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 الخالصة
ا تمت الهلل اىة الحنلاة  نلم ك نت الفلنلة الد نتاة المىتخموة مػف الد نتػنت الط اػة ل ػ ال  

  :د نتي الكمالف الالح مؿ الشممت محال اف
الكماػػة التيداػػة  الد ػػنتي/ اإلدتػػنجقىػػـ  فػػي مخت ػػ  الد نتػػنت الط اػػة/ ت الهلل اىػػة  اػػأ ل:والمحــور ا  
فوػػؿ التشػػخا  اػػهللهلل مػػف الم ك ػػنت الفلنلػػة مػػف  ػػ ال  د ػػنتي الكمػػالف الالح مػػؿ  تضػػمفالع اااػػة 

  .ضهلل  لض ال  اثاـ المم ضة الىنل ة الالمال  ة لو غة ك اـ التث اطاة فلنلاتبن خت ن اال 
 الهلل داػة  لمماػة الوػال دة الالفادػالالت الحػ ة حمػنضا فومت اهللهلل مف الم ك نت الفلنلة المدبن 
الهلل داػػة  حمػػنضا  تػـػ تشػػخا  اليمالاػػهللات القػػهلل أشػػ ن  لمماػػة التحمػػؿ الحنمضػػي كمػػن تػـػ فوػػؿ  لػػض 

 - Gas Chromatography (GC-MS) مطاػنؼ الكتمػة - ك المنتالي افاػن الغػنع تيندػة  نىػتخهللاـ

Mass Spectrometry  ا هللاءك المنتالي افاػػن الىػػنةؿ اػػنلي  تيندػػة كمػػن شخوػػت الفادػػالالت الحػػ ة 
(HPLC) High-performance liquid chromatography ،امماػػة فوػػؿ العاػػالت  الأ  اػػت

 .Clevenger بنع التيطا  ال خن   المحال    نىتخهللاـالطان ة مف   ال  د نت الكمالف 
عاػػػػالت الل ػػػػ ال  د ػػػػنت الكمػػػػالف الالح مػػػػؿ ال  GC-MS تيندػػػػة دتػػػػنةت التشػػػػخا   أظبػػػػ تال 
 أحمػػنضاػػة دنتػػـ فوػػؿ ثم إ الهلل داػػة  حمػػنضن بػػن يداػػة  إدالمفوػػاللة مػػف د ػػنت الكمػػالف  الطاػػن ة

 ,Hexadecanoic acid) :لمكمػػػالف المػػػف ضػػػمدبن ثػػػ  ال ت اللػػػياا هلل داػػػة مػػػف مىػػػتخم  

Octadecadienoic acid)م كػػػب مػػػف العاػػػالت الطاػػػن  المفوػػػالؿ مػػػف  ػػػ ال  الكمػػػالف  33، ال
هلل داػة مػف  أحمػنضالىػ لة  (Propanal, 2-methyl-3-phenyl( )Caren-10-al-2المدبن )
 -Hexadecanoic acid, 15-methyl)لمح مػػؿ المػػف ضػػمدبن  ثػػ  ال ت اللػػياا م  مىػػتخ

methyl )Cyclobutanecarboxylic acid (tridec-2-yny1.) 
المفواللة مف  (HPLC) تيندة اليمالاهللات  أش ن تـ تشخا   لض الفادالالت الح ة ال  كمن

ثاػػػػػؿ ا خػػػػػسؿ  مىػػػػػتخم  إفدتػػػػػنةت التشػػػػػخا   أظبػػػػػ ت إ الد نتػػػػػنت المىػػػػػتخهللمة قاػػػػػهلل الهلل اىػػػػػة 
 Apigenin, Catechine, Gallic: )اآلتاةكمالف احال  الم ك نت الفاداللاة اللي الخنـ لمدنثاالالم

acid, Rutin, Caffice acid, Coumaric acid, Sinapic acid, Isorhamnetine) 
دتػػػنةت تشػػػخا   أظبػػػ ت(  ادمػػػن Hyoscamine, Scopolamineاليمالاهللاػػػة التنلاػػػة ) أشػػػ ن ال 

 ,Keamferol): اآلتاػةمح مػؿ امتسكبػن الفادػالالت الخػنـ ل الماثػندالليال  خػست ا ثاػؿ م مىػتخ

Vanillic acid, Caffice acid, Coumaric acid, Sinapic acid, Isorhamnetine )
 .(Harmine, Harmalolاليمالاهللاة التنلاة ) أش ن ال 

 ضػػػػػػػػهلل  كت اػػػػػػػػن انلاػػػػػػػػنً  تث اطاػػػػػػػػنً  تػػػػػػػػأثا اً  أظبػػػػػػػػ تالمىتخموػػػػػػػػنت الخنمػػػػػػػػة  ماػػػػػػػػي  ػػػػػػػػ   ال 
(Escherichia coli ، Staphylococcus aureus  ،Agrobacterium rhizogenes )



 

 ب

الحىنىػػاة(  ػػنلحف  التيػػهللا  ت اكاع ػػن التث اطاػػة مين دػػة  إخت ػػن الفلنلاػػػة التث اطػػػاة ) إخت ػػن   نىػػتخهللاـ
 . نلمضنهللات الحاالاة المىتخهللمة قاهلل الهلل اىة

 ع في مخت  ات هللاة ة ال اةة التكدمال اػن الماػن  التن لػة لػالعا ة اللمػاـل الالتكدمال اػن/ دأُ  :الثانيالمحور 
المىتخم    نىتلمنؿ اةالدندال  غهللاهلل التضمدت     الهلل اىة تحضا  دالااف مف ال ىامنت الفضة 

  .مف   ال  د نتي الكمالف الالح مؿ المحض  اثنداللياال
ىػػػتي ا اة التغااػػػ  المػػػالدي لكػػػؿ مػػػف ا لػػػهلل  اػػػةالدندال تػػػـ تحهللاػػػهلل ت اكاػػػع  ىػػػامنت الفضػػػة  إ 

 Atomic (AAS) متوػػػن  الػػػ    الطافػػػياال بػػػنع مياػػػن    نىػػػتخهللاـالمحنلاػػػؿ المحضػػػ ة 

Absorption Spectroscopy ، الدػػنت أا يمػػة ملػػهللؿ  ةالدػػنت الفضػػأاتػػـ الكشػػؼ اػػف كماػػه  إ
Ag ن مف دحال الت ةالفض

Agإلم  +
 . اةالدندال ال  ا هلللاؿ الاضح امم تكالف  ىامنت الفضة  0

 UVالتحماؿ الطافي  ن شلة فالؽ ال دفى اة   نىتخهللاـدتنةت التشخا   أظب تك لؾ ال 

Spectrophotometer  دندالمات  333طالؿ مال ي ادهلل الكمالف  أامم إفمف خسؿ المدحدانت 
التػػػػي تحػػػػهللهلل الوػػػػفنت ال وػػػػ اة  453-333تيػػػػي ضػػػػمف دطػػػػنؽ   لمح مػػػػؿ ال ػػػػ  دػػػػندالمات  334ال

  اةالدندال ل ىامنت الفضة 
 Fourier transform (FTIR) دتنةت التحماػؿ الطافػي  ن شػلة تحػت الحمػ اء أظب ت ادمن 

infrared  مػػف المىتخموػػنت الد نتاػػة المفوػػاللة مػػف  ػػ ال  د ػػنتي  اػػةالدندال تخماػػؽ  ىػػامنت الفضػػة إلػػم
اوػػ  ال لػػض الػػ الا ط الكامانةاػػة ال ا الكمػػالف الالح مػػؿ الت ػػاف  لػػؾ مػػف المدحداػػنت التػػي تػػهللؿ امػػم ال ػػالهلل 

 .اةالدندال تكالاف  ىامنت الفضة  التي تحهللهلل
م بػػ    نىػػتلمنؿالمتخميػػة  اػػةالدندال دتػػنةت امماػػة الكشػػؼ اػػف ط الػػة ىػػطح الػػهللقنةؽ  أظبػػ ت

المتخميػة  اػةالدندال هللقنةؽ الػتكػالاف إلػم  Atomic force microscopy( AFM) متون  الػ   ا 
   .اةالدندال اف شكؿ الح ـ الهللقنةؽ  فضسً 

إلػػم  Zeta potential analyzerعاتػػن المحتمػػؿ  تيندػػةدتػػنةت ادػػهلل اىػػتلمنؿ الكشػػفت ال 
53.75) اآلتاةادهلل الياـ  اةالدندال أىتي ا اة  ىامنت الفضة 

-
mv42.75) ال يامة ( لمكمالف

-
mv )

-ضمف دطنؽ الط الي لألىتي ا اة ادهلل المهللى ) أ لمح مؿ 
41--63.) 

الخػنـ المفوػالؿ مػف  ػ ال  د ػنتي الكمػالف  ا اثندالليلممىتخم   إفالدتنةت  أظب ت ادمن 
فلػػناًل ضػػهلل ال ػػ اثاـ المم ضػػة المىػػتخهللمة قاػػهلل  تث اطاػػنً تػػأثا ًا  اػػةالدندال الالح مػػؿ ال ىػػامنت الفضػػة 

خت ػػن الحىنىػػاة(  ػػنلحف  ال  إخت ػػن الفلنلاػػػة التث اطػػػاة ) إخت ػػن   نىػػتخهللاـالهلل اىػػة  قاػػن  الكثنفػػة  ا 
مػػف  أامػػم اػػةالدندال ثا   ىػػامنت الفضػػة أتػػ إفالدتػػنةت  تكندػػال الضػػالةاة التيػػهللا  ت اكاع ػػن التث اطاػػة 

 %( مين دػة مػي المضػنهللات الحاالاػة3 %،5 %،7الخنـ الل ماي الت اكاػع ) ا اثندالليالمىتخم  
 .المىتخهللمة قاهلل الهلل اىة اليانىاة

 




