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ABSTRACT: 
   Three kinds of extracts (hot , boil water and ethanolic extracts) had been prepared from 
populous euphratica leaves .Known chemical reagent  was applied to different various function 
groups( flavonoid , alkaloid , polyphenoles , Tannins, Saponions and Proteins) present in the 
plant leaves. Different concentration of these extract (120, 180 and 240 mg/ml) were used 
against various bacterial spp.( Escherichia coli   ، Klebsiella pneumonae ، Salmonella typhi , 
Shigella sonei and Protus mirabilus ) to detect the antibacterial activity. The result of the 
antibacterial activity of populous euphratica leaves extract has been varied according to the 
kind of extract used and bacterial spp. applied. The results clear that the mean diameter of 
inhibition zone increased with increasing concentration of the extract used and The results 
showed that the mean diameter of inhibition zone in the range 4-26 mm for  hot water extract , 
4-22 mm for boiling water and 2-14 mm for ethanolic extract .Finally , the results of hot water 
extract plant leaves has shown of the higher biological activity (26 mm  ) for  E.coli among other 
extract of the same concentration(120 , 180 and 240 mg/ml) and 22 mm to extract boiling water 
in Shigella soni The alcoholic extract higher inhibition zone 14 mm recorded in each of the 
(Salmonella typhi Shigella soni, Protus mirabilus).Statistical analysis of the results of all kinds 
of extracts was showed significant different(p<0.01). 
Keyword: Antibacterial activity, Populous euphratica, The effect of plant extracts, Pathogenic 
bacteria 
 

على بعض أنواع البكتريا  (القوغ الفراتي) أوراق نبات الغربلمستخلص الفعالية الضد ميكروبية 
 السالبة لصبغة كرام

 
 الخالصة:

 )Populus euphratica (القوغ الفراتينبات الغرب  تم تحضير ثالث أنواع من المستخلصات ألوراق        
) Boiling water extract ، المستخلص المائي المغلي ( )water extract Hotوهي المستخلص المائي الحار (

. تم التعرف على محتوى النبات من المركبات الفعالة ) Ethanolic extractوالمستخلص الكحولي االيثانولي (
حيث لوحظ احتواء مستخلص أوراق النبات على  بواسطة الفحوصات الكيميائية األوألية لمستخلص أوراق النبات ،

 ) ، التانينات(Polyphenols) ، البولي فينول Alkaloids) ، القلويدات(Flavonoids( يداتالفالفونو
Tannins))ات       .(Proteins)) والبروتيناتSaponions) ، الصابونيات(Glycosides) ، الكاليكوسيد

ثبيطي على للكشف عن تاثيرها الت ملغم/مل) 240 ، 120،180المستخلصات ( همختلفة من هذتراكيز  استخدمت
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 Escherichia coli  ،Klebsiella  pneumonae ، Salmonella typhi ،soni نواع مختلفة من البكتريا (ا
Shigella ،Protus mirabilus (. دراسة الفعالية التثبيطية لمستخلصات أوراق الغرب باختالف  تباينت نتائج

حة في معدل قطر مناطق التثبيط بزيادة تركيز كل وكانت هناك زيادة واض نوع المستخلص واختالف نوع البكتريا،
 الحار حيث تراوحت الالالالت أقطار مناطق التثبيط للمستخلص المائي البكتريا ،نمو  من المستخلصات النباتية تجاه 

ملم للمستخلص االيثانولي ومن  2-14لمستخلص الماء المغلي و ملم 22-4 ،ملم  -26 4 البكتريا بيننمو  تجاه 
ألوراق نبات الغرب كان ذا فعالية واضحة الحار  التثبيط اتضح ان المستخلص المائيمناطق  أقطارالت خالل معد

 22و ملغم/مل 240 ، 180 ، 120 عند التراكيز E.coli  لبكترياملم  26 بلغت معدالت التثبيط أعلىحيث انه سجل 
 14الكحولي فقد سجل اعلى منطقة تثبيط اما المستخلص  Shigella soniملم لمستخلص الماء المغلي في بكتيريا 

 االحصائي نتائج التحليل ).Salmonella typhi, Shigella soni, Protus mirabilus(   من كل   ملم في
 .)(p<0.01  اظهرت فروقات معنوية واضحة لجميع المستخالصاال

صات ا.القوغ الفراتي،نبات ، تثبيط البكتريا الكلالات المفتاحية:  لنباتية ، البكتريا المرضية تاثير المستخل


