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نننة خنةلننة اجريت في هذه الدراسة عملية فصل وتحليل الزيوت مننب بعننو  ننذور النباتننات ماننل  نن ر  الزي  

مليننننة االسنننن ةأج, حينننن  أجننننر  ي عن فنننن Soxhlatالوا ننننيونيةن ونبننننات الكلغننننات وقنننند تننننم اسنننن عما  ج ننننا  خ

االسنن ةأج باسنن ةدام مننذضويب عهننوييب همننا خال رسننات واالضاننر الو رولننينم ومننب اننم بعنندها تننم معرفننة النسننبة 

يح ننو  علننب نسننبة  يننت أعلننب مننب المئويننة لزيننت الموجننود فنني هننذه النباتننات, وقنند وجنند أت  ننذور نبننات الكلغننات 

بعد ذلك تم تشننةيا الم نناميو الوةيايننة الاعالننة الموجننود  فنني هننذه ام  ذور   ر  الزينة خنةلة الوا نيونيةن,  

,وكمننا تننم دراسننة تركينن  االحمنناا الدهنيننة الموجننود  (FT-IR) اس ةدام طيف اال عة تحت الحمراءالزيوت ب 

أة ننر هننذا ال حلوننل امنن  حننوامو حينن   م(GC)وماتوغرافيننا الغننا في  ننذور هننذه النباتننات باسنن ةدام تقنيننة كر 

لننك الحننوامو فنني  ننذور  نن ر  الزينننة خنةلننة اأث حوامو دهنية غيننر مشننبعةم وكانننت نسننبة ت ة و دهنية مشبع

 %,  ينمننا نسننبة تلننك الحننوامو فنني  ننذور الكلغننات ت ننراون  ننيب   1.2-42.7 %الوا نننيونيةن ت ننراون  ننيب

اننل ة مقياس بعو الصاات الايزيائية والكيميائية للحوامو الدهنيننة المس ةلصنن  م وكذلك ايها تم54.5-3.4

 خالكاافة ، القيمة الحامهية ، معامل االنكسار ، نقية الوميونم

 

 الكلمات المفتاحية: 
  ,نةلة وا نيونية االس ةأج,

 ,  الكلغات 
 Gas)كروماتوغرافيا الغا 

chromatography )  , 
-Fourier)اال عة تحت الحمراء 

transform infrared 
spectroscopy). 

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
ضبح  العالم في الوقت الحالي الب اي اد موارد م  دد  وك لة         

بسو   م  معنا  في  الياقة  توفير  يمرب  األ ا  مب  ال ي  حيوية 
خالناط   مال  االرا  باطب  مب  المس ةرجة  الياقة  مصادر  اس نزاف 

الح ر   الاحم  الويئية    الةام,  المشاكل  و ياد   اليويعين  والغا  
دى هذا الوضو إلب إي اد الياقة الودضلة  ا أوارتااع أسعار الناط, مم

ن, ولذا تم Alternative and Renewable Energyوالم  دد   خ
المس دامة،  فقط  لي   يروت  أت  ضنبغي  الذ   وقود  دضل  عب  البح  

 م [2,1]ولكب أيها صديقة للويئة 
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ألهمي  ا   الم مة المواضيو  مب الزيوت اس ةأج يعد     

بعه ا   ةاليوي  وفوائدها والغذائية  الصناعية تع ور  حي   الكاير  

عوامل مهاد  لألكسد  وكذلك اس ةدام ا مصدرًا للوقود الحيو  في  

العالم مب  [3]بعو  لدات  الزيوت  هذه  تع ور  حي   الياقة  مصا,  در 

الدضز  الم  دد  الوقود الحيو  خ  السابقة ات  الدراسات  ، وقد أة رت 

 م [4]الحيو ن يمرب أت ضن ج مب أ   يت أو مصدر دهني

جزيئات        هي  الحيوانية  والدهوت  الزيوت  االساسية  العناصر  ات 

خ الاأاية  ايها   Triglyceride) (TGالكليسيريدات  وتسمب  ن 

(Triacelglycerol)(TAG) ا وتعد  ألحماا  (TG) م  امأحا 

خكليسيرو ن   (FA)(Fatty acid)دهنية اأاي  كحو   ,  [6,5]مو 
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دهنية م شا  ة أو  في تركيو ا علب احماا    (TG)وتح و  جزيئات

وكيميائية   فيزيائية  اواصًا  دهني  حامو  لكل  وات  مة لاة  تكوت  قد 

الكليسي  الدهنية في جزيئات  تنوع االحماا  ات  ريدمة لاة, لذلك فأت 

الحيواني    (TG)الاأاية الدهب  أو  الزيت  , وات [7]مؤارًا علب اواج 

نباتية كاير  و تةزت برميات ك تن ج مب فصائل  الدهنية  وير   الزيوت 

واالوراق والسيقات  الامار  في  اقل  وبرميات  الوذور  وتع مد [8]في   ,

الكيميائي تركيو ا  علب  أساسًا  الزيوت  هذه  وقد  اد    [9]اصائا   ،

الز في  البح    عب  الحالي  بسو  الوقت  هائلة  ال قليدية  ياد   يوت 

 م [10]النمو الم زاضد لسرات العالم واس ةدام م لألغراا الصناعية 

النةيل  راعة    تع ور      نةلة وا نيونية هي واحد  مب أكار أنواع 

وفي   العربية،  الشوارع  في  برار   من شر   وهي  كش ر   ينة، 

و  المباني  وأمام  االسم المالمس شايات  وات  العامة,  والحدائق  حأت 

هو   النةلة  ل ذه  الب  (Washingtonia robusta) العلمي  وتن مي 

النةلة  Arecaceaeعائلة خ موطن ا األصلي في جنوب  ن, وات هذه 

الواليات الم حد  خكالياورنيا وتكساسن، وقد سميت   ذا االسم تكريمًا 

وا نيب االميركي جورج  أيهاً [11]للرئي   ويقا   أ،  االسم    ن ا حملت 

بمعرف ه  ا   ر  الذ   وا نيب  هنر   االميركي  المس كشف  مب 

م أارى  أسماء  النةلة  ل ذه  وأت  كالياورنيا,  وأراضي  ن ا ل هاري  

خنةلة مروحية، اييية، غليظة الساقن, وكما تم ا   ذورها باح وائ ا  

ومح وى الوروتيب    (%77.19)علب الكاربوهيدرات  نسبة عالية تولغ  

, وكذلك تح و  نةلة الوا نيونية (%16.3)ونسبة  يت    (3.46%)

خملغم/ الم مة  العناصر  بعو  الموجود    100علب  الوذورن  غم مب 

الو  هي:  الوذور  خفي  خ67.33وتاسيوم  المغنيسيوم  ن،  34.35ن، 

خ خ 187.85الكالسيوم  والاوساور  الدراسات 23.26ن  أة رت  وقد  ن, 

في مس حهرات ال  ميل  مه  الحالية أت  يت هذه الوذور يمرب اس ةدا

 م [12]والمس حهرات الصيدالنية والمواد الغذائية

الكلغات       االدغا   (Silybum marianumيعد  النباتات  مب  ن 

خو  المشوك  النبات  مال  تسميات  عد   وله  ضنمو  ريًا   milkالذ  

thistleخ المقدس  والشوك  النبات  .[13]نblessed thistleن  يعود 

خ الكيميائية ن  Asteraceaeللعائلة  مركبات  عد   علب  ويح و  

الاعالة, حي  ت ركز هذه المركبات او المواد الاعالة في اجزاء مة لاة  

اال او  الحووب  أول ما  هذه  منه  اهم  ومب  االوراقم  ام  ومب   هار 

 ,Quercetin)ومب اهم ا    (Flavonoids)المركبات الاأفونويدات  

Taxifolin, Silymarin, Silibin)  [14]نما  , وك الكلغات  يح و   بات 

 ,K, C, E)علب مواد مةاطية ودهوت وسرريات وفي امينات ومن اخ

B12, A  ن مب    20-30وكذلك ويح و  علب  يوت اا  ة نسو  ا خ%

كما  Palmitic acid)   (Oleic acid, Linolic acid, اهم ا  ,

والحدضد   والكالسيوم  خالزنك  مال  العناصر  بعو  علب  تح و   ذوره 

  .1][5والسلينمن

الزيوت          اس ةأج  هو  البح   هذا  مب  الرئيسي  ال دف  أت 

وا نيونية  نةلة  خ  ذور  المة ار   النباتات  هذه  في  ذور  الموجود  

ج ا   وبذ باس عما   وذلك  الزيوت  هذه  نس   ومعرفة  الكلغاتن  ور 

حيت تم أس ةدام مذضويب في عملية اس ةأج الزيوت    ,ن Soxhlatخ

لغرا معرفة المذض  االفهل في  لو رولين  ر اخ ال رسات و االضا هما

لألحماا   الرئيسية  المرونات  تشةيا  وكذلك  االس ةأج  عملية 

ل ا   المئوية  نس   ومعرفة  كروماتوكرافيا الدهنية  تقنية  باس ةدام 

باس ةدام (GC)الغا  الزيوت  ل لك  الاعالة  الم اميو  تحدضد  تم  كما   ,

 طيف اال عة تحت الحمراءم      

 
 
 

 :رائق العملو طالمواد  
 :جمع العينات النباتية
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ونبات       وا نيونيةن  خنةلة  الزينة  ا  ار  نباتات  جمو  ذور  تم 

الزراع  كلية  حدائق  مب  جميو الكلغات  ا الة  تم  حي   بغداد,  ة/جامعة 

وغسلت  المصابة  الوذور  واس بعاد  الوذور  مب  الشوائ   و  االتربة 

باس الوذور  , وبعدها طحنت كأ  ام ميحنة ك ربائية  ةدبالماء جيدا 

في   وحاظ  المسحوق  هذا  جاف  ام  ناعم  مسحوق  علب  للحصو  

 اكياس ناضلوت نظياة لغرا اس ةدامه في وقت الحقم 

ةلة  ن ن  ذور aن ضوضح  ذور المس ةدمة في البح  1-1الشرل خ

 ن  ذور نبات الكلغات bوا نيونية  , 

 
 :استخالص الزيوت الثابتة من البذور

اس ةأج     مبال  تم  الاا  ة  الزينة    زيوت  ا  ار  نباتات   ذور 

خنةلة وا نيونيةن ونبات الكلغات، باس عما  مذضويب هما خ ال رسات  

الو رولين   االضار  ج ا   و  اس ةدام   بيريقة  وذلك  حده  علب  كأ 

ن مب كل  gm 40, حي  ااذ و ت خ Soxhlat[16,2])االس ةأج خ

ن Thumbelبات خكش  نوع مب الوذور اعأه علب حده ووضعت في ال

ن مب  ml 200بعد طحن ا وجعل ا مسحوق ناعم مسبقًا مو اضافة خ

بعد ام  ومب  اناراد،  علب  واحد  كل  واس عما   اعأه  ها  غل  مذضويب 

ن لمد  اربو ساعات, حي  أجر  بعد Soxhlatج ا  االس ةأج خ

ذلك فصل الزيت الاا ت عب المذضويب باس عما  ج ا  المبةر الدوار 

المئوية للزيت وحاظ في  Rotary evaporatorخ النسبة  ام قدرت  ن 

نسبة   تقدضر  تم  حي   االارى,  صااته  دراسة  لغرا  نظياة  عووات 

, وكذلك [10](1)القانوت المويب في معادلة رقم  المئوية لزيت باس ةدام

تم تشةيا وتقدضر النس  المئوية للزيوت الاا  ة مب  ذور النباتات  

 م(GC)ا الغا افي باس ةدام ج ا  الكروماتوغر 

x     100    Yield (wt.%) =  

%    …………(1)  

 : (GC)تقنية كروماتوغرافيا الغاز
الير           هذه  أجريت تعد  إذ  البح ,  هذا  في  الرئيسية  هي  يقة 

الكلغات   ونبات  وا نيونية  نةلة  مب  كل  مرونات  يت  ذور  تحليل 

 SHIMADZU) مب نوع    (GC)باس ةدام ج ا  كروماتوغرافيا الغا 

/Japan 17A )  وتم أجراء هذا ال حليل في و ار  الصناعة/ الشركة

المحهر  للقياس حس   العامة للمن وجات الغذائية, وتم أس ر  النماذج  

مب كل  يت    (ml 1), وذلك بأاذ  (17)(Smith, Morrison)طريقة  

 غا ووضعه في انووبة اا بار وقال ا بأحرام بعدها يمرر كمية مب  

الني روجيب داال االنووبة وذلك ل ةلا مب المركبات الغير مس قر  ,  

بعد يهاف  ام  محلو   (ml 2)ذلك  يعاد   OH)3CH/3(BFمب  ام 

األن  لمد   غلق  وعند    (min 35)ووبة وتوضو في حمام مائي مغلي 

ل ا   ويهاف  العينة  تورد  تم  الوقت  ال رسات    (ml 1)ان  اء  مب 

م بعدها نأحظ (min 10)د     لم  وتوضو في ج ا  اليرد المركز  

وال ي  المؤس ره  الدهنية  االحماا  ت همب  ال ي  العليا  اليبقة  تكوت 

تقن  باس ةدام  لل حليل  الغا تصبح جاهز        (GC)ية كروماتوكرافيا 

مرشاف ال أضب وفق م غيرات عدضد , إذ يروت الكا ف المس ةدم هو  

مس ةدم هو ال  ونوع العمود(Flam Ionization Detector) بالل    

a 

b 
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حرارتهسلير درجة  وأت  الناقل   (360ºC)ا,   (Carrier Gas)والغا  

ال يليوم غا   جريانه     Heهو  درجة   (ml/min 20).وسرعة   أما 

عند نظمت  الارت  درجة     (ºC 150)حرار   ترتاو  إذ  دقيق يب,  لمد  

بمقدار حرار   (5ºC) الحرار   درجة  ل صل  الواحد   الدقيقة  اأ  

ال  روت , وي  (300ºC)الب مايررولي ر وأت درجة   (0.2)نموذج  ح م 

 نم (250ºCهيInjector Temperature  حرار  المحقب 

الحمراء    تحت  االشعة  طيف  -Fourier (FT-IR)تحليل 
transform infrared spectroscopy: 

تم أجراء قياس طيف اال عة تحت الحمراء لزيوت المس ةلصة       

و الوةياية الاعالة الموجود  في  امي مب هذه الوذور وذلك ل حدضد الم 

الزيوتم الحمراء ,  تلك  تحت  لأل عة  اليياية  القياسات  وس لت 

ضمب المدى    SHIMADZU )   (FT-IR /باس ةدام ج ا  مب نوع

هذه  cm -400 4000-1خ أجراء  تم  حي   الموجي,  العدد  ن  داللة 

 ال حاليل في جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم الكيمياءم 

 :الكيميائية للزيوتالفيزيائية و اص قياس الخو 
لزيوت       والكيميائية  الايزيائية  الةواج  بعو  قياس  اجراء  تم 

-جامعة االنبار/ كلية العلوم  المس ةلصة مب  ذور تلك النباتات في

للمن وجات   العامة  الصناعة/الشركة  و ار   في  وكذلك  الكيمياء  قسم 

قنين  باس ةدام  الكاافة  قياس  تم  حي   ة الغذائيةم 

قياس     (picnometer) ميةح ج ا   أما  الكاافة,  لقياس  ااصة 

االنكسار نوع (Refractommeter) معامل  مب 

(BOCO,Germany) بقية قياس  تم  كما  مال    م  االارى  الةواج 

الحر  الدهنية  االحماا  مح وى  الحامهية,  درجة   خالقيمة  و 

    م (ASTM)الوميون وفقًا للمواصاات القياسية االمريرية

 
 
 :ناقشةج والمتائالن

 :استخالص الزيوت

أة رت الن ائج تااوتا طاياا  يب  ذور نبات الكلغات و  ذور نةلة     

 النسبة أت تويب قدالزيوت من ا، و وا نيونية  في عملية اس ةأج  

نةلة   نسبة أعلب كانت الكلغات  ذور لزيت المئوية مب  يت  ذور 

رقمخ جدو   في  موضح  وكما  ك1وا نيونية  حي    يت ات  ن، 

هو افهل مب اس ةدام مذض    ا باس ةدام مذض  ال رساتالمس ةل

الو رولي جزيئات ا  االضار  ت كوت  الأقيوية  المذضبات  أت  هو  موالسو  

مب ذرات م ماالة في السالوية الك ربية وبذلك يروت تركيز الشحنات  

اا  ًا عور جميو أطراف ال ز ء مال ال رسات الذ  يروت فيه تو يو  

ات مال  اإلالسحابة   الس ة, حي   الكربوت  لير رونية واحد علب ذرات 

هذا المذض  ال يمرنه اإلا أط بالمركبات القيوية مال الماء و ملح  

ول مال اليعام  قيوية  الغير  بال زيئات  اإلا أط  فقط  يمرنه  كب 

 الزيوتم

( النسبة المئوية للزيوت المستخلصة باستعمال  1جدول رقم )
 ( Soxhlatجهاز)

 الثابت  الزيت نوع
المئوية للزيت   النسبة

 باستخدام مذيبات مختلفة 

 االيثر البترولي  الهكسان 

زيت بذور شجرة الزينة  
 % 18 % 23 ( نخلة واشنطونية)

 % 28 % 30 زيت بذور الكلغان 

 (GC)كروماتوغرافيا الغازتشخيص االحماض الدهنية بتقنية 
رئيسية المرونة نية ال ينت هذه الدراسة مرونات االحماا الده      

الزينةلزيت   الكلغات و يت  ذور   ر   نبات   خنةلة وا نيونيةن ذور 

الغا  كروماتوغرافيا   تقنية  موض  باس ةدام  هو  الشرلييب  كما  في  ح 

وال دو   2,خ(1) الصحيحة    ,(2)ن  المواقو  مب  ال أكد  أجر   حي  

االح  ا    الدهنية   (Retention Time)لزمب  االحماا  مب  لقسم 

مب وجود   الم م موعة  تحليل  اأ   مب  النباتات  هذه  في  يوت 

هي ال ي  القياسية  الدهنية  االحماا   Palmitic acid} المركبات 
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} )18:0d(C), Stearic aci16:0(C(4),(3)وكما موينه في الشرليب  ,

االح  ا  في  مب  الارق  وكات  مرات  اأث  ال حاليل  هذه   وأعيدت 

نية االصلية, ام ُأجريت  ا الدهن بحس  مواقو االحمااانية   (0.5±

هذه   في  يت  ذور  موجود   الدهنية  لألحماا  مقارنة 

نوع علب  ال عرف  تم  حي   الدراسةن  تحت  ية  النباتاتخالنموذجيب 

المئوية كما هو  الزيت ونسو  ا  الموجود  في كأ  الدهنية  االحماا 

, حي  لوحظ أت  يت الكلغات يح و  علب  (2)مويب في جدو  رقم  

عال مب  نسبة  مشبعة  لغت ية  غير  الدهنية  االحماا 

, وكانت هذه نسبة أعلب مب  يت المس ةلا مب     (%82.7)حوالي

نسو   وال ي  لغت  وا نيونية  نةلة  أهم  (%58.2)ا   ذور  وات   ,

 Linoleic)االحماا الدهنية ال ي ة رت في كأ نموذجيب هي خ

acid and Oleic acid, Stearic acid, Palmitic acid م 

( مكونات زيت بذور شجرة الزينة )نخلة واشنطونية(  2م )دول رقج
 وزيت بذورالكلغان من االحماض الدهنية ونسبتها المئوية

أسم الحامض  

 الدهني

لصيغة ا

 الكيميائية 

معرفة 

هل 

المركب 

مشبع 

أو غير 

 مشبع

 النسبة المئوية 

شجرة 

الزينة)نخلة 

 واشنطونية( 

زيت بذور 

 الكلغان 

Caproic 

)6:0(Cacid  
2O12H6C 1.2 مشبع % - 

Lauric acid 

)12:0(C 

O24H12C

2 
 - % 18.1 مشبع

Myristic 

)14:0acid (C 

O28H14C

2 

غير 

 مشبع
7.9 % - 

Palmitic 

)16:0acid (C 

O32H16C

2 
 % 8.8 % 11 مشبع

Stearic acid 

)18:0(C 

O36H18C

2 
 % 4.6 % 2.3 مشبع

Oleic acid 

)18:1(C 

O34H18C

2 

غير 

 مشبع
42.7% 28.2 % 

Linoleic 

)18:2acid (C 

O32H18C

2 

غير 

 مشبع
15.5 % 54.5 % 

Behnic acid 

)22:0(C 

O44H22C

2 
 % 3.4 - مشبع

 % 99.5 % 98.7 ب االحماض الدهنيةالمجموع الكلي لنس 

 

 
 )نخلة واشنطونية( لزيت بذور شجرة الزينة كروماتوغرام   (1)الشكل 

  
 ر نبات الكلغان يت بذو لز كروماتوغرام   (2)الشكل 

 
 Palmitic acidلزيت كروماتوغرام   (3)الشكل 

D
e
te

c
to

r
 r

e
sp

o
n

se
 

Retention time(min) 

Retention time(min) 

D
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ec
to

r 
re

sp
o

n
se

 

Retention time(min) 



P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2018,12 ( 1 ) :72-80 

 

77 

 
 Stearic acidلزيت كروماتوغرام   (4)الشكل 

م االمتصاص لطيف األشعة تحت الحمراء  قيم مواقع حز   (3)جدول
 لزيوت المستخلصة 

Absorption sites 

values of FT-IR 
Wave 

number 

(cm-1) 

Group 
 

NO 
 الكلغان 

نخلة 

ية اشنطونو  

3363 3473 
3500-

2500 
O-H 1 

3006 3004 
3050–

3000 
C-H Stretching 

2 

 

2925-

2854 

2923-

2852 

3000–

2800 
-CH2 3 

1741 1745 
1750–

1620 
C=O 4 

1564 1652 
1660-

1540 
C=C 5 

1461 1461 
1472–

1427 
-CH3 Bending 6 

1247-

1112 

1236-

1101 

1300–

1087 
C-O Stretching 7 

723 723 720 -CH2 rocking 8 

 
 Fourier-transform تحليل طيف االشعة تحت الحمراء

infrared spectroscopy (FT-IR) : 
سة تشةيا بعو الم اميو الوةياية الاعالة أجر  في هذه الدرا    

اال عة  تقنية   باس ةدام  الوذور  هذه  مب  المس ةلصة  الزيوت  لكأ 

الحمراء أ(FT-IR)تحت  لوحظ  حي   أغل ,  مواقو   ت  حزم 

االم صاج م شا  ة في كأ الزيوت المقاسة وكما موينة في ال دو   

 م  (6,5)واال را  (3)

 
 اء لزيت شجرة واشنطونية طيف االشعة تحت الحمر  (5)الشكل

 
 طيف االشعة تحت الحمراء لزيت الكلغان  (6)الشكل

 الخواص الفيزيائية والكيميائية لزيوت
الا الةواج  بعو  قياس  ال ي  يزيائي تم  لزيوت  والكيميائية  ة 

 من4خ  , وكما مويب ادناه في جدو  رقمحددت ضمب هذا البح
ية لزيوت  ( بعض الخواص الفيزيائية والكيميائ4جدول رقم )

 المستخلصة 
الصفات الفيزيائية  

 والكيميائية لزيوت 

زيت شجرة 

 الواشنطونية 

زيت 

 الكلغان 

 0.943 0.921 °م 15, 3الكثافة غم/سم

 1.4352 1.4371 ساراالنك معامل

القيمة الحامضية 

 غم زيت/ KOHملغم
1.88 13.4 

% محتوى االحماض 

 (FFA)الدهنية الحرة
0.94 6.7 

 183 223 درجة الوميض  °م

 %30 %23 % محتوى الزيت 

رقم ال دو   في  مب  يت    (4)نأحظ  لكل  الكاافة  قيم  أت 

مب   مقاربيب  كانا  الكلغات  و يت  الوا نيونية  ال  ر   مس لة  تلك 

لبعو الزيوت االارى مال  هر  الشم  وال اتروفام اما فيما ض علق 

الحامهية   الصاات   (Acid value)بالقيمة  أهم  مب  تعد  وال ي 

لكيميائية للزيت ألن ا تحدد اليريقة المأئمة ل حويل الزيت الب وقود ا

لزيت   ر    الحامهية  القيمة  كانت  فقد  الحيو ,  الدضز  

D
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المدى     (mg KOH\gm oil 1.88)الوا نيونية وال ي هي ضمب 

mg (18) 2)المسمون به حس  المواصاات القياسية االمريرية وهي    

KOH/g oil) للقي بالنسبة  أما  الكلغات م  لزيت  الحامهية  مة 

تلك     (mg KOH\gm oil 13.4)كانت مب  براير  أعلب  وهي 

عدم  ضد   مما  االمريريةم  القياسية  الواصاات  حس   به    المسمون 

تااعل  أمران  طريق  عب  الحيو   الدضز   وقود  الب  الزيت  تحويل  ية 

القيمة  معال ة  تم  اذا  اال  قاعد   حاا   باس ةدام  االس ر   ان قا  

ا ض الحامهية  وهذا  االس ر   لمرتاعة  تااعل  باس ةدام  خمعال ة   م 

 كيميائيةن باس ةدام حاا  حامهيم  
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Extraction and Analysis of Washington tree seed oil and Kulgan (Silybum 

marianum) seed oil 
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Abstract: 

In this study, the process of separating and analyzing oils from some plant seeds such as Washingtonia tree and Silybum 

marianum(kulgan) Soxhlat apparatus was used in the extraction process, where extraction was performed using organic solvents 

(Hexane and Petroleum ether). Then appreciation the percentage of oil in these plants. It was found that the seeds of the Silybum 

marianum plant contain a higher percentage of oil than the seeds of  Washingtonia tree. Then, the active functional groups found 

in these oils were identified using the (FT-IR) spectrum. The composition of the fatty acids found in the seeds of these plants was 

also studied using the technique of gas chromatography (GC). This analysis showed five saturated fatty acids and three 

unsaturated fatty acids, the percentage of these acids in the Washingtonia tree seeds ranged between 1.2-42.7%, while the 

percentage of the acids in the kulgan seeds ranged between 3.4-54.5%. Also, some physical and chemical properties of extracted 

fatty acids such (density, acid value, refractive index, flash point) were measured. 

 


