
 الخزامى اإلنكميزية  نبات زهارأالمستخمص من مزيت العطري الكيمائي ل التركيب 
Lavandula angustifolia L  القطر العربي السوري عشوائيًا إلى المدخل 

 

 3و محمد عصام حسن آغا 2و رلى يعقوب 1مياس جديد

 :الممخص

وجففت بالظل   .Lavandula angustifolia Lاإلنكميزية جمعت العينات النباتية من أزهار نبات الخزامى 

المئوية  كانت النسبةف م،2015 من عامفي تموز ساعات  3واستخمص الزيت العطري بطريقة التقطير بالماء لمدة 

مربوطًا بمقياس طيف باستخدام جهاز االستشراب بالطور الغازي  غرام أزهار مجففة( ، و100مل/  4.2)لمزيت 

(% من  24.42تشكل )الطيار وهي مزيت من المركبات العطرية المكونة ل 23 وية تم تحديد ه GC-MS الكتمة

 % (57.72)بالنسب  Camphorو   cineole 1,4و    Linalool مركبات وكانت ، مجمل المركبات المفصولة 

مركبات من ال 2في تركيبه الزيت  ن  هي المركبات األكثر وفرة ، و تضم  عمى التوالي  % (9.91)و  % (19.25)و 

، مما يعكس جدوى  ISO3015:2002لزيت الخزامى اإلنكميزية المواصفة القياسية الدولية توصي بوجودها التي 

لحصول عمى زيته نهايًة ابعد إجراء المزيد من الدراسات التي تضمن  المناخات السوريةزراعة هذا النبات في 

 بالغمة و النوعية المنافستان عالميًا.  العطري

 
 

  ، الكتلةقياس طيف بمالمربوط  الغازي بالطور االستشراب العطرية، الزيوتالكممات المفتاحية: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Flowers’ Samples of lavandula angustifolia L. were collected and dried under airy 

shadowy condition. Then a 3.0 hours hydro-distillation extraction of essential oil (EO) 

was carried out with oil’s yield ( 4.2 ml /100 g dry weight). By using GC/MS to identify 

23 aromatic components representing (98.42) % of total separated components. With 

Linalool (57.72) % as highest content in the oil, followed by 1, 8-Cineole (19.25) % 

and Camphor (9.91) %.  9 volatiles are included in the lavender ISO Standard 3515. 

The result present a positive indicator about growing lavandula angustifolia L. plants 

for (EO) purposes, under Syrian climates, but prestudies need to be made to insure 

the globally competitive quality of the produced (EO) with the uppermost yield.  
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