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  الخالصة

ن المست           واع م ة ان ي ثالث ة ف ات الفعال ن المركب ة م ات المیرمی وى اوراق نب ي درس محت ات وھ خلص
ذه        ي ھ ة ف ر المعدنی ض العناص ود بع ن وج ًال ع ولي فض ار والكح ائي الح ارد والم ائي الب تخلص الم المس
ل         ز لك ة تراكی ة ثالث ار قابلی م اختب ذه االوراق. ت یة لھ ات االساس ة للمكون ب المئوی ذلك النس ة وك ات الثالث المستخلص

ي (    ات وھ ذه المستخلص ن ھ وع م یط  ١٥% و ١٠% و ٥ن ي تثب ة    % ) ف ات الممرض ن الفطری اس م ة اجن ثالث
ر    و الفط یط نم ى تثب ة عل ة قابلی ات الثالث ائج ان للمستخلص ت النت د بین ات. وق د ان   Fusarium solani للنب ووج

ز     ار بتركی ائي الح تخلص الم ولي         ١٥المس تخلص الكح ان المس ا ك ري، بینم وع الفط ذا الن ًا لھ ر تثبیط % االكث
ز  ر    ٥بتركی ًا للفط ر تثبیط ر         Rhizoctonia solani% االكث و الفط أثر نم م یت ین ل ي ح  Alternariaف

alternate  . كثیرًا باالنواع الثالثة من المستخلصات  

  مفتاح الكلمة : نبات المیرمیة ، الصابونیات ، الراتبجات، القلویدات
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Abstract 

     This study was conducted to find out the active compounds in three kinds of crude extract 
of sage leaves, which are cold water, hot water and alcoholic extracts in addition to determine 
minerals concentrations in these three extracts as well as the percentage of the essential 
components.  The inhibitory effects of three concentrations :( 5%, 10% and 15%) for each 
extract against three plants pathogenic fungi were tested in vitro. The results showed that all 
extracts under study have the ability to inhibit the growth of Fusarium solani. Hot water 
extract at concentration 15% was the most inhibited for this fungus, while alcoholic extract 
with 5% was the most inhibited for Rhizoctonia solani. The growth of Alternaria alternate 
showed low affecte against all concentration of the three extracts.  

Key word : Salvia officinalis, Saponins, Resins, Alkaloids  

  



  ٧/٥/٢٠١٢- ٦  وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم جامعة دیالى 
  

 

 Salvia officinalis(استخالص بعض المركبات الفعالة والمعدنیة من أوراق نبات المیرمیة 

 ودراسة التأثیر التثبیطي ضد بعض الفطریات الممرضة للنبات ) 

  مؤید صبري شوكت، نجوى شھاب احمد، علي صبیح عبد االمیر،  واثق عباس الدراغي 

 

 

310Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

 المقدمة

ان الضغط المتزاید على انتاج الغذاء لیلبي الحاجة المتزایدة من الطلب علیھ یحتاج الى حمایتھ من االفات المختلفة التي 
لكن االستعمال العشوائي للمواد الكیمیائیة تصیبھ. ان استخدام المبیدات للقضاء على ھذه الممرضات ھو امر محتوم، 

ریة ادى الى ظھور العدید من التاثیرات البایولوجیة غیر المرغوبة لالنسان والحیوان الزراعیة وخصوصا المبیدات الفط
). ونظرًا لالھتمام المتزاید حول المخاطر الناتجة من استعمال المبیدات، فأن ١،٢( وخصوصًا حاالت االصابة بالسرطان

، ولذلك كان النباتیة خالل العقدین االخیرین اھتمامًا كبیرًا یَركز حالیًا حول ایجاد طرق بدیلة للسیطرة على الممرضات
التركیز على تطویر المبیدات الحیویة كاداة للسیطرة على االفات في السنوات الحالیة واحدى ھذه المصادر والتي تمثل 

ن مقبولة ولذلك فأن المستخلصات النباتیة االوسیلة قویة وحدیثة للمبیدات ھي المنتجات الطبیعیة المنتجة من قبل النباتات 
  )3،٤ بصورة واسعة كوسیلة بدیلة مھمة للمبیدات الصناعیة.(

اظھرت العدید من الدراسات السابقة اظھرت قابلیة الكثیر من المستخلصات النباتیة على تثبیط الفطریات  الممرضة للنبات 
زبرة و الكمون والبنبرو الثوم و الكرفس و الك Parathenium hysterophorusمثل مستخلصات نبات الحمص و 

  )٩،٨،٧،٦،٥والجزر والجت والحبة الحلوة والنعناع والسماق والحلبة والیوكالبتوز. (

ولقد  من اقدم االعشاب الطبیة وھو مذكور في كل الكتب الطبیة في روما القدیمة Salvia officinalisیعد نبات المیرمیة 
التي تعني  officinalis أي الحفاظ على الحیاة، و to saveعني التي ت Salvareتسمیة المرمیة من اللفظة الالتینیة  جاءت 

والتي تشیر إلى الخصائص الطبیة التي یمتلكھا ھذا النبات التي قد ال تتواجد في غیره من النباتات، ویصل إرتفاع  طبي
لفة ما بین األبیض و سنتیمتر ولھ أوراق ذات لون مائل إلى الفضي المخضر ، وأزھاره ذات ألوان مخت ٦٠النبات إلى نحو 

ویتواجد نبات المرمیة بشكل بري ومستزرع  ویزھر النبات في فصل الربیع )،1كما یظھر في الشكل (األزرق و الوردي 
  .  )١٢،١١،١٠(ھو من النباتات الواسعة اإلنتشار في مختلف بلدان العالم ومنھا العراقو

  یة الخام لتثبیط الفطریات الممرضة للنبات.ان الھدف من ھذا البحث ھو دراسة قابلیة مستخلص المیرم

 

 

 

 

 

 

)١٢() نبات المیرمیة١الشكل (  
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  المواد وطرق العمل

  جمع العینات

ودة من        وائب الموج ع الش جمعت عینات من اوراق نبات المیرمیھ  المحلي المتواجد في أسواق بغداد وتم التخلص من جمی
اني       أوراق وسیقان نباتات اخرى بعدھا جففت األور ي قن ت ف اق وسحقت جیدا للحصول على مسحوق خشن متجانس وحفظ

  زجاجیة في درجة حرارة الغرفة لحین االستعمال.

  االستخالص المائي البارد

عة     ٥٠وزن اجي س ي دورق زج ع ف ھ  ووض حوق أوراق المیرمی ن مس ھ   ١غرام م ر وأضیف ل ر  ٥٠٠لت اء مقط ر م ملیلت
  سي، رشح المزیج ثم جمع الرائق وركز باستعمال جھاز المبخر الدوار.ساعة على المازج المغناطی ٢٤وترك لمدة 

  االستخالص المائي الحار

ي      ٥٠٠لتر وأضیف لھ  ١غرام من مسحوق أوراق المیرمیھ  ووضع في دورق زجاجي سعة ٥٠وزن اء مقطر مغل ر م ملیلت
مع الرائق وركز باستعمال جھاز المبخر  ساعة على المازج المغناطیسي، رشح المزیج ثم ج ٢٤) دقائق وترك لمدة ١٠لمدة (

  الدوار.

 االستخالص الكحولي

ھ     ٥٠وزن    یف الی حوق األوراق وأض ن مس رام م ي    ٥٠٠غ ول اثیل ل كح دة  ٧٠م رك لم ازج           ٢٤% وت ى الم اعة عل س
  المغناطیسي، رشح المزیج ثم جمع الرائق وركز باستعمال جھاز المبخر الدوار.

  المكونات الفعالة في مستخلص اوراق المیرمیة الكشف الكیمیائي عن بعض 

  :  (Tannins)الكشف عن التانینات 

ب  ١قّسم المستخلص الى جزئین أضیف للجزء األول محلول  % خالت الرصاص لالستدالل على وجود التانیات بظھور راس
ود  % كلورید الحدیدیك اذ یدل ظھور ا١ھالمي القوام ، فیما أضیف للجزء الثاني منھ محلول  للون االخضر المزرق على وج

  التانینات.

  : Saponins)( الكشف عن الصابونینات  

ى        ٥أضیف  ھ   ال ائي لمسحوق اوراق المیرمی ك ، ویشیر        ٣-١ملیلتر من المستخلص الم د الزئبقی ول كلوری ر من محل ملیلت
  ظھور راسب ابیض الى أیجابیة الكشف. 

 ): Resins( الكشف عن الراتنجات

ي         ٥% الى  ٩٥لیلتر من الكحول االثیلي م ٥٠اضیف    ائي یغل ام م ي حم رك ف د ان ت ھ  ، وبع غم من مسحوق نبات المیرمی
واد           ١٠٠لمدة دقیقتین رشح ثم اضیف للراشح  ود الم ى وج دروكلوریك إذ استدل عل اء مقطر محمض بحامض الھی ملیلتر م

  )١٣الراتنجیة بظھور عكاره. (
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  ) :Alkaloids( الكشف عن القلویدات

د رّج  Marquis Reagentمل من كاشف ماركیز ٢ مل من مستخلص االوراق في أنبوبة اختبار وأضیف إلیھ3 وضع  ،وعن
  )١٤(األنبوبة ّتكون لونًا رصاصیًا محببًا داًال على وجود القلویدات .

 :  (Glycosides) الكشف عن الكالیكوسیدات

ن كاش     رات م ھ قط یف الی تخلص واض ن المس ین م م مع ذ حج ود   اخ ى وج ل عل جي دلی ون ازرق بنفس ون ل ى ّتك د حت ف كی
  )١٥الكالیكوسیدات.(

  ) : (Coumarins الكشف عن الكومارینات

ول                   ة بمحل یح مرطب ورق ترش ة ب ت االنبوب م غطی ار ث ة أختب ي أنبوب ة ف تخلص اوراق المیرمی ن مس ة م عت كمی وض
عة   ھیدروكسید الصودیوم المخفف ، وضعت في حمام مائي یغلي لبضعة د قائق ، ثم عرضت ورق الترشیح إلى مصدر لألش

  )١٦مخضر براق على وجود الكومارین.( –فوق البنفسجیة ، إذ یدل ظھور لون اصفر 

  :: Flavones)( الكشف عن الفالفونات  

ة (   ول (أ)  بإذاب ي(    ١٠حضر المحل ھ   ف ات المیرمی ن مسحوق نب ي (  ٥٠)غم م ول االثیل ر من الكح ح  ٩٥) ملیلت م رش %)  ث
) ملیلتر من محلول ھیدروكسید ١٠%) الى  (٥٠) ملیلتر من الكحول االثیلي   (١٠محلول . حضر المحلول (ب) بأضافة (ال

ات.                ٥٠البوتاسیوم ( ود الفالفون ى وج ًا اصفرًا داًال عل ھ لون تج عن ولین ین ات متساویة من كل من المحل د مزج كمی %) وعن
)١٧(  

  ) :Steroids(ویدات والستیر) Terpenesالكشف عن التربینات(  

ى       ورم ال ن الكلوروف ل م یف قلی ك         ١أض امض الخلی ن ح رة م ھ قط یف ألی ة وأض تخلص اوراق المیرمی ن مس ر م ملیلیت
ى              anhydride Acetic acidالالمائي( ل عل ي دلی ون البن ون الل ك المركز، إن تك م أضیف قطرة من حامض الكبریتی ) ، ث

ا إ  ات ، أم ى التربین تخلص عل واء المس ى   احت تخلص عل واء المس ى احت ل عل ن دلی ون ازرق داك ّون ل دة تك زیج م رك الم ذا ت
  )١٨الستیرویدات. (

  الكشف عن الزیوت الطیارة 

وق البنفسجیة           10أخذ عة ف ت لألش ك عرض ة وأخذت أوراق ترشیح وشبعت بالراشح.بعد ذل مل من مستخلص اوراق المیرمی
  )١٩د الزیوت الطیارة .(وعند ظھور اللون الوردي البراق فذلك دلیل على وجو

  تقدیر نوعیة ونسبة العناصر المعدنیة

ك و     ٤غم من مسحوق نبات المیرمیھ  ووضع في دورق مخروطي وأضیف لھ  ٠٫٢أخذ ر من حامض الكبریتی ر   ١ملیلت ملیلت
ـي (    ـمام رملــــــ ـى حـــــ ول    Sand Bathمن حامض البیروكلوریك وتم ھضم العینة علـــ دما أصبح المحل ون    )وبع عدیم الل

از        ١٠٠نقل نقال كمیا إلى دورق حجمي سعتھ  ھ بوساطة جھ ة فی درت العناصر المعدنی ملیلتر وأكمل الحجم بالماء المقطر وق
  )٢٠) . ( Atomic Absorption Spectrophotometerمطیاف اإلمتصاص الذري  ( 
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  تقدیر بعض المكونات الكیمیائیة األساسیة

 في البذوراستخالص وتقدیر الزیت الكلي 

ر النفطي   200 لتقدیر الزیت الكلي،وذلك بإضافة  (Soxhlet)استخدم جھاز االستخالص المستمر ة حرارة    مل من االیث بدرج
ساعات،بعدھا ُبخر المذیب باستعمال جھاز  8غم من مسحوق البذور لمدة10حاٍو على  (Thumble)ْم إلى كشتبان  (60-40)

  )٢١للزیت على أساس الوزن الجاف .( المبخر الدوار ،قدرت النسبة المئویة

  تقدیر نسبة الرماد الكلي 

رن الحرق      5 أخذ ي ف ا ف ى   Muffle) (Furnaceغم من مسحوق العینة النباتیة ووضعت في جفنة خزفیة جافة،وتم حرقھ عل
ي مجفف زجا           550حرارة  ة ف ت الجفن دھا ترك اض بع ل للبی ادي المائ ون الرم ى الل رد   ْم  إلى أن تحول النموذج إل ى تب جي حت

  وزنت وقّدرت النسبة المئویة للرماد على أساس الوزن الجاف وكما یأتي :). ٢٢(

  

  

  تقدیر نسبة الرطوبة 

ة حرارة            1.5أخذ  ائي بدرج رن كھرب ي ف ة ساعة ف ى زجاج عت عل ة ووض ة الرطب دة ساعة    م 105غم من األجزاء الھوائی لم
ى    (Desicator)واحدة،بعدھا وضع النموذج في مجفف زجاجي وذج      Silica gelحاٍو عل ك وزن النم د ذل ماص للرطوبة،بع

ائي   رن الكھرب ى الف ھ إل م إعادت اجي،وزن  (Oven)وت ف الزج از المجف ي جھ رى ف رة أخ ع م دھا ُوض اعة أخرى،بع دة س ولم
  حددت نسبة الرطوبة المئویة على وفق القانون اآلتي :.  .)١٣النموذج بعد ذلك وبعد الحصول على وزن ثابت (

  

  النبات   pHتقدیر 

عة 10 تم وزن ھ   100 غرام من المسحوق النباتي ووضع في دورق س ا بوساطة        50 مل وأضیف ل م مزجھ اء مقطر وث مل م
  ).١٣( pH-meterالراشــح بوســاطة جھاز  pHدقائق بعدھا ٌرشح المزیج وتم قیاس10الخّالط لمدة

  تقدیر الكاربوھیدرات الكلي 

ي ( تم تقدیر ا  ك بھضم   ٢٣لكربوھیدرات الكلي حسب ما جاء ف ي              ١٠٠) وذل ھ ف  ٥ملغرام من مسحوق اوراق المیرمی
دروكلوریك (     ر من حامض الھی افة             ٢٫٥ملیلت ول (بإض ة المحل م معادل دة ثالث ساعات ، ت ي لم ائي مغل ام م ي حم اري) ف عی

ى (   ذ المركزي بسرعة         ) مل١٠٠حبیبات من ھیدروكسید الصودیوم) بعدھا أكمل الحجم إل ھ النب اء المقطر وأجري ل ر بالم یلت
ى      ٠٫١) دورة / دقیقة إذ سحب ٢٠٠٠( ار وأكمل الحجم ال اء المقطر.  حضر      ١ملیلتر من العالق إلى أنبوبة اختب ر بالم ملیلت

ت  ) ملی١٫٠و  ٠٫٨،  ٠٫٦، ٠٫٤،  ٠٫٢مایكروغرام / ملیلتر وسحب منھ ( ١٠٠المحلول القیاسي للكلوكوز بتركیز  لتر وأكمل
ا ُاستعمل    ١الحجوم األربعة األولى  الى ( ك         ١) ملیلتر بالماء المقطر ، بینم د ذل ول سیطرة. بع اء المقطر كمحل ر من الم ملیلت



  ٧/٥/٢٠١٢- ٦  وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم جامعة دیالى 
  

 

 Salvia officinalis(استخالص بعض المركبات الفعالة والمعدنیة من أوراق نبات المیرمیة 

 ودراسة التأثیر التثبیطي ضد بعض الفطریات الممرضة للنبات ) 

  مؤید صبري شوكت، نجوى شھاب احمد، علي صبیح عبد االمیر،  واثق عباس الدراغي 

 

 

314Vol: 8 No: 3, July 2012 ISSN: 2222-8373  

دقائق  ١٠%) الى كل أنبوبة مع الرج وبعد ٩٦ملیلتر من حامض الكبریتیك ( ٥%) و ٥ملیلتر من محلول الفینول ( ١اضیف 
ى حر       ائي عل ام م ي حم عت ف دة  o) م٣٠-٢٥ارة(وض وجي         ٢٠لم ول الم د الط اس االمتصاصیة عن دھا قی تم بع ة لی  ٤٩٠دقیق

) وبنفس الطریقة الواردة  ٢الشكل (  نانومتر. وقدرت النسبة المئویة للكاربوھیدرات في النموذج من المنحني القیاسي كما في
  أعاله تم تقدیر النسبة المئویة للكاربوھیدرات في األوراق . 

  

  

  

  

  

  

  ) المنحنى القیاسي لتقدیر الكربوھیدرات2الشكل (

  تأثیر المستخلصات في تثبیط نمو الفطریات المرضیة 

ز من المستخلص وھي        Poisoned Food Techniqueفي ھذه التجربة اعتمدت تقنیة التسمم الغذائي  ة تراكی اذ اخذ ثالث
ى حجم الوسط     ١٥٫٠% و ١٠٫٠% و ٥٫٠( م       %) على اساس حجم المستخلص ال اء المقطر المعق د استخدم الم ذائي وق الغ

ي          PDAللمقارنة. تم اضافة تراكیز المستخلصات المعقمة بالفلترة الى وسط   ب ف دًا وص ط جی اق وخل ي االطب عھ ف ل وض قب
ره   رص قط ل ق م نق لبھ ت د تص اق وبع ة:           ٠٫٨االطب ات التالی زارع الفطری ن م م م  و Alternaria alternateمل

Fusarium solaniو Rhizoctonia solani       ي منتصف ع كل قرص ف (بعمر اسبوع واحد) باستخدلم ثاقب فلیني ووض
ة         اق بدرج م حضنت االطب ة ث ت الدراس م   ٢٥الطبق في ظروف معقمة وبواقع ثالث مكررات لكل معامة ولكل فطر تح م ث

ي م            ري ف زل الفط ول الغ د وص ة بع امالت المختلف ي المع ر ف ل فط و ك دل نم اس مع رى قی ة    ج ى حاف ة ال ة المقارن عامل
  )٢٤الطبق.(

  التحلیل االحصائي 

ة بأستخدام           امالت المختلف ین متوسط المع ة ب ت المقارن ة احصائیًا وتم حللت النتائج الخاصة بتأثیر مستخلص اوراق المیرمی
  )٢٥%.(٥اختبار دنكن عند مستوى 
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 النتائج والمناقشة

دول (  ي المستخلص١یظھر الج ة ف ات الفعال دول ( ) المكون ر الج ین یظھ ي ح ة، ف ات المیرمی ة الوراق نب بة ٢ات الثالث ) نس
 العناصر المعدنیة في ھذه المستخلصات.

  ) المكونات الفعالة في مستخلص اوراق نبات المیرمیة١الجدول (

  

  االستخالص باالیثانول  االستخالص المائي الحار  االستخالص المائي البارد  المركبات الفعالة

  +  +  +  التانینات

  +  +  +  الصابونینات

  +  -  -  الراتنجات

  +  +  +  القلویدات

  +  +  +  الكالیكوسیدات

  +  -  -  الكومارینات

  +  +  +  الفالفونات

  +  +  +  الفینوالت

  +  +  +  التربینات

  +  -  -  السترویدات

  +  +  +  زیوت طیاره
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 ) نسبة العناصر المعدنیة في المستخلص الخام الوراق نبات المیرمیة٢الجدول (

 (Mg/ml)نسبة العناصر  

 الخارصین الرصاص المنغنیز الحدید المستخلص

 0.167 0.543 0.078 0.060 مائي بارد

 0.190 0.396 0.163 0.276 مائي حار

 0.288 0.318 0.155 0.114 كحولي

  

  المكونات الرئیسیة في اوراق نبات المیرمیة 

ى أساس   ٨٤٫٥٩اق نبات المیرمیة  اذ كانت نسبة الرطوبة () فقد بین المكونات الرئیسیة في أور٣أما الجدول ( %) عل
درات (  دھن ( ٦٫٧الوزن الرطب ، في حین كانت نسبة الكاربوھی ي (  ٦%) وال اد الكل ى أساس    ٨%) والرم ا عل %) وجمیعھ

  . ٥٫٢الوزن الجاف .اما الرقم الھیدروجیني فبلغ 

  المیرمیة) : النسب المئویة للمكونات الرئیسیة في نبات ٣الجدول (

I.  النسبة المئویة (%) * المكونات األساسیة 

 الرطوبة 
٨٤٫٥٩ 

  الكاربوھیدرات
8.54 

  الدھن
٦٫٧ 

  الرماد الكلي
٦ 

  الرقم الھیدروجیني
٥٫٢ 

  

 * قدرت المكونات على أساس الوزن الجاف .                       
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  :ة تأثیر مستخلص اوراق نبات المیرمیة على نمو الفطریات الممرض

  

د    اذ یتبین ا   solani .F) تأثیر مستخلص المیرمیة بتراكیزه الثالث عن نمو الفطر ٤یوضح الجدول ( و عن نحسار قطر النم
ة      ٥٫٨٣% في المستخلص المائي الحار والذي بلغ ١٥التركیز  ة السیطرة البالغ ة بمعامل وي     ٨٫٥سم مقارن ارق معن سم وبف

توى   د مس ابین       ٠٫٠٥عن ز م امالت  والتراكی ع المع یط لجمی بة التثب ت نس ات    ٦٫٨٣ – ٦٫١٦وتراوح ت الفروق م وكان س
  ).٢لة السیطرة.كما في الشكل (االحصائیة معنویة مقارنة مع معام

غ        ٣) والشكل (٤عند مالحظة النتائج المدرجة في الجدول ( د بل ذا الفطر ق و لھ سم   ٥٫٧٣سم و   ٥٫٤٣) یظھر ان قطر النم
زین     د التركی ارد عن ائي الب تخلص الم ة المس ة      ١٠% و ٥لمعامل ع معامل ة م د المقارن وي عن ارق معن والي وبف ى الت % عل

ز    ٦٫٩٣ن نالحظ ان المعاملة بالمستخلص المائي الحار قد بلغ قطر النمو ) في حی٨٫٥السیطرة ( غ   ١٠سم للتركی ا بل % بینم
ولي  تخلص الكح ة بالمس د المعامل ز  ٦٫٨٣عن د التركی م عن توى ٥س د مس وي عن ارق معن ة  ٠٫٠٥% وبف ع معامل ة م مقارن

  %.١٥لة السیطرة عند زیادة التركیز الى السیطرة. ونالحظ ان ھناك زیادة في نشاط النمو وبشكل عكسي مقاربا لمعام

ا ،      ا بینھ ر فیم ن الفط وع م ذا الن ثالث لھ ا ال ي تراكیزھ امالت ف بعض المع ف ل ة الطفی ات المعنوی ن االختالف رغم م ى ال عل
 ٨٫٥سم مقارنة مع قراءة السیطرة  ٨٫٣٣-٧ومقارنة مع معاملة السیطرة اال ان نمو الفطر لم یتأثر كثیرا والذي یتراوح بین 

 )٤) والشكل (٦سم لجمیع المعامالت والتراكیز كم یالحظ من الجدول (
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  ): تأثیر التراكیز المختلفة من مستخلصات اوراق نبات المیرمیة في نمو الفطریات الممرضة٤الجدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  * كل رقم في الجدول یمثل معدل ثالث مكررات

 %٥* االرقام التي تحمل نفس االحرف لیس بینھا فروق معنویة حسب اختبار دنكن عند مستوى 

 اقطار نمو الفطریات الممرضة (سنتمیتر)  المعاملة
 

  

 
 التركیز

F. solani R. solani A.alternate 

 A 8.5 A 8.5 A 8.5 سیطرةال

 B 5.43 E 7.10 ED 6.43 %٥ مائي بارد

١٠% 6.16 B 5.73 E 7.76  ED 

١٥% 6.53 B 6.82 D CB 7.06 

 B 7.13 D 8.33 A 6.83 %٥ مائي حار

١٠% 6.13 B 6.93 E 8.03 ABC 

١٥% 5.83 B 7.20 CD 8.23 ABC 

 B 6.83 D 8.00 ABC 6.56 %٥ كحولي

١٠% 6.63 B 7.83 BC 7.63  ABC 

١٥% 6.66 B 8.33 AB CD 7.00 
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             فطریات الممرضةالتخلص نبات المیرمیة في نمو): تأثیر مس٢الشكل (

  

E 

C 

D 

H 

A 

F 

G I 

B A 
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A معاملة السیطرة للفطر :F. solani  

B: ١٥الحار بتركیز  معاملة المستخلص المائي%  

C ١٠: معاملة المستخلص المائي البارد بتركیز%  

D:  معاملة السیطرة للفطرR. solani 

E:  ٥معاملة المستخلص المائي البارد بتركیز%  

F :١٠الحار بتركیز  عاملة المستخلص المائيم%  

G:  معاملة السیطرة للفطرA.alternate 

H : ١٠معاملة المستخلص المائي البارد بتركیز% 

I  : ١٥معاملة المستخلص الكحولي بتركیز% 

والت والكال       دات والفین ل القلوی ة مث ة المختلف ات الفعال یكوسیدات ذات  وسبب تأثیر المستخلص الخام ھو احتواءه على المركب
  .التأثیر المثبط لنمو العدید من االحیاء المجھریة المرضیة ومنھا الفطریات تحت الدراسة

ات            ل التربین ًا مث ة بایولوجی واد الفعال د من الم ى العدی ة عل اذ اظھرت العدید من الدراسات السابقة احتواء مستخلص المیرمی
ادة       ل م واع مث ى عدة ان ون عل  Betulinic acidو  Betulinو  Ursolic acidو  Oleanolic acidو  Apiananeالتي تك

ا    Uvoalو یط بكتری ي تثب ة ف ة بایولوجی ات فعالی ذه المركب د ان لھ ا  Streptococcus pneumoniaووج ذلك بكتری وك
Staphylococcus aureus  المقاومة للمثیلیسین باالضافة الى بكتریاEnterococci  ٢٦،٢٧(المقاومة للفانكومایسین(  

ل          یة مث وت االساس واع الزی ن ان دة م واع عدی ى ان ة عل تخلص المیرمی وي مس ا یحت كم
Camphor,Viridiflorol,Borneol,Linalool    ل ة مث  Escherichiaوالتي لھا فعالیة بایولوجیة في تثبیط انواع بكتیری

coli,Sarcinia lutea,Salmonella typhimurium )٢٨،٢٩( 

ى   باالضافة الى ذلك یحتوي مستخل  ة عل وي          Caffeic acidص المیرمی ذلك یحت ددة، وك والت المتع وع من الفین و ن ذي ھ ال
ادة     ل م ات مث د من        Quercetin Apigenen,Luteolin,Salvigeninالمستخلص على الفالفون ا العدی واد لھ ذه الم وكل ھ

  )١٠،٣٠،٣١،٣٢،٣٣ ( الفعالیات البایولوجیة. 

ات من   إن أھمیة التانینات تكمن في كونھا مصدر  للطاقة یستھلكھ النبات في عملیات األیض الحیوي كما أنھا تحمي النب
ات  (       ة أجزاء النب ي كاف  ٣٤الحشرات والفطریات الضارة فتساعد على نمو النبات طبیعیا أما الفالفونات ومشتقاتھا فتوجد ف

 ( 

دور    وم ب ات إذ تق وم        و من المعروف أن الكالیكوسیدات تلعب دورا مھما في حیاة النب ا تق و، كم ة النم ي عملی تنظیمي ف
ة مطھرة    ٣٥بدور وقائي لحفظ حیاة النبات ضد بعض اآلفات والحشرات التي تصیبھ   ( ا فعالی ) ومن فوائد الراتنجات أن لھ
  )٣٦قویة وصفات طبیة أخرى كما في نبات الصبار الذي یستعمل كمادة ملینة( 
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د  لقد اظھرت العدید من الدراسات السابقة قابلیة م ستخلص نبات المیرمیة الخام في تثبیط العدید من االحیاء المجھریة؛ اذ وج
 )٣٧( Saccharomyces cerevisaeان لمستخلص المیرمیة االیثانولي فعالیة تثبیطیة لخمیرة 

ا   في حین وجد ان للمستخلص المائي واالیثانولي والمیثانولي والفینولي  واع البكتری ل   فعالیة تثبیطیة للعدید من ان المرضیة مث
E.coli,S.aureus,S.typhi,Proteus mirabilis,Enterococcus sp.   )ائي       )٣٨ ذلك وجد ان للمستخلص الم وك

ل       ات مث ض الفطری د بع ة ض ة تثبیطی ة فعالی ات المیرمی  Trichophyton و Microsporum canisلنب
mentagrophytes  و Trichophyton violaceum)٣٩(.  
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