPeroxidase   )PODانزيمي الـ

Phenylalanine ammonia Lyase   في
 . [ 10]النباتات المعاملة وغير المعاملة 

 النتائج والمناقشة

  Superأستجابت نباتات الطماطة صنف 
Queen ت للعدوى بمستخلص من أوراق نباتا

الطماطة  التي يشك باصابتها بالفايروس بظهور 
اعراض موزائيك على االوراق وتحولها الى 
شكل شريطي بعد مرور اربعة أسابيع من 

وظهرت على اوراق الخيار ). 1(شكل العدوى
المعداة ميكانيكياً   Beit –Alpha صنف

بمستخلص من أوراق نباتات الطماطة المصابة 
خضراء على بالفايروس، مساحات صغيرة 

أيام من 10 األوراق الحديثة النمو بعد مرور 
أجراء العدوى بالعصير، تطورت الى اعراض 
موزائيك على جميع أوراق النبات المصاب 

وظهرت على أوراق نباتات ). 2(شكل االوراق 
 Blackصنف   Vigna unguiculataاللوبيا 
Eye  المعداة بمستخلص من اوراق نباتات

ايروس، بقعاً موضعية طماطة مصابة بالف
متنخرة مختلفة االحجام بعد مرور ثالثة اسابيع 

من العدوى ولم تتطور هذه البقع الى اصابة 
في حين هذه االعراض التتفق مع جهازية، 

في ظهور أعراض جهازية تمثلت  2] [ماذكره 
بشفافية العروق ثم تطورت الى تبرقش اصفر 

ات . واستجابت نبات على جميع أوراق النبات
 Chenopodium amaranticolorالزربيح 

للعدوى بعصارة اوراق نباتات الطماطة 
المصابة بالفايروس، بظهور بقعا موضعية 
صفراء صغيرة الحجم بعد عشرة أيام من 
العدوى ثم تطورت الى بقع موضعية ميتة مع 

 3] [عدم ظهور أي اعراض جهازية اال ان 
لى ذكر ان البقع الموضعية الصفراء ظهرت ع

االوراق بعد يومين من العدوى ولم تتطور الى 
بقع موضعية ميتة. وظهرت على أوراق نباتات 

المعداة بعصارة من  Samsunالتبغ صنف 
أوراق نباتات طماطة مصابة بالفايروس 
أعراض توضح العروق بعد مرور اسبوعين 
من العدوى  اعقبها ظهور أعراض موزائيك 

نباتات التبغ  على األوراق الحديثة. واستجابت
للعدوى بمستخلص من أوراق Xanthi صنف 

نباتات طماطة مصابة بالفايروس بظهور 
أعراض موزائيك بعد مرور ثالثين يوما من 
العدوى وهذه االعراض تؤكد نتائج مسبقة 

 )  6×6)+...+(عدد النباتات في الدرجة 1×1) +(عدد النباتات في درجة0× 0عدد النباتات في الدرجة(
  10×الكلي)  عدد نباتات(
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سجلت على النباتات الكاشفة أعاله بعد العدوى 
   5 ]،4,2 [بفايروس موزائيك الخيار

أظهرت نتائج االختبارات المصلية :
 Immunostrip ELISAاالختبار المصلي 

  Lycopersiconاحتواء نباتات الطماطة 
esculentum   على فايروس موزائيك الخيار

CMV إذ ظهرت حزمة ،Band  على االشرطة
المناعية الحاوية على المصل المضاد لفايروس 

CMV  مما يشير الى وجود الفايروس، ولم
االشرطة المعاملة  تظهر مثل هذه الحزمة على

) ، وهذه 3طماطة سليم (شكلبمستخلص نبات 
. وظهرت ] [2,3,6النتائج تتفق مع ماذكره 

خطوط ترسيب بين الحفر الحاوية على المصل 
وتلك الحاوية على  CMVالمضاد لفايروس 

عصارة نباتات طماطة، خيار، التبغ صنف 
Samsun  المعداة بالفايروس ولم يظهر خط

لحفر الحاوية على المصل الترسيب بين ا
المضاد للفايروس وتلك الحاوية على عصارة 
نباتات سليمة في اختبار االنتشار المناعي 

 .   Double  Diffusion Testالمزدوج 
 

 

 

 

 

 
 

  cmvاعراض الورقة الشريطية التي يسببها فايروس: )1( شكل

 

 

 
 

 

 cmv بها فايروساعراض الموزائيك على اوراق الخيار التي يسب: )2شكل (
 

 
 

 والنباتات السليمة CMV ) تفاعل االشرطة المناعية مع مستخلص النباتات المصابة بفايروس 3شكل (
 A. التفاعل مع مستخلص نبات طماطة سليم : 
B .التفاعل مع مستخلص نبات طماطة مصاب بالفايروس: 

 
تقويم فعالية تبليل التربة ببعض عوامل 

نسبة وشدة االصابة استحثاث المقاومة في 
 بفايروس موزائيك الخيار.

أظهرت نتائج التجربة الموضحة في 
) أن المعامالت جميعها وفرت حماية 1الجدول (

جيدة لنباتات الطماطة من األصابة بفيروس 
موزائيك الخيار إذ بلغت نسب األصابة 
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 .P بالفيروس عند  تبليل التربة بالبكتريا
fluorescens  وB. subtilis خليطيهما معاً و

ثم تلقيح  نباتات الطماطة بمستخلص عصير 
النبات المصاب بفيروس موزائيك الخيار بعد 

 ، 41.69، 33.33يومين من تبليل التربة 
على التتابع. وبلغت شدة االصابة %16.69

% 18.33، 30.17، 28.38للمعامالت نفسها  
على التتابع. ولم تختلف هذه المعامالت معنوياً 

ا البعض. كما بلغت نسب االصابة عن بعضه
و  P.  fluorescens عند تبليل التربة بالبكتريا 

B.  subtilis وخليطهما معاً بعد يومين من 
تلقيح نباتات الطماطة بعصير النبات المصاب 

% على 25،  33.38 ،50.04بالفيروس 
التتابع. وبلغت شدة االصابة ولنفس المعامالت 

لتتابع.  وقد ا على20.02، 33.38، 40.96
اختلفت شدة االصابة معنوياً في معاملة تبليل 
التربة بخليط نوعي البكتريا عما هو عليه عند 
تبليل التربة بأحد نوعي البكتريا على انفراد.  
  كما لم تختلف معامالت تبليل التربة بالبكتريا

P.  fluorescens  أو B.  subtilis  أو
تلقيح نباتات  خليطيهما معاً قبل أربعة أيام من

الطماطة بعصير النبات المصاب بالفيروس 
بنسب وشدة األصابة عن معامالت تبليل التربة 
قبل يومين من تلقيح النباتات بعصير النبات 
المصاب بالفيروس،  ولكنها اختلفت معنوياً عن 
معاملة المقارنة بوجود الفيروس في نسبة 

 %. 76.67% وشدة االصابة  91.69االصابة 

في معامالت العدوى بعصير الفيروس  أما
قبل اربعة أيام من تبليل التربة بنوعي البكتريا 
كالً على انفراد او خليطهما معاً فلم تختلف 
نتائجها معنوياً عن معامالت تبليل التربة قبل 

العدوى باربعة أيام في نسب االصابة.  
وأظهرت النتائج ان شدة االصابة بحالة المعاملة 

أختلفت معنوياً عن   .subtilis Bبالبكتريا 
) 1% (جدول 40المعامالت االخرى إذ بلغت 

في حين  كانت شدة االصابة عند تبليل التربة 
% وفي    P. fluorescens  21.71بالبكتريا  

حالة خليط نوعي البكتريا مع بعضهما 
16.67.% 

أظهرت النتائج أن أضافة نوعي البكتريا 
بصورة خليط أدى  كال على انفراد أو أضافتها

إلى  تحسين معايير نمو نباتات الطماطة 
المدروسة إذ تفوقت معنوياً معاملة تبليل التربة 

 B.  subtilis و fluorescens  .Pبالبكتريا  
عند خلطهما معاً بعد يومين وأربعة أيام من 
العدوى بالفيروس على بقية المعامالت في زيادة 

تي كانت ارتفاع النبات بوجود الفيروس ال
سم تلتها معاملتي تبليل التربة  34.50،  34.06

والعدوى   P.  fluorescensبالبكتريا
وبعد يومين من  بالفيروس قبل أربعة أيام

العدوى بالفيروس إذ بلغت أرتفاعات النباتات 
سم قياساً بارتفاع النباتات في  33.83 ،33.21

معاملة المقارنة بوجود الفيروس والذي بلغ 
. كما وجدت فروقاً معنوياً 4)شكل (م س 14.06

بين  ارتفاع النباتات السليمة وغير المعاملة 
بالبكتريا وارتفاع النباتات المصابة وغير 

 المعاملة بالبكتريا  ايضاً.

وكان لتبليل التربة بالبكتريا تأثيراً في 
زيادة عدد أفرع النباتات فقد بينت النتائج (جدول 

 .P.    fluorescens P) ان أضافة كل من 1
أو كليهما بصورة خليط ومن   B.  subtilisو 

دون تلقيح النباتات بالفيروس قد أدى الى زيادة 
 ،  9.27معنوية في عدد أفرع النبات إذ بلغت

فرع/النبات الواحد قياساً بمعاملة  8.44،10.15
المقارنة ومن دون وجود الفيروس والتي بلغت 

لوحظ وجود  فرع/ النبات الواحد.  كما 6.35
فروقات معنوية في جميع معامالت تبليل التربة 
والعدوى بعصير النباتات المصابة بالفيروس 
مما يؤشر التأثير األيجابي للبكتريا المستعملة في 
هذه الدراسة. إن هذه النتائج تؤكد التأثيرات 
السلبية للفيروس كمسبب مرضي من جهة 

أستحثاث ولفعالية عوامل المكافحة االحيائية في 
المقاومة في نبات الطماطة مما أدى الى خفض 
نسبة االصابة وشدتها فضالً عن دورها في 
تحسين معايير النمو لنبات الطماطة من جهة 

 .P اخرى. إن معاملة خليط نوعي البكتريا 
fluorescens  وB. subtilis   ودورها في

حماية النبات من االصابة بفيروس موزائيك 
هذا الخليط في تحسين معايير نمو الخيار وأهمية 
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النباتات يدل على عدم وجود تأثيرات سلبية أو 
تضاد بين العاملين المستعملين في هذه الدراسة 
مما جعل فعلهما تآزري تجاه التأثيرات االيجابية 

 لحالة النبات. 

وهذا ماأثبتته دراسات الكثير من الباحثين 
بية بين الذين أشاروا الى وجود حالة تداخل إيجا

  B. subtilisو  P. fluorescensالبكتريا  
وأشاروا الى دور عالقة التداخل هذه في خفض 
نسبة االصابة بفيروس موزائيك الخيار وتحسين 

 .  [28,14,9]معايير النمو

تباين تأثير المعامالت في الوزن الطري 
والجاف للمجموع الخضري، فقد بلغ الوزن 

تبليل التربة  الطري  لنباتات الطماطة عند
  B.  subtilisو P.  fluorescens بالبكتريا 

وخليطهما معاً ثم العدوى بعصير النبات 
، 11.62، 11.26المصاب بالفيروس بعد يومين 

غم / نبات على التتابع. وبلغ الوزن 12.50
 3.73، 3.60 ،  3.69الجاف للمعامالت نفسها 

غم / نبات على التتابع. وباختالف معنوي عن 
املة العدوى بعصير النبات المصاب مع

بالفيروس بمفرده إذ بلغ الوزن الطري والجاف 
 غم/ نبات. 1.72غم / نبات و  5.75فيها 

  .Pكما ان اضافة كل من البكتريا 
fluorescens  وB.  subtilis  أو خليطهما الى

التربة والعدوى بالفيروس بعد يومين من تبليل 
لوزن الطري التربة قد أدت الى زيادة في ا

غم/ نبات  8.80،  8.74، 4.64 والذي  بلغ 
على التتابع. وبلغ الوزن الجاف لنفس المعامالت 

غم/ نبات على التتابع. اما   3.44، 3.42، 2.94
معامالت العدوى بعصير النبات المصاب 
بالفيروس قبل أربعة أيام من تبليل التربة 

لم بالبكتريا كال على انفراد أو بخليطهما معاً 
تختلف نتائجها معنوياً عن معامالت تبليل التربة 
قبل العدوى بأربعة أيام في الوزن الجاف 
والطري.  كما لوحظ وجود فروقات معنوية عند 
اضافة كال من البكتريا أو خليطهما معاً ومن 
دون تلقيح النباتات بالفيروس والتي كان فيها 

غم/  15.44، 13.42، 13.22الوزن الطري 
نبات على التتابع.  وبلغ الوزن الجاف 

غم/   4.27،4.39 ، 4.36للمعامالت نفسها 
نبات على التتابع قياساً بمعاملة المقارنة ومن 
دون وجود الفيروس إذ بلغ الوزن الجاف 

غم/  1.93غم/ نبات و  8.28والطري فيها 
نبات.  ويعتقد أن  سبب ذلك قد يرجع لوجود 

رة على سطح الجذور البكتريا بأعداد كبي
وبوجود إفرازات الجذور التي تمثل وسطاً 
غذائياً مالئماً لنمو البكتريا اضافة الى إنها تحفز 

النبات ألنتاج مواد تعمل على تحفيز مقاومة  
و  acid  Salyclicجهازية في النبات كالـ  

Jasmonic Acid والـ Ethylene [29,24 ].
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وامل األستحثاث في مقاومة فيروس موزائيك الخيار بطريقة تبليل التربةكفاءة ع :)4( شكل
 

A:  Pf+Bs+virus        B:  Pf +virus             C:  control              D:  virus 

B C D A 
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فعالية معاملة تبليل التربة  ببعض عوامل استحثاث المقاومة في نباتات الطماطة المعداة بـ  تقويم : (1)جدول
CMV  يوم في نسبة وشدة االصابة وبعض معاييرالنمو 4،2قبل وبعد 

نسبة  المعاملة
االصابة  

% 

شدة االصابة 
% 

ارتفاع النبات  
 /سم

عدد االفرع    
 / نبات

الوزن 
 الطري /غم

الوزن 
 الجاف /غم

 Pf 0.00 0.00 35.46 9.27 13.22 4.36تبليل التربة بالبكتريا 
 Bs 0.00 0.00 35.88 8.44 13.42 4.27 تبليل التربة  بالبكتريا 

 Bs 0.00 0.00 37.10 10.15 15.44 4.39و Pf تبليل التربة  بالبكتريا 
ثم  Pfتبليل التربة  بالبكتريا  
 يوم 2العدوى بالفيروس بعد 

33.33 28.38 33.83 6.75 11.26 3.69 

ثم  Bsتبليل التربة  بالبكتريا  
 يوم 2العدوى بالفيروس بعد 

41.69 30.17 32.00 6.35 11.62 3.60 

 Bsو Pfتبليل التربة  بالبكتريا  
 يوم 2ثم العدوى بالفيروس بعد 

16.69 18.33 34.06 8.17 12.50 3.73 

العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة  
 يوم 2بعد  Pfبالبكتريا  

50.04 40.96 28.75 5.96 4.64 2.94 

العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة  
 يوم 2بعد  Bsبالبكتريا  

33.38 33.38 31.10 8.10 8.74 3.42 

العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة  
 يوم 2بعد  Bsو Pfبالبكتريا  

25.00 20.02 30.44 9.00 8.80 3.44 

ثم  Pfتبليل التربة  بالبكتريا 
 أيام 4العدوى بالفيروس بعد 

26.67 43.33 26.27 7.65 7.11 2.59 

ثم  Bs تبليل التربة  بالبكتريا
 أيام  4العدوى بالفيروس بعد 

27.50 35.17 30.00 6.17 7.65 2.74 

ثم  Bsو Pfتبليل التربة  بالبكتريا 
 أيام  4العدوى بالفيروس بعد 

41.67 26.69 30.60 8.52 9.14 3.11 

العدوى بالفروس ثم تبليل التربة  
 أيام  4بعد  Pfبالبكتريا  

25.02 21.71 33.21 7.00 9.92 3.54 

العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة  
 أيام  4بعد  Bsبالبكتريا  

41.69 40.00 30.77 5.42 8.22 2.24 

العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة  
 أيام  4بعد  Bsو Pfبالبكتريا  

8.33 16.67 34.50 8.63 10.64 3.77 

 1.72 5.75 3.71 14.06 76.67 91.69 المقارنة / بوجود الفيروس
 1.93 8.28 6.35 19.54 0.00 0.00 نة /من دون الفيروسالمقار

عند  .L.S.Dأقل فرق معنوي 
 P=0.05مستوى

40.905 7.9434 4.17 1.515 4.9417 1.0355 

 

Pseudomonas fluorecens =Pf Bs. =Bacillus subtilis  الفيروس = فيروس موزائيك الخيار، 
Cucumber mosaic cucumovirus 

 مكررات  3ول يمثل معدل رقم في الجد * كل
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  .Pوتفوقت معاملة تبليل التربة بخليط
fluorescens  وB.  subtilis  ثم العدوى

بالفيروس بعد يومين من االضافة أو التبليل على 
معاملة المقارنة والتي أعطت أعلى نسبة تثبيط 

 10بعد  76.52%لتضاعف الفيروس إذ بلغت 
ت أختبار أيام من العدوى اعتماداً على  تفاعال

اليزا حيث بلغ االمتصاص على طول موجي 
 ).2،3. (جدول 0.231نانوميتر  405

تلتها معاملة التبليل بالبكتريا 
fluorescens P.  ثم العدوى بعد يومين من

 االضافة  فكانت نسبة تثبيط تضاعف الفيروس
(جدول  %. 0.272 % وبقيمة امتصاص72.69

ر البكتريا ). وربما يعود  ذلك إلى استقرا3، 2
fluorescens P.  على سطح الجذور وافرازها

مواداً ترتبط على مستقبالت معينة عليها فتصدر 
اشارات الى بعض مورثات الخاليا ألنتاج مواد 
(بروتينات ) تعمل على ايقاف تضاعف 
الفيروس، إذ تتحفز الخاليا المصابة على تصنيع 
مواد تنتقل جهازياً الى المناطق االخرى من 

نبات وتضفي عليها مقاومة ضد المسببات ال
المرضية وبالتالي فإن وجودها على جذور 

النباتات يعمل على تحفيز عوامل المقاومة فيها  
قبل حصول االصابة ومن ثم تحد من 

. واشيرالى وجود المركب [25]االصابة
Lipopoly saccharide )Lps المعزول من (

ل فعالية والذي ال يق P.  fluorescensالبكتريا 
عن البكتريا الحية نفسها في تحفيز المقاومة،  

 P. fluorescensولقد وجدت طفره في البكتريا
من  O-antigenicتفتقر الى السلسلة االنتيجية 

Lps   فقدت قدرتها على تحفيز المقاومة
وهذه المعطيات تُشير  ISRالجهازية المستحثة 
يمثل أحد المحددات  Lpsإلى أن مركب 

 .  [18]في النبات ISRة في تحفيز الرئيسي

واظهرت معاملة تبليل التربة بنوعي 
 B . subtilisو   P . fluoresecensالبكتريا  

ثم العدوى بالفيروس بعد يومين من االضافة 
حيث بلغ  Peroxidaseزيادة في فعالية إنزيم 

بعد   78.253التغير في االمتصاص الضوئي
حين بلغ  يوماً من العدوى بالفيروس في 15

يوماً وللمعاملة  30التغير في فعالية االنزيم بعد 
وأعطت معاملة تبليل التربة  61.400 .نفسها

بخليط نوعي البكتريا والعدوى بالفيروس بعد 
يومين من التبليل أعلى زيادة في فعالية انزيم الـ 

PAL  1.456و 2.311والتي بلغت 
 مايكروغرام حامض سيناميك /ساعة/ غم وزن.  

في عملية تصنيع  PODسهم انزيم الـي
وبيروكسيد   Ligninوترسيب اللكنين

الهيدروجين والتي تؤدي الى تقوية جدران 
. كما [ 23]الخاليا ضد غزو المسبب المرضي

فضالً عن  Peroxidaseل يعمل أنزيم ا
ل وا Poly phenol oxidaseأنزيمي

Catalase  على أكسدة المواد الفينولية وتحولها
وبيروكسيد  quinineل د اكثر سمية كاالى موا

فتتحرر الجذور الحرة  HR2ROR2Rالهيدروجين 
OHPالفعالة مثل 

-  
P وOR2RP

-
P  فتحفز جينات الدفاع

بالنبات وتزداد بلمرة مركبات اللكنين التي 
. ويعد [ 17]تتداخل مع تطور المرض فيما بعد

هذا األنزيم من البروتينات المرتبطة بالدفاع 
في  PALا يسهم إنزيم . كمPR-9 [13 ]ويدعى

عملية التصنيع الحيوي للمواد االيضية السامة 
، المركبات Phytoalexins)مثل الدواحر (

الفينولية، اللكنين، وحامض السالسيلك في 
.  وأن هذا اإلنزيم [ 19]المسالك الدفاعية للنبات 

هو المسوؤل عن تحويل الحامض االميني 
Phenyl alanine   إلىTrans-Cinnamic 

acid   الذي يعد من المواد الوسطية األساسية
في سلسلة بناء العديد من األحماض العضوية، 
وتتحول االخيرة الى فينوالت مثل حامض 

 Coumaric acidو  Caffeic acidالكافئيك 
كما إن له دوراً مهماً في سلسلة البناء الحيوي 

من مواد االيض   Phenyl ProPanoidsلمادة 
في تخليق العديد من الفينوالت  الثانوي المهمة

 .[ 8]والقلويدات 

وان هذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه عدد 
من الباحثين الى ارتباط مقاومة النباتات المختلفة 

 و Peroxidaseمع زيادة فعالية أنزيمي 
Alanine Phenyl  نتيجة الستحثاث المقاومة

 ) [ 14]فيها بعوامل مختلفة (احيائية وال احيائية 
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قيم امتصاص اختبار اليزا لنباتات الطماطة المزروعة في تربة مبللة بالعوامل االحيائية والمعداة  ):2( جدول
 بفيروس موزائيك الخيار .               

 المعاملة

 قيم امتصاص اختبار اليزا

 موعد القراءة (يوم من العدوى )

 يوم 10بعد  يوم 6بعد  يوم 2بعد 

 0.272 0.250 0.300 يوم  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Pfلبكتريا تبليل التربة با

 0.400 0.395 0.244 يوم  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Bsتبليل التربة بالبكتريا 

 0.231 0.257 0.408 يوم  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Bsو Pfتبليل التربة بالبكتريا 

 0.357 0.460 0.419 يوم  2بعد  Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 0.406 0.470 0.527 يوم  2بعد  Bsالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 0.415 0.399 0.438 يوم 2بعد Bs و Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 0.300 0.485 0.450 أيام 4ثم العدوى بالفيروس بعد  Pfتبليل التربة بالبكتريا 

 0.604 0.480 0.355 أيام 4ثم العدوى بالفيروس بعد   Bs تبليل التربة بالبكتريا

 0.291 0.405 0.370 أيام 4ثم العدوى بالفيروس بعد  Bs و Pfتبليل التربة بالبكتريا 

 0.574 0.505 0.416 أيام 4بعد  Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 0.385 0.488 0.543 أيام 4بعد  Bs بليل التربة بالبكترياالعدوى بالفيروس ثم ت

 0.489 0.470 0.418 أيام 4بعد  Bو Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 0.984 0.681 0.607 مقارنة بوجود  الفيروس

 0.066 0.071 0.056 مقارنة من دون الفيروس

 P=0.05 0.046 0.023 0.045عند مستوى  .L.S.Dأقل فرق معنوي 

  

Pf :Pseudomonas fluorecens       Bs  :Bacillus subtilis        الفيروس :فيروس موزائيك الخيار
)CMV : اليزا ، (Enzyme – Linked Immunosorbent Assay 
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عتمادا على تأثيرتبليل التربة بعوامل استحثاث المقاومة في منع تضاعف فيروس موزائيك الخيار ا  ):3(جدول 
 قيم امتصاص اختبار اليزا .

 
 المعاملة

 % لمنع تضاعف الفايروس
 موعد القراءة ( يوم من اجراء العدوى)

 يوم 10 يوم 6 يوم2

 72.69 63.29 50.58 يوم  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Pfتبليل التربة بالبكتريا 

 59.35 42.00 59.80 يوم  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Bsتبليل التربة بالبكتريا

  2ثم العدوى بالفيروس بعد  Bsو Pfتبليل التربة بالبكتريا 
 يوم

32.78 62.26 76.52 

 63.72 32.45 30.97 يوم  2بعد  Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 58.74 30.98 13.18 يوم  2بعد  Bsالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

يوم  2بعد Bs و Pfالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا العدوى ب
   

27.84 41.41 57.83 

 70.43 28.78 25.86 أيام 4ثم العدوى بالفيروس بعد  Pfتبليل التربة بالبكتريا 

 38.62 29.52 41.52 أيام 4ثم العدوى بالفيروس بعد   Bs تبليل التربة بالبكتريا

 4م العدوى بالفيروس بعد ث Bs و Pfتبليل التربة بالبكتريا 
 أيام

39.04 40.53 69.51 

 41.67 25.84 31.47 أيام 4بعد  Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 60.87 28.34 10.54 أيام 4بعد   Bs العدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا

 50.30 30.98 31.14 مأيا 4بعد  Bو Pfالعدوى بالفيروس ثم تبليل التربة بالبكتريا 

 93.29 89.57 90.77 مقارنة من دون الفيروس

 P=0.05 6.08 3.53 6.83عند مستوى  .L.S.Dأقل فرق معنوي 
 

Pf   :Pseudomonas fluorecens     ، Bs :Bacillus subtilis   الـفيروس : فيروس موزائيك الخيار،
)CMV (Cucumber mosaic virus  : اليزا ،Enzyme – Linked Immunosorbent Assay 
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تأثير المعاملة  بالجبرلين وفطر الترايكوديرما  في  نسبة  وسرعة تنبيت 
 هجن الباذنجان لبذور amylase و  Peroxidaseوفعالية أنزيمي 

 

 فالح حسن عيسى
 
 

 جامعة المثنى –كلية الزراعة 

أجريت التجربة  في مختبرات قسم البايلوجي (علوم الحياة) لكلية التربية االسا سية  واستخدم  فيها هجن بذور  :الخالصة
السوري المنشأ وعوملت بالمعامالت التحفيزية للتنبيت  وهي المعاملة بالجبرلين   Bالفرنسي المنشأ و  Aالباذنجان هما 

سماد الحيوي الترايكوديرما  اضافة  الى معاملة  السيطرة المعاملة بالماء المقطر ملغم / لتر ، والمعاملة بال  10، 5بالتركيزين 
وكررت كل ، دقيقة لكل منهم  ، واخذت  قياسات  التنبيت  وسرعته  وفعالية انزيمي البيروكسيديزواالميليز 15فقط ولمدة 

حللت التجربة وفق التصميم االعشوائي بذرة  لكل  هجين ، و  20مكررات  ( أطباق ) وفي  كل  طبق  وضعت  3معاملة 
 . 0.05وقورنت المتوسطات عند مستوى احتمال  CRDالكامل 

 وقد بينت النتائج التالي :

 )وحدة امتصاص   50.5%و  94.4 (فبلغ  األميليزفي نسبة التنبيت  وشدة فعالية انزيم   Aعلى الهجين  Bتفوق  الهجين  -1
  وحدة  امتصاص وسرعة التنبيت بلغت 30.4شدة  فعالية انزيم البيروكسيديز فبلغ  في  Aعلى التوالي بينما تفوق الهجين 

 يوم . 9.8
% ،  92.5ملغم / لتر في نسبة التنبيت وسرعة التنبيت وشدة فعالية  انزيم  االميليز فبلغت (  10تفوق المعاملة بالجبرلين -2

 وحدة امتصاص ) على التوالي  مقارنة بمعاملة المقارنة . 57.4يوم ،  8.6
% واعلى  فعالية  النزيم  100ملغم / لتر اعلى نسبة  تنبيت بلغت   10في المعاملة  Bحقق التداخل الثنائي للهجين   -3

 وحدة امتصاص . 20.0وحدة  امتصاص  واوطأ  فعالية  النزيم البيروكسيديز بلغت    59.9االميليز بلغت 
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Effect of GA and Tricoderma on germination 
percentage and activity of peroxidase and amylase  

enzymes on seeds of Eggplant hybride. 
 

Falah H. Issa 

College of Agriculture / Al-Muthanna Uni. 

Abstract: This study was carried out in the laboratories of Biology Department -College of 
Basic Education. Two types of eggplant hybrid Seeds were used    (A) French and (B) Syrian 
originated  hybrid. Both hybrids seeds were treated with 5and 10 mg/l of GAR3 Ror Tricoderma 
biofertilyzer in addition to control treatment (distilled water) for (15 min) only. Data were 
recorded for speed and germination percentage, the activity of peroxidase   and amylase 
enzymes were assayed .Three Petri dish (as replicates) and 20 seeds in each were carried out. 
The experiment was setup using Completely Randomized Design and means were compared at 
0.05 of  probability level.     

The results revealed as follows: 

1- B hybrid was superior as compared with A hybrid in germination rate and amylase activity 
which reached 94.4%  and 50.5 absorption  unit respectively while A hybrid was superior 
concerning to peroxidase activity and germination speed which were 30.4 absorption unit 
and 9.8 day. 

2- 10 mg/l of GAR3 Rtreatment affected positively on speed, germination percentage and amylase 
activity (8.6 day, 92.5% 57.4 absorption unit) as compared with control treatment.  

3- The interaction between B hybrids in 10 mg /l gave germination percentage, high amylase 
activity and less peroxidase activity which reached (100%, 59.9 and 20.0) absorption unit 
respectively.  

Keywords: Eggplant hybrid Seeds, Hybrids, peroxidase 

 

 المقدمة :

 Eggplant ) (Solanumالباذنجان  يتبع
melongen   العائلة الباذنجانيةSolanaceae  

على  أجناس   ألحتوائهاالمهمة  اقتصاديا  
متعددة مثل  الطماطةوالبطاطا  والفلفل وغيرها  

) وهو من محاصيل  2000( كاتب ، 
الخضروات الصيفية الشائعة االستخدام  في 
العراق  حيث يعد من  االغذية  الرئيسية  للعائلة 
العراقية  لما يحتويه  من مواد كربوهيدراتية 

وبروتينية وعناصر معدنية وسعرات حرارية 
 ).    1989يدة ( المحمدي والمشعل،ج

الباذنجان نبات عشبي معمر يصل ارتفاعه 
سم له أوراق زغبية وأزهار بنفسجية وثمار  70

كبيرة نسبيا ويعتقد أن منطقة أواسط الهند هي 
الموطن األصلي للباذنجان اذ التزال نباتاته تنمو 
بصورة برية في هذه المناطق كما انه موجود 

لعصور األولى ونقله العرب الى في الصين منذ ا
 ).2003أوربا (شوفاليه ،
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يتأثر نبات الباذنجان بدرجات الحرارة 
المنخفضة أكثر من نبات الطماطة والفلفل حيث 
أنه  حساس جدا  للبرودة  ولذا  فان المحصول 
يحتاج  الى موسم  دافئ  طويل خال من الصقيع 
وتحتاج النباتات الى درجات حرارة مرتفعة 

يا خالل المرحلة األولى من حياتها لغرض نسب
م  نهارا ˚ 25النمو الخضري وتعتبر درجة  

م  ليال أنسب  درجات الحرارة  ˚ 20ودرجة 
ويتوقف  النمو تقريبا  اذا  ،لألزهار والعقد 

م  ويمكن ان ˚ 15انخفضت  الحرارة  عن 
تتعفن الثمار تحت  ظروف الحرارة العالية 

الثمار الطويلة ( الدقر خاصة من األصناف ذات 
،1977.( 

ينمو الباذنجان ويعطي حاصال في جميع 
الترب  بشرط  ان  تكون  خصبة وخالية  من 
الملوحة وجيدة الصرف وغنية بالمواد العضوية 
وتبدأ زراعته بعد زوال خطر الصقيع ويصبح 

خالل منتصف آذار للمنطقة الوسطى  الجو دافئا
نطقة الشمالية  كما في العراق وفي نهاية آذار للم

يزرع  المحصول  في غير موعده األصلي  
(في الشتاء)  تحت  ظروف الزراعة  المحمية  
في البيوت البالستيكية والزجاجية (المحمدي 

)اضافة الى  زراعته مبكرا في نهاية 1987،
 ).1986الشتاء في األنفاق الواطئة(الصحاف،

يحتوي  الباذنجان على العديد  من 
المركبات  الفعالة  منها  األحماض  

) وكميات كبيرة Phenolic  acids(لفينوليةا
ومجموعة فيتامين  Cمن فيتامين  

B والفيتاميناتA ,E بكميات قليلة )Helmja  و
Kaljurand ،2007 كما يحتوي على العديد (

 من العناصر المعدنية واألمالح المهمة  على
 Pوعلى هيئة NO2،NO3 هيئة

Mn,Mg,Na,K,Fe,Ca,SO4,PO4, 
 والصابونيات واحتوائه على القلويدات

 ).1996 (حسن ، لقلويداالصابونياتا

يستعمل  الباذنجان  لالغراض الطبية  فهو 
يساعد في عالج  مرض  السكري  والتهاب 
المفاصل والربو والتهاب المجاري التنفسية 

الكولسترول في كل فضال عن خفضه لمستويات 
من الدم  والكبد  لالنسان  كما انه  يعتبر مضاد  
للتأثيرات  المطفرة  لبعض  من  المواد  

 ).Elisabeth ،2005و Claudiaالكيمياوية (

تختلف أصناف الباذنجان  فيما  بينها في 
شكل  ولون الثمار فمنها الكروية  أو المتطاولة 
الشكل كما  توجد  ثمار سوداء  أو بنفسجية  أو 
بيضاء اللون ومن أهم  االصناف الشائعة عندنا 

هي المحلي  والموصلي ، وهناك أصناف هجينة  
حديثة غزيرة األنتاج  تحت ظروف  الزراعة 

ة في المنطقة الوسطى من العراق مثل المحمي
هجن  برشلونة  ولشبونة  وريمة  وديمة  

) ويزرع  في 1980وغيرها(مطلوب،وآخرون،
المناطق الباردة  في وسط أوربا أصناف هجينة  

   Night   Queen    ،Longأخرى  مثل  
Purple    ، Florida   High   Bush  ،

Night   King ،ه ،غير أن هذ2004)(خليل
ذو  White  Siciliaالهجن وكذلك  الهجين  

الثمار البيضاء  والذي يعتبرغذاء مناسب 
لمرضى السكري لم تالئم أذواق المستهلكين 
العراقيين أما بسبب شكل الثمار أو ألوانها أو 

 .) 1982طعمها (الراوي،

ألهمية نبات الباذنجان الغذائية ا نظر
واألقتصادية ولغرض السعي للوصول الى 

نتاجية مرتفعة وغزيرة وبسبب قلة الحاصل ا
نتيجة لقلة تنبيت البذور المخزونة لفترة  طويلة 
والغالية الثمن  لذلك كان هذا البحث  الذي  
يهدف الى امكانية  استخدام المخصبات  الحيوية 
ومقارنتها بالوسائل التقليدية  المتبعة ومنها 
استخدام الجبرلين وفطر الترايكوديرما  في 

ادة سرعة وتنبيت بذور الباذنجان وتأثيرها زي
 على أنزيمات البيروكسيديزواألميليز.

 

 المواد وطرائق العمل

استخدمت  بذور الباذنجان  الهجين البلدي 
من انتاج  وزارة  الزراعة  السورية ويرمز له 

   Black) والهجين الفرنسي  Bبالرمز( 
Beauty  )ويرمز له بالرمزA  واستخدمت (

 :المعامالت التالية 
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T0  دقيقة. 15: التنقيع بالماء المقطر لمدة 

T1 . التنقيع بالمخصب الحيوي الترايكوديرما : 

T2 ) ملغم / لتر)  5: التنقيع بمحلول الجبرلين
 دقيقة .   15لمدة  

T3 ) ملغم / لتر 10: التنقيع بمحلول الجبرلين (
 دقيقة . 15لمدة  

ت بثالث مكررات في كل وكررت المعامال
بذ   20مكرر توجد ثالث اطبا ق في كل منها 

 معاملة. رة

لتحليل CRD استخدم التحليل العشوائي الكامل 
النتائج وقورنت المتوسطات للمعامالت عند 

وأخذت  0.  50اختيارأقل مستوى معنوي  
 :القياسات التالية

قياس فعالية   و سرعة التنبيت ،نسبة التنبيت 
 )1996(سعيد،حسب طريقة األميليز  انزيمي
 )2006(الخزعلي ، لبيروكسيديزاوانزيم 

 

 النتائج والمناقشة :

 نسبة التنبيت للبذور :

) تفوق الهجين 1يتضح من الجدول رقم ( 
B  ( السوري المنشأ ) معنويا على الهجين A 

 نشأ ) في نسبة التنبيت فقد بلغا(الفرنسي الم
% ) على التوالي اي بنسبة  76.4  ،(94.4

% ، وقد يعود السبب الى  23.5زيادة بلغت  
االختالف  بالصفات الوراثية  بين الهجن ومدى 
 قابليتها على التنبيت وهذا يتفق مع الخزعلي (

2000.( 

من الجدول ذاته يتضح وجود فروقات 
معنوية بين المعامالت التحفيزية للتنبيت فقد  

ملغم جبرلين / لتر )  T2  )10تفوقت معاملة 
( الرش بالماء المقطر   T0على معاملة المقارنة 

% )  على التوالي اي   77.9،  92.5)  فبلغا ( 
%  وهذا  يتفق مع   18.7بنسبة  زيادة بلغت  

) حيث وجد  زيادة  نسبة  2013 عيسى (
التنبيت لبذور هجن الفلفل المعاملة  بالجبرلين ، 

عن معاملتين  T2لة ولم  تختلف معنويا معام
T1  ،T3 . 

من التداخل الثاني بين الهجن والمعامالت 
التحفيزية  للتنبيت  ظهر في الجدول اعاله 
وجود فروقات معنوية في هذه الصفة فكانت 

% في معاملة  100.0اعلى نسبة تنبيت بلغت 
T2  للهجينB ي بينما كانت اقل نسبة تنبيت ف

%  66.5بلغت  Aللهجين  T0معاملة 

 

 الباذنجان في نسبة التنبيت لهجن من بذور بالجبرلين والترايكوديرماتأثير المعاملة  ): 1جدول رقم ( 

 المعامالت
 معدل الهجن

 A B المعاملة

T0 66.5 89.3 77.9 

T1 76.5 95.8 86.1 

T2 85.0 100.0 92.5 

T3 77.5 92.5 85.0 

  94.4 76.4 معدل الهجن

L .S.D            0 . 0 5     =       5.7للهجن 
L .S.D            0 . 0 5    =   8.2للمعامالت  
L .S.D            0 . 0 5     =     11.5للتداخل 
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 سرعة التنبيت لبذور الهجن المدروسة :

) وجود 2يتضح من الجدول رقم ( 
فروقات معنوية بين الهجن في سرعة التنبيت 

معنويا بالتنبيت مقارنة  Aفقد اسرع الهجين 
يوم  ) اي بنسبة  9.6،  13.1فبلغا (  Bبالهجين 

% وهذا يرجع لالختالفات  36.4زيادة بلغت 
بين الهجن ومدى احتوائها على الهرمونات 

 النباتية ذات التأثير على سرعة التنبيت .

من الجدول ذاته يتضح وجود فروقات 
معنوية بين المعامالت في سرعة التنبيت فكانت 

اسرع المعامالت في سرعة التنبيت   T2معاملة 
عاملة يوم ) متفوقة معنويا على م 8.6فكانت ( 
يوم)  وقد  14.6التي بلغت  (    T0المقارنة 

يعزى السبب  الى ان الجبرلين يزيد  من 
استطالة وانبات البذور وسرعة  انباتها وهذا 

) الذي أكد على 2000يتفق مع الخزعلي  (
درنات البطاطا بزيادة تركيز  زيادة  تزريع

 الجبرلين المضاف .

امالت كان للتداخل الثاني بين الهجن والمع
الكيميائية التحفيزية للتنبيت قد بلغ فيه اسرع 

 Aللهجين  T2يوم ) في المعاملة  7.1تنبيت ( 

،بينما كان اطول مدة  تنبيت في معاملة  
.  وم)ي16.7حيث بلغ ( Bللهجين  T0المقارنة 

شدة فعالية انزيم البيروكسيديز لهجن بذور 
 الباذنجان 

)  تفوق 3 يتضح  من الجدول رقم ( 
( الفرنسي المنشأ ) على الهجين    Aالهجين  

B ( السوري المنشأ ) معنويا في فعالية  انزيم
) وحدة   21.6،  30.4البيروكسيديز ( 

امتصاص على التوالي اي بنسبة زيادة بلغت 
% وقد يعود السبب الى االختالف  40.7

بالصفات الوراثية بين الهجن ومدى قابليتها على 
 ). 2000هذا يتفق مع الخزعلي ( التنبيت و

من الجدول ذاته  يتضح وجود فروقات 
معنوية  بين المعامالت التحفيزية للتنبيت فقد 

( الرش بالماء المقطر )  T0تفوقت معاملة  
ملغم جبرلين / لتر )  T2   )10على معاملة 

) وقد يعود السبب الى ان  23.2، 28.7 فبلغا (
انزيم البيروكسيديز من انزيمات االكسدة 
واالختزال فتقل فعاليته في النسب العالية للتنبيت 

% وكما وضحه الخزعلي 70والتي تتجاوز 
)بسبب نسبة االنزيم التي تتناسب عكسيا2006(

 .في سرعة التنبيت لهجن الباذنجان بالجبرلين والترايكوديرماتأثير المعاملة :)2جدول رقم (

 المعامالت
 معدل الهجن

 A B المعاملة

T0 12.5 16.7 14.6 

T1 10.3 12.5 11.4 

T2 7.1 10.2 8.6 

T3 9.6 13.1 11.3 

  13.1 9.8 معدل الهجن

    L .S .D          0 . 0 5   1.6     =       للهجن 
L .S .D         0 .  0 5  =     2.9 للمعامالت         

    L .S .D          0 . 0 5   5.4=   للتداخل         
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مع نسب التنبيت للبذور اذا تجاوزت 
 % كنسبة تنبيت .60

من التداخل الثاني بين الهجن     
والمعامالت التحفيزية للتنبيت ظهر في الجدول 

اعاله وجود  فروقات معنوية في هذه الصفة 
% في 34.3فكانت اعلى نسبة تنبيت بلغت 

بينما كانت اقل نسبة  Aللهجين  T0معاملة 
حيث بلغت  Bللهجين  T2تنبيت في معاملة 

20.0 . % 

 في فعالية انزيم البيروكسيديز لهجن الباذنجان بالجبرلين والترايكوديرماتأثير المعاملة : ) 3جدول رقم ( 

 المعامالت
 معدل الهجن

 A B المعامالت

T0 34.3 22.1 28.7 

T1 30.9 21.3 26.1 

T2 26.4 20.0 23.2 

T3 29.9 22.1 26.6 

  21.6 30.4 معدل الهجن

L .S .D            0 . 0 5     =      0.9للهجن 
L .S .D            0 . 0 5    =  2.1للمعامالت 
L .S .D            0 . 0 5    =     4.9للتداخل 

 

لبذور هجن  شدة فعالية انزيم االميليز
 الباذنجان:

) تفوق  4يتضح  من الجدول رقم ( 
( A( السوري المنشأ ) على الهجين    Bالهجين 

الفرنسي المنشأ ) معنويا في فعالية انزيم 
) وحدة  47.6،  50.5االميليز فقد بلغا (

امتصاص على التوالي اي  بنسبة  زيادة  بلغت   
 % وقد يعود السبب الى االختالف  6.   90

بالصفات الوراثية بين الهجن ومدى قابليتها على 
).من  2000التنبيت وهذا يتفق مع الخزعلي ( 

الجدول  ذاته  يتضح وجود فروقات معنوية  بين 
المعامالت  التحفيزية للتنبيت  فقد تفوقت معاملة 

T2   )10   ملغمجبرلين / لتر ) على معاملة
T0   ) 57.4( الرش بالماء المقطر )  فبلغا  ،

) على التوالي اي بنسبة زيادة بلغت  43.4
% وقد يرجع السبب الى ان  منظم النمو  32.2

الجبرلين يساعد على زيادة نسبة سرعة التنبيت 
) نتيجة لزيادة فعالية انزيم  2،  1( جدول 

االميليز الذي  له دور كبير في تجهيز الجنين  
للبذور بالطاقة  الالزمة للنمو واالنبات وهذا 

) حيث زادت  2013يتفق مع  ما وجده عيسى  (
نسبة  التنبيت لبذور الفلفل بزيادة  تراكيز 

المعاملة بها البذور ، ولم تختلف  الجبرلين
 . T1  ،T3عن معاملتين  T2معنويا معاملة 

من التداخل الثاني  بين الهجن  
والمعامالت التحفيزية  للتنبيت ظهر في الجدول  

عنوية في هذه الصفة اعاله وجود فروقات م
% في   59.9فكانت اعلى نسبة  تنبيت بلغت 

بينما كانت اقل نسبة  Bللهجين  T2معاملة 
%  40.1بلغت  Aللهجين  T0تنبيت في معاملة 

. 
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 لهجن الباذنجانفي فعالية انزيم االميليز والترايكوديرما بالجبرلين تأثير المعاملة : )4جدول رقم ( 

 المعامالت
 معدل الهجن

 A B المعامالت

T0 40.1 46.8 43.4 

T1 47.5 49.5 48.5 

T2 55.0 59.9 57.4 

T3 47.9 45.7 46.8 

  50.5 47.6 معدل الهجن

L .S .D      0 . 0 5       =       1.4للهجن 
L .S .D      0 . 0 5     6.2=     للمعامالت 

     L .S .D      0 . 0 5  =      9.3للتداخل 
  

نستنتج من الدراسة أن  استخدام الهجين 
اعلى نسبة     اعطى البلدي السوري المنشأ 

وسرعة تنبيت مقارنة بالهجين الفرنسي المنشأ 
Black  Bueaty   البيروكسيديز  ، وان أنزيم

له  تأثير عكسي على  نسبة  التنبيت وخصوصا 
بالنسب العالية للتنبيت لبذور هجن الباذنجان أما 
أنزيم االميليز له تأثير ايجابي في زيادة نسب 
التنبيت لبذور هجن الباذنجان.وامكانية استخدام 

في زيادة نسبة التنبيت  Tricodermaالفطر 
 لة من الجبرلين.وسرعتها بدل التراكيز القلي

وننصح باجراء مزيد من الدراسات  في 
 10معرفة  مدى  تأثير الجبرلين (اكثر من 

نمو وحاصل ملغم/لتر) وفطر الترايكوديرما في 
 الهجينة المعاملة بهما ومراقبتهما حقليا.البذور
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 1996حسن ، أحمد عبد المنعم . .1
،أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا 
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الفطريات  بعض اختبار مدى فعالية بعض المستخلصات النباتية في نمو
 خارج وداخل الجسم الحي dermatophyte الجلدية

 محمد ـ.. طه و طيبة هرفرح ل. وهاب  و زهراء 

 جامعة بغداد  –كلية العلوم 

الحناء  ،Rosmarinus officinalisنبات إكليل الجبل  ألوراق المستخلص الكحولي ستخداما إلىهدفت هذه الدراسة  :الخالصة
Lawsonia Inermis، 1الفلفل الحار ثمار وTCapsicum annuum1T فعاليتها واختبار  ، مل\ملغم  )100,50,25,12.5( تراكيز بأربع 

 Trichophyton  من مرضى يعانون من إصابات بهذه األنواع وهي المعزولة  dermatophyteعلى عدد من أنواع الفطريات الجلدية 
rubrum  ، Microsporum canis  الت الفطرية بالمستخلصات النباتية معاملة هذه العز تم ،باستخدام المفتاح التصنيفي شخيصهاتبعد و

أظهر  إذجميع المستخلصات النباتية كان لها تأثير تثبيطي على الفطريات الجلدية ،  إنأظهرت النتائج . بتري أطباق باستخداممختبريا 
ل مستخلص ثمار الفلفل الحار % ، بينما سج) T.rubrum ) 98,94,88,60للفطرنسبة تثبيط  أعلىالمستخلص الكحولي لنبات الحناء 

 )100,50,25,12.5للتراكيز( )% 91,72,60,35الجبل نسبة تثبيط ( إكليلنبات مستخلص  كما وسجل. )% 89,77,62,22تثبيط (نسبة 
نبات الفلفل مستخلص  % ،) M.canis )100,92,83,72 نسبة تثبيط للجنس نبات الحناءمستخلص سجل . كما ملغم /مل على التوالي 

كما تم اختبار فعالية المستخلصات على  . على التوالي  للتراكيز السابقة  %)88,71,58,20(  الجبل  إكليل و)%  90,69,42,15(الحار
اختفاء  في الفلفل الحاراكليل الجبل ثم مستخلص نبات ليها أعلى كفاءة  ي الحناء أظهرت النتائج أن مستخلص نباتوقد المرضى المصابين 

 .يوم من العالج 18العالمات السريرية بعد 

 الجلديةالمستخلصات النباتية ،الفطريات الكلمات المفتاحية: 

 

3TTest3T 3Tthe effectiveness of3T 3Tsome 3T 3Tplant extracts3T 3Tin the 
growth of3T 3TSome Dermatophyte3T 3Tinside and outside 3T 3Tvivo 

 

Farah L. Wahab       Zahraa R. Taha       Teeba H. Mohammad 

 

College of Science- University of Baghdad 

Abstract:1T This study aimed to use alcoholic extract of leaf plant rosemary Rosmarinus officinalis, 
Henna Lawsonia Inermis , and the fruits of Capsicum annuum chili four concentrations (100,50,25,12.5) 
mg \ ml, and test the effectiveness of a number of types of skin fungi dermatophyte isolated from patients 
suffering from injuries these types namely Trichophyton rubrum and Microsporum canis and after 
diagnosed using a taxonomic key. This has been the treatment of this fungal isolates with plant extracts 
using Petri dishes .The results showed that all plant extracts had an impact inhibitory on the skin fungus, 
as shown alcoholic extract of plant henna the highest percentage inhibition of the fungus T.rubrum where 
recorded (98,94,88,60)%, while the fruits of hot pepper extract record percentage inhibition 
(89,77,62,22)% plant extract and rosemary scored inhibition rate (91,72, 60,35%) of the concentrations 
(100,50,25,12.5) mg / ml, respectively. Henna plant extract also scored for the inhibition of the genus 
M.canis (100,92,83,72)%, chili plant extracts (90,69,42,15)% and rosemary (88,71,58,20)% for 
concentrations previous respectively.Has also been testing the effectiveness of extracts on patients have 
shown henna followed chili and rosemary efficiency in the disappearance of clinical signs after 15 days of 
treatment.    

Key word :3T plant extracts , Dermatophyte 
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 : المقدمة

الفطريات الجلدية مجموعة من الفطريات 
لها القابلية على هضم المادة الكراتينية وتحليلها 

وان تسمى مسببة أمراضا جلدية لإلنسان والحي
Dermatophytosis [1] تقسم هذه الفطريات .

 ,Trichophytonعلى ثالث أجناس رئيسة هي 
Microsporum, Epidermophyton  

النمو المناطق الحارة  تفضل هذه األجناس.
والرطبة لهذا نجدها أكثر شيوعا في البيئات 

 يعتبر الفطر .[2]االستوائية وشبة االستوائية
Microsporum canis  من الفطريات التي

تسبب  أمراضا جلدية للقطط والكالب وتنتقل 
إلى اإلنسان عن طريق مالمسة األجزاء 

أو  المصابة مسببة  له تسلخ في فروه الرأس
 Trichophyton الفطر أما,  تكون بشكل انتفاخ

rubrum   أمراضا جلدية في منطقة يسبب ف
، منطقة  Tinea pedisتسمى سعفة القدم  القدم

 Tinea،األظافر  Tinea manuumطراف األ
unguium  ومنطقة الجذعTinea corporis  

.تزداد هذه الفطريات وتزدهر في فصل [3]
الصيف بتوفر العوامل المالئمة لنموها من 
حرارة ورطوبة لهذا يزداد عدد األشخاص الذين 
يستخدمون العالجات الكيماوية وما لها من 

إضافة إلى  المريضتأثيرات جانبية على جسم 
لذلك اتجهت  .مقاومة الفطريات لهذه العقاقير

استخدام النباتات في  إلىالعديد من الدراسات 
لما تحويه من مواد فعالة لها  األمراضعالج 

المجهرية الممرضة  األحياءالقدرة على تثبيط 
ومنها استخدام نبات الحناء الذي يعود  لإلنسان

هو نبات شجيري  Lythraceaللعائلة الحنائية 
 6 إلىيصل طوله  دائم الخضرة كثير التفرع

 األبيضفي حوض البحر  انتشرت زراعته أمتار
الجلدية  األمراضاستخدم في عالج و المتوسط

نبات  أما، األمراضوغيرها من  الرأس فروهو
الجبل الذي يعود للعائلة الشفوية  إكليل

Labiatae صغير دائم  عشبيهو نبات ف
له رائحة عطرية  متعددة أفرع الخضرة ذا

يستخدم كعالج  أورباموطنها جنوب مميزة 
 إلى نبات الفلفل الحار يعود ، كذلكلاللتهابات 

حيث يعتبر كمضاد للبكتريا العائلة الباذنجانية 

الجلدية ومنها  األمراضويستخدم في عالج 
على مادة الكابسيسين وغيرها  الحتوائهالقوباء 

هذه الدراسة  تلذلك هدف [4]  من المواد الفعالة
لنبات  الكحولية تقييم فعالية المستخلصات على

كعالج بديل  الجبل والفلفل الحار وإكليلالحناء 
الجلدية بفطري  لإلصابات عن األدوية
T.rubrum  وM.canis  . 

 المواد وطرق العمل 

 عزل وتشخيص الفطريات  -1
عزلت العينات من المرضى المحالين  •

االستشارية في مدينة بغداد ،حيث للعيادات 
أخذت منهم العينات بواسطة القشط من 
منطقة (القدم ،األظافر، الجذع وفروه 

أو بواسطة قص الجزء المصاب من  الرأس)
الشعر واألظافر وبعد معامالتها بمادة 

KOH   لتحليل المادة 10بنسبة %
الكراتينية الموجودة مع العينات المفحوصة 

ايفات والسبورات والتي ليتسنى رؤية اله
 أطباقنقلت إلى  .arthrospore [5]تسمى 

بتري معقمه تحتوي على وسط 
Sabouraud’s Dextrose Agar 

(SDA)   2المضاد الحيويملغم من  50معT 
2TChloramphenicol  لغرض تنمية

 دون البكتريا والخمائر .  الفطريات
مختبر  إلى العينات المعزولة تم نقل •

جامعة \الفطريات في كلية العلوم للبنات 
في الحاضنة بدرجة حرارة بغداد ووضعت 

م لمدة أسبوعين فحصت بعدها ° 27-30
المستعمرات وأجريت عليها بعض 

 :االختبارات  لغرض تأكيد التشخيص
 1يحضر بأخذ شعر بطول  اختبار الشعرة: -

يضاف إلى سم ومعقم بجهاز الموصدة 
 yeast % من 10 محلول يحتوي على

extract،  يلقح الفطر المراد تشخيصه
م ° 30-25ويوضع بالحاضنة بدرجة 

 ويفحص .
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غم لكل  10كمية من الرز  تعقم اختبار الرز: -
ويضاف  سم بجهاز الموصدة 9طبق بتري 

مل ماء مقطر معقم ويلقح الفطر  10له 
   .[6] ويفحص بعد اسبوعالمراد تشخيصه، 

  
 T.rubrum و M.canis ): االختبارات العينية والمجهرية لتشخيص الفطر1جدول (

 نوع الفطر
اختبار 
اختراق 
 الشعرة

النمو في 
 درجة حرارة

37°C 

 تشخيص
 الكونيديات

 الكبيرة

 تشخيص
 الكونيديات
 الصغيرة

اختبار 
 الرز

الصفات المميزة 
 للمزرعة الفطرية

 
M.canis + - 

مغزلية، سميكة ، 
خشنة الجدار ، 
مع نهاية منحنية 

 أو معقوفة

غير موجودة 
بكثرة وان 

وجدت فشكلها 
 هراوي

 مستعمرة
 صفراء

 

مغزلية، حافاتها خشنة 
 مع قمة مقوسة

T.rubrum - + 
تتخذ شكل 

 السيكار أو القلم

ذات شكل `
هراوي إلى 

برميلي تنمو على 
طول خيوط 

 المغزل

- 

المستعمرة تعطي صبغة 
حمراء تالحظ أسفل 

الطبق الكونيديات ذات 
شكل هراوي والهايفات 

 شجرية الشكل
 

 

 لغرض وإعدادها النباتات جمع -2
  :االستخالص

ت النباتات المستخدمة في البحث من حديقة عجم
المنزل في مدينة بغداد وتشمل اوراق الحناء 
واكليل الجبل وثمار الفلفل الحار وبعد تنظيف 
النماذج من األتربة جففت طبيعيا بنشرها على 

مع االستمرار بالتقليب لحين جفاف  أوراق
العينات ، وبعد جفاف العينات تم سحقها 

هاون خزفي ثم  باستخدامباودر  إلىوتحويلها 
حفظت في اكياس بالستيكية نظيفة وسجل عليها 
اسم النبات وموعد الجمع لحين استخدامها في 

 االستخالص الكحولي .
 الكحولية : النباتية المستخلصات تحضير -3

 المستخلص تحضير في [7] طريقة اتبعت
 بسحق االستخالص تمت عملية إذ الكحولي

 1 -5(  بنسبة (Methanol) المذيب مع النبات
 ولمدة جيد بشكل رج المزيج موزن/حج  )مل/غم

 الكهرومغناطيسي المحرك باستخدام ساعة 2-1
(Magnatic Stirrer)  المزيج ذلك بعد ترك ثم 

 , النقع لغرض ساعة (24)   لمدة الثالجة في
 لتخلص الشاش من طبقات عدة بعدها خالل رشح

 تبخير عملية وأجريت الذائبة غير الجزيئات من

 Rotary) الدوار المبخر جهاز المذيب باستخدام
Vacuum evaporator) ال حرارة درجة عند 

 هذه التبخير عملية ستمرتأ ،م 40 °تزيد عن
 بشكل المزيج في الموجود مذيبال إزالة لحين

 النباتي المستخلص على الحصول تم كامل وبذلك
 وأخيراً  سميكة طبقة هيئة على وهو الكحولي

 . التجفيد بعملية المستخلص جفف هذا
الكحولي  للمستخلص التركيز القياسي تحضير تم

غم من 1وذلك عن طريق وزن  للنباتات
 مل من مادة  5في  وإذابتهاالمستخلص النباتي 

Dimethyl Sufoxide  )DMSO  وبهذا (
 بإمراروعقم  ,ملغم /مل  100يكون التركيز 

 (0.22) قياس ترشيح ورق خالل من المحلول
التركيز  حضرت،ثم  الجراثيم مرور يمنع الذي

) ملغم /مل  من التركيز  12.5-25-50التالية  ( 
 القياسي .

 للمستخلصات الحيوية الفعالية اختبار -4
 : النباتية في المختبر

وسط  إلىأضيف المستخلص الكحولي للنباتات  
Sabouraud’s Dextrose Agar SDA)(  

للحصول على التراكيز  األطباققبل التوزيع في 
 األطباق، وبعد تصلب  3السابقة  في الفقرة 
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سم من العزلة الفطرية   0.4بقطر  أقراصنقلت 
السابقة وبثالث مكررات لكل  األطباق إلى

في الحاضنة  األطباق، حضنت   [8]تركيز 
 أطباقم لحين ملء الفطر ° 25 حرارةبدرجة 

تحوي المستخلصات النباتية ،  السيطرة التي ال
المستعمرات في كل  أقطاربعد ذلك تم قياس 

ئج وحسبت نسبة التجربة وسجلت النتا أطباق
 : باستخدام المعادلة التاليةالتثبيط 

 
 

 : اإلحصائيالتحليل  -5
 Statisticalاستعمل البرنامج اإلحصائي 

Analysis System  -SAS  [9]  في تحليل
البيانات لدراسة تأثير العوامل المختلفة (التركيز 
والمعاملة) في الصفات المدروسة، وقورنت 
الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار اقل 

 ).LSDفرق معنوي (
 

داخل اختبار فعالية المستخلصات النباتية  -6
 الجسم الحي :

 ألوراقتم اختبار فعالية المستخلص الكحولي 
بتركيز  الجبل وثمار الفلفل إكليلنبات الحناء ،

 داخل الجسم الحي على ملغم/مل 100
 متقاربين بالعمر المتطوعين من مجموعتان

 )  40 – 30 ( بين تتراوح أعمارهم والوزن،
خذ بعد ا  M.canisو  T.rubrumمصابين بـ 

مسحات من المنطقة المصابة وتشخيصها 
عود أن المسبب المرضي يمختبريا للتأكد من 

 8  األولىتضم المجموعة  لهذه الفطريات ،
عليهم  أجريت T.rubrum مرضى مصابين بـ

  :وبواقع ثالث مرات باليومالمعامالت التالية 
 يعاملواصابين لم : تضم ممعاملة السيطرة *

 ةات النباتيصبالمستخل
عن نبات الحناء  أوراق*المعاملة بمستخلص 

 طريق مسح المناطق المصابة بالمستخلص.

 .الجبل  إكليلنبات  أوراق بمستخلص*المعاملة 
 .*المعاملة بمستخلص ثمار الفلفل الحار

مرضى مصابين  8تضم فالمجموعة الثانية  أما
عليهم نفس  أجريت  M.canisبالفطر 

 المعامالت السابقة .
 

 والمناقشة :النتائج 
للمستخلصات النباتية  الحيوية الفعالية اختبار -1

 في المختبر :
 T.rubrum النتائج معاملة الفطر أظهرت

ص بالمستخلصات النباتية ، تفوقاَ معنوي لمستخل
بنسبة تثبيط  الفطر نبات الحناء في تثبيط نمو

الجبل اذ  إكليل%) ، يليه مستخلص نبات  100(
% ) ثم نبات الفلفل 91بلغت نسبة التثبيط ( 

%) عند 89الحار الذي كانت نسبة التثبيط ( 
ملغم/مل ،في حين كانت نسبة  100التركيز 

 82،  94ملغم /مل (  50التثبيط عند التركيز 
الجبل  إكليل) % لمستخلصات الحناء ، 77،

والفلفل الحار ،وكانت نسبة التثبيط عند التركيز 
) % والتركيز  58، 60،  88ملغم/مل ( 25

)% 22،  35،  60ملغم /مل ( 12.5
الجبل والفلفل  إكليللمستخلصات الحناء ، 

 )2جدول ( .الحار
  M.canisالنتائج معاملة الفطر أظهرتكما 

بالمستخلصات النباتية ، تفوقاَ معنويا لنبات 
كانت نسبة التثبيط الفطر اذ الحناء في تثبيط نمو 

الجبل اذ  إكليل، يليه مستخلص نبات %)  100(
% ) ثم نبات الفلفل 90بلغت نسبة التثبيط ( 

%) عند 78الحار الذي كانت نسبة التثبيط ( 
ملغم/مل ،في حين كانت نسبة  100التركيز 

  69، 92ملغم /مل (  50التثبيط عند التركيز 
الجبل  إكليل) % لمستخلصات الحناء ، 63،

،وكانت نسبة التثبيط  على التوالي والفلفل الحار
) %  50، 42،  83ملغم/مل ( 25عند التركيز 

)% 15،  20،  72ملغم /مل ( 12.5والتركيز 
لمستخلصات الحناء ، اكليل الجبل والفلفل الحار 

                        . )3( جدولعلى التوالي 
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 Trichophyton rubrumالفعالية التثبيطية للمستخلصات الحكولية للنباتات على الفطر  :)2جدول (
 

 مل)\التركيز(ملغم
 
 

 المعاملة

 (سم)متوسط أقطار المستعمرات 
قيمة  
LSD 

 النسبة المئوية للتثبيط (%)
قيمة  
LSD 12.5 25 50 100 12.5 25 50 100 

 0.00 0.54 1.08 3.6 نبات الحناء
1.025 

* 
60 88 94 100 

8.925 
* 

 2.077 0.81 1.62 3.6 5.85 نبات اكليل الجبل
* 

35 60 82 91 11.753 
* 

 2.825 0.99 2.07 3.9 7.02 نبات الفلفل الحار
* 

22 56 77 89 8.703 
* 

 LSDقيمة  
2.066 

* 
1.173 

* 
0.935 

* 
0.863 

* 
قيمة  
LSD 

9.351 
* 

9.844 
* 

7.562 
* 

8.215 
* 

--- 

* )P<0.05.(   مكررات لكل معاملة 4تمثل النتائج معدل 

 

 Microsporum canisالفعالية التثبيطية للمستخلصات الحكولية للنباتات على الفطر   :)3جدول (

 مل)\التركيز(ملغم

 

 المعاملة

قيمة   (سم)متوسط أقطار المستعمرات 
LSD 

قيمة   النسبة المئوية للتثبيط (%)
LSD 

12.5 25 50 100 12.5 25 50 100 

 نبات الحناء
2.52 1.53 0.72 0.00 0.923 

* 
72 83 92 100 9.315 

* 

 0.9 2.79 5.22 7.2 نبات اكليل الجبل
2.176 

* 20 42 69 90 
14.674 

* 

 1.98 3.33 4.5 7.65 الفلفل الحارنبات 
2.094 

* 15 50 63 78 
11.207 

* 

 LSD 2.036قيمة  
* 

1.883 
* 

1.055 
* 

0.961 
* 

قيمة  
LSD 

8.644 
* 

9.369 
* 

8.941 
* 

8.246 
* --- 

* )P<0.05.(   مكررات لكل معاملة 4تمثل النتائج معدل 
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اختبار فعالية المستخلصات النباتية داخل الجسم 
 الحي:

أظهرت نتائج مسح المناطق المصابة 
 T.rubrumللمتطوعين المرضى المصابين  بـ 

 المستخلص الكحولي لنبات الحناءب  M.canisو 
 شفاء (تحذف) وقد لوحظمل  ملغم/100بتركيز 

العالمات السريرية للمجموعة المعالجة 
يوم وقد تم  20بمستخلص الحناء بعد مرور 

التأكد من الشفاء بأخذ مسحات جلدية وزرعها 
، بينما كانت ) 1 شكل(PSAمختبرياَ على وسط 

نتائج مسح المناطق المصابة للمجموعة المعالجة 
الجبل والفلفل  إكليلبالمستخلص الكحولي لنبات 

 2شكل(الحار شفاء جزئي للعالمات السريرية 
تم عزل الفطريات الجلدية من المجموعة  إذ) 3و

 يوم من بدء العالج . 20المعالجة بعد مرور 
 باختالفاختالف نسب التثبيط   إن

المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة 
اختالف المكونات  إلىبثبوت التراكيز  تعود 

تفوق  إن إذالة التي تثبط نمو الفطريات ، الفع
على تثبيط نمو الفطرين نبات الحناء 

T.rubrum  وM.canis   احتوائه  إلىيعود
على الكاليكوسيدات والفالفونات والراتنجات 

 لوسنال وصبغةوالصابونين والدباغيات 
Lawson 10]،[11   ، كما اشارFuller 
والصابونيات الى ان الراتنجات [12]  وجماعته

الموجودة في النبات تعمل كمواد سامة لألحياء 
 أن Vonshak   [13] كما أشار .المجهرية 

الدباغيات الموجوده في النباتات الطبية تعمل 
 Antiعلى تثبيط الفطريات الجلدية 

dermatophytic effect  ,  سبب الوقد يعود
في تثبيط انزيمات الغشاء  فعالية الدباغياتالى 

وقد فسر [14] الخلوي لالحياء المجهرية 

Stankiewicz كفاءة  نبات  [15]وجماعته
الجلدية الفطرية  اإلصاباتالحناء في عالج 

الدباغيات الموجودة في النبات مع  بارتباط
مقاومة  أكثرالكيراتين مما يقوي الجلد ويجعله 

وتتفق هذه  للتحلل بواسطة االنزيمات الفطرية .
الذي اثبت تأثير المستخلص  ] 13 [النتائج مع

الكحولي لنبات الحناء على الفطر الجلدي 
Trichophyton mentagrophytes. 

الجبل  إكليلكما تعود قدرة مستخلص نبات 
احتوائه على العديد من المكونات  إلىالتثبيطي 

وقلويدات و فالفونات الفعالة من كاليكوسيدات 
اتنجات وصابونيات الروتاتينات  و

والتي لها فعالية تثبيطية     [16]وفينوالت
 . [17]  المجهرية األحياءلمجموعة كبيرة من 

كما تعمل الفالفونات على تثبيط الغزل الفطري 
 تحيث وجد، [19,18] وتبقيه في حالة سكون

فعالية بعض النباتات الطبية ومن ضمنها نبات 
الفطريات الجلدية   اكليل الجبل على تثبيط نمو

T.rubrum  وM.canis . 
الدراسات  أما نبات الفلفل الحار فقد أثبتت

على احتواءه على القلويدات واهمها 
Capsaicin ،Dihydrocapsaicin و 

Capsorubin   والتي لها تأثير تثبيط عالي على
 21 ، 20  [واإلنسانت االفطريات الممرضة للنب

مواد صابونية وما يحوي على الكاليكوسيدات ]
 تي لها دور في تثبيط نمو الفطريات وعفصية وال

وهذه النتائج  )4ويحوي غلى فالفونيات(، [22]
 Vaijayanthimalaتتفق مع ما توصل اليه 

قدرة بعض النباتات  وبين نالذي 2004,وجماعته 
ومن ضمنها الفلفل الحار في تثبيط الفطريات 

 الجلدية .
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1

2  

 )1( T.rubrum) : استخدام مستخلص نبات الحنة في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر 1شكل(

 )M.canis )2في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر  و

 بعد المعالجة -بقبل المعالجة    -أ 
 
 
 

 أ

 أ

 ب

 ب
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1   

2   

 )1( T.rubrumالجبل في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر  إكليل) : استخدام مستخلص نبات 2شكل(

 )M.canis )2و في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر 

 بعد المعالجة -قبل المعالجة   ب -أ 
 
 
 

 ب أ

 أ ب
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1  

2  
 

 )1( T.rubrumالحار في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر  ل) : استخدام مستخلص نبات الفلف3شكل(

 )M.canis )2و في معالجة مريض يعاني من اإلصابة بالفطر 

  بعد المعالجة -قبل المعالجة   ب -أ 
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 Multiplex PCRاستخدام تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي المتعدد 
لتشخيص بعض انواع البكتريا السالبة لصبغة كرام وتحديد مقاومتها 

 للمضادات الحياتية

Pاحمد عبد الجبار سليمان

1
P                 عدنان منديلتماراP

1
P                     احمد محمد تركيP
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والبلعوم) خالل الفترة من  األنفمختلفة ( أدرار، جروح، حروق ، خروج ، ومسحات  سريريهعينة من عينات  450تم جمع : الخالصة
 Escherichiaعينة   56و  Klebsiella pneumoniaعينة منها على انها  64. شخصت  2015ولغاية شباط  2014تشرين الثاني 

coli  شخصت باستخدام جهاز الفايتك وللتأكيدباستخدام طرق التشخيص المظهري والزرعي والبايو كيميائيVaitek  أظهرت نتائج .
عزالت من  10من المضادات الحياتية من مختلف المجاميع تباينا في مقاومتها لهذه المضادات، واختيرت  10 ــاختبار مقاومة العزالت ل

 أيضاخدام جين متميز فيها وللكشف للكشف عن البكتريا باست البوادئصممت عدد من التباين في مقاومة المضادات.  أساسكل جنس على 
كل  إن ترحيلهانتائج التضاعف بعد  وأظهرت، multiplex PCRالمتعدد  التسلسليعن مقاومتها للمضادات باستخدام تقنية تفاعل البلمرة

تحتوي على الجين   K. pneumoniaوالذي يمكن ان يتخذ مؤشر تشخيصي وكل عزالت  hlyAتحتوي على الجين  E. coliعزالت 
KcaA  وفي نفس التفاعل تم الكشف عن وجود جينات مقاومة سبعة من المضادات الحياتية العائدة الى مجاميع مختلفة ،(Amp, tetR, 

Tri, Gen, Imp, Qnl and mecA)   حيث احتوت كل عزالتE. coli  على جينTri ,tetR, Amp, Gen, and Imp  في حين
وتباينت في احتوائها  Imp, tetR, and Triفقد احتوت على جينات  K. pneumoniaاما عزالت  mecAلى تباينت في احتواءها  ع

Qnl and Amp   حيث لم يظهرا في جميع العزالت في حين لم تحتوي على الجينينGen and mecA . ومن خالل هذه الدراسة يمكن
يا من النماذج المرضية وبصورة دقيقة وتشخيص مقاومتها للمضادات الحياتية المتعددة في تشخيص البكتر التسلسليةاستثمار تقنية البلمرة 

 الشائعة االستعمال بوقت قصير وجهد اقل ودون الرجوع للفحوصات الروتينية المعروفة.

  multiplex PCR, antibiotic resistance, E. coli , K. pneumonia  الكلمات المفتاحية:
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Use of Multiplex PCR Technique to Detect Some Gram 
Negative Bacteria Species and Determine its Antibiotic 

Resistance 

Ahmed A. Suleiman     Tamara A. Mandeel       Ahmed M. Turky 

Anbar university 

 

Abstract: 450 samples were collected from different pathological cases (urine, wounds, Burns, stool, 
and nasal and pharyngeal swabs) from November 2014 through February 2015. 64 samples were 
diagnosed as K. pneumoniae and 56 samples were E. coli using phenotypic, cultural and biochemical 
diagnosis features and definitely diagnosed with Vaitek test. Results of antibiotic resistance against 
different antibiotics showed variations in their resistance to these antibiotics, and 10 isolates were selected 
of each gender on the basis of variation in antibiotic resistance. A number of primers were designed to 
detect bacteria use distinct gene and also to detect resistance to antibiotics using multiplex PCR. Agarose 
gel electrophoresis for polymerization reaction showed that all E. coli isolates had hlyA which might be 
used as detection marker where all K. pneumoniae had KcaA, in the same reaction of multiplex PCR 
,detection of seven genes related with resistance to different antibiotic groups (Amp, tetR, Tri, Gen, Imp, 
Qnl and mecA)  were done, all E. coli contained Imp, Gen, tetR,Tri, and Imp genes while its varied in 
their contain of mecA gene , while all K. pneumoniae had tetR, Imp, and Tri genes while its varied in their 
contain of Qnl and Amp which not detected in all isolates also its not contain Gen and mecA genes. From 
this study it's easy to use multiplex PCR to detect pathogenic bacteria along with their antibiotic 
resistance without need to long routine work. 

Keywords: multiplex PCR, antibiotic resistance, E. coli , K. pneumonia 

 

 المقدمة :

 على اعتمادا البكتريا انواع بين زيالتمي يتم
 الصبغات انواع اهم من تعد والتي كرام صبغة

 البكتريا على للتعرف المستشفيات في المستعملة
 باللونالبكتريا السالبة لصبغة كرام تتلون  ان اذ

 خالل من الوردية السفرانين صبغة عبر االحمر
 طبقة من يتكون اذ لها الخلوي الجدار تركيب
 للداخل وتكون البيبتيدوكاليكان من رفيعة

 تتكون الخارجية والطبقة
 وهي وبروتين  Lipopolysaccharideمن

 الريبونيوكليك حامض على اساسا التحتوي
 الغسل عند االساسية بالصبغة التحتفظ وبالتالي

معها .  تثبت فأنها السفرانينب صبغها عند لكن
 حاجزا البكتريا لهذه الخارجي الغشاء ويشكل

 الوزن ذات لحيويةا المضادات امام نضوحيا
 ببطء تمر فانها مرت ان والتي الكبير الجزيئي

 وتختلف المضادات لهذه المقاومة يضفي مما
 بالنسبة اخر الى نوع من الغشاء هذا نضوحية

 عدد من البكتريا هذه ) وتتألف 1البكتريا (  لهذه
 المعوية العائلة بكتريا واهمها االنواع من كبير

 العائلة .تتألف، وغيرها الزوائف وبكتريا
 ذات البكتريا من كبيرة مجموعة من  المعوية
 سالبة عصوية انها اهمها المشتركة الصفات
 40بحوالي  اجناسها عدد ويقدر كرام لصبغة
 حافات ذات قصيرة أجناسها ) تكون2جنسا (
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بين  طولها يتراوح للسبورات مكونة غير مدورة
 الهوائية او هوائية وتكون ) مايكرون 4-5( 

لنموها  المثلى الحرارة درجةاختيارية 
 على أجناسها بعض احتواء بسبب متحركة°م37

  و  Klebsillaجنسي ماعدا المحيطية االسواط
Shigellaالقابلية متحركة، لبعضها غير فهي 

 الى النترات واختزال الالكتوز سكر تخمير على
 سالالت ) . تعد 3الطاقة (  انتاج لغرض نتريت

 الحاالت من للعديد الرئيسي المسبب العائلة هذه
 وذات والحروق الجروح كالتهاب المرضية

 االمراض من وغيرها البولية والمجاري الرئة
 تعتبربكتريا) . 4المستشفيات ( خمج الى اضافة

E. coli التي كرام لصبغة السالبة البكتريا من 
المعوية   العائلة الى تنتمي

)Enterobacteriaceaeمن مشتقة ) وهي 
 القناة في تعيش العائلة هذه أفراد كون حقيقة

 اإلغريقية الكلمة ومن لإلنسان الهضمية
Enteronوتعني Intestine )5  . (تعد 

 في الطبيعة الفلورا من جزءا E. Coliبكتريا
 تسبب ان يمكن سالالت ناكه ان اال االمعاء
 بيئات في توجد اذ لإلنسان عديدة امراضا
 مرضية سالالت ولها االنسان جسم من مختلفة
 في وخصوصا الهضمية القناة في توجد ان يمكن

 البكتريا لهذه الممرضة السالالت اما االمعاء
 االمعاء منطقة خارج بيئات في تتواجد والتي

 الممرضة القولونية االشريشيا بمجموعة فتسمى
 تحدث ان يمكنها ) ، والتي   (6معوية الخارج
 المعوية المنطقة غير اخرى مناطق في الخمج

 في الموجودة من هي سالالتها احد تكون وقد
 حالة اي التحدث انها اال المعوية المنطقة
 ) . سالالت 7المعوية ( المنطقة في مرضية

 معويةمازال خارج الممرضة E. Coliبكتريا
 عوامل تمتلك كانت اذا فيما بها يحيط الغموض
 االنسان جسم من محددة بمنطقة خاصة ضراوة

 استعمار تستطيع ضراوة عوامل تمتلك انها ام
 من االنسان جسم من مختلفة تشريحية مناطق
 احداث ثم ومن هذه الضراوة عوامل خالل

 تكون الضراوة عوامل ) .، ان  8 المرض (
 االنواع في موجودة تكون التي بالجينات مرتبطة
 عوامل جينات اساس وعلى لإلسهال المسببة

 ست الى البكتريا هذه سالالت تقسيم تم الضراوة
 ) . وباستعمال  9ممرضة (  رئيسية سالالت

 E. coli بكتريا ان وجد الجزيئية الخواص
 جين 18الى  تصل مختلفة ضراوة جينات تمتلك

 المرض لنقل الرئيسي المصدر وتعتبر مشخص
 في طبيعي بشكل توجد التيE.  coliبكتريا في

 المرض مسببة وبالتالي والحيوان االنسان امعاء
 انتقال خالل من العالم اجزاء كل في لالنسان
الجينات  هذه طريق عن لها الضراوة عوامل

 يعد والذي الجينات هذه اهم ) . من 10(
 ) hly A(جين هو البكتريا لهذه تشخيصي

alphaheamolysin  جينات من يعد اذ 
 مع الربط على لقابليةا وله والسمية الضراوة
 ) ، وله11البكتريا ( لهذه االخرى الجينات

.  )12الدم ( وسط في التحلل انتاج على لقدرةا
 بأنها عموما Klebsiella بكتريا كما تعد
 متحركة غير كرام لصبغة سالبة عصيات
 للعائلة ) ،وتعودCapsuleبمحفظة ( محاطة

 ) ،،وتصنفEnterobactriaceaeالمعوية (
 اربع الى طبيا المهمة Klebsiella بكتريا انواع
 Klebsiellaوهي جدا مهمة انواع

pneumoniaeو،K. oxytokaو،K. 
Ornithinolyticaو،K. Ozaenaeاما 

 الناحية من اهمية اقل فهي االخرى االنواع
  للجنس العائدة البكتريا الطبية .تسبب

Klebsiellaفي الرقود من المكتسبة األمراض 
) Nosocomial infectionsالمستشفى (
 Klebsiella عالنو لإلنسان،ويتميز
pneumonia سجل اذ طبية أهمية األكثر بانه 

 من المكتسبة االمراض من نسب أعلى
 وذات البولية المجاري التهاب مثل المستشفيات
الرخوة   االنسجة والتهاب الدم، الرئة،وانتان

 من K. Pneumoniaيابكتر تعد) . 13(
 اذ الطبيعة في االنتشار واسعة الممرضات

 تصيب التي االمراض من واسع بمدى ترتبط
 الممرضات من تعد انها اذ والحيوانات االنسان

 تقاوم التي المحفظة امتالكها بسبب االنتهازية
 البكتريا هذه ) .وتسبب 14البلعمة (  عمليات
 البولية المجاري والتهاب الرئة وذات الدم تجرثم

تمتلك هذه .  )15والحروق ( لجروحا والتهاب
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 مثل الضراوة جينات من العديدالبكتريا 
 , magA , FosA , SHV , rmpAجينات

OKP , CTX-Mلهذه التابعة والسالالت 
 على بينها فيما تغايرات ذات تكون البكتريا
 استعمل ) وقد 16الجينوم (  مستوى

  .K بكتريا عن للكشف كهدف  K2CPSجين
Pneumoniaeمن العديد في وتشخيصها 

 الثاني النوع في الجين هذا يوجد اذ الدراسات
  بناء عن والمسؤول الكلبسيال من

K2CPSهوجين  rmpA2الجين هذا اذيمتلك 
 جيند ويعK2CPS  لجين استنساخ منشطات
rmpA2بناء عن المسؤول  K2CPSمن 
 )  17للكلبسيال(  الضراوة بالزميد

 العمل وطرائق المواد

 جمع تم-:العينات وتشخيص العينات جمع
 شملت مختلفة مرضية حاالت من عينة)  450( 

،  الخروج،  الجروح،  الحروق،  االدرار( 
 اللوزتين التهاب، واالذن االنف التهابات،  القشع

 وللفترة العام التعليمي الرمادي مستشفى من) 
 شباط شهر ولغاية 2014 الثاني تشرين من

 المجهرية الفحوصات وأجريت. 2015
 العلمية المصادر على اعتماد والكيموحيوية

)  18 ; 19( البكتريا لتشخيص عالميا المتبعة
 تم واخيرAPI20E نظام استخدام الى اضافة

 جهاز باستخدام الكيموحيوي التشخيص استخدام
Vitek 2 system .مقاومة  اختبرت ثم ومن  

 األقراص بطريقة الحياتية للمضادات العزالت
 مدى على للتعرف )20 (   مذكور ما وحسب
 الدراسة قيد البكتيرية العزالت حساسية

 من مجموعة باستخدام الحياتيـة للمضـادات
 قبل من المجهزة الحياتية المضادات أقراص
 .)1( الجدولالبريطانية oxoidشركة

 

 ) أقراص مضادات الحيوية المستخدمة في اختبار الحساسية1جدول (
 Antibiotic N الرمز قرص /التركيز مايكروغرام

10 TOB Tobramycin 1  

30 C Chloramphenicol 2  

15 Gen Gentamicim 3  

30 CTX Cefotaxime 4  

10 P Pencillin 5  

10 AmP Ampicillin 6  

30 TE tetracycline 7  

10 IPM Imipenem 8  

30 NA Naldix acid 9  

30 VAC Vancomycin 10  

30 FEP Cefepime 11  

25 COT Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 12  
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 -:الجينومي الدنا وتنقية استخالص

 للعزالت الجينومي دنا عينات استخلصت
 بكتيرية عزلة20 عددها البالغ البكتيرية
 للبكتريا الجينومي الدنا استخالص عدة باستخدام

 التسلسلي الرقم ذي Geneaidشركة من المنتج
GBB101 

 -:المستخدمة البادئات

 والتي النوعية البادئات) 2( الجدول يبين
 والتي الدراسة لهذه خاص بشكل تصميمها تم

 على الحصول تم والتي الهدف جينات تستهدف

 NCBI موقع من النيتروجينية قواعدها تسلسل
ncbi.nlm.nih.gov )gentamycin, qnl, 

hlyA,KcaA,trimethoprim, tetR, 
AMP, mecA, impenem (  ًذكر لما وفقا 

 مجفد مسحوق بشكل ُجهزت والتي) (21
)Lyophilized (شركة من BIONEER)  ،(

 المقطر الماء من بحجم تذويبها إعادة تمت وقد
 على للحصول الشركة توصيات بحسب والمعقم
 بتركيز بادئ لكل خزين محلول

)100Pmol/µl (الخزين المحلول هذا حفظ ثم 
 .  مْ  20- حرارة بدرجة

 

 المتسلسل البلمرة تفاعل في المستخدمة البادئات) 2( جدول

 الجين حجم 53ََ  القواعد تسلسل البادىء اسم
 bp المستهدف

hlyA-F 
hlyA-R 

TTATTGCGCTTCGGGCATTG 
362 

CCATAAAACGCGCCAGGATG 
KcaA-F 
KcaA-R 

TGTGCAGCTATACCCGGTTG 
564 

CGGTCAGCCGAACGATATGA 
MecA-F 
MecA-R 

CCAGGAATGCAGAAAGACCAAAGCA 
656 

GGGTGGATAGCAGTACCTGAGCCA 
Gen-F 
Gen-R 

ATCCCGCAACAGCCCGGGACTTA 
600 

AACCTGAAGGCTCGCAAGAGCG 
Amp-F 
Amp-R 

TTCCCACGCTACTGGTGTGGCT 
458 

GGCCGGTAACGCTTTCTCACCA 
Qnl-F 
Qnl-R 

CGCAGCGACTTTCGACGTGCTA 
374 

AGTGATGCACCCGCTAGGTTCGT 
Imp-F 
Imp-R 

CTGGTGCTGCAATGGCGGATGA 
280 

GTGCTTGCACCCCATGGACGAA 
TetR-F 
TetR-R 

GCTTTGCTCGACGCCTTAGCCAT 
267 

CCCCACAGCGCTGAGTGCATATAA 
Tri-F 
Tri-R 

TGGAGTTATCGGGAATGGCCCTG 
104 

TCTTGCGTCCAACCAACAGCCA 
hlyA : alpha heamolysinEscherchia Coli.; ; kcaA :Klebsiell pneumonia capsuler gene 
colonic acid capsular biosynthesis activation proteinA. ; mecA:methicillin ; Gen: 
gentamycin ;Amp : ampicillin ; Qnl: qunolate ; imp: imipenem ; tetR: tetracycline ; tri : 
trimethoprim 
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 Multiplex PCR-: تفاعل خليط
PreMix قبل من المجهز الخليط هذا ستخدمأ 

 المحلول من المتكون Bioneer )(  شركة
 PCR bufferالبلمرة انزيم لعمل المنظم

 dNTPs االوكسجين منقوصة والنيوكليدات
  pfu DNA polymerase الدنا بلمرة وانزيم

 Pyrophosphatase andو
pyrophosphate وصبغة Stapilizer and 

trcking dye. الحجمي الدليل استعمل كما 
DNA Ladder 100 القطع احجام لمعرفة 

 1Kb الدليل استعمل كما التضاعف بعد الناتجة
 العزالت من المستخلص الدنا سالمة لمعرفة

 البكتيرية

 تفاعل باستعمال البكتيرية الجينات عن التحري
 :Multiplex PCR المتسلسل البلمرة

 الحاوي غير الرئيسي التفاعل مزيج حضر
 العزالت عينات من المستخلص DNAالـ على

 لكل Multiplex PCR تفاعل لعمل البكتيرية
 كل) E. coli , K. pneumonia( بكتريا من

 لعشر تفاعل مزيج تحضير وتم حدة على بكتريا

 البكتيرية االنواع هذه من DNA عينات
 سالبة سيطرة عينة اضافة تم ذلك الى باإلضافة

 المفترض من التي البادئات مع بكتيري نوع لكل
 البكتيرية االنواع لهذه سالبة نتيجة تعطي ان

 11 تفاعل مزيج لكل الكلية العينات عدد ليصبح
 على الرئيسي التفاعل محلول وزع ثم ومن عينة

 مايكروليتر 23 وبحجم مليليتر 0.2 سعة انابيب
 2 انبوبة كل الى اضيف بعدها انبوبة لكل

 عينة لكل الخاص DNA  الـ من مايكروليتر
 مايكروليتر 25  عينة لكل النهائي الحجم ليصبح

  جدول موضح كما السالبة السيطرة باستثناء
 الحراري المبلمر جهاز في أدخلت بعدها) 3(

 3لالنفصال االولي لمدة  °م95تحت ظروف 
 30لمدة  °م95دورة تبدأ ب  35دقائق ومن ثم 

دقيقة  1الرتباط البرايمرات لمدة  °م59ثانية و
ومن  °م72دقيقة على درجة  1ووقت تضاعف 

دورة على  35ثم وقت تضاعف نهائي بعد ال 
 في المزيج حمل ثم دقائق  7لمدة  °م72درجة 

% 1.5 بتركيز المحضر األكاروز هالم حفر
 . الجينات وجود عن للكشف

 

 ) مكونات تفاعل البلمرة المتسلسل3جدول (

 

  والمناقشة النتائج

 الكيموحيوية الفحوصات اجراء بعد
 مستشفى من المعزولة البكتيرية للعزالت
 من نوع 120  تشخيص تم التعليمي الرمادي

 بكتريا شملت والتي كرام لصبغة السالبة البكتريا
E. coli   و Kl. Pneumoniae اعتمادا وذلك 

 والمجهرية المزرعية الصفات على
 ApiE20, Api وباستخدام والكيموحيوية

staph, Api strep     جهاز استخدام وكذلك 

 التركيز النهائي ) ( µlالحجم لعينة واحدة  المكونات

 ـــــــــــــــــــــــ 2 الماء المقطر
Green pre mix 5 1x 

Primer forward 8 1Pmol/µl 

Primer reverse 8 1Pmol/µl 

DNA template 2 ـــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــ 25 الحجم النهائي
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 التي المرضية العزالت شخصت.  Vitek2 الـ
 اظهر اذ  E. coli  لبكتريا عزله56 بلغت

 بانها كرام بصبغة والتصبيغ المجهري الفحص
 تشخيص تم. كرام لملون سالبة صغيرة عصيات

 اعتماداK. pneumoniae بكتريا من عزلة 64
 والمظهرية المزرعية الصفات على

 المظهرية الصفات على باالعتماد والكيموحيوية
 وسط على النامية للمستعمرات

 مستعمرات اعطت إذMaCconkey  agarالـ
 الصفة وهذه مخاطي قوام ذات براقة وردية
 المجهري الفحص وعند، البكتريا لهذه مميزة

 قصيرة عصيات شكل على مستعمراتها ظهرت
 على او منفرد بشكل تتواجد، كرام لصبغة سالبه
 . قصيرة سالسل شكل على او ازواج هيئة

 بطريقة المضادات مقاومة اختبار اجري
 هذه مقاومة او حساسية مدى لتحديد االقراص
 المضادات من نوع 12 تجاه البكتيرية العزالت
 التثبيط منطقة قطر على اعتمادا،  الحيوية

 بأقطار ومقارنتها المضادات بأقراص المحيطة
 NCCLS 2013(  في الواردة القياسية التثبيط

 للعزالت الكلي العدد) 4( الجدول يوضح إذ) 
 الحساسة العزالت وعدد المختبرة البكتيرية

 للمضادات المقاومة المتوسطةو والمقاومة
 ان النتائج اوضحت إذ الدراسة قيد الحيوية

 ألغلب مقاومة كانت البكتيرية العزالت معظم
 بسبب متوقعة النتيجة وهذه الحيوية المضادات
 للمضادات والعشوائي المفرط االستعمال

 التي المقاومة اليات تطور عن فضال الحيوية
 الحيوية المضادات اغلب ضد البكتريا تمتلكها

 الهدف وكان)  22(العالج في المستخدمة
 الحصول هو االختبار هذا اجراء من الرئيسي

 العزالت من لكل عزلة واقل اعلى على
 مختلفة مرضية حاالت من المعزولة البكتيرية

 اقراص ضد حساسية او مقاومة اعطت والتي
 .الدراسة في المستعملة الحيوية المضادات

 
 
 

 االربعة البكتيرية االنواع تجاه المختلفة الحيوي المضادات تأثير) 4( رقم جدول
 E.coli Kl.pneumonia البكتريا اسم

 64 56 العدد
 R R I S R I S ت
1 41 41 2 13 46 5 13 
2 35 35 3 18 49 0 15 
3 34 34 0 22 24 0 40 
4 42 42 0 14 62 0 2 
5 56 56 0 0 64 0 0 
6 56 56 0 0 64 0 0 
7 44 44 1 11 60 0 4 
8 6 6 0 50 8 0 56 
9 50 50 0 6 38 3 23 
10 38 38 3 15 48 6 10 
11 56 56 0 0 59 0 5 
12 51 51 1 4 61 0 3 

R: Resistance.  I: Intermediate  S: Sensitive 
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) 1( صورة في المبينة النتائج اظهرت
 الجين على المدروسة العزالت جميع احتواء

 هذه جميع احتواء وكذلكhlyA التشخيصي
 , tetR , trim(  جينات من كل على العزالت

gen , Amp , Imp (هذه تباينت حين في 
 فقد mecA جين على احتوائها في العزالت
 المحلية االرقام تحمل التي العزالت علية احتوت

 من العزالت بقية خلت بينما) 8 ، 6 ،5 ،1( 
 هذا وجود عدم احتمالية يعني مما الجين هذا

 نجد ذلك خالل ومن،  العزالت بقية في الجين
 وجود اظهرت E. coli بكتريا عزالت جميع ان

 وبالتالي األكاروز هالم على hlyA جين حزم
 المعزولة البكتريا هذه ان على االستدالل يمكن

 تماما مطابق وهو النوع لهذا تعود بكتريا هي
 التشخيص الختبارات االولية التشخيص لنتائج

 وجهاز APi20E نظام واستخدام الكيموحيوي
 البكتريا هذه تشخيص يمكن وبذلك الفايتيك
 االختبارات هذه اجراء الى الحاجة دون مباشرة

 وقت الى تحتاج التي الروتينية التشخيصية
 من كثير في حاليا عليه يعتمد ما وهذا طويل

 على االستدالل خاللها من يتم التي البحوث
 المأخوذة العينات في E. coli الـ بكتريا وجود

 خالل من كذلك يبدومختلفة.  مرضية نماذج من
 المضادات مقاومة جينات وجود صفة ان النتائج

 سالالت اغلب في سائدة صفة هي الحيوية
 تمتلك البكتريا هذه ان يعني مما  E.coli بكتريا

 بإنتاج الخاصة الوراثية للشفرة الحاملة الجينات
 نجده ما وهذا الحيوية للمضادات المقاومة صفة

 عالية نسبة كانت الذي Imipenem مضاد في
 اال االقراص بطريقة له حساسة البكتريا هذه من
 جميع في ظهر المضاد بهذا الخاص الجين ان

 اختبار علية اجري التي البكتيرية العزالت
Multiplex PCR  هذا وجود على يدل مما 

 الجين ان ذلك ويشير البكتريا هذه داخل الجين
 المحتمل ومن العمل عن متوقف ولكن موجود
 جين ان حين في مقاومة البكتريا وتصبح تحفيزه
Amp البكتيرية العزالت جميع في ظهر 

 اختبار نتائج مع متطابقة جاءت ونتائجه
 كانت إذ الحيوية المضادات لمقاومة الحساسية

 وبنسبة المضاد لهذا مقاومة العزالت جميع

 الجين هذا وجود يعني مما% 100 مقاومة
 الحال وكذلك المقاومة في فعاليته وظهور
 إذgent , tetR ,trim مضادات لجينات بالنسبة
 بالرغم الجينات هذه على العزالت جميع احتوت

 حساسيتها اختبار في نتائجها تباين من
 سبب) 23( عزى وقد.  الحيوية للمضادات

 للمضادات E. coli بكتريا مقاومة في التباين
 واحد نوع من اكثر على تحتوي انها الى الحيوية

 هذه تكون ان وممكن البالزميدات من
 اوضح بيمنا.  كبيرة او صغيرة البالزميدات

 عن المسؤولة هي البيتاالكتام انزيمات ان) 24(
 Ampicilln الحيوي للمضاد المقاومة صفة
 كصفة تكون ما ونادرا بالزميدية صفة وهي

 يتوفق وهذا E. coli بكتريا في كروموسومية
 البكتريا هذه مقاومة من وجدناه ما مع ما لحد
 نتائج وجاءت.  الحيوي المضاد هذا تجاه

 نتائج اظهرت الذي)  25( مع فقةامتو الدراسة
 مضادات مقاومة جينات وجود له الجيني التحليل

Ampicillin  و Trimethoprim  جميع في 
 باستخدام E. coli الـ بكتريا سالالت

Multiplex PCR  100 مقاومة وكانت %
 هذه وجود الى ذلك وعزى المضادين لهذين

 اعطتها التي البكتريا هذه سالالت في الجينات
 تطابقت اخر جانب من.  الرئيسية المقاومة صفة
 مع Trimethoprim  مضاد بخصوص اننتائج

 هو الجين هذا وجود الذي اثبت) 26(  دراسة
 على له والمشفر المضاد هذا مقاومة في السائد

 هو وهذا tem مورث تحوي التي البالزميدات
 العالية القابلية انتشار الى يعزى الذي السبب

 هذا مقاومة الى  E. coli بكتريا لعزالت
 الى اضافة المستشفيات في الحيوي المضاد
.  العالية المقاومة لهذه تشفر اخرى جينات وجود

 تشخيص في hlyA جين استعمل فقد)  27( اما
 جين وجود تشخيصه الى اضافة البكتريا هذه

trimلمضاد البكتريا هذه مقاومة عن المسؤول 
trimethoprim  تفاعل باستخدام Multiplex 

PCR فقايتو وهذا المدروسة العزالت لجميع 
 نتائج وجاءت.  الحالية الدراسة نتائج مع

 الذي)28( مع نوعما متوافقة الحالية الدراسة
 Multiplex بتفاعل جينات ثالث استعمل



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                         374 

 

PCR  لمضادات المقاومة الجينات عن للكشف 
erythromycin, tetracycline, 

chloramphenicol  لبكتريا E. coli  
 هذه وظهرت ايران في االمعاء من المعزولة
 المتحصل العزالت جميع في الثالث الجينات

 للكشف وبسيطة سهلة الطريقة هذه وعد عليها
 اما.  واحد تفاعل في الجينات من مجموعة عن

 ثمان عن للكشف الطريقة هذه استخدم عند
) 29( قبل من الحيوية للمضادات مقاومة جينات

 احتوائها في E. coli بكتريا عزالت تغايرت فقد
 وهذا العزل مصدر وحسب الجينات هذه على

      في الموضحة النتائج مع تماما متوافق
 . )1( صورة

 

 

 
 

 DNAالـ لسلسلة Multiplex PCR المتعدد التسلسلي البلمرة تفاعل لناتج الكهربائي الترحيل) 1( صورة
 hlyA , mecA , tetR , trim , gen , Amp , Impالبوادئ باستعمال

 ارقام:1-10،   السالبة السيطرة معاملة 100bp, : C الحجمي الدليل M  ,%1.5 بتركيز األكاروز هالم على
 .E. coli لبكتريا العزالت

 

 في جينات ثمان استعمال امكانية اثبات لغرض
 اجراء من بدال واحد Multiplex PCR تفاعل

 البوادئ هذه استعملت فقد متعددة لمرات التفاعل
 , gen , Amp , Imp,kcaA, mecA( الثمان

Qnl , tetR , tri (بمرة التفاعل مزيج في 
 الـ حزم لوجود الموجبة النتائج واظهرت واحدة

DNA هالم على الكهربائي الترحيل بعد 
 البنفسجيةوجود فوق باألشعة وفحصها األكاروز

 هذه بين فيما متفاوتة بنسب ولكن الحزم هذه
 فقد) 2( صورة العشرة البكتيرية العزالت
 اضافة kcaA جين على العزالت جميع احتوت

 مقاومة جينات على العزالت جميع احتواء الى
 تباينت حين في) Imp , tetR, tri( مضادات

 , Amp( جيني على احتوائها في العزالت
Qnl (االرقام ذات العزالت احتوت اذ   )2،  1 

 تحتوي لم بينما Qnl جين على)  8،  7،  3، 
 Amp جين اما،  الجين هذا على العزالت باقي
،  7،  6(   االرقام ذات العزالت منه خلت فقد
(  جيني اما العزالت باقي علية واحتوت)  10

mecA , gen   (من العزالت جميع خلت فقد 
 خالل حزمة اي لهما تظهر ولم الجينين هذين
 .  الكهربائي الترحيل عملية

 من التأكد تم عليها المتحصل النتائج خالل من
 .K بكتريا في كلي بشكل الجينات من عدد وجود

pneumonia ظهر منها اخر عدد وفي 
 كامل بشكل الجينات من قسم وجود عدم احتمالية
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 في الجينات هذه من االخر القسم تفاوت حين في
 التواجد في االختالف وهذا البكتريا بهذه وجوده

 الجين تركيب ان لكون طبيعي الجينات لهذه
 اختالف بحسب اخرى الى بكتريا من يختلف
 في تغايرات لوجود عزلها واماكن, انواعها
 نفس من البكتريا وحتى بل البكتريا هذه تركيب

 في% 99 الى التغاير نسبة تصل وقد النوع
 هذه فان وبالمقابل النووية االحماض تسلسل

 النيتروجينية القواعد وتسلسل الوراثية الشفرات
 البادئ فان وبالتالي ألخرى بكتريا من ستختلف

 قد المستعمل

 
 

 
 

 DNAالـ لسلسلةMultiplex PCR المتعدد التسلسلي البلمرة تفاعل لناتج الكهربائي الترحيل) 2( صورة
 بتركيز األكاروز هالم على gen , Amp , Imp kcaA, mecA , Qnl , tetR , triالبوادئ باستعمال

1.5%،  :M الحجمي الدليل C,100bp  :لبكتريا العزالت ارقام:1-10،  السالبة السيطرة معاملة K. 
pneumoniae.، 

 
 ذلك عن وينتج للجين مناسب غير يكون

 فقد.  الجين لهذا  DNA الـ حزم ظهور عدم
 كجين kcaA جين وجود على)  30( استدل

 المعزولة Kl. pneumonia لبكتريا تشخيصي
 احتواء الى اضافة مختلفة مرضية حاالت من

 مقاومة جينات على البكتريا هذه عزالت
 Imp , amoxillin , Clauvalnic مضادات

acid    تفاعل استخدام عند Multiplex 
PCR  لبعض الحالية الدراسة نتائج وتطابقت 
 مقاومة جينات وجد الذي) 31( مع الجينات

 ,gentamycin , amoxillin مضادات
tetracycline, ciprophlaxine العزالت في 

 قسم على مناصفة اختيارها تم التي البكتيرية
 بطريقة المضادات لهذه حساس واالخر مقاوم

 تفاعل استخدام عند ولكن االقراص
Multiplex PCR  جينات حزم ظهرت فقد 

 العزالت جميع في المضادات هذه مقاومة
 ذلك ومع.  والمقاومة منها الحساسة المدروسة

 النظم هذه في الحيوية المضادات استعمال فان
 للمضادات المقاومة الحية للكائنات حدد قد

  Kl. pneumonia بكتريا وتوصف الحيوية
 يتم اذ الحيوية للمضادات المقاومة متعددة بانها
 لها اخرى نظم من المقاومة محددات نقل

)  13( العامة الصحة على خطرة بذلك وتصبح
 القدرة لها البكتريا هذه ان الباحث هذا استدل وقد

 منها المضادات من العديد مقاومة على
tetracycline , Qunolat , Penicillin , 

Ampicillin , Naldix acid  ان اثبت انه اال 
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 خالل من تنشأ للكوينوالت البكتريا هذه مقاومة
 خالل من او DNA gyrase في طفرات

Topoisomerase IV gene   .استخدام وعند 
)  16( قبل من Multiplex PCR تفاعل

 , TEM(  هي جينات اربع وجود عن للكشف
SHV , CTX –M , OXA  (جين وجدت 

SHV وجين%  45.5 بنسبة TEM بنسبة 
 في Imp جين شخص فقد)  32( بينما% . 44

 KL. Pneumonia بكتريا من متعددة حاالت
 الجين هذا صفة ان وجد وقد سيدني مدينة في

)  33( شخص حين في.  البالزميد على محمولة
 البكتريا هذه في TEM , SHV جيني وجود

 حزم وظهور  Multiplex PCR استخدام عند
 على،  المدروسة العزالت جميع في DNA الـ

-CTX جين) 34(   شخص فقد ذلك من العكس
M في استخدامها تم جينات ثالثة اصل من 

 , CTX-M(  هي Multiplex PCR تفاعل
TEM , SHV  (لمقاومة تشفر جينات وهي 

 .KL بكتريا في البيتاالكتام مضادات
Pneumonia    . 

 طريقة باستعمال المشخصة النتائج اكدت
 نسبيا تطابقا الطبق على االقراص حول االنتشار

 في Multiplex PCR باستخدام التشخيص مع
 وقسم المضادات لهذه المقاومة الجينات تشخيص

 هذه تشخيص في سالبة نتيجة اعطت النتائج من
 مقاومة كانت انها من الرغم على الجينات

 يعود وقد االقراص بطريقة الحيوية للمضادات
 المسؤول هو ليس الجين ان الى ذلك في السبب

 هو اخر جين يكون ربما او الصفة اظهار عن
 من كثير وهناك الصفة هذه اظهار عن المسؤول
 اهذ يكون ربما او،  ذلك الى تشير الدراسات

 يشكل والذي Integron على محمول الجين
 الباحثين من عدد اكد فقد تشخيصه في صعوبة

 Integron على المحمول الجين وجود على
 الجين هذا في طفرة حدثت ربما او)  36، 35(

 .  النووية االحماض تسلسل في تغير الى ادت
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 الغبار حلمالمبيدات في مكافحة حوريات أنواع بعض ل الحقلية  فاعليةال
Oligonychus afrasiaticus 

 حسين فاضل الربيعي ، محمد زيدان خلف ، جواد بلبل الزيداوي و فالح حنش نهر

 
 ، بغداد ،جمهورية العراق 765المتكاملة ، دائرة البحوث الزراعية ، وزارة العلوم والتكنولوجيا ، ص . ب مركز ابحاث المكافحة 

0Tmkhalaf34@yahoo.co.uk0T 

 

الغبار  حلمفي مكافحة  فعل متباينةالحشرات والحلم ذات طرائق  من مبيدات مختلفة تسعة انواعل الحقليةفاعلية الجرى تقييم  الخالصة:
Oligonychus afrasiaticus اشارت النتائج بأن 2014في بساتين النخيل وسط وجنوب العراق خالل الموسم  لتمرعلى ثمار ا .

عاملة التراكيز الموصى بها للمبيدات المستخدمة اظهرت كفاءة عالية في خفض اعداد الحلم على الثمار. ازدادت بعد اسبوعين من الم
معدالت انخفاض الحوريات على الثمار ولكافة المبيدات المستعملة لتصبح تقريبا صفر او مقاربة لذلك في معظم المبيدات في حين حافظ 

 %99.6 -83.3. تراوحت الفاعلية لمختلف المبيدات المستعملة مابين حورية/ثمرة 81.4معدل اعداد الحوريات في معاملة السيطرة على 
ايام من المعاملة.  اما بعد مرور اسبوعين فقد  7بعد  %100 -91.2من المعاملة. وارتفعت معدالت الفاعلية لتتراوح مابين بعد يومين 

ان هذه النتائج تساعد في ايجاد بدائل للمبيدات القديمة وفي وضع برنامج الدارة االفة يقلص  حافظت فاعلية المبيدات على مستواها العالي.
 .لهذه االفة مقاومةمن فرصة تطوير ال

 ، حلم الغبار، نخيل التمرآفات فاعلية ، مبيدات مفتاحية:الكلمات ال

Field Efficacy of Some Pesticides in Controlling Dust 
Mite Nymphs Oligonychus afrasiaticus 

 
Hussain F. Alrubeai, Mohammed Z. Khalaf, Jawad B. Al-Zedawi and Falah H. Naher 

 
Integrated Pest Control Research Center, Directorate of Agricultural Research, Ministry of Science 

& Technology, Baghdad, Iraq 
 

Abstract: Field efficacy of nine different kinds of insecticides and mitecides with various mode of 
action was evaluated against dust mite nymphs Oligonychus afrasiaticus infested date fruits in middle and 
south of Iraq date palm orchards at season 2014. The results indicated that the recommended dose for 
each used pesticides showed high efficacy in reduction numbers of mite nymphs infested date fruits. After 
two weeks from treatments, the average numbers of nymphs were reduced for all kind of pesticides used, 
reaching zero in most treatment compared to 81.4 nymph/fruit in the control treatment. The efficacies 
ranged between 83.3% and 99.6% after two days of treatment and increased to become 91.2% to 100% 
after seven days. These results will assist in finding alternative to old pesticides and in implementing of 
pest management program to reduce resistance development chances. 
 

Keywords: Efficacy, Pesticides, Dust mite, Date palm 
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 :  المقدمة

 (McGregor) الغبار حلميعد 
Oligonychus afrasiaticus 

(Prostigmata: Tetranychidae)  احد
االفات المهمة والرئيسية التي تصيب 
ثماراشجار النخيل وتسبب خسائر اقتصادية 
 واسعة في البلدان المنتجة للتمور مثل العراق

خطورة االفة من تأثيرها في ثمار تأتي  . )11(
التمر وهي في مراحل نموها ونضجها حيث 
تقوم بأمتصاص عصارة الثمار مما يقود الى 

حيث يصبح  توقف نموها واالضرار بالمحصول
تزداد و )9، 2( ن ثم يتشققجلد الثمرة قاسيا وم

هذه الخسائر في حال عدم اتخاذ االجراءات 
التي اساسا تعتمد  الالزمة لمكافحة هذة االفة

وقد  ). 6، 4(  على المبيدات الكيميائية التقليدية
تصل االضرارالى مستويات عالية مما يؤدي 

 30الى تلف كميات من التمور تتراوح مابين 
اليرقي واالطوار ويعد الطور ) (16 %70و

).  1ية المتحركة هي االطوار الضارة (الحور
تتميز بافراز  الحلمان افراد هذا النوع من 

كميات كبيرة من االنسجة التي تغطي الثمار، 
مما يؤدي الى تجمع االتربة على الثمار الذي 
يعيق بعض العمليات الفسلجية ويؤخر تلون 

المكافحة  تعد ).5، 1الثمار واكتمال نضجها (
الكيميائية واحدة من الطرائق الفعالة لخفض 
الكثافة السكانية لهذه االفة تحت مستوى الحد 

تبعا لذلك فان الهدف ) . 7االقتصادي الحرج (
 بعضالحقلية لفاعلية ال قياسهو هذا البحث من 

الحشرات و الحلم ذات طرائق مبيدات انواع 
 في مكافحة حوريات حلم الغبار فعل مختلفة

Oligonychus afrasiaticus.  

 

 المواد وطرائق العمل 

بشدة  على اشجار النخيل المصابة نفذت التجربة
في احد  O. afrasiaticus  الغبار حلمب

البساتين الواقعة في منطقة الزعفرانية، محافظة 
نخلة  21اختيرت  2014خالل موسم  بغداد

 لحلممنخفضة االرتفاع اال انها مثمرة ومصابة با
معامالت اعتمادا على نوع المبيد  9وقسمت الى 

ة الى معاملة السيطرة وعلمت االشجار باالضاف
اشرطة مختلفة االلوان ، حيث ب (المكررات) 

ضمت كل معاملة ثالثة مكررات . تم اختيار 
خمس عشر ثمرة من كل مكرر بصورة 
عشوائية وحساب عدد الحوريات المتواجدة على 

لمجهر قبل الرش بيوم الثمره الواحدة تحت ا
عداد يدوي يسجل االعداد عند  عمال، بأستواحد

. تم تحضير المبيدات (جدول كل ضغطة باالبهام
( بحسب الجدول  ) وحسب الجرعة الموصى1

 15مرشة يدوية سعة  عملتبها واست لكل مبيد)
لتر في عملية الرش مع التأكيد على غسل 

ت . اخذعمالبالماء بعد كل است جيدا المرشة
العينات من كل مكرربعد الرش بنفس الطريقة 

وعلى فترات مختلفة هي : يومين المذكورة انفا 
و اسبوع واسبوعين من عملية الرش وتم حساب 

المتواجدة على الثمرة الحية اعداد الحوريات 
الواحدة في التوقيتات المذكورة.  استخدمت 

%  ، Hendrson & Telton 1955معادلة 
عدد افراد االفة بعد ( -1 [100فاعلية المبيد = 

عدد افراد االفة في المقارنة قبل ×المعاملة 
عدد × /عدد أفراد االفة قبل المعاملةالمعاملة 

الستخراج  أفراد االفة في المقارنة بعد المعاملة)
حللت النتائج احصائيا  و فعالية كل مبيد

 وعلى مستوى LSDباستخدام اقل فرق معنوي 
 GenStat، بأستخدم البرنامج االحصائي  0.05

 .في تنفيذ عملية تحليل النتائج
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 . Oligonychus afrasiaticusأنواع المبيدات وطريقة فعلها المستعملة ضد حوريات حلم الغبار  ):1(جدول 

المبيد وطبيعة 

 المستحضر

المجموعة وطريقة الفعل وبحسب 

IRAC, 2012)12( 

 الشركة المنتجة المادة الفعالة  وصنف المبيد

Jalisco (WP) 10A, Mite growth 

inhibitors 

Hexythiazox /Thiazolidine 

acaricide 

Prolpan / Spain 

Envidor 

(SC) 

23, Inhibitors of acetyl 

COH carbaxylase 

Spirdoriclfen / Tetronic acid 

drevitive 

Bayer / 

Germany 

Polo (SC) 12A, Inhibitors of 

mitochondrial ATP 

synthase 

Diafenthiuron/ Thiourea 

acaricide drevitive 

Syngenta / 

England 

Levo (SL) Un, unknown or uncertain 

 MoA 

Oxymatrine / Botanical 

insecticide 

Sineria / Cypus 

Zoro Super 

(EC) 

6, chloride channel 

activators 

Abamectin / Avermectin 

acaricide 

Cheminova / 

Denemark 

Nissorun 

(WP) 

10A, Mite growth 

inhibitors 

Hexythiazox / Thiazolidine 

acaricide 

Nippon / Japan 

Biotrine 

(ME) 

6, chloride channel 

activators 

Abamectin / Avermectin 

acaricide 

Russell IPM / 

UK 

Talstar (EC) 3A, Sodium channel 

modulators 

Bifenthrin / Pyrethroid ester FMC / USA 

Cascade 

(DC) 

15, Inhibitors of chitin 

biosynthesis, type 0 

Flufenoxuron / Chitin 

synthesis inhibitor 

BASF/ Germany 

 
 

 النتائج والمناقشة :

تبين نتائج الدراسة بأن التراكيز الموصى 
بها للمبيدات اعاله اظهرت كفاءة عالية في 
خفض اعداد الحلم على التمر ، حيث تشير 

الى انخفاض كبير في معدل  2النتائج في جدول 
أعداد الحوريات على الثمرة الواحدة بعد 
المعاملة بيومين، واستمر انخفاض اعداد افراد 

اسبوعين من المعاملة. حيث الحلم بعد اسبوع و
 16.20- 0.2تراوحت اعداد الحوريات مابين 

حورية / ثمرة بعد يومين من المعاملة بالمبيدات 

حورية/ ثمرة في معاملة  83.33مقارنة مع 
معدالت الحوريات  واستمر انخفاضالسيطرة. 

ايام من المعاملة واصبحت تتراوح مابين  7بعد 
حورية/  80 حورية / ثمرة مقارنة مع 3 -5

وازدادت بعد  ،ثمرة في معاملة السيطرة
اسبوعين من المعاملة معدالت انخفاض 
الحوريات لكل ثمرة ولكافة المبيدات المستعملة 
لتصبح تقريبا صفر او مقاربة لذلك في معظم 
المبيدات في حين حافظ معدل اعداد الحوريات 

 ،حورية/ثمرة  81.4في معاملة السيطرة على 
ج التحليل االحصائي الى وجود وتشير نتائ
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فروق معنوية مابين كافة المبيدات المستخدمة 
من جهة ومعاملة السيطرة من جهة اخرى 
ولكافة الفترات فضال عن وجود فروق معنوية 
مابين بعض المبيدات في اليوم االول وانعدمت 

 بعد ذلك. 

كذلك يالحظ من خالل نتائج التقييم الحقلي 
في الدراسة كانت فعالة  ملةعبان المبيدات المست

في مكافحة االفة على طول فترة اخذ العينات 
). حيث 3الل حساب فعالية المبيد ( جدول من خ

تراوحت الفاعلية لمختلف المبيدات المستعملة 
بعد يومين من المعاملة.  99.6 -83.3مابين 

 -91.2وارتفعت معدالت الفاعلية لتتراوح مابين 
عاملة.  اما بعد مرور ايام من الم 7بعد  100

على  اسبوعين فقد حافظت فاعلية المبيدات
هو  المستعملةالمبيدات ومن مستواها العالي. 

 ) Oxymatrine(مادته الفعالة  Levo SLمبيد 
مبيد ذو اصل نباتي مستخلص من نبات  وهو 

Sophora flavescens  ( العائلة البقلية)
منها  الحاوي على العديد من انواع القلويدات

  واالوكزمترين Matrinالماترين 
Oxymatrine)15( وقد تم انتاج العديد من .

مستحضرات المبيدات باالعتماد على هذه 
القلويدات او عبر خلطها مع المبيدات الكيميائية 
التقليدية لمكافحة العديد من االفات الحشرية 
واالفات البكتيرية والفطرية والديدان الثعبانية 

محاصيل الخضر والفاكهة التي تصيب 
 واالزهار ونبات الشاي في الصين

وفي العراق تم تجربة  ).15، 14، 13(
أنواع تجارية مختلفة واثبتت فاعليتها الحقلية في 

   وتفوق مبيد  )3(مكافحة حشرة دوباس النخيل 

Envidor SC  الذي تعود مادته الفعالة الى
 Tetronic acidsمجموعة كيميائية جديدة هي 

. Abamectinالمبيدات الحاوية مادة  ذلك ك
الى تفوق مبيد  )1(اشار ص والخصوفي هذا 
( المادة الفعالة   Vertimecالفيرتمك

Abamectin ومبيد البولو (Polo  المستخدم)
و مادته الفعالة  في هذه الدراسة ايضا

Diafenthiuron في تحقيقها اعلى نسبة قتل (
الغبار بعد شهر واحد من  حلملحوريات 

المكافحة. وفي دراسته لتقييم بعض المبيدات 
الى ان النتائج الحقلية  )2(الكيميائية ، اشار 

 %(Albark EC مبيد البارقان اثبتت 
Daltamethrin 2.5  +Triazophos 40% (

 ECالمبيدات مثل فاعلية من باقيعلى سجل أ
Baythroid )(Cyfluthrin % والفالكون 

EC Falcon )Triazophos 40%.( 
الى  )10( من جهه اخرى اشارت نتائج

امكانية استخدام المستخلصات النباتية في 
الى  )7(الغبار. واشار  بالغات اناث حلممكافحة 

فاعلية ثمانية مبيدات حلم في خفض مستوى 
يوميا من  27الغبار حتى بعد  بحلماالصابة 
 المعاملة.

 ومن النتائج اعاله يمكن االستنتاج : 

ان جميع المبيدات المختبرة كانت ذات  .1
فاعلية عالية حتى بعد يومين من المعاملة 
واستمرت هذه الفاعلية العالية طيلة مدة 

 االختبار.
ت متعددة لمبيدات متخصصة اهناك خيار .2

ومن مجاميع كيميائية وطرائق فعل 
mode of action  .مختلفة 
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 حقليا Oligonychus afrasiaticusالغبار على النخيل  حلمتأثير المبيدات في أعداد حوريات   ):2(جدول 

 المبيد
 التركيز

 الموصى به
 مل / لتر

 معدل عدد الحوريات / تمرة

 يوم) 1قبل الرش (
 بعد عملية الرش (يوم)

2 7 14 
Jalisco 0.5 65 11.87 1 0.5 
Envidor 0.3 82 1.93 0 0 

Polo 0.5 52 18 3 2 
Zoro Super 0.25 30.47 1.4 0 0 
Nissorun 0.5 30.87 10 0 0 
Biotrine 1.5 26.67 0.20 0 0 
Talstrar 0.8 25.47 2.33 0 3 
Cascade 0.07 32.53 11.20 2.5 1 

Levo 0.25 71.80 3.67 2.07 1 
Control 81.4 80 83.33 40.13 ماء فقط 
LSDR0.05 6.8 6.3 9.33 16.77 ــــــــــــــــــ 

 

 حقليا Oligonychus afrasiaticusالغبار  حلمفاعلية المبيدات المختبرة ضد   ):3(جدول 

الموصى  التركيز المبيد
 (مل/لتر) به

 النسبة المئوية لكفاءة المبيد بعد المعاملة ( يوم)
2 7 14 

Jalisco 0.5 91.2 99.2 99.4 
Envidor 0.3 98.8 100 100 

Polo 0.5 83.3 91.8 98.11 
Zoro Super 0.25 97.7 100 100 
Nissorun 0.5 84.4 100 100 
Biotrine 1.5 99.6 100 100 
Talstrar 0.8 95.5 100 91.8 
Cascade 0.7 86.1 96.1 97.8 

Levo 0.25 97.5 98.6 99.5 
LSDR0.05 0.9 0.69 5.1 ـــــــــــــــ 

 

 التوصيات 

ستخدام اي من المبيدات هناك امكانية ال
الغبار  حلمحوريات  في مكافحةالمذكورة اعاله 

Oligonychus afrasiaticus  وحسب
لكل مبيد على ان تتم عملية  التركيز الموصى به

الرش من بداية ظهور االفة. حيث ان هذه 
طيلة  ةالمبيدات اعطت حماية جيدة للثمارالمصاب

 فترة التجربة بالمقارنة مع معاملة السيطرة.

 

 



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                            386 

 

     المصادر

 (1999) جدوع ابراهيم ، الجبوري .1
النخيل. الهيئة  على الغبار عنكبوت

 –والتعاون الزراعي العامة لالرشاد
 العراق.  –) وزارة الزراعة9نشرة رقم (

) تقييم  2010الدوسري ، ناصر حميد (  .2
كفاءة بعض المبيدات الكيمائية والمصائد 
الالصقة الملونة في حماية ثمار نخيل 
التمر من االصابة بحلم الغبار 
Oligonychus afrasiaticus  

 Batrachchedraوحشرة الحميرة
amydraula.  مجلة البصرة للعلوم

-162: 1، العدد23، المجلد الزراعية
184. 

الربيعي، حسين فاضل؛ خلف ، محمد  .3
السويدي، طه موسى ؛ حمود، زيدان؛ 

. 2015جواد بلبل و نهر ، فالح حنش. 
فاعلية بعض المبيدات ذات االصل 
النباتي و المبيدات الكيميائية التقليدية في 
مكافحة حشرة دوباس النخيل 
Ommatissus lybicus 
(Homoptera: Tropiduchidae) .

 كلية الزراعة، جامعة كربالء مجلة
 مقبول للنشر).(

) 2003السويدي ، طه موسى محمد ( .4
التجميع الحراري وبناء جداول القابيلية 
التكاثرية والحياتية لحلم الغبار على 

. Oligonychusafrasiaticusالنخيل 
، كلية رسالة ماجستير، جامعة بغداد

 .51ص الزراعة، قسم وقاية النبات،  
 النخيل افات (1963) علي ، عبدالحسين .5

مكافحتها في العراق.  وطرق والتمور
جامعة بغداد. كلية الزراعة. العراق. ص 

209. 
6. Abo-El-Saad, M.M. and 

Sallam, A-K. 2015. Efficacy 
Assessment of Certain Highly 
Selective Acaricides Against 
Date Dust Mite Oligonychus 
afrasiaticus (McGregor): 

Laboratory and Field 
Experiments. http//www. 
dprckfu.org/home/en/page.asp
x?id=18285465&type=9 . 

7. Al-Doghairi , Mohammed A. 
(2004) Effect of eight 
acaricides against the date dust 
mite, Oligonychus afrasiaticus 
(Mcgregor) (Acari : 
Tetranychidea). Pakistan J. 
Bio. Sci. 7(7): 1168-1171. 

8. Aldosari, S., Ali,A.G. 2007.  
Susceptiblility of date palm 
fruit cultivars to the natural 
infestation by Oligonychus 
afrasiaticus ( Mcg.) (Acari : 
Tetranychidea) in relation to 
their chemical composition. 
Assiout University Bulletin 
Environment 
Research,10(2):1-7. 

9. Ben chaaban, S., Chermiti, B. 
and Kreiter, S. 2011. 
Oligonychus afrasiaticus and 
phytoseiid predators’ seasonal 
occurrence on date palm 
Phoenix dactylifera (Deglet 
Noor cultivar) in Tunisian 
oases. Bulletin of insectology, 
64(1): 15-21. 

10. El-sabah, B., Fetoh, A. and 
Al-shammary, K. A. 2011. 
Acaricidal ovicial and 
repellent activities of some 
plant extracts on the date palm 
dust mite, Oligonychus 
afrasiaticus Meg. (acari: 
tetranychidae). Int. J. of 
Environ.                    Sci. and 
Engin. 2:45-52. 



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                            387 

 

11. Fetoh, B.E.S.A. and Al-
Shammery, K.A. 2011. 
Acaricidal Ovicial and 
Repellent Activities of Some 
Plant Extracts on the Date 
Palm Dust Mite, Oligonychus 
afrasiaticus Meg. (Acari: 
Tetranychidae). Int. J. of 
Environ. Sci. and Engin. 
(IJESE), 2, 45-52. 

12. IRAC MoA .2012. Insecticide 
Resistance Action Committee 
Classification Scheme. 23pp. 
<www.irac-online.org>.  

13.  Fu, Y., Wang C. and Ye F., 
2005. The application of 
Sophora  flavescens Ait. 
alkaloids in china. Pestic. Sci. 
Admin. 26: 30-33. 

14. Lou W.-C., Mu L. Y. and Liy 
S. 1997. Toxic effects of 
alkaloids from Plants against 
insect pests. Pesticides, 36: 
11-15. 

15. Mao L. and Henderson G. 
2007. Antifeedant Activity 
and Acute and Residual 
Toxicity of Alkaloids from 
Sophora flavescens 
(Leguminosae) Against 
Formosan subterranean 
Termites (Isoptera: 
Rhinotermitidae) . J. Econ. 
Entomol.,  100 ( 3 ) 866-870. 

16. Yousof,D.E. and Mahmoud 
M.E.E. 2013. Distribution of 
Date Palme Mite Oligonychus 
afrasiaticus ( Mcgregor) 
(Acari : Tetranychidea) in 
Northern State in Sudan  and  
its Impact on Productivity of 
Fruits of Date. Persian Gulf 
Crop Protection ,2(4):54-59. 

17. Zheng, Y. Q., Yao J.R. and 
Shao X. D. 2000 . Review on 
the constituents and 
agricultural application of 
Sophora flavescensAit. Pestic. 
Sci. Admin., 21: 24-26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irac-online.org/


 
                         

                            Iraqi Journal of Biotechnology, 2015, Vol. 14, No. 2 , 388-402 
 

 Vinca  لمستخلص المائي الخام لنبات عين البزونل الخلوي السمي تأثيرال
rosea  خاليا سرطان عنق الرحم البشريفيHela)( خارج الجسم الحي 

 
          4كريم محمد رافد             3الداجيمصطفى نهاد جمعة              2لقاء حسون صكبان   *        1هند حسين عبيد

 1داليا أزهر أحمد              1ديمة نزار باصات
 

 العراق –بغداد  –جامعة بغداد  -كلية العلوم  -قسم علوم الحياة *1
 العراق -كربالء  -جامعة كربالء -كلية التربية للعلوم الصرفة -قسم علوم الحياة2

 العراق -األنبار  –جامعة االنبار  –علوم كلية ال -قسم علوم الحياة 3
 العراق –البصرة  –جامعة البصرة  -مركزدراسات علوم البحاار4

 
في نبات عين البزون ( أوراق ، أزهار ، بذور ) ل التأثير السّمي الخلوي للمستخلص المائي الخام  لتحري عنا شملت الدراسة :الخالصة
، وذلك من خالل استعمال عشرة ) (Human cervix uteri epitheloid carcinoma(Hela)البشري  سرطان عنق الرحمخط خاليا 

 ) ساعة. 72،48،24مكغم/مل ولفترات تعريض (  )1.95  -1000جراء تخافيف نصفية)  تراوحت مابين ( ( بإتراكيز 
التربينات القلويدات و لألجزاء النبات الثالثة بانها تحتوي علىأظهر الكشف التمهيدي االستداللي عن المركبات الكيميائية 

 .والكاليكوسيداتيدات ووالفالفون

يكن ولكنه لم  (Hela )ير  سمي  لمستخلصات عين البزون المائية  في الخاليا السرطانية المدروسة توصلت الدراسة إلى وجود تأث
) %  لألوراق Inhibitory Rate (IR)   ) ،46 ،37 ،40 لمعدل تثبيط نمو الخاليا السرطانية النسبة المئوية ، فقد بلغت  تأثيرا" كبيرا" 

مكغم/مل ، في حين اعطت التراكيز الواطئة 1000ساعة من التعريض للمستخلصات عند التركيز  72واالزهار والبذور على الترتيب بعد 
 لذلك .مكغم / مل1.95% لمستخلص االزهارعند التركيز 115بلغ  Proliferation Rate (PR)حسب هذه الدراسة معدل تحفيز نمو 

 وتمتلك فعالية الـ  خاليا مقاومة لمستخلصات نبات عين البزون المائية (Hela)تعد خاليا سرطان عنق الرحم البشري  وحسب هذه النتائج
hormetic effect ( Hormesis) تمتلك القدرة على تحفيز انقسام الخاليا باستخدام التراكيز الواطئ من المسخلص عند  ، وذلك النها

 ساعة. 72التعريض لمدة 

  Hela , Vinca rosea, cytotoxicity, Inhibitory Rate الكلمات المفتاحية:
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Cytotoxicity Effect of Vinca rosea Aqueous Extracts on 
Human Cervix Uteri Epitheloid Carcinoma Cell Line 

(Hela)  In Vitro 
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Abstract: The present of studying included the cytotoxic effects of aqueous crude extracts of Vinca 
rosea leaves , flowers and seeds on Human cervix uteri epitheloid carcinoma cell line (Hela) in vitro , by 
using double dilution  series ( concentration between 1.95 – 1000 µg/ ml.  

 The results showed , the cytotoxic effect of extract dependent on amount  of dose and exposure time. 
  The concentration 1000 µg/ml gave higher growth inhibition  ( IR) , were ( 46, 37 and 40 ) %  to leafs, 
rose and seeds respectively compared with control 100%  after 72 hours from exposure time.  

However low concentrations of aqueous extracts were found to induce the Hela cells growth and 
proliferation (PR), it was 115% by treatment with rose extract in 1.95 µg/ ml. 

According to the results, the Hela cells were resistant to crud aqueous extract of Vinca rosea, and 
also have hormetic effect ( Hormesis ) , because they induced the proliferation of cancer  cells by used low 
concentration of extract after 72 hours exposure time .  
 
Key Words: Hela , Vinca rosea, cytotoxicity, Inhibitory Rate   
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 المقدمة 
برز مرض السرطان بوصفه أحد 
المسببات الرئيسة للوفيات في العالم ، إذ يعد من 
األمراض الخطيرة التي تقضي على حياة 
الماليين من البشر سنوياً ، ويصيب مرض 

إثنين منهم السرطان رجالً واحداً من بين كل 
خالل فترة حياتهم ، ويصيب امرأة واحدة من 
ثالث منهن ، في حين يسبب وفـاة امرأة واحدة 

، لذلك بذل العلماء  )1من بين كل أربع منهن (
والباحثون جهوداً كبيرة من أجل تطوير أساليب 
وأنواع العالجات ، محاولةً منهم للقضاء عليه 

ان عصياً وإنقاذ حياة اإلنسان. ظّل مرض السرط
 على العلماء بالرغم من وجود عدة أساليب

للعالج ، فهناك العالج الكيميائي والفيزيائي 
والجراحي ، لكن لم تكن هذه العالجات مقنعة 
لألطباء وال للمريض نفسه . لذلك اتجهت 
المراكز البحثـية والباحثون إلى إيجاد عالجات 
بديلة أخرى للعالجات الحالية ، و اتخذت منحى 

خر ربما يكون فيه األمل الكبير للقضاء على آ
مبالغ كبيرة التجارية تكلف األدوية هذا المرض 
استعمالها المستمر  فضالً عن أن في استيرادها

في العالج يفـقدها فعـاليتها تدريجياً بسبب 
 تلذا أول ، (2)مقاومة الخاليا السرطانية لها 

الكثير من دول العالم اهتماماً كبيراً بنباتاتها 
. إن ) 3(  باعتبارها المصدر الطبيعي لألدوية

إكتشاف الفعالية المضادة للسرطان 
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Anticancer  لقلويدات نبات عين البزون
أكسبه أهمية طبية كبيرة ، فهذه القلويدات تعد 

 Chemotherapyعوامل معالجة كيميائية 
agents واع السرطانات البشريةــلمختلف أن    

نوعاً من  75، إذ اكتشف حوالي ,4,5) (6
القلويدات بعض منها ذو فـعالية مضادة 

)  7 للسرطان أهـمها الفنبالستين والفنكرستين (
، فضال" عن إستعمال هذا النبات في مـعالجة 

) . كما أُجريت بحوث عديدة (8,9 داء السـكري
مستخـلص النبات في معالجة  إلستعمال

األمراض المايكروبية مثل االسهال واألصابات 
. تحتل مثبطات االنقسام   (11, 10 )ةالجلدي

 Vinca ينكافقلويدات الالخيطي ومنها 
alkaloids  المشتقة من نبات عين البزون

Vinca rosea (= Catharanthus 
roseus)  مكانة خاصة بين أصناف العـالج ،

أنواع عديدة من الكيمياوي المستعمله في عـالج 
ومن هذا ) ,5,12  13( أمراض السرطان

المنطلق ولغرض تعزيز دراسة تأثير 
مستخلصات النباتات الطبيعية الموجودة في 
البيئة العراقية ضد بعض خطوط الخاليا 
السرطانية كخطوة أولى الستكشاف فعاليتها 
المضادة للسرطان ،حيث صممت هذه الدراسة 
لمعرفة تأثيرالمستخلصات الخام لنبات عين 

دة في البيئة الموجو Vinca roseaالبزون 
تثبيط نمو خط خاليا  فيالمحلية العراقية 

 ).(Hela – cellsسرطان الرحم البشري 
 

  المواد وطرائق العمل :
  جمع النبات •

 Vinca rosea البزون عين نبات جمع تم
 حدائق في زينة بوصفه نبات  المزروع 

 صنف ، وقد كربالء جامعة / التربية كلية
 العراقي الوطني من قبل المعشب النبات

 البذور وتصديق لفحص العامة الهيأة/
 و النبات جمع بعـد ة.الزراع لوزارة التابع

 وفصلت جيداً ، بالماء ُغِسل تنظيفه
 واألزهار النباتية (األوراق األجزاء

 وبدرجة الظل في والبذور) وتركت لتجف
 جيد جاف محيط ضمن الغرفة حرارة

 جـفاف وبعد النمـاذج ، تلف لمنع التهوية
 ناعماً  طحـناً  طحنها تم الثالثة األجزاء هذه

 األجزاء ُحفظت بمطحنة كهربائية ، ثم
 نظيفة بالستيكية حاويات في المطحونة
 والرطوبة والحرارة الضوء بعيداً عن

 .االستعمال لحين
 المائية تحضير المستخلصات •

  الخام لنبات عين البزون   
ُحـضر المستخلص المائي باردا حـسـب 

هاربورن  قبل الطـريـقة المـتـّبعة مـن
غم من  50، فقد أخذ  )14 (   وجماعته

المسحوق الجاف لكل جزء من النبات 
من الماء وترك المزيج  250وأضيف اليه 

 علي جهاز المحرك المغناطيسي 
magnetic stirrer  بدرجة حرارة

أيام ،بعدها رشح المزيج  3الغرفة ولمدة 
 Whatman بالشاش ثم  بورق الترشيح (

No.1، (  بعدها جفف الراشح للحصول
والذي حضر منه  المسحوق الجافعلى 

 .التراكيز المطلوبة 
 عن االستداللي الكيميائي الكشف •

 الفعالة المركبات
 تم تحديد انواع مركبات االيض الثانوي

الموجودة في المستخلصات  الكيميائية
القلويدات والتربينات (المدروسة النباتية 

)، والفالفونويدات والكاليكوسيدات
 .)14إعتمادا" على ماورد في (

دراسة التاثيرات السمية لمستخلصات  •
نبات عين البزون في نمو خط خاليا 

 Hela- cell سرطان عنق الرحم البشري
line 

 

  نوع الخاليا السرطانية المدروسة 
تم إستعمال خط خاليا سرطان عنق               

، ) 225الرحم البشري بالتمريرة رقم ( 
  مختبر الصحة فقد تم الحصول عليه من

المركزي ، في حين تم إجراء التجربة في 
لبحوث السرطان  المركز العراقي

بوسط  تم تنمية الخاليا والوراثة الطبية.
MEM    )من مصل 5المزود بـ (%

   ( FCS ).  العجل الجنيني
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  التأثيرات السمية الخلوية 
إستخدمت أطباق الزرع النسيجي ذات 

 Microtiter-96)الحفر المتعددة 
plates) المسطح والقعر (Flat 

Bottom)  ،الجراء هذا االختبار
 وتضمنت التجربة ثالثة مراحل: 

 Cell Seedingزرع أو بذار الخاليا  -1
بعد ان تمت عملية تنمية وتكثير الخاليا  -

السرطانية، أخذت االوعية ذات النمو 
الكامل، وتم قلع(حصد) الخاليا باستعمال 

 . (T.V)فرسين   –محلول الـتربسين 
) مل من الوسط الزرعي 20أضيف ( -

المزود بالمصل الى كل وعاء (حسب نوع 
الخاليا) ومزج بصورة جيدة، بعدها ُعدت 
الخاليا باستعمال شريحة عد خاليا الدم 

(Haemocytometer)  باستخدام صبغة
%) وحسب ماأشار 1التريبان الزرقاء (

 .)Freshney )15اليه 
ة من ) مل بوساطة الماصة الدقيق0.1أخذ ( -

عالق الخاليا ووضع في كل حفرة من حفر 
 10×1الطبق إذ احتوت كل حفرة على (

) خلية/حفرة، ثم تمت تغطية سطح حفر 4
الطبق بورق الصق شفاف معقم خاص 
ك الطبق بلطف، حضن  لهذا الغرض وُحرِّ

) ْ م الى اليوم 37بعدها بدرجة حرارة (
 Cell)التالي للسماح بالتصاق الخاليا 

attachment) . 
معاملة (تعريض) الخاليا السرطانية  -2

  Exposure بالمستخلص النباتي 
، تّم (Seeding)في اليوم التالي للزرع  - 

عمل تخافيف نصفية متسلسلة في أنابيب 
اختبار معقمة لكل نوع من المستخلص 
النباتي باستعمال الوسط الزرعي الخالي 

)، وبدأت MEM- SFمن المصل (
) 1/1024 ← 1/2من ( التخافيف

وبصورة تدريجية التي أعطت التراكيز 
على مكغم /مل) 1.95←1000من( 

آنياً  التوالي، مع مراعاة تحضير التخافيف
عند العمل. سكب الوسط الزرعي من حفر 

أطباق الزرع النسيجي بعد رفع الالصق، 
) كسيطرة سالبة، فقد 1وعد العمود رقم (

) مل من الوسط الزرعي 0.2أضيف له (
 2الخالي من المصل، أما االعمدة من (

فت لها تخافيف ) فقدأضي12 ←
المحضرة مستخلصات نبات عين البزون  

) مل/حفرة/ من كل تركيز) ، 0.2بحجم (
ثم أعيد وضع طبقة جديدة من الورق 

 الالصق على سطح الطبق. 
ْم) ، 37حضنت األطباق بدرجة حرارة ( -

 (Exposure time)أما فترات التعريض 
 ) ساعة.72، 48، 24فكانت (

 Cytotoxicityالكشف عن التأثير السمي  -3
Assay 
 صبغة البنفسج البلوري إستخدمت 

(crystal violet stain) لكشف عن ل
في   اتللمستخلص التأثير السمي الخلوي

 الخاليا السرطانية وعلى وفق اآلتي :
انتهاء كل فترة حضن، أخذت  بعد -

األطباق وسكبت محتوياتها، ثم غسلت 
ثم  ،)PBSبمحلول دارئ الفوسفات (

) مل من صبغة البنفسج 0٫1أضيف (
البلوري ﴿المحضرة حسب ماجاء في  

،الى كل حفرة من حفر الطبق   ) )16(
) دقيقة.غسلت بعدها  20،وتركت لمدة (

مرات عدة لحين  PBSالخاليا بمحلول 
زوال الصبغة الزائدة، بعد جفاف 

باستخدام األطباق تماما قرئت النتائج 
أطباق جهاز المطياف الضوئي الخاص ب

 ELISA microplate)الدقيقة  المعايرة
spectrophotometer) عند طول ،

 ) نانوميتر. 492موجي مقداره (
حساب معدل تثبيط نمو الخاليا  تم -

 (Inhibitory Rate/I.R)السرطانية 
 )17(المشار اليها في وفق المعادلة 

 وكاالتي :

IR% = A – B
A

 × 100 
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 وكاآلتي: )18( وفقاً لـ  (Proliferation Rate/ PR)كما ُحسب معدل تحفيز النمو 

PR% = B 
A

 × 100 

 حيث ان: 
IR النسبة المئوية لمعدل التثبيط = 
PR=  .النسبة المئوية لمعدل التحفيز 

A .الكثافة الضوئية للسيطرة السالبة = 
               B  .الكثافة الضوئية لمجموعة االختبار = 

 
 :  النتائج

الكشف االستداللي للمركبات الكيميائية  •
 الفعالة

أظهرت نتائج الكشف عن المواد الكيميائية في 
ات نبات عين البزون المائية أنها مستخلص

القلويدات والتربينات  تحتوي على
 والفالفونويدات والكاليكوسيدات.

نبات عين  لمستخلصاتالتأثيرات السمية  •
البزون في خاليا سرطان عنق الرحم 

 .) Hela  (  البشري
  .وراقاألالتأثير السمي لمستخلص  -

درس التأثير السمي لمستخلص أوراق 
نبات عين البزون في خاليا سرطان عنق 

) .  225الرحم البشري بالتمريرة رقم ( 
)  1بنيت النتائج الموضحة  في الشكل ( 

فقد  التثبيطي لم يكن كبيراً ،أن التأثير 
 46نمو التثبيط ل بلغت أعلى نسبة مئوية

مكغم / مل من 1000% عند التركيز 
ساعة  من التعريض ،  72المستخلص بعد 

أما ويبدأ التثبيط يقل كلما انخفض التركيز.
التراكيز الواطئة فأنها أدت الى تحفيز نمو 
الخاليا ، فقد بلغت نسبة الخاليا الحية 

بعد  مكغم / مل 1٫95عند التركيز%  105
مقارنة بالسيطرة ساعة من المعاملة  24

100 . % 
 بعد السمي التثبيطي كذلك يلحظ ان التأثير

ساعة من المعاملة بالمستخلص  48 و 24
كان ضعيفا" حتى عند استعمال النباتي 

التراكيز المرتفعة فقد بلغت أعلى نسبة 
( نسبة عيوشية % 31تثبيط نمو 

viability  عند التركيز  % ) 69مقدارها
  ساعة من المعاملة. 48ومكغم /مل 1000

 

 

تأثير مستخلص األوراق المائي لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  ):1الشكل (
 ة.بعد التعريض لفترات زمنية مختلف Helaالرحم البشري 
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  زهار.األالتأثير السمي لمستخلص  -
   Helaأظهرت نتائج معاملة خاليا 

، أن بمستخلص أزهار نبات عين البزون 
سمي التثبيطي يكون في اليوم الثاني التأثير ال

والثالث للتعريض وبالتراكيز المرتفعة فقط ( 
/مل ، اذا تراوحت  ) مكغم 1000و 500

) %  ،  37-34نسبة تثبيط النمو مابين ( 
 24). أما نسبة تثبيط النمو  بعد  2( الشكل

ساعة من التعريض فقد كانت ضعيفة 
ولجميع التراكيز المستعملة. اما فيما يخص 

 Proliferationلتكاثرمعدل اتحفيز النمو  (
Rate    112)  فقد بلغت أعلى قيمة له  %

عند استخدام أقل % 100لسيطرة نسبة الى ا
مكغم /  1.95التراكيز حسب هذه الدراسة 

  ساعة من التعريض للمستخلص. 27مل بعد 

 

في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  ) :تأثير مستخلص األزهار المائي لنبات عين البزون2الشكل (
 بعد التعريض لفترات زمنية مختلفة. Helaالرحم البشري 

 

  .بذورالالتأثير السمي لمستخلص  -
في  تأثير مستخلص بذور نبات عين البزون

به في إطاره شان الرحم البشري خاليا سرطا
السابقين العام  نوعي المستخلصين 

فقد ظهر التأثير  .(االوراق واالزهار)
 ساعة من المعاملة، 72السمي األفضل بعد 

% عند 60% اي بنسبة حيوية 40وبلغ 
مكغم / مل 1000أعلى التراكيز المستخدمة 

كان  اي انه كان ضعيفا". فضال" عن ذلك 
ضعيفا" كذلك ، فقد بلغ التأثير المحفز للنمو 

 48و 24بعد % عند أوطأ التراكيز 103
 ). 3ساعة من المعاملة.شكل ( 
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عنق   اليا سرطانات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خير مستخلص البذور المائي لنبتأث: )3الشكل (
 بعد التعريض لفترات زمنية مختلفة. Helaالرحم البشري 

 

مقارنة تأثير فترة التعريض في حيوية  •
سرطان عنق الرحم البشري ألنواع خاليا 

 .  الثالث المدروسة المستخلصات
ء مقارنة بين حيوية انواع عند اجرا   

( األوراق و  الثالث المدروسة المستخلصات
في كل فترة زمنية  األزهار و البذور )

ساعة األولى  24بعد الـ   ، وجد للتعريض 
نسب التثبيط كانت منخفضة أن من المعاملة 

 82و  85جدا" ، فقد بلغت حيوية الخاليا  ( 
)% اي بنسب تثبيط نمو مقدارها (  87و 
)% للمستخلصات الثالث  13و 18و  15

المدروسة على الترتيب وعند أعلى التراكيز 
. )  4( الشكل  مل مكغم /1000المعاملة بها 

فضال" عن ذلك كانت نتائج التعريض لمدة 

ساعة مشابها في أطارها العام لنتائج  48
ساعة، فقد بلغت نسب  24التعريض بعد 
)% ألنواع  31و  36و  31تثبيط النمو ( 

( الشكل  المستخلصات الثالث على الترتيب
).أما عن  افضل نسبة تُثبيط نمو فقد  5

ساعة من المعاملة ، وان  72ظهرت خالل 
مكغم/ مل قد أعطى أفضل  1000التركيز  

) %  40و  37و  46النتائج لنسبة التثبيط ( 
 60و  63،  54أي بنسبة عيوشية مقدارها ( 

على الترتيب مقارنة بالسيطرة  ) % 
) .لذلك تعد خاليا 6% ( الشكل 100

ن عنق الرحم البشري  المدروسة سرطا
خاليا مقاومة للمستخلصات المستعملة بسبب 
 بقاء حيوية الخاليا السرطانية بنسب مرتفعة.
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في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق  نبات عين البزونات المائية لمستخلصالتأثير مقارنة  ) :4الشكل (
 ساعة من المعاملة. 24بعد  Helaالرحم البشري 

 

 

) : مقارنة تأثير المستخلصات المائية لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق 5الشكل (
 ساعة من المعاملة. 48بعد  Helaالرحم البشري 
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) : مقارنة تأثير المستخلصات المائية لنبات عين البزون في النسبة المئوية لحيوية خاليا سرطان  عنق 6الشكل (
 ساعة من المعاملة. 72بعد  Helaالرحم البشري 

 
 المناقشة   

نظراً ألهمية إيجاد مواد فاعلة ضد مرض 
السرطان وإيجاد المزيد من أنواع النباتات التي 
تمتلك تلك المواد ، فقد تم اختيار نبات عين 

الذي يعد واحداً من  Vinca roseaالبزون 
الذي يمتلك لنباتات الطبية المتوفرة محلياً ا

خواص عالجية مختلفة ، وذلك للتعرف على 
المائية الخام في خاليا  لصاتتأثيرات المستخ

ومدى إمكانية  سرطان عنق الرحم البشري
عالجية طبية استخدام هذه المستخلصات كمواد 

 .ضد السرطان مستقبالً 
يُعد إختبار الكشف عن التأثيرات السمية 
لمادة ما في الخاليا السرطانية في الزجاج أحد 
االتقانات المهمة التي يتم اعتمادها مبدئياً في 

تحري عن امتالك تلك المواد تأثيراً قاتالً تجاه ال
هذه الخاليا الخبيثة ، التي قد تعقد عليها اآلمال 

 كعالج مستقبلي . 

تم في هذة الدراسة التحري عن مدى 
التأثيرات السمية للمستخلصات المائية لنبات 

( اوراق ،       عين البزون بأنواعها الثالث 
أزهار ، بذور )  في خاليا سرطان عنق الرحم 

، خالل ثالث فترات زمنية    Helaالبشري 
) ساعة،  72،  48،  24(      للتعريض

بأستخدام سلسلة تخافيف ثنائية بتراكيز تدريجية 
 . ) مكغم / مل 1000 – 1.95ا بين ( تراوحت م

بالبنفسج  إستخدمت طريقة التصبيغ
البلوري في الكشف عن التأثير السمي ، من 
خالل التحري عن عدد الخاليا الحية ، وألجله 

 492قيست الكثافة الضوئية عند طول موجي 
نانوميتر و شدة اللون هو تعبيرعن عدد الخاليا 
الحية . اما تقييم مدى التأير السمي ، فتم اعتماداً 

تثبيط النمو على استخراج النسبة المئوية لمعدل 
)IR   ) مقارنة بالسيطرة التي يعد معدل نموها (

% ) ، كما إستخرج معدل تحفيز  100
 ) حسب المبدأ نفسه . PR(النمو



 

Iraqi Journal of Biotechnology                                                                 397 

 

نبات عين البزون مستخلصات تحتوي 
وحسب ماظهر في  على العديد من المركبات

الكيميائي االستداللي وجود القلويدات  الكشف 
والكاليكوسيدات التربينات والفالفونويدات او
لتي قد تساهم معاً بقتل الخاليا السرطانية بفعالية ا

أفضل نتيجة العمل التآزري فيما بينها مما قد 
 لة.يقـلل من سمية المركبات النقية المستعم

من خالل نتائج الدراسة أن ُوجد 
في قـتل الخاليا ستخلصات الخام لعبت دوراً الم

خارج  السرطـانية وتثبيط نموها وانقسامها
أن التأثير  أشارت النتائج ، فقد الجسم الحي 

السمي لنبات عين البزون في خاليا سرطان 
بصورة  إعتمد) Hela(عنق الرحم البشري 

أساس على التركيز المستخدم ومدة التعريض ، 
ستعمل دوا" في نوع المستخلص الملم يكن لو

التأثير، بمعنى آخر ليس هناك فرق ملحوظ 
من  وراق واالزهار والبذور.مابين مستخلص األ

جانب آخر يلحظ ان هذا النوع من الخاليا 
السرطانية وحسب نتائج هذه الدراسة  تعد 
مقاومة للمستخالصات  المائية العالجيية 

، فبالرغم من أنها سببت تثبيط  نمو  المحضرة
الخاليا ، إال أن التثبيط لم تتجاوز نسبته المئوية 

 72األوراق وبعد %  في مستخلص 46الـ 
 ساعة من المعاملة.

دراسة اجريت من قبل ياسين  توصلت
المقارنة بين نوعي  تم فيها) 19(وجماعته 

المستخلصين الكحولي والمائي ، فوجد أن 
المستخلصات الكحولية أكثر فعالية من مثيالتها 

قد يعود ذلك الى إن . Hep-2المائية في خاليا 
استخالصها بالكحول نسبة المادة الفعالة التي تم 

%) تكون اكبر مما هو عليه عند  70االثيلي (
استخدام المستخلص المائي وهذا ما أشار إليه 

 ) . 14(  هاربورن وجماعته

تحـتوي المستـخلصات الخام لنـبات عـين 
البزون على نسبة مرتفعة من القلويدات، إذ تعد 

) ، فضالً 20نوعاً منها ( 75خـزيناً ألكثر من 
) 21(عن وجود التربينات والفيـنوالت 

تتباين  . )22(والكثيرمن العناصر المعدنية 

نسبة النواتج األيضية الثانوية الموجودة في 
النبات تبعاً لنوع العضو النباتي (أوراق ، أزهار 
، بذور) ، كما تتأثر هذه النسبة بألعوامل البيئية 

  .)21(المحيطية 

من أهم وأكثر المواد الفعالة  تعد القـلويدات
الموجودة في تلك المستخلصات ، أما آلية عمـلها 
فـتكون من خـالل تثـبيط عملية اإلنقسام الخيطي 
، لتـبقى الخاليا في الطـور اإلستوائي 

Metaphase  وذلك بوسـاطة مـنع بلمرة
المسـؤول عن   Tubulinبروتـين التيـوبيـولين

) . فضالً عن 13,23,24تكوين خـيوط المغزل (
ذلك تعمل القـلويدات على تثـبيط بـناء األحماض 

 .)25,26النووية خـارج الجسم الحي (

أشارت العديد من الدراسات السابقة كما 
التي قام بها الباحثون الى امتالك قلويدات عين 
البزون فعالية ضد الخاليا السرطانية ، ومنها 

 Helaخاليا سرطان عنق الرحم البشري 
cells إذ تسبب التراكيز الواطئة منها تثبيط ،

 ) . 27,28عمل خيـوط المغزل (

و   Parekhالباحثان  من جانب آخر أكد
Simpkins   )29( تؤثر في  إن هذه القلويدات

خطوط الخاليا اللمفاوية السرطانية للجرذ وفي 
خطوط خاليا سرطان المبـيض البشري التي 
تتميز بمقاومة العالجات الكيميائية الشائعة 

، فضالً عن كونها   Cisplatin  االستعمال كالـ
.   Adriamycinو Taxolأكثر فعـالية من الـ 

الدم  أما سّمية هذه المركبات تجاه خاليا سرطـان
Leukemia L1210  فهي مرتبطة بدرجة
وترتيبه  Tubulin Tتأثيرها على بروتين 

  ) .30,31المغزلي (

أمـا فعالية المركبات الفيـنولية ومنها 
) فـيكون من Flavonoidsالفـالفـونويـدات (

خـالل إمـتالكها فـعالية مضـادة لألكـسدة 
)Antioxidant إذ تعـمل على إزالة الجـذور (

جه الخـلية للـدخول في الح ـرة المتولدة ، وتُوَّ
، ومن األمثلة  )32(  مرحلة الموت المبرمج

عن الخاليا السرطانية التي وجـد أنها حـساسة 
سرطان الحنجرة  للمركبات الفينولية هي خـاليا
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 الرحم عنق وخاليا سرطان  Hep-2 البشري
Hela  وسرطان الدماغ  البشريAMGM 

 ).34،  (30 ,33والبروستات البـشريةوالقولون 

تعمل العديد من المركبات الفعالة باتجاهين 
، فكما ى التركيز المستخدم متعاكسين اعتمادا عل

يلحظ من خالل النتائج المذكـورة إن التراكيز 
، في حين  Helaالمرتفعة قد ثبطت نمو خاليا 

تلك الخاليا  حفزت التراكيز الواطئة من نمو
الحيوية وإن كانت الزيادة بنسب قليلة  فإزدادت

نسبة الى )% 112 -103تراوحت مابين ( 
وهذا يشير الى ان  ،%) 100السيطرة (

المستخلص قيد الدراسة يمتلك تأثير 
(Biphasic effect) ] 35 [ او مايسمى .
Hormetic effect  فهناك الكثير من ،

المركبات الكيميائية العالجية و المضادات 
ل ة والسموم تنقاد في عملها لظاهرة االحياتي

Hormesis هي ظاهرة بايولوجية شائعة في )
، اذ تعمل بتراكيز واطئة على  علم السموم )

التحفيز مماقد يكون مفيداً للكائن الحي السيما 
عند تنشيط الخاليا المناعية ، في حين تسبب 
 الجرعات العالية تثبيط جزئي او كلي للخاليا 

تظهر هذه الحالة نتيجة فعل بعض  )36(
 Mitomycinالمركبات المضادة للسرطان مثل 

C  وBleomycin  وActinomycin  
والمضادات الحيـوية والمضادات الفـيروسية  

مبيدات األعشاب  فضال" عن ،  ) 37(
 )(38والمبيدات الحشرية والفطرية والطفيلية

  وبعض الهيدروكربونات والعناصر المعدنية 
عن بعض العوامل الفيزيائية  ، كذلك ينتج (39)

) واألشعة  (40كاألشعة المؤينة
ودرجات الحرارة ،  (41)الكهرومغناطيسية

 وغيرها من العوامل.   (42)الواطئة 

أوضحت النتائج إن الفترة الزمنية التي 
تتعرض خاللها الخاليا السرطانية للمستخلصات 

التثبيطي ، إذ تلعب دوراً في تحديد شدة التأثير 
فقد  يزداد التأثير السمي بزيادة الفترة الزمنية ،

 24قليلة جدا  بعد  النسب المئوية للتثبيط  كانت
من التعريض ثم أرتفعت بصورة األولى ساعة 

ساعة ، في حين ظهر التثبيط  48ضئيلة بعد 

ساعة وفي الجرع المرتفعة  72بنسبة أعلى بعد 
 فقط.

مستخلص ومن الجدير بالذكر ان ال
المستخدم في هذِه الدراسة هو مستخلصاً خاماً ، 
اي انه يحوي العديد من انواع المركبات الفعالة 
التي تم التطرق الى فعاليتها او التي لم يرد 
ذكرها ، مما يدعم نتائج ظهور التضادية في 
التأثير على الخاليا السرطانية اعتماداً على 

يكون تأثيره التركيز المستخدم. فمن المحتمل ان 
على المادة الوراثية باتجاهين ، االول يسبب 
تثبيط لجينات معينة ، في حين يحفز االخر النمو 

 و التضاعف.

يجب التطرق اليه ، ان تاثير المواد  ومما
المضادة للسرطان اليختلف حسب نوع الخاليا 

 Passagفقط ، و انما حسب تمريره الخاليا 
وذلك بسبب حدوث طفرات بالمادة الوراثية بعد 

وبذلك سوف تختلف .)43( عدة تمريرات
المستضدات الخلوية للخاليا السرطانية فضالً 
عن خصائصها االخرى. اما عالمياً فتدرس 
الخاليا االم او التمريرات القريبة منها تالفياً 

طانية االم لذلك .فضالً عن ان الخلية السر
تلف وراثياً ومستضدياً مريض تالمعزولة من ال

عن تلك التي نميت لفترات طويلة فالهيئة 
الكروموسومية التشبه ماموجود في الخاليا 
االصل التي نشات منها، مما ينتج عنها اختالف 

. لذلك )44( االستجابة للمادة العالجية المدروسة
تعد هذِه النتائج دليل اولي على وجود التأثير 

م الحي ، ومن ثم اختبار التثبيطي خارج الجس
 الكفاءة العالجية داخل الجسم الحي.
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 في الهواء لهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التقييم البيئي لتراكيز ا
 لمحطة كهرباء الدورة في مدينة بغداد

Pالموسوي اسراء محمد حسين
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في  )Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (قيست تراكيز الخالصة:  
،   2013عام  شباطإلى  2012عام  نيسانالفترة من   والتي جمعت في  كهرباء الدورةفي محطة عينات الهواء ثمانية واربعون نموذج من 

لمدينة بغداد. جمعت عينات الهواء على مرشحات سليلوزية لمدة ساعة ونصف للموقع ولفترتي الصباح والمساء، استخلصت عينات الهواء 
 مطيافية الكتلة  –كروماتوغرافيا الغاز وحللت بجهاز  كلورميثان كمذيبثنائي  -) ومزيج الميثانولSoxhletباستخدام جهاز االستخالص (

 (GC- MS) عشرمركبا من مركبات الـ ستةلتقديرPAHs . 
 قيست معلمات األرصاد الجوية مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح خالل فترة القياس. تفاوتت تراكيز هذه المركبات   

PAH  داخلي والخارجي لمحطة كهرباء الدورة حيث لوحظ إن تركيز النفثالين األكثر وفرة في جميع المواقع ولجميع بين الموقع  ال
مع درجة الحرارة والرطوبة النسبية في كل  (TPAH)الفصول، كما وجد ارتباط ايجابي للتركيز الكلي لمركبات الهيدروكاربونية العطرية 

) TSPشبه  ضعيفة في فصل الخريف. هناك عالقة قوية بين التركيز الكلي للدقائق العالقة ( من الصيف والشتاء والربيع بينما عالقة
 ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية في فصلي الربيع والخريف مقارنة مع فصلي الشتاء والصيف.

 
 

Environmental assessment of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons concentrations in the air  of Daura 

power plant in Baghdad city 
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Abstract: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) were measured in 48 aerosol samples, which 
collected from air of   Daura power plant for the period from April 2012 to February 2013, in Baghdad 
city.  Aerosol samples were collected by Sniffer on cellulose fiber filters for 1.5 hours in each site at the 
morning and evening time. These aerosol samples undergone soxhlet extraction using mixture of 
methanol and dichloromethane and analyzed by GC-MS in order to determine 16 PAHs.  

The meteorological conditions temperature, relative humidity and wind speed were measured during 
the measurement period. The PAH concentrations were different for inside and outside location at Daura 
power plant. Naphthalene was the most abundant PAH detected in all points at the site and for all seasons. 
There is strong correlation between total concentration of PAHs and temperature; relative humidity in the 
spring, summer and winter seasons. There is positive correlation between total suspended particles (TSP) 
and temperature; relative humidity in the spring and autumn seasons. 
 

Key words: Polycyclic aromatic hydrocarbons, Daura power plant. 
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 المقدمة
الهيدروكربونية العطرية متعددة المركبات 

) تشكل فئة كبيرة من PAHs(الحلقات 
المركبات العضوية التي تحتوي على اثنين أو 
أكثر من الحلقات العطرية في تركيبها والمكونة 

 . [1]من ذرات الكربون والهيدروجين فقط 
أهم المصادر الرئيسية النبعاث المركبات 

هي الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات 
، حيث النفط الخام والفحم والصخر الزيتي

تنبعث أثناء االحتراق غير الكامل للوقود 
 fossilالمستخرج (األحفوري ،المتحجر 

fuels .أو المواد العضوية األخرى في الهواء (
من أهم المصادر البشرية الرئيسية التي تساهم 

واد الملوثة هي : األنشطة في انبعاث هذه الم
المحلية (الطبخ والتدفئة)، وسائط النقل 
(باستخدام محرك االحتراق)، واألنشطة 
الصناعية والزراعية (حرق الكتلة الحيوية) ، 
والتي تساهم بالتلوث بكميات متفاوتة اعتمادا 
على المناطق الريفية والحضرية والموسم 

تشمل ية الطبيع المصادر اما واألحوال الجوية. 
  .4]-[2حرائق الغابات والبراكين

الهيدروكربونات شخصت مئات من 
كملوثات، واستنادا  العطرية متعددة الحلقات

لوكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة 
)USEPA فأن ستة عشر مركب حلقي في (

) يبين 1قائمة "الملوثات ذات األولوية" والشكل (
أعطي الكثير من تراكيبها. وفي اآلونة األخيرة 

االهتمام لهذه المركبات بسبب تأثيراتها 
  ].5المسرطنة والمسببة للطفرة الوراثية [

الهيدروكربونات العطرية متعددة توجد 
في الهواء الجوي بطورين، الطور الحلقات 

الغازي والطور ألدقائقي الذي تكون فيه مرتبطة 
 particular(                  بالجسيمات العالقة

matter في الجو. تكون النسب متفاوتة في (
الطورين اعتمادا على عدد من العوامل بما في 
ذلك ضغط البخار للمركبات الحلقية العطرية ، 
ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة واألمطار، 
ومقدار وطبيعة الجسيمات العالقة الموجودة في 
الغالف الجوي. بشكل عام، في درجات حرارة 

لمحيط، تم العثور على المركبات ذات الهواء ا
حلقة بالطور الغازي، في حين وجد أن  2-3

المركبات مع خمسة أو أكثر من حلقة مرتبطة 
بالجسيمات العالقة في الغالف الجوي، وتوزع 
المركبات ذات األربع حلقات نفسها بين 

 .[6-8]الطورين
من االستخدامات التجارية  العديدهناك 
حيث  كربونات العطرية الهيدروللعديد من 

تستخدم في الغالب كوسيط في مجال 
المستحضرات الصيدالنية، والمنتجات 
الزراعية، ومنتجات التصوير الفوتوغرافي، 
وتصنيع البالستيك بالحرارة ومواد التشحيم، 

 ].12 9-[    وغيرها من الصناعات الكيماوية 
يتضمن البحث جمع واستخالص عينات 
هواء من محطة كهرباء الدورة في مدينة بغداد 

ا من المركبات ستة عشر مركبوتقدير  تشخيص ل
، GC- MSتحليل باستخدام جهاز  PAHs  ـال

وحسبت تراكيزها من خالل المعادلة الخطية 
المستخرجة من منحني المعايرة للمواد القياسية. 

علمات األنواء الجوية على كما تم دراسة تأثير م
التركيز الكلي للمركبات الحلقية العطرية  
والجسيمات العالقة في الغالف الجوي باستخدام 

 statistical package forبرنامج إحصائي (
social scientist (SPSS).(  
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 .العطرية متعددة الحلقاتالهيدروكربونات ): 1شكل (
 

 ائق العملالمواد وطر

 موقع النمذجة  -1
الواقعة على اختيرت محطة كهرباء الدورة 

ألخذ عينات الهواء بغداد مدينة محيط 
الهيدروكاربونات مستويات وقياس  الجوي 

. واختير  العطرية متعددة الحلقات كملوثات
موقعين من المحطة لجمع عينات الهواء، 
األول داخل المحطة بالقرب من مصدر 
انبعاث الهيدروكاربونات العطرية متعددة 

بالقرب من  خارج المنطقةالحلقات والثاني 
كما ان هذه  .بهاالمنطقة السكنية المحيطة 

والذي  المحطة تستخدم النفط االسود كوقود
 . بيئةيعتبر من اهم ملوثات ال

 
 المواد الكيميائية واألجهزة المستخدمة  -2
استخدم الميثانول وثنائي كلوروميثان  -

بنقاوة  Fluka(المجهزين من شركة 
% ) كمذيبين الستخالص 99.8

 الهيدروكاربونات العطرية.
 الهيدروكاربونات العطرية القياسية -

 

[Naphthalene,xAcenaphthylene,x
Ace naphthene,v Fluorene,v 
Phenanthrene, Anthracene, 
Fluoranthene, Pyrene, Benz (a) 
anthra-cene, Chrysene, 
Benzo(b)fluoranthene, vBenzo 

(k) fluor-anthene,vBenzo (a) 
pyrene, Dibenz (a,h)- anthracene, 
Benzo (ghi) peryleneand  Indeno 
(1,2,3-cd)- Pyrene] . 

%  99.9عليها بنقاوة تم الحصول  
) مايكروغرام/لتر من 400-5وتركيز (

" ألمانيا  Dr. Ehrenstorfer شركة "
 Retention timeلقياس زمن االحتجاز (

(tRRR).لكل مركب ( 
مطيافية الكتلة  –جهاز كروماتوغرافيا الغاز  -

)GC – Ms spectrometer(   من
 Agilent Technologies(  شركة

5975C Series GC/ MSD, USA (
في جامعة دارمشتات التكنولوجية 

)TUD(   في ألمانيا، لتحليل وتشخيص
 الهيدروكربونات العطرية نوعيا وكميا.

) من شركة Snifferجهاز سحب الهواء ( -
)RADECO, Inc., England لجمع (

 9.0عينات الهواء بسرعة جريان 
Pقدم

3
P متر  7.5/دقيقة ومعدل حجم الهواء

ليلوزية مكعب، باستخدام مرشحات س
ملم من شركة  47سم وسمك  4.5بقطر 

)Schleicher & Schuell, 
Germany.( 
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 Rotaryجهاز المبخر الدوار ( -
evaporator,  Yamato RE 510 (

 لتبخير المذيب.
محمول  قياس سرعة الرياح باستخدام جهاز -

)Lambrech , England.( 
قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية  -

 VAISALA)  محمولباستخدام جهاز 
model HM1, Finland .(  

 

 -تحضير واستخالص النموذج:  -3
تم تهيئة المرشحات السيللوزية قبل عملية 

Pم 70القياس بتسخينها بدرجة 

o
P  45لمدة 

دقيقة للتخلص من الرطوبة ثم وزنها بدقة 
واستخدامها لجمع عينات الهواء في جهاز 

)Sniffer لمدة ساعة ونصف بواقع مرتين (
يوميا صباحا ومساءا داخل محطة كهرباء 

م فوق سطح  4-2الدورة وخارجها، بارتفاع 
األرض، وبعد انتهاء القياس توزن 

 48المرشحات السيللوزية بدقة. جمعت 
 2012عينة مختلفة للفترة من نيسان عام 

 .2013ولغاية شباط عام 
ية من استخلصت الهيدروكاربونات العطر

) Soxhletالمرشحات السيللوزية بجهاز (
وباستخدام مزيج الميثانول الدايكلوروميثان 

) لمدة ثمانية عشر ساعة، بخر مزيج 1:1(
المذيبات لغاية الجفاف، ثم أضيف 

مل من الميثانول ورشح  5للمستخلص 
 ).Micro filterبوساطة مرشح مايكرو (

 -تحضير المحاليل القياسية:  -4
يل القياسية لمزيج حضرت المحال

الهيدروكاربونات العطرية الستة عشر 
، 36.47، 3.33بأربعة تراكيز مختلفة هي (

) مايكروغرام/ لتر 334.22، 67.41
 للحصول على منحني المعايرة.

 -تحليل النموذج:  -5
شخصت المركبات الهيدروكاربونية 
العطرية بعد حقن واحد مايكروليتر من 

وباستخدام  GC-MSالنموذج بجهاز 
البرنامج الحراري لعمود كروماتوغرافيا 
الغاز المرتبط مع كاشف التأين أللهبي 

)Flame Ionization Detector 
(FID) م  75)، بدرجة حرارة ابتدائيةP

o
P /

دقيقة (لمدة ثالث دقائق)، ترفع الحرارة 
Pم 235إلى 

o
P )20 مP

o
P  300/د)، ثم ترفع إلى 

Pم

o
P )5 مP

o
Pنهائية /د)، لتصل إلى الدرجة ال

Pم 320

o
P )10  مP

o
P((لمدة تسع دقائق)   /د

دقيقة  43واستغرق التحليل الواحد مدة 
للحصول على مساحات االستجابة وكتل 
االيون للمركبات في نموذج الهواء الجوي 

 ChemStationعن طريق برنامج (
software (. [13,14] 

 
 النتائج والمناقشة 

 

متعددة  الهيدروكربونات العطريةتقدير مركبات  -
 GC-MSباستخدام جهاز  الحلقات

-GCباستخدام البرنامج الحراري لجهاز 
MS  والظروف المثبتة في الجزء العملي فقرة

) وبتحضير مجموعة من محاليل مخففة 5و 4(
 لهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقاتل

) 400-5القياسية بتركيز يتراوح بين(
مرات مايكروغرام/لتر وتكرار كل قياس ثالث 

 Retention)للحصول على أزمان االحتجاز
times) لكل مركب بصورة انفرادية. 

عينت مساحة االستجابة  لكل تركيز من 
 الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقاتمزيج 

القياسية المحضرة ، وحضرت منحنيات 
المعايرة لكل مركب والذي يوضح العالقة  بين 

التركيز، وتم ) مع mVمساحة االستجابة (
 .1تلخيص النتائج بالجدول 

) منحنيات المعايرة لبعض 2يبين الشكل (
المركبات والتي تم من خاللها حساب المعادلة 
الخطية التي استخدمت في حساب تراكيز 

 المركبات في نماذج الهواء.
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. منحني المعايرة لبعض المركبات2شكل 

استخدم  منحني المعايرة المبين أعاله 
حساب تركيز المركبات الموجودة في في 

نماذج الهواء لمحطة كهرباء الدورة، 
وتعيين التركيز الكلي للمركبات الحلقية 

)  TPAH'sيدروكاربونية (العطرية اله
) كما تم قياس TSPوالدقائق العالقة (

درجة الحرارة  والرطوبة النسبية وسرعة 
الرياح خالل فترة القياس كما يوضحها 

 ).2الجدول (
معدل درجة الحرارة يتراوح بين 

P) م36.7-49.6(

o
P  لفصل الصيف بينما

- 13.3معدلها لفصل الشتاء يتراوح بين (

P) م24.6

o
P  أما الرطوبة النسبية فان معدلها.

-16.05خالل فصل الصيف يتراوح بين (
)% أما في فصل الشتاء يتراوح بين  24.1

)%. لوحظ أعلى قيمة 78.7 -36.2(
) لنموذج TPAHللتركيز الكلي للمركبات (

الهواء كان في فصل الربيع  حيث بلغت 
P) مايكروغرام /م5.408قيمته  (

3
P أما ،

جسيمات العالقة فكان في التركيز الكلي لل
فصل الخريف حيث بلغت قيمته 

P) مايكروغرام /م1142.413(

3
P. 
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 .GC-MS): قيم ازمان االحتجاز للمركبات القياسية باستخدام تحليل جهاز  1جدول (
 

Season Location Time Temp.P

 o
PC Hum. 

% 
Wind 

rate m/s 
Tsp  

(µg/mP

3
P) 

TPAHs   
(µg/mP

3
P) 

Spring 

Inside 
Morn. 32.85 39.98 1.5 563.900 0.375 

Even. 33.22 34.45 1.8 606.060 0.563 

outside 
Morn 30.82 44.45 0.3 820.100 5.408 

Even. 36.10 27.17 0.6 481.256 0.281 

Summer 

Inside 
Morn. 41.95 20.70 0.7 502.008 1.289 

Even. 44.52 16.05 2.0 395.114 0.019 

outside 
Morn 36.70 27.60 1.5 564.972 0.115 

Even. 43.00 18.82 1.0 396.825 0.038 

Inside 
Morn. 46.45 18.10 0.7 438.398 0.009 

Even. 49.65 14.68 0.9 402.113 0.016 

outside 
Morn 40.20 24.10 0.6 611.229 0.116 

Even. 50.60 14.73 2.0 552.721 0.004 

Autumn 

Inside 
Morn. 34.45 23.30 1.3 578.898 0.033 

Even. 37.93 21.45 1.2 341.880 0.034 

outside 
Morn. 30.93 31.40 0.3 485.986 0.070 

Even. 38.63 21.18 1.5 322.782 0.035 
 

Ŷ   .المحسوبة من العالقة الخطية لمنحني المعايرة :C .(نانوغرام/لتر) تركيز المركب : 
 

) TSP) وتركيز الدقائق العالقة (TPAH): معامالت الظروف الجوية وقيم التركيز الكلي للـ (2جدول (
µg/mPبوحدة (

3
P.في محطة كهرباء الدورة ( 

 

Winter 

Inside 
Morn. 19.28 59.85 1.3 460.513 0.102 

Even. 22.28 52.43 2.5 251.155 0.005 

outside 
Morn 13.30 78.7 1.2 290.360 0.013 

Even. 22.00 52.73 1.0 216.450 0.022 

Inside 
Morn. 19.95 49.55 0.7 114.638 0.067 

Even. 24.67 36.27 1.3 195.695 0.020 

outside 
Morn 14.38 71.00 1.5 231.160 0.018 

Even. 21.55 44.77 2.1 185.326 0.023 
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الهيدروكربونات العطرية حسبت تراكيز 
االنفرادية في كل نموذج هواء متعددة الحلقات 

من خالل منحنيات المعايرة لكل مركب ومع 
مقارنة كتلة المركب العطري مع كتلة االيون في 

النتائج وجود هذه طيف  الكتلة  حيث بينت 
المركبات بتراكيز مختلفة لكافة المواقع وحسب 
فترة القياس لفصلي الصيف والشتاء وكما 

 ).4و 3موضح بالجداول (
 
 

ng /mP(  لنماذج الهواء PAHs):قيم تراكيز 3جدول (

3
P(   باستخدام تحليل GC-MS  لفصل الصيف في محطة

 .الدورةكهرباء 

compounds 

Inside/ 
morning 

Inside / evening Outside/ 
morning 

Outside/  
evening 

Mean ± 
Confidence  P

*
P 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 
Naph 746.540 ± 65.936 10.73 ± 0.574 68.75 ± 3.851 8.750 ± 0.621 

Acy 24.00 ± 2.484 0.195 ± 0.012 1.60 ± 0.248 0.950 ± 0.124 

Ace 27.00 ± 0.248 0.407 ± 0.068 2.00 ± 0.497 0.950 ± 0.124 

Flu 58.295 ± 3.242 1.145 ± 0.634 5.05 ± 2.112 2.895 ± 0.261 

Phe 227.150 ± 5.093 2.574 ±0.810 13.90 ± 4.472 3.50 ± 0.248 

Ant 36.395 ± 1.006 0.594 ± 0.015 1.80 ± 0.248 16.00 ± 4.969 

Flt 38.805 ± 2.497 0.665 ± 0.086 3.00 ± 0.497 1.950 ± 0.124 

Pyr 65.050 ± 4.348 2.063 ± 0.342 6.25 ± 1.615 2.947 ± 0.132 

B[a]A 3.20 ± 0.745 0.095 ± 0.012 0.385 ± 0.037 - 

Chry 9.95 ± 0.124 0.190 ± 0.025 0.65 ± 0.124 - 

B[b]F - - 0.90 ± 0.497 - 

B[k]F - - 1.29 ± 0.770 - 

B[a]P - - 2.05 ± 0.373 - 

Ind(cd)P 11.760 ± 1.888 - 2.55 ± 0.870 - 

dBA 22.745 ± 4.335 - 0.675 ± 0.062 - 

BghiP 18.290 ± 0.969 - 3.85 ± 0.870 - 
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ng /mPلنماذج الهواء ( PAHs):قيم تراكيز 4جدول (

3
P(   باستخدام تحليلGC-MS    لفصل الشتاء في

 محطة كهرباء الدورة.

compounds 

Inside/ 
morning 

Inside 
/evening 

Outside/mor
ning 

Outside/ 
evening 

Mean ± 
Confidence* 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 

Mean ± 
Confidence 

interval 
Naph 19.280 ± 10.253 8.332 ± 2.466 4.549 ± 2.056 10.021 ± 0.301 

Acy 2.821 ± 0.679 - - 0.361 ± 0.133 

Ace 5.046 ± 0.427 5.136 ± 1.848 2.885 ± 0.332 4.981 ± 1.626 

Flu 4.919 ± 2.132 0.291 ± 0.122 0.376 ± 0.095 1.136 ± 0.502 

Phe 15.020 ± 9.062 2.704 ± 0.185 2.509 ± 0.541 2.493 ± 0.186 

Ant 3.236 ± 2.414 0.243 ± 0.196 0.406 ± 0.028 0.646 ± 0.276 

Flt 8.368 ± 3.089 0.770 ± 0.065 0.925 ± 0.082 1.671 ± 0.258 

Pyr 8.196 ± 1.301 2.365 ± 2.042 0.880 ± 0.131 1.884 ± 0.368 

B[a]A - - 0.888 ± 0.072 - 

Chry - - 0.259 ± 0.034 - 

B[b]F - - 0.703 ± 0.251 - 

B[k]F - - - - 

B[a]P - - - - 

Ind(cd)P - - 1.688 ± 0.047 - 

dBA - - - - 

BghiP - - 1.694 ± 0.084 - 
 
 = معدل ثالث قراءات لكل نموذج. Mean: غير قابلة للكشف. -

Confidence interval*    = فاصل الثقة :𝒕 ×  𝝈𝒏−𝟏
√𝟑

   ،t  =4.303 )عندما يكون التكرارn= (3. 

 

يالحظ من الجدولين  أعاله  بان تركيز 
المركبات في فصل الصيف أعلى من فصل 
الشتاء ويعزى السبب إلى طبيعة الظروف 
المناخية التي صاحبت عملية القياس وخصوصا 

وسرعة الرياح على التباين تأثير درجة الحرارة 

في تركيز المركبات العطرية  كما انه سبق 
عملية القياس في فصل الشتاء هطول أمطار 
غزيرة أدى إلى تقليل المركبات في الجو. تم 
تمثيل توزيع المركبات بشكل ثالثي األبعاد وكما 

 ).3موضح بالشكل (
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فصل الشتاء - Bفصل الصيف،  – Aم التراكيز االنفرادية للمركبات  في محطة كهرباء الدورة: ): قي3الشكل (
 .GC-MSباستخدام تحليل 

 

درس تأثير الظروف الجوية مثل درجة 
الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح على 

العطرية متعددة  انبعاث الهيدروكاربونات
) بوساطة البرنامج اإلحصائي ( PAHالحلقات (

SPSS ) وباستخدام تحليل (Pearson 
Correlation لوحظ ارتباط إيجابي بين .(

)  و TPAHالتركيز الكلي لهذه المركبات (
الرطوبة النسبية في جميع المواسم كما هو مبين 

، ومن المحتمل أن يعزى السبب   4في الجدول 
ارتفاع الرطوبة النسبية يؤدي إلى زيادة إلى إن 

 كمية المركبات في الغالف الجوي.

ويمكن مالحظة الترابط اإليجابي القوي 
بين درجة الحرارة و التركيز الكلي 
الهيدروكاربونات العطرية متعددة الحلقات 

)TPAH في كل من الصيف والشتاء والربيع (
بينما عالقة شبه  ضعيفة في فصل الخريف. 

ك عالقة قوية بين التركيز الكلي للدقائق هنا
) ودرجة الحرارة والرطوبة TSPالعالقة (

النسبية في فصلي الربيع والخريف مقارنة مع 
فصلي الشتاء والصيف وقد يعزى السبب إلى إن 
درجة الحرارة في فصلي الربيع والخريف تكون 
معتدلة مما يؤدي إلى زيادة تركيزها في الجو 

 .[15] يف والشتاءمقارنة بفصل الص
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لتأثير معلمات الظروف الجوية على تركيز المركبات في  Pearson Correlations): حساب 4جدول (
 المواسم المختلفة.

 
Parameters Temp. (P

o
PC) Hum.% Wind (m/s) Tsp TPAHs 

Tsp 

 µ (g/mP

3
P) 

-0.973P

* 0.985P

* 0.931 1  

TPAHs 

 µ(g/mP

3
P)  

-0.946 0.883 0.684 0.893 1 

Correlations - Spring 
 

Parameters Temp. (P

o
PC) Hum. % Wind (m/s) Tsp TPAHs 

Tsp  

µ(g/mP

3
P) 

0.457 -0.538 -0.838 1  

TPAHs 

 µ (g/mP

3
P) 

-.0952P

* 0.942 0.822 -0.452 1 

Correlations – Summer 
 

Parameters Temp. (P

o
PC) Hum. % Wind (m/s) Tsp TPAHs 

Tsp  
(µg/mP

3
P) 

-0.432 0.422 -0.662 1  

TPAHs  
(µg/mP

3
P) 

0.864 -0.799 0.999P

** -0.629 1 

 

Correlations - Autumn 
 

Parameters Temp. (P

o
PC) Hum.% Wind (m/s) Tsp  TPAHs 

Tsp  
(µg/mP

3
P) 

-0.865 0.862 -0.846 1  

TPAHs 
(µg/mP

3
P) 

-0.631 0.823 -0.778 .499 1 
 

Correlations - Winter 
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في مخلفات عصير العنب المطحونة     Proanthocyanidineتقدير وتشخيص
 وغير المطحونة بجهاز الكروماتوكرافي السائل عالي االداء

 
Pنضال محمد صالح 

1
P رؤى جاسم كاظم  ،P

2 

 

 االحيائية / كلية الزراعة / جامعة بغدادقسم علوم األغذية والتقانات 
 

أجريت الدراسة على مخلفات عصير العنب المطحونة وغير المطحونة والتي تشمل البذور والقشرة وباقي لحمة الثمرة  الخالصة :
Flesh  بهدف استخالص مركب البروانثوسيانيدين ،Proanthocyanidin  من هذه األجزاء الثالثة المجتمعة في مخلفات العنب بعد

عصره ، أظهرت نتائج التقدير الكمي لمستخلص مخلفات عصير العنب المطحونة وغير المطحونة ، تفوق مستخلص المخلفات غير 
البروانثوسيانيدين أجريت دراسة فصل وتشخيص  كما المطحونة في محتواه البروانثوسيانيدين على مستخلص المخلفات المطحونة.

وأمكن بذلك االستدالل على وجود اكثر من قمة لكل   HPLCالمستخلص من مخلفات عصير العنب المطحونة وغير المطحونة بتقنية 
 9660العائدة لمستخلص المخلفات المطحونة  2و 1مستخلص إذ تمثل كل قمة نوعاً من انواع البروانثوسيانيدين  وكان التركيز للقمة 

جزء في المليون للقمم  11240و 35980،  13800زء في المليون على الترتيب ، وبلغ في مستخلص المخلفات غير المطحونة ج 2680و
 على الترتيب . 3و 2،  1
 

Determination and identification of proanthocyanidine in 
milled and non-milled grape juice wastes by high 

performance liquid chromatography 

Nidhal Mohammad SalihP

1
P,  Roa̕a Jassim KadimP

2 

Department of Food Science and Biotechnology/College of Agriculture/University of Baghdad 

Abstract: This study had been conducted on milled and non-milled grape juice wastes extract including 
seeds, peels and flesh of the fruit in order to extract Proanthocyanidin from these parts. The quantitative 
determination results of milled and non-milled grape juice wastes extract showed that the non-milled 
wastes extract had the higher content of proanthocyanidin comparison with milled wastes extract. The 
study of separation and diagnosis of pranthocyanidin from the milled and non-milled grape juice wastes 
extracts was performed by HPLC technology which revealed that the total concentration of 
pranthocyanidin the milled grape juice wastes extracts was 2680 and 9660 ppm  in 1,2 peaks respectively 
, while it reached to 11240,35980 and 13800 ppm in  the non-milled grape juice wastes extracts of 1,2,3 
peaks respectively. 

 
Key wards : grape juice wastes, Proanthocyanidine, HPLC . 
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 المقدمة
مركب رئيس من المركبات  البروانثوسيانيدين

) . حيث يتوزع 1الفينولية الموجودة في العنب (
 في 

 

1 .NIDHALSPRING@YAHOO.COM 
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث . 2

 الثاني
 

االجزاء الصلبة من عنقود العنب مثل 
 ). البروانثوسيانيدين2الساق والقشور  والبذور (

مركب ذائب في الماء غير سام ومتوفر حيوياً 
) ، وعديم اللون و ينتج مركب 3بدرجة كبيرة (
الملون عند  Anthocyanidinاالنثوسيانيدين 

 flavanكسر االصرة التي تربط وحدات الـ 
). ان 5,4عند التسخين في وسط حامضي (

هي النواة المكونة  flavan-3-olوحدة 
تكون عبارة عن للبروانثوسيانيدين والتي 

 epicatechin(+) و  Catechinوحدات من 
) وان االختالف فيما بينها يكمن في أن -(

Catechin 2,3(+) يكون بشكل- Trans  أما
epicatechin)- يأخذ شكل (2,3-Cis )6 .(

يتميز البروانثوسيانيدين بعدد من الفوائد 
والوظائف الحيوية المهمة لصحة جسم االنسان 

كمضاد المراض السرطان إذ انه يعمل 
والحساسية وااللتهابات فضالً عن فعالياتة 

). أثبتت عدة 7الموسعة لالوعية الدموية (
دراسات ان تناول البروانثوسيانيدين المستخلص 
من بذور العنب له عدة فوائد كما في حالة 
الحساسية من االنسولين والتقليل من األعراض 

راض المزمنة المتصلة بسن الشيخوخة وام
السكري والفشل الكلوي وامراض الجهاز 
العصبي وارتفاع ضغط الدم فضالً عن تليف 

). كذلك يعتبر 10، 9، 8الكبد (
البروانثوسيانيدين المستخلص من بذور العنب 
هو أفضل كابح للجذور الحرة ومثبط لتلف 
االنسجة التأكسدي داخل جسم الكائن الحي اكثر 

 (11) والبيتاكاروتين Eو Cمن فيتامين 
باالضافة الى انه يعمل كمضاد للبكتريا 

). كذلك 13، 12(والفطريات والفايروسات 
يدخل البروانثوسيانيدين في تحضير المواد 

المستعملة في لصق االخشاب وتنقية المياه 
فضالً عن استعماله كمادة مضافة للطين في 

) ، وبصورة 14عمليات التنقيب عن النفط (
ستعمل المركبات الفينولية في مجال عامة ت

التصنيع الكيميائي النتاج المبيدات الحشرية 
واالدوية واالصباغ فضالً عن استعمالها في 

). توجه 15عملية القصر في صناعة الورق (
االهتمام في السنوات األخيرة الى مخلفات 
التصنيع الغذائي التي تطرحها معامل األغذية إذ 

رح كميات هائلة من بذور تقوم هذه المعامل بط
الثمار والمخلفات الزراعية نواتجاً عرضية وبعد 
ان كشفت التحاليل الكيميائية عن احتواء تلك 
المخلفات على مركبات كيميائية متنوعة ذات 
تأثيرات حيوية مختلفة تتصدرها المركبات 
الفينولية مما شجع الباحثين على القيام بدراسات 

لفات الى مواد ذات فائدة مختلفة لتحويل تلك المخ
طبية وصيدالنية وغذائية وصناعية ، وللهدف 
نفسه الذي استهوى الباحثين من االستفادة من 
مخلفات التصنيع الغذائي والمساعدة في تخليص 
البيئة من التلوث بها ، فقد هدفت الدراسة الحالية 
الى االستفادة من مخلفات عصير العنب صنف 

Vitis vinifera L. اتجة من صناعة عصير الن
الزبيب وتقدير وتشخيص محتواها من المركب 

 .الفعال البروانثوسيانيدين ذا األهمية الحيوية
 

 المواد وطرائق العمل
تم الحصول على مخلفات عصير العنب 
الطازجة من احد محالت إعداد الشربت في 

كغم  25الفلوجة . وقد جمعت المخلفات بمقدار
لحنفية وجففت تجفيفاً تقريباً ثم غسلت بماء ا

طبيعياً بفرشها في الظل مع التقليب المستمر، 
بعدها قسمت المخلفات الى قسمين االول حفظ 
في اكياس من البولي اثلين والقسم االخر تم 
طحنه بمطحنة كهربائية وحفظه ايضاً في اكياس 
البولي اثلين لحين االستعمال. وتم أستخالص 

قتين في البروانثوسيانيدين بأتباع طري
االستخالص من مخلفات عصير العنب 
المطحونة وغير المطحونة ، االولى باتباع 

غم  10) في االستخالص إذ مزج 16( طريقة 
مل من الكلوروفورم في  100من مخلفات مع 
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دورق محكم الغلق وترك لمدة ساعة على جهاز 
ثم رشح المستخلص ، وكررت Shaker الهزاز 

مخلفات نفسها لغرض هذه العملية مرتين على ال
أتمام عملية االستخالص ، ركز الراشح الى 

بجهاز المبخر الدوار تحت الضغط  %50
ْم بعدها اضيف  40المخلخل على درجة حرارة 

 Ethyl acetateمل من خالت االثيل  50
وترك لمدة ساعة على الهزاز ، ثم وضع 
المستخلص في قمع الفصل لفصل الطبقة السفلية 

لبروانثوسيانيدين مخلفاً الطبقة الحاوية على ا
العلوية الحاوية على الزيوت ، وبخر 

بجهاز المبخر الدوار  10%المستخلص الى 
ْم ثم  40تحت ضغط مخلخل على درجة حرارة 

وضع المستخلص النهائي في اطباق لغرض 
التجفيف بالفرن الكهربائي على درجة حرارة 

ْم وقشط ثم حفظ المستخلص المجفف بقناني  40
معتمة ومحكمة الغلق بدرجة حرارة الثالجة 
لحين االستعمال . اما الطريقة الثانية فاتبعت 

 25)  إذ تم خلط (17الطريقة الموصوفة من قبل
 .250غم من المخلفات مع 

) 3:7مل من مزيج أسيتون : ماء بنسبة (
في دورق محكم الغلق وترك على الهزاز بدرجة 
حرارة الغرفة لمدة ساعة ، كررت عملية 
اضافة المذيب ثالث مرات إذ يضاف في كل 

مل التمام عملية االستخالص ، رشح  250مرة 
المستخلص وركز بجهاز المبخر الدوار تحت 

ْم ليصبح 38 ضغط مخلخل وعلى درجة حرارة 

مل ، ثم وضع  150حجم المستخلص النهائي 
المستخلص في قمع الفصل واضيف الهكسان 

مل في كل مرة بهدف  150ثالث مرات بواقع 
مل  150التخلص من الزيوت، بعدها اضيف 

بديال  Petroleum etherمن االيثر النفطي 
الى المستخلص  dichloromethaneعن 

الناتج من عملية الفصل وكررت العملية ثالث 
خلص الكامل من  مرات في قمع الفصل للت

الزيوت والشموع ، جفف المستخلص الناتج 
ْم   40بالفرن الكهربائي على درجة حرارة

بوضعه في اطباق ثم جمع المستخلص المجفف 
ووضع في قناني معتمة ومحكمة الغلق  وحفظ 
بدرجة حرارة الثالجة لحين اجراء بقية 
 االختبارات الالزمة على وفق متطلبات الدراسة.

 
 الكمي للبروانثوسيانيدين  :التقدير 

في تقدير المحتوى  (18)أتبعت طريقة 
ملغم من 1الكلي من البروانثوسيانيدين ، إذ اذيب 

مسحوق المستخلص المجفف للمخلفات 
مل من الكحول 1المطحونة وغير المطحونة في 

مل كاشف الفانيلين وتم  9المثيلي واضيف اليه 
بدرجة ثواني ثم حضن  10الخلط بالمازج لمدة 

دقيقة قيست  15ْم وبعد مرور  19-21حرارة 
نانومتر ،  500االمتصاصية على طول موجي 

وبالرجوع الى المنحنى القياسي قدرت كمية 
 ).1البروانثوسيانيدين في المستخلص الشكل (

 
 

 
 

 Proanthocyanidinالمنحنى القياسي للبروانثوسيانيدين  :)1شكل (
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تقنية كروماتوكرافي السائل عالي األداء 
HPLC : 

استعملت هذه الطريقة في تشخيص        
البروانثوسيانيدين في مستخلص مخلفات عصير 
العنب المطحونة وغير المطحونة، و اتبعت 

مع بعض  (19)لتي ذكرها الظروف نفسها ا
  O.D.Sالتحوير باستعمال عمود فصل نوع 

ملم)  4.6× ملم  250ميكرون ( 5وحجم الدقائق 
ميثانول :   Mobile phaseوالطور المتحرك 

) 50 : 8 : 42حامض الخليك : ماء وبالنسب (
مل/   Flow rate 1.5ح/ح وبمعدل جريان 
ْم أما الطول الموجي  30دقيقة ، بدرجة حرارة 

Wave length  نانوميتر.  280المستعمل هو
مل من المستخلص واضيف 1تم الفحص بأخذ 

مل من الطور المتحرك وبعد ان مزجت 1له 
 5حقن  Vortexجيداً باستعمال المازج 

مايكروليتر منه في الجهاز وقورن زمن احتجاز 
مع زمن  Retention timeالمركب لألنموذج 

 .كب القياسيظهور المر
 

 النتائج والمناقشة
 االستخالص:

بعد أن تم استخالص مخلفات عصير 
العنب المطحونة وغير المطحونة بطريقة 
االستخالص األولى بوساطة الكلوروفورم ثم 

) ثم 7:3بخالت االثيل والثانية اسيتون : ماء (
بالهكسان  وبعدها  باألثير النفطي حسبت كمية 

طريقة استخالص  الحاصل لكل مستخلص ولكل
). وكانت حصيلة االستخالص 2الشكل (

لمستخلص المخلفات المطحونة أعلى من غير 
المطحونة ، إذ تؤثر عملية الطحن في زيادة 
نسبة استخالص المركبات غير المرغوب فيها 

) . كما أن حصيلة االستخالص 20والشوائب (
للطريقة األولى أعلى من الطريقة الثانية وهذا قد 

إلى اختالف أنواع المذيبات المستعملة في يعود 
الطريقتين ، إذ ان لمذيب االستخالص دوراً 
مهماً في تحديد كمية ونوعية المركبات الفينولية 

) . ويتحكم نوع المذيب 21المستخلصة (
(قطبيتة) المستعمل في عملية االستخالص بنوع 

) . فلمذيب 22المركبات الفينولية المستخلصة (
  Ethyl acetateالت االثيلاالستخالص خ

المستعمل في الطريقة األولى القدرة على 
استخالص البروانثوسيانيدين ذو األوزان 

 acetone) . أما االسيتون16الجزيئية الواطئة (
المستعمل في الطريقة الثانية فله القدرة على  

استخالص البروانثوسيانيدين ذو األوزان 
) 23أشار إليه ( الجزئية العالية وهذا يتفق مع ما

كلما زادت األوزان الجزيئية للبروانثوسيانيدين 
المستخلص قلت حصلية االستخالص والعكس 

 صحيح .

 

 
 

المطحونة بطريقتي االستخالص االولى  المطحونة وغير) كمية الحاصل لمستخلص مخلفات عصير العنب 2شكل (
.والثانية
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 التقديرالكمي للبروانثوسيانيدين :
قدرت كمية البروانثوسيانيدين التي حسبت        

 مركب البروانثوسيانيدين على أساس
Proanthocyanidi  ) 1القياسي شكل (

لمستخلص مخلفات عصير العنب المطحونة 
وغير المطحونة وباختالف طريقة االستخالص 

) ارتفاع تركيز 3، ويظهر الشكل (
البروانثوسيانيدين لطريقة االستخالص الثانية 
في كل من مستخلص المخلفات المطحونة وغير 
المطحونة واقلها عند االستخالص بالطريقة 

وعي المستخلص في حين كان األولى لكال ن
تركيز البروانثوسيانيدين أعلى في مستخلص 
المخلفات غير المطحونة عن مستخلص 
المخلفات المطحونة لكلتا طريقتي االستخالص ، 

 165و    93.5وكان تركيز البروانثوسيانيدين
ملغم/غم لمستخلص المخلفات المطحونة وغير 

 398المطحونة بالطريقة األولى على الترتيب و
ملغم/غم لمستخلص المخلفات المطحونة  560و

وغير المطحونة بالطريقة الثانية على الترتيب. 
وقد يعزى سبب انخفاض تركيز 
البروانثوسيانيدين في مستخلص المخلفات 
المطحونة الى تأثير عملية الطحن التي تزيد في 
استخالص الشوائب التي تعيق أو تمنع الحصول 

فضال ًعن أن عملية  على البروانثوسيانيدين
الطحن تؤدي الى اكسدة المركبات الفعالة 

) ، وهذا ما 24وتحويلها الى مركبات أخرى (
) من احتواء بذور العنب غير 20أكدته (

المطحونة على اكثر من ستة أضعاف كمية 
البروانثوسيانيدين في البذور المطحونة تقريبا 
ولجميع أصناف العنب التي درستها الباحثة 

 ا وباختالف مواسم تجربته .نفسه

 

 

 عصير العنب المطحونة وغير المطحونة ) تركيز البروانثوسيانيدين في مستخلص مخلفات3شكل (
 

وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع ما بينه       
) من ضرورة استعمال بذور العنب 26، 25(

الكاملة من دون طحنها عند االستخالص الن 
حصيلة البروانثوسيانيدين ستكون مضاعفة ، إذ 

تقريبا من  95%ان البروانثوسيانيدين يؤلف  
المكونات الكيميائية الرئيسة لبذور العنب ، كما 

كل ارتفاع تركيز البروانثوسيانيدين يوضح الش
لطريقة االستخالص الثانية على الطريقة األولى 
لكال المستخلصين ، وهذا قد يعزى الى نوع 

المذيب المستخدم في االستخالص ، إذ ان نوع 
المذيب يحدد نوع وكمية الفينوالت المستخلصة 

) من 27) . وهذا يوافق مع ما وجدته (21(
على المذيبات المستعملة  70%تفوق االسيتون 

في الدراسة في استخالص الفينوالت و التانينات 
والبروانثوسيانيدين من بذور العنب ويليه 
االيثانول والميثانول وابدى المستخلص المائي 
ومستخلص حامض الفورميك ومستخلص 
خالت االثيل محتوى واطئاً من المركبات 
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لعالية المذكورة ، وهذا قد يعود الى االنتقائية ا
لالسيتون و قابليته على استخالص 
البروانثوسيانيدين حتى وان كان وزنه الجزئي 

) . اما خالت االثيل فيقتصر دورها 23عالياً (
في استخالص البروانثوسيانيدين ذو الوحدات 
القليلة واالحادية وان هذه الوحدات األحادية 
تكون ذات استجابة قليلة في هذا التقدير فتعطي 

اضعف مقارنةً مع البوليمرات وهذا ما لوناً 
) . أو 28، 16يعطي امتصاصية وتركيز أقل (

قد يعزى السبب الى إضافة الماء لالسيتون 
من دون اضافته الى خالت االثيل إذ أن  %30

الماء يزيد من كفاءة المذيب على استخالص 
المركبات الفعالة وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

يل غير فعالة لوحدها في ) الى أن خالت االث29(
استخالص البروانثوسيانيدين من بذور العنب 
لعدم قدرتها على التغلغل الى داخل أنسجة 
البذور واستخالص البروانثوسيانيدين ولكن خلط 
الماء مع خالت االثيل يزيد من كفاءتها في 
االستخالص بسبب زيادة النفاذية ، وهذا ما 

االثيل يزيد ) من أن الماء مع خالت 20وجدته (
من نفاذيته داخل انسجة البذور لذلك يصبح اكثر 
قابلية على االنتقال من خالل االنتشار الجزيئي 

 والزيادة االكثر 10%وأن افضل نسبة هي 
 مرغوب غير أخرى مركبات اذابة الى تؤدي

 . وبصورة قوياً  عضوياً  مذيباً  الماء لكون فيها
 اعتماداً  البروانثوسيانيدين تراكيز تختلف عامة
 منه المستخلص النبات والجزء النباتي نوع على
 احتواء )30(عدة إذ بين دراسات اكدته ما وهذا

 360 على الصنوبر لنبات االيثانولي المستخلص
 توصل ما ، ومع البروانثوسيانيدين من غم/ملغم
البروانثوسيانيدين  تركيز عن تراوح )31( إليه
 محتوى دراسة عند غم/ملغم 44-145 بين

 من انواع تسعة في البروانثوسيانيدين وتركيب
 .البتوال نبات

 
 :  HPLCكروماتوكرافي السائل عالي األداء 

 )1أظهرت النتائج المبينة في الجدول (   
) تقارب نتائج استخدام 6) و(5) و(4واالشكال (

لمستخلص مخلفات عصير العنب  HPLCتقنية 
المطحونة وغير المطحونة المستخلصة 

مع نتائج المركب القياسي  بالطريقة الثانية
، إذ  Proanthocyanidinالبروانثوسيانيدين 

وهذا  2و 1تبين امتالك المركب القياسي قمتين 
يدل على وجود نوعين من المركب القياسي 

ت والتي يتطابق وقت االحتجاز لها مع وق
العائدة لمستخلص المخلفات  2و 1احتجاز القمة 

المطحونة والتي بلغ تركيزها من 
جزء في  2680و 9660البروانثوسيانيدين 

المليون على الترتيب ، كذلك بينت النتائج 
امتالك مستخلص المخلفات غير المطحونة على 

للمستخلص يتطابق  2و 1ثالث قمم وان القمة 
للمركب القياسي  1ة فيها وقت االحتجاز مع القم

 2فتتطابق مع وقت احتجاز القمة  3، أما القمة 
في المركب القياسي وبذلك بلغ تركيز 
البروانثوسيانيدين في المستخلص األخير 

جزء في المليون  11240و 35980،  13800
على الترتيب ، ان هذه  3و 2،  1للقمة 

بتطبيق تقنية  المعطيات التي تم الحصول عليها
HPLC ان 33، 32افقت مع ما وجده  (تو (

للبروانثوسيانيدين اكثر من قمة وكل قمة تمثل 
نوعاً معيناً من انواعه ، كذلك تتفق النتائج مع ما 

) من ظهور قمتين للمركب 20توصلت إليه (
القياسي البروانثوسيانيدين 

Proanthocyanidin  عند الفصل بتقنية
HPLC ) 3) ظهور قمة 6. يالحظ من الشكل 

عند فصل مستخلص مخلفات عصير العنب  4و
المطحونة والتي تعود الى مركبات اخرى غير 
المركب المطلوب دراسته والتي ربما ظهرت 
نتيجة تأثير عملية الطحن وما تسببه من ظهور 
مركبات وشوائب غير مرغوبة ، ونستدل من 
هذه النتائج على ارتفاع تركيز البروانثوسيانيدين 

غير المطحونة مقارنةً  في مستخلص المخلفات
مع مستخلص المخلفات المطحونة وهذا 

بذور العنب  ) من احتواء20ماتوصلت اليه (
غير المطحونة على اكثر من ستة أضعاف من 
كمية البروانثوسيانيدين في البذور المطحونة 

) من 24تقريباَ ، ومتفقة ايضاً مع ماتوصل اليه (
 ان تركيز البروانثوسيانيدين في مستخلص

البذور الكاملة غير المطحونة أعلى من تركيزها 
في البذور المطحونة ، ومن النتائج المستحصل 
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والتقدير الكمي  HPLCعليها باستعمال تقنية 
للبروانثوسيانيدين نستدل على ان مستخلص 
مخلفات عصير العنب غير المطحونة محتواها 
اعلى من هذا المركب من المخلفات المطحونة ، 

هذه المخلفات من الساق والقشور إذ تتألف 

ولحمة الثمرة والبذور والتي يكون فيها 
البروانثوسيانيدين هو المركب الرئيس من 

) إذ يكون تركيز هذا 2المركبات الفينولية (
 2-21ملغم/غم و 19-43المركب في البذور 
 ) .34ملغم/غم في القشور (

 
المطحونة  المركب القياسي البروانثوسيانيدين ومستخلص مخلفات عصير العنب RTاحتجاز ) وقت 1جدول (

 وغير المطحونة ونسب وجودها

 ppmكمية المركب في المستخلص  RTوقت االحتجاز رقم القمة المركبات ت

1 
Proanthocyanidin 

 
1 10.276 --- 
2 11.153 --- 

2 
مستخلص المخلفات 

 المطحونة
1 10.693 9660 
2 11.642 2680 

3 
مستخلص المخلفات غير 

 المطحونة

1 10.033 13800 
2 10.568 35980 
3 11.319 11240 

 

 

 
 

 HPLعالي األداء  ) كروماتوكرام يبين تركيز البروانثوسيانيدين القياسي بتقنية كروماتوكرافي السائل4شكل (
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 HPLC) كروماتوكرام يبين تركيز البروانثوسيانيدين بتقنية كروماتوكرافي السائل عالي األداء 5شكل (
 لمستخلص مخلفات عصير العنب غير المطحونة

 

 
 

 HPLC) كروماتوكرام يبين تركيز البروانثوسيانيدين بتقنية كروماتوكرافي السائل عالي األداء 6شكل (
 لمستخلص مخلفات عصير العنب المطحون
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تأثير المعاملة بفترات البرودة والرش بمستخلص عرق السوس في نمو 
 Festivalصنف  .Fragania X ananassa Duchالشليك  واثمار

 

 فاطمة خيون محمد الوائلي

 رئاسة جامعة بغداد

) في البيت البالستيكي غير المدفأ التابع لمشتل جامعة بغداد ،  2012-2013نفذت هذه التجربة خالل الموسم الزراعي (  الخالصة:
x  FraganiaU(.بهدف دراسة تأثير الرش بمستخلص عرق السوس والمعاملة بساعات البرودة والتداخل  بينها على نبات الشليك 

UDuchananassa (  صنفFestival   تحت ظروف محافظة بغداد.تضمنت التجربة ثالثة تراكيز من مستخلص عرق السوس
 21يوم ،14ايام ،  7) م وكما يلي:(بدون معاملة تبريد ،1+3)غم/لتر ومعاملة شتالت الشليك لدرجات الحرارة المنخفضة ( 0،2،4،6(

نباتات وكانت ملخص النتائج  6وشملت كل وحدة تجريبية  ،) وبثالث  مكرراتRCBDيوم) نفذت بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ( 
 كاالتي:

غم/لتر اعلى ارتفاع للنبات ،وعدد االوراق ومساحة ورقية واعلى نسبة مئوية   4اعطى الرش بمستخلص عرق السوس  بالتركيز -
 ).          26.1ورقة/نبات،   14.95سم، 11.77لالزهار (نسبة عقد ) وكما يلي ( 

يوما اعلى عدد   21يوم والتي اعطت اعلى ارتفاع للنبات ،في حين اعطت معاملة البرودة  14ادى تعريض شتالت الشليك للبرودة لمدة  -
،اعلى نسبة للعقد 17.25،اعلى نسبة عدد ازهار بلغ  27.37ورقة/نبات وواعلى مساحة ورقية بلغت 15.84من االوراق بلغ 

  .81.12بلغت

 

The effect of treatment periods of cold and spraying 
licorice extract to the growth and nuts Strawberry 

Fragania X ananassa Duch. Class Festival 
 

Fatima M. K. AL-Wailli 
 

Presidency of   Baghdad University 
 

Abstract :An experiment carried out during the growing season (2013-2012) in the plastic house is 
heated 's nursery Baghdad University , to study the effect of licorice extract spray treatment hours cold 
and overlap each other on the strawberry plant Fragania X ananassaDuch. Class Festival under the 
Baghdad governorate conditions . 
Experience included three concentrations of licorice extract ( 0,2,4,6 ) g / L of strawberry seedlings to low 
temperatures (1 +3 ) m , as follows: ( treatment without cooling , 7 days, 14 days ,21 days) carried out the 
design sectors full random (RCBD) and three replicates , and each unit included six experimental plants 
and summary results were as follows : 
- Spraying licorice extract focusing 4 g / L highest high of the plant , and the number of leaves and paper 

space and the highest percentage of flowers ( the proportion of contract) , as follows ( 11.77 cm , 14.95 
paper / plant ) 

- Exposing strawberry cooler seedlings for 14 days , which gave the highest high of the plant , while 
given the treatment of cold 21 days highest number of leafs reached  15.84 paper / plant and high space 
of paper reached 27.37 , the highest number of flowers reached 17.25 , the highest proportion of the 
contract amounted to 81.12 . 

 

Keyword: Fragania, Glycyrrhiza 
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 المقدمة

 Fragania ananassa الشليك
Duch. يمتاز بشكله الجميل  عشبي معمر نبات

وطعم ثماره اللذيذ ويعد من الفواكه ذات الثمار 
الصغيرة المنتشرة في العالم لما يتمتع به من 
قيمة غذائية وعالجية عالية ،ينتمي الشليك الى 

 Rosaceaeوالعائلة الوردية   Rosalesرتبة 
 والجنس  Rosoideaeوتحت العائلة  

Fragania والى النوعananassa)1.( 

يعرف نبات عرق السوس باسم 
(Glycyrrhiza)  وتعني العروق الحلوة باللغة

 Leguminaseaeاليونانية ،ويسمى ايضا بـ  
)Glycyrrhiza Uواكثر االنواع انتشارا هو  )2(
)Uglabra  ويحتوي نبات عرق السوس على

العديد من المركبات الكيميائية ،فهو يتميز 
 بوجود مركبات كيميائية ذات مذاق حلو، اذ

 U glycyrrhejel(الكليسيريزين)Uيحتوي لى مادة 
ومركبات فالفونيدبة منها   liquoric acidو

glabridin  وglabrin )3وغيرها( 

وحامضه هي اهم  وان الكليسيريزين
فعالية مشابهة  لهمامكونين في عرق السوس 

لفعالية الهرمونات السترويدية، اذ انها من 
الهرمونات النباتية التي تؤدي الى زيادة تكوين 

 )4البروتينات لذلك ترفع من معدل النمو (

ان  تعريض شتالت الشليك  )5الحظ(
لدرجات الحرارة  Maradesboiseصنف 

مدة اسبوعين ادى الى حصول م ول4المنخفضة 
زيادة معنوية في الحاصل الكلي واعطى اعلى 
معدل لوزن الثمرة وعدد الثمار الكبيرة 
والمتوسطة وحصل انخفاض معنوي في عدد 

 الثمار الصغيرة الحجم .

)وجود فروق معنوية في عدد  6والحظ( 
الثمار وتحسين كبير في االنتاج الكليللنبات 

تعريض خمسة اصناف ووحدة المساحة نتيجة 
 من الشليك الى االرتباع.

)ان رش مستخلص عرق السوس 7وجد(
على نبات الفريزيا ادى الى زيادة في ارتفاع 
الساق الزهري وزيادةبعدد االوراق /نبات وعدد 
النورات الزهرية/نبات فضال عن عدد االزهار 
/نبات وقطر الزهرة،وبكرت معاملة الرش 

الزهار على بالمستخلص في موعد ظهور ا
 النبات.

) ان نباتات البصل المرشوشة 8كما الحظ(
بمستخلص جذور عرق السوس زادت نسبة 

 التزهير فيها .

)ان رش نباتات الخيار  9كما الحظ (
بمستخلص جذور عرق السوس ادى الى زيادة 
المساحة الورقية والحاصل ومحتوى االوراق 

 من الكلورفيل.
 

 المواد وطرائق العمل 

بهدف دراسة تاثير الرش بمستخلص  
عرق السوس والمعاملة بساعات البرودة 
والتداخل  بينها على نبات الشليك صنف  

Festival .تحت ظروف محافظة بغداد 

تم تحضير التربة بحراثتها ثم تسويتها 
واستعملت مبيدات الديازينون المحبب 
والرادوميل والفيوردان للوقاية من االمراض 

لفطرية ،تم الحصول على شتالت الحشرية وا
  Fragania ananassa Duchالشليك 

من شتالت االمهات المزروعة  Festivalصنف
في البيت البالستيكي التابع لمركز البحوث 

ابي غريب  وكانت -الزراعية /وزارة الزراعة
 5-4سم وحاوية على 6في اصص قاطرها 

ازواج من االوراق الحقيقية ولغرض تماثل 
الشتالت تم اجراء عليها عملية التقليم لغرض 
الموازنة بين المجموع الخضري والجذري 
بتقصير الجذور وازالة االوراق الجافة والتالفة 

 واالبقاء على ثالث اوراق لكل شتلة.

زرعت في الثلث العلوي من المرز 
سم بين نبات واخر،سقيت الشتالت   5وبمسافة 

مباشرة بعد الزراعة ثم اجريت بعض العمليات 
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الزراعية من تنعيم للتربة حول النبات وتعشيب 
كب وتمت اضافة السماد المر

)20,20,20(NPK  غم للنبات  2وبمعدل
الواحد الى التربة على دفعتين ...االولى بعد 
السقية االولى من االسبوع االول والثانية عند 
بدء النمو ،وبعد تثبيت النبات نفسه بالتربه بعد 

ايام تم اجراء الرشة االولى لمستخلص  10
)غم 6,4,2,0عرق السوس وباربعة تراكيز (

. 1/10واجريت الرشة الثانية في  11/1/لتر في 
غم (حسب المعاملة) كمية مطحونة  2،4،6وزن 

لتر من  1من جذور عرق السوس وتمت اضافة 
ساعة ثم  24الماء اليها وتركت تنقع لمدة 

 رشحت بقماش الململ.

عوملت الشتالت الماخوذة جميعها بمبيد 
 Abamectinالمادة الفعالة Refaktenعناكبي 

شتلة في كل موعد  100حلم.اخذت للوقاية من ال
لغرض حفظها في المخزن المبرد قبل الزراعة 

م)  1+3وتحت درجات حرارة منخفضة ( 
 وحسب ما يلي:

لمدة  9/29خزنت الوجبة االولى بتاريخ  -
 ثالثة اسابيع

لمدة  10/7خزنت الوجبة الثانية بتاريخ  -
 اسبوعان

لمدة  10/14خزنت الوجبة الثالثة بتاريخ  -
 اسبوع واحد

والتي  الوجبة الرابعة بدون معاملة برودة -
للمحافظة عليها وضعت في الظلة الخشبية 

بسبب درجات الحرارة  من التلف والذبول
 المرتفعة لحين انتهاء مدة الخزن المبرد.

وبعد انتهاء مدة الخزن اخرجت جميع 
 10/20الشتالت من المخزن المبرد  بتاريخ 

الصباح الباكر في البيت وزرعت جميعها في 
  البالستكي المعد لها مسبقا.

 تضمن البحث دراسة تاثير عامالن هما :

معامالت برودة بثالث فترات خزنية مع  االول:
 .معاملة بدون برودة 

رش النباتات بمستخلص عرق السوس  :الثاني
)غم /لتر 6,4,2,0وتم الرش باربعة تراكيز (

ايام   10االولى بعد   وبواقع ثالث رشات
والثانية بداية نشاط النمو الخضري 

والثالثة عند بداية عقد الثمار  2013/1/10)(
وبذلك تكون التجربة عاملية  .2013/3/10

للمعامالت ضمن تصميم  16=4×4وبعاملين 
حيث  )،R.C.B.Dالقطاعات العشوائية الكاملة (
نباتات وكررت  6تضمنت الوحدة التجريبية 

ة وحللت النتائج احصائيا ثالث مرات لكل معامل
وقورنت المتوسطات حسب اختبار اقل فرق 

 0.05) وعلى مستوى احتمال L.S.Dمعنوي (
)10.( ( 

 الصفات المدروسة :

 الصفات الخضرية

تم اخذ القياس ابتداءاً  ارتفاع النبات (سم): .1
من سطح التربة الى قمة النبات بواسطة 

 شريط القياس.
حسب عدد االوراق  عدد االوراق /نبات : .2

على الساق لجميع النباتات للكل وحدة 
تجريبة ثم استخرج معدل االورق للنبات 

 .الواحد
: حسبت على 2المساحة الورقية نبات/دسم .3

فقد  (11)اساس الوزن الجاف كما جاء في 
اوراق حديثة البلوغ من كل نبات  5اخذت 

قرص معلوم  25) واقتطع منها 12(
 ق مع االقراص بـالمساحة ثم جففت الورا

م لحين 70بدرجة حرارة  oven(الفرن) 
ثبات الوزن ، ووزنت االوراق الجافة مع 
االقراص واحتسب معدل المساحة الورقية 

 حسب المعادلة التالية:

 )= مساحة2(دسم الورقية المساحة
الوزن الجاف الكلي لالوراق النبات  × االقراص

عدد االوراق الكلي) ×  (معدل وزن ورقة واحدة
 /الوزن الجاف لالقراص
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 الصفات الزهرية

(نسبة  العاقدة .النسبة المئوية لالزهار1
 االثمار):تم احتسابها حسب المعادلة االتية

 عدد الثمار العاقدة                       

 100×----------------العقد % = 

 عدد االزهار الكلي 

 .عدد االزهار/نبات2

 النتائج و المناقشة : 

الى  )1يشير جدول ( ارتفاع النبات (سم): .1 
غم  4وجود تباين معنوي لتركيز عر ق السوس 

/لتر من صفة ارتفاع النبات الشليك اذ بلغ 
سم واختلف معنويا عن معاملة  11.77ارتفاعه 

 10.8السيطرة والتي بلغ ارتفاع نباتات المعاملة 
ولم تختلف معنويا عن تركيز عرق السوس  سم .

 سم11.4غم/لتر والتي بلغ ارتفاعها   6تركيز 

. اذ Uاما بالنسبة لتاثير ساعات البرودة فكانت اقل
سم  9.07ارتفاع نباتات معاملة المقارنة U بلغ

يوم والتي  14واختلف معنويا عن معاملة 
سم ولم تختلف  13.67اظهرت اعلى ارتفاع بلغ 

 .سم12.5يوم والذي بلغ  21معنويا عن 

) عدم وجود تداخل 1كما اظهرت نتائج جدول (
معنوي بين ايام البرودة ومستخلص عرق 

اظهرت معاملة المقارنه اقل ارتفاع  السوس فقد
سم واختلف معنويا عن معاملة الرش 8.5بلغ 

غم/لتر من مستخلص عرق السوس مع   4ب
يوم فكانت اعلى ارتفاع بلغ  14معاملة برودة 

 سم . 14.1

 ) تأثير المعاملة بالبرودة والرش بمستخلص عرق السوس على ارتفاع النبات/سم1جدول (

 معامالت البرودة               
 يوم                           

 تر كيز عرق
 السوس غم /لتر

Control 7 14 21 المتوسط 

Control 8.5 10.0 13.5 11.2 10.8 
2 9.1 9.9 13.4 12.5 11.22 
4 9.4 10 14.1 13.6 11.77 
6 9.3 9.8 13.7 12.8 11.4 

  12.5 13.67 9.7 9.07 المتوسط
L.S.D      

 N.S للتداخل           1.5للبرودة      1.1لتراكيز   
 

 .عدد االوراق /نبات2

) الى تفوق معاملة 2اشارت نتائج جدول ( 
غم/لتر باعطاء اعلى  4تركيز عرق السوس 

ورقة/نبات واختلفت 14.95عدد لالوراق بلغ 
 13.55معنويا عن معاملة المقارنه والتي بلغت 

 ورقة/نبات

اعلى عدد من  يوم باعطاء  21وتفوقت معاملة
ورقة/نبات واختلفت معنويا  15.84االوراق بلغ 

ورقة  13.55عن معاملة المقارنه اذ بلغت 
غم   6/نبات  لكنها لم تختلف معنويا عن معاملة 

/لتر لتركيز عرق السوس واشارت نتائج  
الجدول عن وجود تداخل معنوي بين معامالت 

 الرش وساعات البرودة
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 ) تأثير المعاملة بالبرودة والرش بمستخلص عرق السوس على عدد االوراق2جدول (
 

 معامالت البرودة              
 يوم                          

 تر كيز عرق
 السوس غم /لتر

Control 7 14 21 المتوسط 

Control 11.25 13.16 14.62 15.17 13.55 
2 11.95 13.96 15.31 15.7 14.23 
4 12.46 14.62 15.92 16.8 14.95 
6 12.54 14.57 14.83 15.7 14.41 

  15.84 15.17 14.07 12.05 المتوسط
L.S.D      

 

  N.Sللتداخل           2.1للبرودة        1.96لتراكيز  

L.S.D. )  ( 
 
 

 )2الورقية/نبات (دسمالمساحة  .3

) الى تفوق معاملة  الرش 3اشارجدول ( 
غم /لتر   4بمستخلص عرق السوس تركيز 
نتيجة  26.1باعطاء اعلى مساحة ورقية بلغت 

العطاء اعلى عدد من االوراق للنبات فانعكس 
ذلك عن المساحة الورقية الكلية للنبات واختلف 

التي اعطت  اقل عدد من  عن معاملة المقارنه
االوراق كما اظهر الجدول تفو ق معاملة 

يوم باعطاء اعلى مساحة ورقية  21البرودة
ورقة/نبات نتيجة العطاء   27.37للنبات بلغت 

نفس المعاملة اعلى عدد من االوراق الكلية 
للنبات كما اظهر الجدول عدم وجود معنوية 

النسبة  .لمعامالت الرش وساعات البرودة
 (نسبة االثمار ) العاقدة المئوية لالزهار

) الى تفوق معاملة 4اشارت نتائج جدول (
المئوية لالزهار  النسبةغم/لتر في  4التركيز 

ويعود ذلك لزيادة 68.05العاقدة اذ بلغت 
المساحة الورقية الكلية للنبات وزيادة عملية 
التمثيل الضوئي مما انعكس على زيادة التمثيل 

 دة نسبة الخصبايالغذائي وز

واشارت نتائج الجدول لتفوق معاملة 
يوم باعطاء اعلى نسبة عقد بلغت  21البرودة 
نتيجة لزيادة المساحة الورقية الكلية  81.12

 يوم برودة.  21للنبات المعاملة بـ
 

 المساحة الورقية ) تأثير المعاملة بالبرودة والرش بمستخلص عرق السوس على3جدول (
 

 معامالت البرودة
 يوم

 تر كيز عرق
 السوس غم /لتر

Control 7 14 21 المتوسط 

Control 20.1 21.7 22.8 23.1 21.92 
2 22.4 23.8 25.7 28.3 25.05 
4 23.9 24.2 26.9 29.4 26.1 
6 24.5 24.99 25.10 28.7 25.8 

  27.37 25.12 23.65 22.72 المتوسط
L.S.D      

 N.Sللتداخل          1.9للبرودة      2.6التراكيز  

U)L.S.D.   ( 
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 ) تأثير المعاملة بالبرودة والرش بمستخلص عرق السوس على نسبة العقد4جدول (

 معامالت البرودة                    
 يوم                               

 تر كيز عرق
 السوس غم /لتر

Control 7 14 21 المتوسط 

Control 42.1 57.3 66.6 69.4 58.85 
2 49.3 58.4 70.7 81.3 64.9 
4 50.8 60.7 72.3 88.4 68.05 
6 50.7 60.4 73.4 85.4 67.47 

  81.12 70.75 59.2 43.22 المتوسط
      

 S.Nللتداخل =          1.78للبرودة    =     2.45  =للتراكز

)L.S.D. U  ( 
 

 .عدد االزهار/نبات4

 6) الى تفوق معاملة 5تشير نتائج جدول (
غم/لتر باعطاء اعلى عدد لالزهار بلغت  

 4ولم تختلف  معنويا عن معاملة  14.45
غم/لتر ،وهذا نتيجة لزيادة المساحة الورقية 
للنبات مما اثر على نسبة التمثيل  الغذائي 

وزيادة فعالية عرق السوس في تحفيز البراعم 
باعطاء اعلى نسبة للتزهير ،اما معامالت 

يوم  21البرودة فقد اشار الجدول ان معاملة 
برودة اعطت اعلى نسبة لعدد االزهار بلغ 

بات نتيجة لتفوقها في عدد زهرة /ن  17.25
االوراق الكلية للنبات مما اثر ايجابا باعطاء 

 اعلى عدد من االزهار .
 

 ) تأثير المعاملة بالبرودة والرش بمستخلص عرق السوس على عدد االزهار 5جدول (

 معامالت البرودة               
 يوم                          

 تر كيز عرق
 السوس غم /لتر

Control 7 14 21 المتوسط 

Control 7.2 8.11 14.3 14.5 11.02 
2 8.3 9.4 16.5 17.1 12.82 
4 8.9 10.1 17.8 18.3 13.77 
6 9.1 10.9 18.7 19.1 14.45 

  17.25 16.8 9.6 8.37 المتوسط
L.S.D      

 N.Sللتداخل=     1.68للبرودة    =   1.23للتراكيز= 

U)L.S.D.   ( 
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