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استخدام المذیبات العضویة في أستخالص وتقدیر نسبة الزیوت االساسیة  والمستخلصات 

  االخرى العمار مختلفة من أوراق الیوكالبتوس

Eucalyptus camadulensis  
  منیب طاهر سلمان الدكتور

  كركوك/المعهد التقني 

   : الخالصة

من أشجار الغابات المنتشرة في أغلب أنحاء العراق   Eucalyptus  camadulensis تعتبر أشجار الیوكالبتوس          

تستخدم  تحتوي أشجار الیوكالبتوس عامة على نسب متباینة من الزیوت األساسیة المهمة التي. موطنها األصلي استرالیا 

ُأجریت هذه الدراسة . ألغراض انتاج العقاقیر وفي صناعة العطور وصناعة الصابون وفي عالج العدید من األمراض التنفسیة 

كركـوك باستخدام / النامیة في المعهد التقنـي )  ناضجةالفتیة و ال (الستخالص الزیوت األساسیة من أوراق أشجار الیوكالبتوس 

 السكسولیتباستخدام )  25/  75الماء / االیثانول ( المائي كحـول الو ) م ° 60 – 40( البترولـي  ثریالمذیبات العضویة اال

Soxhlet  أظهرت نتائج الدراسة وجود نسبة من المستخلصات في . عن المستخلصات وتم تقطیر المستخلص لفصل المذیب

ونسبة المستخلصات بالكحول %) 2.5، % 1.2(ة ، حیث كانت نسبة الزیوت االساسی% 10.52أوراق الیوكالبتوس بلغت 

وان نسبة المستخلصات الكلیة التي تم . في األوراق الفتیة و األوراق الناضجة على التوالي%)  4.52، % 2.3(المائي 

 كما بلغت نسبة% ).7.02، % 3.5(الحصول علیها من األوراق الفتیة أقل من األوراق الناضجة بلغت كل منها على التوالي 

، أي  )%6.82(اضافة الى المستخلصات االخرى البالغة % 3.7الزیوت االساسیة المستحصل علیها من أوراق الیوكالبتوس 

                              .من االوراق النباتیة في موقع الدراسة  )%10.52 ( بما مجموعه

Abstract 

 
 Eucalyptus camadulensis tree grows in most parts of Iraq, their leaves contain variable 

rates of essential oils and other extracts which are useful for perfume, drugs and other 

industries.This study, uses organic solvents, Pet.ether (40-60 Co)  and  aqueous alcohol (ethanol : 

water, 75% :25%)  in  the extraction with soxhlet  of essential oils (non-polar) and other extracts 

(polar) from mature& immature Eucalyptus camadulensis Leaves grown in Kirkuk city,. The 

results appears that the total percentage of the extracts was 10.52%, the essential oils (2.5%, 

1.2%) and the aqueous alcohol extracts (4.52%, 2.3%) in the mature& immature leaves 

respectively and the extractives in mature was more than immature leaves (7.02%, 3.5%). 

 المقدمة
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یرة تتركز في األزهار واألوراق اطمتمواد هي   Volatile oils الزیوت الطیارة أو Essential oils  الزیوت األساسیة          

هذه الزیوت مهمة من الناحیة التجاریة كتوابل ومطیبات في . النباتیة وهي المسؤولة عن الرائحة العطریة لكثیر من النباتات

عیة وكمواد كذلك تعتبر أساسا للعطور الطبی . )1(صناعة األغذیة وكذلك كمادة طبیعیة ذات فعالیة احیائیة في صناعة األدویة

وزیت حبة البركة لألغراض الطبیة الكثیرة )  Turpentineن ـمثل زیت التربنتی( بادئة لتكوین أو تخلیق مركبات أخرى 

لعالج األمراض التنفسیة وتقویة المناعة وزیت الكالبتول من أشجار الیوكالبتوس لعالج  Thymolوالمتعددة وزیت الثایمول 

كما تستخدم الزیوت الحاویة على مجموعة الفینول ألغراض . ومقاومة البرد وآلالم الروماتیزم االحتقان في الجهاز التنفسي 

على مكونات تدخل في مختلف أنواع البكتریا من خالل عملیة التنفس أو ) المتطایرة ( والحتواء الزیوت االساسیة . التعقیم 

ظة لألغذیة حیث تنتج كمیات كبیرة من هذه الزیوت سنویا ففي عام لذلك فأن اإلنسان استعملها كمواد حاف.  االنتقال االلكتروني

وزیت    2000وزیت القرنفل 2500وزیت الیوكالبتوس  3000، اللیمون  مثال كان اإلنتاج العالمي باألطنان المتریة 1987

  . )2( 6000النعناع 

غالبا ما )  Monoterpenoids and sesquiterpenes( من الناحیة الكیمیاویة فـان الزیوت الطیارة خلیط من          

وتذوب . تكون في األجزاء العطریة مع الحوامض الطیارة وهي مواد ال تمتزج مع الماء ولكنها عندما تذوب به تعطیه رائحتها 

حتواءها بعدم ا) غیر الطیارة (  وهي تختلف عن الزیوت الثابتة. ر الكحولي وفي اغلب المذیبات العضویة الالقطبیة ثیفي اال

  .  على االحماض الدهنیة وال تخلف بقعة على الورق عند وضع قطرة علیها

  :التي ترتبط معها إلى  )2( ویمكن ان نصنفها كیمیائیًا من خالل المجامیع العضویة

 
1- Hydrocarbons volatile oil (Turpentine oil )                             من الزیتون والصنوبر  
2- Alcohols volatile oil ( Menthol )                                                            من النعناع 
3- Aldehydes volatile oil ( Cinnamic , Menitol )                              من الدارسین واللوز  
4- Ketons volatile oil ( Camphor )    من الكافور والكزبرة                                            
5- Phenols volatile oil ( Thyme oil )                                                   من الزعتر والقرنفل    

6- Phenolic ethers volatile oil ( Anise oil , anethole ) 

7- Oxides volatile oil ( Eucalyptol, cincole )                                الیوكالبتوس         من 

8- Esters volatile oil ( linaly acetate )  

9- Others volatile oil .       

                                                                                                   

 ) (n C5H8وحدة االیسوبرین  منات التربینورید وهي أكبر المجامیع العضویة المشتقة تعتبر الزیوت األساسیة من مركب   

وان التحالیل دلت على ان الزیوت عامة  . وغیرها Aول وفیتامین ثوالمعروفة بـأستعمالنا ایاها كمواد اولیة مثل الكافور والمن

ان . والقسم القلیل یحتوي علیها بنسبة قلیلة  monoterpenoidsمن التربینویدات اُألحادیة   80 – 40تحتوي على نسبة 

 .المكون العام أو الرئیسي لزیت معین ربما یكون قلیل في زیت آخر 



 

 137 

   تكون أما مفتوحة  ) monoterpenoids   )n = 2التربینویدات اُألحادیة تتضمن الزیوت األساسیة ثالث مجامیع هي      

 )Citrol ( ةأو أحـادیـة الحـلقـ  )( أما النوع الثاني من التربینات فهو سسكویتربین . أو البورونیل ) نثول المn = 3  ( وهي

أو ثالثیة ) كادنین ( أو ثنائیة الحلقة ) الزنجبرین ( أو احادیة الحلقة ) الفارنسین ( مركبات هیدروكاربونیة تكون أما مفتوحة 

(     مثل مادة الكلورفیل الذي یتحلل الى مادة زیتیة )   n = 4(والنوع الثالث هو التربینات الثنائیة ) سیدررین ( الحلقة 

   .) C20H40 ( )3الفایتول 

 , menthanesمثـل الخ(  هي التي تحدد صنف هیكل الزیوت Cyclasesان العدید من األنزیمات التي یصطلح لهـا             

pinanes , thujanes ...  (تتم العدید من الخطوات االنزیمیة ضمن .  تحدید النسبة وانه من المحتمل انها تساعد انزیمات

 ) تتحول الى السسكویتربین  وان بعض مكونات الزیوت الطیارة ) C10H16(  التربینات اُألحادیة الى عملیات تكیف وتحویل

C15H24 )  لعقاقیر الطبیةاألساسیة أالكثر شیوعًا في صناعة ا للزیوتالصیغ التركیبیة  یوضح بعض)  1( الشكل رقم  انو 

 )2،4،5 ( .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. یبین أهم أنواع الزیوت االساسیة الموجودة في االنسجة النباتیة التي تدخل في صناعة العقاقیر الطبیة) 1(شكل رقم   

 
لون أولى ویعتبر كل من المذاق وال، الزیوت المتطایرة  قیمةهناك خطوات مختلفة لتصنیع األدویة طبقا للمعاییر الدوائیة و 

امل ـة ومعـ، الكثافة النسبی  optical rotationتتضمن  فة الى االختبارات الفیزیاویة التيااضالفحوصات التي تجري علیها 

 Thin layer chromatographyكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة ت التشخیص بوصاـع فحـق مـب ان تتطابـار كما یجـاالنكس

  . بصورة منفردة كل زیت مكونات تستخدم لتحدیدالتي  Gas chromatographyوكروماتوغرافیا الغاز



 

 138 

لزیوت الثابتة افحوصات  هيومن الفحوصات العامة االخرى التي وضعها المرجع البریطاني للمواصفات الدوائیة      

یتم الحصول علیها بصورة ان الزیوت االساسیة التي تستخدم كمواد خام لالدویة .  الماءونسبة  والراتنجیات واالسترات الغریبة

  . عامة بالتقطیر

  :النقاط التالیة  مالحظةعند استخالص الزیوت األساسیة یجب  و

( والنوعیة )  الطیـارة ( ي الكمیة ـف رـالتغی بــة بسبــال الطریــل استعمــیفضحیـث افـة ـة أو الجـة الطریـواد النباتیـال المـاستعم -1

  .لخزن خالل فترة ا) تكوین الشوائب 

ي ــد فـث تساعــة حیــنباتیال و األعضـاءأ وت الطیـارة في النباتـد الزیـع تواجـن مواضــات عـة والمعلومـب امتالك المعرفـیج -2

 فقسم منها تتكون في الخالیا الغدیة على سطح الزهرة أو الورقـة أو في الغدد وت الطیارة ،ــظ الزیـفـات لحــدرجـل الــار أفضـاختی

  .الخ ... راتنجیة ال

ة ـــار الطریقــختیعنــد ا لهــا اويــالكیمی فـلتصنیاو للزیـوت ة ـالكیمیاویعـن الصفـات الفیزیاویـة و ات ـالك المعلومـة امتـأهمی -3

 نـــر مـثـأك  للـسسكویتـربیـنو   م° )180 -  140(  يـهالتربینـات األحادیـة  انــلیـة غـــدرجاألستخـالص فـ فـياءة ــر كفـــاألكث

      . الخ...   م200°

  .ون الزیوت ـي تكـات التـدة  للمركبـالمعق ى التراكیبـافظ علـالص یجب ان تحـة االستخــطریق - 4 

  :وبصورة عامة هناك أربع طرق لفصل واستخالص الزیوت األساسیة في األنسجة النباتیة هي 

   ) ( Resorption  االمتصاص -1

حیث تؤخذ الزیوت األساسیة ) .التویجات الزهریة ( م الستخالص الزیوت من األنسجة الرقیقة والملونة وهي عملیة تستخد   

  .بالدهون الذائبة النقیة وبعد ذلك تفصل من الدهون باالستخالص الكحولي الذي یستعمل كمادة معطرة 

   )  ( Mechanical expression االستخالص المیكانیكي -2

الطیارة  یتضمن تسلیط ضغط عال على المادة النباتیة واألعضاء ذات المحتوى العالي من الزیوتاالستخالص البارد   

   .)الخ..فاكهة اللیمون(مثلالموجودة في الخالیا تحت الطبقة الخارجیـة أو القنوات حیث تستخلص منها الزیوت بهذه الطریقة 

    )Solvent extraction  (           االستخالص بالمذیب -3

ستخلص ت التربینات األحادیة والسسكویتربینان و . قلیلة الشوائب ي ـهالبخـار الكالسیكیـة و بحلت هـذه الطریقة محـل تقطیـر    

ر ـر وتقطیـان وتبخیـدر اإلمكـة قـدرجـة حرارة واطئ ان االستخالص یجب ان یتم في .ي أو االسیتونـباالیثر وباالیثر البترول

 هـي امكانیـة استعمـالهــا فـي الطریقـةذه هـد ـن فوائـوم. فظة على مكونات الزیوت من التحللللمحا لخلخم المذیبات تحت ضغط 

 ذهـن أدق هـم لسكسولیتوتعتبـر طریقة االستخالص با ) Flavonoid glycosides(رة اــالطی ةـیـات القطبـالمركب استخــالص

  . الطرق

  ) Steam distillation(     التقطیر بالبخار -4
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والستخالص الزیوت بكمیات كبیرة من النبات  طریقة كالسیكیة واسعة االنتشار وتستعمل للتقدیر الكمـي للزیوت في النباتات  

طریقة التستخدم هذه و  .والتحلل  ویجب تجنب درجات الحرارة العالیـة في عملیة االستخالص  لتجنب إعادة البلمرة. الخام 

.  للعطور الطبیعیة وكإضافات في صناعة األدویة أو مكونات األدویة  الطیارة كأساس للحصول على مستخلصات الزیوت

، حیث ان مجموعة من الزیوت االساسیة لها وزن نوعي أقل من الوزن  للزیوت  وهناك نماذج من أجهزة التقطیر الجزیئي

بالبخار لتقدیر نسبة هذه الزیوت الخفیفة،  النوعي للماء لذا یمكن ان تقاس بواسطة انبوب زجاجي مدرج ملحق بجهاز التقطیر

أما في حالة الزیوت االساسیة ذات الوزن النوعي االكبر من الوزن النوعي للماء فیضاف الیها حجم معلوم من المذیب العضوي 

  .  )6،7( لفصلها وتقدیر نسبتها

ي البرتغال ، جنوب أفریقیا، اسبانیا، الصین ، ینتج فیستخرج زیت الیوكالبتوس تجاریا من تقطیر األوراق الطازجة له حیث     

المالئمة  وقد ُأجریت الدراسات على عدد معین من أنواع الیوكالبتوس المنتجة للزیوت. لیا، الهند والبرغواي، استراالبرازیل

وي زیت ویحت  Oral pathogenic microorganism لـ  ةیة وكمطهر ومضاد للبكتریا المسببلألغراض واالستخدامات الطب

من نسبة الزیوت األساسیة لكي یكون مالئما %  70وبنسبة یجب أن ال تقل عن  (Cineole)الیوكالبتوس على مادة 

 .E. globulus  ,  E. polybractea  ,E          لألغراض الطبیة أعاله وهذا المكون یستخلص حالیا من أنواع الیوكالبتوس

smithii  ,E. australiana   زیتكما یستخلص ( Citron )     من   E. citriodora   الذي یستخدم في إنتاج العطور

  .وصناعة الصابون 

ویستخدم زیت الیوكالبتوس للتخفیف . ان زیت الیوكالبتوس سائل عدیم اللون أو اصفر باهت یعطي اإلحساس بالبرودة       

 .E          كما یحتوي زیت الیوكالبتوس من أوراق.ا من أعراض اإلصابات التنفسیة ولمعالجة السعال وكمضاد لالحتقان فیه

macrorrhyncha  على مادةRutin  إضافة إلى الـterpenoids  ,acid phenolic  ,Flavonoids  8( والشمع(.  

من أشجار الغابات المنتشرة في العراق من منطقة   Eucalyptus  camadulensis تعتبر أشجار الیوكالبتوس           

تحتوي أشجار الیوكالبتوس عامة على نسب متباینة من الزیوت األساسیة . صل إلى جنوب العراق موطنها األصلي استرالیاالمو 

المهمة لألغراض الدوائیة وفي صناعة العطور وصناعة الصابون وفي عالج العدید من األمراض التنفسیة ولتوفر هذه االشجار 

رأینا من االفضل التركیز على دراسة امكانیات استخالصها على المستوى المختبري ولحاجة الصناعات الكیمیاویة الى زیوتها 

   .ومعرفة نسبة الزیوت الموجودة فیها من أجل مواصلة الدراسات العلمیة التكمیلیة لها وتشخیص مكوناتها األساسیة 

 أهداف الدراسة 

ن أوراق الیوكالبتوس النامیة في المعهد التقنـي الحصول على مستخلصات الزیوت األساسیة والفینوالت المرتبطة بها م -1
  . كركوك/

 .استخدام المذیبات العضویة في الحصول على الزیوت األساسیة والفینوالت المرتبطة بها  -2
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 ) .فتیة وناضجة ( تحدید نسبة المستخلصات ألعمار مختلفة من األوراق  -3

 .یوكالبتوس الموجودة في هذا النوع من ال الزیوت األساسیةتحدیـد نسبـة  -4

 المواد وطرائق العمل :
 1-  تهیئة المواد األولیة :

 )  Increment borerباستخدام المسبر (  عاماً  30اخذت عینات الدراسة من عدة مناطق من شجرة یوكالبتوس بعمر   

جمعت . ت جیدة سلیمة خالیـة من اإلصابات الحشریة والمرضیة وذات صفا)  Hagaباستخدام جهاز الهاكا ( م 20ارتفاع  و 

نقلت العینات .وبخمسة نماذج من كل نوع من هذه األوراق  matureوناضجة  Young، فتیة  عینات من نوعین  مـن األوراق

ساعة ، ثم طحنت العینات الجافة وجمعت الدقائق  24م  لمدة ° 65إلى المختبر وجففت في فرن كهربائي عند درجة حرارة 

  . )7( االستخالص المختبريالصغیرة وأصبحت جاهزة لعملیة 

 2 - االستخالص :
باستخدام نوعین من المذیبات   Soxhlet  الـ  استخلصت الزیوت األساسیة من العینات العشرة المطحونة بواسطة جهاز   

  ) . 25 / 75 االیثانول والماء  (المائي  كحولالو ) م ° 60 – 40(  ثر البتروليیالعضویة تتابعیًا هما اال

ثر یاستمرت عملیة االستخالص باأل). Thimble(غم من العینة في كشتبان سیلیلوزي نقي جاف بعد وزنه  25ت وضع     

سحب بعدها المستخلص مع .في الجزء العلوي من الجهاز وتجمعه في الدورق ) أصفر ( البترولي لغایة انعدام لون الزیت 

ثم تعاد عملیة . المذیب العضوي لغایة زوال رائحة المذیب  المذیب المستخدم ثم نقل إلى جهاز التقطیر لفصل الزیت عن

ماء  وتستمر عملیة االستخالص لغایة زوال اللون البني / االستخالص لنفس العینة مع المذیب العضوي الثاني ایثانول 

ذیب سحب بعدها المستخلص مع المذیب المستخدم ثم ینقل إلى جهاز التقطیر لفصل المستخلصات عن الم. المخضر 

  .  )2،7،8( العضوي لغایة زوال رائحة المذیب عنه

یستخرج حجم الزیت  .تعاد كلتا الطریقتین على العینات التسعة الباقیة وتحسب كمیة الزیت والمستخلص بعد عملیة التقطیر 

  :المستخلص وتحسب نسبتُه المئویة نسبة لوزن العینة حسب المعادلة التالیة

  حجم الزیت                                 

  x  100  ——————= نسبة الزیت المستخلص 

  وزن العینة                                     

 النتائج والمناقشة 

إن نسبة الزیوت األساسیة الموجودة في كال النوعین  للعینات المختلفة ظهر من نتائج عملیة االستخالص والتقطیر          

النسب المئویة في كل عینة من العینات ) 1(اضجة ألشجار الیوكالبتوس متباینة حیث یبین الجدول رقم من األوراق الفتیة والن
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تراوحت النسب  Youngففي األوراق الفتیة  العضویة المستخدمة في المذیبات من االوراق كال النوعینمن الخمس قید الدراسة 

والنسبة % )  1.2(  بمعدل)  1.3 – 1.1( بین ) م ° 60 – 40( البترولي  - ثریالمئویة للزیوت األساسیة لمستخلص اال

في حین كانت النسب المئویة  % ) 2.3(  بمعدل )  2.7 – 2( بین )  25:  75( المئویة لمستخلصات الكحول المائي 

ت الكحول أما النسب المئویة لمستخلصا% )  2.5( بمعدل )  mature   )2.3 – 2.7للزیوت األساسیة في األوراق الناضجة 

   . % ) 4.52( بمعدل )   4.9 – 4( تراوحت بین )  25:  75( المائي 

البترولي والكحول المائي كمذیبات عضویة  -ثرییبین النسب المئویة للمستخلصات باستعمال اال) 2(والجدول رقم           

األوراق  منو ) وزن / حجم % (  3.5كانت نسبة المستخلصات الكلیة التي تم الحصول علیها من األوراق الفتیة حیث 

  .) .وزن / حجم % ) (  7.02( الناضجة 

أي بما  % )  2.5(  بلغت في األوراق الناضجة عالیةیوت كانت یتبین من نتائج هذه الدراسة ان النسبة المئویة للز            

من  %32.4أي ما یساوي  % ) 1.2( ة نسبتها المئویة في األوراق الفتی من الزیوت المستخلصة بینما بلغت% 67.6یساوي 

 2.3، %   4.52(   ) الفینوالت والزیوت المرتبطة بها ( وكذلك للمستخلصات األخرى بالكحول المائي  .الزیوت المستخلصة

لالوراق  لمستخلصات األخرى بالكحول المائيمن ا% ) 34، % 66(أي ما یساوي  على التوالي لالوراق الناضجة والفتیة % )

في جمیع العینات دون استثناء وذلك الكتمال تكوین وتخلیق هذه المكونات الكیمیاویة   على التوالي ضجة والفتیةالنا

ومن %  3.5على مجموع المستخلصات من األوراق الفتیة  اهذ وانعكس. للمستخلصات القطبیة والالقطبیة بمرور الوقت 

 8في الخشب بعمر  1.3ذي أكد على زیادة نسبة المستخلصات من ال ) 8،9( وهذا یتفق مع% )  7.02( األوراق الناضجة 

عنه وان المكونات ذات األوزان الجزیئیة الواطئة تكون أكثر في األجزاء الفتیة  .سنة  71في خشب بعمر %  10.7سنوات إلى 

وهي تزید على % )  3.7( وأن نسبة الزیوت التي تم الحصول علیها من اوراق الیوكالبتوس بلغت هذه  .األجزاء الناضجة في 

یوضح المقارنة بین النسب المختلفة ) 2(والشكل ذي الرقم  .في األوراق الخضراء % )  2( التي بلغت  )3(ما وجده كولدستین

یوضح النسبة المئویة لكل مستخلص نسبة ) 3(لجمیع المستخلصات لالوراق المختلفة من الیوكالبتوس والشكل ذي الرقم 

 .E وبالرغم من التباین في نسب الزیوت األساسیة إال ان وجودها في أوراق الیوكالبتوسة  للمستخلصات الكلی

Camadulensis  النامیة في كركوك تفتح الباب أمام تكثیف العمل لتشخیص مكوناتها األساسیة والتي تدخل في كثیر من

  .وخاصة الدوائیةاالستخدام 

 
 

. أوراق الیوكالبتوس الفتیة والناضجةلعینات من  للمستخلصات المختلفةالنسب المئویة  معدل یبین) 1(جدول رقم      

 

 

 العینات

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 المعدل
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 المستخلص

 

 

 األوراق

 الفتیة

 

البترولي ثریاال  

 

 
1.3 

 
1.3 

 
1.2 

 
1.1 

 
1.1 

 
1.2 

 

 الكحول المائي

 
2 

 
2.7 

 
2.1 

 
2 

 
2.7 

 
2.3 

 

األوراق 

 الناضجة

 

االبتروليثریاال  

 

 
2.5 

 
2.4 

 
2.7 

 
2.3 

 
2.6 

 
2.5 

 

 الكحول المائي
 

4 
 

4.8 
 

4.1 
 

4.9 
 

4.8 
 

4.52 

وزن العینة/ النسبة المئویة تمثل الحجم *                  

 

 

.یبین النسب المئویة للمستخلصات المختلفة ألوراق الیوكالبتوس الفتیة والناضجة ) 2(جدول رقم   

 

نوع المستخلص    

 

 العینة

 مستخلص

البترولي ثریاال  

 

 مستخلص

 الكحول المائي

 

 المجموع

 

 األوراق الفتیة

 
1.2 

 
2.3 

 
3.5 

 

 األوراق الناضجة

 
2.5 

 
4.52 

 
7.02 

 وزن العینة/ النسبة المئویة تمثل الحجم  •

 

 
 

 

 

  

6

8

10

12

شكل رقم (2) یوضح نسب المستخلصات لالعمار المختلفة مـن أوراق 

الیوكـالبتوس

مستخلص االیثر للفتیة

مستخلص الكحول المائي للفتیة

مستخلص االیثر للناضجة

مستخلص الكحول المائي للناضجة
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شكل رقم (3) يوضح النسبة المئوية لكل نوع من 
المستخلصات

11.42

23.76

21.86

42.96

زیوت اساسیة لالوراق الفتیـة زیوت اساسیة لالوراق الناضـجة
مستخلصات اخرى لـالوراق الفتیـة مستخلصات اخرى لـالوراق الناضـجة



 

 144 

 االستنتاجات

ي ـل البحثـع العمـوك یشجـكركـ يــة فــوس النامیـرة الیوكالبتـي أوراق شجـة فـوت األساسیـن الزیـة مــود نسبـوج إن -1   

  .ا بصورة نقیة ودقیقة ــة الستخالصهـقـیـدقـرق الـاط أفضـل الطــالستنب

  .ةـة واألوراق الناضجـن األوراق الفتیـات بیـذه المستخلصــة هـي كمیـن فـود تبایـوج -2   

تفتح المجال لتشخیص    ة بنسبة جیدةـالناضج األوراقي ـرى فـات األخـة والمستخلصـوجود مستخلصات الزیوت األساسی -3   

  . وتحدید أهم مركباتها

 

 التوصیات
  .المخلفات النباتیـة  ا منمإجراء دراسة لمقارنة نسبة المستخلصات في األوراق الناضجة والقلف باعتباره -1       

  

  اضجة بطریقةة المستخلصات المستخرجة من األوراق النـة نسبـة لمقارنـإجراء دراس - 2 

    .ودراسة تكالیف كال منهما المذیبات العضویة مع نسبتها بالتقطیر بالبخار           

  دى ـة مـة دراسـة بغیـة النباتیـذه األنسجـله) ة ـالالعضوی(  ةـات المعدنیـد المكونـدیـتح -3

  .ل تالمشا بةاالستفادة منها في تحسین  تر            

  ـوث لتـشخیـص المكـونــات األساسیة الداخـلـة فـي تـركیـب                    ضـرورة اجـراء البح -4
  .المستخلصات       
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