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  فضيلة عبد الرضا غلوم  اســم الباحـث
  التأثير المضاد للميكروبات لبعض النباتات واألعشاب  عـنـوان البحث
  المنوفية  جـامـعــــة
  االقتصاد المنزلى  كـلـيـــــة
  التغذية وعلوم األطعمة   قـســــــم
  )م٢٠٠٨ (الدكتوراه  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تم فى هذه الدراسة تقدير النشاط المضاد للميكروبات لبعض األعشاب 

حصى البان، المرمرية، البردقوش، (والنباتات فى الصورة الجافة وزيوتها 
، ١,٢، ٠,٨، ٠,٤، ٠(ومخالطيهم معا بتركيزات مختلفة ) الشيكوريا، البوص

وكذلك تم اختيار أفضل النتائج المتحصل .  السائلةلتر فى البيئة/  جرام ١,٦
عليها لألعشاب والنباتات فى الصورة الجافة وزيوتها فى بعض منتجات 

وتقدير التركيب الكيماوى والتأثير المثبط لمخلوط األعشاب ). السجق(اللحوم 
والنباتات على بعض الميكروبات المرضية وبعض الخصائص الطبيعية 

.  شهور٦م لمدة ١٨-لسجق أثناء التخزين بالتجميد على والتقييم الحسى ل
كذلك تم تقدير والتعرف عليها المركبات الفينولية المتواجدة فى األعشاب 

  .والنباتات المختبرة
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  منهج الدراسة
  -:استخدمت الباحثة األساليب اآلتية 

 . األساليب الميكروبيولوجية .١

 .األساليب التحليلية .٢

 التحليل الفيزيائي .٣

 حليل البيوكيميائيالت .٤

  .التحليل اإلحصائي .٥
  

  استنتاجات الدراسة
حيث أن .  تأثير التوابل الجافة المضاد لنشاط الميكروبات فى البيئة السائلة-١

 و ٠,٤أعلى نسبة تثبيط لحصى البان فى الصورة الجافة باستخدام تركيز 
  بينما أقل نسبة تثبيطStaphylococcus aureusكانت مع ميكروب % ٠,٨

وقد كان أعلى تثبيط لمخلوط . Escherichia coliكانت مع ميكروب 
كان مع ميكروب % ٠,٨ و ٠,٤األعشاب والنباتات الجافة بتركيز 

Staphylococcus aureus بينما كان أقل نسبة تثبيط مع ميكروب 
Escherichia coli.   

من النتائج المتحصل عليها يمكن القول بأن أعلي نسبة تثبيط للميكروبات 
  .اب والنباتاتشعلمختبرة كانت باستخدام مخلوط األا

 تأثير زيوت األعشاب والنباتات المضاد لنشاط الميكروبات فى البيئة -٢
لكال من ميكروب %) ١٠٠(حيث حدث تثبيط كامل : السائلة 

Escherichia coliو  cereu Staphylococcus aureus, Bacillus  باستخدام
من زيت حصى البان، وأن استخدام زيت حصى البان % ١,٦تركيز 
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مع %) ٩٩,٩٩، %٩٩,٩٨(أعطت أعلى نسبة تثبيط % ١,٦بتركيز 
 بينما أقل نسبة تثبيط Candida albicans و Aspergillus nigerميكروب 

ن زيت حصى م% ٠,٤باستخدام تركيز % ٩٩,٧٢ و ٩٩,٨٥كانت 
  .البان

زيت األعشاب  من النتائج المتحصل عليها يمكن القول بأن مخلوط 
النباتات له قدرة علي التنشيط أعلي من مخلوط األعشاب و النباتات و

  .الجافة
 التركيب الكيماوى للسجق الطازج فى وجود أو عدم وجود األعشاب -٣

ات سجق الكنترول لوحظ من التركيب الكيماوى للسجق أن عين: والنباتات
كانت عالية فى نسبة الرطوبة والبروتين ) بدون أعشاب أو نباتات(

والرماد والكربوهيدرات على أساس الوزن الجاف، بينما السجق المضاف 
إليه األعشاب والنباتات فى الصورة الجافة كان مرتفعا فى نسبة األلياف 

  .والطاقة
مضاف إليه مخلوط األعشاب سجق الوفي النهاية يمكن القول بأن عينات ال

النباتات في صورة زيت كانت أفضل نسيبا من تلك العينات المضاف إليها و
  .مخلوط األعشاب و النباتات في الصورة الجافة


