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المستخلص
هدفت الدراسة الي إستخالص زيت من بذور الحنظل ودراسة خواصه الفيزيائية والكيميائية ومقارنة
هذه الخواص مع زيتها المرجعي وذلك للنظر في امكانية استخدامها في الصناعات الصيدالنية .
تم جمع العينات من منطقة اشت بوالية البحر االحمر واجريت عليها االختبارات الكيميائية والفيزيائية
وشملت االختبارات الفيزيائية (اللون والطعم والرائحه ومعامل االنكسارو الكثافه و اللزوجة) .
وشملت االختبارات الكيميائيه (االحماض الدهنيه الحره  ,والرقم الحمضي ,ورقم التصبن  ,ورقم االستر
 ,والرقم البيروكسيدي )
وقد كانت النتائج المتحصل عليها من الدراسة هي :بلغت كثافة الزيت 1.0جم/سم 2واللزوجة كانت
.01.6661
اما النتائج الكيميائيه للعينة تحت الدراسة فقد بلغ (الرقم البيروكسيدي للعينة  ,واالحماض الدهنيه الحره
 ,ورقم التصبن  ,003.1ورقم االستر ,003.3والرقم اليودي ,60.0والرقم الحمضي 1.3
حيث تطابقت نتائج العينه المرجعيه مع العينه تحت الدراسه .
ومن اهم التوصيات تطوير طرق اقتصاديه وتجاريه الستخالص زيت الحنظل لما له من فوائد عالجيه
وذلك الحتوائه علي مواد فعاله مثل (الجليكوسيدات).
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Abstract

The aim of this study is to extract oil from seeds of bitter apple Citrullus
colycynthis (Colocynth) in order to study its physical and chemical properties
and to compare them with properties of commercial Colocynth oil and a
reference oil and that is to see how the local oil can be used as a source for
pharmaceutical industries .
Samples were collected from Ashet area in the Red Sea State. Physical and
chemical characteristics were conducted on the samples. Physical tests
included : colour , odor , taste , refractive index , density , and viscosity .

The

chemical tests included: free fatty acids, acid number, saponifacation number,
ester number, and peroxide number.
The results obtained were
-The density was found to be 0.9gm /cm3 and the viscosity 16.7776 cent
-Peroxide no 1.7 , free fatty acids 0.1, saponification number 192.4 , Ester
number 192.2 Iodine number 79.1 , Acid value .,2.
-The commercial sample analysis was compared with that of the sample and it
was found confirmative. So the Red Sea State, Colocynth oil will make
an important source for the pharmaceutical industries in future.
The most important recommendations concern the development of economic
and trade routes for oil extraction from colocynth in medical and therapeutic
uses since it contains effective materials such as (glycosides).
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التوصيات -:
 االهتمااام بتطااويرطرق اقتصاااديه وتجاريااه السااتخالص زياات الحنظاال لمااا لااه ماان فوائااد كثي اره طبيااه
وعالجيه الحصر لها وذلك الحتوائه علي مواد فعاله مثل (الجليكوسيد).
 العوده للعالج باالعشاب لعالج االمراض التاي تصايب االنساان والحياوان واالبتعااد عان الكيماوياات
التي تضر بالصحه وادخالهافي تصنيع االدويه وعلي وجه الخصوص نبات الحنظل
 تزويد المكتبات الجامعيه والمراجع الخاصه وذلك لشح في توفير المعلومه في هذا البحث.
 اج اراا المزيااد ماان الد ارسااه علااي خ اواص هااذا الزياات التااي لاام يااتم التطاارق لهااا ماان الناحيااه الفيزيائيااه
والكيمائيه علي وجة الخصوص.
 االلتفااات الااي تنمي ااة النباتااات الطبيا اة والعطري اة عموم ااا ونبااات الحنظ اال خاصااه ع اان طريااق د ارس ااة
النباتات الطبية البرية التي تنمو في وطننا العربي وجمع المعلومات عنهاا وتشاجيع الهيئاات العلمياه
لالهتمام بها وايضا ارشاد المزارعين الي طرق الزراعه والعنايه بها.
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