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ABSTRACT: In this study we studied the physicocochemical properties of five 

essential oils, 

The chemical composition, the antioxidant activity,the antimicrobial activity and the 

Isecticidal activity of Lavender, Eucalyptus, Clove,Mint and  Rosemary 

Essential oil and these oils caused a satisfied antimicrobial activity, good antioxidant 

activity, excellent Insecticidal activity. 
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 العطريةدراسات كيميائية حيوية عمى بعض الزيوت  عنوان الرسالة:
 سارة خالد محمود عبد القادر اسم الباحـث :

 (كٌمٌاء حٌوٌة زراعٌةفى العلوم الزراعٌة ) الماجستٌر الدرجة العممية:

 الكٌمٌاء الحٌوٌة الزراعٌة القسم العممى :

91/6/9191: تاريخ موافقة مجمس الكمية   

:لجنة اإلشراف  المنوفٌة جامعة الزراعة، كلٌة ، الكٌمٌاء الحٌوٌةأستاذ    مصطفى عبد هللا محمد هماما.د.  

 المنوفٌة جامعة ، الزراعة كلٌة ، الكٌمٌاء الحٌوٌة أستاذ   ىـــــــــــــفؤاد مطاوع الشونأ.د.   

 المنوفٌة جامعة ، الزراعة كلٌة ، الكٌمٌاء الحٌوٌة أستاذ   وادــــصالح منصور عبد الجا.د.  

  الممخص العربى
االفندر وزٌت الكافور وزٌت رٌه )زٌت طفً هذه الدراسه تم التعرف علً الخواص الطبٌعٌه والكٌمٌائٌه للزٌوت الع

وكذلك تم التعرف علً التركٌب الكٌمٌائً لكل زٌت باستخدام الكروماتوجرافً  القرنفل وزٌت النعناع وزٌت الروزماري(

لغازي ومطٌاف الكتله ووجد ان لهذه الزٌوت الخمسه تاثٌر مقبول كمضاات للمٌكروبات واعطت نتائج ممتازه كمبٌدات 

العسل وكذلك وجد ان هذه الزٌوت لها تاثٌر فعال علً االصول الحره وكمضادات اكسده لذا ٌمكن حشرٌه علً ٌرقه شمع 

 استخدام هذه الزٌوت فً مجاالت متعدده.  

 

 

 

 

 

 

            

 

 


