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 جامعة بغداد –كمية العموم لمبنات -قسم عموم الحياة
 :المستخمص

وكذلك العزالت البكتيرية  بعض عمى Eriobotrya  japonica  ًباثالوراق الخام مستخمص الكحولي الالدراسة معرفة تاثير  تضمنت
   coliو  staphylococcus auresر المحفوظ بالتبريد عوممت بكترياتاثير المستخمص عمى الصفات الكيميائية لمحم البقدراسة 

EscherichiaوSalmonella typhimiurum  25و 50و 100و 200تراكيز عند البالمستخمص  الكحولي الوراق نبات الينكي دنيا 
المعامل  المحم وخزن ايمستخمص اوراق الينكي دنب/ مل مممغ200 لحم البقر المفروم بتركيزكما عومل ، باستخدام طريقة الحفرممغم / مل 

االمثل ان تركيز اظهرت النتائج  0 المايكروبايولوجيةبعض االختبارات الكيميائية و  هعمي تم واجري4 ايام في درجة حرارة  0,2,4لمدة 
ممم  E. coli   15ممم و  S. aures 26  لبكخريا ر التثبيط بالنسبة اقطا تحيث كان/ مل ممغم 200لمعزالت البكتيرية هوبالنسبة ط يثبلمت
قيم حامض الثايوباربيوتاريك اما تاثير المستخمص النباتي عمى المحم فاظهرت النتائج انخفاض كل من  0ممم  S. typhimirum  19و 

thiobarbituric acid (TBA )وقيمة النتروجين المتتطايرnitrogen  violate total (TVN)  الكمي لبكتريا ا  ادعدانخفاض في او
 ا البحث انذيستنتج من ه 0فمم تتغير  (PHاما قيمة االس الهيدروجيني )، ايام 4م لمدة 4عند درجة حرارة  بكتريا المحبة لمبرودةالو 

لحم البقر المفروم خمط وان   ،ممغم/ مل 200وكان التركيز االمثل لمتثبيط عزالت البكتيرية تجاة اللمستخمص نبات الينكي دنيا فعل تثبيطي 
  0 دون حدوث تغير في صفات المحم  في التبريدايام  4مستخمص ادى الى اطالة مدة الخزن لمدة الب

                                    S. aureus , typhmirium  S.   , E. coli ,قيمة النتروجين المتطاير ,حامض الثايوباربيوتاريك ,لحم البقر المفروم -الكممات المفتاحية:
 لمباحث الثاني جزء  من رسالة ماجستير*
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effect of using alcoholic extract of yangadnia leaves on 

some bacterial strain Salmonella typhimiurum, E.coli  and  staphylococcus aures  in 200, 100, 50 and 25 

mg/ml concentration using digging method. Minced cow meat 200 mg/ml   was mixed with yangdina 

extract and stored for 0,2,4 day at 4 C and tested for chemical and biological characteristics. The 

ruselts showed that the best concetration of inhibition was 200mg/ml and the inhibition zone diameters 

were 26, 19, 15 mm for S. aures, S. typhimiurm    and E .coli  respectively. In respect to Effect of extract 

in minced cow the ruselts showed drop in  values of, thiobarbituric acid (TBA),total violate nitrogen 

(TVN), total number account of bactria and count of psycrotrophic bactria and effect on PH values. It 

can be concluded that  yangdina leaves extract has inhibitory effect on bacterial strain and best 

concetration  200mg/ml. Mixing  meat with extract improved the storage life at 4c for 4 day.   
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 المقدمة
ائية ذبعد تزايد القمق من سالمة استعمال المضافات الغ

ات ذ، كونيا ليا تاثير سمبي عمى صحة االنسان الكيميائية لما
جانبية كالتسمم الغذائي والفشل الكموي وحتى االصابة  تاثيرات

ية بطرق ذنحو حفظ االغ االىتمام بالتوجة فقد زاد ،بالسرطان
فظ عمى خواصيا الطبيعية تحاتضمن بقائيا بشكل طبيعي و 

 ومازالت (11)وليس ليا تاثير ضار الطول وقت ممكن
ائية ذضافات غماء بذتدور حول نوعية وسالمة الغ التساؤالت

، اظيرت البحوث شكوكا حول المضادات محددة ومنتخبة
طرا لتي تشكل خاالمستعممة في حفظ االغذية الميكروبية 

ه المشاكل الى التوجة ذوادت ى ،كامنا بسبب امتالكيا لمسمية
نحو انتاج مضادات ميكروبية طبيعية واضافتيا بشكل مباشر 

االىتمام باالونة االخيرة بمضادات   ادكما ازد ،((18 يةذلالغ
التي ليا اكسدة الدىون من تاثير عمى عممية ليا االكسدة لما 

اء فيي السبب الرئيسي لتمف ذسمبية عمى جودة الغ تاثيرات
ائية وظيور نكيات غير ذفقدان قيمتيا الغو ائية ذالمواد الغ

  Eriobotrya دنياي نبات الينك يعد ( 6) المرغوب بيا

japonica   التي تعود الى من االشجار دائمة الخضرة
وتؤكد المصادر ان موطنيا  (Roceaseالعائمة الوردية )

االصمي ىو المنطقة الشرقية الوسطى من الصين ومنيا 
انتشرت الى اليابان ومنيا جاءت تسميتيا البشممة اليابانية 

تزرع الينكي  (2)واليعرف بالضبط متى ادخمت  الى العراق 
دنيا كمحصول رئيسي في فمسطين وسوريا وبكميات قميمة في 

واليونان واسبانيا وتونس وتركيا  صمصر وتزرع ايضا في قبر 
المحمية منيا  واطمق عمى النبات مسميات كثيرة كانت (25)

الزعرورة او اسكي دنيا و المشمش اليندي  و  البشممة اليابانية
كما ان  ويطمق عمييا بالمغرب باسم المزاح ناسبوليو اسكدنيا 

 ىناك العديد من الدراسات والبحوث اشارت الى استخدام
ومسكنا لالالم  Antioxidantمضاد لالكسدة ك النبات

ومضادا ,  Anti inflammationومضادا  لالتيابات 
حيث وجد ان الوراق   Antibactrialالمجهريةلالحياء 

   و   E . coliالنبات    فعالية  مضادة   لبكتريا  

klebsiella   pneumonia  من خالل الثاثير عمىBeta 

– lactamase (2)   فموحظ  اما المستخمص المائي لالوراق
  Enterococcusو     E.coliان لو تاثيرا" عمى بكتريا

المستخمص كما يعد  (23)الممرضة بالنسبة المعاء الفار 

في معالجة يستعمل و   anti cancerلمسرطان  ا"مضاد ذاتو
االضطرابات المعوية ومعالجة الحساسية والبمغم وتنظيم 

حاالت التشنج  كما استخدم في تقميل من، السكر في الدم
 باالضافة الى (16) والرعاف وسوء اليظم والتقيؤ عند الحمل

كما وجد ان   (17)استعمالة كمدرر لمبول وخافض لمحرارة 
غمي االوراق يعمل عمى تقميل ضربة الشمس والعطش 

 رحةومعالجة الجروح  واستعمالة كضمادات ومعالجة  الق
ويعود سبب استعمال النبات في عالج العديد من  14))

ات ذاالمراض الى احتوائو  عمى العديد من المركبات الفعالة 
التاثيرات البايولوجية والتي تنتشر في جميع اجزاء النبات ومن 
اكثر المركبات الفعالة ىي الفينوالت  كالفالفونويدات 

كاربوىدرات والصابونيات  والتربينات  باالضافة الى المعادن و 
 ) 21)ودىون 

 المواد وطرائق العمل
 جمع النبات

من حزيران الى  اوراق النبات من بساتين الكريعات تجمع
حفظت في قناني وجففت وطحنت ثم  ، وغسمت2016ايمول 

 .زجاجية معتمة لحين االستخدام
 وراق نبات الينكي دنياال  تحضير المستخمص الكحولي

Eriobotrya japonica 

مل من كحول  300غم من اوراق النبات مع  30خمط تم 
ووضع المزيج في السكسوليت  ،(%99,9)الميثانول المطمق

، ثم يرشح ساعة  18(م ولمدة  80-60بدرجة حرارة تتراوح )
( (Whatman no .1واتمانخميط  بواسطة اوراق ترشيح ال

  (11) وترك ليجف بدرجة حرارة الغرفة
الكشف عن المركبات الفعالة في المستخمص الكحولي 

 E. japonicaالوراق الينكي دنيا 

العديد من الكواشف في التحري عن المركبات  استعملت
الفعالة في المستخمص الكحولي الوراق الينكي دنيا وبواقع 

 ) 22، 7، 4) :ن لكل مجموعة من المركبات االتيةكاشفي
 :Alkaloidsالكشف عن القمويدات  -1

A –  استخدم كاشف ماير لمكشف عن القمويدات الموجودة
  1اضيفت  عدة قطرات من الكاشف الى  في اوراق النبات،

  .المستخمص الكحولي الوراق النبات الينكي دنيا مل من 
B-  مل من  1اضيف  بضع قطرات من كاشف واكنر الى

   .المستخمص الكحولي الوراق نبات الينكي دنيا 
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تم استخدام  :Saponinsلكشف عن الصابونيات ا - 2
 طريقتان لمكشف عن الصابونيات:

A-مل من المستخمص الكحولي  1: وضع كشف الرغوة
مل من الماء المقطر،  3لالوراق في انبوبة اختبار ويضاف 

حامض  HCL، ثم اضيفت قطرات من ورجت االنبوبة بشدة
 الييدروكموريك  

B-  اضيفت بضع قطرات من كموريد الزئبقيكHgCl2  الى
 ستخمص االوراق في انبوبة اختبارمل من الم1

 :Terpenoidsالكشف عن التربينات 3-
A- مل  1، الى يايداضيفت عدة قطرات من كاشف انس الدي

  من مستخمص االوراق 
B-  اضيفت عدة قطرات من مزيج الكموروفورم وحامض

 مل من المستخمص 1الكبريتك المركز الى 
 Flavonoidsالكشف عن الفالفونويدات  -4

-Aة قطرات من حامض الكبريتك المركزاضيفت عد (H2 

So4 ) ل من مستخمص اوراق البنكي دنيام  1الى 
-B اضيفت بمورات المغنسيومMg  مل من المستخمص  1الى

من حامض  الكحولي لالوراق ثم اضيقت عدة قطرات
 الييدروكموريك المركز 

 :Taninsالكشف عن التانينات  -5
A –  مل من  1تضاف قطرات من خالت الرصاص الى

اصفر يدل عمى ىالمي القوام المستخمص وعند ظيور راسب 
  ىاوجود

B- قطرات من كموريد الحديديك  اضيفت عدة(Fecl2 الى )
 االزرق دليل وجودىا المون ظيور مل من المستخمص 1

 الحصول عمى العزالت البكتيرية
 staphylococcusتم الحصول عمى العزالت البكتيرية 

aures  وcoli    Escherichia وSalmonella 
typhimiurum  من مختبر التحميالت المرضية/ قسم عموم

ختبارات / كمية العموم لمبنات بعد التاكد منيا واجراء االالحياة
 التشخيصية لمتاكد منيا 

 تحضير تراكيز المستخمص الكحولي الوراق
 200حضرت اربع تراكيز من المستخمص الكحولي لالوراق 

السيطرة  / مل باالضافة الى معاممةممغم 25و  50و 100و
غم من  المادة الجافة من  2، باخذ وىي الماء المقطرالمعقم

مل من الماء  10المستخمص الكحولي لالوراق واذيب في 

م/ غمم 200، وبذلك يكون تركيز محمول الخزن المقطر المعقم
وبعدىا  millipore filter ( عقم المستخمص بواسطة3) مل

ني زجاجية معقمة في قنا تم تحضير التراكيز االخرى وحفظت
 لحين االستخدام 

 لخام الوراق عمى انواع البكترياتاثير تراكيز المستخمص ا
تم ،  (11)استعممت طريقة االنتشار في االكار بواسطة الحفر

عمى بصورة متجانسة عمى  مل من العالق البكتيري 0.1نشر 
ثم اضيفت التراكيز   Muller Hinton agerوسط 

مل بواسطة  0.1 المحضرة لممستخمص بالحفر بمقدار
لكل حفرة مع بقاء حفرة  Micropipetteالماصة الدقيقة 

ثم الماء المقطر المعقم ،حاوية عمى  Controlالسيطرة 
، م37ساعة بدرجة  24لمدة  حضنت االطباق في الحاضنة

ثبيط وامكن معرفة فعالية المستخمص من خالل قياس قطر الت
  مكررات لكل عزلة 3، بواقع بواسطة المسطرة حول كل حفرة

 عينات المحم
استعمل المحم البقري المفروم الذي تم الحصول عميو من 

ثم عومل، بالمستخمص  ،ورة طازجةاالسواق المحمية بص
مل  /ممغم 200استخدم تركيز  حيث الكحولي الوراق

غم من المحم المفروم ثم قورن  500بالمعاممة ثم اضافتة الى 
 (0، اخذت النتائج بعد ع معاممة السيطرة )لحم غير معامل(م

  م   4في درجة حرارةحفظ ( يوم ,2, 4
A- التقديرات الكيميائية  
1- pH:- ينة بجياز قياس تم قياس األس الييدروجيني لمع

  (pH meterاألس الييدروجيني )
غم لحم مثروم ونقع  10وذلك بأخذ  -:TBAقياس  -2

مل  5مل ماء مقطر وأضيف أليو  50دقيقة في  2لمدة 
عياري( لخفض االس  4محمول حامض الييدروكموريك )

مل ماء مقطر  100وأكمل الحجم الى 1,5 الييدروجيني الى 
مل   2مل وأضيف 100نقل المزيج إلى  دورق  تقطير سعة 

غم حجم جاف لتنظيم الغميان ومنع الفوران.  1زيت البارفين و
مل من مادة  50ربط جياز التقطير وتم التسخين لغاية جمع 

، وحضر محمول البالنك في الوقت نفسو من الماء تقطير
المقطر. قدرت االمتصاصية بواسطة المطياف الضوئي عمى 

اساس ممغم  عمىTBAنانومتر وثم حسبت  538طوليا 
   (20)غم لحم 100/ مالونالدييايد
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غم لحم بعد فرميا ومزجيا  10تم وزن  -:TVNقياس -3 
مل من الماء المقطر وتم ىرسيا في  10جيدا وتم اضافة 

غم 2جفنة خزفية بعدىا نقمت الى دورق التقطير واضيف لو 
مل من الماء المقطر وربط  250من اوكسيد المنغنيسيوم و

دورق التقطير في جياز كمدال، الذي ينتيي بدورق األستقبال 
%( مع قطرتين من 2مل حامض اليوريك ) 25الحاوي عمى 

دقيقة   30( وبعد مرور Methylredكاشف المثيل األحمر )
من التقطير سحح المزيج مع حامض الكبريتيك المخفف 

المتطاير عمى ين الكمي عياري( وحسبت كمية النيتروج0.1)
 .(8) غم لحم 100/ أساس ممغم نيتروجين

B-  التقديرات المايكروبايولوجية 
مل( من كل مخفف عشري 1نقل ) -:العد الكمي لمبكتريا -1

بوساطة ماصة معقمة إلى طبقين من أطباق بتري الفارغة 
 15( ومباشرة يضاف إلى كل طبق )Duplicateوالمعقمة )

المحفوظ  (Nutrient Agarمل( من الوسط الزرعي المعقم )
م( ثم يمزج الوسط الزرعي مع  46في حمام مائي بدرجة )

تخفيف العالق البكتيري جيدا من خالل تدوير األطباق نحو 
اليمين ونحو اليسار مع تحريكيا في كل مرة وبعد تصمب 
الوسط الزرعي تم حفظ األطباق مقموبة بالحاضنة بدرجة 

ساعة بعدىا تم حساب المستعمرات النامية  24م( ولمدة 37)
( مستعمرة وجرى تقدير 300-30في األطباق التي تحوي )

أعداد البكتريا بضرب عدد المستعمرات بمقموب التخفيف 
 (12) الستخراج العدد في المممتر الواحد

ودة تم عد البكتريا المحبة لمبر  -:البكتريا المحبة لمبرودة -2
وأتبعت فيو  (Nutrient agar) الوسط الزرعي بأستعمال

الخطوات المذكورة في فقرة تقدير عدد البكتريا الكمية بأستثناء 
أيام ثم حسبت  10م مدة    5حضن األطباق في درجة حرارة 

عدد المستعمرات في كل طبق وجرى تقدير االعداد بضرب 
 عدد المستعمرات بمقموب التخفيف الستخراج العدد في المممتر

 .الواحد
 النتائج والمناقشة 

الكشف الكيميائي لممواد الفعالة في مستخمص اوراق نبات 
E. japonica  

بات الفعالة في اظيرت نتائج الكشف الكيميائي عن المرك
، عمى وجود المستخمص الكحولي لالوراق نبات الينكي دنيا

 تويــــــــــــــالفالفونويدات والتربينات والصابونيات والتانينات والتح

وىذا يتفق مع  1عمى القمويدات كما موضح بالجدول  
  (27)ماتوصل الية  

الكشف الكيميائي عن المركبات الفعالة في .  1جدول 
 .Eدًيا المستخمص الكحولي الوراق نبات الينكي 

Japonica 

 + تعني وجود المادة الفعالة 
 E. japonicaتاثير تراكيز المستخمص الخام الوراق نبات 

 عمى انواع البكتريا
 تعمالمعدالت اقطار التثبيط عند اسالى  2الجدول  يشير

، حيث كانت اعمى عمى انواع البكترياتراكيز المستخمص 
/ مل حيث بمغ اعمى قطر ممغم200اقطار تثبيط عند تركيز 

 .Eممم لبكتريا  15و  S. auresممم بالنسبة لبكتريا 26تثبيط 
coli ممم لبكتريا 19وS. typhimirum ين كانت في ح

 13و 15مل ىي  /ممغم  100اقطار التثبيط عند تركيز
 50و 25، في حين لم يظير التركيزين ممم عمى التوالي 14و

ان  جميع االنواع البكتيرية المختبرة تجاة/ مل اي تاثير ممغم
االختالفات الموجودة باقطار التثبيط يعود الى االختالفات 
الموجودة بالنسبة لتركيب جدار الخمية البكتيرية الموجبة 

وىذا يؤثر عمى قابمية المستخمص لنفاذ والسالبة لصبغة كرام 
تكوين جدار الخمية ان  المطموب، داخل الخمية واحداث الثاثير

البكترية السالبة لصبغة كرام يعمل كحاجز لمنع نفاذ العديد 

 الٌخيجت الكىاشف الوركباث الفعالت

 كاشف هاير القلىيذاث

 كاشف واكٌر

- 

- 

 الصابىًياث

 

 

 الخربيٌاث

 

 

 الفالفىًىيذاث

 

 

 الخاًيٌاث

 كاشف الرغىة

 كلىريذ السئبقيك

 

 اًس الذيهايذ

كلىروفىرم + 

H2SO4 

H2SO4 

HCL + هركسMg 

 

 %1خالث الرصاص

 %1كلىريذ الحذيذيك

+ ظهىر رغىة 

 كثيفت

 + راسب ابيض

 

 + راسب بٌي

+راسب بٌي 

 هحور

 

 راسب احور +

 + راسب احور

 

 اصفر+ راسب 

+ راسب ازرق 

 هخضر
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 peptidoglycanمهيتكون من طبقة رقيقة ، حيث من المواد

الى وجود  طبقة  اضافة lipopolysaccharideو 
periplasim   والتحتوي بين الجدار الخموي وغشاء الخمية

اما مكونات جدار الخمية البكتيرية  teichoic acid (5)عمى 
 يحتوي عمى  السكريات المتعددة و الموجبة لصبغة كرام 
lipoteichoic acid و peptidoglycan اضافة الى  

fibronectin binding protin وM- protin وfimbrial 

protin  عبر  مية القابمية عمى السماح لنفاذيةالتي تجعل  لمخ
ان السبب في قدرة المستخمص الخام عمى  26))الجدار 

تثبيط نمو الخاليا البكتيرية يرجع الى احتواءه عمى العديد من 

ومن  الفعالة التي تم الكشف عنيا في الدراسة الحالية المواد
والتربينات والتانينات  مركبات الفينوالت والفالفونويداتىذه ال

ان عدم عمى نفاذية الغشاء  تي ليا تاثيرال والصابونيات
 50و 25ظيور تاثير ممحوظ عمى نمو  البكتريا عند تركيز 

/ مل يعزى الى عدم الحساسية لمتراكيز الواطئة كونيا ممغم
غير كافية الحداث التاثير المطموب، بسبب انخفاض تراكيز 

يفقد المستخمص  المواد الفعالة بالمستخمص وبالتالي سوف
 .وعميالقدرة التثبيطية

 انواع مختمفة من البكترياا نمو في اوراق نبات الينكي دنيا  تأثير تراكيز مستخمص . 2جدول
حركيس الوسخخلص 

 )هلغن/هل(

 الخطأ القياسي لقطر الخثبيط )هلن(± الوخىسط 

E. Coli Salmonella 

typhmirium 

Staphlococcus 

aureus 

Control  6.00  ±0.12 c 6.00  ±0.12 c 6.00  ±0.12 c 

 c 6.00  ±0.12 c 6.00  ±0.12 c 0.12±  6.00 )هلغن/هل(  25

 c 6.00  ±0.12 c 6.00  ±0.12 c 0.12±  6.00 )هلغن/هل( 50

 b 14.67  ±0.33 b 15.33  ±0.33 b 0.00±  13.00 )هلغن/هل( 100

 a 19.67  ±0.33  a 26.33  ±0.33 a 0.33±  15.33 )هلغن/هل( 200

 * LSD 0.503 * 0.671 * 0.675قيوت 

( *P<0.05.) 

 الوخىسطاث الخي ححول حروف هخخلفت ضوي العوىد الىاحذ حخخلف هعٌىيا فيوا بيٌها.

 في E. japonicaالمستخمص الخام لالوراق نبات  تاثير
 البقري المفروم لمحم ا

عند تاثير الخمط بمستخمص االوراق  3 يبين الجدول
لمحم البقر المفروم  PHفي قيمة / مل  ممغم 200تركيز

نوي بين والمخزون بالتبريد حيث يالحظ عدم وجود فرق مع
لمدة  (معاملال( والسيطرة )المحم غير المعاممة )المحم المعامل

 5.60و 5.60، اذ بمغ االس الييدروجيني 4و 2و  0خزن 
لمسيطرة عمى  6.00و 5.70و 5.60لممعاممة  و 5.70و

احتفاظ المستخمص بقيمة  نفسويالحظ من الجدول التوالي 
PH  اء المستخمص عمى بعض الحوامض وذلك لحتو
الدباغية  لالوراق بشكل استر في المواد   Galic acidمثل

ان ىذه  ،(13حسين واخرون ) هوىذا ما اكد وىي التانينات
المواد  تؤدي الى خفض االس الييدروجيني واالقتراب الى 
نقطة التعادل الكيربائي وبالتالي تقل قوة التنافر الكيربائي بين 

 .(24)  جزيئات البروتين الحاممة لمشحنة نفسيا

 المفروم البقري محمل (PH) الوقت في درجة االس  الهيدروجين ستخمص االوراق مع تاثير م 3جدول 
 

 الىقج

  الخطأ القياسي± الوخىسط 

 لحن هعاهل لحن غير هعاهل LSDقيوت 

 NS 0.00 0.24±  5.60 0.24±  5.60 صفر

 NS 0.402 0.27±   5.70 0.19±  5.60 يىهيي في الثالجت

 NS 0.491 0.37±   6.00 0.33±   5.70 اربعت ايام في الثالجت

 --- LSD 0.602 NS 0.731 NSقيوت 

NS.غير هعٌىي : 

تاثير الخمط بالمستخمص عمى قيمة فيوضح   4الجدول  اما 
TVN (total violate nitrogen)  حيث بالنسبة لمحم

غم لحم  100/ ممغم نتروجين 22.40 و  15.30  بمغت
 100/ ممغم نتروجين 70. 14و12.60 و بالنسبة لمسيطرة
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عمى بالتبريد ايام 4 و  2لممعاممة  لمدة خزنغم لحم بالنسبة 
بين  (P<0.05)حظ وجود فروق معنوية لو حيث  التوالي

ايام بالثالجة وذلك الن  4و 2المعاممة والسيطرة لمدة خزن 
تي الفعالة الالمستخمص يحتوي عمى مجموعة من المركبات 

بالفالفونويدات والفينوالت  تم الكشف عنيا سابقا المتمثمة
 نمو البكتيري وبالتاليفي الوالتي ليا فعل مثبط   التربيناتو 

مقياس  ىو TVNقيمة   ان TVN. التقميل من قيمة 
ة المتحممة لنتروجين الطيار المتحرر من االحماض االميني

 TVNوىذا يفسر انخفاض قيمة  ((20 نتيجة لنشاط البكتريا
عند المعاممة بالمستخمص وذلك لقابمية المستخمص عمى قتل 

 TVN.البكتريا المسببة لزيادة 

 غم لحم( 100المحم  )ممغم نتروجين/ TVNتاثير مستخمص االوراق مع  الوقت في قياس  . 4جدول 
 

 الىقج

  الخطأ القياسي± الوخىسط 

 لحن هعاهل لحن غير هعاهل LSDقيوت 

 c 10.20  ±0.54 b 0.00 NS 0.54±  10.20 صفر

 * b 12.60   ±0.58 ab 2.197 0.68±  15.30 يىهيي في الثالجت

 * a 14.70   ±0.62 a 4.752 0.83±   22.40 اربعت ايام في الثالجت

 --- * LSD 3.803 * 2.764قيوت 

( *P<0.05 ،)NS.غير هعٌىي : 

 الوخىسطاث الخي ححول حروف هخخلفت ضوي العوىد الىاحذ حخخلف هعٌىيا فيوا بيٌها.

 TBAفي قيمة تاثير الخمط بالمستخمص الى 5 الجدوليشير 

(thiobarbituric acid حيث بمغت المعاممة ) و 30.00  
غم لحم  في حين بمغت  100/ الدييايدممغم مالون 37.00

غم  100/ ممغم مالون الدييايد 55.00و 38.00السيطرة 
ايام عمى التوالي وان وجود الفروق  4و 2لحم  لمدة خزن 

بين المعاممة والسيطرة يعود الى  4و 2المعنوية لمدة خزن 
دور المستخمص في تاخير اكسدة دىون المحم نتيجة احتوائة 

، اذ تدخل ىذه مضادة لالكسدة مثل الفالفونويداتعمى مواد 
المركبات في تفاعل عكسي فتعمل عمى ابطاء اكسدة الدىون 
وتثبيت الجذور الحرة بواسطة منع انتقال ذرة الييدروجين الى 
الجذر الحر فتصبح ىذة الجذور الحرة ثابتة وبالتالي تمنع 

ت ونات والدييايدامركبات التزنخ من التطور مثل الكيت
 )  1 (والكاربوكسيالت

 غم لحم( 100/)ممغم  مالون الديهايد المفروممحم ل TBA  تاثير مستخمص االوراق مع  والوقت في قياس  5.جدول 
 

 الىقج

  الخطأ القياسي± الوخىسط 

 لحن هعاهل لحن غير هعاهل LSDقيوت 

 c 26.00  ±0.87 c 3.294 NS 1.35±  27.00 صفر

 * b 30.00   ±0.94 b 5.382 1.74±  38.00 يىهيي في الثالجت

 * a 37.00   ±2.09 a 5.968 2.62±   55.00 اربعت ايام في الثالجت

 --- * LSD 3.803 * 2.764قيوت 

( *P<0.05 ،)NS.غير هعٌىي : 

 حخخلف هعٌىيا فيوا بيٌها.الوخىسطاث الخي ححول حروف هخخلفت ضوي العوىد الىاحذ 

الخاليا  دتاثير الخمط بالمستخمص عمى عد 6يوضح الجدول 
حيث يالحظ انخفاض في اعداد في المحم المفروم  البكتيرية 

اعداد البكتريا بالنسبة الخاليا بين المعاممة والسيطرة اذ بمغت 
خمية/ غم في حين  x 10 3  4.5وx 10 3  7.0 لممعاممة

/ غم خمية x 10 5   5.1و x 10 3   3.7بمغت السيطرة
ويعود السبب في ىذا عمى التوالي  4و 2لمدة خزن 

االنخفاض الى احتواء المستخمص كما ذكر سابقا عمى المواد 
 البكتيري ولنم لقدرة عمى    تثبيطاالفعالة التي ليا  ا

 ي العد الكمي لمبكتريا )خمية/ غم(تاثير المعاممة بمستخمص االوراق مع  والوقت ف 6جدول
 

 الىقج

  الخطأ القياسي± الوخىسط 

 لحن هعاهل لحن غير هعاهل LSDقيوت 

 x 10   4.8 صفر
3

 c 4.4   x 10 
3

 b 23.76 NS 

 x 10   3.7 يىهيي في الثالجت
4

 b 7.0   x 10 
3

 b 69.52 * 

 x 10   5.1 اربعت ايام في الثالجت
5

 a 4.5    x 10 
3

 a 44.90 * 

 --- * LSD 38.76 * 51.61قيوت 

( *P<0.05 ،)NS.غير هعٌىي : 

 الوخىسطاث الخي ححول حروف هخخلفت ضوي العوىد الىاحذ حخخلف هعٌىيا فيوا بيٌها.
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 تاثير الخمط بالمستخمص عمى اعداد الخاليا اظيرت نتائج 
الموجودة في المحم المخزون بالتبريد   البكتيرية المحبة لمبرودة 

 حيث بمغت وق معنوية بين المعاممة والسيطرةوجود فر عمى 
   x6.6 10 5و  x 10 4  6.4اعداد الخاليا بالنسبة لمسيطرة

 x 7.1و x 10 3  8.9خمية/ غم  في حين بمغت المعاممة

في  نخفاضالويرجع ا  يوم  4و 2عند خمية / مل  4 10
اعداد البكتريا الى احتواء المستخمص عمى المواد الفعالة  

عمى النفاذية عبر غشاء التي ذكرت سابقا والتي ليا القدرة 
 .(7)لجدو ( 15)الخمية واحداث التاثير المطموب 

 يوضح تاثير المعاممة بمستخمص االوراق مع  الوقت في البكتريا  المحبة لمبرودة )خمية/ غم( 7جدول 
 

 الىقج

  الخطأ القياسي± الوخىسط 

 لحن هعاهل لحن غير هعاهل LSDقيوت 

 x 10   5.5 صفر
3

 c 5.3   x 10 
3

 b 14.72 NS 

 x 10   6.4 في الثالجتيىهيي 
4

 b 8.9   x 10 
3

 b 59.41 * 

 x 10   6.6 اربعت ايام في الثالجت
5

 a 7.1   x 10 
4

 a 74.66 * 

 --- * LSD 61.07 * 72.68قيوت 

( *P<0.05 ،)NS.غير هعٌىي : 

 الوخىسطاث الخي ححول حروف هخخلفت ضوي العوىد الىاحذ حخخلف هعٌىيا فيوا بيٌها.
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