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  امللخص
، تتواجبد ادليكبروت  ب بيئبا  سلتلمبة منهبا البيئبا  الداخليبة للمنباذل  با ب  لب  للميكبروت  ادلضباة  الطبيعيبة للمنتجبا  ا  مصبد   الراقيبة النببات  تعتبر

وعصري الليمبون  ادلطابخ، لذا ىدفت ىذه الد اسة إىل التخلص من التلوث ادليكرويب ب ادلطابخ تستخدام ادلستخلصا  ادلائية للقرنمل والرحيان والكافو 
مجيب  عينبا  البكتبريمل ادلعةولبة ن أأظهبر  نتبائه ىبذه الد اسبة  .الكلو وكس والكلو  واخلل وسائل غسبل اوواين ومقا نة كماءهتا تدلنظما  الكيميائية من

أن أكثببر ادلستخلصببا  النباتيببة ، ووجببد Lactococcusو Micrococcusو Staphylococcusمببن ادلطببابخ موجبببة لصببب ة اثببرام تتمثببل ب بكتببريمل  
و قببدا   Staphylococcusذي وجببد أكثببر كمبباء  مببن القرنمببل  قببدا  الضببعل لقطببر منطقببة التثبببي  علبب  بكتببريمل عصببري الليمببون، الببىببو أتثببريا عليهببا 

% 42ب الرتاكيبة اوصببلية. كبذل  ظهبر مبن خببالل النتبائه أن أكثبر ادلنظمبا  كمبباء  سبائل غسبيل اوواين بنسبببة  Lactococcus% علب  بكتبريمل 69
ب الرتاكيببة  Micrococcus% مببن اخلببل ب منبب   ببو بكتببريمل 55% مببن الكلببو  و70، وبنسبببة Lactococcusأعلبب  مببن الكلببو  ب منبب   ببو بكتببريمل 

% والكلببو  بنسببببة 23واين بنسبببة نطقبببة تثبببي  اعلبب  مببن سببائل غسببيل األبقطببر م Staphylococcusصببلية، بينمببا تمببويف اخلببل ب منبب   ببو بكتببريمل األ
 Micrococcusمل تؤثر ادلستخلصا  النباتية للكافو  والرحيان ومنظل الكلو وكس جبمي  الرتاكية عل  البكتريمل قيد الد اسبة، وكانبت بكتبريمل و %. 17

 أكثر مقاومة للمستخلصا  النباتية وأكثر أتثرا تدلنظما  الكيميائية.

 .Lactococcus ،Micrococcus ،Staphylococcusالتلوث، ادلطابخ، : دالةالكلمات ال

Abstract 

High-end plants are a source of natural anti-microbial products. Microbes found in various environments, 

including indoor environments, including kitchens. So this study aimed to get rid of microbial contamination in 

kitchens using water extracts for cloves, basil, camphor and lemon juice, and compare their efficiency with 

chemical cleaners of Chlorox, Chlorine, vinegar, and dishwashing liquid. The results of this study showed that 

all bacteria samples isolated from kitchens are positive for Gram staining in Staphylococcus, Micrococcus and 

Lactococcus bacteria. It was found that the most influential plant extracts lemon juice, which found more 

efficient than cloves doubled diameter inhibition zone on the bacterium Staphylococcus and 69% by bacteria 

Lactococcus in the original concentrations. The results also showed that the most efficient detergent for 

dishwashing liquid is 42% higher than chlorine in preventing the growth of Lactococcus bacteria, 70% of 

chlorine and 55% of vinegar in preventing the growth of Micrococcus bacteria in the original concentrations. 

While vinegar excels in preventing the growth of Staphylococcus bacteria the diameter of the inhibition zone is 

higher than that of dishwashing liquid by 23% and chlorine by 17%. The plant extracts of camphor, basil, and 

Chlorox detergent did not affect in all concentrations the bacteria understudy, and Micrococcus bacteria were 

more resistant to plant extracts and more affected by chemical detergents. 

Keywords: Kitchens, Lactococcus, Micrococcus, Pollution, Staphylococcus. 
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 . املقدمة1

خببالل عمليببة التقببدم التكنولببوج  اسببتخدم اونسببان العداببد مببن أنببواع األةوا  وادلببواة ب عمليببة اهيببة ال ببذاء. اعتببر ال ببذاء وسببيلة 
لنقل العداد من األمراض ادلعدابة البت تسبببها البكتبريمل والمريوسبا  والروتبوذوا والطميليبا . قبد  ب البوومل  ادلتمبد  أن األمبراض 

ف حالة وفبا . ثثبل ادلطبابخ ادلنةليبة مصبد  آلا 9شخص سنومل، وتؤةي تقرابا إىل  مليون 80–6م تؤثر تقرابا عل  احملمولة تلطعا
 ,Evans and Redmond  ((، حيث  كر  العداد من الد اسا Park et al., 2006مهم لتلوث ادليكرويب ب ادلنةل )

2018 (Speirs et al., 1995; Zhao et al., 1998; Luber et al., 2006; Lee, 2018;  أن ادلطبابخ تعتبر
تتمثببل مصبباة  ادليكببروت  ادلمرملببة ب ادلطببابخ ق ببو  البببيج، واللمببم والببدجا  البب ء، والمواكببو و  بيئببة ونتقببال التلببوث ادليكببرويب.

قطيب  والتصبرال لواح التأواألةوا  و  Spongesسمنجة ال سيل إو  Dishclothsواخلضراوا  ادللوثة، وادلناملد وادلالعق والليمة 
(Park et al., 2006 .) 

، حيث  كر  بعج الد اسا  أن (Kwon et al., 2008)للصناعة وادلستهلكني ةو  مهم ب نقص األمراض ادلنقولة تل ذاء 
 ,.Park et alليبباف غسببل الصببمون )أسببمنجا  و اعمببل علبب  تطهببري اإ Hypochloriteاسببتخدام زلاليببل اذليبوكلو ااببت 

الببببت تسببببتخدم لشببببكال سلتلمببببة كمطهببببرا   Halophenol(. ب ادلقابببببل أظهببببر  العداببببد مببببن الد اسببببا  أن مركبببببا  2006
، ووجببد كببذل  أن اسببتخدام ادلطهببرا  كجببةء مببن (Russell and Day, 1996)ومنظمببا  ومبيببدا  للبكتببريمل غببري فعالببة 

، أاضبا تببني أن (Tebbutt, 1986)م اخلبام وادلطبوخبة  خيمج مستو  التلوث اثرثوم  ب ةكاكني بيب  اللمبو ملعملية التنظيل 
 خبالل. لبذا ((Najim, 2017لصبابون البداتول التجبا ي قبد   ملبعيمة علب  استئصبال النمبو ادليكبرويب علب  سبط  أ ببايف ببرتي 

للمبواة المعالببة سبتخدام النببات  واألع بام كمصباة   ئيسبية إنتبا  العقباقري الطبيبة، أو كمصبد  السبنوا  األخبري  ذاة اوىتمبام إ
 علبب  مببد  مببن البكتببريملوجببد أن العداببد مببن النبببات  ثتلبب  فعاليببة تثبيطيببة (، حيببث (Cowan, 1999علبب  األحيبباء اةهراببة 

 مبن العدابد قيمبت حيبث (.(Negi, 2012ختالفبا  ب نوعيبة وكميبة ادلبواة المعالبة حيبومل واخلمبائر واألعمبان، لكبن تكمبن اإ

والرحيبان  (Shittu et al., 2007)السمسبم  ،النباتيبة منهبا ادلستخلصبا  ألنبواع سلتلمبة مبن للبكتبريمل ادلضباة  المعالية الد اسا 
(2007 Al-Maeeny et al.,) حخضببر وعصببري الليمببون والتمببا وال بباي األ (Hayashi et al., 2007)  والبصببل

Allium cepa (Agatemor, 2009)  العطرابة  الرتقبال وذابو  األسبوة العليبق وتبو  والةاتبون(George et al., 

لبذا هتبدف ىبذه الد اسبة إىل مقا نبة   .(2016خضبري وخخبرون ) والقرنمل (Jayana et al., 2010)وعصري الليمون  (2009
كمباء  ادلستخلصبا  ادلائيببة للرحيبان والقرنمببل والكبافو  وعصببري الليمبون تدلبواة الكيميائيببة ادلسبتخدمة ب التنظيببل مثبل ىيبوكلببو ا  

واين والكلو  واخلل ب البتخلص مبن ادليكبروت  ادلتواجبد  ب ادلطبابخ، و لب  )الوا اكينا أو الكلو وكس( وسائل غسل األالصوةاوم 
 للمصول عل  منظما   بيعية أكثر محااة وأماان وأقل ملر ا عل  الصمة والبيئة كبدائل للمنظما  الكيميائية.
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 . املواد والطرق0

 املواد املستخدمة .1.0
أو ايف ، Eugenia caryophyllus  بذو  نبا  القرنمل ، Citrus aurantiifoliaمثا  شجر  الليمون  :النبااتت. 1

 .Eucalyptus globulesوأو ايف شجر  الكافو  )الكالبتوس( ، Ocimum basilicumنبا  الرحيان 
 الكلو وكس، سائل غسل األواين، الكلو ، واخلل. املنظفات: .2
 .Lactococcusبكتريمل ، و Micrococcusمل ري بكت، Staphylococcusبكتريمل  . البكترياي:3
 استخدمت رلموعة من األوساط ال ذائية ب تعرال وتنمية عينا  البكتريمل ادلعةولة من ادلطابخ وى : األوساط املغذية:. 4

 و ل  إجراء اختبا  استهالك السرتا . Simmons' citrate Agarبيئة  -

 إجراء اختبا  اليو اة. Urea Agarبيئة  -

 بروكساو .–بيئة مريف اثلوكوذ إجراء اختبا  امحر ادلثيل وفوكس -

 .Triple Sugar ironاختبا   إجراء  Triple Sugar iron (TSI)بيئة أجا  احلداد ثالث  السكر -

ساسية للمستخلصا  النباتية لتنمية البكتريمل بعد تعرامها وإجراء اختبا ا  احل Nutrient Agarبيئة اوجا  ادل ذي  -
 ومواة التنظيل.

 الطرق املستخدمة  .2.2 
 مجع العينات: . 2.2.2
 :مجعت أو ايف نبات  الرحيان، الكافو  وبذو  القرنمل ومثا  الليمون من النبات  احمللية ادلتوفر  تدلنطقة. النبااتت 
 :أجرات ذمل ا  ميدانية للممال التجا اة ادلنت ر  ب ادلنطقة، واختري عدة أ بعة من ادلنظما  األكثر  املنظفات

 استخداما ب ادلطابخ الت مشلتها الد اسة.
 :أخذ  مسما  من منا ق سلتلمة من ادلطابخ دلعرفة مد  تواجد البكتريمل عليها. البكترياي 

 جتهيز العينات: .2.0.0
غسلت أو ايف وبذو  النبات  قيد الد اسة تدلاء ادلقطر ل رض اذالة ال با  وادلواة ال رابة ادلوجوة  عليها،  النبااتت: -

ون ر  ل رض التجميل م  التقليب ادلستمر، مث  منت العينا  اثافة تذلاون اخلةب وغربلت، ووملعت ب أكياس 
ضا ُعصر  مثا  الليمون للمصل عل  عصريىا الذي بالستيكية ب ظروف جافة حلني إجراء عملية اوستخالص، أا

 استخدم مباشر   بعد العصر.

جم من أو ايف الرحيان، الكافو  والبذو  القرنمل كال عل  حدا، ووملعت ب قناين ذجاجية معتمة 50أخذ  االستخالص: -
ب   541و قة ترشي   ساعة م  الر  ادلستمر.  شمت ادلستخلصا  بواسطة 24وامليل اليها ادلاء ادلقطر وتركت دلد  

 اب ما تبق  من ادلستخلصا  بعد أكؤوس معلومة الوذن، مث جممت ادلستخلصا  ىوائيا ب ة جة حرا   ادلعمل، 
التجميل ب مقدا  معلوم من ادلاء ادلقطر، مث  شمت مر  أخر  وحضر منها تراكية سلتلمة عن  راق التخميل تدلاء 

 .  عل  حدكل مستخلص ل% 100، 8، 4، 2، 1ادلقطر 
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 %.100، 8، 4، 2، 1حضر  تراكية سلتلمة من ادلنظما  بنمس مقدا  ختميل ادلستخلصا  النباتية  املنظفات: -

 كل من  أجرات اوختبا ا  التعرامية للبكتريمل ادلتمصل عليها من ادلطابخ حسب الطراقة ادلوصوفة من البكترياي: -
(Brown, 2007; and Cheesbrough, 2009) . 

 تنمية العزالت البكتريية: . 3.2.2
ضر ادلعلق البكتريي للبكتريمل ادلعةولة من ادلطابخ تلتخميل عن  راق احمللول المسيولوج  مقا نتو تلعكو   القياسية حمللول حُ 

 اعاةل للمصول عل  الرتكية ادلناسب الذي، و ل  McFarland standards 0.5القياس   وندماكمر 
8
خلية  10

أ بايف ب ادلعلق البكتريي، ون ر عل   Swab cottonغمر ادلاس  القط  نوع بكتريي ب كل منمصل، مث  لكل 3بكترياة/سم
وحضنت األ بايف  (،2017خرون، أو)عبوة و  Nutrient Agar  (CLSI, 2013)األجا  ادل ذي برتي احملتواة عل  بيئة 

 .(Vandepitte et al., 1991ساعة ) 24م دلد  0 37عند ة جة 
 :Test sensitivity اختبارات احلساسية .4.2.2
ُشببببعت أقبببراص معقمببة تلرتاكيبببة ادلختلمبببة لعصبببري الليمبببون وادلستخلصبببا  النباتيبببة قيبببد الد اسبببة املستخلصـــات النباتيـــة:  -

(، وملعت األقراص عل  بيئة األجا  ادل ذي احملتوي عل  العةو  البكتريابة، مث 2017خرون، أب كل منمصل )عبوة و 
سببباعة، وأخبببذ  النتبببائه ب اليبببوم التبببال بقيببباس منطقبببة التثببببي  حبببول القبببرص  24م دلبببد  37oعنبببد   ببببايفحضبببنت األ

 Clinical and)ة اببببببا دلعبببببااري معهبببببد ادلختبببببرا  السرار ( و لببببب   بقبببببmmليمرتابببببة )تسبببببتخدام ادلسبببببطر  ادل

Laboratories Standards Institute (CLSI) 2013and 2014)  . 

احلساسية للمنظما  بذا  الطراقة ادلستخدمة ب اختبا ا  احلساسية للمستخلصا  النباتية جري اختبا  أُ  املنظفات: -
 وسجلت النتائه.

 التحليل اإلحصائي . 3.2
GenStat 12أجري التمليل اإحصائ  للنتائه ادلتمصل عليها تستخدام برانمه التمليل اإحصائ  

th
 Edition  عند

 .0.05مستو  معاانة 

 النتائج. 3

 االختبارات التعريفية للبكترياي . 1.3
 9ةوا  ادلطابخ ادلختلمة، حيث بلغ عدة عينا  ادلطابخ ادللوثة تلبكتريمل أمن خالل النتائه اوولية تبني وجوة تلوث بكتريي ب 
التعرامية من اختبا  جر  عل  البكتريمل ادلتمصل عليها اوختبا ا  أواين. عينا ، تركة وجوةىا ب لوحة التقطي  وليمة غسيل األ

بروكساو  واختبا  أجا  احلداد تالث  السكر واختبا  التخثر واختبا  –الكاتلية واختبا  ادلثيل وفوكس استهالك السرتا  واختبا 
 اختةال النرتا ، اختبا  قد   البكتريمل عل  استخدام السكرمل ، دلعرفة إىل أي اوجناس تنتم ، أظهر  النتائه كما ىو مومل  ب

 و Micrococcusو Staphylococcus( أن مجي  عينا  البكتريمل موجبة لصب ة اثرام تنتم  إىل اجناس  1اثدول )
.Lactococcus 

 



مجلة علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          

 (0202-( )يونيو1(، العدد )6المجلد )

 ...... خـــــــاملطاب بيئة من املعزولة البكترياي على النباتية املستخلصات بعض أتثري تقييم
 

 

 -09A   .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 اوختبا ا  التعرامية لعينا  البكتريمل النامية ب ادلطابخ .1جدول 

 العينات
 التعريفي للبكترياي االختبار

Go 

 التخثر
L 

 الالكتوز
CIT 

 السرتات
NIT 

 النرتات
H2O2 

 كاتليزال
G 

 غاز
TIS 

 احلديد الثالثي
MR 

 1جلكوز
VB 

 0جلكوز
1 + - - + + - Aِ/A ± + 
2 + + - - - + Gِ/A ± + 
3 + + - - - + Aِ/A + + 
4 - + - - + + K/A - ± 
5 - + - - + - Kِ/A + - 
6 + + - + ± - Kِ/A ± + 
7 - - - + + - - + + 
8 - + + + + - - - + 
9 - - - - ± - - - - 

 TISتكون ال اذ ب اختبا   Gقاعداة،  Kحامضية،  A( نتيجة اوختبا  سلبية، -)+( نتيجة اوختبا  اجيابية، )

 اختبارات احلساسية. 0.3
 :Staphylococcusبكترياي . 2.2.3

تدلستخلصا  ادلائية النباتية للقرنمل والرحيان وعصري الليمون والكافو  وجد أن مجي    Staphylococcusبعد معاملة بكتريمل 
% دلستخلص القرنمل والليمون كان قطر منطقة 100سثتناء الرتكية ادلستخلصا  برتاكيةىا ادلختلمة مل تؤثر عل   و البكتريمل، إ

 مم عل  التوال.16و 8التثبي  
بقطر تثبي   Staphylococcusلصابون سائل غسل اوواين جبمي  الرتاكية عل   و بكتريمل أظهر  النتائه فعالية كبري  

اة أتثري عند أ% عل  التوال، مقا نة  نظل اخلل الذي مل اظهر 1و 2و 4و 8و 100مم للرتاكية  9و 23و 28و 22و 23
عل  التوال، وأخريا بلغ قطر التثبي   %4و 8و 100مم للرتاكية  5و 10و 30%، وبلغ قطر التثبي  2و 1قل الرتكيةان األ

 (. 1%، ومل اؤثر الكلو وكس برتاكيةه ادلختلمة عل   و البكتريمل كما ال كل )100ملم للرتكية 25للكلو  

 
 Staphylococcusم( لتأثري ادلستخلصا  ادلائية النباتية وادلنظما  عل   و بكتريمل قطر منطقة التثبي  )م .1شكل 
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 :Lactococcusبكترياي . 2.2.3
للرحيببان والكبافو  مل تببؤثر علبب   ادلائيبة ادلعةولبة مببن ادلطبابخ تدلستخلصببا    Lactococcusأظهبر  النتببائه أن معاملبة بكتببريمل 

% مقا نة بقية الرتاكيبة البت مل تبؤثر 100عند الرتكية  مم 11 وىا، بينما ادلعاملة  ستخلص القرنمل أة  إىل منطقة تثبي  بقطر 
 15و 35عل   و البكتريمل. أما عصري الليمون فقد كان أفضل النببات  أتثبريا علب   بو البكتبريمل، حيبث بلبغ قطبر منطقبة التثببي  

ئل علبب  وقببل  ببو (، الببذي اوملبب  أاضببا فعاليببة صببابون السببا2% علبب  التببوال كمببا ب ال ببكل )4و 8و 100مببم لرتاكيببة 16و
 100مم للرتاكية  6و 13و 23و 34مقا نة ببقية ادلنظما  األخر ، حيث بلغ قطر منطقة التثبي   Lactococcusبكتريمل 

% فقبب ، فيمببا أظهببر  بكتببريمل 100ملببم لرتكيببة  20% علبب  التببوال، وتبباله الكلببو  مببن حيببث المعاليببة بقطببر تثبببي  2و 4و 8و
Lactococcus ل اخلل والكلو وكس. مقاومة عالية دلنظ 

 
 Lactococcusقطر منطقة التثبي  )مم( لتأثري ادلستخلصا  ادلائية النباتية وادلنظما  عل   و بكتريمل  .2شكل 

 :  Micrococcusبكترياي . 3.2.3
ادلستخلصا  ادلائية قيد الد اسة وجبمي  تراكيةىا ب التأثري عل   و  مجي  ( عدم فعالية3أظهر  النتائه ادلوملمة ب ال كل )

ادلعةولة من اةوا  ادلطابخ. كذل  تبني من خالل النتائه عدم أتثري منظل الكلو وكس جبمي  تراكيةه   Micrococcusبكتريمل 
 40د وسة حيث اعط  قطر تثبي  ، وكان الصابون السائل األفضل بني مجي  ادلنظما  ادل Micrococcusعل   و بكتريمل

% عل  التوال، مقا نة  نظل اخلل والكلو  اللذان اعطيا معدل 2و 4و 8و 100م عند ادلعاملة تلرتاكية م 2و 14و 19و
 %.100مم عل  التوال عند ادلعاملة تلرتكية 18و 12تثبي  



مجلة علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          

 (0202-( )يونيو1(، العدد )6المجلد )

 ...... خـــــــاملطاب بيئة من املعزولة البكترياي على النباتية املستخلصات بعض أتثري تقييم
 

 

 -04A   .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 
 Micrococcus( لتأثري ادلستخلصا  ادلائية النباتية وادلنظما  عل   و بكتريمل قطر منطقة التثبي  )مم .3شكل 

( عل  p=0.004( وتراكيةىا )p=0.001أوملمت نتائه التمليل اإحصائ  وجوة فرويف معنواة لتأثري ادلستخلصا  النباتية )
( وتراكيةىا p<0.001جدا  لتأثري ادلنظما  ) و األنواع ادليكروبية ادلعةولة من ادلطابخ، كذل  وجوة فرويف معنواة عالية 

(p<0.001 . عل   ا  ادليكروت ) 

 . املناقشة 4

ظهر من خالل النتائه احتواء بيئة ادلطابخ عل  أنواع سلتلمة من البكتريمل وب اماكن متعدة  منها لوح التقطي  وليمة ال سيل، وىذا 
و ملعل ادلنظما  ادلستخدمة ب عملية التنظيل. ىذه النتائه تتمق م  ما وجده األمر   ا ارج  إىل عدم العنااة بعملية التنظيل أ

Park et al (2006)  ب أن اسبمنجا  السبليلوذ وليمبة القطبن تعتبر مبأو  دلسبببا  األمبراض مثبلSalmonella حيبث ،
القطن، ووجد أن بكتريمل  % من ليما 13.8% من عينا  اوسمنجا  ادلأخو   من ادلناذل و15.4تواجد  ىذه البكتريمل ب 

Staphylococcus aureus  من عينا  الياف القطن.18.6% من عينا  اوسمنجا  و20تواجد  ب % 
، والت Staphylococcusأن كل األنواع ادلعةولة من ادلطابخ بكتريمل موجبة لصب ة اثرام أكثرىا خطو   بكتريمل أظهر  النتائه 

، ىبذا  Panton-Valentine leukocidin (PVL)مركبب Staphylococcus aureusامبرذ أحبد أنواعهبا بكتبريمل 
ادلركب ارتب  تثروح النخراة ب اثلد كالدمامل، واصات  ال  اء ادلخا   كالتهام خناع العظم والتهبام ادلعبد  وعبدو  ادلنطقبة 

تسببب العدابد  Staphylococcus aureusسبنة ادلاملبية بقيبت  100(، حيبث ألكثبر مبن (Lina et al., 1999البوليبة 
مبن مسبببا  األمبراض  Staphylococcus aureusكبذل  تعتبر بكتبريمل  (Lowy, 1998). مبن األمبراض اخلطبري  للب بر

ادلهمة بسببب السبموم ادلتوسبطة المتاكبة البت تنتجهبا وكثبر  انت با ىا ومقاومتهبا للمضباةا  احليوابة، وابرتاوح  يبل اإصبابة  با مبن 
 Toxic Shock Syndrome  .(Le Loir et al., 2003)متالذمة الصدمة السامة  البثو  والدمامل إىل

البببت تليهبببا خطببو  ، حيبببث تسببببب التهبببات   Micrococcusأتيت  Staphylococcusب ادلرتبببة الثانيبببة بعبببد بكتببريمل 
، مث ثبر إىل البدم خبالل عقبد  اولتهبام ولتبل األنسبجة اخلا جيبة Micrococcusحاة  وحدواث  للبدمامل، أوو ت بكل بكتبريمل 
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، كذل  وجد من خالل العداد من الد اسا  أن اةموعا  الرئيسية للبكتريمل ادلتواجد  عل  (Ogston, 1882)مرحلة احلم  
 Micrococci(. ت بكل (Staphylococcus and Micrococcus Kloos and Musselwhite, 1975اثلد 

، وتوجد أاضا  Pasteurization احلليب اخلام حيث انجو البعج منها من البسرت  جةء  ئيس  من الكائنا  احلية ادلتواجد  ب
، (Bhowmik and Marth,  1990)ب اثب  ادلصبنوع مبن احلليبب ادلبسبرت، حيبث حيسبن وجوةىبا نكهبة احلليبب ادلبسبرت 
 وىذا األمر   ا امسر وجوةىا ب الياف غسيل اوواين للمطابخ الت مشلتها الد اسة.

أكثر أماان مقا نة بباق  أنواع البكتريمل ادلعةولة من ادلطابخ الت مشلتها الد اسة، فعنبدما قبيم  Lactococcusتعتر بكتريمل 
Casalta and Montel (2008) لبببان ألجنبباس األمببان ادليكببرويب ب معامببل األLactococcus  الببت تتضببمن  سببة

 lactococci، وأظهر  نتائجو أن حباو  اإصبابة الب براة بسببب Lactococcus lactisاجناس، وجد أن اكثرىا شيوعا 
 انة   احلدوث، وبذل  اعتر  أمنة ب كل عام، ولكن و خيلو األمر من كوهنا قد تسبب بعج األملرا  لإلنسان. 
والكبببببافو  ملبببببد تببببببني مبببببن خبببببالل النتبببببائه أن عصبببببري الليمبببببون أكثبببببر فعاليبببببة مبببببن ادلستخلصبببببا  ادلائيبببببة النباتيبببببة للقرنمبببببل والرحيبببببان 

أكثبر  عصبري الليمبون ادلعةولة من ادلطابخ ااوذ  ىذه المعالية الضبعل، وكبانLactococcus و  Staphylococcusبكتريمل
%، 100مبم لرتكيبة  35حببد أقصب  دلنطقبة التثببي    Staphylococcusمبن بكتبريمل    Lactococcusأتثبري علب  بكتبريمل

، ىبذه النتبائه تتمبق مب  مبا  Micrococcusوادلستخلصبا  ادلائيبة قيبد الد اسبة علب  بكتبريمل عصبري الليمبونبينمبا مل اوجبد أتثبري ل
ولكن كان قطبر ،  Pseudomonas aeruginosaلتأثري عصري الليمون عل  بكتريمل  Adedeji et al., (2007) وجده

ب أن عصبري الليمبون  Hayashi et al. (2007)ملبم، وتتمبق أاضبا مب   كبره  22منطقة التثبي  ب تل  الد اسبة حببد أقصب  
 Pseudomonasو E. coliبكتببريمل القولببون ب التببأثري علبب  أكثببر فعاليببة مببن تقبب  أنببواع ادلستخلصببا  النباتيببة األخببر  

Aeugiosa وStaphylococcus Aureusكذل  تتمق نتائه الد اسة م  ما وجده ،Dhanavade et al., (2011) 

 ا  التأثري للمستخلص ادلائ  ب ىذه الد اسبة. توافقبت نتبائه الد اسبة أاضبا مب  ة اسبة أتثبري  ب كون ادلستخلصا  الكمولية ذلا
 الةات(، حيث أظهر  تل  الد اسة أن 2013بد  الدان وخخرون )الةاو  العطراة ادلستخلصة من أنواع سلتلمة من احلمضيا  ل

  .األخر  الةاو  بقية من للبكتريملكمضاة  فعالية أكثر احلامج الليمون ق و  من ادلستخلص العطري
 ادلستخلصبا  أنلتبأثري الرحيبان علب  البكتبريمل حيبث  ,.Al-Maeeny et al( 2007مل تتوافق نتبائه ىبذه الد اسبة مب  نتبائه )

كموليبة وليسبت مائيبة، وكبان األمبر  اتبو تلنسببة للقرنمبل البذي اسبتخدمت مستخلصباتو الكموليبة مبن   الت استخدمها ب ة اسبتو
 ;Sherry et al., (2001)نتبائه  (. كبذل  مل تتمبق نتبائه ىبذه الد اسبة مب 2016خضبري وخخبرون )( و 2014محباة )قببل 

Trivedi and Hotchandani (2004); Lee et al., (2007); Cermelli et al., (2008)    ومحباة
س ببببببببببو  وليببببببببببببببببدمت الةابببببببببببببحيببث استخ Staphylococcus aureusري ذاببت الكببافو  علبب  بكتببريمل ببببببلنسبببة لتأث( ت2014)

ت ومل تؤثر ادلستخلصا  ادلائية، شلا ادل عل  اختالف ادلاة  المعالة الت أثر  عل  البكتريمل ب حالة ادلستخلصا  الكمولية والةا
 ب احلالة ادلائية كما ب ىذه الد اسة.

 40تبني من خالل النتائه أن الصابون السائل كان األكثر أتثري عل  مجي  أنواع البكتريمل قيد الد اسبة لعلب  قطبر دلنطقبة التثببي  
علب  التبوال، وكبان أعلب  قطبر دلنطقبة   Lactococcusو Staphylococcusو  Micrococcusم لبكتبريملمب 34و 38و

وأثبر  ،علب  التبوال Micrococcusو  Lactococcusو Staphylococcusم لبكتبريمل مب 12و 20و 25تثببي  الكلبو  
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مبن م علب  التبوال، وببذل  اتضب  م 18و 30لعل  قطر   Micrococcusو  Staphylococcusاخلل فق  عل  بكتريمل 
% تلنسببة للكلبو ، وببني 17% وحببد أة  70قصب  أواين أكثر كماء  من تق  ادلنظما  حببد األخالل النتائه أن سائل غسيل 

 % تلنسبة للخل و ل  حسب نوع البكتريمل ادلعاملة.23% و55
% اخنمضبت 8أتض  أاضا من خبالل النتبائه أن التخميمبا  ادلائيبة لسبائل غسبيل األواين مل تمقبد الكثبري مبن كماءهتبا، فعنبد تركيبة 

% 48و،  Lactococcus% علبب  بكتبريمل 32، وذاة اوخنمباض إىل  Staphylococcus% علب  بكتببريمل2عاليبة فقببد الم
لببذا  الرتكيببة، أي أنببو لببيس ىنبباك حاجببة إىببدا  ادلنظمببا  برتاكيببة كبببري ، فهبب  ب حالببة فعاليتهببا أي  Micrococcusلبكتببريمل 

 ل.ادلنظما  لن تنخمج ىذه المعالية حىت ب الرتاكية األق
% أعلب  مبن الكلبو  ب منب   بو 42من خالل النتائه السابقة اظهر أن أكثر ادلنظما  كماء  سبائل غسبيل اوواين بنسببة 

ب الرتاكيببببة  Micrococcus% مببببن اخلببببل ب منبببب   ببببو بكتببببريمل 55% مببببن الكلببببو  و70، وبنسبببببة Lactococcusبكتببببريمل 
بقطببر منطقببة تثبببي  أعلبب  مببن سببائل غسببيل اوواين بنسبببة  Staphylococcusاوصببلية، بينمببا تمببويف اخلببل ب منبب   ببو بكتببريمل 

 %. 17% والكلو  بنسبة 23
وأغلب ادلنظما  األخر  قيد الد اسة حىت م  استخدام الرتاكية العالية علب   تبني من خالل النتائه عدم أتثري الكلو وكس

 بو البكتبريمل قيبد الد اسبة، وببذل  اتضب  سببب وجبوة ىبذه البكتبريمل ب ادلطبابخ و وىبا ب الليمبة وأحبواض ال سبيل واوسببمنجا ، 
النسباء والرملب  واأل مبال كمبا للتلبوث ال بذائ   األمر الذي انذ  بتلوث غذائ  وخطر عل  ادلوا نني خصوصا أن أكثر فئة معرملبة

% من األشخاص 35ب الوومل  ادلتمد ، والذي  كر أاضا خالل ة استو عدم معرفة حوال  Kwon et al., (2008) كر 
 هفيمبببا تتمبببق نتبببائه ىبببذه الد اسبببة مببب  مبببا  كبببر  شلبببن مشلبببتهم الد اسبببة تلطبببريف الصبببميمة لتعقبببيم لبببوح التقطيببب  واألةوا  ب ادلنبببةل.

Tebbutt (1986) (وRussell and Day (1996 وNajim (2017)  ب عبدم كمباء  ادلنظمبا  ملبد األنبواع البكتريابة
ادلختببر ، لببذا توصبب  ىببذه الد اسببة بتمببري األسبببام الرئيسببية لتواجببد األنببواع ادليكروبيببة ب ادلطببابخ حببىت بعببد عمليببا  التنظيببل، 

 .ية لةملة  كماء  عملية التخلص من البكتريمل ب ادلطابخواستخدام عصري الليمون جبانب ادلنظما  الصناع

 املراجع

 :ابللغة العربيةقائمة املراجع 
(. ة اسة الرتكيب الكيميائ  والتضاة البكتريي للةاو  العطراة ادلستخلصة مبن ق بو  2013لينة ) ،األمري ؛بسام ،العقلة ؛ ملوان، بد  الدان

 .100–83(: 2)29، األساسية رللة جامعة ةم ق للعلوممثا  احلمضيا . 

 Pseudomonas) الةصلا اببة الةوائببل بكببرتمل  ببو علبب  النباتيببة ادلستخلصببا  بعببج أتثببري سببة اة(. 2014ذليببب  جببب ) ،محبباة

aeruginosa) 32-26(: 1)7 ،البيطراة للعلوم األنبا  رللةالبااوسيانني.  لصب ة إنتاجها وعل  )الراة(ة والرمي ادلرملية. 
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