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 الخالصة

مهيدي عن بعض المواد الفعالة في المستخلصات تبين من خالل الكشف الكيميائي الت         

المائية      والكحولية لنبات البلوط و الحلبة ان مستخلصات نبات البلوط قد احتوت على 

التانينات والراتنجات  والصابونيات والفينوالت في حين احتوت مستخلصات نبات الحلبة على 

 .يات والفينوالت والفالفونات  القلويدات التانينات           والراتنجات والصابون

أظهرت النتائج عزل أنواع عدة من الفطريات المرافقة للبذور وتم تشخيص ستة أنواع        

 Aspergillus niger Van Tieghem ,Alternariaمنها    وبنسب تردد مختلفة وهي 

alternate  Fr Keissler  ,Rhizopus stolanifer Ehremex Link  ,Fusarium 

solani Mart ,Fusarium oxysporum  Synder &Hasen  . 

,  52دايثين م ,  20تابسين )وجد أّن جميع التراكيز المستخدمة للمبيدات الفطرية       

وهذه  PDAلها تأثير مثبط معنوي لنمو الفطريات المختبرة على الوسط الغذائي ( 00مانكوزيب 

ووجد أنه . Alternaria alternata,Aspergillus niger , Fusarium solani,الفطريات

بزيادة تركيز المبيد يزداد نسب تثبيط الفطريات المختبرة إذ بلغت النسب المئوية لتثبيط النمو 

على التوالي لمبيد التابسين % 05.55و   00.00و   00.08الشعاعي للفطريات المختبرة هي 

بلغت النسب المئوية لتثبيط الفطريات عند  52م  لتر و مبيد الدايثين/غم 5عند التركيز  20

 00على التوالي أما مبيد المانكوزيب % 08.88و  08.52و 00.82لتر هي /غم 5التركيز 

على % 00.22و  02.22و 05.08لتر هي /غم 5فقد بلغت النسب المئوية للتثبيط عند التركيز 

 .لتر /غم 5طة مقاربة الى التركيز لتر من المبيدات تأثيرات مثب/غم2التوالي وأعطى التركيز 

لبذور الباقالء و %  00أعطت معاملة مستخلص البلوط الكحولي أعلى نسب انبات إذ بلغت 

لبذور السبانغ فيما جاءت معامالت مستخلص البلوط المائي والحلبة المائي والحلبة % 30.00

ءت معامالت مستخلص الحلبة الكحولي بتأثيرات أقل في بذور الباقالء أما في بذور السبانغ فجا

الكحولي و البلوط المائي و الحلبة المائي بتأثيرات اقل على التوالي عند إستخدام المستخلصات 

 .  مل /ملغم22الكحولية والمائية بتركيز 



كما بلغت معدالت النسب المئوية لتثبيط النمو الشعاعي للفطريات المختبرة في مستخلص      

%  00.25و  00.25و  00.22كان أكثر المستخلصات تأثيرا و هي البلوط الكحولي الذي 

مل فيما جاء مستخلص الحلبة الكحولي ثانيا إذ بلغت معدالت /ملغم 22على التوالي عند التركيز 

على التوالي كما بلغت معدالت نسب التثبيط %  02.02و  02.22و  02.50نسب التثبيط 

اما مستخلص الحلبة المائي فكان % ,82.22% ,88.88% 05.55لمستخلص البلوط المائي 

على التوالي %  83.20, %  83.20, %  83.52أقلها تأثيرا إذ بلغت معدالت نسب التثبيط 

 . مل /ملغم 22عند التركيز 

 - 0.05مل فكانت ما بين /ملغم 22اما اوزان الكتلة الحيوية للفطريات المختبرة عند التركيز 

غم لمعامالت  0.08 – 0.02الكحولي لنبات البلوط و غم لمعامالت المستخلص  0.03

غم لمعامالت المستخلص المائي لنبات  0.25 – 0.03المستخلص الكحولي لنبات الحلبة و 

 . غم لمعامالت المستخلص المائي لنبات البلوط  0.03 – 0.02الحلبة و 

 Fusarium solani,Aspergillus niger,Alternariaاما نسب انبات االبواغ للفطريات  

alternata  على %  52.52و 22.22و  20.52لمعاملة مستخلص البلوط الكحولي فكانت

و أعطت المعامالت األخرى نتائج أقل بالقياس مع المعاملة , مل /ملغم 22التوالي عند التركيز 

السابقة فيما بلغت أطوال األنابيب الجرثومية في معاملة مستخلص البلوط الكحولي الذي كان 

 .مايكرون على التوالي  22.58و  3.22و  22.22كثرها تأثيرا في خفضها أ

في التربة %  200 – 30.00ان مستخلص البلوط الكحولي أعطى أعلى نسب انبات إذ بلغت 

في التربة %  200في التربة غير المعقمة لبذور الباقالء و %  30.00 – 02.22المعقمة و 

ير المعقمة لبذور السبانغ قياسا مع معاملة المقارنة التي في التربة غ% -100 30.00المعقمة و 

في كل من نبات الباقالء والسبانغ وأعطت بقية المعامالت نتائج %  80.00 – 22.22بلغت 

 .أقل بالقياس مع المعاملة أعاله 

أما معامالت التداخل فكانت أقل تأثيرا من المعامالت المنفردة وتفوقت معاملة خليط مستخلص   

بلوط الكحولي مع مستخلص الحلبة الكحولي على معامالت الخلط األخرى في تثبيط النمو ال

على %  82.20و  05.08و  85.55الشعاعي للفطريات المختبرة إذ بلغت نسب التثبيط 

التوالي  وجاءت معاملة خليط مستخلص البلوط الكحولي مع مستخلص البلوط المائي ثانيا 

على التوالي أما معامالت التداخل األخرى %  85.55و 02.30و 85.2بمعدالت نسب تثبيط 

كما خفضت معامالت التداخل من . فقد أعطت نتائج منخفضة بالقياس مع المعامالت أعاله 



الكتلة الحيوية الوزن الجاف  وبنسب أنبات االبواغ و طول األنبوب الجرثومي بصورة معنوية 

كما رفعت معامالت الخلط من نسب %  2مال بالقياس مع معاملة المقارنة عند مستوى احت

 .انبات بذور الباقالء و السبانغ في التربة المعقمة وغير المعقمة 

أما بالنسبة للقلويدات المعزولة فقد خفضت من معدالت النمو الشعاعي للفطريات المختبرة       

مل /ملغم 22على التوالي عند التركيز %  00.00و   03.20و   03.20إذ بلغت التثبيط 

كذلك رفعت القلويدات من نسب انبات بذور الباقالء والسبانغ في التربة المعقمة وغير المعقمة 

 .في التربة المعقمة و غير المعقمة %  200إذ بلغت 

كما تبين من خالل الكشوفات النهائية عن المجاميع الفعالة باستعمال اختبار طيف األشعة      

(FTIR)تحت الحمراء  مستخلص الكحولي لنبات البلوط احتوى على المجاميع أن ال  υ(C-H) 

υ(OH)االروماتية ومجموعة  و مجموعة   υ(C=C) و مجموعة   υ(C=O) ومجموعة   υ(C-C) 

υ(C-O)ومجموعة  والموجودة في المركب المنقى   Gallic acid أما , المضاد للفطريات  

υ(C-N)مستخلص الحلبة الكحولي فقد احتوى على المجاميع  جموعة وم  υ(C=O) ومجموعة  

υ(C-C) ومجموعة   υ(C=N)ومجموعة(N-H)  v (C-H) ومجموعة  ومجموعة   υ(C=C) 

Trigonellineوالموجودة في المركب المنقى  .المضاد للفطريات   

 Summery  

          The preparatory chemical detection of active ingredients of aquatic 

and alcoholic extracts of oak and fenugreek shows that the extracts of 

oak contain tannins , resins , saponines , and phenoles , while the 

extracts of fenugreek contain alkaloids , tannins , resins , saponins , 

phenoles and flavonoides  . 

             The results show the isolation of species of seed borne fungi and 

six species with different frequency ratios are identified. These species 

are:  Aspergillus niger Van Tieghem,  Alternaria alternata  Fr. Keissler,  

Rhizopus stolanifer Ehremex Link,  Fusarium solani  Mart,  Fusarium 

oxysporum Synder & Hasen  and  unfertilized white fungi. 



         All the concentrations of fungi disinfectant used (tapsin 50, dithane 

M 45 , mancozeb 80)  have a significant inhibited effect for the growth of 

the tested fungi on the culture media PDA and the fungi  Aspergillus 

niger,  Alternaria alternata , Fusarium solani. When the concentration of 

fungi disinfectant increases , the percentage of radial growth inhibition 

increase too. The percentage of radial growth inhibition of fungi is about 

(80.37, 83.33 , 84.44) % respectively for fungi disinfectant tapsin 50 and 

(83.71 , 87.41 ,  87.77) % respectively for fungi disinfectant dithane M 45 

and (84,07 , 86.66 , 88.15) % respectively for fungi disinfectant 

mancozeb 80 and all at the concentration 2 mg/Lt and the concentration 

1 gm/Lt from fungi disinfectant gives inhibition effect in comparison with 

concentration 2 mg/Lt and the concentration1mg/Lt from fungi 

disinfectant gives inhibition effect in comparison with concentration 

2mg/Lt. 

        Oak extract gives higher percentage of seeds germination which is 

about 80 % for bean seeds and 93.33 % for spinach seeds while the 

aquatic oak extract, aquatic fenugreek and alcoholic fenugreek extract 

have little effect on bean seeds while in spinach seeds the alcoholic 

fenugreek extract , aquatic oak and the aquatic fenugreek extract have 

little effect respectively when used aquatic and alcoholic extract in 

concentration 15mg/ml  . 

           The percentage of radial growth inhibition of tested fungi in the 

alcoholic oak extract that have the most effective extract (88.15 , 88.52 , 

88.52) % respectively at the concentration 15 mg/ml while the alcoholic 

fenugreek extract takes the second level with percentage of radial 

growth inhibition (81.48 , 86.66 , 81.85) % respectively. The percentages 



of radial growth inhibition for aquatic oak extract are (82.22 , 88.88 , 

83.22) % respectively and the aquatic fenugreek extract is the least 

effective extract. The percentages of radial growth inhibition are about 

(79.26 , 79.63 , 79.63) % respectively in the concentration 15 mg/ml . 

The dry weight of biomass  averages for tested fungi at the 

concentration 15 mg/ml are about (0.04 – 0.09) gm in alcoholic oak 

extract and (0.06 – 0.07)gm in alcoholic fenugreek extract and (0.09 – 

0.14)gm in aquatic fenugreek extract and (0.06 – 0.09) gm in aquatic oak 

extract  . 

         The percentage of spore germination in the treatment of alcoholic 

oak extract 18.26% ,11.11% ,21.21% respectively at the concentration 

15mg/ ml, the other treatments give less results in measuring   with last 

treatment while the lengths of germinal tubes in alcoholic oak extract 

treatment that have the higher effect in decreasing is  about 

11.56,9.55,11.27 micron respectively  .   

     Atreatment of alcoholic oak extract gives the highest percentage 

which is about (93.33-100)%in sterilized soil and (86.66-93.33)%in 

unsterilized soil for broad bean seeds and 100% in sterilized soil 

and(93.33-100)%in unsterilized soil for spinach seeds in measuring and 

in comparison with treatment that reaches (66.66-73.33)%in broad bean 

and spinach seeds and the other treatments give less results in 

measuring with the above treatments. The interference treatment has 

less effect than from single treatment and the best interference 

treatment is the mixed treatment of alcoholic oak extract and alcoholic 

fenugreek extract. The percentage of radial growth inhibition is 

(74.44,84.07,75.18)% respectively and the second interference 



treatment is the mixed treatment of alcoholic oak extract and aquatic 

oak extract. The percentage of radial growth inhibition is 

(72.6,85.93,72.22)% respectively while the other interference treatment 

gives less results in measuring with the above treatment. Also the 

nterference treatment reduces from dry weight, the percentage of 

spores germination and the length of germinal tube in significant form in 

measuring and in comparison with treatment at level of possibility 

5%also the interference treatment increases from the percentage of 

germination of broad bean and spinach seeds in sterilized and 

unsterilized soil. 

         The isolated alkaloids decrease the percentage of the inhibition of 

the radial growth for tested fungi which is about 88.88%, 89.63)% and 

89.63)% respectively at the concentration 15 mg/ml. The alkaloids also 

increases the percentages of broad bean and spinach seeds germination 

in sterilized and unsterilized soil, 100% and 93.33% respectively. 

         The final detection about active groups by using the testing of Infra 

Red Spectrum(FTIR),that alcoholic oak extract contained aromatic (C-

H)group,(OH)group,(C=C)group,(C=O)group,(C-C)group and(C-O)group 

that found in pure compound Gallic acid against fungi where as alcoholic 

fenugreek extract contained(N-H)group,aliphatic and aromatic(C-)group, 

(C-N)group,(C=O)group,(C-C)group,(C=N)group and (C=C)group that 

found in pure compound Trigonelline. 

 


