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 الممخص

الفعالية المضادة لمجراثيم المسببة لممرض لمزيت  هو تقييمالهدف من هذا البحث 
العطري الذي ينمو في سوريا، وذلك لمبحث عن مواد العطري المستخمص من نبات الزعتر 

-01من  اتكيز التر  تم تجهيز طبيعية جديدة ذات فاعمية مضادة لمجراثيم المسببة لممرض،
، واختبر التأثير المثبط لها في نمو مجموعة من البكتيريا موجبة من الزيت العطرى 0%

 ,E.coli, Staphylococcus aureus Pseudomonas aerogenosa) وسالبة الغرام 

Salmonella typhi, Klebsilla pneumonia, Bacillus subtilis,)  ونوعين من
ونوعين من الخمائر  (,Fusarium sp Penicillium digitatum)الفطريات 

(Candida albicans Rhodotorolla glutins,)،  أن  اوضحت نتائج الدراسة قدو
رديًا مع تركيز الزيت المستخدم، فقد أظهر قدرة عمى التأثير المثبط لمزيت العطري يتناسب ط

 Pseudomonas%، في حين تأثر كل من 2عند تركيز  Klebsilla pneumoniaتثبيط 

aerogenosa, Salmonella typhi  Staphylococcus aureus, E.coli, 

Bacillus subtilis,  وقد أظهر هذا الزيت قدرة عمى تثبيط كل من0بالتركيز ،% 

Candida albicans, Fusarium sp, Penicillium digitatum, Rhodotorolla 

glutins,  0بالتركيز.% 
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 :المقذمة .7

. وىو lamiaceae إلى الفصيمة الشفوية  Thymus vulgarisينتمي نبات الزعتر 
عبارة عن نبات عشبي معمر صغير الحجم كثير التفرع, السيقان قائمة خشنة لونيا رمادي 

سم, األوراق عطرية صغيرة ضيقة كاممة  53ومزغبة, ال يتجاوز ارتفاعيا  مائل لمحمرة
الحواف زغبية ومعنقة, قواعدىا وقمتيا حادة ولونيا أخضر رمادي, لون األزىار أرجواني 
فاتح أو أزرق تجتمع في نورات عنقودية, يوجد الزيت العطري في الغدد الزيتية عمى السطح 

تريا المرضية و الكافورية, يتميز زيت الزعتر بخواصو القاتمة لمبكالسفمي لألوراق ويمتاز برائحت
يعمل الزيت عمى طرد الديدان الرفيعة من األمعاء, ويستعمل مغمي النبات أو و  , والفطريات

زيتو الطيار في عالج المثة الممتيبة وتسوس األسنان, يعد الزعتر من العقاقير الفاتحة 
تعد  كما ويفيد في عالج التيابات القناة اليضمية المزمنة,ح المعدية ريلمشيية والطاردة لم

مستحضرات الزعتر وزيتو من المقشعات والممينات المستعممة بكثرة لعالج حاالت السعال 
 (.8008يكي والتياب الشعب التنفسية الحادة والربو )الحكيم, دال
 المواد والطرائق: .8

قسم عموم األغذية, الييئة  –ة الزراعة فذ ىذا البحث في مخابر كمين   : مكان البحث. 7.8
 .8000 – 8000ة الحيوية في الفترة الواقعة ينوث الزراعية والييئة العامة لمتقلمبح العامة
 : جمغ العينات. 2.2
أوراق نبات  من)محافظة الالذقية( عينة عشوائية من المنطقة الساحمية  80معت ج  

Thymus vulgaris  مارس( خالل شير آذار(.  
 غربلة وتنظيف وتجفيف النباتات المذروسة :. 9.8

وتنظيف العينات النباتية المجموعة بغية التخمص من الشوائب  تنقيةتمت عممية 
غبار. والمقصود بعممية التجفيف إزالة الماء من النبات, النباتات مجاورة أو الالعالقة من 

عداده  وتكمن أىمية التجفيف في المحافظة عمى نسبة المادة الفعالة فيو وحمايتو من الفساد وا 
نشرت العينات النباتية التي تَم جمعيا  وفييا لمتخزين, حيث اتبعت طريقة التجفيف الطبيعي,

عمى صفائح من الورق عمى طاوالت خشبية مرفوعة عن األرض في مكان مظمل مع وجود 
البعض, ثم من اليواء, كما روعي عدم وضع النباتات في طبقات كثيفة فوق بعضيا  تيار
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قمبت بشكل مستمر لضمان تعرض كل النباتات لعممية التجفيف وحرصًا عمى عدم تعرض 
تقريبًا  االطبقات السفمية لمتعفن في حال عدم تعرضيا لميواء, وبمغت مدة التجفيف أسبوع

وضعت العينات في أواني زجاجية معتمة ليتم ثم , حيث فقدت ىذه النباتات معظم رطوبتيا
 يت العطري منيا الحقًا.استخالص الز 

 :  عطريةلنباتات اللاستخالص الزيوت العطرية بالتقطير . 8.:

 (AOAC, 0222) األدوية األوروبي  منظومةمصت الزيوت العطرية الطيارة حسب استخ

 وقد تم العمل وفقًا لمخطوات التالية:
ح لمتماس بين حنت العينة النباتية المجففة بصورة خشنة يدويًا وذلك لتأمين أكبر سطط   ( أ

المادة النباتية والماء المقطر وذلك بيدف الحصول عمى أكبر كمية ممكنة من الزيت 
 . تحت الدراسة مادة النباتيةالطيار من ال

( حيث تَم وزن  حم 0.00زنت العينة المراد تقطيرىا بواسطة ميزان حساس ) حساسية وو   ( ب
 من العينة. جم 30

يمي بيدف إزالة الشوائب والمعمقات ثبالكحول اإلي ستوضع بة العينة الذي غسل الجياز ( ت
 السابقة بشكل جيد.

ثَم تمت إضافة كمية من  زجاجي )الحوجمة( دورقوضع العينة النباتية المطحونة في تم  ( ث
مل ماء مقطر لمدورق ذو  300الماء المقطر تعادل نصف حجم الدورق المستخدم )

 .)ليتر 0سعة 
ي بشكل تدريجي تجنبًا لحدوث تبخر سريع لمزيت رفعت درجة حرارة السخان الكيربائ ( ج

 .◦م83الطيار الموجود في العينة حتى الوصول إلى درجة حرارة 
استمرت عممية التقطير لمدة ثالث ساعات تقريبًا وذلك لضمان الحصول عمى كامل  ( ح

كمية الزيت الطيار الموجود في العينة. وحددت كمية الزيت المستخمصة من خالل 
 م.°4عمى درجة حرارة  المستخمص , ثم حفظ الزيت العطريأنبوب القياس
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 لزيوت العطرية المذروسة: لالزرع الجرثومي وتحذيذ الفعالية الحيوية . 8.;
 األحياء الذقيقة المستخذمة ومصادرها: 8.;.7

اختيرت خمس أنواع بكتيرية ممرضة ومسببة لفساد األغذية, حيث اختير نوع  البكتيريا: ( أ
 :(0.8)أنواع سالبة الغرام وىذه األنواع موضحة في الجدول  خمسةم و واحد موجب الغرا

 األنواع البكتيرية المستخدمة في الدراسة(: 0.2الجدول )
 المصدر اسم الوسط المستخدم اسم العزلة البكتيرية

Staphylococcus aureus Braid Parker Agar ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 
Pseudomonas  

aeruginosa 
Cetrimide Agar ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 

Klebsilla pneumoniale جاآل(ار المغذيNA) ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 
Salmonella typhi XLD Agar ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 
Escherichia coli EMB Agar ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 
Bacillus subtilis جاآل(ار المغذيNA) ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 

 
 ن من الخمائر المسببة لفسادان من الفطريات ونوعااختير نوع والخمائر: ياترالفط ( ب

 يوضح أنواع الفطريات والخمائر المستخدمة في الدراسة. (2.2)األغذية، والجدول 
 

 أنواع الفطريات والخمائر المستخدمة في الدراسة(: 2.2)الجدول 
 اسم الوسط المستخدم المصدر لنوعا

Fusarium sp. 
الييئة العامة لمبحوث الزراعية / قسم 

 الوقاية
ار ديكستروز جآ

 (PDA)البطاطا 
Penicillium digitatum ة الحيويةينالييئة العامة لمتق 

albicans Candida دمشق/ الييئة العامة لمطاقة الذرية 
Rhodutorula  glutins دمشق/ امة لمطاقة الذريةالييئة الع 
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 NCCLS, 0222; Benson, 4991))الزرع الميكروبي: طريقة أقراص التحسس: ( ت

 حسب الخطوات التالية:  Agar disc diffusionاستخدمت طريقة 
%, 7%, 6%, 3%, 4%, 5%, 8%, 0عطري الزيت ال من ركيزات متدرجةتحضير ت -0

وبمعدل خمس  (,80)التوين  عامل استحالب ىوب زجيامبوذلك  %,%00, %9, 8
 مكررات لكل تركيز.

وضعيا عمى سطح األوساط و  تى تم اعدادىاال اتكيز التر فى األقراص السيمموزية  تغمس -8
 ساعة( 84التي تم زرع األحياء الدقيقة المدروسة )المنشطة قبل 

 ساعة عمى 78-48م لمبكتيريا, ولمدة °57ساعة عمى درجة حرارة  84التحضين لمدة  -5
 م لمفطريات والخمائر.°50درجة حرارة 

 قياس قطر دائرة التثبيط )مم(.تم  -4
 النتائج والمناقشة: .9

ة سة والمحددادر التحت التركيزات المختمفة في تثبيط البكتريا  تأثير (0.5)يبين الجدول 
تأثرت  قد Klebsilla pneumoniae بأن ومنو نجد مميمتربمتوسط  بقطر الدائرة بال

م, كما أظيرت عالقة إيجابية بين التركيز وقطر التثبيط م 6حيث بمغ القطر %8بالتركيز
 Staphylococcus aureus تتأثر  في حين%, 9عند التركيزم م  08حتى وصل إلى

وكذلك لوحظ وجود عالقة إيجابية بين التركيز وقطر التثبيط  مم6 بقطر قدره %0 بالتركيز
وقد كانت ىذه البكتيريا أكثر حساسية  , مم 85% بمغ 9حيث أن قطر التثبيط عند التركيز

حيث أن البكتيريا موجبة ( Harpaz et al,0222)من األنواع األخرى وىذا يتوافق مع 
 Escherichia coli, أما بالنسبة لبكتيريا الغرام أكثر حساسية تجاه تأثير الزيوت العطرية

ظيرت النتائج وجود عالقة م وكذلك أم 7% بقطر تثبيط قدره0بالتركيزأيضًا فقد تأثرت 
تأثرت  كما %.00م عند التركيزم  00.3إيجابية بين التركيز وقطر التثبيط الذي بمغ 

م, وقد سبب التركيز م 6% بقطر 0بالتركيز  Pseudomonas  aeroginosaالبكتيريا 
أن البكتيريا موجبة الحظ قد مم, و  3.0بقطر   Salmonella typhiلبكتيريا  ا% تثبيط0
 Faleiro) رام وىذا يتوافق مع الدراسات المرجعيةجام كانت أكثر حساسية من سالبة الر جال

et al,(0222 ( وValero  and  Salmeron,(0222 
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ي تثبيط البكتريا عم الزعترتأثير التركيزات المختمفة من أوراق نبات (: 0.1)الجدول 
  X±SD* لمماالمدروسة والمحددة بمتوسط  قطر الدائرة ب

 يزالترك
 % 

  X±SDحسب قطر التثبيط األحياء الدقيقة المدروسة 

Pseudomonas  

aeroginosa 

Klebsilla 

pneumonia 

Salmonella 

typhi 

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia 

coli 

Bacillus 

subtilis 

42 4022 4022±41 4222 0222±12 44±222 
4022 

9 4222 4022±41 44±022±22 0222±12 4422±41 
44±122±2 

0 0±222±00 44±022±20 44±022±22 00±222±00 42. 922±0 
42±022±41 

1 0±422±00 44±122±20 0±922±41 02±222±00 42±422±41 
9±122±20 

3 1±222±00 9±022±20 0±422±41 44±022±00 9±122±41 
0±422±41 

2 3. 922±0 1±222 022±41 42±222 9±222±41 
1±222 

1 3. 922±0 1±422±20 1. 122±41 9±222±00 9±022±20 
1±222 

2 3±2 22±0 3. 022±20 1±422±41 0. 922±00 9±422±44 
3±222±41 

0 3±2 22±0 322±20 3±422±41 122±00 1±222±44 
3±422±00 

4 3 22±00 2 2±422±41 322±00 122±44 
322±00 

 القيمة تمثل متوسط لخمس مكررات. *
 

   الفطريات والخمائر: عمى الزعترأوراق نبات  تأثير الزيت العطري المستخمص من
الفطريات  عمىالزعتر الزيت العطري المستخمص من أوراق نبات تمت دراسة تأثير 

 .(8.5)وقد ظيرت النتائج المبينة في الجدول  والخمائر
تثبيط  الخمائر  عمىالزعتر تأثير التركيزات المختمفة من أوراق نبات (: 2.1)الجدول 

 X±SD* ملمحددة بمتوسط  قطر الدائرة بالمسة وااالدر  تحتيات ر والفط
 أقطار بقع التثبيط مقاسة بالممم التركيز المستخدم 
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Fusarium S.P 
Penicillium 
digitatum 

Rhodutorula  
glutins 

Candida 
albicans 

421 4122 42±422±4 4222 0222 

91 43±1022±114 4222±00 4222 4022 

01 43±1022±114 40±222 4222 4322 

11 4222 40±222 4022 40±222 

31 40±322±2 9±022±02 4422 42±322±2 

21 9±322±2 9±422 9±32.2 9±322±2 

11 9±122 0±322±2 1±322±2 0±322±2 

21 9±422±2 0 22±2 3±222±2 1. 122±2 

01 0±022±2 1±422 322±2 3±322±2 

41 322 3±422 2±422±2 322±2 

 ثل متوسط لخمس مكررات .القيمة تم *
 

تأثرت األنواع المدروسة من الفطريات  فقد السابق كما ىو مالحظ من الجدول
المستخدمة ويالحظ زيادة قطر التثبيط الميكروبي بزيادة التركيز  اتكيز والخمائر بالتر 

% 00المستخدم بالنسبة لمختمف األنواع, حيث كان قطر بقع التثبيط عند تطبيق التركيز 
م في حين انخفض قطر التثبيط عند تطبيق ىذا م 07حوالي .Fusarium spالفطر عمى 

وىذا يتوافق مع نتائج م م  05.0إلى Penicillium digitatum التركيز عمى الفطر
Chebli  عمى خميرة 8, أما عند تطبيق التركيز 8005وزمالئو عام %Rhodutorula  

glutins ب زيادة التركيز زيادة في قطر التثبيط, م ولم تسبم  05فقد كان قطر التثبيط
  80إلى  Candida albicansخميرة العمى  %00وارتفع قطر التثبيط عند تطبيق التركيز 
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المنخفضة  اتكيز , وبالنظر إلى التر 8005عام   Dafereraوىذا ما يتوافق مع نتائج  مم
 لكافة األنواع المدروسة. اقد سبب تثبيط% 0أن التركيزنالحظ 

 نتاجات:االست .:

أظيرت البكتيريا موجبة الغرام حساسية أعمى لتأثير زيت الزعتر العطري من البكتيريا 
سالبة الغرام , في حين أظيرت البكتيريا تدرجًا في حساسيتيا لتأثير زيت الزعتر العطري. 

وفى  وكذلك أظيرت الفطريات والخمائر مقاومة أقل من البكتيريا لتأثير زيت الزعتر العطري.
 مقاومة. أقل Candida albicansقد أظيرت خميرة ا الصدد ىذ
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ABSTRACT 

The present study aimed to investigate the antispors activity 

of the essential oil of thyme, concentrations of 7-76 of essential oil 

were prepared and their antimicrobial effects were tested on the 

growth of a group of bacteria positive and negative gram, namely 

(E.coli-Staphylococcus aureus - Pseudomonas aerogenosa - Bacillus 

subtilis- Salmonella typhi- Klebsilla pneumonia) and two kinds of 

fungus (Fusarium sp- Penicillium digitatum) and two kinds of 

yeasts (Candida albicans- Rhodotorolla glutins). The results showed 

that the antimicrobial effect of thyme essential oil has a direct and 

positive relationship with the concentration of essential oil used.  

Results for  microorganisms inhibition showed that Klebsilla 

pneumonia was inhibited by 82 concentration of the extracted oil 

from thym In addition; Salmonella typhyi and Pseudomonas  

aeroginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 

subtilis were inhibited by 72 concentration of the extracted oil 

from thyme. Also, Candida albicanas, Rhodotorolla glutins, 

Fusarium sp, Penicillium digitatum were inhibited by 72 

concentration of the tested oil . 

 

 

 

 

 

 

 


