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 ١٧٦

   في Mentha longifoliaالنعناع  نبات للزیوت الطیارة من ةالتطفیری تقییم القابلیة

  Aspergillus amstelodami الفطرساللة 

  أحمد العامري لھدی  جیھان موفق الراوي  فادیة موفق الحیالي
  جمھوریة العراق / جامعة الموصل / كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة 

  

   الخالصة

ف--ي  Mentha longifoliaنب--ات النعن--اع  ختب--ار الق--درة التطفیری--ة لزی--تا تض--من البح--ث
تتب-ع الت-أثیر التثبیط-ي لتراكی-ز متص-اعدة م-ن زی-ت  ت-م ،Aspergillus amstelodamiكونیدات الفطر 

 م--ل/لم-- ٠,١ و ٠,٠٠٨كی--ز الترل ٪٦٥,٥و  ٪٢٠,٨٩تراوح--ت النس--بة المئوی--ة للتثب--یط ب--ین  إذالنعن--اع 
 و٠,٠٣( Sublethalقاتل--ة تح--ت  تراكی--ز ألربع--ة التطفی--ري الت--أثیر ارب--اخت ث--م ج--رى، عل--ى الت--والي

النم-و والمس-بقة المعامل-ة ھ-ي و ة المعتم-دةث榜ث-التطفی-ر ال ط-رقباس-تخدام  )مل/لم ٠,٠٦و ٠,٠٥و٠,٠٤
 عالنعن--ااألربع--ة المدروس--ة م--ن زی--ت نب--ات  البح--ث للتراكی--زس--جل یل--م  .ب--الطبق والتض--مینالوس--یط 

longifolia .M تأثیر تطفیري على كونیدات الفطر أي وجود A. amstelodami  راعتب-ایمك-ن وبھذا 
  .اً وراثی اً آمنوبالتراكیز المدروسة نبات النعناع زیت 

  

  المقدمة

من قب-ل العدی-د م-ن  اً واسعاھتماماً  شھد ع榜جالو وقایةال في یةمستخلصات النباتال استخدام إن
  العدی----د م----ن األدوی----ة  ةف----ي تركیب---- ھاس----تخدامص----حة وأم----ان ا إلثب----ات م----دى المنظم----ات العالمی----ة

)Ammon وWahl، (منظم--ة الص--حة العالمی--ة لتقری--ر  أف--ادوق--د ، )١٩٩١WHO (م--ن دول  ٪٨٠ن أ
 األم---راض العدی---د م---ن ف---ي ع---榜ج الفعال---ة طبی---ا ھ---االع---الم تس---تخدم المستخلص---ات النباتی---ة أو مكونات

)Anonymous ،نبات النعناع  ھاومن، )١٩٩٣Mentha longifolia  إل-ى العائل-ة الش-فویة  ینتميالذي
Lamiaceae، أفریقی--او أورب--ا وآس--یاف--ي جن--وب غ--رب  المنتش--رة بیة المعم--رةش--وھ--و م--ن النبات--ات الع 

اس--تخدم النعن--اع وزیت--ھ الطی--ار بش--كل  .)٢٠٠٩، Al-Bayati( الجنوبی--ة أمریك--ام--ن والمن--اطق الش--مالیة 
النیاً دعل-ى العدی-د م-ن الم-واد الفعال-ة ص--ی توائ-ھالح طبی-ا أح-د النبات-ات المھم-ةواعتب-ر ف-ي الع-راق واس-ع 

، Isomenthone ، carvone ، 1,8-cineole، pulegone مث-------ل أوراق-------ھالمعزول-------ة م-------ن و
piperitenone oxide  ،1,8-cineole،  limonene، Terpenen، Menthol، Phelleudrene ،

Pinene  ،Limonene  وp-cymene Mkaddem) ؛ ٢٠٠٩،  وآخ--------------------رون Abo-Elgawad 
یس-تخدم لح-د  وال ی-زالاستخدم النعناع منذ الق-دم ف-ي ع-榜ج العدی-د م-ن األم-راض  .)١٩٩٥، Elsayedو

   مس--------------كن ع--------------ام ل--------------آلالموالس--------------عال و الرب--------------و خفی--------------ف نوب--------------ات ف--------------ي ت اآلن
)Al-Bayati ،ك النعن--اع فعالی--ة و، ) ٢٠٠٩榜البكتری--ا  م--ن الفطری--ات ومض--ادة للعدی--د  بیولوجی--ةالم--ت

، وآخ---رون Akroum( الحیوی---ة للمض---اداتمنھ---ا وخاص---ة المقاوم---ة  رامج--- الس---البة والموجب---ة لص---بغة
 فق---د، )٢٠٠٤، الع---امري ؛ ٢٠٠٦، وآخ---رون Abu-Shanab ؛ ٢٠٠٨، وآخ---رون Hajlaoui؛٢٠٠٩
 إل--ى باإلض--افة ،)٢٠٠٩، Al-Bayati( والحنج--رةلع--榜ج تقرح--ات الف--م كغس--ول  مستخلص--اتھ تاس--تخدم

م-ن خ-榜ل كون-ھ مض-ادا  Anticancerصابة بالس-رطان حمایة من اإلالعلى  Menthol الـ مركبقدرة 
 .)٢٠٠٣، وآخ---رون Mimica-Dukic ؛ ٢٠١٠، Naghibiو Antioxidant )Motamedلألكس---دة 

فض-榜ً ع-ن  كمركب-ات عطری-ةمع-اجین األس-نان وف-ي مستحض-رات التجمی-ل مستخلص-اتھ  تاستخدم كما
ص-ممت ھ-ذه الدراس-ة  تق-دم فق-دلم-ا  ونظراَ  .)٢٠٠٢، وآخرون Iscan(استخدامھ كمواد منكھة لألطعمة 

 إح--داث عل--ى ت--ھاس--تخدام ھ--ذا النب--ات م--ن الناحی--ة الوراثی--ة وذل--ك بالتقص--ي ع--ن قدر أم--انللتح--ري ع--ن 
  . Aspergillus amstelodami طفرات جینیة في الفطر

  
  ٢٠١١/  ٤ / ١١ وقبولھ ٢٠١١/  ١٠ /٥ تاریخ تسلم البحث



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

    

 

 ١٧٧

   ھوطرائقالبحث مواد 

وھ-ي  A. amstelodamiمن الفطر  A1(WA1)الس榜لة  تجارب البحث على أجریت :الكائن االختباري
 إل-ى البري لكونیداتھا األخضرولكنھا تحمل طفرة تلقائیة تحیل اللون  ،س榜لة بریة في احتیاجاتھا الغذائیة

  .)١٩٧٩، Caten(األبیض اللون 

 Caten   كم-ا وص-فھا إن األوس-اط الزرعی-ة وظ-روف ال-زرع ھ-ي :األوساط الزرعیة وظ�روف ال�زرع

 ٦( NaNo3: م-ن المتك-ون) M( Minimal medium إذ استخدم وس-ط األدن-ى غی-ر المعض-د )١٩٧٩(

 ،)غ-م ٠,٣٧٥( KH2Po4 ،)غ-م ٠,٣٧٥( K2HPo4، )غ-م ٠,٥٢( Kcl، )غ-م ٠,٥٢( Mgso4 ،)غم

ZnSo4.7H2O )غ--م ٠,٠١(، FeSO4.7H2O )غ--م ٠,٠٠٥(، CuSO4.5H2O )غ--م ٠,٠٠٢٥(، 

Sucrose )مغ ٢٠٠( ،Agar )غم ١٥( ،Distilled Water )االختب-ارات عل-ى  جمیع أجریت، )لتر ١
وس-ط مس-تخلص اس-تخدم للحصول على اكبر عدد من الكونیدات و .ھذا الوسط مضافاً إلیھ مواد االختبار

 )غ-م ٢٠( Malt extract :المتكون من) Malt extract salt medium )MTSملح الطعام  –الشعیر 

، NaCl )غم٧٥(، Agar )غم ٢٠( ،Distilled Water )للحصول على مستعمرات عدی-دة أما ). لتر ١

) D( Sodium deoxycholate المل-ح )M(ومنف-ردة یس-ھل عملی-ة ع-دھا أض-یف إل-ى الوس-ط الغ-ذائي 
الم-زارع الفطری-ة بدرج-ة  نت-م تحض-ی .م-ل م-ن وس-ط النم-و/ م-ایكرو غ-رام  ٤٠٠وبتركیز نھ-ائي ق-دره 

ول للحص- أی-ام س-تة أیام للحصول على الكونیدات إل-ى ث榜ثة مدة التحضین بین وتراوحت، م° ٣٠حرارة 
  .على طافرات

 ف-ي غ-رام م-ن المبی-د الفط-ري بنلی-ت ٠,٠٢حضر المحل-ول الخ-زین بإذاب-ة  :المحلول الخزین للبینومیل 
م-ل /بنلی-تم غ-را م-ایكرو ٤٠ول ذي تركی-ز مق-داره مل من الماء المقط-ر ف-تم الحص-ول عل-ى محل- ٥٠٠

دقیق-ة ) ١٥(لم-دة  م°١٢١عن-د  عقم بعد ذل-ك بالموص-د، مل/  Benomylغرام مادة فعالة  مایكرو ٢٠أو

   ).١٩٨٠، Williams و Welker ؛ ١٩٧٧، Van Tuyl( ثم حفظ في الث榜جة لحین االستعمال
وبعد التأكد م-ن ، الموصل حدائق جامعةتم الحصول على أوراق نبات النعناع من  :تحضیر زیت النعناع

جامعة الموص-ل حض-ر زی-ت النعن-اع / كلیة العلوم / ع لقسم علوم الحیاة بنیفھ في المعشب النباتي التاتص
 لت-ر وحض-ر ٢م-ل م-ن الم-اء المقط-ر ف-ي دورق س-عة  ٧٥٠غم من أوراق النعن-اع م-ع  ٥٠وذلك بمزج 

ل م-ن م ١ أذیبثم  ،)١٩٩٣، وآخرون Hyderodistilation ) El-Kadyالزیت بعملیة التقطیر المائي 

 ٠,٢٢بقط--ر  الغش--ائیة وعق--م باس--تخدام المرش--حات Ethylene glycolم--ل م--ن م--ادة  ٩الزی--ت ف--ي 
  )١٩٩٨، النعمان. (مایكرون واستخدم الزیت المعقم لتحضیر التراكیز المستخدمة في البحث

من مزرعة حدیثة عمرھ-ا  A. amstelodamiحضر العالق الكونیدي للفطر  :تحضیر العالق الكونیدي

 ش-ریحة مل باس-تخدام/ كونیدة  ٧١٠ عندوجرى تحدید تركیز العالق  MTSأیام منماة على الوسط  أربعة

Haemocytometer )١٩٩٩، جرجیس.(  

ج--رى تحدی--د التركی-ز األدن--ى المث--بط للنم-و للزی--ت الطی--ار لنب--ات  :(MIC) تحدی�د التركی��ز المث��بط األدن�ى

   ة م----ن الزی----ت اعتب----ارا م----ن التركی----زالح----اوي عل----ى تراكی----ز تص----اعدی Mالنعن----اع باس----تخدام الوس----ط 

وذل-ك بعم-ل  Point Inoculationطریق-ة ال-وخز أتبع-ت . ألزرع-يالوس-ط  م-ل م-ن/ م-ل ) ٠,١ -صفر(

إلی-ھ تركی-ز مع-ین للم-ادة المدروس-ة ا مض-اف M على الوسط حاو طبق في A1 وخزات من الس榜لة ث榜ث
النامی-ة  المس-تعمرات ت-م قی-اس أقط-اروبعد أربعة أی-ام م-ن التحض-ین ، لكل تركیز مكرراتوبواقع ث榜ث 
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 ١٧٨

 :ع--ن طری--ق ح--ول نقط--ة ال--وخز وج--رى قی--اس أقط--ار المس--تعمرات والنس--بة المئوی--ة للتثب--یط لك--ل تركی--ز
  )٢٠٠٦، الطائي(

   

   - ١٠٠ =بیط النسبة المئویة للتث

  
م-ة ج-رى ع-زل الط-افرات التلقائی-ة والمس-تحثة بزی-ت النعن-اع والمقاو :عزل الطافرات وحس�اب تكرارھ�ا

بنس-بة  التركی-ز المث-بط ألن-ھ مل م-ن وس-ط ال-زرع/غرام مایكرو ٠,٥للمبید بینومیل وبتركیز نھائي قدره 
ت-م حس-اب تك-رار ح-دوث الط-افرات عل-ى كم-ا ، )٢٠١١، الحی-الي(، A. amstelodami للفط-ر ٪١٠٠

  ). ١٩٩٩، جرجیس(أساس عدد الكونیدات الحیة في العالق الكونیدي 
م-ن  Sub lethal قاتل-ةتح-ت تراكی-ز  ألربع-ةالت-أثیر التطفی-ري ج-رى دراس-ة  :يدراسة التأثیر التطفی�ر

م-ل م-ن الوس-ط ألزرع-ي وذل-ك / م-ل ٠,٠٦ و٠,٠٥ و٠,٠٤ و٠,٠٣ الزیت الطی-ار لنب-ات النعن-اع وھ-ي
  .)٢٠٠٦، الطائي( التضمین بالطبقو النمو الوسیطو المعاملة المسبقةھي  قائبأتباع ث榜ثة طر

ح-امض المعتم-د لمطف-ر الكیمی-ائي ل A. amstelodamiلفطر اكونیدات  ضیتعرتم  : السیطرة الموجبة

عل--ى الطف--ور عن--د  A1للتأك--د م--ن قابلی--ة الس--榜لة وذل--ك ) ١٩٧٠( Azevedok النت--روز حس--ب طریق--ة
  .معاملتھا بمطفر معلوم

مس-توى  ندعو tباستعمال اختبار  السابقةالطرائق لنتائج  اإلحصائيالتحلیل  إجراءتم  :اإلحصائيالتحلیل 
  ).١٩٨٠، الراوي( ٠,٠١معنویة 

  

  لنتائج والمناقشةا

م-ن زی-ت  یاتص-اعدمتسلس-لة ج-رى تتب-ع الت-أثیر التثبیط-ي لتراكی-ز  :لزیت النعن�اعالتركیز األدنى المثبط  .١
  .  ألزرعيمل من الوسط /  لم ٠,١النعناع اعتباراً من التركیز صفر إلى  نبات

لفط-ر أخ-ذت بالتن-اقص الت-دریجي م-ع زی-ادة تركی-ز الزی-ت ف-ي أن أقط-ار مس-تعمرات ا) ١(یبین الجدول 
 ٪٦٥,٥م-ل و / م-ل  ٠,٠٠٨عن-د التركی-ز  ٪٢٠,٨٩وسط النمو إذ تراوحت النسبة المئوی-ة للتثب-یط ب-ین 

وھذا یتفق مع ما ذكره العدید م-ن الب-احثین ع-ن الفعالی-ة المض-ادة للفطری-ات ، مل/ مل  ٠,١عند التركیز 
Antifungal ع ومنھ-ا الفط-ر لزیت النعناAspergillus spp. )Bansod  وRai ،؛ ٢٠٠٨ Smarth 

كما ن榜ح-ظ م-ن الج-دول ان-ھ ل-م ی-تم الحص-ول عل-ى تثب-یط ). ٢٠٠١، وآخرون Aqil؛  ٢٠٠٦، وآخرون
  Sub lethal التطفی-ر یح-دث عن-د تركی-ز أق-ل م-ن المس-توى القات-ل كام-ل لنم-و الفط-ر وذل-ك ألن إج-راء

)McCann و Ames ،مل/مل ٠,٠٦ و٠,٠٥ و٠,٠٤ و٠,٠٣تم اختیار التراكیز  لذا )١٩٧٨.  

تب-ین أن زی-ت نب-ات النعن-اع ل-م یظھ-ر أي ) ٤و ٣و ٢(م-ن الج-داول  :التأثیر التطفیري لزیت النعناع .٢
وذل-ك م-ن مقارن-ة  A. amstelodamiفي كونیدات الفط-ر  p ≤ ٠,٠١تأثیر تطفیري بشكل معنوي عند 

للبینومی--ل والمس--تحثة بزی--ت النعن--اع بمتوس--ط تك--رار الط--افرات  متوس--طات تك--رار الط--افرات المقاوم--ة
المحس--وبة ألرب--ع  t(4)أكب--ر م--ن قیم--ة  ٤,٦٠٤الجدولی--ة  t(4)إذ كان--ت قیم--ة ، المقاوم--ة للبینومی--ل التلقائی--ة

 ط-رقوباستخدام مل /لم٠,٠٦ و٠,٠٥ و٠,٠٤و ٠,٠٣ Sub lethalقاتلة تحت درجات حریة للتراكیز 
عن--د مقارن--ة بینم--ا ، ب--الطبق النم--و الوس--یط والتض--مینوھ--ي المعامل--ة المس--بقة و م--دةة المعتث榜ث--التطفی--ر ال

م--ع متوس--ط تك--رار الط--افرات المقاوم--ة للبینومی--ل متوس--ط تك--رار الط--افرات المس--تحثة بزی--ت النعن--اع 
عن-د  ف-رق معن-وي واض-حتب-ین وج-ود  )س-یطرة موجب-ة(المقاوم-ة للبینومی-ل المستحثة بح-امض النت-روز 

٠,٠١ ≥ p .  

  

 (.)متوسط المعاملة التلقائیة 

 متوسط المعاملة بالمادة -(.)متوسط المعاملة التلقائیة 
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 ١٧٩

  

مضافا  )M(الوسط  المزروعة على A. amstelodamiللفطر ) سم(ر المستعمرات اقطأ: )١(الجدول 
  .ن زیت نبات النعناع بطریقة الوخزتراكیز مختلفة م إلیھ

  تركیز المادة
  النسبة المئویة للتثبیط  المتوسط  مل/  مل 

٤,٩٣  ٠  - 

٢٠,٨٩  ٣,٩٠  ٠,٠٠٨  
٢٩,٠٠  ٣,٥٠  ٠,٠١  
٣٤,٤٨  ٣,٢٣  ٠,٠١٣  
٤١,٧٨  ٢,٨٧  ٠,٠٢  
٥٥,٩٨  ٢,١٧  ٠,٠٣  
٥٧,٤٠  ٢,١٠  ٠,٠٤  
٦٠,٠٠  ١,٩٧  ٠,٠٥  
٦٢,٩٠  ١,٨٣  ٠,٠٦  
٦٥,٥٠  ١,٧٠  ٠,١  

  

  المقاوم--------ة والمس--------تحثة ف--------ي كونی--------دات الفط--------ر) ٦-١٠×(تك--------رار الط--------افرات ): ٢(لج--------دول ا
 A. amstelodami بعد معاملتھا بزیت نبات النعناع بطریقة المعاملة المسبقة .  

  لمادةاتركیز 
 t4قیمة   الخطأ القیاسي± المتوسط   مل /  مل

  المحسوبة
٠,٠٨٦±  ٠,١٢٧  ٠  - 

١,٤٧٦  ٠±  ٠  ٠,٠٣  
١,٤٧٦  ٠±  ٠  ٠,٠٤  
٠,٠١٢  ٠,١٢٩±  ٠,١٢٩  ٠,٠٥  
١,٤٦٠  ٠,٤٨٤±  ٠,٨٤٥  ٠,٠٦ 
HNO2  ٣٤,٥٥  ٠,٤٣±  ١٧,٨٨*  

 HNO2:   ،)بةالس--یطرة الس--ال(ب--دون معامل--ة وتكراراتھ--ا تمث--ل التك--رارات التلقائی--ة :  ٠

 ≤ ٠,٠١معنویة عند مستوى احتمالیة * : ، )السیطرة الموجبة(المعاملة بحامض النتروز 
p  .t(4)  : قیمة اإلحصاءt ألربع درجات من درجات الحریة والتي تقارن متوسط تكرار 

  . الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر
  

لجمی-ع التراكی-ز المدروس-ة ل-م یظھ-ر أي ت-أثیر  M. longifoliaأن زی-ت نب-ات النعن-اع نستنتج مم-ا س-بق 

وبطرائ-ق التطفی-ر الث榜ث-ة المس-تخدمة ض-من الظ-روف  A. amstelodamiتطفیري في كونیدات الفط-ر 

أن زیت نبات النعناع لم یظھر أي تأثیر تطفی-ري  )٢٠٠١( Nairالتجریبیة المتبعة وھذا یتفق مع ما أكده 

وھ--ذه تعتب--ر نتیج--ة ایجابی--ة ، Salmonellaعل--ى س--榜الت  المعتم--دة Ames testباس--تخدام اختب--ار أم--ز 
أش-ارت العدی-د م-ن أھمیة ھذا النبات بسبب الفعالیة التي یمتلكھا إذ  تضاف إلى الدراسات التي أشارت إلى

 DNA )DNAألوما ینتج-ھ م-ن عط-ب ف-ي  اإلشعاعالدراسات إلى قدرة نبات النعناع الوقائیة ضد عمل 
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Damage ( ح榜-ل قدرت-ھ عل-ى تعزی-ز أو تقوی-ة عم-ل آلی-ات إص榜-ـأل-وذل-ك م-ن خDNA Error-free 
repair )Samarth ؛ ٢٠٠٦، وآخرون Samarth ؛  ٢٠٠٢، وآخرونSamman ١٩٩٨، وآخرون( 

  .وراثیاً  نةممن النباتات اآلالنعناع  وبھذا اعتبر

  

  ونی--------دات الفط--------رالمقاوم--------ة والمس--------تحثة ف--------ي ك) ٦-١٠×( الط--------افراتتك--------رار ): ٣(ج--------دول ال
 A. amstelodami بعد معاملتھا بزیت نبات النعناع بطریقة النمو الوسیط .  

  تركیز المادة 
  المحسوبة t4قیمة   الخطأ القیاسي± المتوسط   مل/ مل

٠,٠١٦٠ ± ٠,٠٨٣  ٠  - 

٠,٧٦٤  ٠,٠٢٨٦±  ٠,٠٥٨  ٠,٠٣  
٠,٦٩٠  ٠,٠٨١١±  ٠,١٤٠  ٠,٠٤  
٠,٨٧٣  ٠,٠٩٢٥±  ٠,١٦٥  ٠,٠٥  
١,٧٧٩  ٠,٣٠٨١±  ٠,٦٣٢  ٠,٠٦  
HNO2  ٣٤,٥٥  ٠,٤٣±  ١٧,٨٨*  

السیطرة (المعاملة بحامض النتروز  HNO2:، )السیطرة السالبة(بدون معاملة وتكراراتھا تمثل التكرارات التلقائیة :  ٠

ألرب-ع درج-ات م-ن درج-ات الحری-ة  tقیم-ة اإلحص-اء :  p  .t(4) ≤ ٠,٠١معنویة عند مستوى احتمالی-ة * : ، )الموجبة
  . تي تقارن متوسط تكرار الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفروال

  
  

  المقاوم--------ة والمس--------تحثة ف--------ي كونی--------دات الفط--------ر) ٦-١٠×(تك--------رار الط--------افرات ): ٤(الج--------دول 
 A. amstelodami بعد معاملتھا بزیت نبات النعناع بطریقة التضمین بالطبق .  

  المادةتركیز 
  المحسوبة t4قیمة   الخطأ القیاسي± المتوسط   مل/  لم 

٠,٠٢٧±  ٠,٠٥٥  ٠  - 

٠,٦٩٢  ٠,٠٢٨±  ٠,٠٢٨  ٠,٠٣  
٠,٣٨٥  ٠,٠٩٢±  ٠,٠٩٢  ٠,٠٤  
٢,٠٣٧  ٠±  ٠  ٠,٠٥  
١,٦٢٥  ٠,٠٩٤±  ٠,٢١٤  ٠,٠٦  
HNO2  ٣٤,٥٥  ٠,٤٣±  ١٧,٨٨*  

السیطرة (وز المعاملة بحامض النترHNO2:، )السیطرة السالبة(بدون معاملة وتكراراتھا تمثل التكرارات التلقائیة :  ٠

ألرب-ع درج-ات م-ن درج-ات الحری-ة  tقیم-ة اإلحص-اء  : p . t(4) ≤ ٠,٠١معنویة عن-د مس-توى احتم-الي* : ، )الموجبة
  . الطافرات من كل معاملة مع متوسط المعاملة صفر  والتي تقارن متوسط تكرار
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Evaluation of Mutagenic ability of Volatile oils from Mentha longifolia in 
the Fungus Aspergillus amstelodami 

Fadeya M. Al-Hyaly  Gehaan M. Al-Rawi  Hadel A. Al-Amery  
Department of Biology / College of Science / Mosul University / Iraq 

 

ABSTRACT 

This research involved testing the mutagenic ability of the volatile oil of 
Mentha longifolia on the conidia of fungus Aspergillus amstelodami .the 
inhibitory effect of different concentrations of volatile oil of Mentha were 
investigated so the percentage of inhibition were 20.89%-65.5% of 
concentrations(0.008-0.1) ml/ml. The mutagenicity of four sublethal 
concentrations (0.03 , 0.04 , 0.05 and 0.06 ml/ml) were tested by using three 
methods namly pretreatment, growth mediated and plate incorporation method, 
Non of the concentrations tested of volatile oil of M. longifolia were showed 
any mutagenic effect on conidia of fungus A. amstelodami ,so we can consider 
the volatile oil of M. longifolia is genetically safe .  

  
  المصادر

  التح-----ري ع-----ن الت-----أثیر ال-----وراثي لمس-----تخلص نب-----ات المیرامی-----ة  ).٢٠١١(فادی-----ة موف-----ق  ،الحی-----الي
Salvia officinalis  عل--ى الفط--رAspergillus amstelodami، ،مجل--ة عل--وم الراف--دین 

   .١العدد، ٢٢المجلد
س--ورالین واألش--عة ف--وق البنفس--جیة القریب--ة ف--ي الت--أثیر التطفی--ري للترای). ١٩٩٩( رافع--ة ق--ادر، ج--رجیس

، جامع--ة الموص--ل، كلی--ة العل--وم، أطروح--ة دكت--وراه.  Aspergillus amstelodamiالفط--ر 
 .العراق

ودراس--ة  Geotrichum candidum ع--زل وتش--خیص الفط--ر). ٢٠٠٤(ف م--د خل--ھ--دیل أح، الع--امري
. جامع-ة الموص-ل، كلیة العلوم، رسالة ماجستیر. تأثیر بعض مستخلصات النباتات الطبیة علیھ

  .العراق
الت--أثیر الجزیئ--ي ل--بعض المستخلص--ات النباتی--ة عل--ى نم--و ). ١٩٩٨(ی--ونس ش--ریف حم--و  أدیب--ة، النعم--ان

، كلی--ة العل--وم، أطروح--ة دكت--وراه. جب--ة والس--البة لص--بغة ك--راموای--ض ع--دد م--ن الج--راثیم المو
  .العراق، جامعة الموصل

تأثیر مستخلصات الثوم عل-ى القابلی-ة التطفیری-ة لك-ل م-ن الس-ورالین ). ٢٠٠٦(رافع قاسم محمد ، الطائي
كلی--ة ، رس--الة ماجس--تیر Aspergillus amstelodami واألش--عة ف--وق البنفس--جیة ف--ي الفط--ر

  .العراق، ة الموصلجامع، التربیة

جامع--ة ، دار الكت--ب للطباع--ة والنش--ر" . اإلحص--اءعل--م  إل--ىم--دخل ). "١٩٨٠(خاش--ع محم--ود، ال--راوي
 .٣٥٤-٣٠٩ص  ،العراق، الموصل
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