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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
 

 مقدمة:
توجد العديد من المركبات الكيمائية الدوائية المصنعة المضادة لإلحياء المجهرية ، ولكن الكثير من هذه        

 المركبات لها آثار جانبية ، ضفال عن استخدامها المستمر يفقد فعاليتها ويكسب الجراثيم المقاومة ضد هذه المركبات
تات تعتمد على المواد  . ولهذا أولت العديد من الدول االهتمام بالنباتات الطبية[2]،  [1] . ان القيمة  الطبية للنبا

يولوجي محدد في جسم اإلنسان . عطي تأثير فس حيث استخدمت المواد الفعالة المستخلصة  الفعالة التي تحويها والتي ت
تات الطبية في عالج العديد من االالاالت المرض ولها العديد من التطبيقات العالجية ضد أمراض  ، 4]، [3ية من النبا

وازداد االهتمام باستخدام النباتات الطبية في السنوات   [5] عديدة سببها اما البكتريا أو االعفان أو الفيروسات
او قلة  . فضال عن ذلك عدم وجود[6]االخيرة وذلك لعدم تسببها في حدوث اضرار جانبية مقارنة باالدوية المصنعة 

بات  التقارير التي تشير الى مقاومة  .7 ]  [الميكرو
إن المملكة النباتية غنية بمنتجاتها الثانوية والتي تمتلك فعالية مضادة لالحياء المجهرية مثل التانينات      

)(Tannins ) والقلويداتAlkaloidsالجية ، مما ) وغيرها من المركبات الفعالة ، التي لها العديد من التطبيقات الع
دفع الباحثين إلى عزل هذه المركبات الحيوية من أجزاء مختلفة من النبات ، كالسيقان ، الجذور ، األوراق ، 

. ونظرا لكون ارض الوطن العربي عموما  [8]األزهار والثمار وأصبحت هذه المركبات تدخل في صناعة األدوية 
بية واألعشاب المتنوعة لتوفر البيئة المالئمة وتنوع التضاريس والعراق خصوصا غنية بإنتاج العديد من النبات الط

يتبع جنس القوغ . لذا على الباحثين ، إن يبذلوا جهودهم من اجل اكتشاف مثل هذه الثروة الطبيعية ،  ]  [9والمناخ 
.ا.ية ( ر تنتشر بصورة طبيعية على ضفاف االنها]  [10نوع  300)  والذي يضم Salicaceaeالعائلة الصف

. تنتشر أشجار   [11] والمناطق الرطبة في وسط وجنوب اوربا ، وسط وغرب اسيا وفي الهماليا وشرق الصين
القوغ الفراتي في العراق منتشرة على ضفاف نهري دجلة والفرات وروافدهما وفي وديان المناطق الشمالية ، 

وتستخدم أوراقة كمادة علفية للحيوانات و ويستعمل القوغ للزينة وتثبيت التربة على ضفاف األنهار والجداول، 
، وايضا استخدم القلف واالوراق كعالج طارد للديدان ،  [12]استخدم قلف األشجار كعقار لعالج بعض األورام

هذه األألألاأل في العديد من الصناعات الخشبية المهمة  استخدمت. كما 14] ،[13ومسكن لآلآلم ومعالجة التشنجات
ة ، الشخاط واألعمدة واأللواح المضغوطة مثل صناعة العجينأل ا  .] 16،  [15لورقية ، األلواح الخشبي

ان لهذه الدراسة اهمية خاصة الن البكتريا التي تم اختيرها بكتريا مرضية ومعروفة بقدرتها على مقاومة معظم      
. كوسيلة دفاعية   [17]كتيرية) على المستعمرات البBiofilmالمضادات الحيوية والمتمثلة بتكوين الطبقة الحيوية (

) والخاليا البلعمية Antibiotics) والمضادات الحيوية (Disinfectionضد المطهرات الكيمائية (
)Phagocytesواالجهزة المناعية ( )Immune system)وغالبا ماتكون البكتريا السالبة لصبغة جرام ،(Gram 

negativeتريا الموجبة لصبغة جرام() اكثر مقاومة للمضادات الحيوية من البكGram positive بب وجود )  بس
) في الغشاء الخارجي للبكتريا اال ان هذه الحقيقة Lipopolysaccharideالدهون (-طبقة السكريات المتعددة

 .  [18]التصح بشكل دائم
كتريا يهدف البحث للكشف عن الفعالية المضادة لمستخلصات اوراق نبات الغرب على بعض االنواع من الب

 المرضية خارج جسم االنسان والكشف عن المواد الفعالة فيها
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 المواد وطرائق العمل:
 المواد

 جمع العينات النباتية:-1
) من ضفاف نهر الغراف في محافظة ذي Populus euphraticaجمعت أوراق نبات الغرب (القوغ الفراتي       

الموسوي ، قسم علوم الحياة،جامعة بغداد ،العراق ، تم ، وصنفت من قبل د.على 2013 قار في حزيران عام 
ووضع  بطاحونة كهربائية ، هاثم تم طحن ، ضعت في الظل لتجفوالعالقة و األألربةتنظيف أوراق النبات من 

باتي في قنينة زجاجية نظيفة وجافة محكمة الغلق وتم خزنة في الثالجة  لحين استعماله في تحضير  المسحوق الن
 المجهرية. األحياءالتثبيطية على بعض  تأثيراتهاختلفة ودراسة مستخلصات م

 
 العزالت البكتيرية: --2
يولوجي في دائرة البيئة والمياه مركز       تم الحصول على العزالت البكتيرية خالل فترة البحث من مختبر البكتر

 معالجة الملوثات التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا.
 

 طرائق العمل:
 ):Infusion(تحضير المستخلص المائي الحار -1
رشح و،   [19]من الماء الحار المقطر المعقم لمدة ساعةمل 50   غرام من مسحوق األوراق في8  نقعتم     

فف ااخذ الر.  Whatman No 1بواسطة ورق ترشيح نوع  ثم حفظ  ،˚م40 باستعمال الفرن بدرجة حرارة شح وج
 . في الثالجة لحين االستعمال

 
  ):Decoction(المستخلص المائي المغليتحضير  -2

رشح و،  [19]  دقيقة 15لمدة  غليمن الماء المقطر المعقم  مل   50األوراق في  غرام من مسحوق8  نقعتم     
  Whatman No 1بواسطة ورق ترشيح نوع 

وجففااخذ الر  .تعمالثم حفظ بالثالجة لحين االس ،˚م 40باستعمال الفرن بدرجة حرارة  شح 
 
 ):Ethanol Extraction ( الكحولي تحضير المستخلص -3
،  [19]ساعة  24ترك لمدة و )%80(مليلتر من الكحول االثيلي 50 غرام من مسحوق األوراق في   8نقع تم       
، ثم ˚م 40وجفف باستعمال الفرن بدرجة حرارة شح ااخذ الر Whatman No 1رشح بواسطة ورق ترشيح نوع و

    .ثالجة لحين االستعمالحفظ بال
   
 طريقة الكشف عن المجاميع والمركبات الفعالة الموجودة في مستخلص أوراق النبات قيد الدراسة: - 4

...ف        ،  [20]وفقا لطريقة   , Dragendroff reagentتم الكشف عن القلويدات باستخدام كاشف دراكن
استخدم كاشف بايوريت للكشف عن  [21]ات بحسب  طريقة وكشف عن البروتينات ، الفينوالت والفالفونويد

) باستخدام (Flavonoidsكلوريد الحديديك للكشف عن الفينوالت وكشف عن الفالفونويدات   1%البروتينات، و
. [22]%. كما تم الكشف عن التانينات  والصابونيات في نفس المستخلصات تبعا لطريقة 10هيدروكسيد البوتاسيوم 

 .[23]كوسيدات فكشف عنها باستخدام كاشف بندكت وحسب طريقة اما الكالي
 
 : المستخلصات المختلفة تراكيز تحضير -5
 مل، 1ملغم/120 تحضير التراكيز التالية  وتم ،  ] [19 ب المستخلص الجاف في المذيب المالئميذا     

يطي على األنواع  المخت لبيانمل ، 1ملغم/240 مل،1ملغم/180  .E. coli، Kle لفة من البكتريا(تأثيرها التثب
pneumonae ، Sal. typhi، Shi. soni،Pro. mirabilus(. 

 
 تحضير اللقاح البكتيري: -6
التي ذكرها       البكتريا المنشطة على وسط  بتنميةوذلك  في تحضير اللقاح البكتيري ، ، [24] استخدمت الطريقة 

Nutrient Agar   عشر مستعمرات من نوع من البكتريا  .ساعة  24 لمدة˚م 37 بدرجة حرارةوحضنها تم نقل 
تحوي  أنبوبة إلىالمستخدمة في التجربة وتحت ظروف التعقيم   Nutrient Brothمل من الوسط الغذائي  5اختبار 

المناسبة لكل نوع من البكتريا بحيث  التخافيف إجراءساعة وبعدها تم 6 - 4لمدة˚م 37 حرارةبدرجة  ت، ثم حضن
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يطي للمستخلصات المحضرة  من -7خلية / مل 107 ×1 با بحدوديد الخاليا الكلي تقريكون عد فحص التاثير التثب
 النبات على البكتريا قيد الدراسة:

التاثير التثبيطي للمستخلصات المحضرة  ) لفحص(Well agar diffusionبالحفر قة االنتشارياستخدمت طر      
) بدل Wells. استخدمت الحفر ( [25] ذة الطريقة كفاءتها وسهولة اجراءهاه تعلى البكتريا قيد الدراسة، واثبت

بعد ان زرعت   Muller Hintoneملم لثقب الوسط  6االقراص الورقية باستعمال ثاقبة فلينية معقمة وبقطر 
 108×1.5  مل من العالق البكتيري الحاوي على  0.1االوساط بالبكتريا المذكورة اعالة بطريقة التخطيط بمقدار

من كل تركيز من المستخلص النباتي في الحفر  مل  0.1خلية / مل بالمقارنة مع محلول مكفرالند . تم وضع 
ساعة ،  24مئوي ولمدة  37 واستخدم الماء المقطر كسيطرة سالبة ثم وضعت االطباق في الحاضنة بدرجة حرارة

 هذهلثالث مكررات  وعملت،  القراءتينخذ معدل اثم  وأفقيامنطقة التثبيط عموديا  قطر بعدها سجلت النتائج بقياس
 التجربة.

 
الاالي:-8 ليل االح  التح
وتم تحليلها احصائيا باستخدام جدول اجريت التجربة باستخدام التصميم الالالالاالي الكامل وبثالث مكررات       

قياسي.± للمتوسط (ANOVA)تحليل التباين  الخطأ ال
 

 النتائج والمناقالال:
يائي عن المركبات والمجاميع الفعالة في مستخلص نبات 1) الجدول رقم ( يبين         نتائج الكشف األولي الكيم

 وهي ، اغلب المركبات الفعالة التي تم الكشف عنهاعلى  الغرب ، حيث اظهرت النتائج احتواء أوراق النبات
 التانينات ، )(Polyphenolsالبولي فينول  ،) Alkaloidsويدات(لالق ) ،Flavonoidsالفالفونويدات (

Tannins) (، الكاليكوسيدات )Glycosides (، ) الصابونياتSaponions(  والبروتينات(Proteins) . أما
يطي لمستخلص الماء الحار ألوراق النبات في تثبيط افقد 2) الجدول رقم (  ، البكتيريالنمو وضح التأثير  التثب

يطي أظهرت النتائج اعلى  فقد كانتنوع البكتريا والتركيز المستخدم . اعتمادا على لبكتريال تباينا في تاثيرها التثب
مائي الحار(  ، تليها )ملم26 ( بمنطقة تثبيط بلغت E. coliبكتريا مل) في نمو \ملغم240 فعالية تثبيطية للمستخلص ال

Sal. typhi ملم22 ( بمنطقة تثبيط بلغت( ثم Shi. soni  وال  Kle. Pneumanaeبلغت يطبمنطقة تثب )ملم 12( 
بب إلى طبيعة الجدار ) ملم8 (التي وصل قطر منطقة التثبيط  Pro. mirabilus ثم بكتريا ال قد يعود الس

يطي لمستخلص اليمثل ف )3الجدول رقم (أما  .] [26ه ) واختالف نفاذيتOuter membraneالخلوي( تأثير التثب
يطي تجاه نمو البكتريا/ ملغم 240 هيزأظهرت النتائج إن المستخلص الذي ترك الماء المغلي ،     مل أعلى تأثير تثب

Shi. Soniملم  22( بلغت تثبيط بمنطقة( ،Pro. mirabilus   بمنطقة تثبيط) ملم18( ،    Sal. Typhi  بمنطقة
ومن خالل  ،ملم)  8( بمنطقة تثبيط Kle. Pneumonae  و )ملم  (12بمنطقة تثبيط  E.coli ،  )ملم 14( تثبيط

بب إلى تأال ر بعض ثنتائج نالحظ إن التأثير التثبيطي للماء المغلي اقل مما هو علية في الماء الحار وقد يعود الس
أما  [19] . مئوي وخاصة المواد البروتينية 100  وعدم تحملها درجة حرارة  انالمواد الفعالة ألوراق النبات بالغلي

اظهر المستخلص  فقدوراق النبات على البكتريا قيد الدراسة يوضح تأثير المستخلص الكحولي ألف 4)الجدول رقم (
 .Sal. Typhi ، Shi .soni ،Pro مل أفضل فعالية تثبيطية تجاه نمو البكتريا / ملغم 240 الذي تركيزه 
Mirabilus  ملم 14( بلغت،حيث( اما لكل منهم ، Kle. Pneumonae   بلغت منطقة التثبيط فقد)و )ملم 12  

E.coli )4 يتفق مااقل من المستخلص المائي وهذا  المستخلص الكحولي . نالحظ من خالل النتائج ان فعاليه )لمم 
بب يعود إلى وال،     [27]اآلآلآلينالباحثين  مع مما علية  أعلىبنسبة  في الماءعلى الذوبان  المواد الفعالة  قابليةس

ية التثبيطية لمستخلص أوراق النبات تعود إلى وجود إن الفعال ، من فعالية المستخلص المائي مما يزيد في الكحول
التي  على تمزيق األغشية الخلوية عن طريق تكوين معقدات مع البروتينات الخارجة  تعرف بقدرتهاالفالفونات 

 ةتنشيط اإلنزيمات المسؤولة عن التفاعالت االيضية االساسي تزيد منالفينوالت كما ان  ، [28]فيهاتواجدة الم
صص مع البروتينات مما يؤدي إلى مسخبتداخلها  ) ومن ثم عدم قدرة البكتريا Protein denaturation( ها.المتخ

اظهرت  .[30]وتثبيط نموها لخاليا البكتريا DNAبالتداخل مع ال  القلويدات تقوم  ماك .[29]على االستمرار بالنمو
 .)(p<0.01  قات معنوية واضحة لجميع المستخلصاتونتائج الدراسات اإلحصائية فر

العلمية المختلفة وخصوصا تلك الصادرة من منظمة  نتائج البحث الحالي استجابة للتوصيات والمقاالت تأتي   
بحثي من اجل زيادة مجاالت  (World Health Organization )الصحة العالمية والتي تدعو الى تكثيف الجهد ال

 ها العالي من المركبات الفعالة حياتياال وذلك لمحتواستخدام وتطبيق النباتات الطبية كمصادر للطب البدي
(Bioactive)  الصيدالنية. أهميتهاب العلمية ركد التجاؤت ، والتي  
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شف االستداللية في مستخلص أوراق  (1) جدول رقم  نتائج الكشف عن المركبات والمجاميع الفعالة بواسطة الكوا
 .(بمختلف الطرائق)نبات الغرب

مستخلص اوراق القوغ  دليل الكاشف لكاشف المستخدما المركب الفعال
 الفراتي

 اصفرظهور راسب  هيدروكسيد الصوديوم Flavonoidsالفالفونات 
 غامق

+ 

 + راسب بني كاشف دراكندروف Alkaloidsالقلويدات 

 فينول البولي
Polyphenols 

اخضر ظهور لون  %1كلوريد الحديديك 
 مزرق

+ 

 Tanninsالتانينات
 

رصاص خالت ا ظهور راسب ابيض  %1ل
 هالمي القوام

+ 

 + ظهور راسب احمر كاشف بندكت Glycosidesالكاليكوسيدات

 + رغوة كثيفة لمدة ساعة رج المستخلص المائي Saponinsالصابونيات

 + ظهور لون بنفسجي كاشف بايوريت Proteinsالبروتينات

 الدالة االالية
pH 

ل الماء الحا ر  محلو
5.3 

 ء المغليمحلول الما
5.5 

 المحلول االيثانولي
5.5 

ل وجود المادة المراد الكشف عنها  .+ تمث
 

دول رقم أقطار مناطق التثبيط لنمو البكتريا المعاملة بتراكيز مختلفة من مستخصل  الماء الحوراقأل را   (2 )ج
 نبات الغرب لمدة ساعة.
 قطر منطقة التثبيط/ملم

 
 240ملغم /مل
Mean±SE 

 
 180ملغم/مل
Mean±SE 

 
 120ملغم/مل
Mean±SE 

 
Control 

Mean±SE 

 
 التركيز

 اسم البكتريا

26.0±1.06 22.0±0.94 14.0±0.73 0.0 Escherichia coli 
12.0±1.0 8.0±0.38 6.0±0.63 0.0 Klebsielal pneumonae 
22.0±0.4 16.0±0.44 8.0±0.86 0.0 Salmonella typhi 
12.0±1.0 12.0±0.32 8.0±0.94 0.0 Shigella soni 
8.0±.93 6.0±0.48 4.0±0.99 0.0 Protus mirabilus 

 
  15 لمدة المغلي   الماء أقطار مناطق التثبيط لنمو البكتريا المعاملة بتراكيز مختلفة من مستخلص  (3)جدول رقم

 دقيقة ألوران  قبات الغرب.
 قطر منطقة التثبيط/ملم

 
 240مغلم /مل
Mean±SE 

 
 180ملغم/مل
Mean±SE 

 
 120مل ملغم/
Mean±SE 

 
Control 

Mean±SE 
 

 
 التركيز

 اسم البكتريا

12.0±0.55 8.0±0.53 6.0±1.03 0.0 Escherichia coli 
8.0±0.82 6.0±0.79 4.0±0.63 0.0 Klebsielal 

pneumonae 
14.0±0.58 12.0±0.65 6.0±0.14 0.0 Salmonella typhi 
22.0±0.77 16.0±0.61 12.0±0.37 0.0 Shigella soni 
18.0±0.67 12.0±0.38 10.0±0.25 0.0 Protus mirabilus 
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ثيلي ألقارو      (4)جدول رقم ول اال أقطار مناطق التثبيط لنمو البكتريا المعاملة بتراكيز مختلفة من مستخلص الكح
 ساعة. 24 نبات الغرب لمدة

 قطر منطقة التثبيط/ملم
 

 240مغلم /مل
Mean±SE 

 
 180ملغم/مل
Mean±SE 

 
 120ملغم/مل
Mean±SE 

 
Control 

Mean±SE 

 
 التركيز

 اسم البكتريا
4.0±0.36 2.0±0.56 2.0±0.33 0.0 Escherichia coli 
12.0±0.40 6.0±0.36 2.0±0.46 0.0 Klebsielal 

pneumonae 
14.0±0.29 4.0±0.40 2.0±0.39 0.0 Salmonella typhi 
14.0±0.30 4.0±0.30 2.0±0.41 0.0 Shigella soni 
14.0±0.64 10.0±0.42 4.0±0.30 0.0 Protus mirabilus 

 
 

 االستنتاجات:
..ت-1 نبات الغرب فعالية تثبيطية لنمو البكتريا المرضية خارج جسم الكائن  أوراقجميع مستخلصات  أظ

 ).الزراعية األوساطالحي(
 .المرضية ترياتجاه نمو البك أكثر فعالية تثبيطية ان لمستخلص الماء الحار لمدة ساعة-2

 التوصيات
 المجهرية. األحياءمن  أخرى أنواعنبات الغرب على  أوراقاختبار فعالية مستخلص -1
دة تاثيرها على االحياء المجهرية اجراء المزيد من الدراسات واسالالالال المواد الفعالة منها وعزلها وتنقيتها لزيا-2

 HPLCباستخدام الطرق الحديثة مثل 
لحياجراء التجارب ل-3  .HPLCباستخدام الطرق الحديثة مثل  لفعالية التثبيطية للمستخلصات داخل جسم الكائن ا
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