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 الخالصة
ـ  نبـات البر ألوراق المعدنيـة  الكيميائي والعناصر تقدير التركيبتم   Origanumوشدق

majorana لمحتــوى الرطوبــة والبــروتين والــدهن والرمــاد المئويــة كانــت النــسبه اذ 
   Na المعدنية العناصر بينما كانت تراكيز  %,66.3)  (5.7, 6.6 , 8.4 ,18.7والكاربوهيدرات

Ba , Fe, Co, k, )0.6, 5.1, 0.039, 0.49 , 0.01(      جـزء مـن المليـون علـى التـوالي .
 الكشوفات النوعية على مستخلصات العشبه المائيـة        ل اجراء وشخصت المجاميع الفعالة من خال    

ين التانينـات والفينـوالت والفالفونيـدات والـصابون       ( لـوحظ احتوائهـا علـى        اذ والكحولية
 اذالفحوصات الفيزيائية والكيميائيـة كـالحرق والذائبيـة         درست  و )بوهيدرات والقلويدات والكار

 اوراق درس تـاثير و.  ذوبانها جزئيا في المذيبات القطبية وكليا في المذيبات الغير قطبيـة           ظلوح
 °م 5بدرجـة     المخزون بالتبريد  %1) ،(0.5كمادة حافظة للحم البقري بتراكيز      المطحون  العشبة  

رقـم    على قطع اللحم مـن خـالل تقـدير       تطرأوتم متابعة التغيرات التي      ايام   )7,10 ،0(لمدة  
 في العينـات المعاملـة بمـسحوق اوراق العـشبة           قيمتهالبيروكسيد حيث بينت النتائج انخفاض      

وكذلك درس تاثيرة في لوغارتم اعداد البكتريـا         .بالمقارنة مع العينة الطازجة خالل فترة الخزن      
 النتـائج   هرتظواريا القولون الموجودة في اللحم بنفس فترة الخزن والتراكيز السابقة           الكلي وبكت 

فعالية ها  امتالك االحياء المجهرية في نماذج اللحم المفروم وكذالك         أعدادان للعشبة دور في تقليل      
  .لعمر الخزيني لقطع اللحم من خالل اطالة الألكسدةمضادة 

  

، يالعناصر المعدنية الرقم البيروكسيد ، الكيماويالتركيب ، وشقد البرعشبه : الكلمات المفتاحية
  .الكشوفات النوعية، الذائبية

  :المقدمة
 الى قيمتها الغذائية العالية الحتوائها على       فباإلضافةتعد اغلب النباتات مصدرا غذائيا مهما       

 فائـدة طبيـة     فانـه لهـا    [25]مصدر الطاقة الحياتية من الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون        
 ومنها الربو والتهابات    [11] عالجة الكثير من الحاالت المرضية    عالجية حيث انها لها دور في م      

وهناك الكثير من النباتات مثـل الزنجبيـل         [1]الشعب الهوائية والسعال الديكي وحساسية الجلد       
راسـتها كنباتـات   والتي تمت د [4] والخروع والكزبرة والكمونوالحبة السوداء والحلبة والحناء   

 واضـحة ضـد البكتريـا       بيولوجيـة فعالة دوائيا الحتوائها على مركبات كيميائية ولها فعاليـة          
  . والفطريات المرضية المختلفة

االبـيض المتوسـط    قوش هو نبات عشبي معمر عطري وموطنه بالد حوض البحر           دالبر
والمبـين فـي   ،ورة  وهو من مجموعة النعانع المشه Origanum vulgareويعرف علميا باسم

ويحتوي على كثير من الفيتامينـات والمعـادن وعلـى           [3]ويعرف ايضا باسم الدوش   ) 1(شكل  
ليكوسيدات الهيدروكوينون وعلى السكريات القابلة للذوبان فـي        جالزيوت المتقبلة والفالفونيدات و   

لصحية الهامة   من الخصائص ا   البردقوشالماء والتربينات الثالثية وجميع المكونات اعاله تعطي        
 لاللتهابـات ومـسكن ومـضاد لالكتئـاب ومـضادات           تكروبات ومـضادا  يمثل مضادات للم  

تـستخدم   هو الثيمول والكافاكرول وهويحتوي النبات على زيت طيار واهم مركب في     . للفيروسات
 ويستخدم فـي  [16] البرد كتوابل او يشرب كالشاي ويستخدم زيته لعالج نزالت      وإزهاره هاوراق
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 العطرية ويستخدم طبيا فـي تنـشيط        هالصابون والعطور ومستحضرات التجميل لرائحت    صناعة  
 ويخفـض  ويساعد على تقوية الجهاز المناعي ،)الزهايمر(المخ ويقلل من خطر التعرض لمرض  

 بسبب وجـود مركـب حمـض    [8]. الكولسترول ويقلل من التعرض لالصابة بتصلب الشرايين    
ويعتبر مهدئ ويستخدم في الواليـات      اض القلب والدم والحمى     يد في امر  الروزمارنيك ويعتبر مف  

 [7]كروبات اذ يوضع مع اللحوم المصنعه كماده حافظه طبيعيـة           يالمتحدة االمريكية كمضاد للم   
كروبات فـي   يحيث استخدمت كمضادات اكسدة وكمضادات للم      [6] لألكسدةعتبر مضاد   يوكذلك  

 اهميـة  ا لها منمل االكسدة كمضادات[26] سمك واستخدم لتغليف ال [34] صناعة بركر الدجاج
 المسؤول عـن الطعـم   oxidative rancidityي دفي مجال حفظ االغذية وتأخير التزنخ التاكس

 فقـدان القيمـة الغذائيـة     هوالنكهة المتزنخة غير المرغوب فيها والتغير في اللون الذي ينجم عن          
  .سامة على صحة االنسان وتكوين مركبات وتأثيرهالألغذية 

 لعرقلة ومنع اكـسدة الـدهون وزيـوت         لألكسدةلذا يتطلب االمر اضافة المواد المضادة       
بـرز  ولكن في االونه االخيرة      BHA و BHTومنها مضادات االكسدة الصناعية      [27]االغذية  

 الجانبية على صحة االنسان مما يتطلب االمـر البحـث           وأثارهاالعديد من الشكوك حول سميتها      
معرفة التركيـب الكيميـائي     هدف الدراسة الحالية الى     ت لذا   ايعية تكون اكثر امان   عن مصادر طب  

ائية والفيزيائية ودراسة التحليالت النوعية لمستخلص      يودراسة الخواص الكيم  والعناصر المعدنية   
  . البقريفي اطالة العمر الخزيني للحم ه  الكحولي والمائي ودورالبردقوشعشبة 

  

    
  

  

  لبردقوشنبات ا) 1 (شكل

  :المواد وطرق العمل
                                   :المواد

تم الحصول على العشبة من السوق المحلي في البصرة وكانـت علـى شـكل اوراق           -1
وحفظها في قنينـة فـي   فرنسية الصنع    Moulinexبائية نوع    وثم طحنت بالمطحنة الكهر    ةمجفف

 .درجة حرارة المختبر لحين الدراسة
 البصرة  محافظةمن السوق في     جم 500بوزن  روم  فمالبقري  ال الحصول على لحم     تم -2

وموضوعه في حاوية تحتـوي قطـع مـن الـثلج      بولي اثلين المعقمة   بأكياسونقل الى المختبر    
 . الفحوصات عليهاألجراء بالثالجة وحفظت
 كلوريـد الزئبقيـك المـائي     ، كاشف ماركوس   ، كاشف مولش   (الكواشف المستخدمة    -3

كلوريـد  ،  عيـاري  5 هيدروكسيد البوتاسيوم الكحـولي   ، %1خالت الرصاص المائية ،) (5%
  وكاشف الننهايدرين  H2SO4 و5N KOHكاشف ، كاشف واكنر ماير  %1الحديديك 

لتنمية البكتريـا   Nutrint Agarوسط : البيئات المستخدمة في االختبارات الميكروبية – 4
  .  الهندية Himediaقولون المجهزة من شركة بكتريا ال لعد MacConkeyووسط

  :تحليلطرق ال
ائية بمعـدل   ياجريت التقديرات الكيم  : وشدق البر عشبهئي لنبات   تقدير التركيب الكيما   -1

وشملت كل مـن الرطوبـة والبـروتين         ثالث مكررات وتم احتسابها على اساس الوزن الجاف       
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ب نـسبة   اوتـم حـس    Soxhlet [35] جهـاز    باسـتخدام  وقـدر الـدهن    [17] والرماد حسب 
 .[32]كونات المذكورة كما بينها مالكاربوهيدرات بالفرق بين ال

مطيافيـة   باستخدام جهاز Fe, Co, kالعناصر نسبة تم تقدير : تقدير العناصر المعدنية 2-
ــذري  ــصاص ال ــث وزن Spectrophotometer AA320N Atomic absorptionاالمت  حي
علـى   Maffle_furnce  خزفية ثم حرقها في فرن الحرق      جفنهي   غم ف  1المسحوق النباتي بواقع    

مـل مـن حـامض     5ساعة وبعدها بردت واذيب الرمـاد فـي    12  لمدةم500درجة حرارة 
تـم    Ba, Naامـا عنـصري   مل 50 وبعدها رشح وخفف الى حجم %20الهيدوكلورك تركيزة 

   .لعينه بعد اجراء عملية الهضم ل[18]قياسهما بطريقة اللهب كما جاء في 
  تم تقدير قيمه رقم البروكسيد للنماذج      :دراسه الخصائص النوعية للحم المعامل للعشبة     -3

 لكـل عينـة واضـيف لهـا عـشبة      جم) 5(فروم الى ثالث عينات بواقع    موذلك بتقسيم اللحم ال   
وقدر رقم البيروكسيد بزمن صفر اي قبل الخزن ثم خزنت بدرجة           % )0.5_ 1(  بنسبة البردقوش

  .] 16 [حسب  ) يوم10و (7 قدر رقم البيروكسيد بزمنعد ذلكب مئوي 5
   تحضير المستخلصات -4

م ج 20نقع [25]حضر المستخلص المائي وفق طريقة : تحضير المستخلص المائي -1-4
 ساعة بدرجة حرارة المختبـر ثـم   24 مل من الماء لمدة 100من المسحوق النباتي المجفف في    
  .لمبخر الدوارركز المستخلص باستخدام جهاز ا

ـ  20حضر المستخلص الكحولي بـوزن      :  تحضير المستخلص الكحولي   – 2-4 م مـن   ج
 ساعة ثم رشح وركـز  24مع التحريك لمدة  مل من الكحول الميثانول  100المسحوق النباتي في    

 .] 19 [باستخدام المبخر الدوار
 :التحاليل النوعية للمستخلصات -5

المستخلصات المحضرة المائية والكحولية للتعـرف    اجريت الكشوفات االوليه على كل من       
  على العوائل الكيميائية او المجاميع الرئيسية الموجودة فيها 

 Carbohydrates Testكشف الكاربوهيدرات  -1-5
  [4]اجري كشف الكاربوهيدرات كما هو موجود 

 Saponins Testكشف الصابونين  -2-5
  [37]عة اجري كشف الصابونينات حسب الطريقة المتب

  Tanins Testكشف التانينات - 3-5
  اجري كشف التانينات باستخدام طريقتين وهي 

A-  1طريقة كشف خالت الرصاص المائية%) Lead acetate(   حسب الطريقة المتبعـة
[24] 

B-  [22] كما هو موجود في %1طريقة كشف كلوريد الحديديك  
  Flavonides Testكشف الفالفونيدات  -5-4

حسب الطريقـة  ) (5Nف الفالفونيدات باستخدام كشف هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي    اجري كش 
   [13]المتبعة 

  ALKaloids Testكشف القلويدات  -5-5
  اجريت كشف القلويدات باستخدام الكواشف التاليه 

A -  [23]كاشف ماركوس استخدمت هذه الطريقه كما جاء في  
B -  [34]في كاشف واكنر حسب الطريقة المتبعة 
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 Phenolic Compounds Testكشف المركبات الفينولية  -5-6
  [23]تم الكشف عن المركبات الفينوليه كما هو موجود في 

  )(Glycosides Testسيدات جليكوكشف ال - 7-5
 [13]كما جاء في  Benedict Reagentتم الكشف عن الكاليكوسيدات باستخدام كاشف بندكت 

  Triterpenoides Testثالثية كشف التربينويدات ال -5-8
  Peptides and Amino groups testكشف الببتيدات والمجاميع االمينية الحرة -5-9

 كما جـاء    ninhydrinكشف عن الببتيدات والمجاميع االمين الحرة باستخدام كاشف الننهيدرين          
   [23]في
   وشدق البرلعشبهالكشوفات الفيزيائية والكيمائية  -6

باسـتعمال انـواع    فات الفيزيائية على العشبة مثل كشف الحرق والذائبية         تم اجراء الكشو  
الهكـسان  ، الميثانول، االيثانول ، ت االثيل الخ(مختلفة من المذيبات القطبية وغير القطبية ومنها      

 مل من المذيبات    1 غم من العينة واضيف اليها       0.003باخذ  ) الكلوروفورم، الماء  ، االسيتون  ، 
ات البوتاسيوم  جن باستعمال محلول برمن   االصرة المزدوجه و كشف الحرق والرائحة     واجريةه  اعال
 كمـا  di nitraphenyl hydrazine reagent 4-2 باستخدام والكيتونات هيداتوكشف االلد2% 

  [37]  فيءجا
  : الفحوصات الميكروبية-7

 Total coliن  وعد بكتريـا القولـو  Total count bacteriaتم تقدير العدد الكلي للبكتريا 
form  مـن العينـة   جم  5بوزن العشرية فيفات  لعينات اللحوم قيد الدراسة وذلك بتحضير التخ
 ورج جيدا لتحـضير التخفيـف االول        %)0.1( مل محلول ماء الببتون المعقم       90 الى   وأضيفت

 وزرعـت االطبـاق     3-10العشرية ولغاية التخفيف الثالـث      فيفات   ومنة حضرت بقية التخ    10-1
 ساعة وعبر عن 27-48 لمدة م37وتم الحضن على درجة   pour plate methodريقة الصببط

  .-1النامية بوحدة تكوين مستعمرة غم الميكروبات اعداد 
  :ناقشةملالنتائج وا
  وش دق البرلعشبهالتركيب الكيمائي 1-

سـية  النسبة المئويـة للمكونـات الكيميائيـة االسا    ) 1(النتائج الموضحة في الجدول      تشير
 والرماد والكاربوهيدرات على    دهنوش والتي تمثلت بالرطوبة والبروتين وال     دق البر عشبه ألوراق

مـن مـا    اكثـر  النتيجة وقد كانت %8.4وش دقنسبه الدهن في البراساس الوزن الجاف وبلغت   
 النتيجـة  وكانت   %6.6 كما لوحظ ان نسبة البروتين       %4.7 اذ وجد ان نسبه الدهن       [12]وجدها  

وهـي    %5.7نسبة الرطوبة فبلغـت  اما %7.5 اذ وجد ان نسبة البروتين [33]ما وجدها اقل م
 اما محتـوى  %5.6 الذي وجد نسبة الرطوبة [33]مقاربة لنسبة الرطوبة التي تم قياسها من قبل         

ويعد الرماد دليال الحتواء النبات على العناصر المعدنية حيـث           %18.7االوراق من الرماد بلغ     
 اذ [12] وكانت النتيجة اكثر مـن مـا وجـدها      ت نسبة الرماد ارتفعت نسبة العناصر     كلما ارتفع 

  .14كانت النتيجة 
  

  وش دقائي لعشبة البريالتركيب الكيم) 1(جدول 

  الكاربوھیدرات  الرطوبة  الرماد  البروتین  الدھن  المكونات
 66.3  5.7 18.7 6,6  8.4  %النسبة 
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التـي   %66.3هرت الدراسة احتواء العينة على نسبة       اما بالنسبة الى الكاربوهيدات فقد اظ     
 النبـات   ودتعد الناتج الرئيسي لعملية البناء الضوئي وتودي دورا مهما في حياة النبات والتي تز             

لذي وجـد ان نـسبة الكاربوهيـدرات         ا [12]وهي مقاربة الى ما وجدها      لنمو  لبالطاقة الالزمة   
61%.  

  البردقوش لعشبهالعناصر المعدنية  2-
  ,Co, K, Na كاألتيوش دق البرعشبه العناصر المعدنية في تراكيز) 2(بين الجدول رقم 

Ba, Fa,  0.01 ,0.49 ,0.039 ,5.1 ,0.6 كاألتيوكانت النتائج)( ppm    حيث لـوحظ ان نـسبة
البوتاسيوم اعلى من الصوديوم والكوبلت الذي يعتبر ضروري لنباتات كمرافق انزيمـي الـذي              

 النباتيـة   ألمراضابوزي وامتصاص الماء ويعمل على تقليل االصابة        سم اال يحافظ على الضغط  
   .[21] يؤدي دورا في التمثيل الغذائيهكما وجد ان

  

 وش دقالعناصر المعدنيه في عشبه البر) 2(جدول 

 ppmتركیز   العنصر
Na 0.01 
K 0.49 
Co 0.039 
Fe 5.1 
Ba  0.6 

  وھذا ما توصل لھ 5.1 كانت النسبة  اذسبة  عالیة من الحدیدحیث بینت النتائج احتواء العشبة على  ن

يعد الحديد عنصر اساسيا حيث يؤدي مع الهيموغلوبين والفريدوكـسين دورا مهمـا فـي             
عمليات التمثيل الغذائي فضال من دورة فـي عمليـات اكـسدة البروتينـات والكاربوهيـدرات                

   .والدهون
 pv (peroxide value(تقدير قيمة البيروكسايد  3 -

 انخفاض قيم البيروكسيد في عينة اللحـم مـع          )3(اظهرت النتائج الموضحة في الجدول      
زمنيـة  ات   بفتـر  %1عند تركيز   على التوالي   ) 6,3,2,2.4(غت قيمته    اذ بل  لعشبها زيادة تراكيز 

اذ نفس الفتـرة الزمنيـة   ل % 0.5تركيز روكسيد للعينة ذات ي وهي اقل من قيمة الب) 10 ،7، 0(
   .على التوالي)7.2,3.6,2.4(ت النتائج كان

  

عينات اللحم المحفوظة بتركيزات مختلفـة مـن مطحـون اوراق           قيم البيروكسيد في    ) 3(جدول رقم   
  البردقوش

 قیم البیروكسید

1.0% 0.5%  0.0%  
  كنترول

  زمن التخزین

  )یوم(

2.4  2,4   2.4  0 
3.2   3.6  4.0  7 
6.0  7.2  10.0  10 

 المضافة للحم البقري تزداد بزيادة الزمن       البردقوش لعشبه) (PVنتائج ان قيم    يتضح من ال  
 المضافة الى   البردقوشلعشبه  ) pv(الذي بين ان قيم      [27]وهذه يتوافق مع    وتقل بزيادة التركيز    

 التي اوضحت دراسـته    [38]يتفق مع   وكذلك  ري المجمد تقل ايضا بمرور الزمن       كفتة اللحم البق  
عنـد   لـنفس العـشبه   دراسـته زداد بمرور الزمن وتقل بزيادة التركيز من خالل     ت) pv(ان قيم   
  .  الى بركر الدجاج المخزون بالتبريدإضافتها
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  وش المائي والكحوليدق البرعشبهالتحليالت النوعية لمستخلص 4-
 ،المائي والكحـولي    ين  للمستخلصكشف النوعي للمكونات الفعالة     النتائج   )4(يبين الجدول   

لتانينات وهي مركبات فينولية تمتاز بقدرتها على ترسيب القلويدات والبروتين وتعـد مـن              على ا 
وان اهمية التانينات تكمن فـي كونهـا    ] 2 [المواد الغير متبلورة التي تذوب في الماء والكحول       

   .الغذائيمصدر للطاقة يستهلكه النبات في عملية االيض 
 تعطـي رغـوة الـصابون حيـث تنتـشر        في المستخلـصين اذ    نينالصابولوحظ وجود   

 بشكل واسع في اجزاء النبات حيث تتميز بطعمها المر وهي تمتلك اهمية في خفض               يناتالصابون
   .]  3 [ في الدم الكولسترول

كما احتوت المستخلصات المائية والكحولية على الفالفونيدات والتي هي مـن الموكبـات             
بة بالماء وهي مضادات اكسدة تمتلك فعالية نزع الجذور الحرة وتساهم فـي             العديدة الفينول الذائ  

خفض خطر امراض القلب وتمتلك فعالية مضادة لاللتهابات ومضادة للحـساسية والمكروبـات             
   .] 11 [ومضادات اكسدة 

 اقتـصر وفي المـستخلص الكحـولي    والمجاميع االمينية الحرة  الببتيداتولم تحتوي على    
لبكتيري المسبب لتلـوث اللحـم      انمو  ل المواد مثبطة ل   هذه تعد    اذ .مستخلص المائي وجودها في ال  

وان اغلب االعشاب الطبية ترجع فعاليتها الى احتوائها على المواد والمكونـات الفعالـة والتـي             
 ألغلـب عد مخزون مثـالي  وش تدق البرعشبهاستفاد منها اغلب الباحثين في المجال الصيدلي ان    

  . الموادهذه
  

  وش دق البرعشبه لألوراقالتحليالت النوعية للمستخلص المائي والكحولي ) 4(دول ج

المستخلص   الكاشف
  المائي

المستخلص 
  المجامیع الفعالة  الكحولي

داللة على وجود   + +  كاشف مولش
  الكاربوھیدرات

  بونیناتداللة وجود الصا  + +  تكون رغوة
   %1كاشف خالت الرصاص

 %1وكاشف كلورید الحدیدیك 
  داللة وجود التانینات  + +

  داللة وجود الفالفونیدات  + + المركز H2SO4 و5N (KOH)كاشف 
  داللة وجود القلویدات  + +  وكاشف ماركوس   مایرواكنركاشف 

  داللة وجود الفینوالت  + + %1محلول كلورید الحدیدیك 
  الجلیكوسیدات داللة وجود  + +  كاشف بندكت 

 الببتیدات لة وجوددال  _ +  كاشف الننھیدرین
  والمجامیع االمینیة الحرة

  يشير الى عدم وجود المجاميع ) -(
  يشير الى وجود المجاميع (+) 

  
 وش ق البردعشبه ألوراقلكشوفات الفيزيائية والكيمائية ا - 6

 ،اختبار المكونات بمجموعة من الكشوفات الفيزيائية منها الحرق       نتائج  ) 5(يوضح الجدول   
 ،خـالت االثيـل   ، المذيبات القطبية كالماء   فيجزئيا  جميع المكونات ذائبة    ان  لوحظ   حيث   الذائبة

 كالهكـسان والكلوروفـورم    قطبيـة  في المذيبات الغير    كليا وذائبةااليثاتول والميثانول   االسيتون  
DMF    االلدهيديـة  الكـشف عـن المجـاميع    ،وكشوفات كيميائية مثل كشف االصرة المزدوجة

  .لمركبات والمجاميع التي تحتويهامن الكشوفات التي تميز اوالكيتونية وغيرها 
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  البردقوشنتائج الكشوفات الفيزيائية والكيمائية لالوراق عشبة ) 5(جدول 

  المالحظات  الكشف 

 ذائب جزئیا في DMF،الكلوروفورم ،ذائب في الھكسان  Solubility testكشف الذائبیة 
  الماء، خالت االثیل ، المیثانول ، االیثانول ، االسیتون 

  ربوندخان اسود مع تخلف بعض الك  )Ignition test(كشف الحرق 
   رائحة النعناعتشبھرائحتھ   )Odouble test(كشف الرائحة

  كشف االصرة المزدوجة
Double bond test  

نات داللة جیالحظ اختفاء لون البروم او اختفاء لون البرمن
  على وجود االصرة المزدوجة

  والكیتوناتلدیھایدات االكشف 
Aldehyde & Ketone groups test  

تكون راسب برتقالي او احمر داللة على وجود 
  او الكیتوناتااللدیھایدات 

 

      :اوراق البردقوش في المحتوى الميكروبي للحم البقري المفرومتاثير اضافة  – 6
 البكتريـا الكلـي      في لوغـارتم اعـداد     اثرتان اوراق البردقوش    الى  ) 6(يشير الجدول   

، 0( ولمـدة  ° م5وبكتريا القولون الموجودة في اللحم البقري والمخزون في درجة حرارة التبريد    
 )4.2 , 4( كانت بحدود F1 لكليا وبكتريا القولون للمعامالتوقد لوحظ ان بكتريا ا ،ايام) 10 ،7

حـدة تكـوين    و)2.9 , 0.7(في الزمن صفر واصبحت بحـدود   -1وحدة تكوين مستعمرة غم 
واصـبحت  ) 4.4 ,3.3( كانـت بحـدود   F2 ايام اما المعامالت 10بعد مرور  -1مستعمرة غم 

فـي  ) 4.9 , 4.2(حيث كانت القيم مقارنة بالمعاملة بعد مرور نفس الفترة الزمنية ) 3.2 ,0.95(
حيث لوحظ انخفـاض لوغـارتم اعـداد     ايام 10بعد مرور ) 4.0 ,1.7(الزمن صفر واصبحت 

ا الكلي وبكتريا القولون بزيادة التركيز خالل اطالة فترة الخـزن فـي نمـوذج اللحـوم                 البكتري
اضـافتها  وبعض التوابل االخرى يمكن      ان البردقوش  )28(كما بين   المخزونة بالتبريد   المفرومه  

لسيطرة على تعطيل مسببات االمراض في النظم الغذائية المنتجة تجاريـا         ل حافظةلالغذية كمواد   
استخدام هـذة العـشبة كمـادة       امكانية  تاكد   هذة الدراسة ودراسة الرقم البيروكسيدي       ومن خالل 

  . من خالل اطالة العمر الخزيني لهالألغذية حافظة
  

 المفـروم يوضح تاثير مسحوق البردقوش في لوغارتم اعداد البكتريا للحـم البقـري             ) 6(جدول رقم   
   مختلفةم ولمدة خزن) 5(والمخزون في درجه حرارة التبريد 

  ) یوم(مدة الخزن     
  المعامالت  10  7  0

T.c.b.  T.c.  T.c.b.  T.c.  T.c.b.  T.c.  
F0 4.9  4.2 5.3 5.4 4 1.7 
F1 4.2 4 5.2 0.95 2.9 0.7 
F2 4.4  3.3 5.3 2.77 3.2 0.95 

  

T.c.b. العدد الكلي للبكتریا    
T.c. العدد الكلي لبكتریا القولون     

F1 مسحوق عشبة البردقوش %1+  مفروم لحم( العینة االولى (  
F2 مسحوق عشبة البرقدوش  %0.5+ لحم مفروم ( العینة الثانیة (  
F0 لحم مفروم فقط( العینة الثالثة عینة المقارنة(  
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Study the Chemical Composition and Active Compounds of Leaves of 
the Origanum Majorana and its use as a Preservative for Food 

Systems 
Mariam Abdul Bari Oribi  
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Abstract: 
The chemical composition and mineral elements of the leaves of the 

origanum majorana plant were estimated as the percentage of moisture content, 
protein, fat, ash and carbohydrides (5.7,6.6,8.4,18.7 and 60.6)%, whereas the 
concentrations of mineral elements of sodium, potassium, cobalt, iron, and 
barium were (0.49, 0,039, 5.1, 0.6 and 0.01) ppm respectively. The functional 
groups were identified through qualitative data on aqueous and alcohol extracts, 
it has been observed to contain (tannins, phenols, flavonoids, saponine, 
carbohydrates and alkaloids). Physical and chemical tests were studied, such as 
combustion and solubility, as they were partially dissolved in polar solvents and 
completely in non – polar solvents. The effect of herb powder leaves as a 
preservative of beef meat was studied with (0.5 and 1) % concentration of 
refrigeration at 5°C for (0, 7, 10) days. The changes in meat cuttings were 
monitored by estimating the number of peroxide. The results showed a decrease 
its value in the samples treated with herb powder compared to the fresh sample 
during the storage period, and the effect of logarithm was studied in the 
preparation of total bacteria and colon bacteria often the meat in the same period 
of storage and previous concentration. The results showed that the herb has a role 
in reducing the number of microoraganisms in minced meat models, as well as 
having an antioxidant effect by prolonging the life of the meat.  

  
  

  

  

  

  

 
 


