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ياسامة حسني مهيد .دبية                                       حماضرات النباتات الط  
 

 
 

   Volatile Oils     الزيوت الطّيارة    

      Aromatic Oils     الزيوت العطرية    

       Ethereal Oils  الزيوت اإليثرية        

وهي الزيوت التي تتطاير أو تتبخر عند تعرضها للهواء الطلق، دون أن يتغير تركيبها أو تتحلل  تعريفها:       

 مركباتها، على العكس من الزيوت الثابتة التي تتحلل أو تتأكسد عند تعرضها للهواء أو الحرارة أو اإلشعاع.

 الصفات الطبيعية للزيوت الطّيارة:

 لها رائحة عطرية مميزة.  .1

سائل عند درجات الحرارة العادية، إال زيت الورد وزيت اليانسون حيث يتجمدان في درجة حرارية أقل من  قوامها .2

 م.°  10

 معظمها عديم اللون أو ذو لون فاتح جدًا كاألصفر الفاتح، واألحمر الفاتح جدًا.  .3

 م.°  35تتطاير إذ ما ُعِرضت لدرجات حرارية أكثر من   .4

مذيبات العضوية مثل اإليثر ، والكحول، وإيثر البترول، والميثانول، وااليثانول... ولكنها ال تذوب تذوب في معظم ال   .5

 في الماء إال بنسٍب محدودة جدًا وبالتالي ُيّصنع منها ماء الورد، وماء النعناع.

، في 33.  1م يساوي °  20  لها معامل انكسار عاٍل مقارنة بانكسار الماء )معامل انكسار الماء في درجة حرارة   .6

 (.45.  1حين معامل انكسارها في نفس درجة الحرارة يصل إلى أكثر من 

 .3(غم/سم 05.  1، وزيت القرنفل )3(غم/سم 04.  1معظمها ذات كثافات أقل من كثافة الماء، إال زيت القرفة )  .7

 لها خاصة الدوران الضوئي.  .8

 االهمية الطبيه واالقتصادية للزيوت الطيارة :. 

واساعة فاي الحيااة .     تؤدي الزيوت الطيارة دورًا كبيرًا في المجااالت الطبياة واالقتصاادية لماا لهاا مان أساتعماالت               

وتعد موردًا اقتصاديًا رئيسًا لكثير من الدول مثل فرنسا ومدغشقر وجزر القمار وجناوب افريقياا ويوغسا فيا والمغارب      

    -ومصرولها استعماالت متنوعة في مجاالت الحياة المختلفة من اهمها :

ت الاروائح ومعطارات الجاو والمنظفاات     تستخدم الزيوت الطيارة في صناعة العطور ومستحضارات التجميال ومازي     -1

أذ يستخلص منها  Jasminum grandiflomوالياسمين   Rosa gallicaمثل الزيوت المستخرجة من نبات الورد  

  LAcaia farnesianaوالفتنااة     Pelargonium graveolensأفخاار العطااور ونباتااات اخاارز مثاال الزعتاار    

Origanum والبردقاااو   Mentha peperitaنعنااااع وال Cymbopogon citratusوحشيشاااة الليماااون  

L majorana  )و ال فندر )ال وندة Lavendula offienalis   .وغيرها 
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الزيوت الطيارة المستخلصة من عدد كبير من النباتات تؤدي دورًا كبيرًا فاي عا ا اماراا شاائعة دون تركهاا ا اار        -2

ويسااتخدم فااي تقويااة   Thymus laevigotusvalالمسااتخرا ماان اوراا نبااات الزعتاار   Rutinجانبيااة مثاال الاارتين  

المساااتخرا مااان الباااراعم الزهرياااة لنباااات القرنفااال  Eugenolجااادران االوعياااة الدموياااة الدقيقاااة، وزيااات اليوجيناااول 

 Eugenia caryophllus  عا ا اماراا   ، الذي يعد مسكنًا جيدًا آلالم االسنان  باالضافة الى زيت اخرز تستخدم فاي

 اخرز .  

Chenopodium المسااتخرا ماان نبااات الاازرية )الفتنااة(    Ascardiolتعااد راااردة للدياادان المعويااة مثاال زياات    -3

murale  وزيت  يمولThymol  وسيمينCymen  المستخرا من نبات الزعتر وزيوت اخرز مثل تلك المستخرجة

 . aMatricaria chamomillمن نباتات حشيشه الليمون والبابونة 

ان بعض النباتات الحاوية على الزيوت الطيارة لهاا تاا ير هرماوني أنثاوي )االساتروجينات( كماا فاي نباات الينساون           -4

Pimpinella anisum  والكمونCuminum cyminum       أو هرمون ذكري )التساترون( كماا فاي نباات البقادونس

Petroselinum sativum كمصادر ساهله لهاذا الهرموناات، فابعض النباتاات التاي تحتاوي علاى          ويمكن أستخدامها

 Anethum graveolensزيوت ريارة لها القدرة على تنشيط العملية الجنسية للذكور مثل زيات الــــــــــشـــــــاـبنت   

 .  Apium graveolensوزيــــت الــــــكــــــــرفـــــــس  

غازات ومهدئة لألعصاب كما في الزياوت المساتخرجة مان نباتاات العائلاة الخيمياة       تستعمل الزيوت الطيارة راردة لل -5

Apeaceae (Umbelliferae والعائلة الشفوية )Labiatae ونباتات اخرز مثل الكافور وحبة البركة .                                   

Cuminum لشااهية وتواباال مثاال الكمااون  بعااض النباتااات الحاويااة علااى الزيااوت الطيااارة تسااتخدم مااواد فاتحااة ل    -6

cyminum  والينساااونPimpinella anisum   والكزباااراCoriandrum sativum  والهيااال Elettaria

cardamomum  . 

وفااي معاااجين االساانان   تسااتعمل الزيااوت الطيااارة الخفاااء الطعاام والرائحااة فااي أدويااة االرفااال لتحسااين أستساااغتها     -7

 . والحلوز والمشروبات لتحسين مذاقها   

وجااد ان العديااد ماان الزيااوت الطيااارة لهااا فعاليااة ضااد بعااض االحياااء المجهريااة لااذا فأنهااا تسااتعمل كمااواد معقمااة            -8

Antisepties البكتريااا والفطريااات والميكروبااات التااي تصاايب المااواد الغذائيااة لااذا تسااتعمل فااي حفاا  االغذيااة           ضااد  

مضادات للفطريات التي تسبب امراا جلدية ل نسان  Saliva ssp.وتستعمل بعض الزيوت الطيارة مثل زيت السالفيا 

والحيوان  كما ان بعض الزيوت الطيارة تستعمل كمبيادات فطرياة لمقاوماة بعاض االماراا النباتياة مثال ماادة الثيماول          

Thymol  وزيت الكارفاكولCarveol oil  . 

ن بعااض الزيااوت الطيااارة لهااا خاصااية راارد الحشاارات كمااا فااي الزياات المسااتخرا ماان حشيشااه الليمااون    كمااا وجااد ا -9

Cymbopogon citratus وله خاصية ررد البعوا  . 
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بعض النباتات الحاوية على الزيوت الطيارة تستعمل على نحو واسع في معالجة بعض االمراا الحيوانية عن  -10

 .  ، فمن هذا االمراا الحمى واالنتفاخ وانحباس البول واالسهال والطفيليات الداخلية رريق أضافتها للعليقه

أما اهمية الزيوت الطيارة للنبات فأن لها وظائف فسيولوجية عديدة حيث أفترا بعض العلماء ان الزيوت الطيارة  

وظيفة حيوية معينة داخل النبات . ومن هي بمثابة نواتة  انوية وليست مواد تكونت في النبات لتؤدي دورًا محددًا او 

المحتمل ان لها دور في التخلص من بعض نواتة التمثيل الغذائي غير العادي للنبات . لذا فقد تكون مزيلة لنواتة 

 . التسمم النباتي

 التركيب الكيمياوي للزيوت الطيارة  :.

.الاات تكااون الزيااوت العطريااة  متقاربااة فااي تركيبهااا     ان اجاازاء النبااات كاااالوراا واللحاااء والثمااار والبااذور ......          

ان الزياوت الطياارة تتكاون    زيوت في تركيبهاا الكيميااوي ، حياث    الكيمياوي لكن عندما تكون االعضاء مختلفة تختلف ال

و  Oleopteneالاى قسامين هماا     العلمااء  من خليط من المركبات الكيميائية المختلفة في تركيبها الكيميائي وقد قسمها

Stearoptene  . 

Oleoptene  .: 

( ، Terpenic hydrocarbonويشكل الجزء السائل من الزيات الطياار ويمثال الهيادروكاربونات التربينياة )               

( وكال وحادة تتركاب مان     Isoprene unitsحيث ان المركبات الهيدروكاربونياة تتكاون مان وحادات مان االيساوبرين )      

( ، وحدات االيسوبرين تندمة مع بعضها لتكون الزيوت العطرية في C5H8الكيميائية )خمس ذرات كاربون وصيغتها 

 النبات . يتكون الجزء السائل من الزيت الطيار من المركبات التالية :. 

 مركبات اليفاتية غير مشبعة :. 

مثاال مركااب  ( Lemon grass( وحشيشااه الليمااون ) Hopsتوجااد هااذا المركبااات فااي زياات حشيشااه الاادينار )           

 .  Ocimeneاالوسمين 

 مركبات عطرية 

( Cinnamon( والدارساين ) Thymus( والزعتار) Citrusesتوجد مركبات هذا المجموعاة فاي الحمضايات )           

 (.. Cymene-P( واهم مركب فيها هو البارسيمين  )Origanumوالبردقو  )

  -: التربينات الحقيقية

الحقيقية هي مركبات هيدروكاربونياة أي تتكاون مان الكااربون والهيادروجين ، واسااس تركيبهاا هاي          التربينات         

( وتكون التربيناات احادياة أو  نائياة ،   ياة أو رباعياة عنادما تحتاوي علاى         Isoperen( )C5H8وحدة االيسوبرين )

( Mono Cyclicماا احادياة الحلقاة   )   ذرة كاربون وعلى التوالي ، وتكون التربيناات االحادياة أ   40و  30و  20و 10

δ-( واهم مركباتها )cyclic iD( في الزيت العطري للحمضيات ، أو تربينات  نائية الحلقة )Limoneneمثل مركب )
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pinene          والذي يوجد في زيت الكمون وبكثارة فاي زياوت المخرورياات والصانوبريات العطرياة ،عنادما تحتاوي علاى )

(C15ذرة كاااربون تاادعى التر )( بيناااتSesquiterpene  ان التربينااات الحاويااة علااى عشاارة وخمسااة عشاارة ذرة ، )

كاربون تكون متطايرة تدخل في تركيب الزيوت الطيارة ، أما اذا احتوت علاى عشارين ذرة كااربون كانات أقال تطاايرًا ،       

 والكاروتينويد  .  كاالصباغ C40مثل الستيروالت أو C30وتصبح غير متطايرة أذا كان عدد ذرات الكاربون فيها 

 Stearoptene    الستياروبتين:-  

يمثل هذا الجزء من الزيوت العطرية القسم الصلب أو المركباات الصالبة المنتشارة فاي الجازء الساائل للزيات أي                 

،إذ  ( ،تتكون هذا المركبات مان مركباات اوكساجينية مشاتقة مان مركباات هيدروكاربونياة       Oleopteneفي أوليوبتين )

يعزز التأ ير الطبي للزيوت العطرية الى هذا المركبات االوكساجينية كماا تعاود لهاا رائحاة ورعام الزيات هاذا المركباات          

م المركبااات االوكسااجينية تااذوب بنساابة معينااة فااي الماااء وخصوصااًا الماااء المقطاار كمااا هااو الحااال فااي ماااء الااورد وتضاا 

   -مايلي:

( ، الفينوالت Ketones( ، الكيتونات )Aldehydes( ، االلدهيدات )Esters( ، االسترات )Alcoholsالكحوالت )

( ، Peroxides( ، البيروكسيدات)Oxides( األوكسيدات )Phenol and Phenol ethersوأيثرات الفينول )

 Nitrogen( ، المركبات النتروجينية )Sulphur compounds( ، المركبات الكبريتية )Lactonesال كتونات)

poundscom ) . 

 تقسيم الزيوت الطيارة كيميائيًا

 : Terpenic Hydrocarbons التربينات الهيدروكاربونية     . 1 

 وتقسم إلى: Isoprene unit وهي مركبات هيدروكاربونية أساسها وحدة األيزوبرين

 . Monoterpenes التربينات األحادية           -أ                                   

وهي إما  C 10 H 16 وهي المواد العضوية الناتجة من اتحاد جزيئيتين من األيزوبرين، وتتصف بالصيغة الكيميائية

 أن تكون ألفاتية أي سلسلة مفتوحة كما في:

  Myrcene المستخرا من زيت الياس Myrtus communis من عائلة Myrtaceae  وهو مضاد التهابي ،

 اإلسهال، والصداع، ومفيد للصرع، وموقف للنزيف، ومفيد للشعر. جيد، فضً  عن دورا في إيقاف

Ocimene المستخرا من الريحان Ocimum basilicum من عائلة Labiatae  وهو مسكن للمغص، ورارد ،

 للغازات، ومدر للبول، ومهدئ للسعال التحسسي.

 أو حلقية، مثل:

Limonene  والشبنت والكراويا وحشيشة الليمون. وهو سائل يستخرا من  مار وأوراا الحمضيات وحبة الحلوة

 عديم اللون، ذو رائحة ليمونية، سريع التأكسد. مفيد كمنشط للدورة الدموية، ومهدئ، ورارد للحشرات.
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Pinene-a  يستخرا من أشجار الصنوبر والكزبرة وحبة الحلوة وحشيشة الليمون. وهو سائل عديم اللون، قد يتحول

 عند تعرضه للهواء الطلق. مفيد كمسكن للمغص، ومسكن جيد للمفاصل والفقرات. تدريجيًا إلى راتنة

Camphene .يستخرا من أشجار الكالبتوس، وهو مفيد للسعال والربو 

Fenchene .يستخرا من حبة الحلوة، وهو مركب فعال في إدرار البول، ومضاد التهابي جيد، ومهدئ للسعال والربو 

  

 . uiterpenesSesq ب. السيسكوياتربين

م(، ودرجة تطايرها °  280-°  250وتتكون من اندماا   ث وحدات من األيزوبرين، وتمتاز بدرجة غليانها المرتفعة )

 منخفضة.. وهي أربع مجموعات:ـ

 . Acyclic sesquiterpenes * السيسكوياتربين غير الحلقية

،  Aliphatic sespuiterpenes  يلينية وتسمى أيضًاوتتميز باحتوائها على س سل مفتوحة حاملة أربعة روابط ا   

 مثل:

Sesquicitronellene .المستخرا من الزيت العطري لحشيشة الليمون، وهو من المسكنات للمفاصل والفقرات 

 . Monocyclic sesquiterpenes * السيسكوياتربين أحادية الحلقة

 وتتميز باحتوائها على حلقة واحدة ُمغلقة حاملة لث ث روابط ا يلينية، مثل:   

Zingiberene .الموجودة في الزيت العطري للزنجبيل، وهو من المركبات الفاتحة للشهية والمقوية 

 . Dicyclic sesquiterpenes * السيسكوياترين  نائية الحلقة

 ن، منها:وتتميز باحتوائها على حلقتين مغلقتي   

Cadinene يستخرا من زيت حشيشة الليمون وزيت الكاو Cade Oil  وهو سائل عديم اللون، لزا القوام. وهو ،

 مسكن ومضاد ل لتهابات الجلدية خصوصًا للحيوانات االقتصادية.

 . Tricyclic sesquiterpenes * السيسكوياتربين    ية الحلقة

 ت ُمغلقة، مثل:وتتميز باحتوائها على    ة حلقا   

Santalene-a يستخرا من زيت خشب الصندل Santalum album  ،وهو سائل عديم اللون، ذو رائحة ميزة ،

 لزا القوام.

 ويستخدم كمسكن آلالم المفاصل والفقرات، ولطرد الحشرات )بخور(.

 . Oxygenated Terpenes . التربينات األوكسيجينية2

ُيطلق على الجزء المتبقي بعد فصل التربينات الهيدروكاربونية من الزيت الطيار بالزيت الطّيار عديم 

 المحتوي على المركبات األوكسيجينية والمتميز بالصفات اآلتية: Terpeneless volatile oil التربين
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 حاملة للصفة العطرية لشدة شذاها.     . 1

 في الكحول االيثانولي من التربينات الهيدروكربونية. أكثر  باتًا واستقرارًا     . 2

 األكثر قوًة لمقاومتها لعمليات األكسدة بالهواء الطلق والضوء.     . 3

 تعد األكثر فاعلية من الناحية الطبية.     . 4

 ويمكن تقسيمها إلى: 

 وقد تكون: Alcoholic Compounds المركبات الكحولية     . 1

 Saturated aliphatic مشبعة Aliphatic alcohols أ. ألفاتية

Alcohols :مثل Methanol , Ethanol , Butanol ,Isobutanol , Heptanol , Nonanol .   

 ، مثل: Unsatusated aliphatic Alcohols أو غير مشبعة

b -hexanol   .من حشيشة الليمون والنعناع 

Methyl heptanol   .من حشيشة الليمون 

 ، مثل: Aliphatic terpenes alcohols ألفاتية تربينية كحوليةب. 

  Linalool .من الحمضيات، والمرامية، والريحان، والكزبرة، والقرفة، وحشيشة الليمون 

Geraniol .من الحمضيات، والكزبرة، وأزهار الورد، وحشيشة الليمون 

Citronellol .من حشيشة الليمون، وأزهار الورد، والعطرة 

جميعًا ذوات فعالية ضد بعض المسببات المرضية، وراردة للغازات، ومسكنة للمغص، وتدخل في صناعة  وهي

 الصابون ومواد التجميل المتنوعة والشامبوهات والعطور.

 . Cyclic terpenes alcohols تربينية حلقية كحولية     . 2

 ، مثل: Monoterpene Alcohols إما أحادية الحلقة

terpinol-a .من المردقو ، والحمضيات، والقرفة، والصنوبر، وهو سائل زيتي وغير مشبع 

Carveo l .من  مار الكراوية، وهو سائل زيتي وغير مشبع 

Menthol مركب بلوري ذو رائحة نفاذة جدًا، يستخرا من النعناع الفلفلي Mentha piperita . 

 هدئة للسعال، ومضادة ل لتهابات.وهي جميعًا مركبات مسكنة، ومبردة، وراردة للغازات، م  

 أو  نائية الحلقة مثل:

Santenol   C 9 H 16 O .من خشب الصندل 

Myrtenol   C 10 H 16 O .من الياس واليوكاليتوس 

Borneol   C 10 H 18 O .من الصنوبر 
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 وجميعها معقمة، ومطهرة، ومضادة ل لتهابات.

  

 . alcohols Sesquiterpene ب. سيسكوياتربينية كحولية

 مثل: ، Aliphatis sesquiterpens (Acyclic sesquiterpenes) إما ألفاتية

Farnesol   C 15 H 26 O .في الورد، والياسمين، وحشيشة الليمون 

 ، مثل: Cyclic sesqulterpens أو حلقية         

Elemol من حشيشة الليمون C 15 H 26 O 

 أحادية الحلقة

  

 من خشب الصندل C 15 H 24 O  نائي الحلقة

 C 15 H 24 O من التفاح Cedrol أو    ية الحلقة

  

 . Aromatic Alcohols ا. الكحوليات األوروماتية

 تمتاز باحتوائها على حلقة بنزين حاملة   ث روابط زوجية بداخلها، منها:         

Benzyl alcohol   C 7 H 8 O .من أزهار الورد 

Phenyl ethyl alcohol   C 8 H 10 O .من العطرة، وأوراا الصنوبر، وأزهار الورد، والحمضيات 

Cuminyl alcohol   C 10 H 14 O .من عشبة ال فندر، وأوراا اليوكالبتوس، والكمون 

 وجميعها عطرية، ومهدئة للتنفس، ومزيلة للتشنة، وتدخل في صناعة العطور.         
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  -)الجزء العملي ( :    -:استخ ص الزيوت العطرية

توجد عدة ررا لتصنيع الزيوت العطرية وتتوقف رريقة التصنيع على نوع النبتة التي يتم استخراا الزيت العطري 

ويوا استثناء واحد فقط وكلن  –وهذا يعنى أن نوع النبات هو الذي يحدد رريقة استخراا الزيت العطري منها .منها

وهذا الطريقة هي رريقة  –نطاا في عمليات االستخ ص من الناحية االقتصادية لكلفته العالية يعتبر خارا ال

االستخ ص باستخدام غاز  اني أكسيد الكربون . وررا استخ ص الزيوت العطرية بالطرا المختلفة هي شيقة من 

ة ل ستخ ص بطريق الناحية العملية ولكن مع وضع في االعتبار أن عدم استخدام الوسائل المناسبة والمواد ال زم

صحيحة فان ذلك يؤدز إلى تدمير المحتوز الفعال للزيوت العطرية والتأ ير السلبي على مواصفات الزيت من خ ل 

 الخواص والتركيبة الكيميائية للزيوت العطرية فتفقد قيمتها فنيا . 

  -ررا االستخ ص :

  : فيما يلي سنوجز ررا استخ ص الزيوت العطرية •

  .االستخ ص بطريقة التقطيرأوال  •

  .  انيا االستخ ص بطريقة الطرد •

 .  الثا االستخ ص باستخدام المذيبات •

 االستخ ص بطريقة التقطير

الموجود بالنبات إلى بخار  م  ( الهدف من عملية التقطير هو تحويل السائل الطيار أو المتبخر)الزيت العطري

هذا هي أكثر الطرا شيوعا واألنسب من النواحي  –إلى سائل مرة أخرز تكثيفه الحقا وتحويل البخار بالتكثيف 

  . االقتصادية والتقنية

هذا الطريقة تعتمد على الحرارة في االستخ ص وهنا مكمن الخطر حيث يجب الحرص الشديد لضبط درجة الحرارة 

ع الزيت الجاري استخ صه حتى للتعرا للمصدر الحراري لتتناسب درجة الحرارة مع نو والفترة الزمنية ال زمة

 . اليتم تدمير مكوناته الفعالة

 : ررا االستخ ص بالتقطير

 .  التقطير بالتبخر المباشر  -1
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 .التقطير بخار الماء -2

 التقطير بالتشرب المائي .     -3

 -:التقطير بالتبخر

باستخدام هذا الطريقة يتم غمر المادة المراد استخ ص الزيت منها تماما بالماء في وعاء ورفع درجة حرارة 

اإلناء إلى درجة غليان الماء . وهذا الطريقة تحمى الزيت المراد استخ صه لدرجة معينة حيث أن الماء الموجود 

وبعد تبريد المادة المكثفة يتم فصل الزيت عن باقي  –في وعاء االستخ ص يكون بمثابة حاف  من التسخين الزائد 

الزيت العطري يسمى الماء الحلو أو  الماء الناتة من عملية التبخر والتكثيف بعد استخ ص.المكونات واستخدامه

وعملية تقطير الماء وفصلها تتم . ما يعرف بماء العطور أو ماء الزهور ومثاال له عطر ال فندر وماء البرتقال

درجة مئوية وذلك  100الضغط لتخفيض درجة الحرارة التي تتم فيها عملية التبخير والتكثيف ألقل من  تحت

للمحافظة على جودة المواد المستخلصة جميعها وضمان عدم تحول بعض المستخلصات إلى عناصر ألخرز أوغير 

 مرغوب في وجودها في المستخلصات والتي تغير خصائص المستخلصات ونوعيتها . 

 التقطير ببخار الماء

باستخدام هذا الطريقة في تصنيع واستخ ص الزيوت العطرية توضع المواد االستخ ص منها في أوعية خاصة ويتم 

  .درجة مئوية وتحت ضغط أكبر من الضغط الجوز( بشدة داخل تلك األوعية 100ضغط بخار الماء )الساخن حتى من 

 وتلك الجزيئات العطرية تمتزا ببخار الماء –بخار الماء ينشط ويحفز ويحرر الجزيئات العطرية من مواد االستخ ص 

بخار الماء المستخدم في هذا العملية يجب التحكم . وتلك الجزيئات العطرية تمتزا ببخار الماء –بخار االستخ ص .

 في درجة حرارته حتى ال تتأ ر النباتات

يتم دفع بخار الماء المتشبع بالزيت العطري الطيار إلى جهاز . تدمر الجزيئات العطرية المختزنة بداخلها وتتضرر أو

  . للتبريد لتكثيف الماء وفصلهما الحقا

 التقطير بالتشرب المائي

لبخار هذا الطريقة هي نوع من االستخ ص باستخدام بخار الماء الساخن تحت الضغط ولكن في هذا العملية يتم ضت ا

وفى هذا الطريقة يظل المواد .داخل أوعية االستخ ص من أعلى وليس من أسفل كباقي ررا االستخ ص بالبخار
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المراد االستخ ص منها في قاع أوعية االستخ ص وتكون كمية بخار الماء المستخدم أقل من الطرا السابقة ومدة 

 ى من الطرا االستخ ص أقل وجودة وكثافة وقيمة الزيت المستخلص أعل

 ررا أخرز خاصة ل ستخ ص بالتقطير

 . االستخ ص بالمزا والتجانس -1

 . االستخ ص بإعادة التقطير أو بالتقطير المزدوا -2

 . االستخ ص بالماء والبخار -3

  . االستخ ص الجزئي /على مراحل متتابعة -4

  -االستخ ص بالمزا والتجانس :

مرحلتين منفصلتين متكاملتين وضروريتين إلنتاا نوع واحد من الزيت في هذا الطريقة تتم عملية االستخ ص على 

وسنعطى مثاال لسهولة اإليضاح وهو استخ ص زيت الورد العطري الذي يتم استخ صه باستخدام رريقة –العطري 

اء المقطر الكحولي ( تذوب في الم– ا يل–واحد مكونات الزيت العطري الهامة )فينيل  –تقطير الماء المذكورة سابقا 

وبالتالي مواصفاته ليست بالمستوز الذي يجعل منه نافع  وال تشكل جزءا من الزيت العطري المستخرا بتلك

لذلك يتم عملية إعادة تقطير لماء الورد الناتة من عملية التقطير األولى الستخ ص وتكثيف  –لألغراا المختلفة 

ها إلى زيت الورد العطري المستخرا من المرحلة األولى وذلل الكحولي (  م إعادة إضافت –ايثيل  –مادة ) فينيل 

  . للحصول على زيت الورد العطري المكتمل

  -: االستخ ص بإعادة التقطير/التقطير المزدوا

في حال وجود أي نوع من الشوائب في الزيوت العطرية المستخلصة فانه يمكن تنقيتها من خ ل عملية إعادة التقطير 

وهذا الطريقة تستخدم الستخلص  –رة معينه لفصل الزيت العطري النقي عن الشوائب وإعادة تقطيرا عند درجة حرا

 . زيوت ذات مواصفات قياسية مرتفعة

  -:االستخ ص بالماء والبخار

باستخدام هذا الطريقة يتم المزا بين رريقتين في آن واحد وذلك بوضع المواد المراد استخ ص الزيت العطري منها 

أوعية التسخين وغمرها بالماء ورفع درجة حرارة األوعية إلى العليان مع إضافة مصدر استخ ص آخر وهو بخار في 

الماء الساخن . وهذا الطريقة يتم فيها استخ ص الزيوت العطرية لألغراا التجارية غير الع جية . . االستخ ص 

 . باالحتكاك
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  -: خ ص التتابعىاالستخ ص الجزئي /على مراحل متتابعة/االست

وفيها  -في هذا الطريقة يتم استخ ص الزيت العطري في كميات صغيرة وعلى مراحل متتابعة ومتكررة لنفس الطريقة

تظل عملية االستخ ص مستمرة بدون توقف بإضافة المواد المرغوب في استخ ص زيتها العطري حتى االكتفاء من 

  . عطريتحضير الكمية المرغوب فيها من الزيت ال

 

 

 

  -: االستخ ص بطريقة الطرد

هذا الطريقة  –هي رريقة ل ستخ ص باستخدام الضغط البارد ربها تستخرا أغلب الزيوت العطرية من الحمضيات 

الحرارة فتتم بطريقة العصر على البارد في مكابس هيدروليكية تحت ضغط عالي وتعطر زيوت  بما أنها التستلزم

  عطرية عالية الجودة ولكن بعض المصانع عند تكرير تلك الزيوت ونواتة العصر تستخدم مركبات كيميائية أو الحرارة

 : وهذا الطريقة لها عدة وسائل في تطبيقها نستعرا منها

 . االسفنجىاالستخ ص البارد  -1

 . االستخ ص بالتقشير والتكثيف -2

 ( . االستخ ص بالتقشير اآللي )الميكانيكي -3

  -: االستخ ص البارد االسفنجى

وذلك بغمر قشور الثمار في الماء الدافئ حتى تتشرب الماء فتنتفت وبالتالي  –كانت هذا الطريقة تستخدم وتنفذ يدويا 

ويتم العصر وتجميع  –تصبح قابلة للعصر بسهولة وتحرير الزيت العطري من الخ يا الزيتية التي تحفظه بداخلها 

تشبع بالزيت العطري الذي يعصر من األسفنة يدويا ويتم ترشيحه  م الزيت الناتة باستخدام اإلسفنة الذي مايلبث أن ي

 . تعبئته

  -: االستخ ص بالتقشير والتكثيف
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في هذا الطريقة توضع الثمار في وعاء يدار يدويا لعمل الطرد المركزي وعند دورانه وبفعل سرعة الدوران 

لثمار وتتساقط خ يا الزيت العطري والصبغات ومواصفات في الجدار الداخلي للوعاء تتقشر األغشية الخارجية ل

 ويتم فصل الزيت العطري عن الماء والعوالق ويعبأ . –النباتية التي تتجمع في وعاء مثبت في قاع الوعاء الدوار 

  -: ( االستخ ص بالتقشير )اآللي

الثمار الحمضية وفى هذا هذا الطريقة مشابهة تماما للطريق السابق ولكن وتستخدم أيضا في استخراا الزيوت من 

الطريقة تقوم اآللة األولى بتقشير الثمار وتكون القشور في صورة شرائح رقيقة وبعدها تقفل باستخدام تيار الماء إلى 

جهاز للطرد المركزي عالي السرعات عند دورانه بسرعة كبيرة يتم فصل الزيت العطري بسرعة وكذلك عناصر أخرز 

 . الحقا يتم فصل الزيت العطري منها

 

  -: االستخ ص باستخدام المذيبات

يوجد مذيبات متعدد الستخ ص الزيوت العطرية من النباتات واألعشاب المجففة وأجزاء النبات المختلفة ومنها 

االستخ ص للزيوت . الكيميائية مثل الهيكسان ومنها صور أخرز مثل الزيوت الصلبة والدهون و اني أكسيد الكربون

سب أكثر ويستخدم لألعشاب والنباتات قليلة المحتوز من الزيوت العطرية الطيارة كما في صناعة الزيوت العطرية ينا

باستخدام المذيبات في عملية االستخ ص يتم استخراا مكونات  . العطرية التي تستخدم في صناعة العطور الراقية

أخرز غير الزيوت العطرية مثل المواد الشمعية واألصباغ  م يتم فصلهم الحقا من نواتة االستخ ص وكل عنصر على 

 . حدي من خ ل استخدام ررا فصل أخرز مختلفة

  : باستخدام المذيبات يمكن استعراا الوسائل التالية

 .  االستخ ص رريقة الغمر في الزيت -1

 . االستخ ص بطريقة تشبع الدهون -2

 . االستخ ص باستخدام المذيبات الكيميائية -3

 االستخ ص باستخدام  اني أكسيد الكربون النشط .  -4
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  -: االستخ ص رريقة الغمر في الزيت

فتتمزا الخ يا الحافظة للزيوت العطرية فيمتص  –في هذا الطريقة يتم غمر األزهار العطرية بالزيت النباتي الساخن 

 . الزيت الساخن الزيت العطري منها وبعد ذلك يصفى الزيت النباتي من الشوائب ويحف  في العبوات

  -: االستخ ص بطريقة تشبع الدهون

ذا الطريقة مما لة للطريقة السابق ولكن بدال من غمر النباتات أو األزهار في الزيت من الناحية المعملية تعتبر ه

في هذا الطريقة يتم جمع األزهار رازجة ويتم نزع أوراقها  م تغمس األوراا لعدة أيام في زيت أو دهن نباتي . الساخن

يتم إزالة أوراا – أوراا األزهار أو حيواني )نقى جدا وليست له أي رائحة( حتى يتشرب الدهن الزيت العطري من

تنزع أوراا األزهار بعد . األزهار القديمة وتستبدل بجديدة وتتكرر نفس الخطوات حتى يتشبع الدهن بالزيت العطري

تشبع الدهن ويذاب الدهن المشبع بالزيت العطري في الكحول لفصل الدهون عن الزيت العطري الذي يتم تقطيرا 

هذا الطريقة تأخذ  . وغالبا ما يستخدم الدهن بعد عملية الفصل في صناعة صابون الوجه وصناعات أخرز  .وتعبئته

 . وقت ومكلفة جدا وهى التي تستخدم في استخ ص الياسمين


