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اجملهرية امللىثة  األحياءوعصريه على بعض  تأثري استخذام املستخلص الكحىيل للزجنبيل 
 األبقارحلليب 

 لمٌس ثامر الحدٌدي
 الصناعات الغذائٌة

 ناطق حمٌد القدسً
 قسم الثروة الحٌوانٌة

 لمى برهان احمد
 اث والتقنٌات اإلحٌائٌةحمركز االب

 كلٌة  الزراعة / جامعة بغداد جامعة النهرٌن
E.mail :natikalkudsi@yahoo.co.uk 

 
 12/1/2115 يخ قبول النشر :رتا         21/9/2114تاريخ استالم البحث :  

 
 الخالصة

/ جامعة  اإلحٌائٌةنات اوالتق األبحاثكلٌة الزراعة / جامعة بغداد ومركز  الدراسة فً أجرٌت      
 المجهرٌة الملوثة األحٌاءالمستخلص الكحولً للزنجبٌل وعصٌره على بعض  تأثٌرلبٌان ، النهرٌن 

وهً و  األبقارحلٌب  إتالف، استخدمت عزالت بكتٌرٌة ذات تأثٌرات مرضٌة وٌمكنها  للحلٌب
Salmonella typhimurium وcoli Escherichia و  Pseudomonas fluorescens حضرت .

 41و 31و 21و  11و 5و 4و 3و 2و 1)تراكٌز المستخلص الكحولً والعصٌر فً المختبر ومقدارها 
كان قطر هالة التثبٌط ٌزداد  إذالنتائج حصول تثبٌط ٌتناسب طردٌا مع التركٌز  أظهرت% .  (51و

(  (Autoclave  باالوتوكالفم ام تراكٌز المستخلص الكحولً المعقمعنوٌا بزٌادة ألتركٌز فعند استخد
 )على التوالً  ت% كان(51 إلى 11)لتراكٌز منبا S. Typhimuriumالهالة تثبٌط  أقطار أنظهر 
 ، E.coli (8.96 ، 11.91 ، 11.37فً حٌن كانت ملم  (14.11و13.31، 12.62، 12.13، 11.19
فكانت  P. fluorescensأما تأثٌره على بكترٌا  ،ملم للتراكٌز السابقة على التوالً  ( 12.56و 12.11

،  8.42،  7.11% هً  51 إلى 11التثبٌط للتراكٌز من  التهاأقطار النتائج تسٌر بنفس االتجاه وكانت 
 تأثٌرا% فلم ٌكن لها ( 2و 1)التراكٌز المنخفضة  أما .معنوٌة  وبفروقملم   11.21،  11.83،   9.15

لما سبق عند استخدام التعقٌم بالمرشحات  ةهشابتظهرت نتائج م الذكر. أنفةالبكتٌرٌة  على كافة العزالت
لم تختلف النتائج عند  .% ( بزٌادة التركٌز 5معنوٌا ) عند احتمال عملٌة التثبٌط تزداد  إذالمٌكروبٌة 

مع زٌادة التركٌز وفً كال  أٌضااستخدام العصٌر بدال من المستخلص وكانت تصاعدٌة ومعنوٌة  
%  3وقد كانت أقطار هالة التثبٌط لطرٌقة التعقٌم بالمرشحات الكهربائٌة عند التركٌز  طرٌقتً التعقٌم

الثالث على التوالً فً حٌن كان قطر هالة التثبٌط عند  البكتٌرٌة( ملم للعزالت  1.11،  3.32،  2.11)
على التوالً ، أما تأثٌر  الثالثللعزالت المجهرٌة  ( ملم 9.37، 11.91،  12.72% )  51التركٌز 

قطر هالة التثبٌط  أصبحملم فً حٌن  1.11% فكان  3بالمؤصدة وعند التركٌزعصٌر الزنجبٌل المعقم 
هر ظا . ( ملم للعزالت المجهرٌة الثالث على التوالً 8.29،  11.54،  11.35% )  51عند التركٌز 

 اختالفا معنوٌا فً تأثٌر التراكٌز بٌن العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة ولكل تركٌز . اإلحصائًالتحلٌل 
الملوثة للحلٌب باستخدام تراكٌز  للبكترٌالمستخلص الزنجبٌل وعصٌره تأثٌر مثبط  أنتبٌن من الدراسة 

  .  أعالهرتٌن %وان التأثٌر ٌتناسب طردٌا مع زٌادة التركٌز المستخدم لكال المادتٌن المذكو2من  أكثر

 
 مجهرية ، تلوث الحليب  أحياء: زنجبيل ،  يةالكلمات المفتاح

 

 املقذمة

نبات الزنجبٌل من النباتات التً تكرر ذكرها فً 
كمادة  أهمٌتهالقرآن الكرٌم وهذا ٌدل على 

لما ٌحتوٌه من مركبات ذات تأثٌر مفٌد  غذائٌة
. ٌزدهر نبات الزنجبٌل  اإلنسانوعالجً لجسم 

الحارة الرطبة وباألخص  األجواءوٌعٌش فً 

كما ٌزدهر نموه فً الهند   آسٌافً جنوب شرق 
ٌزرع لألغراض التجارٌة  اآلنن وهو والصٌ

 .(  ody  ،2111فً ذلك البلدٌن )
 Dattaو 1991وآخرون ،  Gotoذكر 

جذور الزنجبٌل المطحونة  إن Sukul  ،1987و
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التً تصٌب  Anisakaقتل ٌرقات  إلىتؤدي 
للزنجبٌل تأثٌرات فعالة ومثبطة   إناإلنسان كما 

وآخرون  Gugnaniنشاط البكترٌا ونموها) 
الدراسات الى ان مكونات  أشارت(.  1985

تقوم  Gingeroisالزنجبٌل الفعالة من مجموعة 
 Proteusبتثبٌط تكاثر البكترٌا مثل 

 Salmonellaو  Escherichia coliو
( وفً دراسة Poeloengen  ،2111وغٌرها )

 إن 1992وآخرون  Yamadaأفاد أخرى
gengerol ٌثبط نموBacillus subtilis 

فضال عن ذلك فان  coli Escherichiaو
المستخلص الكحولً لجذور الزنجبٌل اظهر 
فعالٌة وقدرة على تثبٌط الفطرٌات وطفٌلٌات 

 Ekwenye  ) اإلنسانالتً تصٌب  اإلسكارس
( . وفً هذا المجال  Elegalam  ،2115و 

استخدام  إن Meena  ،1992ذكر الباحث 
نمو كل من نشاط وعصٌر جذور الزنجبٌل ٌثبط 

A.niger  وS.cerevisiae  وAcidophilus 
الحلٌب ٌعد غذاء" ووسطا  إنوبما وغٌرها .  

و  Bacillusمالئما لألحٌاء المجهرٌة مثل 
Escherichia  وSalmonella 

(Cempirkova،2117:Rysanek   ،وآخرون
( لذا فانه معرض للتلف بسبب نشاط تلك 2117
واستنادا للمعلومات السابقة جرى ،  األحٌاء

وضع خطة الدراسة لمعرفة مدى تأثٌر 
المستخلص الكحولً لجذور الزنجبٌل وعصٌره 

المجهرٌة المسببة لتلف  األحٌاءعلى بعض 
 . األبقارحلٌب 

 

 املىاد وطرائق العمل 
  : األحٌاء المجهرٌة المستعملة فً ألدراسة

كل من استعملت فً هذه الدراسة 
 و typhimurium  Salmonellaبكترٌا

Escherichia coli و  Pseudomonas 

fluorescens   وقد تم الحصول علٌها من ،
 .كلٌة الزراعة /جامعة بغداد 

 -:  Culture mediaالوسط ألزرعً المستخدم

 N.B))Nutrient ألزرعًوسط الحضر 

Broth  الوسط المغذي هذا غم من 13بإذابة
(N.B)  فً لتر واحد من الماء المقطر . وإذابة 

  ((N.Aالمغذي  االجارغم من وسط 28

Nutrient  Agar  للتر الواحد عند تحضٌر
الوسط الصلب حسب تعلٌمات الشركة المجهزة 

 المؤصدةجهاز باستعمال  ألزرعًوسط ال. عقم 

(Autoclave )  ( ْم ولمدة 121بدرجة حرارة )
من المغذي دقٌقة. استعمل الوسط السائل  15

من لتنشٌط بكترٌا أالختبار أما الوسط الصلب 
استعمل لتنمٌة وحفظ العزالت  الوسط المغذي 

البكتٌرٌة وفً تقدٌر الفعالٌة التثبٌطٌة  
ضد  لمستخلص وعصٌر الزنجبٌل  قٌد الدراسة

 .البكترٌا المدروسة 
   المستخلص الكحولً للزنجبٌل : تحضٌر 

جرررى تحضررٌر المسررتخلص الكحررولً للزنجبٌررل 
(Ginger  )Zingibeaoficinale  الرررررذي ترررررم

الحصول علٌه من أسواق مدٌنة بغداد ، وفرق مرا 
ثرررررم صرررررب ( 2116وآخررررررون) Betoniذكرررررره 

المستخلص المركز فً طبق بتري وضرع بعردها  
 24/م  41فررً الفرررن الكهربررائً بدرجررة حرررارة 

ساعة لٌجف. قشط المسحوق المجفف وجمع فرً 
قنررران نظٌفرررة وجافرررة وحفرررظ فرررً الثالجرررة لحرررٌن 
االسررتعمال. تررم عمررل التخررافٌف المطلوبررة منهررا 

.عقرررررم جرررررزء مرررررن باسرررررتعمال المررررراء المقطرررررر 
( Autoclave) صرردة المؤاالمسررتخلص بجهرراز 

بمرشررحات مٌكروبٌررة وحفظررت  األخررروالجررزء 
 بدرجة حرارة الثالجة لحٌن االستعمال .

التركٌز : استخدمت فً الدراسة التراكٌرز التالٌرة 
(1 ،2  ،3 ،4 ،5 ،11 ،21  ،31  ،41   ،51 

 مل ماء مقطر 111(غم/
 juice    Ginger  -عصٌر الزنجبٌل :

جٌدا ثم تقشٌرها تم غسل جذور الزنجبٌل   
كهربائٌة  عصارةباستخدام  هابعدها جرى عصر

سم العصٌر إلى قثم  ( KEN WOOD عالمة)
 المؤصدةبجهاز احدهما وعقم  جزئٌن

Autoclave) بمرشحات  األخر( والجزء
بدرجة حرارة الثالجة  الجزءان مٌكروبٌة وحفظ

 لحٌن االستعمال  .
: استخدمت فً الدراسة التراكٌز التالٌة ألتركٌز

 51و 41و  31و 21و 11و 5و 4و 3و 2و 1)
 مل ماء111غم/(

الكشف عن الفعالٌة التثبٌطٌة للمستخلصات 
 النباتٌة تجاه عزالت البكترٌا :

الناقل  ءعزالت االختبار بنقل ملأوال نشطت    
(Loop ) إلرررى الوسرررط مرررن المزرعرررة البكتٌرٌرررة

وتررم حضررن األنابٌررب فررً درجررة   NBالمغررذي
 Al-Delaimyسررراعة ) 18م مررردة    37حررررارة

(   و اعتمردت طرٌقرة االنتشرار   Ali ,1970و
 Filter paper Discs diffusionالقرصرً  

(، 1999وآخرون  ) Faleiroالمذكورة من قبل 
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مررررل مررررن بكترٌررررا االختبررررار  1.1وذلررررك بنشررررر 
( بناشرررر زجررراجً NAالمنشرررطة علرررى وسرررط )

أقررراص معقمررة فررً كررل طبررق  6-4ئررت معقررم. هٌ
مراٌكرولٌتر  11ملم وحمل كرل قررص  4وبقطر 

( Micropipetteبوسررررررراطة ماصرررررررة دقٌقرررررررة )
(DRAGON MED,India )  مخففررراتمرررن 

و المسررررتخلص النبرررراتً المحضرررررة  والمعقمررررة 
المطلررروب اختبرررار فعالٌتهرررا التثبٌطٌرررة. حضرررنت 

سراعة  24م مردة  37األطباق فً درجرة حررارة 
س قطرر منطقرة ام قٌرتر . المختبرةلبكترٌا جمٌع ال

( أو الهالررررة المحٌطررررة clear zoneالتثبررررٌط )
بررررالقرص والخالٌررررة مررررن النمررررو والتررررً قطرهررررا 
 ٌتناسب طردٌا مع الفعالٌرة التثبٌطٌرة للمسرتخلص

 .بالملمتر
 :تأثٌر معامالت التعقٌم فً الفعالٌة التثبٌطٌة

 للمستخلص تجاه  نمو عزالت بكترٌا  أالختبار
 درجة على بالمؤصدةتم اختبار تأثٌر التعقٌم 

التعقٌم  عنفضالً   ، دقٌقة 15ْم لمدة  121
البارد بوساطة وحدة ترشٌح األحٌاء 

بعد استخالص   Millipore 0.45 µlالمجهرٌة
قــــدرت الفعالٌة التثبٌطٌة لهـا الزنجبٌل 

 قٌد الدراسة.  االمستخلص اتجاه  البكتٌرٌ
 SASالتحلٌل أإلحصائً : أستعمل البرنامج   
لدراسة تأثٌر  اإلحصائً( فً التحلٌل 2114)

التثبٌط المدروسة  أقطارتركٌز المستخلص فً 
للعزالت البكتٌرٌة ألمختلفة وقورنت الفروق 
المعنوٌة بٌن المتوسطات باختبار أقل فرق 

 (.LSDمعنوي )
 

 النتائج واملناقشة

ولً للزنجبٌل على تأثٌر المستخلص الكح   
 عزالت البكترٌا:

 الفعالٌة نتائج ( 1الجدول)  من ضحتٌ     

التعقٌم لهذا المستخلص والمعقم بطرٌقة  التثبٌطٌة
مقدار  فً تباٌنا  البكترٌا أظهرتالبارد حٌث 

تحسسها اتجاه هذا المستخلص إذ بلغ  معدل 
لتثبٌط تجاه نمو اقطر هالة 

 ، S.typhimurium   ،(  0.0 3.11بكترٌا
4.71 ، 5.1 ، 6.31 ، 11.19 ، 13 .12 ، 
 1)وللتراكٌزملم  14.11( و13.31  ، 12.62

 51و 41 و 31 و 21و 11و 5و 4و 3 و 2و
 .التوالًمل  111 \غم (

 قلل المستخلص بأن نفسه  الجدول من وٌتبٌن   
كان معدل قطر  إذ   E. coliنمو بكترٌا من

 6.11و  3.71و 2.39و 1.1و 0.0التثبٌط 
  12.56و 212.1و11.37و11.91و  8.96و

فً حٌن ،  التوالًعلى راكٌز المذكورة تللملم 
 .Pكان تأثٌر المستخلص نفسه على بكترٌا

fluorescens   1.59،2.91،  1.1،  0.0هو 
،5.21 ،7.11،8.42 ،9.15  ،11.83 
من خالل  وتبٌن. ( ملم على الترتٌب 11.21و

على  النباتًفعالٌة المستخلص  اختالفالنتائج 
ٌزداد  إذ، التركٌز المستعمل  البكترٌا حسب

، وٌالحظ من  معدل قطر التثبٌط بزٌادة التركٌز
   .Sأن تأثٌر هذا المستخلص على بكترٌا  النتائج

    E. Coliأكثر من تأثٌره على بكترٌا     كان
 هً    P. fluorescensبٌنما كانت بكترٌا 

   .  األقل تأثرا  بالمستخلص المذكور أعاله 
 علٌه كل من لما حصل هةوهذه النتٌجة مشاب

Zaika  (1988 و )  Sebiomo  وآخرون
الذٌن حصلوا على زٌادة هالة التثبٌط  (2111)

بزٌادة التركٌز المستخدم من المستخلص 
 31بلغت  إذالكحولً لمسحوق جذور الزنجبٌل 

من المستخلص  %  111عند التركٌز ملم 
 .الكحولً لمسحوق جذور الزنجبٌل
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( تأثير المستخلص الكحولي للزنجبيل المعقم باستخدام مرشحات ميكروبية على العزالت 1الجدول ) 
 البكتيرية قيد الدراسة

 مل( 111التركيز)غم/
 

 المجهرية األحياء

قيمة  51 41 31 21 11 5 4 3 2 1
أ.ف.م 

(LSD) 
 معدل قطر تثبيط مناطق النمو )ملم (

Salmonella 

typhimurium 
0.0 3.11 4.71 5.0 6331 11319 12313 12362 13331 14311 3347 * 

Escherichia coli 0.0 0.0 2.39 3.70 6311 8396 11391 11337 12312 12356 2381 * 

Pseudomonas  

fluorescens 
0.0 0.0 1.59 2.90 5321 7311 8342 9315 11383 11321 2327 * 

 (LSDقيمة أ.ف.م )
0.0 

NS 

0.93 

* 

1.08 

* 

2.00 

* 

1369 
* 

1352 
* 

1377 
* 

1359 
* 

1385 
* 

1396 
* 

--- 

( *P<0.05 ،)NS .ملم . 4قطر القرص  كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن ،: غٌر معنوي 

 
تأثٌر تركٌز المستخلص الكحولً للزنجبٌل  أما

دقٌقة(   15ْم / 121)  بالمؤصدةعقم والذي 
(  فقد كان له نفس التأثٌر  2)جدولالموضح فً 

ارتفع معدل  إذ ،االٌجابً للمستخلص السابق 
المجهرٌة الثالث بزٌادة  األحٌاءتثبٌط نمو 

التركٌز وكانت القٌم تصاعدٌة فكان معدل 
 .S( لبكترٌا 11التثبٌط عند التركٌز )

typhimurium  بلغتملم فً حٌن  11.81هو 
ملم  (13.95و 13.11 ، 12.36 ، 12.19)

. ومن لتراكٌز المستخدمة على الترتٌب لبقٌة ا
  E. coliبلغت قٌم التثبٌط لدى ،ناحٌة أخرى

و 11.53 ،11.12 ، 11.69 ، 11.21)
فً الوقت الذي بلغت فٌه لدى بكترٌا   )12.11

P.  fluorescens ( 8.51 ،9.11 ،9.62 
وكانت .  ملم على التوالً(11.83و  11.11،

للقٌم التثبٌطٌة بٌن (  p<0.05) الفروق معنوٌة 
 إنوأثبتت النتائج  .العزالت البكتٌرٌة الثالث

قطر هالة التثبٌط بٌن ك اختالف فً معدل لهنا
المستخلص المعقم بالطرٌقة الباردة والمستخلص 

 دقٌقة( 15ْم / 121)   المؤصدة المعقم باستخدام
الهاالت الشفافة  أقطارحٌث كان معدل 

من  أعلىللمستخلص المعقم بالطرٌقة الباردة 
الشفافة للمستخلص المعقم باستخدام نظٌراتها 
ثٌر حرارة تأ إلىوهذا ربما ٌرجع  المؤصدة

 EL)  للمستخلص الفعالة المادةالتعقٌم على 

Sediek   ، 2112واخرون  ) . 
 

 15م لمدة  121ْعلى درجة حرارة  بالمؤصدةتأثير المستخلص الكحولي للزنجبيل المعقم  (2جدول)
 على العزالت البكتيرية قيد الدراسة  دقيقة

 مل( 111)غم/لتركيزا

 

 
 المجهرية األحياء

قيمة  51 41 31 21 11 5 4 3 2 1
أ.ف.م 

(LSD) 
 معدل قطر تثبيط مناطق النمو )ملم (

Salmonella 

typhimurium 
131 131 2391 4378 5321 11381 12319 12336 13311 13395 3327  * 

Escherichia coli 131 131 0.0 2.13 3.21 11321 11369 11312 11353 12311 2379 * 

Pseudomonas  

fluorescens 
131 131 0.0 1.99 2.34 8351 9311 9362 11311 11383 2361 * 

 (LSDقيمة أ.ف.م )
131 
NS 

131 
NS 

1374 
* 

1322 
* 

1376 
* 

1316 * 1325 * 1341 * 1396 * 1391 * --- 

( *P<0.05 ، ) NS ، ملم  4قطر القرص   كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن ،: غٌر معنوي 

 
تأثٌر عصٌر جذور الزنجبٌل والذي استخدم  أما juice   Ginger عصٌر الزنجبٌل :  

بنفس التراكٌز السابقة فقد كان له نقس الفعل 
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التثبٌطً على العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة 
فعند استخدام العصٌر ، وكانت الفروق معنوٌة 

(  3) جدول  المٌكروبٌةالمعقم بالمرشحات 
زداد بزٌادة تركٌز العصٌر تالقٌم  أنالحظ ٌ

الحضن بٌنما لم ٌكن  أطباق إلىالمضاف 
على نمو العزالت  اتأثٌر  2و  1للتركٌز 
      %  3بدا التأثٌر ٌظهر عند التركٌز والبكتٌرٌة 

 .typhimurium S ملم( على العزلة 2.11) 
ملم واستمر  4.81%  5عند التركٌز  أصبحثم 

 41و 31التأثٌر بالزٌادة لٌصبح عند التراكٌز 
ملم  12.31و  11.72و  11.21هو %  51و

وكان هذا التأثٌر االٌجابً ٌنطبق .  على التوالً
لم ٌكن  إذ Escالنوع الثانً للبكترٌا )   على 

تركٌزٌن ثم بدا التأثٌر  أولعند  اللعصٌر تأثٌر
واضحا عند التركٌز الثالث واستمر بالتصاعد 

 11.11 )%  (51و  41)لٌكون عند التركٌزٌن 
 . أما فً حالة  على التوالًملم  (11.91و 

التأثٌر  أنحظ لو   P. fluorescenالعزلة الثالثة
العزلتٌن هو الحال فً  كما أٌضاكان اٌجابٌا 

اقطار تراوحت  إذاقل بدرجة لكن واالولٌتٌن 
ملم وحسب التراكٌز  9.37 إلى 1.1بٌن  التثبٌط

 أما% على التوالً .  (51 -1)المستخدمة  من 
) جدول   المؤصدةتأثٌر العصٌر المعقم بواسطة 

لم و( على العزالت البكتٌرٌة قٌد الدراسة  4
تختلف النتائج المتحصل علٌها عن النتائج 

 وإنها كانت السابقة وكان تأثٌرها واضحا 
زداد ا إذالمتحصل علٌها سابقا مقاربة لتلك 

%  1عند التركٌز وبلغ معدله بزٌادة التركٌز 
عند  أصبحولكنه   1.1على االعزالت الثالث 

% على العزالت الثالث  (51و  11 )التركٌز
(  11.66، 11.11( و ) 12.31،  8.55)

. اظهر  على التوالً( ملم  9.37، 6.31و)
 تأثٌرا معنوٌا بٌن التراكٌز حصائًاإلالتحلٌل 

ولجمٌع المواد  المختلفة للنوع الواحد من البكترٌا
المستخدمة فً الدراسة وكذلك ظهر التأثٌر 
المعنوي للتركٌز الواحد بٌن العزالت البكتٌرٌة 

. تشٌر أٌضاقٌد الدراسة ولكافة المواد المستعملة 
مكونات جذور الزنجبٌل  أن إلىالدراسات 

 gjngerol,     shogaolsالنشطة والتً هً  

لذا  تقوم بتثبٌط نمو بكترٌا القولون Paradol,و
 امن البكترٌ أنواعفان الزنجبٌل بقوم بتثبٌط 

-Eو   Salmonella  منهاالمرضٌة والسمٌة و

coli   ،Staphylococci   ،Enterococci  ،
Listeria    وClosteridum  

(Poeloengen،2011    ،ELsediek   
 Onyeagbaذكر و( .  2112، وآخرون

استخدام مستخلص  إن (2114)وآخرون 
 األحٌاءالزنجبٌل لم ٌؤثر على نمو بعض 

المجهرٌة المرضٌة ولكن عند استخدام خلٌط منه 
 افان له تأثٌر (Limeاللٌمون )مع مستخلص 

 ,  Salmonella بكترٌا  فً تثبٌط نمو اواضح

E.colli , Staphylococcus  كانت مساحة  إذ
 ملم .  15هالة التثبٌط 

نمو  أنمن النتائج المتحصل علٌها  تبٌن 
العزالت البكتٌرٌة ٌتناسب عكسٌا مع زٌادة 

 أوالتركٌز سواء كان المستخلص الكحولً 
عصٌر جذور الزنجبٌل وهذه تأتً من تأثٌر 

كما   .المواد الفعالة التً تحتوٌها تلك الجذور
منتجاته  أوالحلٌب  إلى أضٌف ه لوأننستنتج 

ة حٌوٌال ات مضادعمل الٌعمل  أنفمن المتوقع 
ً تقلٌل الحمولة البكتٌرٌة فٌها ال سٌما مع ف

  . المنتجأنواع ضارة صحٌا وٌطٌل مدة حفظ 
 

 المرشحات الميكروبية على العزالت البكتيرية  قيد الدراسةب( تأثير عصير الزنجبيل المعقم 3الجدول )

          111)غمالتركيز       
 (مل            

 المجهرية األحياء

قيمة  51 41 31 21 11 5 4 3 2 1
أ.ف.م 

(LSD) ) معدل قطر تثبيط مناطق النمو )ملم 

Salmonella 

typhimurium 
131 131 2311 4333 4381 8355 9372 11321 11372 12331 2366 * 

Escherichia coli 131 131 3332 3391 4313 8311 9315 9352 11311 11391 2319 * 

Pseudomonas  

fluorescens 
131 131 131 1331 2311 6331 8351 9311 9337 9337 2353 * 

 (LSDقيمة أ.ف.م )
131 
NS 

131 
NS 

1386 
* 

1317 
* 

1358 
* 

1319 
* 

1321 
* 

1345 * 1328 * 1333 * --- 



 5115 السنة /     5المجلد /   1مجلة القادسية للعلوم الزراعية                              العدد /
 

136 

( *P<0.05 ،)NS( .تعنً عدم ظهور فعالٌة مؤثرة، -: غٌر معنوي ) ، كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن 
 ملم .4قطر القرص 

 
دقيقة على العزالت  15لمدة  1م 121على درجة   بالمؤصدة( تأثير عصير الزنجبيل المعقم 4الجدول )

 البكتيرية قيد الدراسة 

 111 \)غم التركيز     
 مل(

 المجهرية األحياء

قيمة  51 41 31 21 11 5 4 3 2 1
أ.ف.م 

(LSD) ) معدل قطر تثبيط مناطق النمو )ملم 

Salmonella 

typhimurium 
131 131 131 3396 2333 7331 8311 9321 1131 11335 2345 * 

Escherichia coli 131 131 131 3371 3311 6311 7341 8332 9311 11354 2359 * 

Pseudomonas  

fluorescens 
131 131 131 131 1311 5313 6321 7311 7399 8329 2342 * 

 (LSDقيمة أ.ف.م )
131 
NS 

131 
NS 

131 
NS 

1389 
* 

1318 
* 

1345 
* 

1349 
* 

1333 
* 

1364 
* 

1371 * --- 

( *P<0.05 ،)NS  ،ملم 4قطر القرص   كل رقم ٌمثل معدل مكررٌن ،: غٌر معنوي 
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The Effect of Using Ethyl Alcohol Extract of Ginger and its Juice 
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Abstract  
      The study has been conduct to investigated effect of ethyl alcohol extract 

and its juice on some contaminating microbes cow milk such as, Escherichia 

colli , salmonella typhimurium, Pseudomonas fluorescens that have  pathogen 

and spoiled effect on caw milk. The study has been carried out at College of 

Agriculture / University of Baghdad cooperation with Biotechnology and 

Research Center / University of Al-Nahrin. Concentrations of 

1,2,3,4,5,10,20,30,40,50 % ethyl alcohol and ginger juice are prepared. Result 

show a positively inhibition correlating with concentration, being the halo 

diameter for S. typhimurium at 10 to 50 %concentration (11.19, 12.13 ,12.62 

,13.31 ,14.11 mm  respectively). E. coli  whereas its effect on are 8.96 , 10.90 , 

11.37 , 12.12 , 12.56 mm for the same above concentration . On other hand, its 

effect on P. fluorescens, has tended to be lower value that is the concentration 

10 to 50 % are 7.11 , 8.42 ,9.15 , 10.83 ,11.21 mm respectively. There is no 

significant effect on bacteria attributed the low concentration ( 1, 2 %). It has 

appear of that similar previous results when using sterilized by microbe filters. 

Inhibition is significantly increased by increasing concentration 5% probability . 

The results are not juice instead of extract and they are significant increment 

also with increasing the concentration in both sterilizing method. Hala diameter 

inhibition for filter sterilizing with 3% concentration are 0.00 ,2.01 and 3.3 mm 

for the three bacteria type respectively , while hala diameter inhibition with 50% 

concentration are 9.37, 11.91 and 12.70 mm for the three types respectively. 

Ginger juice which sterilized by autoclave for 3% is 0.00 mm while hala 

diameter inhibition with 50% are 8.29, 10.59 , and 11.35 mm for the three 

bacteria types respectively . Statistical analysis show significant differences in 

the effect of concentration between bacterial types for each concentration . In 

conclusion, the ginger extract and its juice have an inhibition effect on milk 

contaminating bacteria using 2%concentration. This effect is positively 

correlated with increasing concentrations for both mentioned matters .           
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