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 بسم هللا امرمحن امرحمي
 

ْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوحى} ِخِذي أَنِ  النَّ ٌُوًتا اْلِجبالِ  ِمنَ  اتَّ َجرِ  َوِمنَ  ُب ا الشَّ  َوِممَّ

ْعِرُشونَ  َمراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ُكلًِ ُثمَّ ( 26) ٌَ ْخُرجُ  ُذلًُل  َربِّكِ  ُسُبلَ  َفاْسلُِكً الثَّ  ِمنْ  ٌَ

ةً  ذلِكَ  فًِ إِنَّ  لِلنَّاسِ  ِشفاء فٌِهِ  أَْلواُنهُ  ُمْخَتلِف   َشراب   ُبُطونِها ٌَ  لَِقْوم   ََل

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ (26.) 

 

                                                العظٌم هللا صدق                            

 (26,26) أٌة: النحل                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األهداء

 إلى الخلق سٌد إلى التعلمٌن علم الذي األمً إلى المصطفً واالمام العلم منارة إلى

 ( .وسلم اله وعلى علٌه هللا صلى) محمد سٌدنا الكرٌم رسولنا

 

 أرشـــــدنـــــــً للعلـــــم من أولُ  فأنتَ 

 أبـــا بـــــــذاك انعـــم النبــــل ٌــــامنبـــع                                         

  أبتً ٌا الّنْصــــــحَ  لنا أُحٌى ما نصْحتنا

 َعَجبـا ال النصــــــح فً مدرســــــــة   فأنت                                         

 أبً ومٌـــِض  من إال الٌومَ  شــعريَ  ما

 ُكتبا قد الشــــــــــعرُ  هذا كان مــــــا لواله                                         

 (والدي الٌك)                                                                          

 

 ...  ذاتها مكنون عن معبرة لتخرج الكلمات تتسابق من إلى

 نالهــــــــا محبوب ماكل مكــــانة**  منزلة والقــــــلب بالجوف لها أمً

 رمالهـــا فً واندفن فٌها أموت**  رملها باألقدام أمً تدوس أرض أعشق

       الحنان  تذبل ونبع ال التً ورسوله الى الزهرة هللا بعد الوجود فً من كل إلى

 ..... الغالٌة أمً

 (خٌرآ هللا جزاك امً الٌك)                                                               

 

 ... مثلكم ٌنتهً أن قبل ألنتهت بالقوافً لمثلكم ٌعبر الشكر أن لو

 ... اسمكم تكتب أن قبل خجلً  لجفت لشخصكم باألقلم ٌخط العرفان أن ولو

 (هللا ادامكم اخوتً الٌكم)                                                                



 الشكر والتقدٌر

واملرسلني س يدان امحلد هلل رب امعاملني وامصالة وامسالم عىل أ رشف ال هبياء 

ىل يوم ادلين، وبعد .. حسان اإ َّد وعىل أ هل وحصبه ومن تبعهم بإ  محم

جناز هذا امعمل بفضهل، فهل  فاإين أ شكر هللا تعاىل عىل فضهل حيث أ اتح يل اإ

 امحلد أ واًل وأ خرًا.

 ...اتوجه خبامص امشكر اىل راعي كسم علوم احلياة ومربهيا يف جامعة دايىل

 عامر امحد سلطان   :نتورادل                 

 

 وشكر خاص اىل من رىب وخترج اجيال عىل يده

 ادلنتور: عباس عبود فرحان                

 

 ...شكر خاص اىل من اضاء بعلمه علل غريه

 ...أ و هدى بجلواب امصحيح حرية سائليه                

 فنيوبرحابته سامحه امعار  ... فأ ظهر سامحته تواضع امعلامء       

 عدانن هعمة عبد امرضا :اميم اس تاذي ادلنتور            

 مع امشكر وامتلدير                                                                                     



 الخلصة:

ولغاية 5105/ 3/01اجريت ىذه الدراسة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى لمفترة من 
4/4/5106. 

لمتحري عن قدرة العسل عمى تثبيط االنواع البكتيرية المموثة لمجروح منيا بكتريا 
pseudomonas aeruginsa وstaphylococcus aureus  التي تم الحصول عمى ىذه,

 البكتريا من مستشفى بعقوبة العام 

النمولمعزالت  %في تثبيط91و71و51و31وتم اختبار تاثير استعمال تراكيز مختمفة من العسل 
 باستخدام طريقة االنتشار وطريقة الحفر 

وبينت النتائج ان عممية استخدام العسل الطبيعي ادى الى تثبيط النمو عند استعمال تراكيز من 
-0%بنسة اعمى من االصناف االخرى من العسل حيث ترواح التثبيط )71و91العسل بمغت 

 يما بينيا (سم  اما االصناف االخرى قد اظيرت تباينا ف5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل االول: المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



سدنة  411يعد العسل أقددم مدا أسدتخدمو أالنسدان فدي تادميد الجدروح ويعدود تاريخدو الدى مايقدار  
فيو يمتاز بكونو واسع االنتشار في كل المجتمعات البشرية ان لم تكن كميدا بدالر م مدن الغمدوض 

لمعسدل وطدرت تدرثيره الع جدي ىندا يظيدر العسدل كعد ج بدديل مازال يكتشف الخصائص التركيبيدة 
 (5101( , مردود وطارت)0974ناجح .عبد المطيف وأخرون )

كان العسل منذ القدم يستخدم كع ج لحاالت مراية كثيدرة وقدد اشدار القدران الكدريم بشدكل واادح 
د البكتيددري برنددو شددفان لمندداس عمددى المسددتوى البحددث العممددي فقددد نشددر اول بحددث عددن النشدداط ادد

 ((Vanketel et.al,1892لمعسل .

واالسددددتفادة مدددددن منتجاتدددددو كمدددددواد طبيدددددة  ApisMeliferaLاىددددتم االنسدددددان بتربيدددددة نحدددددل العسدددددل .
 وع جيدددة,وان االىميدددة االقتصدددادية لنحدددل العسدددل تمكدددن فدددي تمقددديح االزىدددار وزيدددادة االنتددداج,والى
منتجات النحل االخرى كالعسل والشدمع والغدذان الممكدي التدي ليدا أىميتيدا الدوائيدة والصدناعية كمدا 
أن أنتاج الممكات والطرود وتوفير فرص العمل بمجموعدة كبيدرة مدن أييددي العاممدة تعدد مدن فوائدد 

دم بشكل (. كما يعد العسل معقم جيد لمجروح لذا فقد استخ0991.الجوراني واخرون ) تربية النحل
 (5114.الشيباني وانتصار ناظم) واسع في الط  القديم

وىدددو واطدددي وكدددافي لتثبددديط العديدددد مدددن  4.5و 3.2لمعسدددل يتدددراوح بدددين PHإن أيس الييددددروجيني 
.ويعدد العسدل محمدول مشدبع بالسدكريات لدذا فيدوا يمعد  دورا  (Lusby et al,2002 )الممرادات

-21 ن اغط أزموزي عدالي ومحتدواه المدائي الدواطي )في الفعالية اد البكتيرية بسب  مايولده م

ونسددبة ألكدداربون العددالي إلددى النتددروجين وجيددد %0.4%( كمددا أن المحتددوى ألبروتينددي الددواطي 15
االختزال الواطي والمزوجة التي تحدد ايوكسجين المذا  وعوامل كيمياويدة أخدرى كممدا تسداىم فدي 

 (و.(BOGDANOV et al ,1997 قتل البكتريا

مل العسدددددل فدددددي مجدددددال الطددددد  التقميددددددي وفدددددي عددددد ج حددددداالت الادددددعف العدددددام يسدددددتع
GeneralWeakness  واادددطرابات اليادددم وكمعدددزز  دددذائي لاميدددات المرادددعات

وكمصدددر لمكالسدديوم وفددي معالجددة فقددر الدم,كددذلع يسددتخدم مواددعيا فددي معالجددة المددان 
فددددي معالجددددة  ( والتيددددا  ممتحمددددة العين,كمددددا يسددددتخدم أيظدددداCataractأيبدددديض )سدددداد 



( .واسدددتخدم العسدددل كدددذلع فدددي عددد ج حددداالت (Krell,1996 مختمدددف أمدددراض القرنيدددة
 Bangroo et أخدددرى مثدددل الصدددمع وألناسدددور والحدددروت والجدددروح وقرحدددة المعددددة

al,2005) ); et al 1998) Karayil;); Procedurer 

وااللتئدام  أكدت البحدوث الحديثدة عمدى االختدزال السدريع لمجدروح مدن ناحيدة ايلدم والدورم
عنددد تاددميدىا بالعسددل كمددا انددو ال يتددرع اثددر ممحوظددا ويزيددل الددروائح الكرييددة والخ يددا 
الميتددة منيددا وبدددون أن يسددب  اددررا لانسددجة الناميددة ويحدددث أبددادة أسددرع ل لتيابددات 
البكتيريدددددة بعددددددد العمميددددددات الجراحيدددددة بتقمدددددديص وقددددددت الشدددددفان واختددددددزال فتددددددرة اسددددددتخدام 

ن المراى في ألمستشفى مقارنة مع المرادى المدذين ادمدت الماادات الحيوية وأبقا
 Cooper et al 1999) .AI-Waili and;  جدروحيم بدالمطيرات المعروفددة

Saloom,1999) 

أشددارت أيبحدداث أيخددرى إلددى أن العسددل الطبيعددي المسددخن ىددو مثددبط لمبكتريددا السددالبة 
, ومثدبط لنمدو (Lusby et al,2005 )والموجبدة لصدبغة كدرام وخاصدة المرادية منيدا 

 عدددد واسددع مددن الجددراثيم الموجبددة والسددالبة لصددبغة كددرام وقسددم مددن الفطريددات والخمددائر

Brown and Benson,2005; Allen,Ki1991. 

 

 الهدف من دراسة البحث 
ترمً هذه الدراسة إلى مقارنة اغلب أألنواا  المرراةوة للرسوت متناٌنوة أألثوت  أنأوة أنواا  ةً 

أألنووواا  النرتٌرٌوووة المذتل وووة ذا  الاوووراال الرالٌوووة االمتسوووننة  لت انوووا  قانلٌتووول  لوووى تأنوووٌ  

الجراح,اهً أألرأر شما  ألناا  الرسوت ةوً الروراغ ل ورت اذتٌوار أنواا  مرٌنوة مو  الرسوت 

تسوووتذدس مسوووتقنن رم  ووور ا اموووت مسوووا د ةوووً تاووومٌد الجوووراح الملاأوووة نوووالجراأٌس المقااموووة 

النوواوأٌ   لووى ت اٌوود ا هتموواس نالرنجووا  المووذرارل ةووً للماووادا  الوٌاٌووة إاوواةة إلووى تشووجٌ  

 القرا  الررٌس اال ب النناي الشرٌف ةً النواث المستقنلٌة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً : استعراض المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Honeyالعسل   1.2

أوفدددي  منيا ذائيةأوع جيدددة مختمفةسدددوان مجددداالت فدددي بعيددددة ومنذأزمندددة الطبيعدددي العسدددل اسدددتعمل
 نسدبة  المدان يشدكل حيدث سدائل أونصدف سدائل بشدكل يكدون الغذائيةالمختمفةوىوأماأن الصناعات
 الكموكددددوز الفركتددددوزو سددددكر متاددددمنة الكاربوىيدددددرات مددددن فيددددوخميط الصددددم  أمدددداالجزن%20-15
 ايمينيدة وايحمداض البروتيندات إلدى , إادافةAI-Jedah et al ,2003  والسدكروز والمدالتوز

 .Caroli et al,1999 والمعادن  العاوية وايحماض والفيتامينات
 

 Components of Honeyهكًْبث العسل   2.2

 :Sugarsالسكرٗبث  1 2.2.

 81 -71( أن العسل يحتوي عمى السكريات بنسبة تتدراوح بدين  5113ابو شارور  واحمد ) ذكر 
ونظددرًا ليددذا التركيددز العددالي مددن جيددة ووجددود مددادة البوتاسدديوم فددي تركيبددو مددن جيددة ثانيددة فدد ن  %

العسددل يعمددل عمددى قتددل الجددراثيم, ووجددد أن السددكريات ومددادة البوتاسدديوم يعمدد ن عمددى إمتصدداص 
 المان من أجسام ىذه الجراثيم فتموت.  

ن النحمدة تجمدع الرحيدت الدذي يحتدوي وتعتبر السكريات المكون الرئيس لعسل النحل, فبالر م من أ
عمددى سددكر ثنددائي )سددكر القصدد ( إال أنددو تحولددو إلددى سددكر أحددادي )الكموكددوز( وسددكر )الفركتددوز(  

 (.5119ابو عيانة واخرون )
ويمتدددداز سددددكر العسددددل عددددن ا مدددد  السددددكريات االخددددرى التددددي تدددددخل فددددي  ددددذائنا فددددي كونددددو جدددداىزا 

معو حيث ان ىذه السكريات تتحول تمقائيدا فدي ل متصاص واليرىت الجياز اليامي في التعامل 
بطون النحل بعد جمع الرحيت الى سكريات بسيطة وىذه تعد احدى الميزات الميمدة لمعسدل كمدادة 

 (.5115الحسيني وايمن ) سكرية 
 
 



 
 
 
 

 :Mineralsاألهالح الوعذً٘ت  2.22.

العمميات الحيوية بالجسم وتترلف االم ح المعدنية مركبات  ير عاوية ذات اىمية بالغة لجميع 
من مواد سيمة الذوبان )كمدا مبدين ادناه(تعمدل ىدذه المدوادعمى جعدل العسدل مقاومدا لمحموادة كمدا 
تجعمو مفيدا في ع ج امراض الجياز اليامي المصحوبة بارتفاع في الحمواة, وتوجدداالم ح 

%ومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن اىميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  1108المعدنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بنسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددئيمة تبمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
د,الفسفور,الكبريت,الصوديوم,الكالسيوم,المغنسدددددددددددددددددديوم,المنغنيز,اليود,الكمورو يرىا البوتاسيوم,الحدي

 (.5117عبد السميع وىاني عبد الحميد )
 

 ًسبخَ الوئْٗت فٖ العسل ًسبخَ الوئْٗت فٖ دم اإلًسبى العٌصر

 0,018 0.018 المغنيسيوم

 0,001 0,004 الكبريت

 0,11 0,005 الفسفور

 0,0007 آثار الحديد

 0,004 0,011 الكاليسيوم

 0,029 0,0360 الكمورين

 آثار آثار األيودين

 0,007 0,320 الصوديوم

 
 :Vitaminsالف٘خبهٌ٘بث2.23.

يحتوي العسل عمى ا م  مكونات فيتامين ) (المرك ,وفيتامينات اخرى ارورية لمجسدم,ومعظم 
فيتامينات العسل يرجع مصدرىا الى حبو  المقاح,ومن مميزات فيتامينات العسل انيا تبقى سميمة 
لفترة طويمة اذا حفظ العسل بطريقة سميمة عمى عكس كثير من اال ذية االخرى,فمث  تفقد الثمار 



%مددددن 51جددددزنا كبيددددر مددددن فيتاميناتيددددا اثنددددان فتددددرة التخددددزين ,كمددددا وجددددد ان السددددبان  تفقددددد حددددوالي 
, عقيددددل ومحسددددن  الموجددددود بيددددا خدددد ل االربددددع والعشددددرين سدددداعة االولددددى منددددذ قطفيددددا (C)فيتددددامين

م وعممان اخرين وبطرت كيماوية عمى وجود مجموعة 0945عام Haydak( . وقد برىن 5118)
C,K,B6,B2العسددددل وتشددددمل ىددددذه الفيتامينددددات مددددن الفيتامينددددات فددددي 

الحسدددديني ومحمددددد راددددا)   
0999.) 

وتختمددددف كميددددة الفيتاميددددات فددددي العسددددل تبعددددا لمعديددددد مددددن العوامددددل منيددددا مصدددددر الرحيت,وموسددددم 
) ابدددددو شدددددارور  واحمدددددد  النشددددداط,والعوامل الجويدددددة والبيئية,ونسدددددبةالرطوبة والسدددددكريات فدددددي العسدددددل

م الفيتامينات ال زمة لنمدو الجسدم ,وحفظدو اال انيدا توجدد (. حيث يحتوي العسل عمى معظ5113
ابدو  ) بكميات قميمة ال تفي باحتياجات الفرد,ويكون مصدر ىذه الفيتامينات الرحيدت وحبدو  المقداح

 ( .5119عيانة  واخرون 
 

 :Proteinsالبرّحٌ٘بث  2.24.

واالوكسدجين والنيتدروجين اادافة البروتينات ىي مواد عاوية تحتوي عمى الكاربون والييدروجين 
الدددى مدددواد ذات طبيعدددة  يدددر عادددوية مثدددل الفسدددفور والكبريدددت واليدددود و يرىدددا.وتتكون البروتيندددات 
بصدددفة عامدددة مددددن وحددددات بسدددديطة تعدددرف باالحدددامض االمينيددددة والبروتيندددات ىددددي المدددواد البنائيددددة 

المدواد الواقيدة فدي الجسدم  ل نسجة والتي توجدفي بروتوب زم الخ يدا والتدي يتكدون منيدا العديدد مدن
مثدددددل االجسدددددام المادددددادة ومدددددواد مندددددع التجمط.وتتكدددددون منيدددددا العاددددد ت وبعدددددض سدددددوائل الجسدددددم 

)عبددد السددميع وىدداني عبددد الحميددد   كالدددم,واجزان مددن الييكددل الخددارجي مثددل الشددعر واالظافرو يرىددا
5117. ) 

ة فددي الشددغاالت او ومصدددر البروتينددات فددي العسددل ىددو الرحيددت وحبددو  الطمددع والعصددارة اليااددم
) عبددد  الغددذان الممكددي الددذي قددد يادداف لمعسددل صدددفة عنددد اشددتراع الشددغاالت الصددغيرة فددي انتاجددو

 ( .5119الغني و وليد 
وكممدددددا زادت نسدددددبة البدددددروتين فدددددي العسدددددل زادت جودتدددددو,وارتفعت درجدددددة قيمتدددددو الغذائية,وحسدددددنت 

 ددرام 011ة العمميددة ان كددل صددفاتو,وقد اورد الدددكتور عمددي محمددود عوياددة فددي موسددوعتو الغذائيدد
 (.5113) ابو شارور واحمد   رام بروتين113عسل تحتوي عمى 



 
 
 
 

 :Antibioticsالوضبداث الحْ٘ٗت2.25.

يحتوي عسدل النحدل عمدى مادادات حيويدة,وىي  البدا نتيجدة نشداط افدرازي فدي النحمدة الشدغالة,لذا 
التجدار  ان قتدل البكتريدا والفطريدات تمنع نمو البكتريا,وبعض انواع الفطريدات بالعسدل.وقد اثبتدت 

اليرجع الى النسبة العالية لممواد السكرية الموجودة في العسل,وجد بالتجار  ان البكتريا تنمدو بعدد 
دور حادددددددددددددددددددانة فدددددددددددددددددددي وسدددددددددددددددددددط عدددددددددددددددددددالي التركيدددددددددددددددددددز مدددددددددددددددددددن السدددددددددددددددددددكر يحتدددددددددددددددددددوي عمدددددددددددددددددددى 

%حددددددامض خميع,وانمددددددا ترجدددددع خاصددددددية قتددددددل المكروبددددددات 1115%فركتددددددوز,31%جموكدددددوز,و41
 (.5119)ابو عيانة واخرون  ل النحل الى وجود ىذه الماادات الحيويةوالفطريات لعس

وقد ثبت عمميدا ومعمميدا ان البكتريدا ال تعديش فدي العسدل الحتوائدو مادةالبوتاسديوم وىدي التدي تمندع 
 (. 5115)جاد وخالد   عن البكتريا الرطوبة التي ىي مادة حياتيا

 
 Anticancer in honeyهضبداث للسرطبى فٖ العسل2.26.

بينت الدراسات ان العسل يحد من اخطدار االصدابة بالسدرطانات حيدث تبدين ان النحمدة تفدرز مدواد 
كيماويدددة تمندددع نمددددو وانقسدددام خ يدددا حبددددو  المقددداح الموجددددودة بالعسدددل وبدددين عدددددم انقسدددام الخ يددددا 
السدرطانية وانتشدارىا.وقد جدانت ىدذه الدراسددة عمدى خمفيدة اختبدار عممددي طبدي خادع لدو مجموعددة 

النحددالين الددذين اثبتددت الفحوصددات الطبيددة خمواجسدداميم مددن ىددذا المرض,حيددث واظدد  ىددؤالن  مددن
عمى استي ع العسل في  ذائيم اليومي سوان كان  ذان الممكة ام حبو  المقاح وقدد اوعدز ىدؤالن 

)رزت     الخبدددران ان عددددم اصدددابة ىدددؤالن بالسدددرطان يعدددود الدددى احتدددوان العسدددل عمدددى حبدددو  المقددداح
 (. 5118واخرون 

 
 
 



 
 
 

 
 

 : Enzymesاالًزٗوبث      2.27.

االنزيمات عبارة عن بروتينات معقدة التركي  ذائبة في المان تكونيا الخ يا الحية وتحفز عمميات 
بيولوجية من اجل حياة الكائن,وجوداالنزيمات يسداعدنا فدي معرفدة فيمدا اذا كدان العسدل طبيعيدا او 

 ( .5119)عبد الغني و وليد  محارا صناعيا
حيددث يحتددوي العسددل عمددى العديدددمناالنزيمات الاددرورية لمجسددم ,والتددي ليددا دور اساسددي فددي اتمددام 

 العمميات الحيوية ومن ىذه االنزيمات 
 انزيم االنفرتيز يحول السكريات الثنائية الى سكريات احادية يسيل امتصاصيا.-0
 انزيم الفوسفاتيز يقوم بتوليد الفوسفات.-5
وز اكسددديديز حيث يعدددزى الفعدددل المثدددبط لمميكروبدددات فدددي العسدددل الدددى وجودىدددذا اندددزيم الجموكددد-3

االندددزيم والددددذي يحددددول جددددزنا مددددن الجموكددددوز الدددى حددددامض الجموكونيددددع وفددددوت اكسدددديد الييدددددروجين 
 وىوالمادة القاتمة لمميكروبات.

 انزيم االمميز يقوم بتحويل النشا والدكسترين الى سكر جموكوز.-4
 الى مان واوكسجين. H2O2 بتحميلانزيم الكاتميز يقوم -5
 انزيم الميبيز يقوم بيام المواد الدسمة والشحوم بالجسم.-6
)ابدددو عياندددة واخدددرون   اندددزيم الببتيدددديز يقوم بتحميدددل الس سدددل الببتيديدددة الدددى احمددداض امينيدددة-7

( وىددذه االنزيمدددات يرجدددع مصدددرىا الدددى رحيدددت االزىاروبعاددديا يخددرج مدددن افدددرازات النحمدددة  5119
 ( .5118)عقيل و محسن  نفسيا

وقد ذى  اكثر الباحثين الى القدرة السحرية في الكفانة الع جية لعسل النحدل الدى ىدذه المجموعدة 
 ( .0985)الجميمي  العاممة من االنزيمات

 



 
 
 
 
 

 : Content Waterالوحخْٓ الوبئٖ   2.28.

%فدددي 9الدددى %وقدددد تصدددل 07%وبمتوسدددط حدددوالي 53-03نسدددبة المدددان فدددي العسدددل تتدددراوح بدددين 
المنداطت الجافددة والتددي تقددل الرطوبددة النسددبية لميددوان.وتركيز المددان بالعسددل يتدداثر بعوامددل بيئيددة مثددل 
الحددرارة ونسددبة الرطوبددة المتواجدددة فددي الرحيددت ودرجددة ناددج العسددل وبظددروف تخزينددو بعددد القطددف 

 (. 5119)عبد الغني و وليد  والفرز
 

 : Flavonoids الفالفًْْٗ٘ذاث2.29.

%وتؤثر ىدذه المدواد عمدى عمميدات نفوذيدة الشدعيرات الدمويدة,وتحار  110في عسل النحل نسبتيا 
ادددعف ىدددذه الشدددعيرات,كما تممدددع تاثيرامادددادا لمتشدددنج وموسدددعا لمشدددرايين التاجيدددة القمبية,ومادددادا 

 ( .5116)جعفر  وحسان عدنان  ل لتيابات ومجددا لمخ يا واالنسجة
 
 Organic  acidsاالحوبض العضْٗت2.210.

)عبدد السدميع وىداني عبدد  %1118يحتوي عسل النحل عمى العديد من االحماض العادوية بنسدبة
( . وكددل واحددد مددن ىددذه االحمدداض يددؤدي دوره الحيددوي فددي التمثيددل الغددذائي بالجسددم 5117الحميددد

والسددددتريع  AceticAcidوالخميددددع Formic Acidومددددن ىددددذه االحمدددداض )حددددامض الفورميددددع 
Citric Acidوال كتيددددع Lactic Acid وحمددددض البيوتريددددعBiotyric Acid وحمددددض

 Tartaricوحددامض الطرطريددعOxalic Acidوحمددض االوكسدداليع Tannic Acidالتانيددع

Acidوحمض السكسينعSuccinic Acid) وعمى الر م من ان لمعسل تاثيرا حماديا راجعدا لكدل.
,حيث ان حموادة الطعدام اوقمويتدو منوطدة Alkalinىذه االحماض العاوية اال انو يعتبر قمويا 

بددالنوع السددائد فيددو مددن المددواد المعدنيددة,فيعتبر لددذلع العسددل قمويددا حسدد  مددا يحتويددو مددن عناصددر 



وىووسددط حاماددي  3190ىددي  PH( , حيددث ان درجددة حمواددة العسددل 0985)الجميمددي  معدنيددة
 ( .5119)عبد الغني و وليد   ير م ئم لنمو البكتريا والكائنات الدقيقة

 
 Lipidsالذُْى   2.211.

يحتوي العسل عمى الجميسرول والفوسفولين والبالمتيع واوليع,ويعتقد ان مايقر  من اثني عشر 
 (.0999الحسيني و محمد راا  نوعا من الدىنيات يحتوي عمييا العسل وىي في دور النمو)

 
 الوثبطبث ّالزْٗث الط٘برة ّالوْادالولًْت ّالحب٘ببث الغرّٗت2.212.

ينسدددددد  الددددددى المددددددواد المثبطددددددة السددددددب  فددددددي وقددددددف نمددددددو حبددددددو  المقدددددداح النيددددددا توقددددددف االنقسددددددام 
خ ياىددا,والزيوت الطيددارة ىددي التددي تعطددي لمعسددل الرائحددة المميددزة والمددذات الخدداص,والمواد الممونددة 

(, وتددؤثر الحبيبددات 5117)عبددد السددميع وىدداني عبددد الحميددد  تكسدد  العسددل المددون الجميددل المقبددول
% امدا 0لون العسل وشدفافيتو فاالعسدال الداكندة المدون تحتدوي عمدى  رويدات بنسدبة  الغروية عمى

 (.5119% )عبدددددددد الغندددددددي و وليدددددددد115االعسدددددددال فاتحدددددددة المدددددددون فتحتدددددددوي عمدددددددى نسدددددددبة قددددددددرىا 
 

 للعسل صفبث الف٘زٗبّٗت ّالك٘و٘بّٗتال3.2

Physical and Chemical Properties of Honey 
 

 الصفبث الف٘زٗبّٗت للعسل3.21.
 

 Colorاللـــْى3.21.1.

ىنالع خمس مواد ممونة في العسل جميعيا تذو  في المان (  أن 0981وجد )الناجي ولؤي كريم 
ويمكددن فصدددميا عدددن العسدددل باسدددتخدام مرشدددحات خاصددة وىدددذه المدددواد ىدددي الكموروفيدددل والكددداروتين 

خادران وجميدع والزانثوفيل وصبغتين  يدر معدروف تركيبيمدا الكيميداوي إحدداىما صدفران وايخدرى 
ىددذه الصددبغات نباتيددة المنشددر وتددرتي الددى العسددل مددن رحيددت ايزىددار, وبمددا أنيددا تددرتي مددن مصددادر 

 نباتية متعددة فان العسل يتمون بالوان  مختمفة ناتجة عن الخمط بين الصبغات النباتية.
 

 Odorالرائحت3.22.1.

الرحيدت ومحتدواهم مدن المدواد العطريدة تتباين االعسال في لونيا تتبان في رائحتيا وىدذا مدرتبط بندوع 
)  فبعادديا ذو رائحددة خفيفددة مثددل اليانسددون وبعادديا ذو رائحددة عطريددة قويددة كعسددل الزعتددر البددري

 . (0999قدور واخرون 



 
 

 Flavorالطعن3.23.1.

كل اإلعسال ذات طعم سكري حمو ولكنيدا تختمدف فيمدا بينيدا بداخت ف الميدزات العطريدة الخاصدة 
واستسا ة الطعم أمر مرتبط بذوت المستيمع إذ تقسم مجموعات منيا ذات طعم جيد مثل برزىارىا 

)حسدنين  عسل النفل او  ير مستسا ة كثيرًا مثدل عسدل التبد  او  يدر مسدتح  مثدل عسدل القطدن
 (. 0961ومحمد حسن 

 

 Grystallizationالخبلْر 3.24.1.

بسددرعة بعددد إنتاجيددا بينمددا أنددواع اخددرى قددد يميددل العسددل عددادة إلددى التبمددور فددبعض اينددواع تتبمددور 
تسددددتمر سددددائمة لسددددنوات عدددددة وقددددد وجددددد إن سددددرعة التبمددددور تتوقددددف عمددددى نسددددبة الدكسترشددددوز الددددى 
والمفيولدوز فددبعض أندواع العسددل تتبمددور بصدورة متجانسددة مثدل عسددل القطددن والدبعض ا خددر يظيددر 

عض  اينواع وكبيرة الحجم فدي سائً  في ايعمى وتترس  البمورات لاسفل التي تكون دقيقة في ب
 . (0)أنواع أخرى وىذه التغيرات ىي صفات طبيعية في العسل

ولمتخمص من ىذه الظاىرة يمجر الى تعريض العسل لمحرارة وذلع بتسخينوم فدي درجدة حدرارة تتدراوح 
( م وىدددددذه الحدددددرارة تدددددؤثر فدددددي تركيددددد  العسدددددل مدددددن خددددد ل أادددددرارىا باالنزيمدددددات 81 –71بدددددين )

 . ( 0999)قدور واخرون  التي يحتوييا العسل والفيتامينات
 
 Humidityالرطْبت 3.25.1.

تعتمد نسبة الرطوبة في العسل عمى نسبة الرطوبة الموجودة في الرحيت وان نسدبة الرطوبدة تتغيدر 
( 0974/  531كنتيجدددة لظدددروف الخدددزن , اعتمدددادًا عمدددى المواصدددفات القياسدددية العراقيدددة        )

  (. 0981)الناجي ولؤي كريم   %(51الرطوبة في العسل العراقي عن )يج  ان ال تزيد نسبة 
 

 الصفبث الك٘و٘بّٗت للعسل3.22.

 
 Fermentationالخخور 3.21.2.

عمى سكري الميفيولدوز والدكسدتروز  Sugar tolerant yeastتخمر العسل ناتج عن ترثير خميرة 
فينددتج كحددول وثدداني اوكسدديد الكدداربون , تتحمددل الكحددوالت مددع وجددود البكتريددا الددى حددامض الخميددع 
ومان ولذلع فان العسل المتخمدر ذو طعدم حامادي وعميدوو ر دوة مدن الغدازات , ال تحددث الخمدائر 

التركيددز ومصددادر  الخميددرة ىددي العاديددة التخمددر فددي العسددل ينيددا ال تعدديش فددي السددكريات العاليددة 



ايزىار و التربة وايقراص المستخدمة في الموسم المااي ولمنع التخمر تمترع ايقراص الشدمعية 
حتددى تمسددد العيددون المممددونة بالعسددل بالطبقددة الشددمعية كمددا يجدد  واددع العاسدد ت فددي حجددرة جافددة 

  (. 0961)حسنين ومحمد حسن  عند الفرز لمنع امتصاص الرطوبة
 

 

 

 

 

 

 

 Acidityالحوْضت 3.21.2.

يحدددوي العسدددل عمدددى أندددواع متعدددددة مدددن الحدددوامض العادددوية منيدددا حدددامض الخميدددع و السدددتريع و 
البيوتريدددددع و الفورميدددددع و الكدددددابرع و ال كتيدددددع و الماليدددددع و االوكسددددداليع و السدددددكنيع و التانيدددددع 

العسددل اذ ان والفدداليرع ولدديس مددن الاددرورة العثددور عمددى جميددع ىددذه الحددوامض فددي كددل عينددة مددن 
( 0974/  531اعتمادًا عمى المواصدفات القياسدية العراقيدة ), و وجودىا يعتمد عمى مصدر العسل

مميمكدددافي لكدددل  41الخاصدددة بعسدددل النحدددل فاندددوم يجددد  ان ال تزيدددد نسدددبة الحموادددة الكميدددة عدددن )
 (. 0974)عبد المطيف واخرون   م(011

 
 الخأث٘ر الخثب٘طٖ للعسل علٔ ًوْ األح٘بء الوجِر ٗت 4.2

Inhibitory Effect of Honey on the Microorganisms Growth 

 

أجريددت العديددد مددن الدراسددات لدراسددة القدددرة التثبيطيددة لمعسددل عمددى ايحيددان المجيريددة وقددد وجددد أن 
 العسل أربع صفات رئيسية يعزى ليا ىذه القدرة وىي 

 
 Osmotic effectمزهْمزٕ ـ الخأث٘ر اال1

( تشددكل Super saturated( او فددوت المشددبع )Saturatedالعسددل ىددو محمددول سددكري مشددبع )
% مدن وزن العسدل ونتيجدة 50 -05% منوم اما المحتوى المائي فيشكل نحدو 84السكريات نسبة 

التداخل بين جزيئات السكر وجزيئات المان مما يترع جزيئات مان قميمة  يدر كافيدة لددعم نمدو أي 
مدائي نوع من أنواع ايحيان المجيريدة لدذلع ال يحددث التخمدر بوسداطة الخمدائر إذا قدل المحتدوى ال

, ولكدددن عندددد اسدددتخدام العسدددل ع جدددا لمجدددروح فدددان االفدددرازات سدددوف  (Molan, 1999)% 07.0عدددن 
 . (Dunford,2000)  تخفف بالمحمول السكري وبالتالي سوف يفقد العسل ىذه الخاصية



 

 Hydrogen peroxide activityـ فعبل٘ت ب٘رّكس٘ذ الِ٘ذرّج٘ي 2

 تعدددددددددددددددود فعاليدددددددددددددددة العسدددددددددددددددل المادددددددددددددددادة لمبكتريدددددددددددددددا الدددددددددددددددى وجدددددددددددددددود بيروكسددددددددددددددديد الييددددددددددددددددروجين 
(Hydrogen peroxide)  المنتج بفعدل اندزيمGlucose oxidase  الدذي يفدرز مدن الغددة تحدت

البمعومية لمنحدل الدذي يسداعد عمدى تكدوين العسدل مدن الرحيدت كمدا يعمدل ىدذا ايندزيم عمدى تحويدل 
وبيروكسدديد الييدددروجين الددذي يعمددل  Gluconic acidن إلددى الكموكددوز بوجددود المددان وايوكسددجي

بدورهو عمى حفظ وتعقيم العسل خ ل مراحل ناجو ولكن نتيجة وجود االيونات المعدنية وحامض 
Ascorbic  ,Catalase  سددرعان مددا يحمددل بيروكسدديد الييدددروجين إلددى أوكسددجين ومددان , يصددبح

ف العسددل وكددذلع فددان الحددرارة ايعمددى  مددن اكثددر فعاليددة عندددما يخفدد Glucose oxidaseأنددزيم 
 .  (Whit and Subers 1964) م تقمل من فعالية ىذا االنزيم51°
 Acidity of honey (PH)ـ حبهض٘ت العسل 3

( وىدذه 4.5 – 3.5)( بدين PHيتميز العسل  ير المخفف بصفتو الحاماية  إذ تتراوح قيمة الدد )
كافية لتثبيط نمو اينواع المراية ولكن عند تخفيف العسدل وخصوصدًا بالسدوائل الجسدمية عنددىا 

 . (Molan 1996) (  ير فعال الن يثبط اينواع البكتيريةPHسوف يكون الد )
 
 Phytochemical componentsـ هكًْبث ك٘وبّٗت راث أصل ًببحٖ 4

إلزالددددة فعاليددددة بيروكسدددديد الييدددددروجين  Catalaseزيمفددددي بعددددض أنددددواع العسددددل التددددي عوممددددت بددددرن
(H2O2 شخصددددت مددددواد ماددددادة لمبكتريددددا  يددددر بيروكسدددديدية وشخصددددت الول مددددرة فددددي العسددددل )

 النيوزلندي وقد وجَد إن ليا خواص ماادة لمبكتريا ومن ىذه المركبات  
Syringic acid, Terpenes, Flavonoid, 2- hydroxy-3- phenlpropioic acid, 

Methyl3, 5-dimethoxy-4- hydroxy benzoate
 
(Allen and Reid ,1991). 

 

العديددد مددن ايبحددداث والدراسددات أجريددت عمدددى العسددل لمعرفدددة الفعاليددة التثبيطيددة لدددو عمددى ايحيدددان 
 المجيرية 

العسدل, أن إحتدوان  فدي المرادية الجدراثيم بزرع عمييا القيمون قام حديثة عممية حيث أكدت دراسة
لعسل عمدى مدادة البروسدتوك ندين تجعدل مندو ع جدًا وقائيدًا ادد ايمدراض الجرثوميدة التدي تغدزو ا

سدداعة وجدددراثيم  48الجددس فدددي أي وقددت, فكاندددت النتددائج أن اختفدددت جددراثيم التفوئيدددد فددي  ادددون 
أيدام وجدراثيم الددازنتري  4ساعة وجراثيم االلتيا  الرئدوي فدي  ادون  54البارتيفوئيد في  اون 

 (.5118ساعات  )رزت واخرون  01ن في  او 
 



أثبتت نتائج ايبحاث التي أجريت عمى العسل مثبط لنمدو البكتيريدا وقاتدل ليدا, واسدتخدمت الفئدران 
فددي ىددذه التجددار , حيددث كددان يددتم إحددداث جددروح فددي جمددد ىددذه الفئددران, ثددم تمددوث الجددروح ببكتيريددا 

سدددل وتركدددت الدددبعض دون عددد ج الجدددروح الحمزونيدددة, ثدددم عولجدددت جدددروح بعدددض ىدددذه الفئدددران بالع
لممقارنددة فكددان أن شددفيت جددروح الفئددران المعالجددة بالعسددل وأصددابت التنليددل جمددود الفئددران ا خددرى 

 (.5116)عبد الس م واحمد لطفي  وامتات بالصديد ثم ماتت 
 

لمعرفدة قددرة العسدل التثبيطيدة لمعسدل عمدى ( 5103)ياسين وىندان عبدد المطيدف  في دراسة أجرتيا 
باسدددددددتخدام طريقدددددددة االنتشدددددددار البسددددددديط  Staphylococcus aureusالمكدددددددورات العنقوديدددددددة 

, %(011والتركيز ايصدمي  80%% و70و60% و50% %و 40و30% و (20%وبالتراكيز
التركيددددز لمتراكيدددز الثمانيدددة قددددد تنوعدددت بددداخت ف التراكيدددز, وأعطدددى أن الفعاليدددة التثبيطيدددة  وجددددت

 ممم. 45ايصمي تفوقًا معنويًا عمى بقية أنواع التراكيز في تثبيط نمو البكتيريا بمعدل 
الى أن العسدل يمتمدع فعاليدة مادادة لمبكتريدا  ( ) (Subrahmayam and Pawar ,2001أشار

إن فعاليدة العسدل  (Cooper and Molan 1999)  والحدظ  ,السدالبة والموجبدة لصدبغة كدرام
الموجددودة عمددى سددطح الجددروح  Pseudomonasالماددادة لمبكتريددا تسددتطيع أن توقددف نمددو بكتريددا 

 حتى وان خفف العسل ب فرازات ىذه الجروح.
 

فددي دراسددتوو حددول تددرثير العسددل عمددى ((  (Cooper and Harding,1999) كمددا وجددد الباحددث
 .حتى وان خفف لعدة مرات Staph.aureusالبكتريا ان العسل يمنع نمو بكتريا 

(  بدراسة مقارنة لترثير العسل الطبيعي والتجاري  في نمدو بعدض   Vardi et al,1998)  قامت 
 والطبيعددي التجدداري العسددل مددن لكددل المادادة الفعاليددة اختبددارالدراسددة  تاددمنتايندواع البكتيريددة  ,

 .Proteus mirabilis  ,E. coli  ,Staphكرام   لصبغة والسالبة البكترياالموجبة من عدد عمى

Aureus  ,Serratiamarceccens  , لدم حيدث لمعسدل التثبيطية الفعالية اختبارشممت الدراسة 
 عندددد امددداالدراسدددة,  قيدددد البكتيريدددة االندددواع عمدددى بنوعيدددو المخفدددف  يدددر تاثيرلمعسدددلأي  ىنددداع يكدددن

 لمعس  فبالنسبة ومتبايه وااح تاثير ىناع ان النتائج بينت العسل لنوعي 1:2 التخفيف استخدام
 E.Coli ,Proteus mirabilis  ,E. Coli S بكتريدا مدن كدل عمدى 1:2 التركيدز اثدر لطبيعدي

erratiamarceccens الكبددر تاثيرىددا انأي  التددوالي  عمددى مممتددر 1 25,30,4تثبدديط وبقطددر 
 .Eمدن كدل عمدى كدان 1:2 التركيدز عندد التجداري العسدل تداثير امدا,E. coli بكتريدا عمدى كدان

coliProteus mirabilis,Staph. Aureus ,Serratiamarceccens ,وبقطددددددددر 
 قياسددي كتركيددز 1:2 التركيددز اعتبددار تددم بعدددىا. مممتددر عمددى التددوالي02,  44,30,10تثبدديط



 اعمدى ان حيدثالدراسدة  البكتيرية قيدد االنواع تاثيرىاعمى ختبارال االخرى كيزرالتو  امن  وحارت
  وكددان Serratiamarceccensا بكتريدد عمددى 1:4 التخفيددف عنددد كددان الطبيعددي لمعسددل فعاليددة
 Proteusبكتريا عمى  لتخفيف عندا كان التجاري لمعسل فعالية اعمى اما,مممتر 35 التثبيط قطر

mirabilis  مممتر   22 التثبيط قطر وكان. 
 

بدددانواع بكتيريدددة مقاومدددة الدددذي الحدددظ ان الجدددروح المموثدددة   (Molan,2000)ا وفدددي دراسدددة قدددام بيددد
( أسابيع عمى استخدام العسل في الع ج, كما يستخدم 5لماادات الحياة قد عولجت بعد مرور )

صابات العين واإلصابات الفطرية في الجمد وعد ج  العسل في ع ج إصابات الجياز اليامي وا 
 .(Lee et al ,2009)  ( والمحافظة عمى صحة اإلنسانeczemaاالكزيما )
 

فقددد اسددتخدم العسددل فددي عدد ج إصددابات الثدددي  ( 5116)عبددد السدد م واحمددد لطفددي  الباحددث آمددا
(Mastitis.في قطعان الماشية الناتجة عن إصابات بكتيرية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث :مواد وطرق عمل
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األجِزة الوسخخذهت  1.3

 اسخخذهج األجِزة فٖ القبئوت أدًبٍ :   

 

 

 البلذ اسن الشركت الوصٌعت الجِبمزاسن  ث

 Autoclave Express Englandمىصذة 1

 Sensitive balance Memmert Germanyميزان حساس  2

 Incubator Memmert Germanyحاضىت 3

 Electric oven Memmert Germanyفرن كهربائي 4



 
 األدّاث الوسخخذهت2.3

 اسن الوْاد ث

 اطباق بتري 1

 ماصت 2

 دورق 3

 لهب بىزن 4

 اسطىاوت مذرجت 5

 اوابيب االختبار 6

 ملعقت 7

 الملقط 8

 

 األّسبط ألزرع٘ت3.3

 البلذ اسن الشركت الوصٌعت اسن الْسظ ث

1 MacConky agar Oxoid England 

2 Nutrient agar Oxoid England 

3 Muller-Hinton agar Oxoid England 

4 Nutrient broth Oxoid England 

 

 ححض٘ر االّسبط الزرع٘ت 3.4

حادددددرت االوسددددداط بحسددددد  تعميمدددددات الشدددددركة المصدددددنعة والمبيندددددة عمدددددى العبدددددوات وادددددبط االس 
(فدددددددددي درجدددددددددة حدددددددددرارة Autoclave) الييددددددددددروجيني ثدددددددددم عقمدددددددددت االوسددددددددداط بجيددددددددداز الموصددددددددددة

,حادددددددددددنت االوسددددددددددداط الزرعيدددددددددددة فدددددددددددي 5(باوندددددددددددد/انج05(دقيقدددددددددددة وبادددددددددددغط)05(ولمددددددددددددة)050)
 (ساعة لمتاكد من عدم تموثيا.54(ولمدة)37درجة)

جمعدددت العيندددة مدددن اصدددابات جمديدددة متادددمنة االصدددابات الثانويدددة لمحدددروت مدددن مستشدددفى بعقوبدددة 
 MacConkyقسم الحروت.تم زرع العينة عمى اطبات حاوية عمى وسدط اكدار المداكونكي  -العام

 Light microscope Olympus Japanمجهر ضىئي 5

 ـــــ ـــــ الثالجت 6



سددداعة وبعدددد ظيدددور النمدددو تدددم اختبدددار المسدددتعمرات 54-08ْم لمددددة 37وحادددنت االطبدددات بدرجدددة 
 المنفردة ذات المواصفات المطموبة.

 

 العٌ٘بث ق٘ذ الذراست 5.3

 عٌ٘بث العسل 1.5.3

متبايندة االصدل )تجدداري, طبيعدي,  يدر طبيعدي( تدم الحصددول  اسدتخدمت ث ثدة اندواع مدن العسدل
معدروفين لغدرض المقارندة بينيدا فدي قددرتيا التثبيطيدة ل ندواع البكتيريدة المعزولدة  عمييا من نحالين

 من الجروح المموثة.
 

 العزالث البكخ٘رٗت  2.5.3

وشدممت  5105/ 5/01قسدم الحدروت بتدرري  –تم اخدذ العدزالت جداىزة مدن مستشدفى بعقوبدة العدام 
Staphylococci  و aeruginsa  Pseudomonasىدذه العدزالت جنسدين مدن الكتيريدا ىمدا 

 aureus. 
 
 

 اخخببر الفعبل٘ت الخثب٘ط٘ت للعسل ضذ العزالث البكخ٘رٗت 6.3

 طرٗقت االًخشبر ببلحفر: 1.6.3

وبعد تصمبو زرع بالبكتريا بطريقة النشدر وثقد  Muller Hintonاستخدم الوسط الزرعي الصم  
بعددددددىا العسدددددل المخفدددددف بتراكيدددددز مممتدددددر مدددددن البكتريدددددا, وادددددع 110ممدددددم وممدددددي بكميدددددة 5بقطدددددر 

سدداعة وقددرات النتددائج بحسددا  اقطددار 54ْم لمدددة 37% وحفددظ بالحااددنة بدرجددة 91171151131
 (Molan,2000) مناطت التثبيط

 

 طرٗقت االًخشبر ببالقراص: 2.6.3

%تددم اجددران اربددع 91171151131تددم تحاددير اقددراص مددن ورت مشددبعة بالعسددل المخفددف بددالتراكيز 
معقددددم تركددددت  Lمعاممددددة,تم نشددددرت البكتريددددا بواسددددطة قاددددي  زجدددداجي بشددددكل حددددرفمكدددررات لكددددل 

االطبددددات بدرجددددة حددددرارة الغرفددددة لغددددرض التشددددر  وثبتددددت بعددددد ذلددددع االقددددراص المشددددبعة بالتخددددافيف  
سدداعة وسددجمت النتيجددة بم حظددة  54ْم لمدددة 37المختمفددة لمعسددل ثددم حاددنت االطبددات فددي درجددة 

 .(Cooper et al,1999) قياسيا مناطت التثبيط حول االقراص والتي يتم



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الرابع :النتائج والمناقشة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أظيددددرت نتددددائج الدراسددددة أن ىنالددددع تبدددداين فددددي التددددرثير التثبطددددي لمعسددددل عمددددى العددددزالت البكتيريددددا 
تثبددددديط عمدددددى المسدددددتخدمة فدددددي الدراسدددددة, حيدددددث لدددددم يظيدددددر العسدددددل التجددددداري )تركدددددي الصدددددنع( أي 

, أمدددددددددددا العسدددددددددددل المحمدددددددددددي المخفدددددددددددف بدددددددددددالتراكيز StaphylococciوPseudomonasبكتيريدددددددددددا
%, فقد تباين في ترثيره تبعًا الخت ف التركيز, وكان أعمى مقدار تثبيط في حالة 91171151131

سددم, فددي  0 – 1.5% وبقطددر ىالددة تددراوح بددين 91171عنددد التركيددزين  Pseudomonasبكتيريددا 
ممددم, أمددا أقددل نسددبة لمتثبدديط  4-5% نسددبة تثبدديط بقطددر ىالددة تددراوح بددين 51يددز حددين اعطددى الترك



 Staphylococciممدددم, أمدددا فدددي حالدددة بكتيريدددا  1.5% بقطدددر ىالدددة بمدد  31فكانددت عندددد التركيدددز 
فاختمفت نس  التثبديط بداخت ف التراكيدز وعمومدًا جميعيدا أعطدت نسد  تثبديط أقدل ممدا ىدي عميدو 

سم وتراوح  1.5% بمقدار 91, فكان قطر اليالة عند التركيز Pseudomonasفي حالة بكتيريا 
ممدددم, فدددي حدددين لدددم يظيدددر أي تثبددديط لمبكتيريدددا عندددد التركيدددز  5-0% بدددين 71151عندددد التركيدددزين 

31.% 
أمددا بالنسددبة لتددرثير النددوع الثالددث مددن العسددل المسددتخدم فددي الدراسددة )العسددل الطبيعددي( والمسددتعمل 

اين فدي تدرثيره أيادًا تبعدًا لندوع البكتيريدا وتبعدًا لمتركيدز, فكاندت نسد  بالتخافيف آنفة الدذكر, فقدد تبد
ممدم وعندد التراكيدز  5سدم و  0-1.5سدم و  5بمقدار ىالة بم   Pseudomonasالتثبيط لبكتيريا 

% عمددددددددى التددددددددوالي,في حددددددددين بمدددددددد  قطددددددددر اليالددددددددة فددددددددي حالددددددددة بكتيريددددددددا 31% و51,71% و91
Staphylococci  ,1.5-0.5 ,31%, 51%, 71و91ممم عند التراكيز  1.5ممم,  05سم %

 عمى التوالي.
 

كددان  Pseudomonasبكتيريددا نمددو مددن اسددتعراض النتددائج يتبددين أن فعددل العسددل التثبيطددي عمددى 
% كدان أفادممن بقيدة 91وأن التخفيف رو التركيز, Staphylococciأعمى منو عمى نمو بكتيريا

كدد  الجنسددين, كمددا لددوحظ أنددو كممددا طالددت فتددرة التراكيددز فددي تددرثيره التثبيطددي عمددى نمددو البكتيريددا ول
 النمو زاد مقدار التثبيط لمبكتريا. 

 
 بفعاليدة يتميدز العسدل ان الى النتائج  واكدت, البكتريا عمى العسل ترثير اخت فات النتائج اظيرت

 يدؤثر التدي لآلليدةرات تفسدي عددة اقترحدت وقددكدرام ل والسدالبةا الموجبة البكتريا اد  مايكروبية اد
 لمبكتريددا الماددادة الفعاليددة ن ا اذ لمعسددل المرتفعددة االزموزيددة الددى يعددود قددد الفعددل ىددذا العسددل  بيددا

 المددان عمددى احتددوانه بسددب  (PH= 3.8) المددنخفض PHد لمدد او, معسددلاالنددواع  الث ثددة ل شددممت
 لمنمدو المثبطدة المدواد مدن مجموعدة لوجود نتيجة و ا العسل في االنزيمات لوجود او, االوكسجيني

 لدو يكدون المخفدف العسدل ان فدي(Leeet al 2009) دراسدة   مدع النتدائج تطابقدتال   , البكتيدري
 متاحدة العسدل مغذيات يجعل بالمان لتخفيف ا ان ىو ذلع اسبا  وقدتكون المركز من اكبر تاثير

 اسددديد الكموكوندددع يكدددون والدددذي   glucoseoxidaseانزيم لوجود وكذلع,  لمبكتريا م ئمة وبصورة
 تنشديطو ويعداد العسدل فدي فعدال  يدر يكدون ىدذااالنزيم الكموكدوز تحمل من الييدروجين وبيروكسيد

 .ميكروبية الاد فعاليتو العسل ويعطى العسل تخفيف عند
اندزيم  مثدل العسدل فديواالختدزال  االكسددة لوجودانزيمداتإن الفعل التثبيطي لمعسل قدد يعدزى ايادًا 

 المحمددددل ال يبيدددز اادددافة ينددددزيمالجددددراثيم  قتدددل فددددي كبيدددر دور والفوسددددفاتيز الكتددداليز, البروكسدددديز



 كمددا واالميميددز والدايسددتيويز االنفرتيددز مثددل اخددرى وانزيمدداتدران الجددراثيم جدد فددي الموجددود لمدددىون
 (.0974المطيف واخرون , إلى ذلع ) عبد اشار
ندوع  العسدل وتركيدزه يدؤدي الدى اخدت ف درجدة تثبديط  اخدت ف أن الى الحالية سةدراال نتائج تشير

 عمى العسل تركيز نقصان مع طردين تقل العسل لنوعي التثبيط فعالية ان ون حظ,النمو البكتيري 
 بالنسدددبة الطبيعدددي مدددن اقدددل كدددان التجددداري العسدددل تدددرثير ان ن حدددظ وكدددذلع البكتيريدددة االندددواع نمدددو
 اسددالة عنددد والشددمسرارة لمحدد يتعددرض التجدداري العسددل ان الددى يعودالسددب  وقددد المسددتخدمة كيددزار لمت

 . البكتيري لمنمو المثبطة المواد تكسير الى يؤدي قد مما العسل
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Staphylococcus              aureus 
 

 

 األستنتاجات والتوصيات

 أيستنتاجات



من خ ل ىذه الدراسة نجد ان عسل النحل الطبيعي ذو فعالية عالية جدا في تثبيط نمو البكتريا 
staphylococcus aureus  وpseudomonas aeruginosa  عند استخدامو بنسبة

 مساوية لمساحة الجروح وبمختمف التراكيز

 ألتوصيات 

 لذلع نوصي   

 ة لعدم وجود تاثيرات جانبية ولقمة التكمفة االىتمام بالعسل اكثر من الماادات الحيوي -0

واجران تجار  باستخدام العسل عمى انواع مختمفة من البكتريا والفيروسات بوسائل وطرت  -5
 مختمفة 

 مزيدا من االبحاث الستخراج المادة الفعالة من مكونات العسل واستخداميا في االدوية  -3
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 .ماسا ة ترنٌة النوت , ال نرة ا الى ,دار اسامة للنشر االتا ٌ  2003انا شارار ,اومد -1

 ا رد  . – ما  –



 .منتجا  نوت الرست ل ذاء 2002انا  ٌانة ,رم ي  ند الروٌس االم ٌ  ,جمات  لً  -2

 جم ارٌة مثر الررنٌة.–القاهرل –ادااء ,اندا  لن نس االنشر 

- . ست النوت ةً القرا  االسنة  رغ التدااي االرنج.دار امرتنة ال نت1295الجمٌلً -3

 لننا . -نٌرا 

   الدٌ ,وس  انراهٌس ا ند الر ٌ ,انراهٌس  ;غ اري,ٌاس ذاٌر;الجارانً,راا ثرب -4

هٌئة المراهد –ا ارل الترلٌس الرالً االنوث الرلمً - .الوشرا  الناةرة.1220ٌاس 

 ث وة.493ال نٌة,

 Pseudomonas ,دراسة تثنٌ ٌة لنناا  التانرة لمجما ة 2004الشٌنانً,انتثار ناظس -5

 المر الة م  مستش ٌا  ن داد اتاأٌر نرت الراامت  لٌ ا.

جم ارٌة -القاهرل- . الج ن سك نالرست,دار ال نئ  للنشر االتا ٌ 2002الوسٌنً,اٌم  -6

 مثر الررنٌة.

 . ست النوت ةً ال ب الودٌث االقدٌس,ال نرة ا الى ,دار 1222الوسٌنً,مومد راا -7

 لننا .-نٌرا -الموجنة النٌااء

- .ترنٌة النوت ادادل الورٌر.مدٌرٌة دار الرتب لل نا ة االنشر1290الناجً,لؤي ررٌس -9

 الماثت.

-لى, دار ال د الجدٌد . الج ن سك نالرست االونة الساداء ,ال نرة ا ا2005جاد,ذالد -2

 جم ارٌة مثر الررنٌة.-المنثارل

لننا  -نٌرا - .الرنج نرست النوت ال نٌرً ,دار امرتنة ال نت2006جر ر,وسا   دنا  -10

. 

 .مملرة النوت .مرتنة ا نجلا المثرٌة .دار الم نا ا  1260وسنٌ ,مومد وس  -11

 الجدٌدل.

الرست الرجٌنة,دار القلس لل نا ة االنشر  .اسرار 2009ر غ ,هٌاس ا نمة مرثامة -12

 سارٌا.-االتا ٌ 

 .الثٌدلٌة ال ائرل تقدس الدااء ,ال نرة ا الى ,مرتنة 2006 ند السنس ,اومد ل  ً -13

 جم ارٌة مثر الررنٌة.–الجٌ ل -الناةذل

 . الس النوت امنتجاتل, دار 1274 ند الل ٌف ,مومد  ناس اانا النجا ,اومد موماد -14

  نا ا  الجدٌدل,ا سرندرٌة.الم

 سارٌا.-ولب- .نوت الرست امنتجات ااةاائدها ال نٌة,دار الرااا 2002 ند ال نً ,الٌد -15



جم ارٌة –قس – . ب ا ماس الراا    .ال نرة الأالأة,ذاي القرنى 2009 قٌت ,موس  -16

 اٌرا  ا سنمٌة.

 .مرا ً النوت.منشارا  1222  قدار,اومد الشٌخ االورااتً , ند الل ٌف اةاات,وسٌ-17

 جامرة دمشغ.

 مراٌر امااث ا  الرست الرالمٌة,رئٌس اللجنة ال ر ٌة 2010مرداد, ارغ -19

 لجمرٌةالنوالٌ  السارٌ  نمواةظة الرقة.

 .استذداس الرست ةً تأنٌ  نرترٌا المرارا  الرنقادٌة 2013ٌاسٌ  ,هناء  ند الل ٌف -12

 .2,الردد11. مجلة ا ننار للرلاس ال را ٌة,المجلد Staphylococcus aureusالذهنٌة
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