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 الملخص
راق نبات استخلص الزيت العطري ألو .  2018  أيارو   2017  الدراسة في الفترة الواقعة بين آذار  أجريت هذه

وتم   ،كل الثمار بطريقة التقطير المائيوتش  اإلزهارمرحلتي    خاللوالنبك  حلب  مدينتي    الغار المجموعة من
 .GC/MSالكروماتوغرافيا الغازية المرتبط بمطياف الكتلة  جهاز  تحديد التركيب الكيميائي للزيت باستخدام  

، Pseudomonas aeruginosa :وحددت فعاليته المضادة للميكروبات تجاه أربعة أنواع من البكتيريا
Escherichia coli وKlepsiella pneumoniae (سالبة  )ولصبغة غرامStaphylococcus 

aureus  باستخدام تراكيز مختلفة متدرجة من الزيت  ،باعتماد طريقة التخفيفلصبغة غرام( )موجبة
القاتل  األدنى والتركيز  (MIC)المثبط األدنى وتم تحديد التركيز . ملمكرولتر/ 100إلى  1تراوحت بين 

(MBC)  1.8في كال الزيتين هو    لرئيسلى أن المركب اإ   نتائجلا. أشارت Cinole    مركبات باإلضافة الى
. امتلك الزيت المستخلص  Sabinene, α-pinene, β-pinene, Delta carene هي: ة أخرى رئيس

األنواع معظم تجاه ثمار فعالية حيوية أعلى مقارنة مع الزيت المستخلص في مرحلة اإل اإلزهارفي مرحلة 
لى  إباإلضافة  الذي أبدى مقاومة عند أعلى التراكيز المستخدمة. P. aeruginosa النوع ية عدا البكتير 
 .النبكعينات مع  حلب مقارنة   الناتج من عينات زيتلالفعالية ل ارتفاع

 التركيب الكيميائي، ، الموجبة لصبغة غرام بكترياالالزيت العطري، التقطير المائي،  مفتاحية:الكلمات ال
 .، الغارللبكتيريا  المضادة الفعالية

: المقدمة  
بيولوجيا ، اهتماما  خاصا  من قبل الباحثين في مجال صحة  القت المركبات الطبيعية المستخلصة من النباتات، مثل الجزيئات النشطة 

دون على  % من سكان العالم يعتم80ن أكثر من إالصحة العالمية ف لمنظمة وفقا  و   (Ratiba and Mohamed, 2016).اإلنسان
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 مركبات النشطة بيولوجيا  بال  غنيا    يوت العطرية مصدرا  الز   د  وتع  .(Vital and Rivera, 2009)  تهم الصحيةالطب التقليدي لحاجات رعاي
نتيجة لذلك، كان من  الزيوت العطرية. والسيماالخصائص الحيوية لمستخلصات النباتات العطرية  زاد االهتمام بدراسة. لذلك )حيويا (

للبكتيريا العتمادها كمضادات التي تمتلك خصائص مضادة  و متنوعة من المركبات النباتية في هذه الزيوت    طقي التوقع بوجود مجموعةالمن
لحيوية التجارية نتيجة الستخدام تلك  اكتساب البكتيريا الممرضة مقاومة ضد المضادات ا  ذلك بعد ازدادت أهمية قد و  حيوية محتملة.

 بدائل آمنة لها لمواجهة صفة المقاومة.  إليجاددفع الباحثين  وهذا ما ،بشكل مفرط المضادات
)غالية،   تعد سورية واحدة من المناطق الغنية باألصول البرية لكثير من النباتات الطبية والعطرية والتي يتعرض بعضها لخطر االنقراض

التي تضم العديد من   Lauraceaeي ينتمي للفصيلة الغارية من أهم هذه األنواع النباتية والذ .Laurus nobilis Lالغار د. ويع(1998
، تنتشر شجيرة (Sampson and Jespersen, 1963)النباتات الطبية والعطرية، وينمو هذا النبات على هيئة شجيرة دائمة الخضرة 

يات المتحدة في الوال بشكل واسعتستخدم و  ،منه قسم الجنوبيوخاصة في ال الغار بشكل بري في معظم دول حوض البحر المتوسط
 ،سبانياإو  ،البرتغالو  ،المغربو  ،والجزائر ،اقها تجاريا  في تركيااألميركية وأوروبا كنباتات للزينة، وتزرع لالستفادة من الزيت العطري ألور 

ناطق البرية في الجبال الساحلية في م  في حالتهاوتوجد في سورية    .(Özcan and Chalghatm, 2005)والمكسيك    ،فرنساو   ،إيطالياو 
 تزيينيه مهمةمتلك مواصفات  تإذ  األغراض،    ةمتعدد  ابأنهتمتاز  .  (Mouterd, 1966)  جوبة برغال والنبي يونس وشمال الالذقية وكسب

الغار طبيا  لعالج  أوراق ، كما تستخدم(2007)شلبي وآخرون، كقابليتها للقص والتشكيل إضافة إلى شكلها الجميل ورائحتها العطرية 
،  (2005)شوفالييه،  ، ويستعمل زيته بشكل رئيس بعد تخفيفه بزيت الزيتون لتدليك العضالت والمفاصل  اض الجهاز الهضميالعديد من أمر 

صابون الغار الحلبي. ونظرا  للقيمة االقتصادية لزيته العطري فقد ازداد الطلب العالمي على أوراقه إلى ما يزيد وكذلك في صناعة 
   .(Adriano, 2006) طن سنويا   3000عن

لزيته  الرئيسأغلب الدراساااااات بأن المركب وقد أظهرت   ،للغارحول التركيب الكيميائي للزيت العطري   العالمية من الدراساااااات  يوجد عديد
-sabinene ،α-pinene،linalool،α :عدة مركبات رئيساااااااااااة أخرى مثللى  إباإلضاااااااااااافة  بتراكيز مختلفة  cinole 1.8هو  العطري 

terpinyl acetate ،β-pinene  ،methyl eugenol ،carene ،trans-ocimene ،cis-ocimene ،trans-
caryophyllene والعادياد من المركباات الثاانوياة (Chahal et al., 2017).  تركياب الزيات العطري للغاار على العاامال الوراثي  عتمادي
عن  االرتفاعو   ،(Jemâa, 2012) الجغرافية  نطقةوالم،  (Milos et al., 2001)  رطوبةبعوامل عديدة مثل الحرارة وال للنبات، كما يتأثر

 .((Sellami et al., 2011 طريقة التجفيفو  ،((Ben jemaa et al., 2011 سطح البحر
عديد من األبحاث العلمية الحديثة إلى التأثير الحيوي الفعال للزيوت العطرية المستخلصة من النباتات العطرية ال أشارت نتائج

(Dadalioglu and Evrendilek, 2004, Adwan and Mhanna, 2008, Keskin et al., 2010).   ومنها زيت الغار الذي
 ,Al-Hadi) مقارنة بزيت النعناع ألمراض اإلنسان السالالت البكتيرية المسببةأظهر قدرة تثبيطية عالية على نمو مجموعة واسعة من 

ية الشائعة زيوت المستخلصة من أوراق بعض النباتات الطبية العطر أجريت في الجزائر دراسة للفعالية التثبيطية لبعض الكما  .(2011
نوعا  من السالالت البكتيرية، حيث كان الزيت العطري ألوراق الغار األكثر فعالية في تثبيط نمو معظم األنواع البكتيرية المدروسة    20تجاه  
 . Pseudomonas aeruginosa (Ouibrahim et al., 2013)عدا 
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تجاه تثبيط نمو عدد من   .Myrtus communis Lواآلس  .L. nobilis Lة للزيت العطري لكل من الغار فعالية الحيويولدى دراسة ال
 ,.Cherrat et al)يت العطري المستخلص من نبات اآلس األنواع البكتيريا الممرضة لإلنسان تفوق الزيت العطري للغار على الز 

2014) . 
 Derwich)  (Disk diffusionقياس قطر منطقة التثبيط )ريقتا كتيريا بالعديد من الطرائق، وتعد طتقاس الفعالية الحيوية المضادة للب

et al., 2009, Al-Hussaini and Mahasneh, 2011, Millezi et al., 2012, Moghtader and Farahm, 2013 )  
لة جدا  من الزيت ريقة بسيطة وسريعة وفعالة وتتطلب كميات قلي( األكثر شيوعا ، إذ تعد الطريقة األخيرة طMacro dilutionوالتخفيف )

 ,Erturk et al., 2004, Erkmen  and Özcan,  2008)العطري، وهي األكثر شيوعا  في عديد من األبحاث ذات الصلة 
Moghtader and Salari, 2012, Chmit et al., 2014, Bag and Chattopadhyay, 2015).     

غرام،   لصبغةبكتيريا سالبة    وهي   Escherichia coliاالشريشيا القولونية    من أهمها:ية الممرضة لإلنسان  األنواع البكتير ك العديد من  انه
 االشريشيا. معظم سالالت  (Singleton, 1999)  رال هوائية عصوية الشكل. توجد عادة في أمعاء الكائنات الحية الدنيا ذوات الدم الحا 

 ,Vogt and Dippold)مصلية يمكن أن تسبب التسمم الغذائي الحاد في مضيفها  يشة إال أن بعض األنماط الالقولونية غير ضارة ومتعا
(، اختياريا  هوائية )غرام، هوائية أو ال لصبغة موجبة  بكتيريا وهي Staphylococcus aureusالمكورات العنقودية الذهبية و (، 2005

. على الرغم من أن  (Masalha, 2001)  وجد في األنف والجهاز التنفسي وعلى الجلدكروية الشكل تجتمع على شكل عناقيد. كثيرا  ما ت
، إال أنها تعد السبب األكثر شيوعا  الصابات الجلد مثل الخراجات والتهابات الجهاز المكورات العنقودية الذهبية ليست ممرضة دائما  

 بكتيرياي وه Klebsiella pneumoniasالكليبسيلال الرئوية و  . (Ogston, 1984)التنفسي كالتهاب الجيوب األنفية والتسمم الغذائي 
الشكل. على الرغم من أن هذه البكتيريا توجد في الفلورا الطبيعية في الفم  عصوية (، هوائية أو ال هوائية )اختياريا  سالبة لصبغة غرام، 

الرئتين وتحديدا   إلى  االنسان والحيوان إذا تم استنشاقها    إال أنها يمكن أن تسبب تغييرات مدمرة في رئتي  (Drew, 2004).  والجلد واألمعاء
 Pseudomonas الزائفة الزنجاريةوهناك . (Al-Rubaye et al., 2017) لى الحويصالت الرئوية مما يسبب البلغم الدموي إ

aeruginosa هوائية، عصوية الشكل، متحركة )تمتلك هدب قطبي وحيد( غة غرام،لصببكتيريا سالبة  وهي (Drew, 2004) . تتسبب
بأمراض نقص المناعة داخل المستشفيات، تصيب عادة الشعب الهوائية والمسالك البولية، والحروق، والجروح، وتسبب التهابات الدم  

 . (Bucklingm et al, 2007)األخرى 
لم تدرس ولم    البريةالطبية  لنباتات  لكثير من ا  ةت العطريو رغم ازدياد االهتمام العالمي بالمستخلصات النباتية في عالج األمراض فإن الزي

ونظرا  لألهمية الكبيرة للغار وكونه أحد مكونات الفلورا السورية  تلق االهتمام الكافي من الناحية الصحية والطبية ومنها زيت نبات الغار.
فعالية الحيوية لزيته العطري المستخلص  م التقييب  ،الغارتسليط الضوء على نبات    يهدف هذا البحث إلىناهيك عن محدودية الدراسات عنه  

تجاه األنواع البكتيرية األربعة السابقة، والكشف عن التغيرات الكيميائية والمضادة للبكتيريا تبعا  الختالف  حلب والنبك مدينتيأوراق من 
  .ستخالصال وتحديد مرحلة النمو األفضل ل ،ومرحلة النمو ،الموقع الجغرافي

 :البحث وطرائقه مواد
 البحث: مواد-1
، خالل مرحلتي (حلب والنبك) ن جغرافيين مختلفين من القطر العربي السوري موقعيمن أوراق الغار جمعت  المادة النباتية: -1-1
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 تمت عملية القطاف من كامل محيط الشجيرات. و ، 2017وأيلول    آذاروتشكل الثمار في شهري  اإلزهار
لحصول على عزالت بكتيرية ألربعة أنواع من البكتيريا الممرضة لإلنسان، ثالثة منها سالبة  ا تماألنواع البكتيرية المستخدمة:  -1-2

من الهيئة العامة   S. aureus  وهي:   موجبة لصبغة غرام واحدة  و   K. pneumoniae  ،P. aeruginosa  ،E. coli  وهي:   لصبغة غرام
 للتقانة الحيوية في دمشق مصنفة ومعرفة على أنها:

 ت البكتيرية.متوسطة الحساسية للمضادا -
ولألنواع   S.aureus 108 =ساعة، بحيث يكون العدد البكتيري األولي للنوع  18معروفة العدد البكتيري بعد تنشيطها لمدة  -

K. pneumoniae ،P. aeruginosa ،E. coli  =109. 
 Nutrient)غذية: المرق المغذي أوساط مو ماصات قياسية، و أنابيب زرع، و سم،  9: أطباق بتري بالستيكية بقطر مواد الزرع -1-3

Broth) ، اآلغار المغذي و(Nutrient agar) ، 20مادة استحالبية توين و (Tween 20) ، حاضنة كهربائية.و غرفة عزل، و 
 .He)  والغاز الحامل )الهليوممذيب عضوي من الهكسان،  و ،  (GC/MS)  الكروماتوغرافي: جهاز التحليل  التحليل الكروماتوغرافي.  1-4
 :حثالب طرائق-2
 . تقطير الزيت العطري: 2-1

ورق الغار المجفف  غ من100تم الحصول على الزيت العطري من األوراق بوضع  جففت العينات الورقية في الظل حتى ثبات الوزن.
تمت معاملة عينات الزيت العطري و  ساعات.  3مل من الماء المقطر، وذلك ضمن جهاز تقطير كالفنجر لمدة  1000والمطحون في 

لحين إجراء االختبارات  م    5ري في البراد عند ائية، للتخلص من الرطوبة، وحفظ الزيت العطتخلصة بمادة كبريتات الصوديوم الالمالمس
 . (Erturk, 2006) عليه

 :تحديد التركيب الكيميائي-2-2
ات العليا في كلية مخبر الدراس ( المتوفر في7890Aنموذج  Agilent) GCحدد التركيب الكيميائي للزيوت العطرية باستخدام جهاز 

 (. 5975Cنموذج  Agilent) MSالعلوم بجامعة دمشق. المزود بمطياف الكتلة 
استخدم عمود ال قطبي من   .الجهاز يدويا   في  وتم حقنها منه مكرولتر 2 وأخذ لهكسان،با تالزي حل  تم لكروماتوغرافيا الغازية:اتحليل 

، درجة  1:50دقيقة نسبة التجزئة  /مل  0.6التدفق  حيث  الغاز الحامل هو الهيليوم،  و ،  (mµ    ×0.25  mµ  250م ×    30)   HP-5النوع  
دقيقة ثم  /°س 5° بمعدل س 100بعدها الى  رفعت °س 40البرنامج الحراري: درجة حرارة العمود البدائية و °، س 280حرارة الحاقن 

° بمعدل س  200الى    دقيقة ثم رفعت °س  6° بمعدل  س 180لى  إ  دقيقة ثم رفعت/°س  5بمعدل    واحدة  ° لمدة دقيقةس  120لى  إ  رفعت
دقيقة. وتبقى درجة /°  س  40° لمدة دقيقة بمعدل  س  280الى    دقيقة ثم رفعت/°  س  30  ° بمعدلس  220الى    دقيقة ثم رفعت/°  س  20

 .  دقيقة 16.34جمالية للتحليل °. حددت المدة اإلس 280الحرارة ثابتة على 
مجال المسح و ° س، 150درجة حرارة رباعي األقطاب و ° س، 230أليونات يأتي: درجة حرارة مصدر ا كما التحليل بطيف الكتلة وكان

 الكترون فولت.  70طاقة مصدر األيونات و ، 650- 50
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 ببرنامج أيضا   ومزود ،العطري  الزيت مكونات فيها بما الطبيعية العضوية للمركبات كتلة  أطياف بمكتبة مزود GC/MS جهاز حاسوب
 القمم لكل  الكتلة  أطياف تسجيل تم و،العطري  الزيت من مكونا   تقابل GC/MS قمم من قمة  كل .المكونات لوزن  المئوية النسب لحساب

 .المكتبة في المخز نة باألطياف حاسوبيا   مقارنتها وتمت) المكونات)
 :بكتريااختبار الفعالية المضادة لل -2-3

 وفق اآلتي:  لزراعية بحلبمركز البحوث العلمية ا بر التقانات الحيوية فيتمخ أجريت االختبارات في
أجريت التخفيفات للبكتيريا المختبرة و ، (NBمستنبت المرق المغذي )°س ضمن 37ساعة عند حرارة  18البكتريا المختبرة لمدة  تم تنشيط

مل بوجود التوين   1في حجم نهائي      104  اوتم تلقيح التراكيز المختلفة للزيت العطري للغار بحيث يكون العدد النهائي للبكتيري  106حتى
 كعامل استحالب.% 0.001بتركيز  20
مل،  /( مكرولتر100، 50، 25، 1،5أجريت التجارب األولية لتراكيز واسعة المجال )  التراكيز المختلفة للزيت العطري للغار: ضيرتح

كيز غير فعال للزيت )نمت فيه البكتيريا(، وحضرت يا( وأعلى تر فيه البكتير  النوع البكتيري المختبر )لم تنم أدنى تركيز فعال ضد حددو 
 .الحدين )األدنى واألعلى(/محصورة بين هذين التركيزينتراكيز جديدة 

المغذي  مستنبت المرق تم تحضير شاهدين: األول من البكتريا الممرضة دون إضافة الزيت إلى مكررات لكل تركيز كما  3حضرت 
عند درجة    ساعة  18األنابيب لمدة    حضنتمع التوين بدون البكتريا.    مستنبت المرق المغذي، والثاني  (20لتوينالستحالب )ابوجود مادة ا

ضمن   وزرعها المحضن  المزيج من اتمكرولتر  10 بأخذ المثبط التأثير  . تمت قراءة العكارة بصريا  في األنابيب والتأكد من س°  37حرارة  
 .النمو ومالحظة س   37حرارة عند درجة  ساعة 18 مدة وتحضينها  (NA)ي المغذغار أطباق بتري تحتوي على مستنبت اآل

مستنبت الذي يكون عنده  التركيز  بأنه  ( وفق المعيار التالي:  MIC)Minimal Inhibitory Concentrationالمثبط     األدنىُحدد التركيز  
غار  اآل يحوي مستنبت طبق ضمن، وفي حال زرع عينة منه ةر اساعة من التحضين شفافا  دون عك 18المغذي المختبر بعد  المرق 

 Minimal Bactericidal Concentrationالقاتل األدنى مغذي تنمو البكتريا، أما في حال عدم نمو البكتريا يكون هو التركيز ال
(MBC )(Rostami et al., 2012) . 

 النتائج والمناقشة:
 اإلزهار  في مرحلةلمستخلص في نسبة الزيت ا فروق معنويةوجود ( 1 (والشكل (1(يتبين من الجدول  استخالص الزيت العطري:-1

المجموعة    من العينات الورقيةبلغ متوسط نسبة الزيت المستخلصة    فقد  ، ةلكل من منطقتي حلب والنبك على حد  الثمارتشكل  مقارنة بمرحلة  
. وبلغ % 0.55 إلى  في فترة تشكل الثمار ت المستخلصةت نسبة الزي%، بينما انخفض 0.70بين  اإلزهارفي فترة  من مدينة حلب

ثمار تشكل ال  % وانخفضت النسبة في فترة0.58  اإلزهارمن العينات الورقية المجموعة من النبك في فترة    الزيت المستخلصة  نسبة  متوسط
ثمار إلى  رحلة تشكل الي للغار في مالزيت العطر   توافقت هذه النتائج مع دراسة أجريت في إيران حيث انخفضت فيها نسبة  .%0.37لى  إ

 اإلحصائي التحليل وأشار . (Verdian-rizi and Hadjiakhoondi, 2008) 1.1% اإلزهارمرحلة نسبته في مع  % مقارنة  0.6
نت ثمار فقد كابين حلب والنبك، أما في مرحلة اإل اإلزهارعدم وجود فروق معنوية في نسبة الزيت المستخلص في مرحلة  لىإ للنتائج

 نسبة الزيت أعلى وبفارق معنوي في ثمار حلب مقارنة بثمار النبك.
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  اإلزهارفي مرحلتي   ن حلب والنبكالمجموعة م  بعض المؤشرات اإلحصائية لنسبة الزيت العطري المستخلص من أوراق الغار 1. الجدول

 2017واإلثمار خالل العام  

 النبك  حلب  الموقع 

 تشكل الثمار  اإلزهار  تشكل الثمار  اإلزهار  مرحلة النمو 

 0.367 0.583 0.55 0.70 المتوسط الحسابي 

 0.816 0.075 0.084 0.141 االنحراف المعياري 

 0.033 0.031 0.034 0.058 الخطأ القياسي للمتوسط 

T 4.779 2.236 المحسوبة 

 ns 0.001 ns 0.048 المعنوية 

 االثمار  اإلزهار  

 النبك  حلب  النبك  حلب  

 t 1.184 3.841المحسوبة 

 ns 0.003 ns 0.105 معنوية ال

 

 
 والنبك ثمار من منطقتي الدراسة حلب  تشكل الو  اإلزهار. متوسط نسبة الزيت في عينات الغار المقطوفة خالل مرحلتي 1الشكل 

   :المدروسة العطرية للزيوت الكيميائي التركيب-2
ذ تم  إ  GC-MSإ جهاز باستخدام التحليل بنتيجةصول عليها وحظ تباين في عدد المركبات الكيميائية للزيوت العطرية التي تم الحل

  ما أثمار. تشكل الفي مرحلة  ا  مركب 20و اإلزهارللزيت العطري ألوراق الغار المجموعة من حلب في مرحلة  ا  مركب 16الحصول على 
ثمار تشكل الفي مرحلة  ا  مركب 23و اإلزهارفي مرحلة  ا  مركب 22تم الحصول على فقد النبك أوراق المستخلص من العطري لزيت ا
وفي   % على التوالي  96.2، 95.11 وتشكل الثمار اإلزهارفي حلب لمرحلتي  النسب المئوية للمركبات المدروسة  بلغت. (2 الجدول )

   .% على التوالي84.88و 95.16 وتشكل الثمار اإلزهارالنبك لمرحلتي 
- 57.22)تراوحت بين   والتي (5و  4و 3و  2 )األشااااااااااكال سااااااااااينول  1,8 بمركال الزيوت باحتوائها على نسااااااااااب عالية من تميزت جميع

-ديلتاو، %  (2.26-3.44) بيتا بينينو ،  (3.65-5.04) % بينين-ونساااااب أقل من ألفا %  (9.25-14.28) وساااااابينين% (62.58
فيها نساااابة السااااينول وحت ترا والتي وكانت هذه النسااااب قريبة من الدراسااااة التي أجريت في لبنان كمركبات رئيسااااة. %  (1.31-3) ارينك

تراوحت  نساابة أقل للسااابينينالدراسااة وسااجلت  %  (2.51-4.17)وبيتا بينين %   (3-6.03)واأللفا بينين   %(  65.99  -57.05من )
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فقد أما في دراساة أجريت في جنوب القوقاز    .(Said and Hussrin, 2014) كارين-لمركب ديلتامع غياب ل%   (9.77-4.06) بين
توجين كمركب رئيساي ثاني  -مع غياب الساابينين وظهور المركب ألفا  66.01% وبلغتسابته في البحث سابة أعلى من نساجل الساينول ن

 في المغرب  52.43%ضااااااااات نسااااااااابة الساااااااااينول في دراساااااااااات أخرى الى  فانخ  .(Vardapetyan et al., 2013)  15.70% بنسااااااااابة
(Derwich et al., 2009)  يرانإفي    25.7% و (Moghtader and Salari,  2012  )  في الهنددراساة ببينما ساجل أدنى نسابة له 

 .(Choudhary et al., 2013) 0.29% بلغإذ 
  لكال الزيتين وهذا  اإلزهارحلة ة مع مر ثمار بالمقارنتشكل السينول في مرحلة  1.8 انخفاض نسبة المركب (2)  الجدول  منأيضا   يالحظ

 ,.Shokoohinia et al) بين المرحلتين %30.80الى  %34.29 ننسبته مانخفضت حيث  إيرانيتوافق مع دراسة أجريت في 
مرحلة النمو فإنتاج الزيت العطري داخل الغدد  ل تبعا   لى اختالف مكونات الزيت العطري المستخلصإ االنخفاضهذا وقد يعود  ،(2014

 هاواالنتقال من ،حرجة في نمو النباتمرحلة  اإلزهارمرحلة تعد يتأثر بالحالة الفيزيولوجية للنبات في كل مرحلة على حدة. حيث النباتية 
  1.8انخفاض نسبة  يالحظ أيضا  و  .(Sangwan et al., 2001) مهمةيحدث فيها تطورات  عملية معقدةثمار التشكل مرحلة إلى 

االرتفاع عن   عين وال سيماالظروف البيئية في الموق لى اختالفإوقد يعزى هذا االنخفاض  ،حلب وقعالنبك مقارنة مع م موقع في سينول
وجد بأن  موقعين في تركيابين  لمقارنة تركيب الزيت العطري  في دراسة أجريتف .وما يرافقه من تباين في الظروف المناخية سطح البحر

وفي دراسة أخرى  . (Sangun et al., 2007) % 47.36لى إ  59.94نسبة السينول انخفضت بزيادة االرتفاع عن سطح البحر من 
عن سطح البحر تمتلك نسبة أعلى من السينول   ا  قدم 200أظهرت النتائج بأن مدينة أنطاليا التي ترتفع و  مدن تركية 7بين  تمت المقارنة

 ,Özcan and Chalghatm)  57.58%حيث بلغت نسبة السينول في زيتها    ا ،قدم  328مقارنة بمدينة مرسين ذات االرتفاع    68.48%
 .  مع زيادة االرتفاع عن سطح البحر مما يدل على انخفاض تركيز السينول (2005

 وتشكل الثمار   اإلزهار. التركيب الكيميائي للزيوت العطرية ألوراق الغار المجموعة من حلب والنبك خالل مرحلتي 2الجدول 

                                                 (%المركبات )
 النبك  حلب 

 اإلثمار  اإلزهار  اإلثمار  اإلزهار 

1 1.8 Cinole 62.58 57.22 60.01 57.14 

2 Sabinene 14.28 11.94 9.25 12.5 

3 Limonene 6.90 7.32  0.07 

4 Alpha.pinene 4.04 5.04 3.97 3.65 

5 Beta.pinene 2.26 3.44 2.93 2.41 

6 Delta.3-Carene 2.64 1.31 2.57 3 

7 I-Phellandrene 0.2 0.21 0.17  

8 Benzene 0.14 0.81 0.14 0.21 

9 Caryophyllene 0.09 0.52 0.73 0.10 

10 Beta.myrcene 0.89 0.73  0.57 

11 Camphene 0.09 0.08 0.08 0.08 

12 Gamma-terpinene 0.38 0.45 2.66 0.56 

13 Cyclohexane 0.30 0.51 0.22 0.32 

14 Acetaldehyde 0.12    

15 
1.beta.,4.beta.H,10.BETA.H-

Guaia-5,11-diene 
0.09    

16 
4-(2',6'-

Dichlorophenylmethylene) 
0.11    

17 Beta.Guaiene    0.12 

18 1,4 Cyclohexadiene  5.85 0.45 0.40 
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19 Pinol  0.06   

20 Eugenol  0.10  0.09 

21 Bicyclogermacrene  0.15   

22 Isolongifolene  0.11   

23 Pentacyclo  0.09   

24 Gibberellin  0.26   

25 1,3,6-Octatriene   0.28 0.17 

26 Beta-Phellandrene   0.06 2.87 

27 8-dienol   0.06  

28 
4-isopropenyl-1-methyl-1-

cyclohexene 
  9.44  

29 Beta.elemene   1.27 0.13 

30 1,6-Cyclodecadiene   0.42  

31 Beta.selinene   0.06  

32 Ledene   0.23  

33 Alloaromadendrene   0.10  

34 Eicosane   0.06  

35 3-Hexene-1-ol    0.13 

36 Alpha.Thujene    0.15 

37 Myrtenal    0.08 

38 2-Butanone    0.06 

39 Trans-Caryophellene    0.07 

 84.88 95.16 96.2 95.11  المجموع 

 
 اإلزهارمدينة حلب خالل مرحلة لزيت غار   GC-MSمرتسم . 2الشكل 
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 مدينة حلب خالل مرحلة تشكل الثمار ر لزيت غا  GC-MSمرتسم . 3الشكل 

 
 اإلزهارالنبك خالل مرحلة  لزيت غار مدينة   GC-MSمرتسم . 4الشكل 

 
 خالل مرحلة تشكل الثمار لزيت غار مدينة النبك   GC-MSمرتسم . 5الشكل 
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لصبغة موجبة الأقوى ضد البكتيريا  للزيوت المستخلصة كانتالمضادة للبكتريا دلت النتائج أن الفعالية  :المضادة للبكترياالفعالية -3
 K.pneumoniae ،P.aeruginosa ،.E.coli غرام  لصبغة سالبة المقارنة بالبكتيريا  S.aureusغرام 

حيث وجد بأن هناك  ،( لألنواع البكتيرية المختبرةMIC)المثبط األدنى والتركيز   (MBC)القاتل األدنىالتركيز  قيم (3)ويبين الجدول 
 أعلى تركيز مستخدم. الذي قاوم Pseudomonasا نوعاألنواع البكتيرية عدا المعظم وية ضد فعالية حيوية ق

 للزيت العطري ألوراق الغار على بعض األنواع البكتيرية الممرضة )مكرولتر/ مل( المثبط األدنى و القاتل األدنى  ين. قيم التركيز3الجدول 

 النوع البكتيري 

 النبك  حلب 

 ثمار تشكل الفترة  اإلزهار فترة  رة تشكل الثمار تف اإلزهار فترة 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

Escherichia coli 4 4 13 14 7 8 9 10 

Staphylococcus 

aureus 
2.5 3 5 6 5.5 7 10 11 

Klepsiella 

pneumoniae 
30 35 55 60 40 45 60 65 

Pseudomonas 

aeruginosa 
>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

في كال  اإلزهارر مقارنة بمرحلة ثمافي مرحلة تشكل ال (MBC)والتركيز القاتل األدنى  (MIC)انخفضت قيمة التركيز المثبط األدنى 
. مع زيت النبك للزيت المستخلص من مدينة حلب مقارنة   جماال  إأظهرت النتائج فعالية حيوية أقوى كما  النبك(.و زيتي الموقعين )حلب، 

في البحث مع  E.coli ، تطابقت قيمة التركيز المثبط األدنى للنوعاإلزهارللزيت العطري المستخلص من مدينة حلب خالل فترة بالنسبة 
مع   أيضا   هذه القيمة كما تقاربت . (Ramos et al., 2012) لم/ مكرولتر 4القيمة التي تم الحصول عليها في البرتغال للنوع نفسه 

( في هذا البحث MICمكرولتر/ مل، بينما انخفضت قيمة ) 5للنوع نفسه حيث بلغت  (Erturk, 2006)يت في تركيا نتائج دراسة أجر 
 Ouibrahim et)مكرولتر/ مل. وفي الدراسة  5والتي بلغت  سابقةبالدراسة ال  مكرولتر/ مل مقارنة   2.5للنصف  S. aureusللنوع 

al., 2013)  نتيجة فعالية زيت النبك  عم متطابقة المغرب خلص من أوراق الغار منالمست كانت نتيجة الفعالية الحيوية للزيت العطري
التي تم الحصول   MIC ثمار فقد تطابقتبالنسبة لمرحلة تشكل ال .S. aureusللنوع  MIC=5.4على النحو التالي  اإلزهارفي مرحلة 

  10تساوي  S. aureusللنوع  MICحيث كانت قيمة  (Da Silveira et al., 2014)مع نتيجة الدراسة عليها في البحث لزيت النبك 
للزيت   E. coliو  S. aureusحساسية البكتيريا  ل  بالنسبة  (Cherrat et al., 2014)مل. كما توافقت نتائج البحث مع الدراسة  /مكرولتر

 Rostami). توافقت نتائج دراسة أخرى (Goudjil et al., 2015) ة للدراسة وكذلك األمر بالنسب ،العطري للغار ولكن بتراكيز مختلفة
et al., 2012 )  اتبعت فيها طريقة األقراص مع نتيجة هذا البحث حيث وجد أن النوعS. aureus  أكثر حساسية منE. coli . 

 E. coliو  S. aureusعالية الزيت من  أنها أكثر مقاومة لفيالحظ    (6) والشكل    (3)وبالعودة للجدول    K. pneumoniaeبالنسبة للنوع  
 K. pneumoniaeوهذا يتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريت في المغرب حيث كان تركيز الزيت العطري للغار أعلى بالنسبة للنوع ا

 . S. aureus (Derwich et al., 2009)مقارنة مع 
الذي   P. aeruginosa النوع للغار عداات متفاوتة للزيت العطري جميع األنواع البكتيرية المختبرة في هذا البحث كانت حساسة وبدرج

،  Marino et al., (2001); Ouibrahim et al., (2013)النتائج التي وجدها لم يتأثر بأعلى التراكيز المستخدمة، وهذا يتوافق مع 
 Dorman and  النفاذية  القليلجداره الخلوي    مضادات الحيوية والزيوت العطرية لطبيعةويمكن تفسير آلية مقاومة هذا النوع للعديد من ال

Deans, 2000) .) 
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 Marino et al., 2001, Lopez)من المعروف بأن البكتيريا السالبة لغرام هي أكثر مقاومة للزيوت العطرية من البكتيريا الموجبة لغرام  
et al., 2005 )  هذه المقاومة تعود إلى طبيعة األغشية الخلوية للبكتيريا(Smith-palmer et al., 1998) . 

ن النشاط المضاد للبكتيريا للزيت العطري يعتمد على التركيب الكيميائي لهذا الزيت وتآزر هذه المركبات مع بعضها إف تمت اإلشارة كما
ر درجة  الضرر باألغشية الخلوية من خالل تغييإلحاق تعمل هذه المركبات بصورة عامة على إذ  لبعض، سواء كانت رئيسة أو ثانوية،ا

سينول بامتالكه فعالية قوية ضد عدة أنواع بكتيرية  1.8يعرف المركب و  ، (Burt, 2004)الحموضة والتوازن األيوني لهذه األغشية
(Mitic et al., 2009) .  ةمضاد اتتمتلك نشاطكما أشارت عديد من الدراسات الى أن مركبات السابينين واأللفا بينين والبيتا بينين  

  ومن الجدير بالذكر بأن مركب اللينالول  . (Cox et al., 2001) تثبيط عملية التنفس الخلوي وزيادة نفاذية الخالياطريق  للبكتيريا عن 
 ا  قوي ا  يمتلك نشاط ،في التركيب الكيميائي ألوراق الغار في هذا البحث  وكان غائبا   الذي ظهر في التركيب الكيميائي للعديد من الدراسات

 ,.Bagamboula et al)وهذا ما قد يفسر عدم حساسية هذا النوع البكتيري للزيت المستخدم في التجارب    P. aeruginosaضد النوع  
2004) . 

 إن االختالف بين التراكيز التي تم الحصول عليها في البحث وتراكيز الدراسات األخرى يمكن رده من جهة إلى التنوع البيولوجي للبكتيريا
 االختالف في التركيب الكيميائي للزيت العطري الذي قد يعود للتباين الوراثي الذي يمكن أن يظهر بين المستخدمة ومن جهة أخرى إلى 

لغار المدروس في بلدان أخرى، إضافة لتأثير االختالف في الظروف البيئية من الطرز الوراثية ل الغار المدروس في هذا البحث و   ضروب
المواد الفعالة في الزيت  وهذه العوامل مجتمعة تؤثر على نمو النبات ونسب ،البحروطول النهار واالرتفاع عن سطح  ورطوبة حرارة

 . (Al-Abrass et al., 2015) ةمما يعكس اختالفا  في الفعالية الحيوي العطري 
 

 
أنواع  3جاه ت اإلزهارللزيت العطري المستخلص من مدينة حلب في مرحلة  MBCو  MIC  قيم. صور األطباق البترية التي توضح 6الشكل 

 بكتيرية. 

 :والتوصيات االستنتاجات
فعالية مضادة للبكتيريا تجاه جميع األنواع البكتيرية المدروسة عدا   حلب والنبكمدينتي الزيت العطري ألوراق الغار المجموعة من  امتلك
أكثر من   S.aureusغرام مثل لصبغة  وكانت فعاليته تجاه البكتيريا الموجبة ،تركيز مستخدمالذي قاوم أعلى   P. Aeruginosaالنوع

 1.8هو    المدروسين  الى أن المركب الرئيس في كال الزيتينأشارت نتيجة التحليل الكيميائي  و   .غراملصبغة  البكتيريا السالبة    تجاهفعاليته  
Cinole  مركبات رئيسة أخرى باإلضافة الى Sabinene, α-pinene, β-pinene, Delta carene.. 
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تلك المجموعة من  أفضل من الزيت المستخلص من    ا  كيميائي  ا  حلب تركيبأوراق الغار المجموعة من  لعطري المستخلص من  امتلك الزيت ا
 حيث يكون مردوده أعلى وفعاليته المضادة للبكتيريا أكبر. اإلزهار  مرحلةفي  واستعماله الزيت العطري  تخالصينصح باس، لذا النبك

 الشكر:
وكلية الهندسة التقنية في جامعة   ،والهيئة العامة للتقانات الحيوية في دمشق  ،ركز البحوث العلمية الزراعية بحلبلم  يتقدم الباحثون بالشكر

 لتقديمهم يد العون والمساعدة العلمية.والدكتور غسان أبو شامة من كلية العلوم، جامعة دمشق،  ،حلب
 :المراجع

(. األشجار والشجيرات الحدائقية في  2007) الح نمازي علي عبد الرحمنسعد فرحان ومسالتي كمال ص شلبي، محمد نبيل والشمري 
 صفحة.   648 .قنية معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئةمدينة أبها. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والت

 صفحة.   470(. الطب البديل التداوي باألعشاب والنباتات الطبية أكاديميا، 2005)  شوفاليه، أندرو
منشورات وزارة الدولة لشؤون  (. الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي في الجمهورية العربية السورية. الطبعة األولى،  1998)  ية، محمد يونسغال

 . صفحة 367، ةالبيئة، سوري
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Abstract 

This study was carried out between March 2017 and May 2018. The leaves of 

Laurus nobilis L. were collected from Aleppo and Al-Nabk cities during 

flowering and fruiting stages. The essential oil was extracted using Clevenger 

and analyzed by gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS). It was 

reported that the major compound in both oils was 1.8-cineole. Other 

predominant compounds of both oils were: Sabinene, α-Pinene, β-Pinene, Delta 

Careen. Antibacterial activity of the essential oil was tested against Gram-

positive bacteria (Staphylococcus aureus) and three species of Gram-negative 

bacteria (Escherichia coli, Klepsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa) 

using microdilution method. The concentrations of oil ranged from 1 to 100 

μl/ml. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum 

bactericidal concentration (MBC) were determined. The oils extracted during 

flowering stage showed higher antibacterial activity than fruiting stage against 

most species of tested bacteria except Pseudomonas aeruginosa that was resistant 

to the higher concentrations that were used. The antibacterial activity of Aleppo 

oil was higher than Al-Nabk oil. 

Keywords: Essential oil, Water extraction, Gram-positive bacteria, Chemical 

composition, Antibacterial activity, Bay laurel. 
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