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املركز العربي
لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة - اأك�ضــــــاد

منظمة عربية اإقليمية متخ�س�سة تعمل يف اإطار جامعة الدول العربية، اأ�س�س عام 1968، وبا�سر ن�ساطه عام 1971. ويهدف اإىل 
تطوير البحوث العلمية يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، وتبادل املعلومات واخلربات، واال�ستفادة من التقدم العلمي والتقانات 

الزراعية احلديثة لرفع االإنتاج الزراعي يف هذه املناطق.
يقدم اأك�ضاد اخلدمات ال�ضت�ضارية يف العديد من املجالت منها: 

•التح�سني الوراثي للأغنام واملاعز واالإبل والدواجن.
•التقانات احلديثة كالتلقيح اال�سطناعي ونقل االأجنة يف االأغنام واملاعز واخليول.

•حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية.
•تربية ورعاية وتغذية االأغنام واملاعز واالإبل.

واالإح�ساء  والتغذية،  احليوية،  والتقانات  احليوان،  تربية  جمال  يف  احلديثة  الو�سائل  اأف�سل  على  العربية  الكوادر  •تدريب 
احليواين.

•�سيانة التنوع احليوي احليواين والنباتي واملوارد الطبيعية يف املناطق اجلافة وال�سحراوية.
•ر�سد ظاهرة الت�سحر وتقييمها با�ستعمال املنهجيات والتقانات احلديثة.

•اإعادة تاأهيل االأرا�سي املتدهورة واملت�سحرة وامللوثة وامل�ستنزفة.
•ا�ستعمال املياه خمتلفة النوعية يف الزراعة.

•ح�سر االأرا�سي وحتديد جماالت ا�ستعماالتها باتباع الطرق املنا�سبة، واإعداد اخلرائط الغر�سية واال�ستك�سافية والتف�سيلية.
•تقومي املوارد املائية وحمايتها من التلوث واال�ستنزاف.

•ا�ستعمال النظائر البيئية، وتقانات النمذجة الهيدروديناميكية والهيدروكيميائية وقواعد املعلومات يف االدارة املتكاملة للموارد 
املائية.

•اإعداد قواعد املعلومات املائية املرتبطة بنظم املعلومات اجلغرافية.
•ا�ستنباط اأ�سناف حما�سيل القمح وال�سعري والذرة البي�ساء، ودرا�سة االأ�سجار املثمرة املتحملة للجفاف والتو�سع يف زراعتها.

•تنمية املراعي الطبيعية ورفع كفاءتها واإدارتها ب�سكل م�ستدام.
•تطوير الزراعات املطرية وا�ستدامة اإنتاجيتها.

•تنفيذ م�ساريع ح�ساد مياه االأمطار وتغذية املياه اجلوفية.
•تنفيذ الدورات التدريبية على خمتلف امل�ستويات لرفع كفاءة الفنيني من الدول العربية وخارجها.  

•الدرا�سات التنموية املتكاملة، ودرا�سات اجلدوى الفنية واالقت�سادية مل�ساريع التنمية الزراعية.
•م�سح املوارد الطبيعية املتجددة  واإعداد اخلرائط واالأطال�س الغر�سية اخلا�سة والعامة. 
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تقدمي

حتتل النباتات الطبية يف املنطقة العربية والعامل مكانًة متميزًة يف الإنتاج الزراعي وال�شناعي، وتلقى اهتمامًا متزايدًا يف 
العديد من الدول �شواًء املنتجة اأوامل�شتوردة للنباتات الطبية.

اأهميتها مع التقدم  ُتعّد النباتات الطبية امل�شدرالرئي�شي للعقاقري واملواد الفعالة التي تدخل يف �شناعة الأدوية، وتزداد 
احل�شاري وازدياد احلاجة اإىل الدواء والتو�شع يف ا�شتخداماته. وُت�شتعمل بع�ض النباتات الطبّية اأي�شًا يف اأغرا�ض اأخرى 
مثل التوابل والزيوت الغذائية والزيوت العطرية التي تدخل يف �شناعة م�شتح�رشات التجميل والعطور واملبيدات احل�رشية 

مما زاد الهتمام بهذه النباتات يف كثري من دول العامل.
التي  املختلفة  النباتات  اأنواع  من  عّدة  اآلفًا  يحوي  اإذ  الهامة،  الطبيعية  الرثوات  من  واحدًا  الطبيعي  النباتي  ُيعدالغطاء 
النباتي  الغطاء  مكونات  من  مهمًا  ج��زءًا  الطبية  النباتات  وُت�شّكل  املتعددة،  وال�شناعية  الزراعية  الأغرا�ض  يف  ت�شتعمل 

الطبيعي، وقد تداوى بهذه النباتات الآباء والأجداد يف املا�شي وا�شتعملوها عطورًا وتوابل.
بالرغم من ال�شوط الكبريالذي قطعه الأخ�شائّيون العرب يف املجالت املختلفة املتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وعلوم 
العقاقري والقربازين، وبالرغم من وجود العديد من البحوث والأعمال العلمية يف هذه املجالت اإل اأن هناك بيئات كثرية يف 

الوطن العربي مل حتظ نباتاتها بالعناية التي ت�شتحقها. 
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة هي من اأكرثاملناطق التي حتتاج اإىل الهتمام امل�شتمر واملتنامي من قبل الباحثني واملخططني 
يف املجالت املختلفة. وبالرغم مما تتعر�ض له من التدهور وزحف ال�شحراء فاإنها مازالت ُت�شهم يف اإنتاج اجلزء الأكرب من 

الطاقة الالزمة حلاجة الإن�شان العربي.
ت�شم املناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية عدة اآلف من الأنواع الزهرية والالزهرية، وتتنوع الرثوة النباتية العربية بني 
النباتات الرعوية والطبية والعطرية ونباتات الزينة ونباتات الظل والنباتات املثبتة للكثبان الرملية، والنباتات التي ُتعد 

م�شدرًا لل�شبغات والبخور والأغرا�ض الأخرى.
اأي اأن املنطقة العربية ُتعترب خمزنًا هامًا لالأ�شول الوراثية النباتية التي تاأقلمت عرب القرون مع الظروف البيئية ال�شعبة 

مثل اجلفاف واحلرارة العالية والربودة  وامللوحة.
الطبية  النباتات  مو�شوع  )اأك�شاد(  القاحلة  والأرا�شي  اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  املركز  اهتمامات  �شمن  ومن 
والعطرية من حيث ر�شدها وتوثيقها واملحافظة عليها، وتقدمي مادة ذات طابع علمي ت�شهم يف دعم التنمية امل�شتدامة يف 

املنطقة العربية، والتي ُتعد من الأهداف الرئي�شية �شمن ا�شرتاتيجية عمل املركز العربي.
اأجنز اأك�شاد الأطل�ض نتيجة عمل دوؤوب قام به فريق عمل متخ�ش�ض من خرباء املركز العربي، وميثل ح�رشًا وت�شنيفًا لأهم 
الأنواع الطبية والعطرية يف املنطقة العربية، وا�شتخداماتها يف الطب ال�شعبي والد�شتوري والأجزاء النباتية امل�شتعملة، 
عالوة على ذكر ال�شتعمالت الخرى الغذائية والتجميلية، مع ذكر حماذير ال�شتعمال الطبي يف حال وجودها. وكذلك 
بحث الطل�ض يف املركبات الكيميائية الرئي�شية ون�شبها يف الجزاء النباتية، ومل يهمل الأطل�ض طرق اإكثار وا�شتزراع العديد 

من الأنواع الطبية .
ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن ي�شهم هذا العمل يف تقدمي الفائدة املرجوة للفنيني واملهتمني يف هذا املجال من الدول العربية.

                                                         
                                                                                                                               

الأ�صتاذ الدكتور رفيــق علي �صــالح
املدير العــــــام
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مقدمة عامة

ميتد الوطن العربي على م�شاحة تقدر بحوايل 14 مليون كم2  متثل حوايل 10.8 % من م�شاحة العامل ويتميز بغناه الكبري 
بالنباتات الطبيعية التي ت�شغل م�شاحات وا�شعة، وتنت�رش يف مناخات خمتلفة وعلى ترب متنوعة، وممال �شك فيه اأن لهذا 

التنوع البيئي اأثرًا كبريًا يف التنوع النباتي ويف تركيب هذه النباتات وامتالكها الكثري من املمّيزات اخلا�شة.
يقدر عدد الأنواع النباتية الطبية والعطرية يف العامل العربي ب�نحو 800 – 1000 نوع، ينمو معظمها برّيًا يف البيئات املختلفة،  
من جباٍل وه�شاٍب وبواٍد واأطراف احلقول وقنوات الري والأرا�شي الزراعية املهجورة والقليل منها يزرع كمحا�شيل 
حقلية لأغرا�ض الإنتاج، وينمو حوايل 300 نوع نباتي طبي وعطري من اإجمايل هذه الأنواع يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة 

 العربية.
وهنا لبد من الإ�شارة اإىل اأنه رغم كرثة هذه الأنواع يف الوطن العربي ب�شورتها الربية اأو املزروعة ورغم الوعي احلايل 
لأهميتها ودورها يف كثري من ال�شناعات املختلفة وما لذلك من اأثٍر كبرٍي على القت�شاد، فاإن تطورها وال�شتفادة منها مل 
على  تعتمد حقيقة  منها  وال�شتفادة  تطويرها  عملية  بحيث لزالت  �شيا�شات وطنية وعربية  م�شتوى  على  يوؤطر ويربمج 

جهود فردية غايتها املردود املادي يف غالب الأحيان.
للطبيعة،  العودة  اأهمية  يف   �شمولية  وبنظرة  التفكري  اإع��ادة  علينا  يفر�ض  العربي،   وطننا  يف  ال��دواء  �شناعة  م�شتقبل  اإن 
وال�شتفادة من كنوزها النباتية على اعتبار اأن مقومات واأ�ش�ض جناح هذه ال�شناعة متوفرة يف منطقتنا العربية، من حيث 
التنوع النباتي وتنوع املناخ واملوقع اإ�شافًة لتوفر اخلربات والأيدي العاملة، يف وقت ينحو فيه العامل وب�شكل كبري للعالج 

بالنباتات الطبية فقد اأ�شحى هناك �شباقًا عامليًا حممومًا  للتقدم يف هذا امل�شمار.
اإن حتديد هوية النبات بدقة وو�شفه واإعطائه اإ�شمًا علميًا موحدًا متفٌق عليه عامليًا، هو اأ�شا�ض البحث العلمي، اأما الأ�شماء 
املحلية املتداولة فال ُيعتمد عليها، لأن الأ�شماء املحلية للنوع الواحد تختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد 

الواحد.
من هنا فاإن التعريف بهذه الرثوة النباتية الطبية ميلك من الأهمية الكثري ويربز ك�رشورة كبرية بهدف و�شع خطة وطنية 
وقومية �شاملة لتطويرها وحماية املهدد منها ومعرفة اأ�شباب التدهور واحلد منها ما اأمكن، ومن الو�شائل الهامة لتحقيق 

ذلك اإعداد اأطل�ض للتعريف بهذه النباتات مبا يحقق الغر�ض املطلوب.
اإن املركز العربي لدرا�شات املناطق اجلافة والأرا�شي القاحلة )اأك�شاد( ويف اإطار خططه واهتماماته، وانطالقًا من اأهدافه 
يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك  وتوطيد اأوا�رش التعاون مع املوؤ�ش�شات الوطنية يف الدول العربية والدعم الفني لعمل هذه 
اإدارتها وا�شتغاللها بال�شكل الأمثل، �شمن توجهات هذه الدول يف  املوؤ�ش�شات يف حماية وتاأهيل املوارد الطبيعية وح�شن 
اإ�شهامها  الأنواع واأهمية تنميتها واإمكانية  الوراثية، وت�شليط ال�شوء على تلك  امل�شتدامة واحلفاظ على امل�شادر  التنمية 
يف دعم دخل فقراء الريف، فقد �شكل فريقًا من خربائه املخت�شني لجناز اأطل�ض لأهم النباتات الطبية والعطرية يف الوطن 

 العربي.
اإن هذا الدليل للنباتات الطبية يف الوطن العربي ل يتعر�ض اإىل النباتات الطبية كلها ول اإىل الأع�شاب املعروفة كلها واملتداولة 
بني ال�شكان اأو املعرو�شة يف الأ�شواق املحلية يف خمتلف املدن العربية، واإمنا اأقت�رش على النباتات الأكرث �شيوعًا وتداوًل 
بني النا�ض املهتمني بالطب ال�شعبي يف البلدان العربية والتي تعي�ض يف اأقاليم جغرافية خمتلفة )متو�شطي، اإيراين ، توراين، 
�شحراوي، �شوداين(، متت حماولة التمييز بني النباتات الربية والنباتات املزروعة، حيث اأن ق�شمًا كبريًا من هذه النباتات 

املذكورة يف الدليل توجد يف حالتها الربية.
من اجلدير بالذكر اأن اإعداد الأطل�ض مل يعتمد على املالحظة ال�شخ�شية اأو الأعمال امليدانية فقط، اإمنا اعتمد على الأعمال 

ال�شابقة يف هذا املجال اأي�شًا بغر�ض التكامل وحتقيق الفائدة املرجوة من هذا العمل.
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ي�صم الأطل�س اأربعة ف�صول اأ�صا�صية:
الف�صل الأول

بابل،  اآ�شور،  )�شومر،  القدمية  احل�شارات  من  بدءًا  الطبية  بالنباتات  العالج  موا�شيع  يف  التاريخية  املحطات  اأهم  �شم 
الفراعنة، ال�شينيون، الهنود، الإغريق، الرومان، العرب( و�شوًل لوقتنا احلا�رش.

ومتت الإ�شارة اإىل طرق و�رشوط جمع وجتهيز النباتات الطبية ب�شكٍل واٍفٍ عرب حتديد طريقة جمع وحفظ هذه النباتات، 
كما مت تخ�شي�ض جزء من هذا الف�شل لدرا�شة املركبات الفعالة واملجموعات الكيميائية الرئي�شة، والتطرق اإىل جمموعة من 

املفاهيم الأ�شا�شية للعالج بالنباتات الطبية.
الف�صل الثاين

ت�شمن درا�شة لأهم النباتات الطبية يف الوطن العربي، حيث ا�شتمل الأطل�ض  على ح�رش لأكرث من 200  نوعًا نباتيًا طبيًا  
تتوزع على حوايل 77 ف�شيلة تنت�رش يف الوطن العربي مرتبة �شمن ف�شائلها ح�شب احلروف الأبجدية الالتينية. 

ُذكر يف هذا الأطل�ض الأ�شماء العلمية الالتينية للنبات اأعلى ال�شفحة من الي�شار مرفقة باحلروف الأوىل لإ�شم من �شنفه، مع 
ذكر العائلة التي ينتمي لها )معتمدين الت�شنيف A P G III (، كما ذكرنا على ميني ال�شفحة الأ�شماء العربية والنكليزية 
�شينا  ابن  اأمثال  القدماء  الع�ّشابني  كتب  يف  ذك��رت  التي  الأ�شماء  وبع�ض  للنبات،  الدارجة  الأ�شماء  وبع�ض  والفرن�شية 

والأنطاكي وابن البيطار وغريهم.
وبغر�ض التعرف الدقيق على النبات الطبي، مت الإ�شهاب يف الو�شف النباتي كما هو يف الطبيعة مبا ي�شاعد على متييزه 
عن غريه من الأنواع، فتم التعر�ض ملختلف املعايري الت�شنيفية املورفولوجية )الطول، �شفات الأوراق، الثمار، الأزهار، 

البذور، وال�شوق، ..( ومظاهر منوها من حيث اأنها معمرة اأو حولية.  
وا�شتكماًل للفائدة فقد مت عر�ض بع�ض ال�شور لكل نبات من اأر�ض الواقع، للتعرف الب�رشي على �شكل النبات ومتكني 
امل�شتفيدين من الأطل�ض التعرف على النباتات املختلفة يف بيئاتها عن طريق املقارنة، وم�شاعدة الفنيني على ال�شتفادة باأكرب 

قدر ممكن، علمًا اأن عدد الأنواع املدرو�شة يف هذا الأطل�ض ارتبط اأ�شا�شًا بتوفر ال�شور املمثلة حقيقة لهذه الأنواع.
ذلك،  مااأمكن  املواطن  هذه  خ��ارج   والتوزع  النت�شار  مناطق  ذكر  مع  نبات  لكل  الأ�شلي  املوطن  اىل  ال�شارة  كذلك متت 
وماُذكر وُح�رشل يتنافى مع اإمكانية وجوده يف اأماكن اأخرى،  �شواًء كانت هذه الأماكن داخل الوطن العربي اأو خارجه، 

يف ظروف طبيعية جغرافية م�شابهه مع مناطق مكافئة بيئيًا يف الوطن العربي.
النباتي، فقد مت الرتكيز على  النبات، والتي تتباين باختالف اجلزء  الفعالة وتراكيزها يف  للعنا�رش )اجلواهر(  بالن�شبة 
الأجزاء الفاعلة )الأوراق ، البذور، الزهور، اأو الأطراف املزهرة ..(، وذكر مركباتها الكيميائية من �شكريات وقلويدات 

 وزيوت، واأعفا�ض واأحما�ض.. وذلك اعتمادًا على مامت احل�شول عليه من الدرا�شات املرجعية يف هذا املجال.
لبد من التذكري باأن اختالف النباتات يف تركيبها الكيميائي وعنا�رشها الفّعالة يجعلها تختلف يف خ�شائ�شها العالجية، 
طاردة  اأو  مقوية،  اأو  منومة  منبهة،  اأو  م�شهية،  مه�شمة،  )م�شكنة،  املختلفة  العالجية  مّيزاتها  اإىل  التعر�ض  مت  وكذلك 

للديدان..(.
ومن منطلق اأّن �رش النجاح يف املعاجلة بالأع�شاب الطبية يتوقف اإىل حد بعيد على ال�شتخدام العلمي والدقيق لكل نبات، 
فقد كان من ال�رشوري التعر�ض عند ذكر كل نبات اإىل كيفية ال�شتخدام  الد�شتوري وال�شعبي، واإىل حماذير ال�شتخدام 
والتاأثريات اجلانبية والتداخالت الدوائية اإن وجدت، حيث اإّن كثريًا من الأع�شاب املفيدة تنقلب منافعها اإىل م�شار ب�شكل 
ليحمد  عقباه عند عدم املعرفة و�شوء ال�شتخدام. كما مت التطرق اىل بيئة هذه النباتات واإمكانية ا�شتزراعها وانتاجيتها، 

 مع ذكر املعرفة املرجعية لهذه  النباتات تاريخيًا يف احل�شارات القدمية )امليتولوجيا(.
فيما يخ�ض املراجع فقد تنوعت امل�شادر من جميع اللغات، وهنا لبد من ذكر اأن ماُكتب يف جمال الأع�شاب الطبية كثري 
ومتنوع منذ القدم باختالف ال�شعوب، لكن لي�ض من ال�شهولة الو�شول اإليه ل�شّيما الكتب القدمية، حيث متت ال�شتفادة 

مما ُعرث عليه يف املكتبات التخ�ش�شية والعامة )تذكرة الألباب، اجلامع، طبقات الأطباء...(. 
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الف�صل الثالث
ت�شهياًل للبحث وتعميقًا للفائدة  فقد متت جدولة وت�شنيف هذه الأنواع النباتية �شمن قوائم خا�شة يف هذا الف�شل، وفق 
قوائم ا�شمية مرتبًة ح�شب احلروف الأبجدية العربية والاّلتينية، ما ُي�شهل على القارئ النتقال من العربية اإىل الاّلتينية 
باللغتني  املدرو�شة  النباتات  لأ�شماء  خا�شة  قوائم  وُو�شعت  امل�شتعمل،  واجلزء  الكيميائية  املكونات  وح�شب  وبالعك�ض، 

 الإنكليزية والفرن�شية وجدوًل للف�شائل النباتية التي تتبع لها هذه الأنواع.
الف�صل الرابع

مت ت�شنيف املراجع مبختلف اللغات، وُخ�ّش�ض ق�شم للمراجع التخ�ش�شية )املكونات الكيميائية، اخلوا�ض والإ�شتعمالت 
الطبية( وق�شم اآخر للمراجع العامة يف نهاية الأطل�ض.

اأخريًا لبد من الإ�شارة اىل اأنه مت توخي الدقة العلمية ما اأمكن بهدف اإخراج هذا الأطل�ض مب�شتوى ُيقدم املعلومة املفيدة 
للقارئ العربي واملهتمني يف هذا املجال.
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حمطات تاريخية يف ا�ضتعمال النباتات الطبية

�شعى الإن�شان منذ القدمي خلف النبات لتوفري م�شادر طعامه وغذائه ودوائه، معتمدًا على ا�شتعمال ما يحيط به من 
النباتات باختالف اأجنا�شها واأنواعها، متعرفًا  على منافعها وا�شتخداماتها يف الغذاء والدواء والعطور.

وذكرت  الطبية،  النباتات  ا�شتعمال  على  القدمية  احل�شارات  من  للعديد  الأثرية  املكت�شفات  من  الكثري  دّل��ت  لقد 
املخطوطات القدمية و�شفات دوائية نباتية، وعمليات نقل وتبادل للمعارف النباتية بني الغرب وال�رشق. 

لقد اأ�شحى التعّرف على اخلربات واملعارف والتقاليد واملعتقدات لتلك احل�شارات يف جمال النباتات الطبية وتوثيقها 
جانبًا هامًا من جوانب حفظ الإرث التاريخي ل�شعوب تلك احل�شارات القدمية. ومُيكن القول اإن جلوء الإن�شان اإىل 

التعّرف على النباتات وخ�شائ�شها العالجية قد اأر�شى اّللِبنة الأوىل يف فهم الطبيعة وال�شتفادة منها.
بالرغم من التقدم  احلايل الهائل يف جمال الكيمياء و�شناعة العقاقري، فاإن املداواة بالأع�شاب الطبية ما زالت مف�ّشلة 
يف كثرٍي من البلدان، وذلك بعد اأن ك�شف العلماء النقاب عن النتائج الكارثية اأحيانًا، والناجمة عن �شوء ا�شتعمال 

العقاقري الكيميائية.
املعرفة النباتية يف التاريخ القدمي:  

بهدف اإلقاء نظرة تاريخية على رحلة الإن�شان الطويلة يف تعّرفه على النباتات الطبية وا�شتخدامه لها، اآثرنا ِذكر 
والتي ورثتها  املعارف واخل��ربات،  الكثري من  تراكم من خاللها  التي  الرئي�شية  التاريخية  املحطات )ح�شارات( 

وتناقلتها احل�شارات املختلفة اإىل يومنا هذا، وهي:
احل�صارة ال�صومرية يف جنوب الرافدين )ما بني النهرين (: 

ت�شمل هذه املرحلة اأي�شًا ح�شارة البابليني والآ�شوريني واحل�شارات القدمية الأخرى يف تلك البقعة من الأر�ض.
تذكر املراجع اأن علماء الآثار اكت�شفوا قربًا يعود اىل حوايل 50 األف عام، اأي يف الع�رش احلجري القدمي يف اأر�ض  
�شانيدار Shanidar من بالد الرافدين حيث وجد املدفون ممددًا فوق �رشير من الأزهار، والتي ت�شري اىل اأنها اْقُتطفت 
الرقى  ا�شتعمال  �شاع  ق.م،   4500 اإىل ما قبل عام  التي تعود جذورها  واْخترَيت بكل عناية. ويف ح�شارة �شومر، 
والتعاويذ يف عالج الأمرا�ض حيث كان ال�شومريون والبابليون يعتقدون اأّن الكثري من الأمرا�ض تعود اإىل وجود 

 ال�شياطني والأرواح ال�رشيرة يف ج�شم املري�ض.
قام طبيب �شومري يف نهاية الألف الثالث ق.م، بتدوين َو�ْشفاته الطبية على ُرقم طيني كتبه باخلط امل�شماري. وهذه 
الوثيقة  التي ُتعد اأقدم »كتاب موجز« يف الطب عرفه الإن�شان، بقيت مطمورة يف مدينة Nippur )نفر( اأكرث من اأربعة 
اآلف عام، حتى اأظهرتها التنقيبات الأثرية الأمريكية، وهي موجودة الآن يف متحف جامعة فيالدلفيا مبثابة كنز 
طبي، كونها ُتعد اأول د�شتور لالأدوية عرفه الإن�شان. وكانت معظم املفردات الواردة يف تلك الوثيقة، من عامل النبات 

مثل القثاء الهندي »القا�شيا«، والآ�ض، والزعرت، و�شجر ال�شف�شاف، والكمرثى، وال�شوح، والتني، والنخيل.
عرف ال�شومريون املنومات، فقد اكت�شف العامل »وويل« عام 1929، يف اإحدى املدافن امللكية يف مدينة »اأور«، قربًا 
يعود اإىل حوايل خم�شة اآلف �شنة، وجدت فيه هياكل الأ�شاحي الب�رشية التي دفنت حيًة مع امللك، بغية اللحاق به اإىل 
احلياة الآخرة، وكانت هذه الهياكل ممددة، يف �شفوف مرتبة، دون ظهور عالمات اخلوف اأو العنف. وكان تقدير 
اخلرباء اأن هذه الأ�شاحي، اختارت املوت مع امللك طوعًا واأنهم �رشبوا �رشابًا منومًا �شديد التاأثري، اأغلب الظن اأنه 

 .Mandragora  automnalis )كان �رشابًا لنبات املاندراغورا اأو ما ي�شمى حاليًا نبات اللفاح )تفاح اجلن
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ومما ورد ذكره يف املراجع اأي�شًا اأن حمورابي )2067 - 2025 ق.م( قد �شّجع النا�ض على زراعة النباتات الطبية التي 
ازدهرت يف عهده، حيث وجدت لوحة طينية يف بالد الرافدين تعود لتلك احلقبة كتب فيها » يوؤخذ ن�شف م�شحوق من 

اخلردل الأ�شود ويعجن مباء الورد ويو�شع كلبخة فوق الراأ�ض«.
كما وجدت قوائم خا�شة با�شتعمال النبات واحليوان، على الرُقم )الألواح الطينية( الأثرية التي ُعرِث عليها يف مدينة 
الكائنات ت�شنيفًا  التا�شع ع�رش قبل امليالد. وقد �ُشّنفت تلك  القرن  اإىل  ال�شومرية، ويرجع تاريخها   Larsa لر�شا 
اأ�شماك ومف�شليات واأفاٍع وطيور وذوات اأربع. كما ُق�ّشم عامل النبات اإىل اأ�شجار  نفعيًا، فُق�ّشم عامل احليوان اإىل 
وبقول وبهارات وعقاقري وحبوب. وُجِعلت الأ�شجار املثمرة كالتني والتفاح والرمان يف جمموعة واحدة. ت�رشح 
هذه الُرُقم الأعمال الزراعية املعتمدة يف ذلك العهد من بالد الرافدين. كما عرثت البعثات الأثرية على نحو 600 ُرقيم 
ُدّوَن فيها الكثري من املعلومات الطبية. وقد متكن الدكتور » تومب�شون« املدير امل�شاعد للمتحف الربيطاين عام 1924، 
250 نباتًا ومعدنًا، وعنا�رش خمتلفة اأخرى ا�شتعملها اأطباء بابل يف و�شفاتهم، واأفادوا  من معرفة وحتديد هوية 
من خ�شائ�شها العالجية، وقد ورد ذكر القنب الهندي يف األواح بالد الرافدين، وكان البابليون يعرفون خ�شائ�شه 

 امل�شكنة لالأمل، وي�شفونه ملعاجلة الأرق والروماتزم.
كما ُوِجد بني اآلف الألواح الفخارية املكتوبة باخلط امل�شماري، والتي كانت حتتويها مكتبة اآ�شور بانيبال يف مدينة 

نينوى وثائق تذكر 150 نباتًا طبيًا.
احل�صارة الكنعانية )الفينيقية(: 

انت�رشت يف حو�ض البحر املتو�شط يف الألف الأول قبل امليالد، وقد متّثل علم الإتنولوجية النباتية يف ر�شالٍة يف الزراعة 
 M. Varron 27 - 116  وترجمها اإىل الالتينية الكاتب الروماين ماركو�ض فارون ،Mago دّونها عامل قرطاجي ُيدعى ماغو

ق.م.

ال�صينيون: 
ُيعّد ال�شينيون من ال�شعوب القدمية التي اهتّمت بالتداوي بالأع�شاب وظهر اأول كتاب �شيني لالأع�شاب عام 2700 
ق.م، وهو الأ�شا�ض للمعلومات ال�شينية، وكان بعده كتاب الأع�شاب الكبري عام 1569 ق.م ملوؤلفه كانغ مو الذي �شم 
ما يزيد على األف نوع من النباتات وَو�ْشفاتها وجرعاتها وطرق ا�شتخدامها، والتي ل يزال بع�شها ُي�شتخدم حتى 
يومنا هذا يف ال�شني. وكان اأول د�شتور لالأدوية يف ال�شني حوايل 2200 ق.م اأطلق عليه ا�شم »خمطوطة بن ت�شاو« 
 365 )جمموعة الأع�شاب( التي و�شعها الإمرباطور �شن نوجن موؤلف علم ال�شيدلة ال�شيني، وقد ذكر فيه حوايل 
عقارًا منها الأيفدرين والراوند.. ويف عام 659 ميالدي �شدر د�شتور الأدوية ال�شيني، وهو اأول وثيقة من نوعها يف 

العامل، وقد اأعلن عنها اآنذاك مبر�شوم اإمرباطوري.

الفراعنة: 
ت�شهد  الوثائق، حيث  اأهم  لنا  وتركت  بالأع�شاب  وامل��داواة  الطب  وا�شعًة يف جمال  �شهرًة  القدمية  اكت�شبت م�رش 
قدماء  اأن  على  املحنطات،  بجانب  وج��دت  التي  الأع�شاب  وبقايا  املعابد  ج��دران  على  وال�شور  القدمية  الكتابات 
حول  املعلومات  من  كنوزًا  املقابر  يف  الربدي  لفائف  و�شمت  ق.م.  �شنة   3000 منذ  الأع�شاب  ا�شتعملوا  امل�رشيني 
ا�شتخدام النباتات الطبية يف عالج املر�شى. واأ�شهر هذه الربديات بردية كاهون و�شميث وهري�شت وبردية لندن 
وبرلني. وتبقى بردية »ايربز« من اأهم املخطوطات امل�رشية التي تبحث يف املداواة بالأع�شاب، والتي ُتعد من اأقدم 
اأوراق الربدي الطبية على الإطالق التي عرث عليها حتى الآن حيث تعود اإىل عام 1552 ق.م من عهد امللك »دن« من 
الأ�رشة املالكة الأوىل، وهذه الربدية عبارة عن لفافة �شخمة من اأوراق الربدي طولها 20 م وعر�شها 30 �شم ا�شرتاها 
يف البداية »اإدوين �شميث« عام 1862 ثم ا�شرتاها »جورج اإيربز« عامل امل�رشيات الذي �شّميت الربدية با�شمه، ويف 



21 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

عام 1875 ُن�رشت ترجمة لها، وقد حوت هذه الربدية على 877 و�شفة طبية لأنواع متعددة من الأمرا�ض، وتبني اأن 
و�شفتني طبيتني من و�شفات بردية ايربز، تعودان اإىل عهد ال�شاللة امللكية ال�شاد�شة، اأي اإىل 2400 عام قبل امليالد.

اأي�شًا، ولعل كلمة  اأن تتطور  وف�شاًل عن التطور الكبري الذي �شهده ميدان الطب عند الفراعنة كان لبد لل�شيدلة 
pharmacist هي كلمة فارماكي الفرعونية. فقد كان لالأدوية عند امل�رشيني القدماء مكانة خا�شة فاهتموا بدرا�شتها، 

وكان لهم مدار�ض خا�شة ت�شمى بريعنخ اأي » بيوت احلياة« ملحقة باملعابد تدّر�ض فيها العلوم والنباتات الطبية من 
حيث �شفاتها وزراعتها واأن�شب الأوقات جلمع العقاقري منها، وكذلك العقاقري النباتية واحليوانية واملعدنية وكيفية 
اأ�شكال �شيدلنية خمتلفة  الأدوية منها، وجتهيزها يف  الأمرا�ض وكيفية حت�شري  ا�شتخال�شها وفوائدها يف عالج 
بّينة برتكيب الدواء وكان لهم فيها مهارة  اأنهم كانوا على معرفة  ّيدل على  الباطن والظاهر، مما  لال�شتعمال من 
خا�شة، وقد تخرج من هذه املدار�ض اأخ�شائيون يف خمتلف الفروع الطبية، كما ورد يف الربديات الطبية اأنهم كانوا 
يجهزون الأدوية على هيئة اأمزجة �شائلة. وكان الكهنة املعروفون با�شم »Sinu �شنو« هم الذين يح�رشون الأدوية يف 
اأماكن خا�شة من املعابد ت�شمى »Asit اآ�شت«. تذكر املراجع اأن نبات املّر Commiphora myrrha مل يكن ينمو يف م�رش 
بل كانوا يجلبونه من ال�شومال وال�شعودية، حيث وجد يف توابيت املوتى مع اأدوات التحنيط. مل يكتف حتتم�ض 
الثالث بالنباتات امل�رشية بل جلب نباتات من �شورية  ليزرعها يف م�رش، واأر�شلت حت�شب�شوت بعثة اإىل ال�شومال 
واحلب�شة لتح�رش الورود. كما عرث على الفجل يف مقابر الأ�رشة الثانية ع�رشة، اأما ع�شريه فكانوا ي�شتعملونه كنقط 
لالآذان، وعرث كذلك على نبات ال�رشمق Chenopodium.  جاء يف الربديات اأنهم ا�شتعملوا احلنظل والزعرت والزعفران 
والزيزفون والثوم والب�شل والرتم�ض واحللبة واجلميز وزيت الزيتون وال�شم�شم والعرعر واخل�شخا�ض والرمان 
وحبة الربكة واليان�شون والكمون وال�شف�شاف والنعناع واخلروع وحب الهيل والبابوجن وغريها، كما تاجروا 

وحاربوا للح�شول على خ�شب و�شمغ الأرز اللبناين Cedrus libani الذي ا�شتخدموه يف املعابد وحتنيط املوتى.
التي  النباتات  الطبية، ومن  النباتات  »اأدفو« مدر�شة طبية وب�شتان لزرع  اأن�شاأت يف معبد  الفرتة ذاتها تقريبًا،  يف 
وال�شمر  وال�شنا  الكتان  وبذر  والثوم  الهال  وحب  والكمون  واحلنظل  العرعر  نذكر:  امل�رشيني  قدماء  ا�شتعملها 
والزنبق وغريها. هناك نق�ض بارز بني اآثار م�رش القدمية يعود اإىل عهد اأخناتون، ميثل نباتًا لعب دورًا رئي�شيًا يف 
د�شتور اأدوية القرون الو�شطى وهو املاندراغورا )تفاح اجلن( الذي ي�شبه جذره �شكل الإن�شان، وقد اأعتقد قدامى 
امل�رشيني اأن هذا النبات ي�شتمد قدرته من الآلهة، واأنه ميلك خ�شائ�ض حيوانية، فقالوا اإنه يزعق اإذا ما ُاقتلع من 
جذوره، واأن اأي اإن�شان ي�شمع �شياحه لبّد اأن ي�شاب باجلنون، كما اأن له تاأثري ال�شحر. وكان العتقاد ال�شائد، اأنه 

مقوٍّ للرغبة اجلن�شية وي�شفي من العقم  واعتربوه هبة خا�شة، وهبهم اإياها رع »اإله ال�شم�ض«. 
واأخريًا كان امل�رشيون يعرفون خ�شائ�ض اخل�شخا�ض امل�شكنة لالأمل. كل ذلك قبل األفي عام من ظهور اأطباء اليونان 

الأوائل الذين ورثوا ال�شيء الكثري عن املعارف الطبية امل�رشية وال�شومرية والبابلية.
احل�صارة الهندية: 

كانت الهند القدمية حتتفظ مبعرفة وا�شعة وقدمية جدًا يف علم النباتات الطبية، وكانت م�شادر الكتابات تعود اإىل ما 
ل يقل عن األفي �شنة قبل امليالد، حيث اأن اأقدم كتاب عرف يف تاريخ احل�شارة الهندية هو الكتاب امل�شمى »الفيدا�ض« 
واملكتوب باللغة ال�شن�شكريتية، والذي ورد فيه �رشح مف�شل خل�شائ�ض بع�ض النباتات الطبية كالزعفران والكركم 
واخلروع...، وكذلك الكتاب ال�شهري وهو كتاب ال�شو�رشوتا - �شامهيتا، الذي ي�شمل 700 نبات طبي مّت تاأليفه يف 

عهد غوتاما البوذا موؤ�ش�ض املذهب البوذي، اأي يف مطلع القرن ال�شاد�ض قبل امليالد.
احل�صارة اليونانية: 

ورث اليونانيون الكثري عن اأ�شالفهم امل�رشيني وال�شومريني وغريهم، ويقول ديورانت: »اإن الآريني، مل ي�شّيدوا �رشح 
اإن�شاًء، لأن ما ورثوه منها اأكرث مما  اأخذوها عن بابل وم�رش، واإن اليونانيني مل ين�شئوا احل�شارة  احل�شارة، بل 
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ابتدعوه وكانوا الورثة  لذخرية من العلم  والفن م�شى عليها اأكرث من ثالثة اآلف من ال�شنني، جاءت اإىل مدائنهم مع 
مغامن احلرب والتجارة«. ورغم هذا فقد ظهرت اأ�شماء �شهرية، بارزة كان لها باع طويل يف هذا املجال، وهنا لبد 
من ذكر الكاهن اي�شكولب وهو اأول من اأن�شاأ امل�شايف على �شفوح اجلبال املحاطة بالغابات، وهو من اتخذ من الثعبان 
امللتف على الع�شا رمزًا لل�شفاء، وبقي حتى يومنا هذا رمزًا لل�شيدلة. لقد متثل علم الإتنولوجية النباتية عند اليونان يف 
ق�شيدة »الأعمال والأيام« التي نظمها ال�شاعر اليوناين هزيود�ض Hesiodes يف منت�شف القرن الثامن قبل امليالد، وهي 
مُتثل التقومي الزراعي الذي �شاع ا�شتعماله يف تلك الأيام، كما ترجم كا�شيو�ض ديوني�شيو�ض Cassius Dionysius كتاب 
ماغو اإىل اليونانية يف مطلع القرن الأول للميالد. وا�شتطاع فال�شفة اليونان ومفكروهم وطالبهم اأخذ ما �شلح من ّطب 
امل�رشيني، و�شكل ذلك اجلزء الأكرب من طب اأبوقراط )طبيب ال�شكندر املقدوين( والذي ُيعّد من اأعظم اأطباء اليونان 
)460 - 377 ق.م(،  ملا قدمه من و�شائل عالجية مبنية على اأ�ش�ض علمية جتريبية، ولذلك حمل لقب »اأبو الطب التجريبي« 
ومعه بداأت تتكون جمموعة املعارف الطبية، من اأهم موؤلفاته »املجموعة الأبوقراطية«، تناول فيها الأمرا�ض والأوبئة 
وذكر فيها اأكرث من 236  عقارًا من الأع�شاب، كما ورد فيها، اأن لكل داٍء  دواٌء نباتي خا�ٌض به. ولقد فر�شت »املجموعة 

.DE HISTORIA DES  PLANTES البوقراطية« نف�شها زمنًا طوياًل على الطب الأوربي، وكذلك كتاب تاريخ النبات 
قام الطبيب الالتيني »ديوكلي�ض دوكاري�شتو�ض« يف القرن الثالث قبل امليالد بت�شنيف م�شادر احل�شائ�ض الإغريقية، 
هذا  من  اأفاد  وقد  ديوكلي�ض،  ت�شنيف  ليكمل  »كراتيويا�ض«  يدعى  اآخر  اإغريقي  جاء  الزمن،  من  بقرنني  ذلك  بعد 
- 23 ق.م،   79 القدمي   Pline الرومانية هما بلني  للفرتة  الأول امليالدي ين�شبان  القرن  الت�شنيف موؤلفان من علماء 
317 ق.م( فقد جمع بني الطب والفل�شفة   -  387( Theophraste اأما ثيوفرات�ض   .Dioscorid والطبيب دي�شقوريد�ض 
وعلم النبات واأُطلق عليه لقب »اأبو النبات« و»اأبو الأقربازين«، لدرا�شاته واأبحاثه يف التعريف بخوا�ض الأع�شاب 
العالجية،  والأزهار وفوائدها  والأع�شاب  وال�شجريات  الأ�شجار  موؤلفاته خوا�ض  كما �رشح يف  الطبية وفوائدها، 

وبنّي من بينها العقاقري املّهدئة واملّخدرة التي تي�رش عملية الولدة وتخّفف اآلمها .
ظهر طبيب اإغريقي اآخر، يدعى جالينو�ض Galen  )130-201 م(. وُيعد اأبا ال�شيدلة ، اأّلف حوايل 98 كتابًا يف الطب 
فن  يف  العلمية  املعارف  كل  ت�شّم  جمموعًة  ودّون  بريغام،  يف  اي�شكولب  معبد  مدر�شة  يف  الطب  در�ض  وال�شيدلة. 
ال�شفاء، ذكر فيها اأكرث من 450 نوعًا من النباتات الطبية، وكان يوؤكد على �رشورة اأن يكون كل طبيٍب مزودًا مبعرفٍة 
قويٍة عن النباتات، واقرتن ا�شمه مبا ي�ّشمى حتى اليوم، بعلم ال�شيدلة الغالينية، والتي تقوم مبوجبها املواد احلالة، 
كالكحول واملاء واخلل، بتكثيف اجلواهر املوؤثرة للعقار، تلك اجلواهر التي ت�شتعمل يف حت�شري املراهم واللبخات.

الع�صر الروماين: 
اأ�شهمت روما قلياًل يف تطوير املعارف الطبية، كونها كانت تعتمد اأ�شا�شًا على املعارف ال�شابقة الآتية من احل�شارات 
الأدوية  اأو  الطبية  الأع�شاب  علم  الع�رش كتاب يف  ذلك  اأ�شهر موؤلفات  الإغريقية وامل�رشية. من  الأخرى، ول�شيما 
املفردة، األفه الطبيب اليوناين الأ�شل دي�شقوريد�ض Dioscorid،  وكان يجمع يف اأثناء تنقله النباتات الطبية، ويدر�ض 
كتاب  بت�شنيف  بعدئذ  قام  ثم  مركبة،  اأدوي��ة  منها  وي�شنع  انت�شارها،  ومكان  و�شفاتها،  الدوائية  خ�شائ�شها 
»احل�شائ�ض« �ّشمنه خم�ض مقالت، ذكر فيها اأنواعًا من العطور والتوابل وال�شموغ والأدهان، اإىل جانب حبوب 
وبقول واأع�شاب، والنباتات التي ُت�شتعمل جذورها اأو بذورها، واأع�شاب باردة، واأخرى حارة اأو م�شهلة اأو مقيئة، 
اأوم�شادًة لتاأثري ال�شموم. لقد بلغ عدد العقاقري والأدوية التي جاء ذكرها يف كتاب احل�شائ�ض لدي�شقوريد�ض نحو 
950 عقارًا، اأما النباتات الطبية فبلغ عددها نحو 550 نباتًا. يقول �شليمان بن ح�شان، املعروف بابن جلجل، يف كتابه  

طبقات الأطباء واحلكماء »اإن كتاب دي�شقوريد�ض ُترجم مبدينة ال�شالم )بغداد( يف اأيام اخلليفة جعفر املتوكل، وكان 
املرتجم له ا�شطفن بن با�شيل، نقله من الل�شان اليوناين اإىل الل�شان العربي. وت�شفحه حنني بن اإ�شحاق، ف�شحح 
الرتجمة واأجازها. فما علم ا�شطفن من تلك الأ�شماء اليونانية يف وقته له ا�شمًا يف الل�شان العربي ف�رّشه بالعربية، 
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»التاريخ  عنوانه  الأ�شياء  كتب  من  ثاٍن  منوذج  وثمة  اليوناين«.  ا�شمه  على  الكتاب  يف  تركه  ا�شمًا  له  يعلم  مل  وما 
مو�شوعاتها  وت�شمل   ،Plinius Caius الأكرب  بلينيو�ض  كايو�ض  األفها  جملدًا،   37 يف  تقع  مو�شوع��ة  وهو  الطبيعي« 
املفردات واملركبات والطب وال�شحر والفلك والعقائد والتقاليد والطقو�ض والتعاويذ والتمائم والأع�شاب والأ�شجار 
وال�شموم واحليوانات والأحجار واجلواهر والإلهام وال�شعوذة.  والنموذج الثالث من كتب الأ�شياء التي �شنفت 
يف الع�رش الروماين ما جاء يف كتاب هرم�ض Hermes » مثلث احلكمة Trimegist«، الذي و�شف فيه 36 نباتًا �شجريًا 

متثل العالقة بني ال�شماء والأر�ض والإن�شان.
الع�صر الإ�صالمي:

الطبيب  موؤلفات  وم��ن  الهند،  كتب  من  العلم  ه��ذا  اأ�شا�ض  واأخ���ذوا  فيه،  والتاأليف  النبات  درا�شة  يف  العرب  ب��رع 
 دي�شقوريد�ض. وتاألقت العلوم والآداب والفنون يف عهد النه�شة.

كانت قبائل اجلزيرة العربية تعي�ض على �شلة مبا�رشة بالنباتات واحليوانات التي اعتمدت عليها للح�شول على 
غذائها ودوائها، وعلى العلف ملوا�شيها. وكانت خرباتهم يف هذا املجال تنتقل وتتطور باملمار�شة من جيل اإىل اآخر من 
غري تدوين. ا�شتمل القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف، على الكثري من الإ�شارات اإىل فوائد بع�ض النباتات 
واملنتجات احليوانية. ويف القرن الثاين للهجرة بداأ بع�ض علماء العربية يهتمون بت�شجيل اأ�شماء الكائنات احلية 
و�شبط �شفاتها، ومن اأ�شهرهم عبد امللك بن قريب، امل�شهور بالأ�شمعي الباهلي  122 - 216 ه� /740– 831 م، وهو 
من مواليد مدينة الب�رشة، كان اإمامًا يف الأخبار وامللح والغرائب. قِدَم اىل بغداد يف زمن الر�شيد، ثم عاد اإىل الب�رشة، 
البيئة  اأحياء  و�شف  يف  وبع�شها  العربية،  علوم  يف  بع�شها  كتابًا،  ثالثني  من  اأكرث  الأ�شمعي  �شنف  فيها.  وتويف 
الطبيعية التي عا�ض فيها. ومن تلك املوؤلفات:  كتاب النبات وال�شجر، وكتاب خلق الإن�شان، وكتاب الأجنا�ض، وكتاب 
اخليل، وكتاب الإبل، وكتاب الوحو�ض و�شفاتها، وكتاب مياه العرب، وكتاب الأنواء، وكتاب الأخبية والبيوت. وقد 
حقق كتاب النبات وال�شجر اأوغ�شت هفرن A. Haffner والأب لوي�ض �شيخو، ون�رشاه يف بريوت عام 1908م. واأعاد 
1947م. حتدث الأ�شمعي يف مقدمة هذا  حتقيقه ودرا�شته الدكتور عبد اهلل يو�شف الغنيم، ون�رشه يف القاهرة عام 
الكتاب عن اأ�شماء الأر�ض و�شفاتها، وما ي�شلح للزرع فيها من نبات ٍو�شجر. ثم ذكر اأدوار النمو التي متر فيها 
النباتات، وق�شمها بعد ذلك اإىل اأحرار وذكور. فاأحرار البقول ما ّرق منها وح�شن، وذكورها ما غلظ منها وخ�شن. 
ثم ق�ّشمها بح�شب طعمها اإىل حم�ض وُخلَّة، فاحلم�ض ما كان طعمه ماحلًا، واخللة ما كان طعمها مائاًل للحالوة. 

وق�ّشمها بح�شب الأمكنة التي تنمو فيها اإىل �شهلية ورملية وجبلية، وبلغ عددها 280 نباتًا.
اأبو حنيفة اأحمد بن داوود  اأ�شهرهم  تواىل بعد ذلك ظهور عدد من امل�شنفني يف علم النبات عند العرب، وكان من 
الدينوري )282ه� /895 م( ، كان تلميذًا لبن ال�شّكيت، كما كان ابن ال�شّكيت تلميذًا لالأ�شمعي. وقد �شنف اأبو حنيفة 
ثالثة علوم خمتلفة: علم الأنواء، علم القراآن، وعلم النبات. يّعد كتابه يف النبات مو�شوعًة جمع فيها اأ�شماء الكثري من 
الأع�شاب واجلنبات والأ�شجار التي تنمو يف اجلزيرة العربية، وجعلها يف خم�شة اأجزاء. بقيت هذه املو�شوعة بكامل 
اأجزائها حتى زمن الطبيب موفق الدين البغدادي )629ه� /1231م(، الذي كان ميلك ن�شخة خمطوطة منها، ثم ُفقدت 
بع�ض اأجزاء تلك املو�شوعة، ومل يعرث اإل على اجلزء الثالث والن�شف الأول م�ن اجل�زء اخلام��ض. قام امل�شت�رشق 
الأملاين برنهاردلفني B. Lewin بتحقيق ما بقي من كتاب النبات لأبي حنيفة، و�رشحه )طبع يف بريوت 1974م(. ومل 
يكن اأبو حنيفة، يف مو�شوعته بعلم النبات، جمرد جامع ملفردات هذا العلم، اأو باحث عنها بني اأبيات ال�شعر واأخبار 
الرواة، بل جتاوز التعريف املوجز لكل نبات، كما �شار عليه من �شبقه من علماء اللغة، وقّدم و�شفًا دقيقًا جلميع 
اأع�شاء النبات، وخا�شًة تلك التي عرفها عن قرب وهو يجوب اأنحاء اجلزيرة العربية، ثم قام بت�شنيفها بح�شب 
فائدتها العملية، ذاكرًا اجلزء امل�شتعمل منها، وتاأثريه الدوائي يف الإن�شان اأو احليوان اأحيانًا. لذا ميكن اأن يقال اإن 
اأبا حنيفة الدينوري هو اأول من و�شع اأ�شا�ض علم الإتنولوجية النباتية يف البالد العربية، بالعتماد على ما ورد يف 
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كتابه الذي ق�ّشمه اإىل اثني ع�رش بابًا  من باب للرعي واملراعي، و باب لل�شمغ، و باب للدباغ، واآخر للروائح وباب 
للع�شل والنحل...الخ.

امتاز  العقاقري، حيث  يف  الأول  العرب  و»�شاراكا«، م�شدر  »�شو�رشوتا«  واأهمها مو�شوعتا  الهند،  كتب  كانت  لقد 
قدماء الهنود، مبعرفة احل�شائ�ض وبرعوا يف معرفة خوا�شها واآثارها يف الأبدان، وقد ترجم العرب  يف القرن الثامن 
للميالد، مو�شوعتي »�شو�رشوتا« و»�شاراكا« الهنديتني، بعد اأن م�شى عليهما األف عام، واعرتف اخلليفة هارون 

الر�شيد بالتفوق العلمي والطبي للهنود، وا�شتدعى اأطباءهم لتنظيم امل�شت�شفيات ومدار�ض الطب يف بغداد.
يقول اللورد اآمهل: »اإن اأوروبا القرون الو�شطى واحلديثة مدينٌة بعلمها الطبي للعرب بطريق مبا�رش، وللهند عن 
طريق العرب«. اهتم العرب بكتاب دي�شقوريد�ض يف احل�شائ�ض والأدوية املفردة، اأكرث من الهتمام باأي كتاب من 
كتب النباتات اليونانية، فقد عكفوا على درا�شته ومتحي�شه، ف�شدرت له عدة ترجمات اأ�شهرها اثنتان، الأوىل يف 

بغداد، والثانية يف قرطبة كما ذكر ابن جلجل.
يف  والأع�شاب  باحل�شائ�ض  التداوي  و�شاع  الهجري،  الرابع  القرن  منذ  العرب  عند  والأع�شاب  النبات  علم  ازدهر 
الأندل�ض على اأيدي علماء واأطباء اأندل�شيني كالأدري�شي والغافقي وابن العبا�ض، و�شملت علومهم واخت�شا�شاتهم 
جمالت النبات والطب وال�شيدلة، فكانوا روادًا برعوا يف معرفة الأدوية النباتية واملعدنية واحليوانية، وافتتحوا 
اأحلقوا �شيدليات خا�شة بالبيمار�شتانات. كان لل�شيدلية رئي�ض ي�شمى  ال�شيدليات العامة يف زمن املن�شور، كما 
�شيخ �شيدلين البيمار�شتان. وجعلوا على ال�شيادلة رئي�شًا ي�شمى رئي�ض الع�شابني، وو�شعوا كتبًا خا�شة برتكيب 

الأدوية اأطلقوا عليها ا�شم الأقربازين.
انت�شارًا وا�شعًا يف �رشقي  بغداد،  بعد ترجمته يف  لدي�شقوريد�ض،  املفردة  الأدوي��ة  ينت�رش كتاب  الأمر مل  يف حقيقة 
كانت  الكتاب  ذلك  يف  ذكرها  ورد  التي  الطبية  النباتات  من  كثريًا  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  ويعود  الإ�شالمي.  العامل 
التي ورد  النباتات  اأحد بالربط بينها وبني  اأكرث الأطباء، ومل يقم  اأعجمية، لهذا بقيت جمهولة من قبل  اأ�شماوؤها 
ذكرها يف موؤلفات الأ�شمعي واأبي حنيفة وغريهما، وعند الرجوع اإىل موؤلفات الرازي والبريوين وابن �شينا يالحظ 
اأنهم حذفوا يف موؤلفاتهم كثريًا من تلك الأ�شماء الأعجمية. ولكن حينما و�شل كتاب دي�شقوريد�ض اإىل قرطبة، وقدم 
اإليها بعده نقول الراهب، اهتم بهما بع�ض الأطباء الأندل�شيني امل�شهورين، واملت�شوقني اإىل معرفة جميع مفردات 
دي�شقوريد�ض. وقد ا�شتطاع نقول، الذي كان يتقن اللغة اليونانية والالتينية، عن طريق جولت اطالعية قام بها يف 
اأطراف قرطبة يف �شحبة هوؤلء، اأن يريهم كثريًا من مناذج تلك النباتات، فربطوا بني اأ�شمائها اليونانية  كما وردت 
يف كتاب دي�شقوريد�ض، واأ�شمائها باللغات الالتينية والرببرية والعربية املعروفة يف بالد الأندل�ض اآنذاك. وظهر بعد 

 ذلك عدة موؤلفات يف تف�شري مفردات دي�شقوريد�ض، قام بو�شعها اأطباء اأندل�شيون من اأ�شهرهم :
اإبان حكم  372ه�/983م يف قرطبة،  العقاقري عام  اأ�شماء  األف كتابه يف تف�شري  �صليمان بن ح�صان املعروف بابن جلجل: 

 ه�شام بن احلكم املوؤمن باهلل. كما األف مقالة يف ذكر الأدوية املفردة التي مل يذكرها دي�شقوريد�ض يف كتابه.
اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن ال�صيد الغافقي: ا�شتهر يف القرن ال�شاد�ض للهجرة، وكان اإمامًا فا�شاًل، وحكيمًا عاملًا. ويعد من 
الأكابر يف الأندل�ض، وهو اأعرف اأهل زمانه بقوى الأدوية املفردة ومنافعها وخوا�شها واأعيانها ومعرفة اأ�شمائها. كتابه 
يف الأدوية املفردة ل نظري له يف اجلودة ول �شبيه له يف معناه، ا�شتق�شى فيه ما ذكره دي�شقوريد�ض وجالينو�ض باأوجز لفظ 
واأمت معنى، ثم ذكر بعد قوليهما ما جتدد للمتاأخرين من الكالم يف الأدوية املفردة، فجاء كتابه جامعاً ملا قاله الأفا�شل يف 
الأدوية املفردة، ود�شتورًا يرجع اإليه فيما يحتاج اإىل ت�شحيحه منها، ولقد در�ض الغافقي النباتات الإ�شبانية والأفريقية، 
وو�شفها، وو�شع اأ�شماءها بالعربية والالتينية والرببرية، وو�شف يف كتابه النباتات باأدق و�شف، مع ذكر اأ�شمائها 

 باللغات الثالث. وله اأي�شًا »كتاب الأع�شاب« وهو يحتوي على 380 ر�شمًا ملونًا وعقاقري متقنة.
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ال�صريف الإدري�صي: اأعظم جغرافيي الإ�شالم، ومن علماء النبات وال�شيدلة امل�شهورين. �شّنف كتبًا عدة يف النباتات 
وال�شيدلة، اأكرثها يف بالط باِلرمو، وهو من الذين ا�شرتكوا بنقل العلوم العربية اإىل اأوروبا بحكم اإقامته يف �شقلية، 
اأنه  وله كتاب »ال�شيدلة«، بداأه مبقدمة عامة يف النباتات، تت�شم بروح البحث العلمي. ويبدو من خالل كتابه هذا 
كثري  ال��راأي،  يف  م�شتقاًل  النبات،  علم  ناحية  من  كان  اأنه  اإل  الطبية،  الناحية  من  القدماء  على  العتماد  كثري  كان 
فقد  وغزيرة.  خا�شة  �شخ�شية  معارف  النبات  علم  يف  معارفه  اأن  على  للنباتات  تو�شيفه  ويدل  بالنف�ض.  العتداد 
اأي�شًا كتاب »الأدوية املفردة« وكتاب  كان عاملًا بقوى الأدوية املفردة ومناخها ومنابتها واأعيانها، وله من الكتب 
»اجلامع ل�شفات اأ�شتات النبات« وقد ذكر الأ�شماء املطابقة للنباتات بلغات خمتلفة، بالعربية والفار�شية واليونانية 

 والالتينية وال�رشيانية والعربية والهندية والكردية والرتكية والق�شتالية والرببرية والقبطية.
من علماء القرن ال�شابع للهجرة، ولد �شنة ثالث و�شبعني وخم�شمائة مبدينة  اأبو من�صور ر�صيد الدين ابن ال�صوري: 
�شور يف لبنان اجلنوبي، ثم انتقل عنها وا�شتغل ب�شناعة الطب ومّتيز فيها، اأقام يف القد�ض �شنتني وكان يطّبب يف 
البيمار�شتان الذي كان فيها، ولقد اطلع على كثري من خوا�ض الأدوية املفردة، حتى متّيز على كثري من اأربابها. 
العادل  امللك  كان  ملّا  و�شتمائة،  اثنتي ع�رشة  �شنة  يف  اأي��وب  بن  بكر  اأبا  العادل  امللك  الطب  ب�شناعة  قد خدم  وكان 
متوجهًا اإىل الديار امل�رشية وا�شت�شحبه معه من القد�ض.  ثم خدم بعده ولده امللك املعظم، وخدم بعده امللك النا�رش، 
ابن امللك املعظم، وبقي معه اإىل اأن توجه امللك اإىل الكرك، وتوجه هو اإىل دم�شق فاأقام فيها. وكان له فيها جمل�ض 
ابن  الدين  ر�شيد  التقى  و�شتمائة.  وثالثني  ت�شع  �شنة  يف  دم�شق  يف  تويف  الطبية.  بال�شناعة  امل�شتغلون  اإليه  يرتدد 
ال�شوري  يف دم�شق بابن اأبي اأ�شيبعة موؤلف كتاب » طبقات الأطباء«، فاأهداه تاأليفًا له، يحتوي على فوائد وو�شايا 
طبية، ولر�شيد الدين ال�شوري من الكتب كتاب »الأدوية املفردة«، بداأ بتاأليفه يف اأيام امللك املعظم، وجعله با�شمه، 
وا�شتق�شى فيه ذكر الأدوية املفردة، وذكر اأي�شًا اأدوية اطلع على معرفتها ومنافعها مل يذكرها املتقدمون. وكان عند 
خروجه لدرا�شة النباتات، يف منابتها، ي�شطحب م�شورًا، ومعه الأ�شباغ على اختالفها وتنوعها. فكان يتوجه اإىل 
املوا�شع التي بها النبات، مثل جبل لبنان وغريه من املوا�شع التي قد اخت�ض كل منها ب�شيء من النبات، ي�شاهده 
ويحققه ويريه للم�شور فيعترب لونه، ومقدار ورقه، واأغ�شانه، واأ�شوله، وي�شور بح�شبها ويجتهد يف حماكاتها. 

النبات  يعر�ض  كان  اأنه  مفيدًا، وذلك  علميًا  النبات م�شلكًا  �شلك يف ت�شوير  الّفذ ع�رشه حيث  العامل  �شبق هذا  لقد 
للم�شور يف اإّبان نباته وطراوته في�شوره، ثم يريه اأي�شًا وقت كماله وظهور بذره في�شوره تلو ذلك، ثم يريه اإياه 
اأي�شًا يف وقت ذبوله وُيب�شه، في�شوره، فيكون النبات الواحد ظاهرًا للناظر اإليه يف الكتاب، وهو على اأنحاء خمتلفة 

  ل متكن روؤيتها يف الأر�ض، جمتمعة يف وقت واحد، فيكون حتقيقه له اأمّت ومعرفته له اأبنَي.
كان  النباتي.  الرومية  بابن  وامللقب  النباتي  العبا�ض  باأبي  امل�شهور  الإ�صبيلي:  الرومية  ابن  مفرج  بن  حممد  بن  اأحمد 
فقيهًا، غلب عليه يف مباحثه النباتية التخل�ض من طريقة الرواية والإ�شناد، معتمدًا على امل�شاهدة ال�شخ�شية. اأخذ 
والنباتات. طاف بالد  اأّل��ف خم�شة كتب يف احل�شائ�ض  العلم حيث  اأبيه وج��ّده، وكان قدوة يف هذا  النبات عن  علم 
التي  النباتات  باأمره من  ا�شتبه  ما  �شبقه، ومو�شحًا  عليها من  يقع  التي مل  النباتات اجلديدة  باحثًا عن  الأندل�ض 
612ه�/1215م،  اإفريقيا نحو �شنة  ذكرها دي�شقوريد�ض. ثم اجتاز بعد ذلك م�شيق جبل طارق يف طريقه اإىل �شمايل 
فزار املغرب وتون�ض وطرابل�ض الغرب وبرقة وم�رش. كان يجمع يف كل مرحلة ما يجده من غرائب النبات وي�شجل 
�شفاتها ومنافعها. وملا طلب منه امللك العادل الأيوبي البقاء يف م�رش اعتذر متعلاًل برغبته يف اأداء فري�شة احلج. 
وبعد اأن مت له ذلك تابع جولته فزار العراق وبالد ال�شام، ثم عّرج على �شقلية، يف طريق عودته اإىل الأندل�ض، التي 
األف كتاب »الرحلة ال�رشقية«، ودّون فيه  اإ�شبيلية، حيث  615ه�/1218م. ا�شتقر بعد ذلك يف مدينة  اإليها عام  و�شل 
النباتي  العامل  الأحمر، والكتاب مفقود، ولكن  البحر  اإفريقيا واأطراف  لنباتات �شمايل  اأبحاثه وم�شاهداته  نتيجة 
املعروف بابن البيطار، وهو تلميذ اأبي العبا�ض النباتي، نقل يف كتابه »اجلامع ملفردات الأغذية والأدوية« مئة وثالث 
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مواد مقتب�شة من كتاب الرحلة، من بينها 97 مادة تتعلق بالنباتات الطبية. وقد اأتى ل�شان الدين اخلطيب، على ذكره 
يف كتابه »الإحاطة يف اأخبار غرناطة«، قائاًل: » اإنه دخل غرناطة غري ما مرة ل�شماع احلديث، وحتقيق النبات، وفت�ض 

 عن عيون النبات بجبالها«.
اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد املالقي: امل�شهور ب�شياء الدين ابن البيطار امللقب بالع�ّشاب، ولد يف مدينة مالقة  ال�شاحلية 
Malaga بالأندل�ض، يف الربع الأخري من القرن ال�شاد�ض الهجري، عا�ض بني عامي 593 - 646 هجرية و1197 - 1249 

ميالدية، وذهب بع�ض املوؤرخني اإىل اأن ولدته كانت بالتحديد عام 575 ه� وعا�ض حقبة من حياته الأوىل يف مالقة، 
ومل يغادرها اإل بعد اأن قارب الع�رشين من عمره. كان يقول دائما » اإّن اأعمال القدماء غري كافية وغام�شة من اأجل 

تقدميها للطالب، لذلك يجب اأن ت�شّحح وتكّمل حتى ي�شتفيدوا منها اأكرث ما ميكن «.
ب يف بالد الأندل�ض، وتّعرف على حميطها الطبيعي، وخا�شة  بداأ اهتمام ابن البيطار بعلم النبات منذ �شبابه، فع�شَّ
يف �شحبة اأ�شتاذه اأبي العبا�ض النباتي. بعد اأن متكن ابن البيطار من درا�شة ما �شادفه من نباتات الأندل�ض، قرر 
الرحيل اإىل بالد امل�رشق نحو617 ه�/ 1219م، اأي عقب رجوع اأ�شتاذه، ف�شلك الطريق نف�شه الذي �شار عليه اأبو العبا�ض 
اإىل  تابع طريقه  ثم  الوقت،  بع�ض  فيهما  وتوقف  1220م،  عام  والأو�شط  الأق�شى  باملغرب  رحلته  وّمر يف  النباتي، 
تون�ض وطرابل�ض الغرب وبرقه. ثم اأخذ طريق البحر اإىل �شواحل اآ�شيا ال�شغرى وبع�ض جزر بحر اإيجة. ويف طريق 
العودة ّمر مبدينة اأ�شالية عام 1224م، كما زار مدينة اأنطاكية. ثم اجته اإىل �رشقي العامل الإ�شالمي فزار بالد فار�ض 
والعراق و�شورية وم�رش. وكان يقيم بكل بلد يحل به مدة ين�رشف فيها اإىل التع�شيب فاح�شًا مدققًا. كما كان ي�شعى 
اإىل الجتماع بالأطباء والع�شابني يف املناطق التي كان يزورها. حني زار ابن البيطار الديار امل�رشية رّحب به امللك 
الكامل الأيوبي 616 - 635 ه� /1218 - 1238م واأحلقه مبعينه، ون�ّشبه رئي�شًا للع�شابني مب�رش يف عام 633 ه�/1235م. 
اأ�شبح امللك الكامل �شلطانًا على �شورية وم�رش، فاحتفظ ابن البيطار مبن�شبه وحظوته عنده، و�شار يتنقل معه بني 
دم�شق والقاهرة. واأ�شبح له يف هاتني املدينتني طالٌب ومريدون. وكان اأ�شهر هوؤلء الطالب موفق الدين اأحمد بن 
القا�شم امل�شهور بابن اأبي اأ�شيبعة، والذي تكلم عنه مادحًا اأخالقه وعلمه يف كتابه » عيون الأنباء يف طبقات الأطباء «. 
�شّنف ابن البيطار عدة موؤلفات اأ�شهرها  كتاب » اجلامع ملفردات الأغذية والأدوية« الذي قال عنه »�شميته اجلامع 
لكونه جمع بني الدواء والغذاء، واحتوى على الغر�ض املق�شود مع الإيجاز وال�شتق�شاء«، وكتاب »تف�شري كتاب 
دي�شقوريد�ض«، وكتاب » املغني يف الأدوية املفردة «. وقد قام الدكتور لو�شيان لوكلرك برتجمة كتاب اجلامع اإىل 
اللغة الفرن�شية وطبعه يف ثالثة اأجزاء �شخمة، ظهر اجلزء الأول منها عام 1877، والثاين 1881 والثالث 1883م. 
وّبني يف مقدمة كتابه هذا تاريخ علم الأع�شاب يف بالد الأندل�ض باإيجاز، مو�شحًا ف�شل من اأّلف يف علم النبات عامة، 
وعلم الأع�شاب والنباتات الطبية خا�شة. وقال عن ابن البيطار اإنه اأكرب واأهم عامل نباتي ظهر يف ال�رشق. وهنالك 
ثالثة اأو اأربعة اأطباء ميكن اأن يقارنوا به هم: اأبو جعفر اأحم�د ب�ن حمم�د الغافقي )ت 560 ه�/1164م(، وال�رشيف 
الإدري�شي )ت560  ه�/1165م( واأبو العبا�ض النباتي )ت 637 ه�/1239م(، ور�شيد الدين ال�شوري )ت 639 ه� 1241م( 
وجميعهم قاموا بدرا�شة النباتات درا�شة متعمقة، واخت�ض الأول والثاين بدرا�شة نباتات الأندل�ض واملغرب، واهتم 

الثالث والرابع منهم بدرا�شة نباتات اجلزيرة العربية.
يقول ابن اأبي اأ�شيبعة، �شاحب كتاب »عيون الأنباء يف طبقات الأطباء«، وتلميذ ابن البيطار: »كان اإبن البيطار اأوحد 
اأ�شمائه على اختالفها وتنوعها.  النبات وحتقيقه واختياره موا�شع نبته، ونعت  زمانه، وعاّلمة وقته، يف معرفة 
�شافر اإىل بالد الإغريق واأق�شى بالد الروم، ولقي جماعة يعانون هذا الفن، واأخذ عنهم معرفة نبات كثري، وعاينه يف 
موا�شعه. واجتمع اأي�شًا يف املغرب وغريه بكثري من الف�شالء يف علم النبات، وعاين منابته، وحتقيق ماهيته، واأتقن 
دراية كتاب دي�شقوريد�ض اإتقانًا بلغ فيه اإىل اأن ل يكاد يوجد من يجاريه فيما هو فيه، وذلك اأنني وجدت عنده من 
الذكاء والفطنة والدراية يف النبات ويف نقل ما ذكره دي�شقوريد�ض وجالينو�ض فيه، ما يتعجب منه، واأول اجتماعي 
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به كان بدم�شق يف �شنة ثالث وثالثني و�شتمائة. وراأيت من ح�شن ع�رشته، وكمال مروءته، وطيب اأعراقه، وجودة 
الأنباء يف  الذي كان كتابه »عيون  اأ�شيبعة  اأبي  ابن  الو�شف ويتعجب منه«. يقول  نف�شه ما يفوق  اأخالقه، وكرم 
طبقات الأطباء« اأعظم الكتب واأوفاها يف تراجم الأطباء، من عرب واأعاجم، يقول يف كتاب اإبن البيطار »اجلامع يف 
الأدوية املفردة«: »مل يوجد يف الأدوية املفردة كتاٌب اأجّل ول اأجود منه«، وقال اإن ابن البيطار �شنفه للملك ال�شالح 

جنم الدين اأيوب بن امللك الكامل، حني كان مقيمًا يف م�رش.
الهامة �شواًء عن طريق  العلمية  باكت�شافاته  اإ�شهامًا عظيمًا، وذلك  النبات وال�شيدلة  البيطار يف جمايل  ابن  اأ�شهم 
واملالحظات  بال�رشوح  اأو  الطبية،  وفوائدها  خوا�شها  ذاكرًا  ورحالته،  جتواله  اأثناء  جديدة  نباتات  على  العثور 
التي دونها، فيما يتعلق بتخزين النباتات وحفظها، وتاأثري ذلك يف املواد الفعالة واملكونات الغذائية املوجودة فيها. 

 وتكرميًا له فقد اأقيم له متثال يف م�شقط راأ�شه ملقا.
داود بن عمر الأنطاكي 1542 - 1600م: طبيب �شوري كان �رشيرًا غري اأنه مهر يف �شناعة الطب، وكان رئي�شًا لأطباء م�رش، 

وكان لكتابه »تذكرة اأويل الألباب«، امل�شهور» بتذكرة داود « �شدًى كبريًا لالأثر الذي تركه ابن البيطار فيه.
القرن الثامن ع�صر: 

 Herbarium  1628- 1702م( الذي اأّلف كتاب » مع�شب اأمبوانة(  G.E. Rumph من علماء هذه الفرتة  ج�ورج اإره�ارد ُرْمف
Amboinense الذي طبع يف هولندا ما بني �شنتي 1741و1756، ومّيثل هذا الكتاب جردًا اإح�شائيًا لالأنواع النباتية 

الت�شمية  وبا�شتعمال  الو�شف،  وو�شوح  املالحظة،  بدقة  ُرْمف  يت�شف  )اأندوني�شية(.  اأمبوانة  جزر  يف  املوجودة 
النباتية الثنائية. وهو يذكر كثريًا من املعارف النباتية املرتبطة بح�شارة تلك اجلزر يف ذلك العهد، �شاردًا اأ�شماء 
النباتات املحلية مع ذكر مرادفاتها، وحمددًا اأ�شماء النباتات الدخيلة اأو املند�شة التي جلبها امل�شتعمر الأبي�ض ممثاًل 
بالغزو الأوربي. ولقد اأبرز ُرمف يف كتابه ما ُيعرف اليوم بعلم الإتنولوجية النباتية با�شطًا اخلربة يف نطاق النباتات 
وطرائق ت�شنيفها من قبل �شكان جزيرة اأمبوانة، م�ّشلطًا ال�شوء على املوارد النباتية ودورها يف حياة املجتمع يف 
تلك اجلزيرة. وقد اأ�شدر اأي�شًا اأوغ�شت كرينو�ض ريفري�ض A. Q. Rivirus املعروف با�شم باخمان Bachman كتابًا 
واأعلن  1690م.  �شنة  ليبزغ  يف  طبع   »Introduction Universalis Rem Herbarium للمع�شب  العاملي  »املدخل  عنوانه 
عمومًا،  النبات  درا�شة  عن  العقار،  اأي  ال�شيديل،  النفعي  النبات  درا�شة  ف�شل  املذكور �رشورة  موؤلفه  يف  باخمان 
ونعت الطريقة النفعية لدرا�شة النبات بالبدائية لأنها ل ترى يف عامل النبات اإل اأنواعًا تخدم الإن�شان يف احل�شول 
على الدواء اأو البهار اأو العطر. لقيت اآراء باخمان �شدًى كبريًا يف نفو�ض العاملني يف درا�شة علم النبات يف مطلع 
القرن الثامن ع�رش. وحتول نداء باخمان اإىل منعطف يف م�شرية الدرا�شات النباتية التي اأخذت الوجهة الالنفعية، 
والتي ظهرت بوادرها يف العهد اللينيوي، املن�شوب اإىل العامل النباتي ال�شويدي لينيو�ض Linnaeus 1707-1778 م، 
الذي انطلق يجمع نباتات العامل وي�شميها ت�شمية لتينية ثنائية، ويرتبها �شمن نظام طبيعي، مبتعدًا عن ا�شتخدام 
الفوائد النباتية وما يرتبط بها من اأمور تطبيقية. وا�شتمر احلال على ذلك حتى القرن التا�شع ع�رش، مع تركيز 
الهتمام على الت�شنيف النباتي والدرا�شات الو�شفية للنباتات الإقليمية، فظهرت الأُفلورة Floras يف كثري من اأقطار 
العاملني الغربي وال�رشقي. وا�شتهر من موؤلفيها بطر�ض فور�شكال P. Forskal الذي زار م�رش واأطراف اجلزيرة 
التي   ،»Flora Aegyptico Arabico العربية   - امل�رشية  »الأفلورة  األف  ثم  واأع�شابها.  نباتاتها  على  واطلع  العربية، 
ظهرت بعد وفاته عام 1775. وتتابع بعد ذلك ظهور عدة علماء يف الت�شنيف النباتي، منهم روبري براون يف اإنكلرتا 
1773، ودو كاندول يف �شوي�رشا 1778، وهرني بايون يف فرن�شا 1827، وجورج بو�شت يف �شورية ولبنان 1909-1837، 

وكانت موؤلفات اأوائلهم بالالتينية، ولكن يف مطلع القرن التا�شع ع�رش اأ�شبحت الأفلورة تدون باللغات املحلية، فيما 
عدا ال�شم العلمي الثنائي الذي بقي باللغة الالتينية احلديثة. وهكذا كان لبد للعلم من اأن يبتكر ا�شمًا جديدًا يودع 

فيه املعارف التطبيقية ال�شعبية للنبات فكانت ولدة علم الإتنولوجية النباتية احلديثة.
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القرن الع�صرين: 
الإتنولوجية  له  الذي تدين  Harshberger، وهو  الأمريكي هر�شربغر  العامل  يد  الع�رشين متت على  القرن  يف مطلع 
النباتية بكثري من املعلومات القيمة عن اأ�شل الذرة ال�شفراء الأمريكية، واملعروفة يف الوطن العربي با�شم الذرة 
ال�شامية. لقد ُطلب من هر�شربغر اأن يّحدد بقايا نباتية ُجمعْت من حفريات اأثرية ُعرث عليها يف م�شكن هندي اأمريكي 
قدمي، الأمر الذي دعاه اإىل و�شع نظام جديد لدرا�شة النبات، م�شتمدًا من طرائق ا�شتعمال القبائل الهندية للنباتات 
النافعة. وقد متكن هر�شربغر من ر�شم الطرائق القدمية املعتمدة يف تبادل املنتجات النباتية، كما ا�شتطاع اأن ُيحدد، 
بو�شاطة علم الإتنولوجية النباتية، طريقًة لك�شف عدد من املواد القابلة لال�شتعمال ال�شناعي املعا�رش، اأو التي ميكن 
اإىل  اأمريكا الذين كانوا بحاجة ما�شة  ا�شتغاللها جتاريًا يف الوقت احلا�رش. ولقت هذه الدعوة رواجًا لدى رواد 

 معرفة النباتات النافعة، ومكنتهم من ال�شتفادة من امل�شاحات الوا�شعة التي يذخر بها العامل اجلديد.
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�ضروط جمع واإعداد وجتهيز النباتات الطبية

النبات الطبي: هو النبات الذي يحوي كّله اأو اأحد اأجزائه مواد فعالة ذات تاأثري ف�شيولوجي على الكائنات احلية.
النبات العطري: هو النبات الذي يحتوي يف جزء من اأجزائه على زيت عطري.

يطلق ا�شم الورقيات على جمموعة النباتات التي يكون اجلزء الطبي امل�شتخدم منها هو الأوراق، نذكر منها الربدقو�ض 
والنعناع. 

يطلق ا�شم جمموعة الأزهار اأو اأجزائها على جمموعة النباتات التي يكون اجلزء الطبي امل�شتخدم منها هو الأزهار 
الكاملة اأو اأجزائها، نذكر منها البابوجن، الكركديه، القرطم، الأقحوان  .

يطلق ا�شم جمموعة اجلذور على النباتات التي يكون اجلزء الطبي امل�شتخدم منها هو اجلذور اأو ما ي�شابهها، منها 
العرق�شو�ض. 

يطلق ا�شم جمموعة البذور الزيتية على النباتات التي يكون اجلزء امل�شتخدم منها هو البذور، نذكر منها اخلروع، 
اخلردل.

يطلق ا�شم احلبوب العطرية على جمموعة احلبوب التي حتتوى على زيوت طّيارة ومنها  الكزبرة، الكمون، الكراوية، 
اليان�شون، ال�شمرة، حبة الربكة. 

ي�شمل اإعداد النباتات الطبية للت�شويق معامالت عديدة اأهمها:
حتديد موعد اجلمع، طريقة اجلمع، التنظيف، التثبيت، التجفيف، التعبئة والتخزين. وتتعلق نوعية هذه املعامالت 

بعوامل خمتلفة اأهمها املكونات الفعالة التي يراد احل�شول عليها واجلزء النباتي الذي توجد فيه هذه املكونات. 
نورد فيما يلي درا�شة �رشيعة للمعامالت التي مّير النبات الطبي من مرحلة اجلمع حتى اإعداده للت�شويق:

1 - حتديد موعد اجلمع:
ُيعد موعد جمع النباتات الطبية، �شواء كانت مزروعة اأو برية، من اأهم مراحل الإنتاج، اإذ تختلف طبيعة املكونات 
اليومي  الطق�ض  وحالة  املختلفة  ال�شنة  وف�شول  وتطوره  منوه  ومرحلة  النبات  عمر  باختالف  ون�شبتها  الفعالة 
و�شاعات النهار، وكذلك يتاأثر املوعد باختالف اجلزء النباتي املراد احل�شول عليه. وقد وِجد اأن كمية املواد الفعالة 
يف بع�ض النباتات املعمرة تزداد بتقدم العمر، ثم تتناق�ض تدريجيًا بعد عدد من ال�شنني. فجذور العرق�شو�ض جُتمع 
بعمر ثالث �شنوات من تاريخ الزراعة، ونبات الراوند يكون مفعوله الطبي قويًا عندما ُيجمع بعمر �شت �شنوات.

يف  الأت��روب��ا  نبات  اأوراق  يف  والهيو�شيامني  الهيو�شني  قلويدات  وج��دت  والتطور،  النمو  مراحل  اإىل  بالن�شبة 
جميع اأطوار النمو با�شتثناء طور الإثمار حيث لوحظ غياب الهيو�شني من الأوراق متامًا. كما ثبت اأن املحتوى 
القلويدي لنبات ال�شكران والداتورة يكون مرتفعًا خالل املرحلة الأوىل من النمو، ثم ياأخذ يف النق�شان خالل النمو 
اخل�رشي، حيث يعود اإىل الرتفاع مرة اأخرى يف اأثناء طور التزهري قبل اأن ينخف�ض تدريجيًا عقب العقد وتكوين 

الثمار والبذور.
كذلك، فاإن املحتوى الفعال من املواد اجلليكوقلويدية يف نبات ال�شولمن يرتفع تدريجيًا مع اقرتاب الإزهار، ثم يبداأ يف 
النخفا�ض خالل مرحلة الإزهار والإثمار، كما لوحظ ازدياد  كمية املواد اللعابية mucilage يف اأوراق اخلطمية وجذورها 
مع ازدياد النمو، وبلوغها اأق�شى قيمة عند بدء التزهري. كذلك يف نبات النعناع تكون الزيوت العطرية املوجودة يف 

الأوراق احلديثة غنية باملنتون menthone الذي يتحول يف وقت الإزهار اإىل مانتول وهو اجلوهر الفعال املق�شود.
اأما بالن�شبة لتاأثري ف�شول ال�شنة، فقد تبني عدم احتواء نبات الراوند يف ال�شتاء على م�شتقات مركب النرتاكينون 
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واإمنا يف �شورتها املختزلة النرتانول ، على عك�ض النبات الذي يجمع �شيفًا، حيث لوحظ انخفا�ض مركب النرتانول 
وذلك لتحوله اإىل م�شتقات النرتاكينون .

لليا�شمني  الطّيارة  الزيوت  ن�شبة  ارتفاع  لوحظ  فقد  النهار،  ب�شاعات  الفعالة  املواد  من  النبات  اإنتاج  يتاأثر  كذلك 
والبابوجن يف ال�شباح الباكر مقارنة بفرتة ما بعد الظهر. 

اأخريًا، يرتبط موعد اجلمع باجلزء النباتي املحتوي على املكونات الفعالة. وعمومًا فاإن اأن�شب وقت جلمع اأجزاء 
النباتات الطبية هو : 

لالأوراق: ُتعترب الفرتة التي ت�شبق بدء تكوين الأزهار هي الفرتة التي تكون فيها الأوراق غنية باملكونات الفّعالة، 
الأجزاء  وا�شتبعاد  الأوراق  واأخ��ذ  فركها  ثم  وجتفيفها  الفتية  الأف��رع  قطع  اأو  باليد،  الأوراق  جمع  وي�شتح�شن 

اخل�شنة. 
لالأزهار: متتاز الأزهار بق�رش فرتة جمعها، وتغري ن�شبة مكوناتها الفعالة ب�رشعة بتغري مراحل منوها، لذلك فهي 
حتتاج اإىل عناية يف اختيار الوقت املنا�شب للجمع. ميكن جمع الأزهار بحالة التفتح الكامل كما يف حالة الأقحوان، 

اأو ن�شف متفتحة كما يف الورد واليا�شمني، اأو قبل التفتح مثل القرنفل. 
للثمار والبذور: جتمع الثمار عادًة عند اكتمال منوها ومتام ن�شجها، كما يف اخلّلة وحبة الربكة ، ويراعى اأن تكون 

معظم النباتات قد اأ�شبحت �شفراء يف جزئها القاعدي. 
لالأجزاء الأر�صية: ُيعد ف�شل ال�شيف اأن�شب الأوقات جلمع الأجزاء الأر�شية، حيث يبداأ املجموع اخل�رشي باجلفاف 
ويخزن النبات مكوناته الفعالة يف جمموعه اجلذري ملواجهة فرتة ال�شتاء. كما يف حالة العرق�شو�ض وكورمات اللحالح.
طريقة اجلمع: تختلف طرق اجلمع واحل�شاد باختالف اجلزء النباتي امل�شتعمل، فهناك بع�ض النباتات التي لبد 
كالنعناع،  الورقية  املحا�شيل  ذلك  ومثال  امليكانيكية،  احل�شاد  اآلت  ا�شتعمال  ل�شعوبة  نظرًا  يدويًا  ح�شادها  من 
الريحان، والزعرت. باملقابل يتم ح�شاد الأنواع التي تزرع للح�شول على ثمارها مثل نباتات العائلة اخليمية، باآلت 
احل�ض، ثم ترتك يف احلقل لتجف جزئيًا قبل اأن تنقل اإىل اأجهزة التقطري. ت�شاعد األت احل�شاد عمومًا على �رشعة 

الإجناز وتقلل من التكاليف، اإل اأن املنتجات النباتية تكون اأقل نظافة.
2 - التنظيف: 

بغية  النباتي،  باجلزء  العالقة  الطني  وحبيبات  النباتية  والبقايا  ال�شوائب  من  التخل�ض  التنظيف،  بعملية  ُيق�شد 
احل�شول عليه يف حالة عالية اجلودة واملظهر.

على �شبيل املثال، ُتنظف الأجزاء الأر�شية كاجلذور والريزومات بو�شعها يف تياٍر جاٍر من املاء، اأو باإزالة الق�رشة 
وريزومات  اللحالح  جذور  تلك  اأو  الطريقة  بهذه  تنظف  التي  النباتات  اأمثلة  ومن  طني،  من  عليها  مبا  اخلارجية 
اإزالة  اأوراقها، مثل الزعرت والنعناع، تقت�رش عملية التنظيف على  العرق�شو�ض، ويف حالة النباتات التي ت�شتعمل 
با�شتعمال  والثمار  البذور  تنظف  الأ�شا�شي.  بالعقار  املختلطة  والنورات  والأغ�شان  كال�شوق  الغريبة  الأج��زاء 

الغرابيل للتخل�ض من احل�شى والبذور غري النا�شجة، كما هو متبع يف ثمار نباتات الف�شيلة اخليمية.
لي�شبح مطابقًا  عليه  التي جترى  الختبارات  العقار جاهزًا لجتياز  ي�شبح  والغربلة،  التنظيف  وباإجراء عمليتي 

للموا�شفات التي تن�ض عليها د�شاتري الأدوية من ناحية املواد الغريبة.
3 - التثبيت: 

ي�شتمر النبات بعد جمعه بالعي�ض ملدة من الزمن ي�شتهلك خاللها ق�شمًا مّما ادخره، لذلك كان من ال�رشوري بعد 
اإنهاء عمليتي اجلمع والتنظيف العمل مبا�رشة على اإيقاف التفاعالت احليوية كافًة فيه، وهذا ما يطلق عليه ا�شم 
اأن  بغية  الغ�ض،  النبات  املوجودة يف   enzymes الأنزميات  اإيقاف عمل  اإىل  التي تهدف   stabilisation التثبيت  عملية 
حتتفظ الأجزاء النباتية مبركباتها الفعالة دون اأن تتفكك. تعتمد جممل الطرق امل�شتعملة يف عملية التثبيت على و�شع 

النبات يف و�شط غري مالئم لعمل تلك الأنزميات واأهم طرق التثبيت هي: 
تغيري رقم احلمو�صة اأو الـ pH: تتم مبعاملة املواد النباتية الغ�شة مبحلول حم�ض اخلل املمدد بن�شبة 5 % بغية حرف 
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رقم احلمو�شة نحو الو�شط احلام�شي. لُتعد هذه الطريقة �شاحلة  يف حالة احتواء اجلزء النباتي املراد تثبيته على 
مكونات جليوكوزيدية، نظرًا لأن احلمو�شة كافية لإماهة اجلليكوزيدات وان�شطارها. 

ا�صتعمال املواد املعّوقة: تتم مبعاملة الأجزاء النباتية ببع�ض املركبات الكيميائية مثل فلورو ال�شوديوم والبوتا�شيوم، 
ثاين كربيتيت ال�شوديوم بغية تخريب الق�شم الربوتيني من الأنزميات واإيقاف عملها. 

التمليح: وت�شتخدم يف حالة احتواء النبات املراد تثبيته على جليكوزيدات كما يف حالة نبات ب�شل العن�شل. يعتمد 
التمليح على اإ�شافة الأمالح املر�شبة لالأنزميات مثل ملح الطعام اأو كربيتات الأمونيوم. 

التجفيف ال�صريع: عن طريق تعري�ض اجلزء النباتي اإىل درجة حرارة ل تتجاوز املئة، وذلك �شمن مكان مظلم ومهوى 
التخمر داخل  اإىل تن�شيط عملية  البطء يف رفع احل��رارة يوؤدي  العملية ب�رشعة كبرية لأن  اإجناز  جيدًا، مع مراعاة 
اخلاليا. تختلف مدة التثبيت بالتجفيف ال�رشيع باختالف ن�شبة املاء يف اجلزء النباتي. تّعد الأزهار اأغنى الأع�شاء 
باملاء وت�شل اإىل 90 %، يف حني ُتعد البذور اأقل الأع�شاء احتواًء على املاء حيث  ل تتجاوز الن�شبة 5 - 10 %. متتاز هذه 

الطريقة ب�شهولتها وق�رش الفرتة الزمنية الالزمة لإمتامها، اإل اأنها ذات كلفة عالية ن�شبيًا. 
ا�صتعمال احلرارة الرطبة وتق�صم اإىل: 

لُتغمر  معدنية  �شبكة  داخل  تثبيته  املراد  العقار  يو�شع  وفيها  الكال�شيوم،  فحمات  بوجود  املغلي  املاء  •ا�شتعمال 
العقار  بعدها  يخرج  دقيقة،   12  -  10 ملدة  الكال�شيوم  فحمات  من  كبرية  ون�شبة  املغلي  املاء  على  يحتوي  وعاء  يف 
بحلمهة  تقوم  اأن  التي ميكن  النبات  يف  تعديل احلمو�شة  على  الكال�شيوم  تعمل فحمات  ويجّفف.  ب�رشعة  ويرّبد 
اجلليكوزيدات. ل تطبق هذه الطريقة على العقاقري �رشيعة العطب مثل الأزهار والأوراق، اإمنا ينح�رش ا�شتعمالها 

عند تثبيث الأق�شام النباتية ال�شلبة مثل الق�شور واجلذور والبذور. 
•ا�شتعمال الكحول املغلي بوجود فحمات الكال�شيوم، وتق�شي با�شتعمال الكحول املغلي بدًل من املاء املغلي، لأن الكحول 

يغلي بدرجة حرارة اأخف�ض من درجة غليان املاء، مما يقّلل من تخريب الربوتينات مقارنة مع طريقة املاء املغلي.
•ا�شتعمال اأبخرة الكحول وفيها يفر�ض اجلزء النباتي على رفوف �شمن �شندوق معدين، ويو�شع ال�شندوق يف جهاز 
خا�ض �شاخن بداخله بخار كحول اليتانول بدرجة  95 %، ي�شتمر الت�شخني حتى ي�شري مقيا�ض ال�شغط اإىل ن�شف 
�شغط جوي 0.5، يحافظ على هذا ال�شغط ملدة 5 دقائق، يرتك بعدها اجلهاز ليربد ثم يخرج النبات ويو�شع يف اأماكن 
اللطيفة كالأزهار عامة وبع�ض  النباتية  النور والرطوبة. ت�شتعمل هذه الطريقة يف حال تثبيت الأع�شاء  بعيدة عن 

الأوراق.
4 - التجفيف: 

ُيعد التجفيف من اأهم العمليات التي ت�شاعد يف احلفاظ على املادة الفعالة يف العقار وعدم تخربها بفعل منو الفطريات 
وتعفن النباتات، اأو ازدياد ن�شاط الأنزميات وعمليات التحلل املرافقة التي غالبا ما توؤدي اإىل تغريات غري مرغوبة يف 
مكونات النبات الفعالة. يوقف التجفيف ن�شاط الأنزميات ب�رشعة، وي�ّشهل عمليات �شحق النباتات قبل اإجراء عملية 

ال�شتخال�ض باملذيبات اأي�شا، ويقلل من وزن النباتات وبالتايل ي�شهل عمليات التعبئة والنقل والتخزين.
وثمة  فيه،  الرطوبة  ون�شبة  الفعالة  ومكوناته  الت�رشيحي  وتركيبه  العقار  نوع  باختالف  التجفيف  طرق  تختلف 

طريقتان للتجفيف: 
التجفيف الطبيعي: 

يتم با�شتخدام العوامل الطبيعية كال�شم�ض والهواء، وفيها تعّر�ض النباتات لأ�شعة ال�شم�ض مبا�رشة اإذا كانت املواد 
الفعالة يف العقار ل تتاأثر بالأ�شعةال�شم�شية مثل ثمار احلنظل وريزومات العرق�شو�ض، اأو يتم يف اأماكن مظّللة مهّواة 
املراد  الأج��زاء  تو�شع   . البابوجن  نورات  حالة  يف  كما  ال�شم�ض  لأ�شعة  للعقار ح�شا�شة  الفعالة  املكونات  كانت  اإذا 
جتفيفها طبيعيًا يف اأماكن مك�شوفة على اأر�شية نظيفة، مغطاة مبفار�ض من امل�شمع اأو اأقم�شة اخلام، مبعدل 1/2 - 
1كغ اأوراق اأو 1 - 2 كغ جذور/م2، ثم تقلب من وقت لآخر لتحقيق جتفيف متجان�ض ولتفادي تعفن الطبقة ال�شفلى 
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غري املعر�شة لل�شم�ض والهواء. ويف حالة التجفيف بالظل تفرد النباتات املراد جتفيفها يف منا�رش مغطاة للحماية 
من الندى وماء الأمطار على �شكل طبقات رقيقة يف �شواٍن مثقبٍة اأو غرابيل من ال�شلك، واإذا كان املن�رش غري مت�شع 

تن�شد ال�شواين بع�شها فوق بع�ض، على اأن تظل امل�شافة بني الإطارات من 20 - 25 �شم. 
وللتجفيف الطبيعي بع�ض العيوب اأهمها:

• عدم التحكم يف العوامل اجلوية الطبيعية من درجة حرارة ورطوبة.
• قلة نظافة املح�شول بفعل الختالط بالأتربة والغبار.

• احلاجة اإىل م�شاحات قد تكون كبرية من اأر�ض احلقل وطول فرتة التجفيف، 
التجفيف ال�صناعي: 

يتميز بالتحكم يف درجة حرارة التجفيف ويف درجة رطوبة النبات املجفف، اإ�شافة اإىل نظافة املواد املجففة و�رشعة 
اأو  املتجمد،  التجفيف  ، طريقة  الأف��ران احلرارية  اأهمها:  ال�شناعي بعدة طرق  التجفيف  التجفيف. جترى عملية 

با�شتخدام املواد الكيماوية مثل كربيتات ال�شوديوم الالمائية.
اإىل �رشائح  اأو جذور وريزومات مقطعة  اأو نورات  اأوراق  يتم التجفيف بالفرن، حيث تفرد الأجزاء النباتية، من 
oم. يحتاج تثبيت درجة حرارة 

طولية اأو عر�شية، يف �شواٍن معدنيٍة مثقبة ومو�شوعة يف اأفران حرارتها بني 45 و60 
دون  ال�شطح  جفاف  اإىل  ي��وؤدي  قد  منا�شبة  غري  ح��رارة  درج��ة  ا�شتعمال  لأن  خا�شة،  خربة  اإىل  الالزمة  التجفيف 
الأن�شجة الداخلية مما ي�شاعد على ف�شاد العقار وظهور العفن عند التخزين بعد التجفيف. جُترى لالأجزاء املجففة 
عملية جر�ض اأو تك�شري يف حالة النباتات الطرية كالنعناع واملردقو�ض، اأو عملية طحن خ�شن يف حالة اأوراق ال�شكران 

واأزهار الأقحوان.
تّتبع طريقة التجفيف بالتجميد Lyophilisation للنباتات التي يخ�شى على مكوناتها من فيتامينات وهرمونات، من 
التاأثر باحلرارة. جتمد النباتات اأو خال�شاتها املائية ثم تبخر حتت �شغط منخف�ض جدًا، فيتحول املاء من احلالة 
املتجمدة اإىل احلالة الغازية مبا�رشة تاركًا النبات اأو خال�شته اجلافة. ُتعد هذه الطريقة مكلفة جدًا ول ت�شتعمل اإل 

يف حالة املنتجات مرتفعة الثمن.
التغريات التي تنتج عن عملية التجفيف:

حُتدث عملية التجفيف �شواء كانت طبيعية اأو �شناعية، بع�ض التغريات يف الأجزاء النباتية املجففة. )تغري يف الرائحة، 
انخفا�ض حجم العقار ووزنه مبقدار ما فقده من رطوبة(، حيث ترتاوح ن�شبة الرطوبة بعد التجفيف بني 4 - 6 % يف 
الأوراق، و 3 - 4 % يف الأزهار، مقابل 6 - 8 % يف الثمار، و6 - 14 % يف البذور. كما تتحلل ال�شبغات امللونة املوجودة 

يف خاليا النبات مثل الكلوروفيل والنتو�شيانني، مما يعطي العقار لونًا قامتًا واأحيانًا لونًا اأ�شودًا.
5 - التعبئة: 

الرطوبة  نباتات متت�ض  التجارية. فهناك  ال�شوق  النباتي، ونوع  النبات واجلزء  التعبئة باختالف  تختلف طريقة 
وتتعفن مثل نورات البابوجن واأوراق النعناع، ولّبد عند التعبئة من مراعاة و�شع مواد مانعة لمت�شا�ض الرطوبة 
يف العبوات كمادة ال�شيليكا. كذلك فاإن العبوات الزجاجية امللونة باللون الغامق تعمل على رفع كمية اجلريانيول 
geraniol يف الزيت العطري املخزن، يف حني اأن العبوات امل�شنوعة من البال�شتيك امللون قد تعمل على رفع م�شتوى 

اإليها  تت�رشب  ل  الإغ��الق  عبوات حمكمة  يف  الت�شدير  بغر�ض  التعبئة  نف�شه.تتم  العطري  الزيت  يف  ال�شرتونيللول 
الورق  اأو  املعدن  من  براميل  اأو  �شناعية  مواد  من  اأوب��الت  خ�شبية،  �شناديق  ا�شتعمال  يف�ّشل  ولذلك  الرطوبة، 
املقوى. وباملقابل عند تعبئة النباتات للت�شويق املحلي، يراعى و�شعها يف اأكيا�ض من النايلون اأو �شناديق من الورق 

املقوى �شغرية احلجم جميلة املنظر.
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6 - التخزين: 
اإىل  ي��وؤدي  قد  �شليم  ب�شكٍل  تنفيذها  عدم  اأن  ذلك  ال�شابقة،  العمليات  من  اأي  عن  اأهميتها  يف  التخزين  عملية  تقل  ل 
�شياع كل اجلهود التي بذلت والتكاليف التي اأنفقت منذ بدء زراعة املح�شول حتى مرحلة التخزين ذاتها، وي�شبح 
املح�شول مهما كانت كميته عدمي الفائدة. يراعى عند التخزين اأن يكون العقار جافًا وخاليًا من الإ�شابة الفطرية 

oم والرطوبة اجلوية حوايل 50 %. 
واحل�رشية، وي�شتح�شن اأن ترتاوح حرارة مكان التخزين بني 5 - 10 

قد َتف�ُصد بع�س العقاقري عادًة اأثناء التخزين، بفعل عوامل عديدة اأهمها:
درجة احلرارة: يوؤدي ارتفاع حرارة التخزين اإىل زيادة ن�شاط الأنزميات والتفاعالت الكيميائية ومنو الكائنات الدقيقة. 

كذلك فاإن احلرارة توؤثر يف النباتات التي حتوي زيوتاً طيارة مثل نورات البابوجن وثمار الف�شيلة اخليمية.
الرطوبة: ت�شل الرطوبة اإىل الأج��زاء النباتية املخزنة عن طريق امت�شا�شها من اجلو، اأو نتيجة لعدم كفاءة عملية 
التجفيف. تعمل هذه الرطوبة كما ذكرنا على تن�شيط عمل الأنزميات املحللة للمكونات الفعالة يف النبات، كما تتيح املجال 
اأمام منو الكائنات احلية الدقيقة، مما يوؤدي يف النهاية اإىل انخفا�ض كمية املواد الفعالة اأو ف�شاد اجلزء النباتي املخزن.

الزيتية  التخزين وخا�شة  عملية  اأثناء  الطبية  النباتات  بع�ض مكونات  اأك�شدة  على  الأوك�شجني  يعمل  الأوك�صجني: 
منها وبالتايل تتغري اخلوا�ض الطبيعية والكيميائية لهذه النباتات، مما يقلل من قيمتها الطبية والتجارية. لذا يتم 
تخزين هذه الزيوت اأو العقاقري املحتوية عليها مبعزل عن الهواء، اأو ت�شاف بع�ض املواد املانعة لعمليات الأك�شدة 

والختزال ومنها ثاين اأك�شيد الكربون يف �شورة ثلجية مت�شلبة. 
ال�صوء: يوؤثر وجود ال�شوء اأثناء عملية التخزين، حيث يغري من اللون الناجت بعد التجفيف، مما يقلل من القيمة 

التجارية للمنتج، لذلك يجب مراعاة تخزين النباتات يف اأماكن مظلمة بعيدًا عن ال�شوء.
العوامل البيولوجية: قد تتعر�ض النباتات اأو الأجزاء املخزنة اإىل اإ�شابات متعددة، فطرية اأو بكتريية اأو ح�رشية. 
البكتريية، وتبخري  اأو  لتقليل الإ�شابة الفطرية  وعليه فاإنه من ال�رشوري التخزين حتت درجة حرارة منخف�شة 

اأماكن التخزين باملواد املنا�شبة  لدرء الإ�شابة احل�رشية.
مدة التخزين: توؤثر مدة التخزين يف كمية املواد الفعالة ونوعيتها يف اجلزء النباتي املخزن، واأظهرت التحاليل اأن 
املكونات  ارتفاع  واإىل   %  5  -  3 بن�شبة  العطري  الزيت  كمية  انخفا�ض  اإىل  اأدى  عامني  ملدة  الكزبرة  بذور  تخزين 

الكحولية من 8 % اإىل 77 %.
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املجموعات الكيميائيـــــة الرئي�ضـــة يف 
النباتات الطبيــــة والعطريـــة

و�شوف  الفعالة،  الكيميائية  املركبات  من  حمتواها  لختالف  تبعًا  الطبية  النباتات  وا�شتخدامات  تاأثريات  تتنوع 
نعر�ض باإيجاز اأهم هذه املكونات ح�شب التايل: القلويدات، اجللوكو�شيدات، الزيوت الطيارة، الراتنجات، التانينات، 

ال�شموغ، املواد املخاطية، اللنب النباتي، املواد املّرة.

Alkaloids القلويدات
القلويدات منتجات طبيعية نباتية هامة دوائيًا نظرًا ملا متتلكه من تاأثريات فيزيولوجية  كبرية يف الكائنات احلية.

عزلت القلويدات النباتية منذ القرن التا�شع ع�رش حني متكن ال�شيديل الفرن�شي دير�شون Derson يف عام 1803 من 
  1816 Serturner عام  Narcotine من نبات اخل�شخا�ض )الأفيون(، ثم قام ال�شيديل الأملاين  ف�شل قلويد الناركوتني 
بف�شل قلويد املورفني Morphine  من النبات نف�شه، وبعده بيلليتري Pelletier  الذي اكت�شف قلويد البيليتريين يف نبات 
الرمان. حّددت البنية الكيميائية للكونيني Coniine لأول مرة عام 1870، وقد �شاعد تطور التقانات امل�شتخدمة  لحقًا 
على الف�شل والتعرف على البنية الرتكيبية ملا يزيد على  10000 قلويد، اأ�شهم الكثري منها يف اإنقاذ حياة املاليني من 

.)Caffeine كافيني ،Emetine اأميتني ،Quinine ،الب�رش )كينني 
انت�صار القلويدات يف اململكة النباتية:

ت�شم اململكة النباتية وفقًا لتق�شيم اأجنلر Engler 60 رتبة ت�شتمل على الكثري من الف�شائل النباتية، حتتوي 34 ف�شيلة 
منها على اأنواع خمتلفة من القلويدات. ل تتوزع القلويدات وفقًا لنظام حمدد يف اململكة النباتية، اإل اأن النباتات 
التطور  �شلم  يف  الدنيا  النباتات  بع�ض  يف  القليل  بالطبع وجودها  ينفي  ل  وهذا  لها،  الرئي�ض  امل�شدر  الزهرية هي 
Ergot )مهماز ال�شيلم( الذي يّتطفل ويتغلغل يف ثمار نبات  النباتي، فقد وجدت قلويدات الفطر امل�شمى الأرجوت 
ال�شيلم Ergotamine، وقلويدات ع�ض الغراب .Streptomyces sp ونح�شل منهما على امل�شادات احليوية ذات الطبيعة 

القلويدية.
يندر وجود القلويدات يف خفيات الإلقاح الوعائية )اخلن�شاريات( Cryptogames واإن وجد بع�شها يف ذنب اخليليات 
.Equisetum sp التي حتتوي على ال�ني�شيتني Nicitine، ورجل الذئبيات )الكربيت النباتي( Lycopodium وحتتوي 

.Clvatine قلويد الكالفاتني
البذور  لعريانات  التابعة   Phanerogames الإلقاح  ظاهرات  اأو  البذرية  النباتات  يف  القلويدات  وجود  ندرة  ُيالحظ 
 Ephedrine اليفيدرين  قلويد  على  املحتوي   Ephedra sp. )الي��ف��درا(  العادر  جن�ض  با�شتثناء   ،Gymnospermes

الفلقة  وحيدة  النباتات  ملجموعة  العائدة   Angiospermes البذور  مغلفات  يف  وجودها  قلة  يالحظ   كما  وم�شتقاته، 
ال�  Amaryllidaceae حيث يحتوي الرنج�ض على قلويدات  با�شتثناء ثالث ف�شائل هي: الرنج�شية   Monocotyledon

 ،Palmiers والنخلية ،Colchicine حيث يحتوي اللحالح على الكول�شي�شني ،Liliceae والزنبقية ،Lycorine narcissine

.Arecoline حيث يحتوي جوز الفوفل على قلويد اأره كولني
متامًا  ف�شائلها  خلوبع�ض  رغم  القلويدات،  على  للح�شول  الرئي�ض  امل�شدر  الفلقة  لثنائيات  التابعة  النباتات  ّتعد 
من وجود القلويدات مثل الف�شيلة ال�شف�شافية Salicaceae، الوردية Rosaceae ، ال�شفوية Lamiaceae، القرعية 
Cucurbitaceae، اإل اأن هناك الكثري من الف�شائل التي حتتوي اأنواعها على قلويدات نذكر منها: الف�شيلة الفوية 

والربباري�شية  الكينني،  قلويد  حتوي  التي  الكينا  و�شجرة  الكافيني  قلويد  على  ال��نُب  يحتوي  حيث   Rubiaceae
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الوّزال  يحتوي  حيث   Fabaceae والفولية  الرببرين،  قلويد  على  الربباري�ض  نبات  يحتوي  حيث   Berberidaceae

           Hyoscyamus sp. )حيث يحتوي نبات ال�شكران )البنج Solanaceae على ال�شبارتئنب، والباذجنانيةSpartium sp.

من  العديد  على  يحتوي  الذي  املّنوم  اخل�شخا�ض  نبات  ومنها   Papaveraceae واخل�شخا�شية  الهيو�شيامني،  على 
على  حتتوي  التي   Senecio  sp. ال�شيخ  زه��رة  ومثالها   Asteraceae واملركبة   املورفني،  قلويد  اأهمها  القلويدات 
ال�شيني�شيونني، واخليمية Apiaceae ومنها نبات ال�شوكران .Conium sp املحتوي على قلويد الكونني. ميكننا القول 
الف�شائل عليها ب�شكل  الإ�شارة لحتواء بع�ض  القلويدات، مع  الوعائية حتتوي على  النباتات  – 20 % من   15 اإن 
خا�ض كما يف جميع اأجنا�ض واأنواع الف�شيلة اخل�شخا�شية ، يف حني جند اأن بع�ض الف�شائل كما يف حالة الباذجنانية 

والفولية  حتتوي بع�ض اأجنا�شها على القلويدات وخلو بع�شها الآخر منها.
غالبًا ما حتتوي نباتات الأنواع التابعة للجن�ض الواحد على قلويدات ذات تركيب كيميائي متقارب، وكذلك احلال 
فاإن بع�ض الأجنا�ض داخل الف�شيلة الواحدة حتتوي على قلويدات متقاربة كيميائيًا كما يف الف�شيلة الباذجنانية اإذ 
اأن قلويد الهيو�شيامني Hyoscyamine يوجد يف عدة اأنواع تابعة للف�شيلة نف�شها )�شكران، �شت احل�شن، داتورة(، 
  Papavers املنوم  اخل�شخا�ض  يف  املوجود   Morphine املورفني  مثل  النوعية  القلويدات  بع�ض  اأحيانًا  جند  وباملقابل 
somniferum فقط، وقد جند اأنواعًا من القلويدات يف اأكرث من ف�شيلة نباتية، مثل قلويد الكافيني املوجود يف العديد 

من الف�شائل كالفوية Rubiaceae )النّب( وال�شايية Theaceae )ال�شاي( والربازية Sterculiaceae )جوز الكول(.
ا�صطناع القلويدات واأ�صكالها وتوزعها:

مثل  النيرتوجني،  حتوي  اأخرى  مركبات  اأو  الأمينية  الأحما�ض  من  م�شتقة  طبيعية  كيميائية  منتجات  القلويدات 
 ،enzyme - catalysed يتم ا�شطناعها عرب العديد من التفاعالت احليوية بوجود اأنزميات متخ�ش�شة ،polyamines

مثل تفاعل methylation، والعديد من تفاعالت الأك�شدة  والختزال. 
ت�شطنع القلويدات بداية يف بع�ض اأجزاء الن�شج الغ�شة يف ال�شاق واجلذر، وتنتقل من هذه الن�شج اإىل الن�شج النباتية 

الأخرى.  
توجد القلويدات منحلة يف الع�شارة اخللوية خلاليا الأن�شجة الب�رشوية لالأوراق واجلذور اأو غريها من الأع�شاء 

النباتية، كما اأنها قد توجد يف اأندو�شربم بذور بع�ض الأنواع. 
توجد القلويدات يف  النباتات ب�شورة حّرة اأو على �شكل اأكا�شيد نيرتوجني N-oxides، اأو اأمالح لبع�ض الأحما�ض 
citric acid، حم�ض اخلل .acetic a، حم�ض الطرطريك .tartaric a، حم�ض  الليمون  النباتية مثل حم�ض  الع�شوية 
العف�ض .tannic a، حم�ض التفاح .malic a، حم�ض احلّما�ض .oxalic a، حم�ض اللنب .lactic a، وغريها من الأحما�ض. 
وقد يرتبط وجود بع�ض القلويدات بوجود اأحما�ض معينة مثل قلويدات الأفيون opium، املرتبطة مع حم�ض امليكوين

  . quinic a. املرتبطة مع حم�ض الكينني Cinchona sp. وقلويدات �شجرة الكينا meconic a.
قد تبدي القلويدات مياًل للرّتكز يف ع�شو نباتي دون الآخر اأو قد توجد يف جميع اأجزاء النبات وهي احلالة الأعم، 
نالحظ اأحيانًا تفاوتًا اأو تغريًا يف املحتوى القلويدي لع�شو نباتي معني خالل مو�شم النمو الواحد بل خالل فرتتي 
الليل والنهار، كما قد تبدو هذه الظاهرة يف النباتات املعمرة حيث يزداد حمتواها القلويدي بتقدمها يف العمر. وعموما 
يالحظ ازدياد ن�شبة القلويدات يف النباتات احلولية حتى مرحلة الإزهار، اأما يف الأ�شجار والنباتات اخل�شبية املعمرة 

فاإن القلويدات تتزايد مع تقدمها بالعمر ومتيل للتجمع يف ق�شور ال�شاق واجلذر والأوراق والثمار والبذور.
اأجزاء نبات الداتورة ويف  نذكر كاأمثلة على توزع القلويدات يف الأع�شاء النباتية الهيو�شيامني املوجود يف جميع 
يف  املوجود  الكينني  الرمان،  �شجريات  واأغ�شان  جذور  حلاء  يف  املوجود  بيليرتين  قلويد  اأي�شًا،  ال�شكران  اأوراق 
الكاب�شي�شني  ال�شوكران،  الكينا، الأتروبني املوجود يف جذور نبات �شت احل�شن واأوراق��ه، الكونني يف ثمار  حلاء 
اللبني لثمار اخل�شخا�ض املنوم، الكافيني املوجود يف بذور  املوجود يف ثمار ال�شطة، املورفني املوجود يف الع�شري 
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النب، اليفيدرين املوجود يف الأجزاء اخل�رشية لنبات اليفيدرا، الكوكائني يف اأوراق الكوكا، الميتني يف ريزومات 
عرق الذهب، الكول�شي�شني يف درنات اللحالح، احلرملني يف بذور احلرمل الخ.....

ت�صمية القلويدات:
من ال�شعب اأن يو�شع اأ�شا�ض واحد يعتمد عليه يف ت�شمية العدد الكبري من القلويدات املعروفة، وقد اتفق على اأن 
تنتهي اأ�شماء القلويدات جميعًا باملقطع - ine -. اأما اجلزء الأول من ا�شم اأي قلويد فيمكن اأن ي�شتق من ا�شم اجلن�ض 
الذي ي�شتخل�ض منه القلويد مثل قلويد النيكوتني امل�شتق من جن�ض التبغ  .Nicotiana sp، الهيو�شيامني من جن�ض 

.Hyoscyamus sp. ال�شكران
 ،Atropa belladonna ا�شتق من belladonine �ميكن اأن ي�شتق ا�شم القلويد من ا�شم النوع النباتي احلامل له، قلويد ال
اأو من ال�شم ال�شائع للنبات كما يف حالة الرجوتامني Ergotamine من نبات مهماز ال�شيلم Ergot، اأو ي�شتق ال�شم 
من طبيعة تاأثريه الف�شيولوجي كما يف حالة الناركوتني Narcotine وله تاأثري خمدر Narcotic، اأو من ا�شم املكت�شف 

.Pelletier امل�شتق من ا�شم العامل Pelletierine كما يف قلويد البيليتريين

فوائد القلويدات واأهميتها للنبات:
وجودها  واأ�شباب  النبات  داخل  القلويدات  به  تقوم  الذي  املحتمل  ال��دور  تّف�رش  التي  النظريات  من  العديد  هناك 

وفوائدها واأهم تلك النظريات :
اأذى احل�رشات ورعي  النبات يعّد مبثابة عامل دفاعي حلمايتها من  القلويدات مواد �شامة ووجودها يف  1. معظم 

احليوانات.
2. تقوم بع�ض القلويدات بدور مواد منظمة للنمو يف النبات وتوؤثر يف العمليات الف�شيولوجية داخل الأن�شجة النباتية 

احلية.
3. تّعد القلويدات مبثابة خمزون احتياطي للعنا�رش التي قد يحتاجها النبات يف اأطوار منوه املختلفة اأو عند نق�شها 

بالرتبة واأهمها النرتوجني.
4. يف�رش بع�ض العلماء وجود القلويدات باأنه ميثل النواجت النهائية لال�شتقالب اخللوي وما ينتج عن هذه التفاعالت 

من مركبات �شامة تخزن على �شورة قلويدات يف فجوات اخلاليا.
التاأثري الفيزيولوجي للقلويدات:

الكول�شي�شني  مورفني(،  )ناركوتني،  امل�ّشكن  فمنها  احلي،  للكائن  بالن�شبة  الفيزيولوجي  القلويدات  تاأثري  يتباين 
امل�شتخدم يف عالج النقر�ض وحمى البحر املتو�شط، ومنها املقيئ )اأميتني(، ومنها املن�ّشط للجهاز الع�شبي املركزي 
املو�شع  للتخدير، ومنها  الدم امل�شاحب  امل�شتخدم كمزيل لالحتقان وعالج انخفا�ض �شغط  الإيف�ِدرين  )كافيني(، 

حلدقة العني )اتروبني( الخ.....
اخلوا�س الطبيعية والكيميائية للقلويدات:

النيرتوجني،  على  يحتوي  قاعدي  اأي مركب  لو�شف  اأ�شاًل  ا�شتخدم  الذي  قلوي،  كلمة  ا�شمها من  تعريفها:ا�شتق 
من  اأك��رث  اأو  ذرة  على  حتتوي  متجان�شة  ،غ��ري  معقدة  طبيعية  قاعدية  ع�شوية  كيميائية  مركبات  فالقلويدات 

النرتوجني. 
خوا�س القلويدات :

ت�شرتك القلويدات عمومًا يف ال�شفات العامة الآتية: 
1 . تتكون من عنا�رش الكربون، الهيدروجني، النرتوجني وغالبًا الأوك�شجني. بع�شها ب�شيط الرتكيب مثل  الكونني  

 .Morphine وبع�شها معقد الرتكيب مثل املورفني  Conine
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املفتقرة  القلويدات  عدا  ان�شهار حمددة،  ذات درجات  بللورية  النقية مواد �شلبة  واأمالحها  القلويدات  . معظم   2

لالأوك�شجني فاإنها �شائلة زيتية القوام ومتطايرة ومثالها الكونني، ال�نيكوتني، والقليل منها �شائل غري متطاير 
 .anabasine والأنابازين pilocarpine مثل البيلوكاربني

3 . معظم القلويدات مّرة الطعم، �شامة، عدمية الرائحة، عدمية اللون مع بع�ض ال�شتثناءات )الرببرين اأ�شفر اللون، 
ملح ال�شاجنورين  Sanguinarine اأحمر نحا�شي(. 

يعطي  القلويدات  ذوبان  اأن الختالف يف  كما  الهامة �شيدلنيًا،  ال�شفات  واأمالحها من  القلويدات  ذوبان  يّعد   .  4

الفر�شة ل�شتخال�ض كل منها بالطريقة املالئمة ل�شتخدامه، فالقلويدات احلرة كالأتروبني قليلة الذوبان يف املاء 
وتذوب يف املذيبات الع�شوية مثل الكلوروفورم  والأيرث، ماعدا القليل منها كالنار�شني وب�شورة اأقل املورفني. 
وعلى النقي�ض جند اأن اأمالح هذه القلويدات تذوب يف املاء وبدرجة اأقل يف الكحول ول تذوب يف املذيبات الع�شوية 
والكافيني  والكول�شي�شني  الإيفيدرين  مثل  القلويدات  من  قليل  القاعدة  هذه  عن  وي�شذ  الأتروبني(،  )كربيتات 

والقلويدات رباعية الأمني )ثيوفيلني، ثيوبرومني( حيث تذوب هي واأمالحها يف املاء.
5 . كل القلويدات احّلرة قاعدية ولذلك فاإن تاأثري حملولها قلوي يف حني اأن حملول اأمالحها حام�شي.  

6 . متتاز القلويدات باأنها تتحد مع بع�ض اأمالح املعادن ذات الوزن الذري الكبري )الزئبق، اليود( وتكون اأمالحًا 
معقدة مزدوجة عدمية الذوبان يف املاء، وترت�شب يف و�شط متعادل اأو حام�شي �شعيف على �شكل بلورات خمتلفة 
الأ�شكال تبعًا لنوع القلويد. وقد ا�شتخدمت هذه الظاهرة لرت�شيب القلويدات والك�شف عن وجودها. و�شّميت 

اأمالح هذه الفلزات با�شم مّر�شبات اأو ك�شافات القلويدات. 
7 . تتمتع غالبية القلويدات باأهمية طبية ملا لها من تاأثريات فيزيولوجية قوية.

تق�صيم القلويدات:
القلويد. و�شنتعر�ض  الأ�شا�شية يف جزيء  للحلقة  الكيميائي  الرتكيب  اأ�شا�ض  اإىل جمموعات على  القلويدات  تق�شم 

باإيجاز للمجموعات الهامة للقلويدات واأهم الأنواع النباتية املحتوية عليها.
القلويدات  اأكرث من �شفات  اأو  ل�شفة  تفتقر  النموذجية:  اأو غري  الأولية  القلويدات  اأو  التقليدية  القلويدات غري  جمموعة 
التقليدية، حتتوي اأفراد هذه املجموعة على حلقة متجان�شة يف تركيبها اأي اأن ذرة النيرتوجني توجد خارج احللقة 

ومثالها:
:(Phenylethylamine اأوًل - جمموعة القلويدات الأمينية )جمموعة مركب فينيل اإيثيل اأمني

من اأمثلتها قلويد اليفيدرين يف اليفيدرا، الكاب�شي�شني يف ثمار ال�شطة، الهوردينني Hordenine   يف ال�شعري.
 

جمموعة القلويدات التقليدية اأو القلويدات متغايرة ) غري متجان�صة( احللقات: حتتوي على ذرة نيرتوجني على الأقل يف 
احللقة غري املتجان�شة كما هو احلال يف املركبات احللقية غري املتجان�شة ومثالها املجموعات التالية : 

C10H15NO C10H15NO
HordenineEphedrine
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ثانياً- جمموعة قلويدات البرييدين والبيبرييدين:
ت�شمل هذه املجموعة القلويدات التي يحتوي جزيئها اأ�شا�شًا على احللقة غري املتجان�شة برييدين اأو �شورتها املختزلة 
بيبرييدين ومثالها النيكوتني )اأوراق التبغ(، البيربين Piperine )ثمار الفلفل(، ري�شينني Ricinine )بذور اخلروع(، 
  Anabasine الأنابازين  ال�شوكران(،  نبات  وثمار  )اأوراق  يف  الكونني  احللبة(،  )بذور   Trigonelline الرتيجونيلني 

)نبات الأ�شنان(، والبيليتريين  يف نبات الرمان .

ثالثاً- جمموعة قلويدات الرتوبان:
الهيو�شيامني،  قلويدا  ومثالها  ال�شدا�شي،  والبرييدين  اخلما�شي  البريولدين  اندماج  من  الرتوبان  مركب  يتكون 
والأتروبني املوجودان يف نبات ال�شكران، قلويد �شكوبولمني يف نبات الداتورة، قلويد الكوكايني يف اأوراق نبات 

الكوكا.

رابعاً- جمموعة قلويدات الكينولئني:
 ،quinine الكينني  قلويدا  ومثالها  املجموعة،  هذه  قلويدات  تركيب  يف  الأ�شا�شية  احللقة  الكينولئني  مركب  ي�ّشكل 

الكينيدين quinidine املوجودان يف نبات الكينا.

C17H23NO3C17H23NO3

AtropineHyoscyamine

C7H7No2C9H15NO

TrigonellinePseudopelletierine

C8H8N2O2C10H14N2

RicinineNicotine

C20H24N2O2

Quinine
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خام�صاً- جمموعة قلويدات اليزوكينولئني:
ي�ّشكل مركب اليزوكينولئني حلقتها الأ�شا�شية، ومثالها قلويدات البابافرين، النار�شيني، الناركوتني Narcotine و

Noscapine يف ثمار اخل�شخا�ض املنوم، والرببرين Berberine املوجود يف جذور نبات الرببري�ض.

�صاد�صاً- جمموعة قلويدات الأندول:
تعد من اأكرب املجموعات وت�شم ما يزيد على 1000 قلويد طبيعي يحوي حلقة الأندول اأو م�شتق من جمموعة الأندول، 
 Harmine املوجودان يف فطر مهماز ال�شيلم، الهارمني Ergometrine والأرجومرتين Ergotamine مثالها الأرجوتامني

 املوجود يف نبات احلرمل.

�صابعاً- جمموعة الفينانرتين:
 Tibaeine التيبائني   ،Codeine الكودائني   ،Morphine املورفني  قلويدات  ومنها  الفينانرتين،  الأ�شا�شية  وحلقتها 

املوجودة يف نبات اخل�شخا�ض املنوم.

ثامناً- جمموعة البورين:
يتكون البورين من اندماج حلقتني اأ�شا�شيتني هما البريمييدين ال�شدا�شية والأميدازول اخلما�شية، ومثالها الكافيني 

Caffeine يف القهوة الثيوبرومني والثيوفيلني يف ال�شاي، وهي القلويدات امل�شتخدمة اأ�شا�شًا كم�رشوبات منبهة.

C22H23NO7C20H18NO4

NarcotineBerberine

C20H18NO4

Harmine

C8H10N4O2

Caffeine

C17H19NO3C18H21NO3

MorphineCodeine
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تا�صعاً- جمموعة قلويدات الرتوبولون:
حلقتها العطرية ال�شباعية غري امل�شبعة ت�شكل احللقة الأ�شا�شية يف تركيب قلويدات هذه املجموعة ومثالها الكول�شي�شني  

.Colchicum automnale يف اللحالح

عا�صرًا- جمموعة القلويدات ال�صتريويدية:
ترتكب قلويدات هذه املجموعة من احللقة ال�شرتويدية، وتوجد عادًة على �شكل جليكوزيدي ، لذا ت�ّشمى قلويدات 

 جليكوزيدية ومثالها ال�شولنني Solanine املوجود يف ثمار البطاطا واأوراقها.

تعد قلويدات البورين والقلويدات ال�شتريويدية من القلويدات الكاذبة.
يبني اجلدول رقم )1( بع�ض الأنواع النباتية واأ�شماء القلويدات التي حتتوي عليها والأجزاء النباتية التي توجد 

فيها وا�شتعمالتها.

C22H25NO6

Colchicine

C45H73NO15

Solanine
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اجلدول 1. بع�س الأنواع النباتية واأ�صماء القلويدات التي حتتوي عليها والأجزاء النباتية التي توجد فيها وا�صتعمالتها

اجلزء 
امل�صتخدم

ال�صم 
العربي

القلويدات الرئي�صـــــــيةالف�صيلــة النباتيـــةال�صـــــــــم العلمي
ال�صــــتخدامات 

العالجيــــــة

الع�شب 
الكامل
Herbe 

ال�شكران 
Hyoscyamus sp.Solanaceae)بنج(

�شكوبولمني، اأتروبني، 
هيو�شيامني

م�ّشكن للمغ�ض، 
يو�ّشع حدقة العني.

Datura sp.Solanaceaeداتورة
�شكوبولمني، اأتروبني، 

هيو�شيامني.
م�ّشكن للمغ�ض، 

يو�ّشع حدقة العني
اليفدرا 
انخفا�ض ال�شغط، اإيفيدرينEphedra sp.Ephedraceae)عادر(

مو�ّشع ق�شبات

الأوراق 
Feuilles

Thea sinensisTheaceaeال�شاي
كافيني، ثيوبرومني، 

ثيوفيلني
منّبه للجهاز الع�شبي 

املركزي

منّبه للجهاز الع�شبي فاتنيCatha edulisCelastraceaeالقات
املركزي

�شت
 احل�شن

 Atropa
belladonaSolanaceae

اأتروبني، هيو�شيامني، 
�شكوبولمني

يو�ّشع حدقة العني، 
م�ّشكن للمغ�ض

الثمار 
Fruits

الفلفل
تابل اأو بهاربيربين، بيبرييدينPiper nigrumPiperaceae الأ�شود

Papaver اخل�شخا�ض
somniferumPapaveraceae

مورفني، كودائني، 
بابافريين

م�ّشكن لالأمل، 
مهّدئ للجهاز الع�شبي

البذور 
Graines

النب
Coffea arabicaRubiaceae العربي

كافيني، ثيوفيلني، 
منّبهثيوبرومني

Theobroma الكاكاو
cocoaSterculiaceae

كافيني، ثيوفيلني، 
منّبهثيوبرومني

القلف 
Ecorce

Punica الرمان
granatumPuniceaeطارد للديدان ال�رشيطية بيليتريين

اأمرا�ض القلب، مالرياكيننيChinchona sp.Rubiaceaeالكينا
الأجزاء 
Colchicum اللحالحالأر�شية

autumnaleLiliaceaeالنقر�ض والتهاب كول�شي�شني
املفا�شل
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 Glycosides اجلليكوزيدات
ت�شكل اجلليكوزيدات جزءًا مهما جدًا من املواد الفّعالة املوجودة يف النباتات الطبية، وهي مركبات نباتية ع�شوية 
تتكون من جزاأين، جزء �شكري ي�ّشمى جليكون Glycon، غالبًا  ما يكّون �شكر العنب )لي�ض له فعالية دوائية(، وجزء 

غري �شكري ي�ّشمى اأجليكون Aglycon اأوجينني genin )وميثل اجلزء الّفعال دوائيًا من اجلليكوزيد(.
تتّحلل اجلليكوزيدات مائيًا بوا�شطة الأحما�ض اأو بفعل اأنزميات خا�شة وينتج عن حتللها اجلزء ال�شكري واجلزيء 

غري ال�شكري ح�شب املعادلة :

  :Aglycon 1 - الأجليكونات
مركبات ع�شوية ن�شيطة فيزيولوجيًا، متفاوتة الرتكيب، قد تكون جليكوزيدات اأوك�شجينية )الدهيدات اأو كيتونات 
اأو كحولت او اأ�شرتات اأو ا�شتريوئيدات( اأو مركبات حتتوي على الآزوت )N( كال�شولنني اأو حتى على الكربيت 

وتدعى ثيوجليكوزيدات اأو جليكوزيدات كربيتية مثل ال�شينالبني وال�شنجرين. 
 :glycone 2 - ال�صكر جليكون

واحد  اأو اأكرثمن ال�شكاكر اأحدها على الأقل �شكر خمتزل. لي�ض لهذا ال�شق اأي تاأثري عالجي. يالحظ يف اجلليكوزيدات 
الأوك�شجينية اأن الرابط بني ال�شق ال�شكري وال�شق غري ال�شكري ينتج عن  اإزالة جزيء من املاء، لذلك فاإن الأجليكون 
لبد اأن يحتوي على جمموعة هيدروك�شيل (OH) على هيئة كحول اأو فينول، بينما يف اجلليكوزيدات الكربيتية فاإن 

الرتباط بني ال�شقني ال�شكري وغري ال�شكري يتم عن طريق روابط من نوع اآخر غري الروابط الأوك�شجينية. 
عمومًا جند اأن تق�شيم اجلليكوزيدات يتعلق بخوا�ض الق�شم الال�شكري )اجلينني(.

توجد اجلليكوزيدات يف خاليا معظم النباتات الراقية، حيث جندها يف العديد من الف�شائل النباتي����ة اأهمها: الزنبقية 
Liliaceae)الثوم، ب�شل العن�شل(، ال�شف�شافية Salicaceae )�شف�شاف(، اخلنازيرية Scrophulariaceae )القمعية(، 

الوردية Rosaceae)اللوز املّر(، ال�شليبية Brassicaceae )اخلردل(، احلما�شية Polygonaceae )احلنطة ال�شوداء(، 
الدفلية Apocynaceae )الدفلة(.

فوائد اجلليكوزيدات واأهميتها بالن�صبة للنبات:
مل يك�شف حتى الآن بو�شوح دور اجلليكوزيدات بالن�شبة للنبات ذاته، ويعتقد باأنها جمرد مركبات و�شطية تظهر 
القمعية  نبات  يف  وا�شحًا  ذلك  ويبدو  النبات،  يف  )الكربوهيدرات(  الغذائية  للمواد  احليوي  التخليق  عملية  اأثناء 

.Digitalis sp، حيث تزيد ن�شبة اجلليكوزيدات زيادة وا�شحة يف النهار اأثناء ن�شاط التمثيل ال�شوئي وتقل لياًل.

1 . تعزى األوان اأزهار بع�ض النباتات لأنواع خمتلفة من اجلليكوزيدات التي متثل عوامل جذب للح�رشات بق�شد 

 .Pollination اإمتام عملية التلقيح
حام�ض  من  التخل�ض  مثل  بالنبات  ال�شارة  ال�شامة  امل��واد  بع�ض  ن�شاط  اإيقاف  على  القدرة  للجليكوزيدات   .  2

الهيدرو�شيانيك على هيئة جليكوزيد �شيانوجيني )الأميجدالني يف اللوز املّر(.
3 . قد يكون تكوين اجلليكوزيدات اإحدى الطرق التي يلجاأ اإليها النبات لتخزين كمية من الغذاء الحتياطي. 

4 . يعتقد باأن اجلليكوزيدات لها دور دفاعي يف الأن�شجة النباتية �شد الكائنات احلية الدقيقة حيث تقوم الأجليكونات 
بدور مطهر )مبيد( وقد حتمي النبات من احل�رشات التي قد ت�شيبه.

5 . ُيعتقد باأن اجلليكوزيدات ت�شهم يف تنظيم احلركة الأ�شموزية لل�شوائل داخل اخلاليا، حيث اأن حتللها وذوبان 
ال�شكر الذي حتويه يف الع�شري اخللوي يعّدل الأ�شموزية.
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الفوائد والتاأثريات الفيزيولوجية للجليكوزيدات :
وتاأثرياتها  فوائدها  القلويدية يف  املركبات  دور  عن  يقل  ول  الأهمية مبكان  من  للجليكوزيدات  العالجي  الدور  ُيّعد 
التابعة  كتلك  الب�رش  من  املاليني  حياة  اإنقاذ  يف  اأ�شهمت  التي  اجلليكوزيدات  من  الكثري  وهناك  الفيزيولوجية. 
مثل  الأن��واع  بع�ض  يف  واملوجودة   Cardiotonic glycosides للقلب  املقوية  اأو  الأ�شتريويدية  اجلليكوزيدات  ملجموعة 
نبات القمعية )ديجتوك�شني( وب�شل العن�شل )�شيالرين(، حيث  تعمل  جمموعة اجلليكوزيدات هذه  على تنظيم  
نب�شات الع�شلة  القلبية. كما ي�شهم اجلليكوزيد الفالفوين امل�شمى روتني  Rutin ب�شكل فّعال يف عالج مر�ض ت�شلب 
ينتج من هرم  الذي قد   ال�شعيفة ومينع نزفها  الدموية  ال�شعريات  arteriosclerosis حيث يقوي جدران  ال�رشايني 
تلك ال�شعريات. ت�شتخدم اجلليكوزيدات الأنرثاكينونية )جليكوزيدات م�شهلة( كملينات طبيعية يف حالة الإم�شاك، 
نذكر منها الباربالوين Barbaloine املوجود يف ال�شرب.Aloe sp، اأوال�شينو�شيد Sennoside املوجودة يف اأوراق وثمار 

.Senna sp. ال�شنامكي
يرجع التاأثري الفيزيولوجي اإىل اجلزء غري ال�شكري يف جزيء اجلليكوزيد، وي�شاعد اجلزء ال�شكري على حمل اجلزء 

غري ال�شكري اإىل املكان الذي يوؤثر فيه من ج�شم الإن�شان. 
ينبغي النتباه اإىل اأن تخزين النباتات غري النظامي غالبًا ما يوؤدي اإىل حتلل اجلليكوزيدات اأنزمييًا، ويفقدها فاعليتها 

وتاأثريها الفيزيولوجي، مما ي�شتدعي قبل تخزينها تثبيتها بغية اإيقاف الن�شاط الأنزميي املحلل لها.
اخلوا�س العامة للجليكوزيدات: 

1 . اجلليكوزيدات مركبات مّرة املذاق، �شلبة، متبلورة اأو غري متبلورة، عدمية اللون وغري قابلة للتطاير. 
الأثري،  الراتنجية( ول تذوب يف  الكحول املخفف )عدا اجلليكوزيدات  اأو  املاء  . تذوب اجلليكوزيدات عمومًا يف   2
وبع�شها يذوب يف املذيبات الع�شوية )كلوروفورم، اأ�شيتون(، لذا توجد اأغلب امل�ش�����تح�رشات ال�شيدلنية الد�شتورية 

املحتوية على جليكوزيدات على هيئة خال�شات �شائلة مّرة الطعم. 
لتلك  النبات يف خاليا جماورة  داخل  التي توجد  املتخ�ش�شة  الأنزميات  بفعل  النبات  تتحلل اجلليكوزيدات يف   .  3

املحتوية على اجلليكوزيدات، وعند طحن النبات يختلط الأنزمي مع اجلليكوزيد ويتحلل املركب. 
عمومًا فاإن النبات الذي يحتوي على نوع معني من اجلليكوزيدات يوجد يف خالياه  الأنزمي املنا�شب الذي يقوم باإمتام 

عملية التحلل املائي لهذا النوع من اجلليكوزيدات.
4 . توجد اجلليكوزيدات على �شكلني تبعًا لطريقة ارتباط اجلزء ال�شكري باجلزء غري ال�شكري، فهي اإما على �شكل 
اأنزمي  بوا�شطة  )تتحلل  بيتا جليكوزيد  �شكل  على  اأو   )Maltase املالتاز  اأنزمي  بوا�شطة  )تتحلل  األفا جليكوزيد 
الإميول�شني Emulsin(، وقد وجد اأن الغالبية العظمى من اجلليكوزيدات الطبيعية املوجودة يف النباتات توجد 

على �شكل بيتا فقط.
تق�صيم اجلليكوزيدات:

ُتّق�شم اجلليكوزيدات تبعًا لطبيعة ال�شكر املوجود يف اجلليكوزيد اأو على اأ�شا�ض الرتكيب الكيميائي للجزء غري ال�شكري 
)الأجليكون( الناجت من حتلل اجلليكوزيد، علمًا اأن الطريقة الثانية هي الأكرث ا�شتخدامًا يف تق�شيم اجلليكوزيدات : 

1 .  اجلليكوزيدات ال�شتريويدية. 
2 .  اجلليكوزيدات الفينولية وتق�شم اإىل حتت املجاميع التالية:

• اجلليكو�شيدات الفينولية )كحولية( الب�شيطة.
• اجلليكو�شيدات الأنرثاكينونية.

• اجلليكو�شيدات الفالفونية.
• اجلليكو�شيدات الكومارينية. 
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3 . اجلليكوزيدات ال�شابونية.
4 . اجلليكوزيدات الكربيتية.

5 . اجلليكوزيدات ال�شيانيدية.
:Steroidal glycosides اأوًل- اجلليكوزيدات ال�صتريويدية

 (Scilliroside)   Liliaceae مركبات قليلة النت�شار يف اململكة النباتية، ُت�شادف  يف بع�ض الف�شائل النباتية مثل الزنبقية
واخلنازيرية Scrophulariaceae (Digoxin)، تّعد هذه املجموعة من اأهم املجموعات اجلليكوزيدية الطبيعية من الناحية 

الطبية نظرًا خلوا�شها كمقويات قلبية (cardiac glycosides)، اإ�شافة ملفعول معظمها املّدر للبول.

:Phenolic glycosides ثانياً- اجلليكوزيدات الفينولية
النباتية  الأع�شاء  من  العديد  يف  توجد  النباتية،  اململكة  يف  النت�شار  وا�شعة  اجلليكوزيدية  املجموعات  من  واحدة 

)بذور، قلف، خ�شب(. تق�شم اجلليكوزيدات الفينولية كيميائيًا اإىل حتت املجاميع التالية: 
 :Alcohol glycosides اجلليكوزيدات الكحولية

اأجليكونات  منتجة  مائيًا  املجموعة  هذه  جليكوزيدات  تتحلل 
  Salicin ال�شالي�ش����ني  جليكوزيد  ومثالها  ب�شيطة  فينولي����ة 

املوجود يف قلف ال�شف�شاف. 

 :Anthraquinone glycosides اجلليكوزيدات الأنرثاكينونية
اأو م�شهل توؤثر يف الع�شالت املل�شاء يف القولون، يرتكب اجلزء غري ال�شكري من مركب  مركبات ذات تاأثري مّلني 

الأنرثاكينون حيث يرتبط هو اأو م�شتقاته بال�شكريات مكونًا جليكوزيد. 
 ،Aloe sp.املوجود  يف نبات ال�شرب  Aloin الألوين  النباتية املحتوية على جليكوزيدات انرثاكينونية:  اأ�شهرالأنواع 
تلك  يف  توجد  قد  الراوند.  يف   Emodin الإميودين  ال�ش���نا،  نبات  اأوراق  يف  املوجودان    Sennoside a،b ال�شينوزيد 
الأنواع اأحيانًا مركبات انرثاكينونية ّحرة )غري جليكوزيدية( لي�شت مرتبطة بال�ش��كر كما يف مركب األو- اإميودين 

 aloe-emodin، والتي تتمتع بتاأثري م�شهل وت�ّشبب بع�ض الآلم املعوية امل�شحوبة بتقل�شات ومغ�ض �شديد. 

C32H44O12 C41H64O14

Digoxin (القمعية)Scilliroside )ب�شل العن�شل(

C13H18O7

Salicin

 C21H22O9

 Aloin
C42H38O20

Sennoside a

C15H10O5

Emodin
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 : Flavonoid glycosides اجلليكوزيدات الفالفونوئيدية
من اأكرب املجموعات الفينولية املنت�رشة طبيعيًا يف اململكة النباتية، توجد  ب�شكل ذائب يف حملول الفجوات اخللوي، 

من اأمثلتها املواد امللونة )�شفراء، حمراء، زرقاء( املوجودة يف بتالت الأزهار وق�شور بع�ض ثمار احلم�شيات. 
مركب  وهو  وم�شتقاته،   Flavonoid الفالفونوئيد  مركب  من  اأ�شا�شًا  املجموعة  هذه  يف  الال�شكري  اجل��زء  يتكون 
يف  املوجودة  املّلونة  امل��واد  معظم  يعطي  ال��ذي   Chromone كرومون  با�شم  املعروف   Benzopyrone البنزوبريون 

النباتات اإن مل يكن كلها.
ت�شتخدم اجليلكوزيدات الفالفونية طبيًا يف عدة جمالت فهي مقوية جلدر خاليا ال�شعريات الدموية كما يف حالة 

.Hesperidin والهي�شبرييدين  Rutin الروتني

 

 :Coumarin glycosides اجلليكوزيدات الكومارينية
م�شتقات الكومارين وجليكوزيداته، مركبات �شديدة القرابة بحم�ض القرفة Cinnamic acid قيمتها الطبية حمدودة 
وت�شتخدم ب�شكل رئي�ض لإك�شاب الطعم والنكهة يف التبوغ وغريها، كما ت�شتخدم كمبيدات للقوار�ض حيث ت�ّشبب 

.Galium odoratum املوجود يف نبات اللزيق Coumarin زيادة �شيولة الدم ومتنع جتّلطه، ومثالها مركب الكومارين

:Saponin  glycosides ثالثاً- اجلليكوزيدات ال�صابونية
باأنها مواد �شلبة غري متبلورة تذوب يف املاء  النباتية، تتميز  جمموعة معقدة الرتكيب وا�شعة النت�شار يف اململكة 
للمحاليل  ال�شطحي  التوتر  من  تقّلل  حيث  دهنية  مب��ادة  مزجها  عند  م�شتحلبًا  وت�شكل  �شابونية،  رغ��وة  حمدثة 
املائية، مما ّعزز ا�شتخدامها يف الكثري من امل�شتح�رشات ال�شيدلنية واأدوات التجميل كمادة مثّبتة للم�شتحلبات. 
ال�شابونيات مركبات �شامة اإذا ما اأخذت عن طريق الفم اأو حقنت يف  العروق الدموية، نظرًا لكونها  تزيل غ�شاء 

الكريات احلمراء وت�شبب خروج الهيموغلوبني. وتق�شم اجلليكوزيدات ال�شابونية اإىل :
املركبات ال�صابونية ال�صتريويدية  steroidal saponins: توجد ب�شكل رئي�ض يف نباتات �شف اأحاديات الفلقة، من 

C9H6O2

    Benzopyrone (Chromone)

C27H30O16C28H34O15

 Rutin (rutoside = quercetin rutinoside)Hesperidin

C9H6O2

Coumarin
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 Smilax sp. والف�شاغ  Asparagus sp. املوجود يف اأنواع الهليون  Sarsasapogenin  اأمثلتها ال�شار�شا�شابوجينني
وامل�شتخدم  كمادة اأولية يف حت�شري مركبات الكورتيزون والهرمونات اجلن�شية (progesterone) واإنتاجها من اأ�شل 

نباتي رخي�ض بدًل من ا�شتخال�شها من اأ�شل حيواين باهظ التكاليف.
ومثالها  الفلقة  ثنائيات  �شف  نباتات  يف  ع��ادًة  توجد   :triterpenoidal saponins الرتبني  ثالثية  �صابونيات 

اجللي�شرييزين Glycyrrhizin يف جذر نبات عرق ال�شو�ض.

:Thio - glycosides رابعاً- اجلليكوزيدات الكربيتية
تتميز باحتوائها على جذر الكربيت اأو اأحد اأمالحه يف اجلزء غري ال�شكري )اأجليكون -S- �شكر(، جندها غالبًا يف 
 Sinalbin وال�شينالبني Singrin من اأمثلتها ال�شنجرين ،Brassicaceae بذور معظم الأنواع التابعة للف�شيلة ال�شليبية
املوجودان يف كل من اخلردل الأ�شود والأبي�ض على التوايل. تتحلل هذه اجلليكوزيدات مائيًا بوجود اأنزمي املريو�شني 

. Allyl isothiocyanate منتجًة مركبات كربيتية طيارة كالأليل اإيزو ثيو�شيانات

:Cyanogenetic glycosides خام�صاً - اجلليكوزيدات ال�صيانيدية
 hydrocyanic acid الهيدرو�شيانيك  حام�ض  مائيًا  حتللها  عند  تنتج  باأنها  اجلليكوزيدات  من  املجموعة  هذه  تتميز 
 ،Linum sp. ال�شام كاأحد نواجت التحلل، من اأمثلتها املعروفة جليكوزيد  اللينامارين املوجود  يف بذور نبات الكتان

والميجدالني املوجود يف ثمار اللوز املّر.

يبني اجلدول رقم)2( املجموعات اجلليكوزيدية الرئي�شة واجلليكوزيدات التابعة لها والنباتات املحتوية عليها.

C27H44O3C42H62O16

SarsasapogeninGlycyrrhizic Acid

C14H19NO10S2C4H5NS

SinalbinAllyl isothiocyanate

C20H27NO11C10H17NO6

AmygdalinLinamarin
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اجلدول 2. املجموعات اجلليكوزيدية الرئي�صة واجلليكوزيدات التابعة لها والنباتات املحتوية عليها

النباتات املحتوية عليهااأهم اجلليكوزيداتجمموعة اجلليكوزيدات

اأوراق القمعية )الديجتال�ض(ديجيتوك�شني ، جيتوك�شنياجلليكوزيدات ال�شتريودية
ب�شل العن�شل�شيالرين اآ ، ب

اجلليكوزيدات النرثاكينونية
ال�شربالوين

ال�شنامكي�شينوزيد اآ ،ب - الألو اإمودين
رواندالإميودين 

احلنطة ال�شوداءروتنياجلليكوزيدات الفالفونوئيدية
ق�شور املوالح )احلم�شيات(هي�شربيدين

اخلردل الأ�شود�شنجريناجلليكوزيدات الكربيتية
اخلردل الأبي�ض�شينالبني

جذر العرق�شو�ضجلي�شرييزيناجلليكوزيدات ال�شابونية

ال�شف�شاف، احلور )قلف(�شالي�شنياجلليكوزيدات الكحولية الب�شيطة
حور )قلف(حورين

اللوز املّراأميجدالنياجلليكوزيدات ال�شيانيدية
بذور الكتانلينامارين
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Volatile oils الزيوت الطيارة

عرف الإن�شان الآثار الإيجابية للزيوت الطيارة منذ اآلف ال�شنني، واأ�شبح العالج العطري Aromatherapy �شائعًا يف 
الوقت الراهن بعد اأن تو�شل العلماء اإىل فهم اأعمق لآلية عمل الروائح العطرية، بدءًا من خاليا الإح�شا�ض املوجودة 
يف الأنف وو�شول املعلومات اإىل املناطق الدماغية امل�شوؤولة عن معاجلتها. وقد وجد العلماء لتلك الزيوت العطرية 
خ�شائ�ض كثرية اأقلها خوا�شها املطهرة، املهدئة لالأع�شاب، وقد حُتقق اأثرًا وقائيًا م�شادًا لالأك�شدة يحمي خاليا 
اجل�شم من حدوث اأنواع معينة من التلف اخللوي الناجت عن جزيئات ال�شوارد احلرة ال�شارة املت�شكلة غالبًا ب�شبب 

عاداتنا الغذائية .
قد ي�شاأل اأحدنا عن ماهية هذه الزيوت ذات الرائحة اجلميلة الفواحة التي يجود بها الكثري من الأنواع النباتية 

املنت�رشة يف الطبيعة. 
تّعد الزيوت الطيارة منتجًا من املنتجات الثانوية لالأي�ض الع�شوي النباتي، معظمها مواد �شائلة ونادرًا ما تكون 
يف حالة �شلبة، �ُشّميت بالزيوت الطيارة لأنها تتبخر اأو تتطاير دون اأن تتحلل وهذا ما ميّيزها عن الزيوت الثابتة 

Fixed oils التي ل تتطاير، وتتحلل اإذا عر�شت للتبخري اأو الت�شخني.

aromatic oils، نظرًا لرائحتها العطرية اجلميلة، وهي ل تنحل  يطلق على الزيوت الطيارة ا�شم الزيوت العطرية 
باملاء بل باملذيبات الع�شوية مثل الكلوروفورم والإيتانول والإثري، لذا يطلق عليها ا�شم الزيوت الثريية، ت�شّمى 
اأي�شًا بالزيوت الأ�شا�شية essential oils لأّنها ل تت�شنب نظرًا لأنها ل حتوي �شمن جزيئاتها مركبات جلي�شريينية 

اأو دهنية.
تكون  قد  الإفرازية"،  "بالرتاكيب  تعرف  خا�شة  تخزين  اأماكن  يف  النباتية  الأن�شجة  داخل  الطيارة  الزيوت  توجد 
هذه الرتاكيب خارجية كما يف حالة ال�شعريات الغّدية، اأو داخلية كما يف حالة الغدد، اجليوب، القنوات والتجاويف 

التباعدية الزيتية.
قد تكون كل اأجزاء النبات م�شدرًا للزيت الطيار وقد يرّتكز الزيت يف اأجزاء منه، كاأن يوجد يف الأوراق اأو الأزهار اأو 
الق�شور اأو القلف )اللحاء( اأو البذور اأو اجلذور، قد توجد زيوت خمتلفة الرتكيب الكيميائي ت�شتخرج من الأجزاء 
املختلفة للنبات الواحد كما يف نبات القرفة، حيث يحتوي زيت القلف على ن�شبة كبرية من الدهيد القرفة ون�شبة ل تتجاوز 
10 % من مركب الأوجينول يف حني يحتوي زيت الأوراق على ن�شبة كبرية ت�شل اإىل 70 % من الأوجينول. اأو كما يف زيت 

الربتقال  Orange oil امل�شتخرج من ق�شور ثمار الربتقال، وزيت الزهر Neroli oil امل�شتخرج من اأزهاره.
تق�صيم ودرا�صة الزيوت الطيارة:

1 . التق�شيم املعتمد على اأقاليم اإنتاجها اجلغرافية.
2 . التق�شيم املعتمد على م�شادرها النباتية. 

3 . التق�شيم املعتمد على ا�شتعمالتها. 
4 .  التق�شيم املعتمد على طرق ا�شتخراجها. 

ُيعد الأ�شلوب الأول املعتمد على التق�شيم اجلغرايف اأكرثها �شيوعًا، ذلك اأن الزيوت العطرية النادرة واجليدة تنتج 
عادة يف مناطق واأقاليم بيئية معروفة عامليًا.

يعتمد الأ�شلوب الثاين على حتديد الأنواع والف�شائل النباتية الأكرث �شهرة يف اإنتاج تلك الزيوت الطيارة، ميكننا تاأكيد  
وجود تلك الزيوت يف اأكرث من األفي نوع نباتي تتبع اإىل ما يقارب 80 ف�شيلة نباتية، اإل اأننا نالحظ وجودها بوفرة يف 
 ،Pinaceae ال�شنّوبرية ،Myrtaceae الآ�ّشية ،Asteraceae اأنواع تتبع بع�ض الف�شائل النباتية مثل الف�شيلة املركبة

.Rutaceae ال�شذابّية ،Apiaceae اخليمّية ،Rosaceae الوردّية ،Lamiaceae ال�شفوّية ،Lauraceae الغارّية
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يعتمد  اأ�شلوب تق�شيم الزيوت العطرية على اأ�شا�ض ا�شتعمالتها اإىل :
• جمموعة الزيوت امل�شتخدمة يف الأغرا�ض ال�شيدلنية والطبية كما يف حالة زيوت ثمار العديد من اأنواع الف�شيلة 
اأو كما يف حالة الزيت  الطّيار لنبات الزعرت وا�شتعماله   ، اخليمية التي تتمتع بخوا�ض طاردة للغازات املعوية 

كم�شاد التهاب ومطهر نظرًا خلوا�شه امل�شادة للميكروبات.  
•جمموعة الزيوت امل�شتخدمة يف �شناعة العطور وم�شتح�رشات التجميل واأنواع ال�شابون.

• جمموعة الزيوت امل�شتخدمة يف ال�شناعات الغذائية )حم�شنات نكهة، فتح �شهية، حفظ الأطعمة وامل�رشوبات( ول 
يغفل عن بالنا امكانية ا�شتعمال بع�ض الزيوت العطرية يف اأكرث من جمال من املجالت ال�شابقة.

ويعتمد الأ�شلوب الأخري على التق�شيم تبعًا لطريقة ا�شتخراج الزيت العطري الذي يعني تق�شيم الزيوت العطرية اإىل 
خم�ض جمموعات هي: 

الزيوت امل�شتخرجة بطرق التقطري املختلفة ) التقطري بوجود املاء، التقطري باجلرف البخاري(، الزيوت امل�شتخل�شة 
باملذيبات الع�شوية، الزيوت امل�شتخرجة بطريقة الت�رشب اأو المت�شا�ض يف الدهن Enfleurage ، الزيوت امل�شتخرجة 

بالكب�ض البارد، واأخريا الزيوت امل�شتخرجة بطريقة احللمهة الأنزميية.

اخلوا�س الفيزيائية للزيوت الطيارة:
ُتدر�ض تلك اخلوا�ض بغية التعّرف على الزيوت الطّيارة والتمييز بينها وتقدير نقاوتها.

األوانها اختالفًا كبريًا وذلك تبعًا مل�شدرها وطريقة احل�شول عليها. معظم  - اللون: تختلف الزيوت الطّيارة يف   1
الزيوت �شفافة اللون اأو �شفراء مبي�شة اأو مائلة لالأخ�رش، ونادرًا زرقاء كما يف حالة زيت البابوجن نظرًا لوجود 
مركبات الأزولني والكامااأزولني ، قد تاأخذ  بع�ض الزيوت لونًا اأحمر نتيجة تاأثري فرتة جمع العينة النباتية اأو خللل 

يف عملية التقطري، وعمومًا ي�شبح اللون داكنًا نتيجة طول مدة التقطري والتخزين.
2 -الرائحة: تتمتع الزيوت الطّيارة برائحة عطرية جميلة، ونادرًا ما تكون رائحتها منّفرة اأو غري مرغوبة. وميكن 

للمخت�شني التمييز بني الزيوت العطرية الطيارة من خالل رائحتها حيث اأن لكل زيت عطري رائحته املميزة.
3 - التطاير: تتميز الزيوت العطرية بتطايرها اأو تبخرها يف درجة احلرارة العادية، عدا القليل منها الذي ل يتطاير 

كما يف حالة زيت الليمون لحتوائه على بع�ض املركبات غري املتطايرة، وهذا ميّيزها عن الزيوت الثابتة . 
فيزيائية  تغريات  اإىل حدوث  يوؤدي  والهواء  وال�شوء  والرطوبة  احل��رارة  اإىل  الطيارة  الزيوت  تّعر�ض  اإن  عمومًا 
وكيميائية يف �شفاتها، تتجلى يف ازدياد لزوجتها وتغري لونها وتزنخها نتيجة لأك�شدتها وحتولها اإىل مادة راتنجية 

عدمية الرائحة، الأمر الذي يوؤدي اإىل رداءتها والتقليل من جودتها وخوا�شها وقيمتها. 
4 -الذوبان: ل تذوب الزيوت العطرية يف املاء ) اأو قليلة الذوبان وخا�شة يف املحاليل ال�شكرية(، اإل اأنها تذوب يف 
املذيبات الع�شوية كالكحول 95 % ويف الإيرث، وتذوب بقلة يف حملول الكحول املائي خ�شو�شًا عندما تكون حمتوية ً على 
ن�شبة مرتفعة من الرتبينات.  ُيف�شل املاء املت�رشب مع الزيت اأثناء �شحب الزيت من جهاز التقطري باإ�شافة كربيتات 
اأن املاء ي�شّبب تعكري الزيت، ومن اجلدير ذكره ا�شتعمال خا�ّشية الذوبان يف الكحول  ال�شوديوم الالمائية، ذلك 
كو�شيلة للك�شف عن غ�ض الزيوت العطرية باإ�شافة زيوت نباتية اأخرى، حيث اأن تلك الزيوت امل�شافة ت�ّشبب تقليل 

ذوبان الزيت العطري يف الكحول.
5 -الكثافة الن�صبية: تطفو الزيوت الطّيارة على �شطح املاء نظرًا لقلة كثافتها النوعية مقارنًة بكثافة املاء، عدا َزْيَتي 
مدى  وي��رتاوح  املاء.  كثافة  مع  مقارنًة  العالية  لكثافتهما  نظرًا  املاء  �شطح  ير�شبان حتت  اللذين  والقرنفل  القرفة 

الكثافة جلميع الزيوت الطيارة ما بني 0,8 - 1,17.
امل�شتقطب  ال�شوء  م�شتوى  تدوير  بخا�ّشية  العطرية  الزيوت  تتمتع  الب�رشية(:  )ال�شتدارة  ال�صوئي  -الدوران   6
وحرفه نحو اليمني اأو الي�شار ويحدد ذلك مبقيا�ض خا�ض، وي�شتخدم رقم النحراف ال�شوئي عادًة يف الك�شف على 

نقاوة الزيت.
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فوائد الزيوت الطيارة واأهميتها بالن�صبة للنبات: 
1 - تعمل الإفرازات الزيتية العطرية على جذب احل�رشات مما يوؤدي اإىل رفع ن�شبة الإخ�شاب والعقد. 

بذلك  املحتوية عليها وتقوم  النباتات  ال�شارة عن  اإبعاد احل�رشات واحليوانات  الزيتية على  الإف��رازات  - تعمل   2

بحمايتها منها.
3 - تعمل الزيوت الطّيارة املوجودة يف نباتات املناطق اجلافة على حفظ الرطوبة املختزنة يف النبات، ذلك اأن تبخرها 
واإحاطتها النبات بطبقة من اجلو امل�شبع يخفف من تاأثري اأ�شعة ال�شم�ض املبا�رشة يف النبات، مما يقلل من عملية 

النتح.
4 - تعمل الزيوت الطيارة عمل مادة لحمة لأن�شجة النبات املجروحة، كما تعمل على حماية النبات من الأمرا�ض 

الفطرية والبكتريية والفريو�شية التي قد ت�شيبه.
كيمياء الزيوت الطيارة:

تتكون الزيوت الطيارة من عدٍد كبرٍي جدًا من املركبات الكيميائية الطبيعية الب�شيطة واملعقدة، �شحيح اأن خمتربات 
الأبحاث قد عزلت وتعرفت على الكثري من مكونات هذه الزيوت اإل اأن الكثري منها مل يعرف حتى الآن. 

ق�شمني  اإىل  تق�شيمها  ميكن  التي  املختلفة،  الكيميائية  املركبات  من  مزيج  من  اأ�شا�شًا  الطيارة  الزيوت  ترتكب 
رئي�شني: 

:Oleoptene 1 - اأوليوبتني
اجلزء  تكّون   .(C, H)  n هيدروكربونية  مركبات  من  ويتكون  الطّيار  الزيت  من  ال�شائل  الق�شم، اجلزء  هذا  ُي�شكل 

الأ�شا�شي من الزيت العطري. 
 :Stearoptene 2 - �صتريوبتني

ي�شمل هذا الق�شم جمموعة من املواد ال�شلبة املنت�رشة يف اجلزء ال�شائل من الزيت، وتتكون من مركبات موؤك�شجة 
م�شتقة من الهيدروكربونات املكونة للجزء ال�شائل. 

يعزى التاأثري الطبي للزيت عادًة اإىل املكونات املوؤك�شجة، كما يعزى اإليها الطعم والرائحة التي يتميز بها الزيت، 
ومبا اأنها تذوب بن�شب قليلة يف املاء فهي التي تعطي الطعم والرائحة ملاء الورد مثاًل، وكذلك ع�شري الأنانا�ض الذي 

 .methyl-b-thiopropionic acid تتاأثر نكهته حّلد كبري بوجود اآثار من ال�شرت اليثيلي للمركب
ت�شكل املجموعة املوؤك�شجة عادًة جزءًا كبريًا من مكونات الزيت العطري، وقد يكون العك�ض اأي تكون ن�شبة اجلزء 
اأكرث من مكونات الزيت العطري، وي�ّشمى يف هذه احلالة زيت تربيني، كما  اأو   % 90 اإىل  الهيدروكربوين مرتفعة 
هو احلال يف زيت الليمون والربتقال، زيت  الرتبنتني، زيت العرعر الكادي )يحتوي حوايل 85 % هيدروكربونات 
من  معظمها  يف  زيوتها  تتكون  حيث  الدينار  وح�شي�شة  الزجنبيل  زيت  الفلفل،  زيت  �شي�شكوتربينية(،  و  تربينية 

الهيدروكربونات. 
املجموعات الع�صوية املوؤك�صجة: 

اأهمها : الكحولت (R- OH)، ال�شرتات )R- COO- R(، الألدهيدات )R- CHO(، الكيتونات )R= CO= R(، الفينولت 
)R- OH(، الأوك�شيدات والبريوك�شيدات، املواد الكربيتية، الالكتونات.

باملركبات  غنية  اإىل زيوت  فيها  املوجودة  الأك�شوجينية  املجموعات  تلك  ن�شب  اأ�شا�ض  على  العطرية  الزيوت  تق�شم 
الكحولية )نعناع، منثول(، زيوت غنية باملركبات الفينولية )زعرت، تيمول اأو الكارفاكرول(، زيوت غنية باملركبات 

الألدهيدية  )القرفة، األدهيد القرفة(،  زيوت كربيتية )الثوم، الألي�شني(.. وهكذا.
:Hydrocarbons املركبات الهيدروكربونية

 ،)C5H8(n تتكون املركبات الهيدروكربونية من وحدات، كل وحدة ترتكب من 5 ذرات كربون، رمزها الكيميائي
وتدعى ايزوبرين  Isoprene اأو  Methyl-1,3 - butadiene 3،  تتجمع هذه الوحدات مع بع�شها عند تكوين الزيوت 
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الطيارة يف النبات اإما على �شورة مركبات اإليفاتية اأو مركبات عطرية حلقية وعند جتميع الوحدات ينتج املركبات :
 :Terpenes / (C5 H8)2 1 - الرتبينات

10 ذرات كربون وعند اندماجها قد ينتج  اأنها حتوي  مركبات ناجتة من اندماج وحدتني من الإيزوبرين، مبعنى 
 Ocimene املوجود يف زيت ح�شي�شة الدينار، الأو�شيمني Myrcene مركبات  اإليفاتية )�شل�شلة مفتوحة( مثالها املري�شني
املوجود يف زيت الريحان، وقد ينتج من امتزاجها مركبات عطرية حلقية وهي اإما مركبات ذات حلقة واحدة ومثالها 
 Pinene املوجود يف زيت الربتقال والكراوية وال�شبث، اأو مركبات ذات حلقتني ومثالها البينني Limonene الليمونني

.Cymene وال�شيمني ،Phellandrene املوجود يف زيوت ال�شنوبريات، والفيالندرين

 

 :Sesquiterpenes/ (C5 H8)3 2 - ال�صي�صكوتربينات
تتكون من مركبات ناجتة من اندماج ثالث وحدات من الإيزوبرين اأي 15 ذرة كربون، منها الأليفاتي الفارن�شني 
Farnesene املوجود يف زيت ال�شرتونيال، اأو اأحادي احللقة كما يف الزجنيربين Zingiberene املوجود يف زيت الزجنبيل، 

اأو ثنائي احللقة كما يف الكادينني Cadinene املوجود يف زيت الكاد. اأو ثالثية احللقة مثل ال�شدرين Cedrene املوجود 
يف زيت �شجرة الأرز اللبناين . 

:Diterpenes / (C5 H8)4 3 - الديرتبينات
مركبات ناجتة من اندماج اأربع وحدات من الإيزوبرين اأي 20 ذرة كربون، وهي كثرية النت�شار يف الزيوت الطيارة، 

.Camphorene وتتميز الزيوت التي حتوي ديرتبينات بدرجة عالية من اللزوجة، ومثالها مركب الكامفورين
4 - عديد الرتبينات polyterpénes : وتنتج من جتمع العديد من وحدات مركب اليزوبرين.

:Oxygyne compounds املركبات املوؤك�صجة
م�شتقات اأك�شوجينية للمواد الهيدروكربونية واإليها يرجع الطعم ورائحة الزيت الطيار. 

 : (R- OH) alcohols 1 - الكحولت
تتميز ب�شفة عامة بالرائحة اجلميلة مما جعلها ت�شتخدم يف �شناعة العطور، كما اأن بع�شها يتمتع بخوا�ض م�شادة 

 .OL لآلم الأع�شاب. توجد بالطبيعة بحالة حرة اأو متحدة على �شكل اأ�شرتات وهي كالفينولت تنتهي مبقطع
تق�شم امل�شتقات الكحولية يف الزيوت الطيارة اإىل: 

C10H16C10H16

α-ocimene β-myrcene

C10H16C10H16

Limoneneα -pinene
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كحولت اليفاتية: منها الكحولت امل�شبعة ومثالها اليتانول والربوبانول، وتوجد بكميات �شئيلة يف الزيوت العطرية. 
الكحولت غري امل�شبعة ومثالها اجلريانيول Geraniol )زيت الورد، زيت العرت(، لينالول Linalool )زيت الكزبرة، 

الربجموت( ال�شرتونيلول Citronellol ويوجد دائمًا مع اجلريانيول يف زيت الورد والعرت.

 

كحولت عطرية حلقية: توجد حرة اأو يف �شورة اأ�شرتات، منها ما هو اأحادي احللقة ومثالها املنثول Menthol املوجود 
القرفة  وكحول  احل�شالبان،  زيت  يف  املوجود   Borneol البورنيول  ومثالها  احللقة  ثنائي  ومنها  النعناع،  زيت  يف 

Cinnamic alcohol املوجود يف زيت قلف نبات القرفة.

:aldehyds (R- CHO ) 2 - الألدهيدات
    ُتعد األدهيدات املركبات الهيدركربونية اأقل مكونات الزيوت الطيارة ثباتًا، و�رشعان ما تتاأك�شد يف الهواء متحولة 

اإىل م�شتق حم�ض الألدهيد، تنق�شم اإىل :
 (Citral neral=geranial=) زيت ال�شتريونيال، الورد(، ال�شيرتال( Citronellal الدهيدات غري حلقية: ومثالها ال�شرتونيالل

ويوجد يف ح�شي�شة الليمون. 
الدهيدات حلقية: ومثالها الفيالندرال )زيت الكافور(، الدهيد ال�شيناميك Cinnamic aldehyd املوجود يف قلف نبات 

القرفة، الدهيد كموين املوجود يف زيت ثمار الكمون، والبنزالدهيد Benz-aldehyd املوجوديف زيت ثمار اللوز املّر. 

C10H18OC10H18O
LinaloolGeraniol

C10H20O
Citronellol

C10H20OC10H18O
MentholBorneol
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:Cetones ( R= CO= R ) 3 - اخللونات اأوالكيتونات
العطرية قليلة  الزيوت  الثانوية. كميتها يف  الأغوال  الهيدروجني من  الكيتونات مركبات فّعالة جدًا تنتج من نزع 

وت�شتق يف معظمها من الرتبينات، تق�شم عادة اإىل: 
- كيتونات األيفاتية: نادرة يف الزيوت الطيارة، مثالها الهيبتنون  املوجود يف زيت ح�شي�شة الليمون.

- كيتونات حلقية: منها اأحادية احللقة مثل الكارفون Carvone يف زيت الكراوية )50 %( كما يوجد يف زيت ال�شبث 
والنعناع، واملنتون Menthone  املوجود يف النعناع، ومنها ثنائية احللقة مثل الكامفور املوجود يف زيت )الكافور، 

املرميية، القرفة(، والتوجون Thujone  املوجود يف زيت املرميية.

: Phenols (R- OH) 4 - الفينولت
فحوم عطرية حتتوي على جذر هيدروك�شيلي. ل توجد ب�شكل ّحر واإمنا ب�شكل متحد دائمًا، تتميز بالرائحة والنكهة 
)تيمول،  امليكروبات  على  قاتل  تاأثري  من  لها  ملا  كمطهرات  وت�شتعمل  العطور،  مكونات  اأهم  من  وتّعد  القويتني، 

كارفاكرول(، بع�شها له  تاأثري خمدر مو�شعي )اأوجينول( وبع�شها الآخر طارد للريح )اأنيتول(.

C10H18OC10H16O
CitronellalCitral

C9H8OC7H6O
Cinnamic aldehydeBenz-aldehyde

C10H14OC10H18O
CarvoneMenthone

C10H16OC10H16O
α-ThujoneBeta-Thujone
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تق�شم الفينولت عادة اإىل : 
Eugenol يف  الأوجينول  الزعرت،  Carvacrol يف زيت  الكارفاكرول  Thymol ونظريه  التيمول  اأحادية احللقة: ومثالها 
زيت القرنفل والقرفة، �شافيكول Chavicol املوجود يف ثمار الفلفل، والأنيتول Anethol املوجود يف زيت ثمارال�شمرة 

واليان�شون. 

 Apiol الأبيول  ال�شبث،  الكرف�ض،  الطيب،  جوزة  زيت  يف  املوجود   Myristicin املريي�شتي�شني  ومثالها  احللقة:  ثنائية 
املوجود يف زيت ثمار البقدون�ض. تعد مركبات الأنيتول والأبيول واملري�شتي�شني من جمموعة الأثريات الفينولية.

 

 : R- COO- R 5 - ال�صرتات
تن�شاأ الأ�شرتات من احتاد كحول وحم�ض مع فقدان املاء ، وهي اأمالح الأحما�ض الع�شوية، اإن كثريًا من مكونات 
الزيوت العطرية التي يعزى اإليها املفعول الطبي اأو الطعم اأو الرائحة املميزة للزيت هي ا�شرتات لأحما�ض األيفاتية 

اأو ا�شرتات لأحما�ض عطرية. 
من اأمثلة ال�شرتات الليفاتية نذكر: ا�شيتات الليناليل linalyl acetate يف زيت الالفند والربجموت، ا�شيتات اجلريانيول 
benzyl benzoate يف زيت  البنزيل  بنزوات  العطرية جند  الأحما�ض  ا�شرتات  الورد والعطرة. ومن  املوجود يف زيت 
.Tolu balsam وبل�شم تولو Peru balsam التيربوز وامل�شتعمل كمثبت ممتاز يف �شناعة العطور، كما يوجد يف بل�شم بريو

C10H12O2C9H10O
EugenolChavicol

C10H14OC10H14O
ThymolCarvacrol

C11H12OC12H14O4

MyristicinApiol
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6 - الأوك�صيدات وفوق الأوك�صيدات: 
ومثالها املركب ثنائي احللقة ال�شينيول Cineol ( = Eucalyptol ) من الأوك�شيدات املوجودة يف زيت الكافور، واملركب 

فوق الأوك�شيدي ال�شكاريدول Ascaridole   يف زيت الرمرام الطارد للديدان . 

 :lactons 7 - الالكتونات
 Bergaptene والبريجابتني  اخليمية،  الف�شيلة  اأنواع  بع�ض  ثمار   يف  املوجود   Umbelliferone المبيليفرون  ومنها 

املوجود يف ثمار الربجموت.

8 - املركبات الكربيتية: 
املتخ�ش�شة  الأنزميات  بفعل  تتحلل  جليكوزيدات،  �شكل  على  الكربيتية  باملركبات  الطيارة  الزيوت  بع�ض  ترتبط 
بوجود املاء وتنف�شل املادة الكربيتية، مثالها جليكوزيد ال�شنجرين Sinigrin يف بذور اخلردل الأ�شود وال�شينالبني يف 

بذور اخلردل الأبي�ض.

                                                                                                        

C12H20O2C14H12O2

linalyl acetate  benzyl benzoate

C10H18OC10H16O2

 1,8-cineol  ( Eucalyptol )Ascaridole

C9H6O3C12H8O4

UmbelliferoneBergaptene

C10H16NO9S2 -

Sinigrin

                                                                                                           مريو�شني
  Sinigrin                         كربيتات البوتا�شيوم احلام�شية + غلوكوز + اليل ايزوثيوثيانيت
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Resins  الراتنجات اأو الراتينات 

الراتنجات منتجات نباتية فيزيولوجية طبيعية ملزيج كيميائي معقد من الأحما�ض الراتنجية resin  acids والكحولت 
تعرف  كيميائيًا  ُ خاملة  ومركبات  واأ�شرتات   ،resin  phenols الراتنجية  والفينولت   ،resin  alcohols الراتنجية 

بالراتينات  resens. غري ذوابة يف املاء ولكنها تذوب متامًا يف الكحول والكلوروفورم.
 ،heartwood ان�شطارية اأو انحاللية اأو اأحيانا يف قلب اخل�شب cavities اأو اأجواف ducts تفرز الراتنجات يف قنوات
غالبا ما ترتافق مع اأنزميات الأوك�شيداز  enzymes oxidase،  ت�شيل تلقائيا على �شطح القلف وتتجمد عند تعر�شها 
وبل�شم   benzoin البنزوين  مثل  الراتنجات  من  العديد  اأن  يالحظ  اإنتاجها.  زيادة  يف  النبات  وُي�شهم جرح  للهواء، 
التولو ل تت�شكل داخل النبات حتى يتم جتريحه، وهذا يعني اأنها ذات من�شاأ مر�شي origin pathological، لذا كثريًا 

ما ُيعمد اإىل تف�شيد الأ�شجار بغر�ض احل�شول عليها بكميات جتارية.
 resins-oleo يف النبات لوحدها وغالبًا ما تت�ش����ارك مع الزيوت العطرية وتدعى  راتنجات زيتية resins توجد الراتنجات
اأو مع ال�شمغ وتدعى resins-gum. اأو مع الزيت وال�شمغ معًا  resins-gum-oleo ، كما ميكن للراتنجات اأن ترتبط 
مع  ال�شكاكر على هيئة جليكوزيدات، كما يف اأنواع الف�شيلة املحمودية Convolvolaceae، توجد الراتنجات يف عدد 
 Pinaceae ال�شنوبرية   ،Anacardiaceae الأناكاردية   ،Styracaceae الأ�شطركية  منها:  النباتية  الف�شائل  من  قليل 

البور�شريية Burseraceae وغريها.
اأهميتها بالن�صبة للنباتات:

حتمي الراتنجات النباتات املحتوية عليها من التعفن نتيجة ل�شفاتها املطهرة ، كما تعمل على خف�ض كميات املاء 
التي تفقدها الأن�شجة النباتية احلية. 

ا�صتعمالتها :
لها عديد من ال�شتخدامات الطبية والعطرية، عالوة على ا�شتعمالتها يف �شناعة الورني�شات )نظرًا لقابليتها للجفاف 
التدريجي عندما يتبخر ما حتتوي عليه من زيوت( والدهانات )تذاب الراتنجات من ورني�ض اأو لكيه يف مذيبات 
منا�شبة وت�شتعمل للدهان، وعندما يتبخر املذيب والزيت تبقى طبقة رقيقة من الراتنج ل ت�شمح بنفاذ املاء(. تذوب 
الراتنجات يف القلويدات معطيًة �شابونًا )�شفة لها اأهمية �شناعية(، اإ�شافة ل�شتعمالها يف �شناعة البخور وال�شموع 

و�شقل الأوراق.
اأنواعها :

ل ُتق�شم الراتنجات وفق نظام ثابت وغالبًا ما ي�شتعمل ال�شم الواحد للدللة على مواد متباينة للغاية، وكثريًا ما 
ت�ّشمى يف الأو�شاط التجارية �شموغًا، كما ُت�شتعمل األفاظ مثل ورني�ض راتنجي، راتنج �شلب، ورني�ض كحويل، بل�شم، 

راتنجات �شمغية...الخ. 
ُتق�شم الراتنجات كما ذكرنا اأعاله اإىل: راتنجات جامدة resins، راتنجات زيتية resins-oleo، راتنجات �شمغية زيتية  

resins.-gum-oleo

: resins اأوًل- الراتنجات اجلامدة
مركبات غري متطايرة حتتوي على كمية �شئيلة من الزيوت العطرية اإن وجدت اأ�شاًل، وعادة ما تكون �شلبة و�شفافة 
وه�شة، لي�ض لها رائحة اأو طعم خا�ض، ُتعد الراتنجات اجلامدة من اأهم م�شادر الورني�شات نظرًا لحتوائها على 

ن�شبة ب�شيطة من الزيت و�شهولة ذوبانها يف الكحول. من اأنواعها الهامة نذكر: 
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الكهرمان: راتنج جاف �شهل الك�رش لونه اأ�شفر يوجد على �شواطئ بحر قزوين، م�شدره �شنوبر ُمنقر�ض يدعى 
�شنوبر عنرب البلطيق. 

اللكرةاوالالكيه )�صني، يابان(. 
 ،Pistacia lentiscus امل�صطكى: راتنج معروف منذ 400 ق.م، اأف�شل اأنواعه ذلك الناجت عن اأ�شجار البطم الليغا�شي
يفرز امل�شطكى تلقائيًا وتزداد كميته باإزالة �رشائح من القلف في�شيل على �شكل دموع �شفراء. يّح�رش من امل�شطكى 
ورني�ض نا�شع اللون ُي�شتعمل يف حفظ املعادن وال�شور الزيتية واملائية وُي�شتعمل يف الطباعة على احلجر و�شناعة 

العطور ويدخل يف مواد ل�شق الأ�شنان. يّعد امل�شطكى من اأغلى الراتنجات ثمنًا واأجودها نوعية.
:oleo-resins  ثانياً- الراتنجات الزيتية

مواد �شائلة لحتوائها على ن�شبة كبرية من الزيوت العطرية اإ�شافة اإىل الراتنجات وتتميز مبذاق ورائحة خا�شتني 
ومن اأمثلتها الرتبنتينات والبال�شم )بل�شم بريو وبل�شم تولو(.

الرتبنتينات:م�شدرها الوحيد تقريبًا اأ�شجار الف�شيلة املخروطية، وهي �شوائل لزجة ت�شبه ع�شل النحل، رخوة 
وه�شة. ُيفرز الراتنج وُيخّزن يف قنوات بالقرب من طبقة الكامبيوم، ثم ي�شّيل تلقائيًا على �شكل مادة رخوة ل�شقة 
ت�شمى عادة القار. كثريًا ما ُيلجاأ اإىل تف�شيد الأ�شجار للح�شول على خام الرتبنتني التجاري الذي يقّطر ويعطي بعد 

تقطريه زيتًا عطريًا ي�شمى »زيت الرتبنتني« اإ�شافة اإىل »القلفونة«. 
وال�شوفية  القطنية  املن�شوجات  طبع  يف  جمففًا  وي�شتعمل  والورني�ض،  الطالء  �شناعة  يف  الرتبنتني  زيت  ي�شتعمل 

وغريها من ال�شناعات.
القلفونة: مادة �شلبة ه�شة �شهلة ال�شحق ذات رائحة خفيفة، لها اأهمية يف �شناعة ال�شابون والورني�ض والدهان 

والقما�ض امل�شمع و�شمع الأختام وحرب الطباعة ومواد الل�شق واملطاط والبال�شتيك والعقاقري. 
ا�شم  جت��اوزًا  عليها  يطلق   ،styrax  sp.)العبهر( والأ�شطرك   Tolu تولو  وبل�شم   Peru بريو  بل�شم  مثل  البال�صم: 
راتنجات زيتية ذلك اأن ن�شبة الزيت فيها اأقل من الرتبنتينات، حتوي ن�شبًا عاليًة من الأحما�ض البل�شمية العطرية 
aromatic balsamic acids،  تذوب هذه البال�شم جزئيا يف املاء ال�شاخن اإذا احتوت على اأحما�ض حرة ، )كما يف حالة 

benzoic acid وال�شيناميك   cimannic acid العطريني(، بينما تكون الأ�شرتات العطرية  ذوبان اأحما�ض البنزويك 
والراتنجات غري ذوابة. تقطر البال�شم لإنتاج زيوت عطرية، كما تدخل يف �شناعات العطور )مثبتات( اإ�شافة لبع�ض 

ال�شتخدامات الطبية )بل�شم بريو وتولو(.
:oleo-gum-resins ثالثاً- الراتنجات الزيتية ال�صمغية

ومثالها املّر Commiphora myrrha، والّلبان Boswellia scacra، ولهما العديد من ال�شتخدامات يف الطب، ويف �شناعة 
البخور، وحت�شري م�شاحيق الوجه وتثبيت العطور.
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 Tannins  )التانينات )عف�ضات، مركبات دباغية

مركبات معقدة الرتكيب، عديدة الفينول Polyphenols، تنت�رش بكرثة يف اململكة النباتية. اأهم الف�شائل النباتية الغنية 
بالتانينات: البلوطية، الفولية، الوردية وال�شف�شافية.

توجد التانينات ب�شكل رئي�ض يف حلاء النباتات وجذورها واأحيانًا يف الأوراق، وقد توجد يف الثمار غري النا�شجة 
ولكنها تختفي متامًا عند ن�شجها متحولة اإىل اأحما�ض ع�شوية.

فوائد التانينات لالإن�صان :
عرفت التانينات )املواد الدباغية( منذ القدمي، ا�شتعمل م�شطلح "تانني" لأول مرة من قبل �شيغوين Seguin عام 1796م 
للدللة على املواد التي توجد يف اخلال�شات النباتية والقادرة على الحتاد مع بروتينات جلود احليوانات وتر�شيبها 

ومنع تف�شخها )ا�شتخدمت حماليل قلف اأ�شجار ال�شنديان الغنية بالتانينات حلفظ جلود احليوانات ودباغتها(. 
تتمتع بتاأثري قاب�ض وت�شتعمل يف عالج الإ�شهال، اجلروح واحلروق، اإ�شافة ل�شتعمالها كمطهر لل�شطوح امللتهبة. وقد 
بينت الأبحاث تاأثريها الإيجابي كم�شاد اأورام، وت�شتعمل يف عالج الت�شممات الناجتة عن القلويدات، حيث تعمل على 

تر�شيبها والتخل�ض منها. تراجع ا�شتعمالها الداخلي بعد احلرب العاملية الثانية بعد اكت�شاف تاأثريها املوؤذي للكبد. 
ا�شتخدمت حماليل التانينات قدميًا يف �شناعة حرب الكتابة.  

فوائد التانينات للنبات:
ت�شكل التانينات اأحد م�شادر الطاقة التي يحتاجها النبات لإمتام عمليات الأي�ض، تتمتع التانينات بخوا�ض مطهرة 

)فينولت معقدة( تقي النبات من الأمرا�ض البكتريية والفطرية والفريو�شية. 
اخلوا�س الطبيعية والكيميائية للتانينات:

1 - مركبات غري متبلورة، تذوب باملاء والكحول واجللي�رشين ول تذوب يف الإيرث اأو البنزين، وعندما تذوب يف املاء 
تكّون م�شتحلبًا حام�شًا قاب�ض الطعم.

2 - يف املحاليل القلوية متت�ض التانينات الأوك�شجني O2 من اجلو وتتحول اإىل اللون الأ�شود.
3 - تتكون من جتمع عدد قليل من الفينولت الب�شيطة ذات الوزن اجلزيئي املنخف�ض )تانينات كاذبة(، وكلما ازداد 
عدد الفينولت يف التجمع ازداد الوزن اجلزيئي للتانني وازداد تعقيدًا ) يرتاوح الوزن اجلزيئي للتانينات احلقيقية 

من 1000 اإىل 5000 ).
4 - توجد يف النباتات على �شكل خليط من املركبات الفينولية �شعبة الف�شل، وقد يرتبط بع�ض التانينات يف الطبيعة 
مع ال�شكر على �شكل جليكوزيدات، وعند حتللها تنتج مركبات فينولية ب�شيطة )بريجالول، كاتيكول(. يتوقف اللون 
الناجت من اإ�شافة اأمالح احلديد اإىل حماليل التانينات على نوع املركبات الفينولية الناجتة من التحلل وعليه فاإننا 

جند نوعني منها:
 Hcl تانينات البريوجالول: تتميز بتحريرها مركب البريوجالول عند ت�شخينها، وعند غليها بوجود حم�ض كلور املاء
تتحلل جزئيًا معطية حم�ض جاليك gallic acid اأو حم�ض الإيالجيك ellagic acid )ذوابني يف املاء(، كما تعطي اأفراد 

هذه املجموعة لونًا اأزرق عند اإ�شافة حملول احلديديك املتعادل اإليها.
تانينات الكاتيكول: تتميز بتحريرها مركب الكاتيكول عند ت�شخينها، وعند غليها مع حم�ض كلور املاء تتحلل جزئيًا 

. phlobophenes معطية مركبات حمراء تدعى فلوبوفني
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ميكننا اإعادة تق�شيم التانينات ب�شكل اآخر اإىل املجموعات الرئي�شية التالية :
 : )gallotannins الغالوتانينات( hydrolysable tannins 1 - التانينات القابلة للحلمهة

ميكن حلمهتها بوا�شطة الأحما�ض اأو الأنزميات مثل اأنزمي التناز tannase، تت�شكل من العديد من جزيئات الأحما�ض 
الفينولية مثل حم�ض الغاليك gallic acid  وحم�ض هكزا هيدروك�شي دي فينيك  hexahydroxydiphenic acid، وتتحد 
اأنه تانينات البريوجالول  اأ�شتريية مع الغلوكوز. عرف هذا النوع من التانينات يف التق�شيم ال�شابق على  بروابط 

ومن اأمثلتها التانينات املوجودة يف نبات الراوند، الك�شتناء، ق�شور وحلاء الرمان، حلاء البلوط، ويف ال�شماق.

 )proanthocyanidins طليعة الأنتو�شيانيدين( condensed tannins 2 - التانينات املتكثفة
غري حمبة للحلمهة وغري قابلة للحلمهة ب�شهولة اإىل جزيئات اأب�شط كما اأنها ل حتتوي على جزء �شكري، واإنها على 
قرابة من الأ�شبغة الفالفونويدية. تتحول التانينات املتكثفة عند معاجلتها بالأحما�ض اأو بالأنزميات اإىل مركبات 
غري ذوابة حمراء اللون تعرف با�شم الفلوبافينات phlobaphenes. تعطي الفلوبافينات اللون الأحمر املمّيز للعديد 
من العقاقري مثل حلاء الكينا الأحمر، وتعطي بالتقطري اجلاف الكاتيكول catechol ولذلك تدعى بتانينات الكاتيكول 

اآنفة الذكر. ومن اأمثلتها التانينات املوجودة يف اأوراق ال�شاي، ثمارالتوت الربي، وثمارالزعرور الربي.

والتانينات  للحلمهة  القابلة  التانينات  من  املّخلقة  التانينات  جمموعة  على  يطلق  ا�شطالح  املعقدة:  التانينات   -  3
املتكثفة.

4 - التانينات الكاذبة: مركبات ذات وزن جزيئي منخف�ض )حم�ض الغاليك، الكاتيكني، حم�ض الكلوروجينيك( مقارنة 
.Coeffia والقهوة ،Ilex sp. املتة ،Rhum sp. مع التانينات احلقيقية، من اأمثلتها بع�ض تانينات الراوند

C27H24O18

Gallotannin

C31H28O12

Proanthocyanidins

C14H6O8C7H6O5

Ellagic acidGallic acid
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 The Gum ال�ضمغ النباتي 
ال�شمغ مفرزات هالمية تنتجها نباتات خمتلفة نتيجة لتحطم اأو حتلل جدران خاليا الأن�شجة الداخلية من خالل 

عملية ت�ّشمى "الت�ّشمغ" )ال�شمغ يكون خارج اخلاليا(. 
منتجًا  ال�شمغ عمومًا  يّعد   ترميم.  مادة  وكاأنها  النبات  يف  لإح��داث جروح  نتيجة  يتكون  اأو  ال�شمغ طبيعيًا  يفرز 

مر�شيًا ينتج ب�شبب ظروف غري مالئمة مثل اجلفاف، اأو غدق الرتبة عند اللوزيات.
يتاألف ال�شمغ من احتاد حم�ض ع�شوي مع اأمالح غري ع�شوية، يحتوي ال�شمغ على كمية كبرية من ال�شكر، يعطي 
عرب عملية الإماهة �شكاكر خما�شية و�شدا�شية، ي�شابه البكتينات يف خوا�شه من حيث قدرته على الذوبان يف املاء 
املناطق اجلافة  نباتات  ال�شمغ بخا�شة يف  ينت�رش  الإيرث.  اأو  الكحول  وانتفاخه م�شكال كتلة غروانية، ل يذوب يف 
ويّعد اأحد اأ�شكال اختزان املواد الغذائية يف النبات، له ا�شتخدامات عديدة يف  ال�شناعات الغذائية )ت�شنيع الهالم 
وال�شناعية )طباعة،  والإ�شهال(،  والطبية )ل�شق حبوب، عالج اجلروح  والتجميلية )م�شتحلبات(،  واحللوى(، 

جتهيز املن�شوجات، �شقل الورق، مواد دهان(.اأهم الأنواع النباتية املفرزة لل�شمغ نذكر : 
.Astragallus  gummifera شمغ الكثرياء� ،Acacia senegal ال�شمغ العربي

   Mucilages )املواد املخاطية اأو اللعابية )لثاأ
منتجات ا�شتقالب طبيعية تت�شكل �شمن اخلاليا، وميكن اأن متثل مواد تخزين اأو م�شتودع تخزين مائي، اأو اأداة 
اأغلفة البذور )بذر الكتان، بذر نباتات ل�شان  اأو يف  حماية للبذور املنت�شة. توجد يف خاليا ب�رشة الأوراق )�شنا(، 
وحم�ض  ال�شكاكر  من  مزيجًا  باحللمهة  وتعطي  ال�شموغ  مع  كيميائيًا  تت�شابه  )اخلطمية(،  اجلذور  اأو  احلمل(، 
اليورونيك uronic acid  تنحل باملاء معطية حماليل غروية قليلة اللزوجة، يعتربها البع�ض خمدرات النبات الغذائية. 

لها تاأثريات ملينة عند الإن�شان.
  Phyto milk اللنب النباتي

عن  عبارة  غالبًا.  النبات  �شوق  يف  تنت�رش  اإفرازية  قنيات  من  اأو  خاليا  من  يفرز  ال�شفرة،  اإىل  مائل  اأبي�ض  �شائل 
املواد الربوتينية وال�شكرية والد�شمة واملخاطية وال�شمغية والعف�شية وبع�ض  م�شتحلب مائي يحوى مزيجًا من 
البابايا،  نبات  لنب  املورفني،  قلويد  يحوي  الذي  اخل�شخا�ض،  نبات  لنب  اأمثلتها  من  والقلويدات.  املعدنية  الأم��الح 
لالأكل،  �شاحلة  خ�رشاء  ثمارًا  )تعطى   Carica papaya ت�ّشمى  اخل�رشة  دائمة  ا�شتوائية  اأ�شجار  من  امل�شتخرج 

والثمار غري النا�شجة حتوي خمرية papain التي ته�شم الربوتينات(.

Bitter Principles املواد امّلرة
مركبات ّمرة غري متجان�شة، حتوي عنا�رش الكربون والهيدروجني والأوك�شجني وقد حتتوي مركباتها على جزء 

.Asteraceae  املركبة ،Lamiaceae  ال�شفوية ،Apiaceae  شكري، اأهم الف�شائل التي حتويها : اخليمية�
 ُتق�شم املواد املّرة عادة اإىل مركبات ذات طبيعة فينولية ومثالها الهومولون humulone يف نبات ح�ش����ي�ش���ة الدينار 
Humulus lupulus، مركبات فورانوكرومونات ومثالها اخللني Khellin والفيزنادين Visnadine املوجودين يف نبات 

 ،Artemisia sp. يف بع�ض اأنواع ال�شيح Santonin مركبات لكتونية  ومثالها ال�شانتونني ،Ammi visnaga  اخللة البلدية
مركبات كومارينية ومثالها الأمويدين  ammoidin يف نبات اخللة ال�شيطانية Ammi majus  وغريها.

خوا�صها : مركبات بللورية، ل تذوب باملاء،  لكنها تذوب مبعظم املذيبات الع�شوية مثل الكحول  والكلوروفورم.
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C21H24O7C15H18O3

VisnadineSantonin

C21H30O5C14H12O5

HumuloneKhellin
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الف�صل الثــــاين
الف�صائل والأنواع النباتية 
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Acanthus mollis L. 

Acanthaceae الف�صيلة: الأقنتا�شية
الأ�صماء املتداولة: �شفدعة، الأقنتة الرهلة، رجل الدب، �شوك اليهود. 

Eng. Acanthus، Bear's Breeches ، Fr. Acanthe molle :الأ�صماء الأجنبية 

الو�صف النباتي : 
ع�شب مّعمر، طوله 30 - 80 �شم )ميكن اأن ي�شل اإىل 150 �شم مبا يف ذلك طول النورة(. الأوراق قاعدية، طويلة املعالق، 
كبرية جدًا ميكن اأن يقارب طولها مع املعالق نحو 1 م، خ�رشاء قامتة ولمعة، طرية امللم�ض، غري م�شوكة، مف�ش�شة 
اإىل ف�شو�ض م�شتطيلة جيبية  -  م�شننة احلافة. النورة �شنبلة انتهائية طولها 30 - 60 �شم. حتاط كل زهرة بقنابة كبرية 

احلجم، م�شوكة، م�شننة، اأق�رش من الكاأ�ض قلياًل، وقنيبتني اأ�شغر حجمًا لهما �شكل خطي - رحمي. 
الأزهار بي�شاء، م�شوبة بالأرجواين، لطئة، طولها 5 - 6 �شم. الكاأ�ض موؤلفة من 4 �شبالت غري مت�شاوية يف احلجم، 
ب�شنني  والثانية  اأ�شنان  بثالثة  الأوىل  تنتهي  اأع�شابًا،  حتمالن  م�شتطيلتان  وا�شعتان  وال�شفلية  العلوية  ال�شبلتان 
اجلانبيتان  ال�شبلتان  اأما  التويج،  فوق  اخلوذة  ي�شبه  ما  العلوية  ال�شبلة  وت�شكل  البنف�شجي،  باللون  خم�شبتني 
فق�شريتان لهما �شكل مدور اأو بي�شوي مقلوب. تلتحم قطع التويج يف اأنبوب ق�شري ل يلبث اأن ين�شطر لي�شكل �شفة 
واحدة وا�شعة تنتهي بثالثة ف�شو�ض. املذكر 4 اأ�شدية غري مت�شاوية متامًا )�شداتان طويلتان و�شداتان ق�شريتان(، 
يك�شو املئرب اأوبار كثيفة، �شكله ي�شبه فر�شاة الأ�شنان. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض علوي ثنائي احلجريات، ت�شم 
كل حجرية بوي�شتني. الثمرة عليبة، بي�شوية ال�شكل، مل�شاء، جلدية القوام، تتفتح حجرييًا، ت�شم 2 - 4 بذور كبرية، 

�شوداء عند الن�شج. 
الزهار من نهاية الربيع اإىل بداية ال�شيف.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: ينت�رش يف بلدان حو�ض البحر املتو�شط وينت�رش ب�شكل خا�ض يف اجلزء ال�شمايل منه، نادر 
باحلالة الطبيعية.
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من اأنواعه اأي�صاً : الأَقْنَته ال�شورية A.syriacus ومّييز بينهما 
املتو�شط،  �رشق  موطنه  و�شكلها،  الورقة  ق��وام  خالل  من 

وهو ذو قيمة تزيينية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين القدمي لهذه الأنواع 
 akantha من  وامل�شتقة   akanthos اليونانية  الكلمة  من  وهو 
النوع   ا�شم  اأما  ال�شائكة.  القنابات  اإىل  اإملاعًا  �شوكة  مبعنى 

mollis فيعني َغ�ّض اأو طرّي.

النبات  لأوراق  الأنيق  التق�شيم  ذو  املتنا�شق  ال�شكل  اأعطى 
وفن  املعادن  ت�شنيع  يف  فنية جت�شدت  لأفكار  اإلهام  م�شدر 
الّنّحات  ال�شكل  اأَلهم هذا  اليونانيني، وقد  قبل  العمارة من 
الكورنثي  ال��ع��م��ود  ت��اج  زخ��رف��ة  يف  كليماخو�ض  ال��ي��ون��اين 

املعروف يف فّن العمارة. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار، الأوراق واجلذور.
املكونات الكيميائية:

مواد هالمية اأو لعابية mucilage، مواد عف�شية )تانينات(، 
بكتينات، �شكاكر اأهمها الغلوكوز.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُمدر للبول، ُملنّي، ُيفيد مغلي اأوراقه واأزهاره يف عالج التهاب الق�شبات والتهاب املثانة. 

اأوراق وجذور النبات يف عالج اجلروح واحلروق  اأثبتت الدرا�شات فوائد املواد الهالمية والعف�شية املوجودة يف 
واللتهابات اجللدية والتهاب املفا�شل )كمادات(.  

ي�شتعمل مغلي الأزهار كفاحت لل�شهية ومن�شط لإفراز ال�شفراء. 
  A.syriaca ي�شابه النوع املذكور  يف مكوناته وا�شتعمالته النوع

البيئة: 
يف�شل النوع الرتب اللومية العميقة املحمية من الرياح وامل�شم�شة وي�شتطيع حتمل الظّل جزئيًا. ينمو النبات جيدًا 

يف الرتب الطينية الثقيلة اإذا كانت جيدة ال�رشف، ولكنه ل ُيحب الرتب الثقيلة الغدقة. 
oم، ولكن النباتات ال�شغرية ح�شا�شة لل�شقيع. 

يتحّمل النبات البالغ اجلفاف وانخفا�ض درجات احلرارة حتى - 15
ميكن لالأوراق اأن تذبل يف اأيام ال�شيف احلارة عندما يكون النبات حتت اأ�شعة ال�شم�ض املبا�رشة. قد ي�شبح النبات 

غازيًا وي�شعب التخل�ض منه بف�شل جذوره العميقة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاَثر النبات بالبذور التي تنرث يف الربيع يف بيت زجاجي بارد اأو مبا�رشًة يف الأر�ض الدائمة فور ن�شجها. تنبت 
oم. تنقل ال�شتول اإىل الأر�ض الدائمة بعد ظهور الأوراق احلقيقية ويكون 

البذور خالل 3 - 4 ا�شابيع على درجة 10 
النبات بطول حوايل7 - 8 �شم، تتم الزراعة على م�شافة 90 �شم. ميكن كذلك اإكثار النبات ب�شهولة من خالل تق�شيمه 

يف اخلريف، و يف هذه احلالة تزرع النباتات يف الأر�ض الدائمة مبا�رشة. 
ميكن اإكثار النبات بالعقل اجلذرية اأي�شًا. يتم جمع النبات خالل ف�شل اخلريف. 

Acanthus spinosus
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Blepharis ciliaris (L.) B.L. Burtt  
Ruellia ciliaris L.,B.edulis (Forssk.) Pers., B. persica (Burm. fil.) O.Kuntze,

Acanthaceae الف�صيلة: الأقانتا�شية
الأ�صماء املتداولة: كنب، �شوكة الديب ، زعاف  النقيع ، �شوك ال�شب، كحل العجوز، ناغي.

 Eng. Rohida tree ،  Fr. Ruellia :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
ع�شب معمر، طوله 20 - 40 �شم، 
رمادية  ق�شرية  اأوب��ار  يك�شوه 
بكرثة  متفرع  اأج���رد،  �شبه  اأو 
ال�����ش��وق �شلبة.  ال��ق��اع��دة.  م��ن 
م�شتطيلة  ال�����ش��اق��ي��ة  الأوراق 
نهايتها  ت�شتدق  رحم��ي��ة،  اإىل 
يبلغ  معالقًا  لت�شكل  تدريجيًا 
1 �شم، تامة احلافة  طوله نحو 

ت�شقط  اأوراق،   4 من  موؤلفة  دوارات  يف  متو�شعة  تبدو  �شم،   2  -  0.8×  6  -  2 اأبعادها  نحيلة،  �شويكات  حتمل  اأو 
�رشيعًا.  
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جتتمع الأزهار يف �شنابل كثيفة. يدعم الزهرة قنابة وعدة قنيبات. القنابة 3 - 5 �شم، منب�شطة، حتمل 5 اأع�شاب، 
بي�شوية وموؤنفة القمة، تنتهي قمتها ب�شوكة مع وجود 3 - 5 اأ�شفاع من الأ�شواك اجلانبية ل يتجاوز طولها عر�ض 
القنابة. القنيبات 1 - 1.5 �شم. الكاأ�ض غ�شائية جافة، موبرة، م�شتدمية، موؤلفة من 4 ف�شو�ض غري مت�شاوية. التويج 
اإىل ثالثة  - 28 مم، مق�شمة   20 �شفة واح��دة طولها  لي�شكل  ين�شطر  اأن  يلبث  اأنبوب ق�شري جدًا ل  تلتحم بتالته يف 
ف�شو�ض، زرقاء- اأرجوانية، حتمل عروقًا قامتة، تبي�ّض عندما تذبل. املذكر 4 اأ�شدية، ثخينة اخليوط.  الثمرة عليبة، 
اإهليلجية، م�شغوطة، طولها 6 - 7 مم، جرداء، ت�شم بذرتني. يغطي البذور حزمة من الأوبار امللتفة، تنب�شط لحقًا 

وت�شبح لزجة عندما تتبلل.  
الإزهار من اأيار/مايو اإىل كانون الأول/دي�شمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
نبات �شحراوي عربي و�شوداين، ينت�رش يف اجلزء ال�رشقي من اإفريقيا املدارية، يف اململكة العربية ال�شعودية و�شلطنة 

عمان وم�رش حتى الهند وباك�شتان �رشقًا.
التاريخ والرتاث:

ُيعتقد اأن ال�شم العلمي للنبات من اأ�شل يوناين ويعني رمو�ض اأو اأهداب. 
اجلزء امل�صتعمل : 

الثمار، الأوراق ، اجلذور.
املكونات الكيميائية :

يحتوي النبات على قلويدات، فالفونوئيدات )apigenin، naringenin( و�شتريولت وتانينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

ُي�شتعمل النبات ل�شّيما الأوراق �شعبيًا من�شطًا جن�شيًا.
ُت�شتخدم عجينة م�شحوق البذور املحّم�شة، خلوا�شها املطّهرة يف وقف النزيف واندمال اجلروح، معاجلة التهابات 

العني. وُي�شتعمل مغلي اجلذور كمدّر بويل ويف عالج ال�شعال املزمن. 
ُتطحن اجلذور املجففة واملحّم�شة وُت�شتخدم كحاًل للعيون ينفع لقوة النظر.

البيئة: 
ينمو النبات يف ال�شحارى على الرتب املحجرة وال�شخرية. وهو وا�شع النت�شار يف �شحارى الوطن العربي مثل 

اجلزيرة العربية و�شيناء.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر النبات بالبذور التي جُتمع يف ال�شيف واخلريف وتزرع يف الربيع.
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Adiantum capillus – veneris L.
   

Adiantaceae :الف�صيلة
الأ�صماء املتداولة: كزبرة البئر، �شعر الغولة، �شعر فينو�ض، �شعر اجلّن، ع�شبة املاء، بر�شاو�شان.

 Eng. Maidenhair Fern، Fr. Capillaire de Montpellier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�رشخ�ض معّمر بو�شاطة جذامري زاحفة متتد اأفقيًا حتت �شطح الرتبة وتوّلد اأوراقًا �شخمة ندعوها اإفرندة، طولها 
اإىل  اإىل ثالثة مرات  اأجرد، مق�ّشم مرتني  القاعدة، ن�شل الورقة  - 30 �شم، املعالق طويل ونحيل واأ�شود وموبر   5

ف�شو�ض مروحية ال�شكل، متناوبة، حافتها مف�ش�شة ب�شكل غري منتظم، معالقها نحيل جدًا ي�شبه ال�شعر.
جتتمع الأكيا�ض البوغية يف �رشات قرب احلافة العلوية للوريقات وتغطى بانثناء يت�شكل من طرفها وت�شبح بنية 

داكنة اللون عند متام الن�شج. 
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

اأوروبا و�شمايل اأمريكا و تنمو عفويًا يف املناطق الرطبة.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض  Adiantum  من اليونانية  adianthos  وتعني ل يتبّلل ن�شبة اإىل اأوراقه التي ل تتبلل باملاء. �ُشمي 



املركــز العربي - اأك�ســــــاد70                                            

كزبرة البئر نظرًا لنموه قرب الآبار وعلى جدرانها، و�ُشمي �شعر فينو�ض اإملاعًا اإىل نعومة معالق الورقة و�شكل منو 
النبات يف الأ�ش�ض ب�شكل خا�ض. 

للنبات تاريخ طويل يف ال�شتخدام الطبي فقد ا�شتعمل قدمياً لتقوية ب�شيالت ال�شعر وو�شفه دي�شقوريد�ض للربو. 
ا�شتخدمه العرب لعالج اأمرا�ض ال�شدر، و�شنع من اأوراقه �رشاب لل�شعال عرف با�شم Capillaire ا�شتخدم حتى 

القرن التا�شع ع�رش. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق maidenhair مبا فيها اجلذامري واجلذور املجففة.
املكونات الكيميائية:

 .isoquercetin واليزوكور�شيتني rutin حتوي الع�شبة املجففة: مركبات فالفونية ت�شمل الروتني
  .proanthocyanidins ،hydroxycinnamic acid ester :مركبات انتو�شيانية

اإ�شافًة اىل تانينات)حم�ض العف�ض(، مركبات هالمية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ي�شتعمل مغلي كزبرة البئر �شعبيًا كمق�شع، يف احّلد من ال�شعال احلاد والتهاب الق�شبات املزمن والربو واأوجاع 
ال�شدر، كما اأنها مدرة للطمث والبول وتفتت ح�شى الكلى واملثانة.

ا�شتعمل العقار �شابقًا على هيئة رماد كزبرة البئر لتقوية ال�شعر واإطالته .
البيئة:

يعي�ض على اأطراف املياه اجلارية ويف الأماكن الرطبة الظليلة كجدران الآبار واملغارات والكهوف. يتحمل الربودة 
ولكنه ل يتحمل ال�شقيع لفرتة طويلة. يتطلب رطوبة عالية يف الرتبة واجلو، وتربة جيدة ال�رشف. 

يحب املواقع التي تتلقى اإ�شاءة جيدة لكنه ل يتحمل اأ�شعة ال�شم�ض املبا�رشة.  
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالتق�شيم اأوبوا�شطة البثور والأبواغ. تزرع النباتات املق�شمة مع جذامريها يف تربة رطبة غنية بالدبال 
ويف موقع ظليل وتطمر ب�شكل �شطحي يف الرتبة، ثم تروى بالرذاذ. اأما البثور املحتوية على الأبواغ فتنرث على �شطح 
تربة رطبة غنية بالدبال يف موقع ن�شف ظليل يف بداية الربيع ويغطى �شطحها برقائق بال�شتيكية )ُيف�ّشل ال�شوداء(، 

مع ريها بغزارة �شيفًا واإبقاء الرتبة رطبة يف ال�شتاء. يتم الإنبات بعد 6 اأ�شابيع. 
من ال�رشوري مراعاة ال�رشف اجليد ملياه الري. تنقل ال�شتالت ال�شغرية اإىل الأر�ض الدائمة بعد بلوغها العام على 

الأقل.
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Sambucus ebulus L.

 )Caprifoliaceae اخلمانية(  Adoxaceae الف�صيلة: الأدوك�شية
الأ�صماء املتداولة: البيل�شان، خمان �شغري.

Eng. Dwarf elder ، Fr. Hieble :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
الأف���رع  اأك���رث،  اأو  م��رت  اإىل  ارت��ف��اع��ه  ي�شل  معمر  ن��ب��ات 
متخ�شبة، متفرعة وج��رداء، حتمل اأوراق��ًا مركبة موؤلفة 
من 5 - 9 وريقات م�شّننة احلواف، الأزهار عطرية ت�شبه 
التويجات  كبرية،  �شنمة  يف  جتتمع  امل��ّر،  اللوز  رائحتها 
بع�شري  ممتلئة  حممرة  �شوداء  الثمرة  حممرة،  بي�شاء 

اأحمر اللون.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا و�شمايل اإفريقيا وحو�ض البحر املتو�شط واإيران. وُيزرع مب�شاحات كبرية يف اإ�شبانيا.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذا النبات. ترتبط اأنواع اجلن�ض مبجموعة من التقاليد والعادات 
والوقائية  العالجية  ملزاياه  نظرًا  الكاملة"  الطبية  "باخلزانة  غالبًا  يو�شف  وهو  ال�شعبية،  والأق��وال  واحلكايات 
الكثرية، عرفه امل�رشيون القدماء، وكان من الأدوية ال�شائعة لإزالة البلغم يف القرن ال�شابع ع�رش وقد كتب نيقول�ض 

كلبرب عام 1653 اأن مغلي اجلذور ي�شفي ل�شعة الأفعى. 
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، الثمار، الأزهار، اجلذور.
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املكونات الكيميائية:
حتتوي الأوراق على زيت طّيار )زيت البيل�شان(، مركبات ّمرة و�شيانوجينية، خمرية الإميول�شني، �شكاكر.

حتتوي الثمار على زيت طّيار، �شتريولت، فالفونوئيدات،  غليكوزيدات �شيانوجينية cyanogenetic glycosid، بع�ض 
الأغوال الأليفاتية واحلمو�ض الد�شمة غري امل�شبعة.

حتوي الأزهار اآثارًا من زيت طّيار، غليكوزيدات �شيانوجينية، �شكاكر. 
واليزو�ش����ويروزيد   Ebulosid اليبولوزيد  مثل   Iridoidglycoside ايريدوئيدية  غليكوزيدات  على  اجلذور  حتتوي 
غليكوزيدات   ،catechin كاتي�ش������ية  تانينات   ،Inositol اينوزيتول  �ش�����كروز،  طي�����ار،  زيت  من  اآثار   ،Isoswerosid

�ش�����يانوجينية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُت�شتعمل الأوراق والأزهار خلوا�شها املُدّرة واملُلّينة واملُعّرقة.
ُتعد جميع اأجزاء النبات عدا الثمار من امل�شهالت. يتمتع م�شتخل�ض الأوراق بخوا�ض م�شادة للبكترييا.

ُي�شتعمل �شعبيًا يف حالت ال�شت�شقاء ومعاجلة الوزمة والروماتيزم واآلم املفا�شل املزمن  واأمرا�ض الربد والإم�شاك، 
ومقيئًا. 

ا�صتعمالت اأخرى: 
تدخل ثمار البيل�شان ال�شغري يف �شناعة امل�رشوبات.

الأ�صكال ال�صيدلنية: �شاي طبي.
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال: 

يجب جتنب ا�شتعمال ثمار البيل�شان لأنها قد ت�شبب �شّمية خا�شة )الت�شّمم بال�شيانيد(.
ت�شّبب اجلرعات املرتفعة انخفا�شًا يف �شغط الدم، وغثيانًا واإقياًء، واإ�شهاًل مدمى، وطنني الآذان، وازرقاق الوجه، 

و�شداعًا، وفقدان الوعي، وقد حتدث الوفاة. 
البيئة:

ينت�رش البيل�شان يف املناطق املعتدلة والباردة من العامل وينمو بريًا يف الأماكن الدغلية.
ال�صتزراع والنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور. ُتنرث يف الرتبة مبا�رشًة اأو ُتزرع يف امل�شتل ومن ثم ُتنقل الغرا�ض اإىل الأر�ض الدائمة. مُيكن 
كذلك زراعة العقل اجلذرية يف ال�شتاء وحتتاج للري يف ال�شيف يف بداية عمر الغرا�ض. 
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Sambucus nigra L.

.)Caprifoliaceae اخلّمانية(  Adoxaceae الف�صيلة: الأدوك�شية
الأ�صماء املتداولة: البيل�شان الأ�شود، خّمان كبري.

 Eng. Black elder، Fr. Sureau noir :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
يغطيها  خ�رشاء  الفتية  الأغ�شان  ق�رشة  عميقة.  غري  �شطحية  اجل��ذور  م.   6  -  1 ارتفاعها  اأ�شجار(،  )اأو  جنبات 
عدي�شات رمادية اللون، والأغ�شان القدمية بنية فاحتة اإىل رمادية وم�شققة. الأوراق مركبة ري�شية ِوْترية تتاألف من 
3 - 7 وريقات، لونها اأخ�رش كامد على ال�شطح العلوي وخ�رشاء مزرقة على الوجه ال�شفلي. الوريقة بي�شوية اأو 

م�شتطيلة، موؤّنفة القمة، م�شّننة احلافة، جرداء، ل اأََذنّية. 
اأن ي�شل  انتهائية، منت�شبة، م�شطحة ووا�شعة ميكن  �شيمية  - بي�شاء، جتتمع يف نورات  الأزهار عطرة، م�شفرة 
عر�شها اإىل 20 �شم اأو اأكرث، كثيفة الأزهار، متلك 5 اأفرع رئي�شة. الكاأ�ض ق�شرية جدًا، ملتحمة ال�شبالت، خما�شية 
الف�شو�ض. التويج دولبي، خما�شي الف�شو�ض. املذكر 5 اأ�شدية. املاأنث ثالثي الكرابل، املبي�ض �شفلي، امليا�شم لطئة 

عددها ثالثة. الثمرة عنبة، �شوداء - بنف�شجية، حتتوي على ع�شري اأحمر - دموي. البذور 3 - 5، بنية، بي�شوية. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش النبات يف اأوروبا وغربي اآ�شيا، ويزرع يف العديد من مناطق العامل.
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التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذا النبات وا�شم 

النوع nigra تعني اأ�شود اإ�شارًة اإىل اللون الأ�شود لثماره. 
اجلزءامل�صتعمل:

الثمار  املجففة،  اأو  الطازجة  الأوراق  )عطرية(،  املجففة  الأزه��ار 
ف�شل  يف  )تنزع  الأغ�شان  ق�رشة  املجففة،  اأو  الطازجة  النا�شجة 

الربيع دون الفلني(.
املكونات الكيميائية :

الأزهار:
وا�شرتاتها،  د�شمة  اأحما�ض  اأمريين(،  وبيتا  )األفا  التريبني  ثالثية  مركبات  �شتريولت،   ،%  0.3  -  0.1 طيار  زيت 

فالفونوئيدات مثل ال�شرتاغالني astragalin، نيكوتيفلورين nicotiflorin، اإ�شافًة اإىل م�شتقات حم�ض ال�شيناميك. 
الأوراق: 

الربونازين  وان��زمي   cyanogenetic compounds ال�شيان  مولدات  �شتريولت،  تريبني،  ثالثيات  فالفونوئيدات، 
Prunasin وبع�ض الألكانات.

الثمار: 
فالفونوئيدات واأنتو�شيانيدات، زيت طيار وغليكوزيدات �شيانوجينية وب�شكل خا�ض يف البذور مع انزمي الربونازين. 

اأحما�ض ع�شوية، معادن  )بوتا�شيوم، فو�شفور وكال�شيوم(. 
البذور: 

.lectins زيوت د�شمة وليكتينات
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الق�صور: 
مركبات ثالثية التريبني triterpene مثل األفا اأمريين والبيتولني betuline وحم�ض الأورزوليك ursolic acid، الغول 

ال�شرييلي، �شتريولت، مواد دباغية واآثار من زيت طّيار، لكتينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع النبات بخوا�ض م�شاد التهاب، م�شاد بكترييا وفريو�شات، م�شاد لل�شكري. 
تعد اأزهار البيل�شان من امللينات التي تزيد الإفرازات الق�شبية النافعة لل�شدر وت�شتعمل يف حالت ال�شعال،  الربو، 

التهاب الق�شبات، احلمى واأمرا�ض الربد والروماتيزم. 
ي�شتعمل مغلي الثمار املجففة ملينًا، وي�شتعمل �رشاب الثمار الغ�شة م�شكنًا لتوتر الأع�شاب واآلم عرق الن�شا.

ُي�شتعمل اللحاء والأوراق يف عالج الروماتيزم وزيادة الإدرار البويل.
ُي�شتعمل مغلي الأزهار مو�شعيًا على �شكل غ�شول فموية لعالج التهاب احلنجرة واآلم الأ�شنان، اأو على �شكل دهون 

وكمادات لعالج التخر�شات واللتهابات اجللدية، اجلروح واحلروق، وعالج داء ال�شدف.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

يتوفر البيل�شان على �شكل مرهم وحملول مائي للحاء والأوراق، زيت، حماليل، حماليل خمرية. تباع حتت اأ�شماء 
.Elderberry power،  Elder flowers مثل

ا�صتعمالت اأخرى : 
ي�شتعمل ع�شري البيل�شان يف �شبغ ال�شعر ويدخل يف تركيب املراهم املعطرة .

ي�شنع الأولد من ال�شوق املجّوفة للبيل�شان املزامري و األعاب النفخ الأخرى ويف بع�ض الأحيان ي�شّبب البيل�شان عند 
هوؤلء �شّمية �شيانيدية.

التاأثريات اجلانبية، التداخالت واملحاذير: 
مُيكن اأن ي�شبب تناول ثمار اأو اأوراق البيل�شان اإ�شهاًل واإقياًء. 

يجب ا�شتخدام املنتجات احلاوية البيل�شان بحذر ب�شبب احتمال الإ�شابة بال�شمّية ال�شيانيدّية.
يجب عدم تناول الأوراق وال�شاق والأجزاء اخل�رشاء من النبات فهي �شاّمة. كما يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى 

احلامل و املر�شع .
يجب عدم تناول البيل�شان دون طبخ اأبدًا ب�شبب احتمال حدوث ال�شّمية ال�شيانيدية. 

البيئة:
على  الرطبة  احلراجية  الأرا�شي  يف  بريًا  وينمو  العامل  من  والباردة  املعتدلة  املناطق  يف  الأ�شود  البيل�شان  ينت�رش 

�شفاف الأنهار ويف اله�شاب واجلبال وبني اأ�شجار الغابات.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور والعقل اجلذرية. ُتنرث البذور يف الرتبة مبا�رشًة اأو ُتزرع يف امل�شتل ومن ثم ُتنقل الغرا�ض اإىل 
الأر�ض الدائمة. كذلك مُيكن زراعة العقل اجلذرية يف ال�شتاء، وحتتاج للري يف ال�شيف يف بداية عمر الغرا�ض.
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Allium cepa L.
 

 )Liliaceae  الزنبقية(  Alliaceae الف�صيلة: الب�شلية
ال�صماء املتداولة: الب�شل.

Eng. Onion ، Fr. Oignon :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
نبات معمر بو�شاطة اأب�شال تاأخذ اأ�شكاًل متعددة )كروية، بي�شوية اأو م�شتطيلة( وذلك ح�شب ال�شنف. 

ال�شاق منت�شبة وجمّوفة ميكن اأن ت�شل حتى 1 م. الأوراق اأق�رش من �شمراخ النورة، اأنبوبية اأو م�شطحة قلياًل 
وجمّوفة. ينتهي ال�شاق مبحور عدمي الورق scape جمّوف لونه رمادي - اأزرق يحمل يف نهايته النورة.

اأ�شدية تتو�ّشع يف   6 6 تبالت و  3 �شم(، تتاألف من  اأرجوانية طويلة ال�شمراخ )نحو  اإىل  الأزهار بي�شاء خم�رّشة 
دّوارتني وتفوق التبالت يف طولها، وثالث كرابل ملتحمة ت�شكل مبي�شًا ثالثي احلجريات. 

جتتمع الأزهار يف نورة خيمية كروية ال�شكل يحيط بها قبل تفتحها قّناب كبري. الثمرة عليبة ثالثية احلجريات، 
ت�شم بذورًا زاوية �شوداء اللون.
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م�شّطحة  قر�شية  �شاق  من  مكّون  ترابي  ع�شو  الب�صلة: 
باملدخرات،  ممتلئة  حلمية  اأوراق  بقواعد  حماطة  قزمة 

وهذه الأخرية حتاط بدورها باأوراق حر�شفية جافة. 
توّلد ال�ّشاق القر�شية برعمًا انتهائيًا يعطي فيما بعد فارعًا 
هوائيًا، ويتكّون على جزئها ال�شفلي جذور عار�شة ليفّية.

املوطن والنت�صار اجلغرايف:
على  وُي��زرع  الب�شل،  لنبات  الأ�شلي  املوطن  �شورية  ُتعد 
نطاق وا�شع يف كثري من بلدان العامل. وُتعد �شورية وم�رش 

اأكرث الدول العربية اإنتاجًا له .
التاريخ والرتاث:

القدمي  الالتيني  ال�شم  هو   Allium للجن�ض  العلمي  ال�شم 
لهذه الأنواع، والأغلب اأن م�شدره كلمة all وتعني لذع، 
  cepa اأو cep فهو م�شتق من الالتينية cepa اأما ا�شم النوع

وتعني: راأ�ض، ن�شبة اإىل �شكل الب�شلة. 
منذ  املعروفة  والعالجية  الغذائية  النباتات  من  الب�شل 
تاريخ  ويعود  الب�رشية،  احل�شارات  عرفت  وق��د  القدمي 

ر�شوماته اجلدارية اإىل ثالثة اآلف �شنة قبل امليالد.
من  قريبة  مكانة  احتل  اأن��ه  وي��ق��ال  الفراعنة،  ا�شتعمله 
كما  ب��ه،  يق�شمون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  ل��درج��ة  لديهم  التقدي�ض 
وكان  احل�شد،  اأمرا�ض  من  تعويذة  ال�شدر  على  حملوه 
ا�شتعملوه  كما  الأهرامات،  لبناة  الرئي�شية  الأغذية  اأحد 
لعالج الروماتيزم وتن�شيط القلب، ودخل يف تركيب مواد 

التحنيط. 
حيث  اأي�����ش��ًا،  الإغ��ري��ق  ل��دى  رفيعة  مكانة  للب�شل  ك��ان 
من  العديد  لعالج  وو�شفوه  الب�شل  عن  اأطباوؤهم  حتدث 
الدم.  لتنقية  دي�شقوريد�ض  ا�شتخدمه  وق��د  الأم��را���ض، 
العرب  عرف  كذلك  وعالجًا،  طعامًا  ال�شينيون  ا�شتعمله 
"الب�شل  البيطار:  اب��ن  ق��ال  اإذ  الب�شل  فوائد  من  الكثري 
فاحت لل�شهية، ُملطف ُمعط�ض ُملنّي للبطن، واإذا طبخ كان 
اأ�شد اإدرارًا للبول، ويقطع رائحة الب�شل اجلوز امل�شوي 

واجلنب املقلي".
ويذهب  ال�شدد،  "يفتح  اإن���ه:  الب�شل  ع��ن  الأن��ط��اك��ي  ق��ال 
كما  احل�شى"،  ويفتت  واحلي�ض،  البول  وي��در  ال��ريق��ان، 
ن�شح به ابن �شينا لفتح ال�شهية وملعاجلة ال�شعف وهزال 

اجل�شم. 
لُيوجد الب�شل احلايل بريًا، وُيعتقد اأنه ا�شُتزرع يف اإيران 

اأواأفغان�شتان قبل 4 – 6 اآلف �شنة.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد78                                            

اجلزء امل�صتعمل : الب�شلة.
املكونات الكيميائية: 

يحوي الب�شل زيتًا طّيارًا ي�شّم العديد من املركبات الكربيتية امل�شابهة ملركب الأليئني alliins ول�شيما األيل الأليئني، 
كما يحوي مركب thiosulphinate )يتفكك معطيًا مركبات قاتلة للجراثيم(، واألدهيد thiopropionic )امل�شوؤول عن اإدماع 

العيون(.
فالفونوئيدات: quercetine،prostaglandines، �شابونيات ا�شتريويدية، �شكاكر فروكتوزانات 10 - 40 % و�شكاروز، 
بروتني وفيتامني A وC، اإىل جانب   الأمالح املعدنية كال�شوديوم والبوتا�شيوم والكال�شيوم واملغن�شيوم والكوبالت 

والفو�شفور.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يبدي مركب الثيو�شولفينات thiosulphinate خ�شائ�ض قاتلة للبكترييا، كما تقوم مركبات الب�شل املتنوعة بخف�ض 
ن�شب الدهون يف الدم، واحّلد من ت�شلب ال�رشايني وارتفاع �شغط الدم ال�رشياين. وقد اأظهرت الدرا�شات انخفا�ض 

خطر الإ�شابة ب�رشطان املعدة والكول�شرتول وال�شحوم الثالثية بازدياد معدل ا�شتهالك الب�شل.
تخّفف املركبات الكربيتية يف زيت الب�شل الطّيار من جتّمع ال�شفائح الدموية وتبّطئ من تخرّث الدم . 

املخاطية  والأغ�شية  الأنفية  اجليوب  التهابات  الهوائية،  والق�شبات  احلنجرة  التهاب  عالج  يف  الب�شل  ي�شتخدم 
  Bacillus subtilis التنف�شية ويف الق�شاء على البكترييا ال�شارة املوجودة يف اجلهاز  اله�شمي وب�شكل خا�ض بكترييا

. Pseudomonas aeroginosa ، Escherichia coli، Salmonella typhi

ي�شتعمل الب�شل اأو ع�شريه �شعبيًا، يف عالج ال�شعال والربو واخلناق ال�شدري والتهاب اللوزتني، وحّتفيز وظائف 
املرارة الإفرازية يف حالة ال�شطرابات اله�شمية، ولعالج ال�شغط العايل وت�شلب ال�رشايني، وخف�ض ن�شبة ال�شكر 

يف الدم، كما ي�شاعد على التخل�ض من ديدان البطن.
الثاآليل  الكحولية مو�شعيًا، مطهرًا للجروح واحلروق اخلفيفة ويفيد يف عالج  اأو �شبغته  الب�شل  ُي�شتعمل ع�شري 

والدمامل واخلراجات، ف�شاًل عن ا�شتخدامه يف تقوية ال�شعر.
البيئة:

Oم. يتطلب الب�شل كمية 
 26 - 18 يعّد الب�شل من نباتات اخل�شار املتحملة للربودة. درجة احلرارة املثالية لنموه 

الأب�شال. تتحمل  البذور وتكوين املجموع اخل�رشي وت�شكل  اإنبات  الرطوبة يف الرتبة خا�شة يف فرتة  كافية من 
الأب�شال اجلفاف يف مرحلة الن�شج وتوؤخر زيادة الرطوبة ن�شجها. يحتاج الب�شل اإىل تربة خ�شبة مفككة وجيدة 

الحتفاظ بالرطوبة وذلك ل�شعف جمموعه اجلذري. درجة pH املنا�شبة 6 - 7.
O م كي ل تظهر ال�شماريخ الزهرية.

 Oم اأو اأكرث من 26 
ين�شح بتخزين الأب�شال على حرارة اأقل من 2

ال�صتزراع والإنتاجية: 
2X3 م اأو على �شطور  يكاثر النبات بالبذور والأب�شال ال�شغرية )قزح، قنار(. تزرع البذور يف اأحوا�ض اأبعادها 
يف اخلريف. تنبت بذور الب�شل خالل فرتة 10 - 16 يومًا عند الرطوبة واحلرارة املنا�شبتني وتتميز بذور الب�شل 
بانخفا�ض ن�شبة اإنباتها. يكون منو الب�شل يف مراحله الأوىل بطيئًا جدًا فتظهر الورقة احلقيقية الأوىل خالل 10 - 15 
يومًا من الإنبات، وي�شتمر منو الأوراق ببطء حتى ي�شّكل النبات 4 - 5 اأوراق حقيقية وذلك خالل �شهر من ظهور 
البادرات. يبداأ النمو ال�رشيع لالأوراق ويزداد عددها يف مرحلة النمو اخل�رشي ويبداأ منو وت�شكل الب�شلة بانتفاخ 
قواعد الأوراق وت�شخمها. تقلع الب�شالت ال�شغرية لتزرع يف احلقل يف اخلريف اأو الربيع على خطوط مب�شافة  
يف  وجتف  الب�شالت  تت�شخم  حتى  وتع�شيب  وت�شميد  رّي  من  املطلوبة  اخلدمة  عمليات  لها  وتقدم  بينها  �شم   25

الرتبة وتذبل اأوراقها فوق الرتبة، تقلع الأب�شال بعد ذلك وجتفف. يرتاوح اإنتاج الدومن من الب�شل العادي بني 
2 - 3 طن.
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Allium sativum L.   
Alliaceae الف�صيلة: الب�شلية

الأ�صماء املتداولة: الثوم.
Eng. Garlic، Fr. Ail :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب معمر بو�شاطة اأب�شال، طوله 25 - 
70 �شم. ال�شاق الهوائية منت�شبة، �شلبة، 

منت�شفها  حتى  اأوراق�����ًا  حتمل  ممتلئة، 
يحيط  غمد  م��ن  الأوراق  تتاألف  تقريبًا. 
 25  -  4 عر�شه  �رشيطي  ون�شل  بال�شاق 
تنتهي  خ�����ش��ن��ة.  اأو  م��ل�����ش��اء  ح��اف��ت��ه  مم، 
ال�شوق الزهرية بنورة خيمية، تتاألف من 
زهرة مفردة حتيط بها زهريات اأو براعم 
هوائية،  ب�شيالت  تدعى  اللون  بنف�شجية 
تتثبت ب�شمراخ  �شعيف ي�شهل انف�شالها 
ع���ن ال����ن����ورة، وه����ي ق�����ادرة ع��ل��ى النمو 
مبا�رشة اإثر �شقوطها دون اأن متر بحالة 
�شبات. يحيط بالنورة قناب مدّبب القمة. 
الكم ب�شيط يتاألف من 6 تبالت حممرة اأو 
حميطني.  يف  تتو�شع  بي�شاء،  خم�رشة 
املذكر 6 اأ�شدية يف حميطني. الثمرة عليبة 
ثالثية احلجريات. البذور مثلثية. يت�شكل 

يف نهاية ال�شيف اإىل جانب الب�شلة الرئي�شة عدد كبري من الب�شيالت الثانوية 
الب�شلة  يغطي  الثوم"،  ف�شو�ض  اأو  "اأ�شنان  العامة  يدعوها  ال�شكل  مقو�شة 
املركبة والب�شيالت اأوراق حر�شفية جافة لونها اأبي�ض اأو اأبي�ض بنف�شجي، 

ت�شكل غالفًا م�شتمرًا.تتاألف الب�شيلة من �شاق قر�شية بي�شوية ومقّو�شة، مقّنعة بورقة اّدخارية ثخينة، يحيط بها عدد 
من قواعد الأوراق احلر�شفية اجلافة التي ت�شكل غالفًا م�شتمرًا حول القر�ض. توّلد ال�شاق القر�شية برعمًا انتهائيًا 

يعطي لحقًا فارعًا هوائيًا، ويتكون على جزئها ال�شفلي جذور عار�شة ليفية.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

و�شط اآ�شيا وبلدان �رشق املتو�شط. وتنت�رش زراعته يف جميع اأنحاء العامل.
التاريخ والرتاث:

واأقدم  اأهم  من  الثوم  يعّد  تعني مزروع.   sativumالنوع، و لهذا  القدمي  الالتيني  ال�شم  هو  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
الأنواع النباتية امل�شتخدمة طعامًا وعالجًا يف اآن واحد، فقد ُعرفت اأهمية الثوم منذ اأكرث من 5000 �شنة، كان الفراعنة 
يقدمونه قرابني لآلهتهم، كما كانوا يتناولون كمية كبرية من الثوم قبل القيام باأي عمل �شاّق، واعترب اأول اإ�رشاب 
عن العمل يف العامل ب�شبب الثوم، حيث جرى اأثناء بناء هرم خوفو توّقف تقدمي الثوم للعاملني مما اأدى اإىل امتناع 
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بالأمرا�ض  اإ�شابتهم  والقوة، ومينع  اجل�شم  بن�شاط وحيوية  الثوم ميّدهم  باأن  قناعتهم  ب�شبب  العمل  عن  العمال 
والعدوى. عرف الإغريق الثوم اأي�شًا واأعطوه اأهمية كبرية يف طعامهم وعالجهم. �شاعد مزيج الثوم واخلل يف اإنقاذ 

حياة الآلف من وباء الطاعون يف فرن�شا عام 1720 .
اجلزء امل�صتعمل: ف�شو�ض الثوم الغ�شة اأو املجففة ، زيت الف�شو�ض الطيار.

الرتكيب الكيميائي:
حتتوي ف�شو�ض الثوم الطازجة على زيت طيار يتكون ب�شكل رئي�ض من خليط من امل�شتقات الكربيتية الأحادية، 
الرائحة  عدمية  مركبات  وهي   ،(alkylcysteine sulphoxides)  alliins الأليئينات  تدعى  الكربيت  متعددة  اأو  الثنائية 
ت�شم: الأليل األيئني allyl alliin، بروبينيل األيئني propenyl alliin  وميثيل األيئني methyl alliin، تّتحول تلك املركبات عند 
 allicin تقطيع اأو هر�ض الف�شو�ض الغ�شة بوجود اأنزمي الأليناز اإىل مركب غري ثابت ذي رائحة ممّيزة، يدعى األي�شني
)مركب كربيتي م�شوؤول عن رائحة الفم الكريهة( يتّحول بدوره بوجود املاء والهواء اإىل ثنائي كربيت الأليل. كما 
حتوي الف�شو�ض فروكتوزانات )�شكاكر متعددة(، مركبات �شابونية، خمائر، مركبات م�شادة للعفونة نذكر منها 

garlicine، alisine، فيتامينات )A، B1، B2، D(، اأمالح معدنية ومركبات �شبه هرمونية.

اخلوا�س وال�صتخدامات الطبية : 
يتمتع نبات الثوم بالعديد من اخلوا�ض وال�شتعمالت الطبية اأهمها: 

1 .  م�شاد ميكروبي مطهر للمجاري التنف�شية، يحمي من الربد والأنفلونزا ويخفف من اأعرا�شها.
2 . عالج اأمرا�ض الأوعية الدموية وتن�شيط الدورة الدموية، خف�ض �شغط الدم . 

الإ�شابة  الدم، كما يقلل من خطر  الكولي�شرتول وخف�ض �شحوم  التاجية وارتفاع  . احّلد من ت�شلب ال�رشايني   3
باأمرا�ض القلب ويقي من اجللطات. 

يوؤكد العلماء اأن اأف�شل اأنواع الأدوية اخلا�شة باأمرا�ض القلب هي التي يدخل فيها الثوم، وقد اأزيح ال�رّش عن اآلية عمل 
الثوم يف تقوية ع�شلة القلب واحلفاظ عليها، وتتلّخ�ض يف اأن تفّكك مادة الألي�شني ينتج عنه مركبات كربيتية تتفاعل 
مع خاليا الدم احلمراء لتنتج ثاين كربيتيد الهيدروجني الذي ي�شاعد اخلاليا على التوا�شل مع بع�شها ب�شكل اأف�شل 
وين�شط اخلاليا املبطنة لالأوعية الدموية، فيعمل على ارتخائها وات�شاعها مبا ي�شمح بان�شياب الدم ب�شهولة فيها، مما 
يوؤدي اإىل خف�ض �شغط الدم وال�شماح بحمل املزيد من الأوك�شجني اإىل الأع�شاء احليوية يف اجل�شم وتخفيف العبء 

على القلب، كمايرفع الثوم معدل الغلوتاثيون glutathione وهو مركب مقاوم لهرم اخلاليا املبكر.
4 . م�شاد اأك�شدة، يقّلل من خماطر الإ�شابة بال�رشطان )الألي�شني(، من املعلوم اأن الأوك�شجني الفعال كالهيدروك�شيل 
وجذور البريوك�شي peroxy radicals والأك�شجني الأحادي single oxygen مركبات �شديدة ال�ّشمية وتعد من اأهم 
العوامل امل�شببة حلدوث ال�رشطان )خ�شو�شًا �رشطانات املعدة والقولون(، وقد وجد العلماء اأن تناول الثوم 

يعوق ن�شاط اخلاليا ال�رشطانية ومنوها. 
امليكروبات )بكترييا، فطريات،  العديد من  الثوم )الألي�شني( كم�شاد حيوي وا�شع الطيف يق�شي على  . يعمل   5

فريو�شات( والديدان الطفيلية. 
6 . يح�شن من اأداء اخلاليا القاتلة الطبيعية natural killer cells (NK) املهمة يف حت�شني مناعة اجل�شم وحمايته، والتي 

تقوم مبهاجمة اخلاليا ال�رشطانية والفريو�شات وبع�ض اأنواع البكترييا امل�شببة لاللتهابات. 
7 . يتمتع بخوا�ض خاف�شة ل�شكر الدم.

. ثبتت فعالية الثوم مبا يحويه من مركبات كربيتية يف حماية الكبد وعالج �شوء اله�شم وتطهري الأمعاء واإزالة   8
عفونتها، وي�شتعمل م�شحوق الثوم املجفف يف عالج الت�شممات الغذائية التي ت�شببها عدة اأنواع من البكرتيا مثل 
Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa، Bacillus subtilis. واأثبتت التجارب مقدرة 

 . Anthrax امل�شببة لداء اجلمرة اخلبيثة الأنرثاك�ض Bacillus anthracis م�شحوق الثوم على قتل الع�شوية اجلمرية
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.platelet aggregation 9 .للثوم خ�شائ�ض م�شادة لتخرث الدم اأو ترا�ض �شفيحات الدم
ُت�شبب �شفائح الدم التي تدخل يف ت�شكيل اخلرثات الدموية ال�شداع الن�شفي، وعليه فاإن اأكل الثوم يقلل من تاأثري 

هذه ال�شفيحات وبالتايل يّحد من اآلم الراأ�ض اأو ال�شقيقة.  
ي�شتخدم الثوم مو�شعيًا لعالج اجلروح وتطهريها وعالج العديد من الأمرا�ض اجللدية )دمامل، ثعلبة(، ويفيد يف 

معاجلة ت�شاقط ال�شعر. 
مالحظة: 

للح�شول على الفائدة املرجّوة من الثوم ينبغي ا�شتعماله دون طهي اأو ت�شنيع ، ذلك اأنه يفقد الكثري من خوا�شه 
 oم، 

القاتلة للبكترييا عند تعر�شه للحرارة املرتفعة، لذا يتم جتفيفه يف الظل، ثم ي�شحق ويجفف على درجة حرارة 60
ذلك اأن الثوم يحتفظ بخوا�شه امل�شادة للتاأك�شد بعد الطهي و املعاملة باحلرارة العالية لكنه يفقد اخلوا�ض امل�شادة 

للبكترييا وامل�شادة لتخرث الدم بعد معاملته باحلرارة العالية.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

املتح�شل  الطيار  الزيت  املائية،  اخلال�شة  اجلافة،  اخلال�شة  الثوم،  زيت  منقوع  منها  اأ�شكال  بعدة  الثوم  يوجد 
بالتقطري البخاري.

التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتخدام : 
قد ي�ّشكل الثوم خطرًا على �شحة مر�شى الإيدز وحياتهم ب�شبب تعطيله للعالجات املخ�ش�شة لهذا املر�ض حيث 
وجد اأنه يقلل من م�شتويات اأداء دواء "�شاكوينافري" يف الدم اإىل الن�شف. ينبغي احلذر من تناول الثوم املّركز قبيل 
ا�شتعماله مع  ينبغي  ال�شكري، كما ل  العمليات اجلراحية وقبيل حالت املخا�ض وال��ولدة وخا�شة لدى مر�شى 
الأدوية املّميعة للدم )م�شادات التخرث( مثل الهيبارين heparin والأ�شربين. قد ي�شّبب الثوم ع�رش ه�شم، وتهيجًا 
اأو حتا�شي  الإكثار منه  ينبغي حتا�شي  لذا  البويل،  اأوتخري�ض اجلهاز  املعدة والأمعاء،  معويًا م�شحوبًا بحرقة يف 

تناوله من قبل امل�شابني با�شطرابات معوية اأو ق�شور كلوي. قد يوّلد الإكثار من اأكل الثوم  احلكة والبوا�شري.
البيئة:

oم( اإىل 
ُيعّد الثوم من نباتات النهار الطويل املتحّملة للربودة. ُيوؤدي تخزين الثوم يف درجات حرارة منخف�شة )- 13

 م(. يحتاج الثوم اإىل الرطوبة الأر�شية واجلوّية 
o
اخت�شار مو�شم النمو مقارنًة بالتخزين يف حرارة مرتفعة )20 - 25

خالل منوه وخا�شًة خالل فرتة اإنبات الف�شو�ض وفرتة النمو ال�شديد لالأوراق وفرتة تكون الف�شو�ض وال�شماريخ 
الزهرية. يتطلب الثوم وجود تربة خ�شبة مفككة وجتود زراعته يف الأرا�شي اخلفيفة ول تنجح يف الأرا�شي الرملية 

لعدم احتفاظها بالرطوبة الكافية لنمو النباتات.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالف�شو�ض. وُتزرع على خطوط تبعد عن بع�شها حوايل 40 - 50 �شم وم�شافة 10 - 12 �شم بني الف�شو�ض 
املتوفرة. تقّدم عمليات اخلدمة  املاء  ا�شتواء الرتبة وكمية  اأبعادها ح�شب درجة  اأوم�شاكب تختلف  اأحوا�ض  اأو يف 
املطلوبة من ت�شميد وتع�شيب ورّي مع تخفيف الري تدريجيًا ووقفه عند بدء ظهور عالمات الن�شج املتمثلة با�شفرار 

الأوراق وجفاف قمتها وانحنائها على الأر�ض، اإ�شافًة اإىل جفاف الغالف اخلارجي للروؤو�ض. 
تختلف الإنتاجية ح�شب ال�شنف وعمليات اخلدمة املقّدمة للنبات وهي ترتاوح بني 1.2 و 3 طن بالدومن.
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Pistacia atlantica Desf. 
Pistacia mutica Fisch. & C.A.Mey.

 Anacardiaceae الف�صيلة: القلبية
الأ�صماء املتداولة: البطم الأطل�شي.

Eng. Atlantic pistachio، Fr. Pistachier de،Atlas :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة مت�شاقطة الأوراق، طولها 4 - 20 م. الأفرع بّنية اإىل رمادية اللون. الأوراق متناوبة، مركبة ري�شية ِوْترية. 
الوريقات بي�شوية اإىل م�شتطيلة يف �شكلها اخلارجي، معالق الورقة م�شطح. الوريقة  25 - 70×6 - 20 مم، رحمية اأو 
م�شتطيلة، كليلة القمة. الأزهار وحيدة اجلن�ض، والنباتات ثنائية امل�شكن. جتتمع الأزهار الذكرية يف نورات عثكولية، 

طولها 3 - 10 �شم، مرتا�شة الأزهار ت�شبح مرتاخية لحقًا. 



83 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

بقّنابات  الذكرية حُتاط  الأزهار  �شبه لطئة.  الأزهار  �شم.   15 -  8 اأي�شًا، طولها  الأنثوية عنقودية مركبة  النورات 
وقطع ُكّمية ي�شكل جمموعها ُكّمًا زائفًا ُخما�شي الف�شو�ض. 

ُكمًا موؤلفًا من عدة قطع مرتاكبة  الأنثوية ت�شم  الأزهار  اأ�شدية، خيوطها ق�شرية جدًا، وماآبرها طويلة.   5 املذكر 
غ�شائية جافة، املاأنث 2 - 3 مم، املبي�ض وحيد احلجرية، وحيد البوي�شة. 

الثمرة نووية، اأبعادها 5 - 7×5 - 6 مم، بي�شوية مقلوبة اإىل كروية. الغالف الثمري اخلارجي ي�شبح جمعدًا عندما 
يجف، الغالف الثمري الداخلي عظمي. البذور م�شغوطة، الفلقتان كبريتان زيتيتان. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

يف  الكناري  الأو�شط وجزر  ال�رشق  بلدان  اإفريقيا ويف  �شمايل  الأطل�شي طبيعيًا يف  البطم  ينت�رش  توراين.   - اإيراين 
الطبيعي  انت�شاره  اأ�شد مواقع  �شيناء وهو  البطم يف �شحراء  املغرب، كما يوجد يف وادي  الأطل�شي مقابل  املحيط 

جفافًا، كما ي�شادف يف  �شورية والأردن.
التاريخ والرتاث:

لت�شمية هذه  البابلّيون  ا�شتعمله  النهرين حيث  امليالد يف بالد مابني  قبل  الّثاين  الأكاّدية من  الّلغة  ُبْطم من  ال�شم 
" ُبطُمو" وا�شتعملته احل�شارات الأخرى التي توالت على املنطقة يف �رشق املتو�ّشط حتى زمننا  الأ�شجار و�شّموه 
الكلمة  الأرجح من حتريف  على  املنحدرة   Pistake اليونانية  الكلمة  من   Pistacia للجن�ض  العلمي  ال�شم  احلا�رش. 
الفار�شّية " ُف�شُتق" التي ُتطلق خ�ّشي�ّشا على الًنوع P. vera ) اأي البطم احلقيقي( وهو الف�شتق احللبّي امل�شهور، 
الذي يزرع بكرثة لثماره يف حلب. اأما اأ�شم النوع atlantica يعني اأطل�شّي ن�شبة اإىل جبال الطل�ض يف �شمايل اإفريقيا 
حيث يوجد يف احلالة الّطبيعّية وو�شف لأًول مرة ، �شجرة كانت ت�شكل غاباٍت وا�شعًة يف �شمال اأفريقية وال�رشق 

الأو�شط ، وهي الآن يف انح�شار �شديد ب�شبب القطع اجلائر. )نحال 2009(.
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، الثمار، الراتنج الزيتي الذي يفرزه النبات.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد84                                            

املكونات الكيميائية: 
 حتوي الأوراق والثمار والراتنج زيتًا طيارًا ن�شبته 0.2 %- 0.8 % - 32.6 % على التوايل. تتمايز مركبات الزيت
الرتبني اأحادية  الهيدروكربونية  باملركبات  الزيتي غني  الراتنج  الناجت من  الطّيار  فالزيت  تبعًا مل�شدره،   الطيار 

.% 13  β-pinen , % 43  α-pinen 
منها  ال��رتب��ني  وح��ي��دة  اأوك�شجينية  وعلىمركبات   %3.8  α-Pinen يحوي  الثمار  م��ن  ال��ن��اجت  الطّيار  وال��زي��ت 
الأوك�شيجينية  باملركبات  الأوراق فهو غني  الناجت من  الطّيار  الزيت  اأما  اأ�شا�شي.  كمركب   %  21 bornylacetate

 . %20 elemol ،%8.4 eudesmol اأحادية ورباعية الرتبني
حتوي البذور زيتًا ثابتًا ن�شبته 52 % من وزنها اجلاف، يتمّيز بغناه بالأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة 73 % )حم�ض 

.)Fe، P، Mn، Mg، Na( كما حتوي مركبات اآزوتية 27 % واألياف ومعادن ،)الزيت، حم�ض لينوليك
نتيجة منو بع�ض  املت�شخمة  الأ�شجار )الأن�شجة  22 %، ويحتوي قلف  تانينية )دباغية(  الأوراق مركبات  حتوي 

احل�رشات galls( على مركبات تانينية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

ُت�شتخدم الثمار والأوراق يف الطب ال�شعبي م�شادًا لالإ�شهال ومطّهرًا. 
اأظهرت بع�ض البحوث فوائد املُ�شتخل�ض املائي للنبات يف خف�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم. 

ا�صتعمالت اأخرى:
ُتباع الثمار يف الأ�شواق  مادة غذائية حُتّم�ض ومُتّلح وُت�شتهلك كمك�رشات.

للزيت الد�شم امل�شتخرج من البذور العديد من ال�شتخدامات الغذائية. 
التجميل  مراهم  تركيب  يف  يدخل  كما  وال�شابون،  ال�شمع  �شناعة  يف  ال�شجرة  من  ير�شح  الذي  الراتنج  ُي�شتخدم 

واملعاجني واملركبات امل�شتخدمة يف �شناعات اأفالم الت�شوير .
ُت�شتخدم املركبات التانينية املُ�شَتخَرجة من القلف والأوراق يف �شناعة احلرب وال�شباغات ودباغة اجللود.

البيئة: 
ينت�رش البطم طبيعيًا يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة على املنحدرات امل�ش����م�ش����ة وحتى ارتفاع 1500م، ُيقاوم الربد 

واجلفاف.
تتميز ال�شجرة ببطء منوها وحتملها للرتب الفقرية والكل�شية واملحجرة، مع تف�شيلها الأرا�شي اخلفيفة العميقة 

)طميية، رملية( جيدة ال�رشف، معتدلة احلمو�شة واملائلة للجفاف.  
تدرنات  �شكل  على  مت�شخمة  اأن�شجة  يّولد  مما  احل�رشية  الإ�شابات  ببع�ض  اأحيانًا  البطم  و�ش����وق  جذور  ُت�شاب 

 .)galls(
ال�صتزراع والإنتاجية:

نوع ممتاز للت�شجري، �شهل الإكثار ن�شبيًا ومالئم للبيئات اجلافة. ُيكاثر بالبذور والأخالف. يتم اإنتاج الغرا�ض يف 
امل�شتل ثم ُتزرع يف الربيع باملناطق احلراجية مع اإعطائها رّيًا كافيًا عند الغر�ض. 

التلقيح يف �شجرة البطم الأطل�شي خلطي وريحي، وهذا يرّبر وجودها قريبًا من اأ�شجار الف�شتق احللبي P. vera، كما 
ميكن اأن تكون اأ�شاًل تطعم عليه تلك الأ�شجار.

يدخل البطم الأطل�شي يف طور الإنتاج القت�شادي اعتبارًا من عمر 5 - 7 �شنوات، وجُتمع ثماره خالل ف�شل اخلريف 
)اأيلول/�شبتمرب - ت�رشين الأول/اأكتوبر(.
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Pistacia lentiscus L.

Anacardiaceae الف�صيلة: القلبية
الأ�صماء املتداولة: البطم الليغا�شي، البطم العلكي، البطم العد�شي، امل�شطكى، العلك الرومي، �رشو، البطوم. 

Eng. lentisk ، Fr. pistachier lentisque :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبات دائمة اخل�رشة )نادرًا اأ�شجار(، طولها 
1 - 3 م. الأوراق 5 - 10 �شم، دائمة، مركبة ري�شّية 
�شفعّية ت�شّم 2 - 4 اأ�شفاع من الوريقات، حمور 
الورقة املركبة جمنح. الوريقة 3-1.5×1-0.5 
�شم، جلدية القوام، بي�شوية اإىل م�شتطيلة اأو 

اإهليلجية، مدّورة القمة، اأ�شلّية، جرداء.
الذكرية  ال��ن��ورات  اجلن�ض.  وحيدة  الأزه���ار 
الأنثوية  النورات  ومرتا�شة.  �شنبلية  �شبه 
من  الواحدة  تتاألف  حزم  يف  جتتمع  اإبطية، 
الأزه��ار املذكرة  ن��ورات �شبه �شنبلية.   4 -  1

اأ�شدية ومدقة   5 -  4 ال�شمراخ ت�شم  ق�شرية 
اأثرية. الأزهار الأنثوية لطئة، طول الكم نحو 1.5 مم، القلم ق�شري. 
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الثمرة نووية، �شبه كروية، قطرها 3 - 4 مم، حمراء متيل لل�شواد عند الن�شج، �شطحها �شبكي، يعلوها 3 ميا�شم.
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل  ني�شان/اإبريل.

املوطن والنت�صار اجلغرايف:
بلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�شط املتو�شط من جزر الكناري والربتغال حتى ال�رشق الأو�شط وي�شل حتى غربي 
ال�شني. ينت�رش على ارتفاعات ل تزيد عن 300م، يف غابات املناطق ال�شاحلية املعتدلة من �شورية وقرب�ض واليونان 

و�شقلية. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض ورد �شابقًا، اأما ال�شم الوا�شف للنوع lentiscus هو ال�شم اليوناين القدمي لهذا النوع. يعترب البطم 
 .Tertiaire الليغا�شي من الأنواع املمثلة لفلورا ممعنة بالقدم فهو من العنا�رش التي متتد جذورها اإىل الدور الثالث

ا�شُتخرج منه يف املا�شي مادة راتنجية ا�شمها امل�شطكى ل�شنع علكة معروفة حتت ا�شم علك "�شيو" الذي ا�شتخدمه 
الفراعنة لتبيي�ض الأ�شنان. ذكره ابن �شينا با�شم ال�رشو، وهو طيب يدخل يف طيب الن�شاء بحلب، وربه نافع ل�شيالن 

الرطوبة من الفم وقروحه. 
قال عنه ابن البيطار: )اإن م�شاويك ال�رشو طّيبة وكذلك علكه ينفع يف العطر، دهن حبه طارد للرياح البلغمية(.

اجلزء امل�صتعمل : 
ال�شمغ الراتنجي اأو امل�شطكى )mastic )resin، الأوراق، الثمار.

امل�صطكى: ف�شو�ض راتنجية تفرز تلقائيًا ، اأو ا�شطناعيا عرب اإزالة �رشائح من اللحاء اأو بعمل �شقوق طويلة يف جذع 
ال�شجرة والأغ�شان الكبرية، فت�شيل منها ع�شارة راتنجية �شائلة  �شفراء اللون، يبقى جزء منها متعلق بال�شجرة 
على هيئة دموع ه�شة بي�شوية اأو متطاولة ويت�شاقط  الباقي على الأر�ض. ي�شتخرج امل�شطكى ثالث مرات يف العام 
الواحد، املح�شول الأول لونه �شارب اإىل البيا�ض وهو اأجود اأنواع امل�شطكى  واملح�شول الثاين لونه اأ�شفر فاقع 

اأما املح�شول الأخري فيكون رماديًا.
املكونات الكيميائية: 

يتاألف امل�شطكى من خليط من راتنج، وزيت طّيار ومواد مّرة.ي�شكل الراتنج 90 % من اخلليط، اأهم مركباته حم�ض 
.tirucallol ،oleanolic a. ، isomastic a. ،triterpenes mastic acid  امل�شطكى

كاريوفيلني   - myrcene، بيتا  alpha- beta - pinene، مري�شني  - بيتا بينني  % اأهم مركباته: األفا  الزيت الطيار1 - 3 
 .linalool ولينالول ، cardinene وكاردينني ،terpinene وتربينني ،beta - caryophyllene

حتوي الأوراق مركبات فالفونية، تانينات، وزيتًا طّيارًا. وحتوي الثمار زيتًا د�شمًا .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

للفم  م�شتحبة  رائحة  لإعطاء  م�شغًا  ال�شام  بالد  اأهل  وا�شتعمله  ال�شعبي،  الطب  يف  القدمي  منذ  امل�شطكى  ا�شُتعمل 
الأ�شنان، وقطع  بيا�ض  اللثة وحفظ  و�شّد  الكبد وتقوية  اأمرا�ض  املعوية وعالج  والت�شنجات  اله�شم  �شوء  وعالج 

النزيف وعالج الآلم الروماتيزمية والنقر�ض واآلم الأع�شاب.
ت�شتعمل م�شتح�رشات امل�شطكى داخلياً يف عالج التهاب اجليوب والق�شبات وامل�شالك البولية. يتمتع امل�شطكى مبا فيه 
 ،Helicobacter pylori من مواد ّمرة وزيت طّيار بخوا�ض ها�شمة، واقية من قرحة املعدة والأمعاء الناجتة عن بكرتيا
الإ�شهال وال�شيالن املهبلي. ت�شتعمل م�شتح�رشات امل�شطكى مو�شعيًا على �شكل علك  وقاب�شة تفيد يف احّلد من 
والتخفيف من  وال��دوايل  الدم  واحتقان وركود  والبوا�شري  اللثة واجلروح  التهاب  الفم وتعطريه وعالج  لتنظيف 
الثمار يف  املعدية، وي�شتخدم زيت  القرحة  الأوراق �شعبيًا يف عالج  الروماتيزمية واملف�شلية. ي�شتعمل مغلي  الآلم 

عالج ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي والإم�شاك.



87 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

ا�صتعمالت اأخرى :
احللويات  من  كثرية  اأن��واع  لتطييب  حاليًا  ُت�شتعمل  ثمنًا،  واأغ��اله��ا  الراتنجات  اأن��واع  اأج��ود  من  امل�شطكى  ُيعد 

وامل�رشوبات، كما ُت�شتعمل يف �شناعة الُبخور والعطور وم�شتح�رشات التجميل ومواد ل�شق الأ�شنان .
ي�شتخرج من الثمار زيت  د�شم  ي�شتعمل يف �شناعة  اأنواع من ال�شابون عايل اجلودة وحت�شري بع�ض م�شتح�رشات الزينة.

البيئة:
ُي�شادف البطم يف الطوابق البيومناخية ن�شف اجلافة و�شبه الرطبة والرطبة احلارة واملعتدلة واإىل حٍد ما العذبة، 
يف الطابق النبتي املتو�شطي احلراري فهو ل يتحمل ال�شقيع. ينمو على اأنواع خمتلفة من الرتب )طينية، مارنية، 

رملية، كل�شية( ويف�شل الرتب الطينية، كما يقاوم رياح البحر املاحلة والرذاذ البحري. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر النبات بالبذور والأخالف. يتم اإنتاج الغرا�ض يف امل�شتل ثم تزرع يف الربيع باملناطق احلراجية اأو ك�شياج يف 
حفر عمقها حوايل 35 �شم ومب�شافة 2 م بني الغر�شة والأخرى. يتم ري الغرا�ض �شيفًا يف ال�شنة الأوىل من الزراعة.
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Pistacia vera L.

Anacardiaceae الف�صيلة: القلبية
الأ�صماء املتداولة : الف�شتق احللبي.

 Eng. Aleppo pistachio، Fr.Pistachier d' Alep  : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
�ش����جرة �شغرية، مت�ش����اقطة الأوراق، ثنائية امل�ش���كن، 
طولها 3 - 6 م عادة. ال�شاق رمادية، مغطاة بعدي�شات 
�شغرية قا�شية. الأوراق مرّكبة ري�شّية تتاألف من �شفع 
اأو �شفعني من الوريقات يف الأ�شجار املوؤّنثة. الوريقة 
بي�شوية، م�شتديرة القمة، تكون موبرة يف البداية ثم 
ت�شبح جرداء، جلدية القوام. اأوراق الأ�شجار املذكرة 

اأ�شغر يف احلجم واأقل من حيث عدد الوريقات.
الأزهار وحيدة اجلن�ض، تظهر املذكرة غالبًا قبل املوؤنثة 
الكاأ�ض  خمروطية.  ن��ورات  يف  وجتتمع  اأ�شبوع  بنحو 
خيوطها  اأ�شدية   5 امل��ذك��ر  غ��ائ��ب.  التويج  5�شبالت. 

ق�شرية، حرة من الأعلى وملتحمة بقواعدها. 
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3 - 5 �شبالت. القلم ق�شري  الأزهار الأنثوية جتتمع يف عناقيد، واأكرب من الأزهار املذكرة، الكاأ�ض فيها يتاألف من 
ينتهي بثالثة ميا�شم، املبي�ض �شفلي. الثمرة نووية، طولها نحو 2 �شم، م�شتطيلة - موؤنفة. 

يت�شمن جمموعة من الأ�شناف الزراعية التي يختلف بع�شها عن بع�ض ب�شكل رئي�ض مبوا�شفات الثمار )احلجم، 
الت�شقق، اللون، الحتياجات من الربودة ال�شتوية واحلرارة املرتاكمة الالزمة لن�شج الثمار(. 

الإزهار يف اآذار/مار�ض.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

املوطن الأ�شلي للف�شتق هو و�شط اآ�شيا ، حيث ينمو برّيًا يف اإيران، اأفغان�شتان، اأوزبك�شتان والعراق، وانت�رشت 
زراعة الأنواع التجارية من النوع يف مناطق كثرية من جنوبي اأوروبا وبالد ال�شام وبحر قزوين.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض ورد �شابقًا، اأما  ا�شم النوع vera فتعني احلقيقي. 

املكونات الكيميائية: 
يحتوى الف�شتق احللبي على مركبات  م�شادة لالأك�شدة، بروتينات،  ن�شاء،  زيوت، األياف �شليلوزية، ومعادن الفو�شفور 

 .B و A والبوتا�شيوم وال�شوديوم، كما اأنه غنّي بفيتامينّي
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُي�شاعد الف�شتق احللبي على خف�ض ن�شبة الكولي�شرتول الرديء LDL يف الدم والوقاية من اأمرا�ض القلب والأوعية 
ُي�شهم ب�شكٍل كبرٍي يف منع الإ�شابة باأمرا�ض القلب  الدموية ، كما يخف�ض من التهابات اخلاليا ب�شكل ملحوظ ما 

والأوعية الدموية. ا�شُتخدمت بذوره الطازجة اأو املحّم�شة غذاًء منذ وقت طويل.
البيئة:

يعّد الف�شتق احللبي من الأنواع الأليفة لل�شوء، يف�ّشل املناطق التي تتميز ب�شتاء بارد و�شيف طويل حار وجاف. 
تتحمل اأ�شجار الف�شتق فرتات ال�شقيع خالل ف�شلي ال�شتاء والربيع. ينمو يف اأنواع خمتلفة من الأرا�شي، ويجود 

يف الأرا�شي قليلة امللوحة، عالية اخل�شوبة وامل�شامية ، جيدة ال�رشف. 
تنجح زراعته يف مناطق اأمطارها 200 - 400 مم �شنوياً ، على اله�شاب والتالل ذات الأرا�شي ال�شخرية والكل�شية. 

.)pH=8.5 - 7.7( يتحمل الف�شتق درجات عالية من القلوية
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر الف�شتق بالبذور من اأجل احل�شول على اأ�شول للتطعيم عليها اأو للت�شجري يف حني ُيكاثر خ�رشّيًا بوا�شطة 
التطعيم من اأجل الإنتاج الثمري، كما مُيكن اإكثاره بالرتقيد. ُتنّقى البذور من املح�شول اجلديد و ُتن�ّشد عند عدم 

ت�شّقق اأغلفتها ملدة ق�شرية، اأما التي تكون اأغلفتها م�شّققة فُيكتفى بنقعها باملاء ملدة يومني قبل الزراعة. 
تزرع البذور يف امل�شتل على خطوط عر�شها 120�شم، وعلى م�شافات 20 �شم من بع�شها. يتم نقل الغرا�ض اإىل الأر�ض 
الدائمة بعد عام اأو عامني، ويتم التطعيم قبل النقل اأو بعده وذلك بوا�شطة التطعيم بالقلم، كما مُيكن تطعيم ال�شتالت 

بالربعم احللقي اأوالدرعي. تتوقف طريقة الزراعة يف الأر�ض الدائمة على ال�شنف وعلىخ�شوبة الرتبة. 
ل يحتاج الف�شتق للري اإل يف ال�شنوات الأوىل اإذ يروى مرة بال�شهر حتى العام الثالث. ي�شتجيب الف�شتق للت�شميد 
املعتدل بالعنا�رش الأ�شا�شية وخا�شًة الآزوت. يبداأ الإنتاج بعد 8 �شنوات من الزراعة ويزداد تدريجيًا حتى عمر 25 

�شنة وهو من الأنواع املعاومة ب�شكل عام. ُتعطي ال�شجرة الواحدة 15 - 30 كغ من الثمار �شنويًا.
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Rhus coriaria L. 

Anacardiaceae الف�صيلة: القلبية
ْب. الأ�صماء املتداولة: �ّشماق، �ّشماق الدباغني ،�شّماق اخلل، ال�شمخ،  مُتُتم ، َعرْبَ

Eng. Sumach، Fr. Sumac de corroyeurs :الأ�صماء الأجنبية

النباتي: الو�صف 
جنبات اأو اأ�شجار، زغبة، طولها 2 - 5 م. 
الأوراق 10 - 20 �شم، مت�شاقطة، ق�شرية 
املعالق، م�شتطيلة يف �شكلها العام، مركبة 
ري�شية ِوْترية. الوريقات 5 - 7 اأ�شفاع، 
طولها  2 - 4  �شم وعر�شها 0.7 - 2 �شم، 
لطئة، م�شتطيلة اإىل بي�شوية، حادة اأو 
كليلة القمة، م�شننة احلافة، زغبة على 
كال وجهيها. النورة عثكولية، انتهائية 
الأزه���ار.  كثيفة  التو�شع،  اإبطية  اأو 
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الزهرة 3 - 4 مم، وحيدة اجلن�ض اأو خنثوية، خم�رشة - بي�شاء. الكاأ�ض خما�شية الف�شو�ض، موبرة. البتالت خم�ض، 
طولها �شعفا طول الكاأ�ض، بي�شاء، بي�شوية. الأ�شدية خم�ض. الثمرة 4 - 6 مم، كروية - كلوية، بنية، زِغبة وحتمل 

اأي�شًا اأوبارًا غدية. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اإيراين - توراين، متو�شطي، ينت�رش ب�شكل كبري يف �شورية ولبنان والأردن وفل�شطني وتركيا.

اأهم اأنواع  ال�شماق املنت�رشة يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�شط:  
.Rhus tripartita ال�شماق ال�شوكي ،Rhus cotinus L. البق�ض ،Rhus coriaria L.شماق الدباغني�

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض Rhus من اليونانية القدمية »rhous« وهي الت�شمية القدمية لل�شماق، اأما ال�شم الوا�شف للنوع 

coriaria يرجع اإىل ا�شتخدامه يف الدباغة، اإذ اإن الكلمة الالتينية »كوريوم« corium تعني جلد.

اجلزء امل�صتعمل :الثمار، الأوراق.
املكونات الكيميائية:

حتوي الأوراق مركبات فينولية اأهمها: تانينات tannines  ت�شكل 25 - 33 % من الوزن اجلاف، وتتكون من التانني 
فالفونوئيدية:  مركبات  اىل  اإ�شافًة  الغاليك،  حلم�ض  املتيلي  والإي��رت   gallic acid الغاليك  وحم�ض   %  15 بن�شبة 

مريي�شيرتين  myricuitrine وفو�شتني. 
حتوي الثمار على مركبات فينولية اأهمها :

مركبات فالفونوئيدية منها:  myricetin، quercetin، kaempferol. وتانينات tannines اأهمها حم�ض التانيك اأو الغاليك 
ع�شوية  واأحما�ض   cyanidin، peonidin، pelargonidin، petunidin، delphinidin اأنتو�شيانية  ومركبات   gallic acid

organic acids  منها اأحما�ض التفاح والليمون )ماليك، �شيرتيك( اإلخ... 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
تتمتع ثمار ال�شماق مبا حتويه من مركبات فينولية )تانني( بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة  ت�شهم يف حماية الكبد من 

ال�شموم، م�شادة للبكرتيا والفريو�شات . 
يتمتع التانني عمومًا بخوا�ض قاب�شة، مطّهرة وم�ّشادة لاللتهابات، وُي�شتعمل يف عالج التهاب اجلهاز اله�شمي.

بّينت التجارب على فئران التجربة خ�شائ�ض الثمار اخلاف�شة لل�شكر، وامل�شاعدة  يف اإيقاف �شل�ض البول، واأظهرت 
التجارب على الأرانب تاأثري ُم�شتخل�ض الأوراق يف حماية القلب وال�رشايني. ُي�شتعمل �شعبيًا منقوع ثمار ال�شّماق 
الفم والبلعوم والتهاب احلنجرة، وي�شتعمل  اأغ�شية  التهابات  ال�شعبي على �شكل غراغر لعالج  الطب  مو�شعيًا يف 

ب�شكل حماليل اأومراهم يف عالج احلروق والقرحات اجللدية. كما ُي�شتعمل لعالج ال�شهال احلاد. 
ي�شتعمل مغلي ق�شور ال�شماق لعالج  الفطور اجللدية.ي�شتخدم ال�شماق يف الطب املثلي لعالج م�شاكل املثانة ال�شعيفة.

تعطى حماليل ال�شماق )تانني( يف حالت الت�شمم بالقلويدات واأمالح املعادن الثقيلة.
ال�صتخدامات الغذائية:

ت�شتخدم  الثمار كاأحد اأنواع التوابل ال�شهرية الفاحتة لل�شهية، وُي�شاف ال�شماق اإىل بع�ض الأطباق العربية.
ال�صتخدامات ال�صناعية :

ُت�شتخدم التانينات املف�شولة من اأوراقه يف دباغة اجللود.
البيئة:

ينمو يف اأنواع خمتلفة من الرتب ل�شّيما ترب البحر املتو�شط احلمراء )التريارو�شا( وال�شفراء والطينية الرملية، 
ويتحمل الكل�ض وملوحة الرتبة. 
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ال�شماق �شجرية ذات جذور قوية تتغلغل يف الرتبة وتنت�رش فيها ب�رشعة، وبالتايل ميكن ا�شتخدامها يف تثبيت الرتبة 
يف الأرا�شي املنحدرة وال�شخرية والأودية غري اأنه مُيكن اأن يناف�ض الأ�شجار املثمرة اإذا زرع اىل جوارها وي�شبح 

من ال�شعب التخل�ض منه عند انت�شاره يف منطقة معينة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتم اإكثار نبات ال�شماق بالبذور اأو بالعقل اجلذرية اأواخل�رشية. حتتفظ البذور بحيويتها ملدة عام اأو اأكرث وهي 
�شعبة الإنبات ب�شكل عام ب�شبب �شالبة غالفها وطور ال�شكون يف اأجنتها، لذلك لبد من اإجراء اخلد�ض امليكانيكي 

اأوالكيميائي لق�رشة البذرة، ومن ثم تن�شيدها يف رمل رطب مدة 24 �شاعة.
واأوائل  ال�شتاء  اأواخ��ر  يف  بالكي�ض  بذور   3 بال�شتيكية مبعدل  اأكيا�ض  يف  مبا�رشًة  واملن�شدة  املعاجلة  البذور  ُتزرع 

الربيع، وتنبت خالل اأ�شبوع اإىل اأ�شبوعني. وتكون اأحيانًا ن�شبة الإنبات �شعيفة نظرًا لوجود بذور فارغة. 
تنقل ال�شتول اإىل الأر�ض الدائمة بعمر 6 - 12 �شهرًا يف نهاية ال�شتاء وبداية الربيع، وميكن نقلها على مدار العام اإذا 

توفرت مياه الري مع املحافظة على جذورها الطويلة. حتتاج الغرا�ض لل�شوء والتع�شيب.
تن�شج الثمار يف �شهري اآب/اأغ�شط�ض واأيلول/�شبتمرب. 

يبداأ جمع البذور عندما ي�شبح لونها بنيًا يف اخلريف من اأ�شجار بعمر4 - 5 �شنوات وذلك بق�ض العناقيد الثمرية 
اأو  اجلافة  الثمار  بدّق  )الق�رشة(  الثمري  الغالف  يزال  ثم  ال�شم�ض  اأ�شعة  وتفر�ض وجتفف حتت  التقليم،  مبق�ض 

بفركها على غربال. 
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Ammi majus L.

 Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية 
الأ�صماء املتداولة: اخلّلة ال�شيطانية، رجل الغراب.

Eng. Common Bishop،  Fr. Ammi des boutiques :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأجرد، طوله 30 - 70 �شم. ال�شوق منت�شبة، كثرية التفرع ول�شّيما يف الأعلى، قا�شية، مثلمة. الأوراق 

ي�شل طولها اإىل 10 �شم اأو اأكرث، بي�شوية يف �شكلها العام، خ�رشاء -  اإىل خ�رشاء مزرقة. 
الأوراق ال�شفلية طويلة املعالق، ثالثية الأجزاء، مق�ّشمة بعمق اإىل ف�شو�ض م�شتطيلة - خطية م�شّننة احلافة. الأوراق 

العلوية اأقل تق�شمًا. 
اخليمة املركبة طويلة ال�شمراخ، ي�شل قطرها اإىل نحو 10 �شم. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اآب/اأغ�شط�ض.
املوطن والنت�صار اجلغرايف:

حو�ض النيل )م�رش، و ال�شودان( وحو�ض املتو�شط،)�شورية، املغرب، اجلزائر، ليبيا(.
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التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي من اليونانية  لنبات �رشقي غري حمدد وهو جن�ض من الف�شيلة اخليمية، ا�شتخدم ابن البيطار نبات 
اخلّلة يف عالج البهاق يف القرن الثالث ع�رش، وذكره يف كتابه مفردات الأدوية با�شم ا�شرتلل وهي كلمة بربرية تعني 
رجل الطائر وتعرف يف م�رش با�شم رجل الغراب، وجذر ال�شيطان ، واخلّلة ال�شيطانية. اأما جالينو�ض ف�شّماه اآمري. 
لكنهم  البهاق،  الدواء ملر�شى  بيع  اأفرادها  البهاق واعتاد  فائدته ملر�ض  العربي  املغرب  القبائل يف  اإحدى  وعرفت 

احتفظوا به �رشًا. 
جديٌر بالذكر اأن اأول من حتدث عن مر�ض البهاق هم قدماء امل�رشيني يف ُبردية ايربز. 

اجلزء امل�صتعمل: 
الثمار النا�شجة جتمع اأواخر ف�شل ال�شيف.

املكونات الكيمائية:
حتتوي الثمار على كومارينات وجليكوزيدات كومارينية 1 %: الأمويدين xanthotoxine=) ammoidin 5%(، اأميدين  

 .)bergapten =(0،0,1% majudin,  ammidin % 0،3
ل حتتوي اخلّلة ال�شيطانية على مركب اخلّلني. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
ت�شتخدم م�شتح�رشات بذور اخلّلة ال�شيطانّية مو�شعّيًا على �شكل كرميات بحذر يف حالت التبقع اجللدي، ومر�ض 

 .psoriasis وال�شدفية اجللدية ،vitiligo الرب�ض وابي�شا�ض اجللد اأو الُبهاق
ينبغي بعد ا�شتعمال العقار التعر�ض لل�شم�ض ملدة �شاعة اأو �شاعتني يوميًا.

ي�شتعمل مغلي اأو منقوع البذور �شعبيًا، لتخفيف نوبات الربو ال�ّشعبي واإنقا�ض ال�شكر وال�شطرابات اله�شمية 
وطرد الغازات.

الأ�صكال ال�صيدلنية: 
ميالدينني meladinine، نيوميالدينني neo-meladinine يف �شور خمتلفة كاأقرا�ض، ومراهم.

حماذير ال�صتعمال : 
لوحظ اأثناء ال�شتعمال تاأثريات جانبية اأهمها الإلتهابات الكلوية.

البيئة: 
ُيعد نبات اخلّلة من الأنواع املحّبة لل�شوء وينتمي للمناطق ذات ال�شتاء املعتدل. ينمو على ترب حمو�شتها متعادلة 

اإىل قلوية خفيفة. 
الإ�صتزراع والإنتاجية: 

ُيزرع بوا�شطة البذور مبعدل 4 - 5 كغ / هكتار، وترتاوح اإنتاجية اخللة من  0.6 - 1.2 طن / هكتار. حتتاج خالل النمو 
اإىل رطوبة كافية با�شتثناء فرتة الإزهار ون�شج الثمار، لأن الرطوبة الزائدة تخّف�ض الإنتاج.
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Ammi visnaga (L.) Lam. 
Daucus visnaga L.

Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: اخلّلة، اخلّلة البلدية، اخلّلة الطبية، كمون حب�شي، ع�شبة امل�شواك. 

 Eng.Tooth pick،  Fr. Herbe aux cure-dents :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل اأجرد، طوله 50-100 �شم. ال�شوق  منت�شبة، متفرعة، مثلمة. 
الأوراق بي�شوية يف �شكلها العام، القاعدية مركبة ري�شية وال�شاقية ثنائية 
تامة  خيطية،  اإىل  خطية  الورقة  ن�شل  اأج��زاء  الري�شي،  التق�شم  ثالثية  اأو 

)غري م�شننة(، تتفرع ثنائيًا، اأبعادها 1 - 3  �شم×0.5 - 1 مم.
الأزهار بي�شاء، جتتمع يف نورات خيمية مركبة انتهائية، طويلة ال�شمراخ، 
ُم�شّطحة عند تفّتح الأزهار، قطرها من 3 - 13 �شم، ثم تنكم�ض عند الإثمار 
3-7 �شم. قنابات  النورات اخلارجية  وتق�شو حواملها. يبلغ طول حوامل 
النورة املركبة بطول احلوامل اأو تفوقها طوًل، مق�شمة بعمق اإىل ف�شو�ض 
الأزهار  تامة.�شماريخ  الب�شيطة  اخليمات  قنابات  لحقًا.  تتدىل  خيطية، 

اأطول من الأزهار ومن الثمار. 
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ت�شبه  كروية،  �شبه  منطبقة،  الثمرية  النورة  نحو اخللف.  يرتدان  القلمان طويالن،  مت�شاوية يف احلجم.  البتالت 
الع�ض، تتفتح بوجود الرطوبة بعد هطول املطر. 

الثمرة اأكينة م�شاعفة، طولها نحو 2 مم، بي�شوية اإىل م�شتطيلة، جرداء، الأ�شالع ثخينة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اآب/اأغ�شط�ض .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض البحر املتو�شط وال�رشق الأو�شط و�شمايل اإفريقيا )حو�ض النيل، م�رش وال�شودان( ، وميتد اإىل غربي املنطقة 
الإيرانية التورانية، يزرع يف  دول حو�ض البحر املتو�شط ول�شّيما يف م�رش واملغرب، كما ُيزرع يف بع�ض مناطق القارة 

الأمريكية ال�شمالية.
التاريخ والرتاث:

ورد ذكر النبات يف كتب ابن البيطار وابن �شينا باحتوائه على مواد �شديدة املرارة ُتفيد يف عالج املغ�ض. 
ُذكرت اخلّلة يف بردية اإيربز امل�رشية قبل 1500 عام قبل امليالد لفوائدها يف عالج اأمرا�ض القلب واجلهازين التنف�شي 

والبويل )ح�شى الكلى(.
اجلزء امل�صتعمل : 

الثمار جُتمع قبل متام الن�شج يف اأواخر ف�شل ال�شيف. الزيت الطّيار للثمار.
املكونات الكيميائية: 

 ،(visammin =)%1 khellin 2 - 4 % ومنها اخلّلني furanochromones حتتوي الثمار على  مركبات الفورانوكرومونات
 ،khellenin خيلينني ،khellinol واأ�شكاله اجلليكوزيدية )خلينول khellol اخللول ،visnagin %0،05 - 0،3 الفيزناجني
الفيزنادين  ت�شمل   )visnaganes  =(% 0،5 - 0،2 Pyranocoumarins البريانوكومارينات  ammiol(. مركبات  اأميول 

visnadin، وال�شاميدين samidin وغريها.

xanthotoxin، ومركبات  اكزانتوتوك�ش���ني  اآثارًا من مركب  وت�ش����مل   furanocomarines مركبات فورانوكومارينات 
فالفونوئيدية 0،02 - 0،03 % منها: كري�ش������يتني quercetin، كامفريول kaempferol وsorhamneti، وزيت دهني ثابت 

.%33 methyl butanoate 2-methylbutyle 12 - 18 %، وبروتينات 14 %، وزيت طيار 0،02 - 0،03 % غني مبركب

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
تن�شط مركبات اخلّلني والفيزنادين والفيزناجني عمل الع�شلة القلبية وتقوي ترويتها عرب تو�شيعها لالأوعية الإكليلية 
)مو�ّشع وعائي تاجي(، وقد ا�شُتعمل العقار حتى وقت قريب يف عالج الذبحة ال�شدرية والق�شور القلبي ونوبات 

ت�رشع القلب .
الع�شالت  اإرخاء  الذي يعمل على  للت�شّنج  امل�شاد  تاأثريها  البلدي ول�شيما اخلّلني،  ُعرف عن مركبات ثمار اخلّلة 

املل�شاء يف جميع اأنحاء اجل�شم. 
ُت�شتعمل ثمار اخلّلة يف التخفيف من نوبات ال�شعال الديكي والربو الق�شبي والتهاب الق�شبات الهوائية وتهدئة 

ا�شطرابات املعدة والأمعاء.
ُي�شاعد اخلّلني والفيزناجني وغليكوزيد اخلّلول على زيادة الإدرار البويل وعالج ت�شّنج الطرق البولية الناجتة عن 
وجود ح�شى الكلى، حيث تعمل على اإرخاء ع�شالت احلالب وتو�شيعه م�شّهلة مرور ح�شى الكلى واحلالب ال�شغرية، 

ومقّللة من اآلم احتكاكها باجلدرالداخلية للحالب. 
ُتبدي خال�شة النبات تاأثريًا م�شادًا للجراثيم موجبة الغرام.

ُي�شتعمل الزيت الطّيار للخّلة �شعبيًا كم�شاد ت�شنج يف حالت الربو واملغ�ض الكلوي، كما ُي�شتعمل خارجيًا ملعاجلة 
العديد من الأمرا�ض اجللدية. 

يوجد اخلّلني جتاريًا على هيئة اأقرا�ض )م�شغوطات( ومراهم.  
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التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :  
ي�شبح اجللد اأثناء تعاطي العقار ح�ّشا�شًا لأ�شعة ال�شم�ض )phototoxic(، لذلك ينبغي جتّنب التعّر�ض لأ�شعة ال�شم�ض 

خالل فرتة تعاطي العقار، كما يجب عدم ا�شتعماله لفرتة طويلة.
بّينت البحوث عدم خلو ا�شتعمال اخلّلني ملدة طويلة من تاأثريات جانبية تتجلى برتاكم �شّمي للخّلني يف اجل�شم م�شببًا 
الأرق والغثيان والإقياء، وقد يوؤدي اإىل ازدياد اأنزميات الكبد يف الدم، مّما ّحد من ا�شتعماله حاليًا يف اأمريكا، لكنه 

مازال ُي�شتخدم �شعبيًا يف بلدان ال�رشق الأو�شط وحو�ض املتو�شط. 
يجب عدم ا�شتعمال اخلّلة البلدي من قبل املر�شى الذين ي�شتعملون ممّيعات الدم اأو مو�ّشعات الأوردة الدموية اإل 

بعد ا�شت�شارة طبيب خمت�ض. 
قد يحدث ركود يف اإفراز ال�شفراء ويرقان .

ا�صتعمالت اأخرى: 
ت�شتخدم حوامل نورات نبات اخلّلة يف العديد من البلدان يف تنظيف الأ�شنان. 

البيئة:
تنمو اخلّلة بريًا على الرتب الر�شوبية الطميية الثقيلة وعلى جوانب الطرقات وامل�شتنقعات وبني ال�شخور وعلى 

الرتب املهملة، وينا�شبها املناخ اجلاف و�شبه اجلاف و�شبه الرطب، تقاوم اجلفاف. 
انتاجها اخل�رشي والثمري مرتفع عند درجات احلرارة املنخف�شة �شتاًء )5 - 15 م( امل�شحوبة برطوبة جوية مرتفعة، 

اإذ يوؤدي هذا اإىل زيادة وا�شحة يف حمتوى املادة الفعالة يف النبات. 
ُتزرع يف جميع اأنواع الأرا�شي، وتف�شل الرتب اخل�شبة، والرملية وال�شفراء، جيدة ال�رشف، تقاوم امللوحة. درجة 

 .8.3 - 6.8 = pH حمو�شة الرتبة املنا�شبة
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع خالل اخلريف كما ميكن الزراعة يف الربيع. تق�شم الأر�ض املعّدة للزراعة اإىل اأحوا�ض 
اأو م�شاكب، يحتاج الهكتار اإىل 4 - 7 كغ من البذور.

حتتاج النباتات للتفريد عندما ي�شل طولها اإىل 10 - 15�شم. كما حتتاج للرطوبة مع بداية مو�شم الإزهار مع النتباه 
اإىل اأن زيادة الرطوبة يف فرتة الإزهار توؤثر �شلبًا يف الإنتاج. ي�شتجيب النبات للت�شميد، وتن�شج الثمار والبذور يف 

اآواخرف�شل ال�شيف. 
حت�ّض النباتات يف ال�شباح الباكر وجتفف حتت اأ�شعة ال�شم�ض ملدة اأ�شبوع ثم تف�شل الثمار وتغربل وتخزن. جتمع 

نورات اخلّلة قبل مرحلة الن�شج التام لأن نوراتها النا�شجة تنفرط ما ي�شبب فقدًا باملح�شول. 
ت�شل اإنتاجية اخلّلة البلدي من البذور حتى 1 طن/ ه� .
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Anethum graveolens L.        
Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية

الأ�صماء املتداولة: ال�شبث.
Eng. Dill ، Fr. Aneth odorant :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
لونه  قوية، مييل  رائحة عطرية  ذو  ح��ويل،  ع�شب 
لالأخ�رش املزرق، اأجرد، طوله 30 - 60 �شم. ال�شوق 
بي�شوية  الأوراق  الأع��ل��ى.  من  متفرعة  منت�شبة، 
اإىل م�شتطيلة يف �شكلها العام، طولها 10 - 30 �شم، 
مق�شمة ري�شيًا من 3 - 4، الأوراق ال�شفلية معالقية؛ 
والأوراق العلوية ذات غمد عري�ض حافته غ�شائية 

والف�شو�ض خيطية دقيقة تنتهي بوبرة قا�شية.
ت�شم النورة اخليمية املركبة 15 - 30 �شعاعًا، �شبه مت�شاوية، طول كل منها 3 - 7 �شم. القنابات معدومة �شواء على 
م�شتوى اخليمة املركبة اأو الب�شيطة. الكاأ�ض غائبة. التويج 5 بتالت �شفراء، �شبه مدورة، مثلومة القمة. الأ�شدية 5. 

القدم القلمية خمروطية  م�شغوطة، الأقالم ق�شرية، منت�شبة يف وقت الإزهار، تنحني لالأ�شفل لحقًا. 
الثمرة ثنائية الأكينة، م�شغوطة، طولها 3 - 6 مم، اإهليلجية، الأ�شالع بارزة، وحافة ال�شلع جمنحة. 

الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اآ�ش�������يا.  غربي  جنوب  دول  الأ�شلي  موطنه  اأن  يعتقد 
ينت�ش����ر يف جنوبي اأوروب��ا وحو�ض البحر املتو�ش�����ط. 

ُيزرع يف دول �رشقي اأوروبا وو�شط اآ�ش���يا وم�رش.
التاريخ والرتاث: 

كاذب،  اأني�شون  ال�شبث،  وهو   Anisum من   Anethum

يان�شون كاذب واأ�شل الإ�شم العلمي من اليونانية. اأما 
ا�شم النوع  graveiolens فيعني  طعمه الذي ي�شبه طعم 

البهار. 
ال�شبث  اإن  قائاًل:"  تذكرته  يف  الأن��ط��اك��ي  ذك��ره  وق��د 
من  واأنه  كالبوا�شري،  املقعدة  لأمرا�ض  نافع  بالع�شل 
املخ�شو�شني بدواء اأع�شاء التنا�شل، حتى اأن اجللو�ض 
يف طبيخه ينقي الأرحام من كل مر�ض وع�شارته حتل 
اأمرا�ض الأذن قطورًا، وزيته املطبوخ فيه يحل الإعياء 

وكل وجع بارد كاخلدر والفالج ".
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار. وتتميز برائحتها العطرية ومذاقها الذي ي�شبه مذاق الكراوية. 
املكونات الكيميائية: 

 apiol اإ�شافة اإىل الأبيول carvone حتوي الثمار زيتًا طيارًا ت�شل ن�شبته اإىل 4 %، يحوي قرابة 63 % من الكارفون
 .myrsticine واملري�شتي�شني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
.grip’s water ُي�شتعمل ال�شبث يف معاجلة ال�شطرابات اله�شمية، كطارد للغازات، ومنّكه، يدخل يف تركيبه ماء غريب

ُي�شتعمل مغلي الثمار �ش�عبّيًا يف عالج ا�شطرابات التنف�ض، والأرق، والختالج��ات الع�شلي�ة، والآفات اله�شمية )حت�شني 
اله�شم(، وتن�ش�يط اإدرار احلليب، واحلازوقة، والغازات املعوية، والآلم املعدية، وحت�شني ال�شهية، وتقوية الأظافر. 

الأ�صكال ال�صيدلنية: 
 Barker's يتوفر ال�شبث على �شكل ثمار جافة، اأوماء ال�شبث املقطر اأواملركز، اأو زيت ال�شبت. وتباع حتت اأ�شماء

Mixture، Concentrated Dill Water وغريها.

حماذير ال�صتخدام:
يجب عدم ا�شتعمال ال�شبث عند اّتباع ِحْمية قليلة امللح )قليلة ال�شوديوم( لأن ال�شبث يحتوي على كمية كبرية من 

ال�شوديوم . كما يجب احلذر من ال�شبث يف حال وجود ح�شا�شية من التوابل الأخرى لأنه ميكن اأن ُيحدث ح�شا�شيًة.
البيئة:

الرطبة،  للرتب  اأن��ه حمب   رغم   .7,8  -  5,3  PH ال�رشف  املتو�شطة جيدة  اوالطينية  الرملية  ال��رتب اخلفيفة  يف�شل 
لي�شتطيع النبات حتمل الظل. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر النبات بالبذور، التي تنرث على خطوط مب�ش���افة 45 - 70 �شم على تربة جيدة ال�رشف خفيف�����ة وغني����ة باملادة 

الع�شوية. يحتاج الهكتار 25 - 30 كغ/هكتار من البذور. 
ُيزرع النبات من اأجل احل�شول على اأوراقه اخل�رشاء والبذور لال�شتعمال الغذائي.
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Apium graveolens L.   
 Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية

الأ�صماء املتداولة: الكرف�ض.
Eng .wild celery،  Fr.Céleri, Ache odorante : الأ�صماء الأحنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب حويل اأو ثنائي احلول، اأجرد، ذو 
رائحة عطرية قوية، طوله 30 - 100�شم، 
�شديد التفرع. اجلذور مغزلية. ال�شوق 
زاوّي���ة،  مثّلمة  ���ش��اع��دة،  اأو  منت�شبة 

جوفاء، تتفرع ب�شكل ثنائي. 
الأوراق حلمية القوام اإىل حد ما، لمعة، 
مركبة ري�ش����ية، ال�شفلية منها معالقية، 
معينية  وريقاتها  الوريقات،  خما�شية 
احلافة،  م�ش��ننة  ال�ش����كل،  مثلثي�����ة  اإىل 
وال�شاقية �شبه لطئة اأو لطئة، ن�شلها 
اإىل  معيني  ج��زء  وك��ل  الأج����زاء  ثالثي 
رحمي ال�شكل. الأزهار �شغرية احلجم 
)5 مم(، جتتمع يف نورات خيمية مركبة 
اإبطية، عدمية القناب، ق�شرية ال�شمراخ 
اأو لطئة. الكاأ�ض غائبة. البتالت بي�شاء 
اإهليلجي����ة،  مبي�ّشة،   - خ�����رشاء  اأو 
الأقالم اأطول من القدم القلمية. الثمار 
 2-1.5×1.5 اأبعادها  م�ش����اعفة،  اأكينة 
عطرة،  كروية،  الثمرية  الأق�شومة  مم، 
 5 متلك  ال��ق��دمي��ة،  ال�����ش��وق  على  تظهر 

اأ�شالع بارزة. 
الإزه����ار م��ن اأي��ار/م��اي��و اإىل اأي��ل��ول/

�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

للكرف�ض هو  الأ�شلي  املوطن  اأن  يعتقد 
و�شط وجنوبي اأوروب��ا على الرغم من 
وجوده برّيًا يف اآ�شيا ال�شغرى و�شمايل 

اإفريقيا. 
لال�شتهالك  منه  اأ���ش��ن��اف  ع��دة  ي���زرع 

الغذائي يف مناطق عديدة من العامل.
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التاريخ والرتاث:
على  ويطلق  طويل  زم��ن  منذ  م�شتعمل  ا�شم  َك��َرْف�����ض 
اأنواع  على  يطلق  كما   ،A. graveolense الربي  النوع 
 Smyrnium olusatum اأخرى من الف�شيلة اخليمية مثل

)كرف�ض بري(، و Sium latifolium )كرف�ض املاء(. 
منذ  مهم  ونبات طبي  �شتوية  الكرف�ض كخ�شار  ُعرف 
زمن طويل، ت�شري الوثائق التاريخية اإىل اأن ا�شتخدام 
�شفائر  على  ُع��رث  وق��د  ق.م،   850 اإىل  يعود  الكرف�ض 

الأ�شل الربي للنبات يف مقابر م�رش. 
ا�شتخدمه اليطاليون يف القرن ال�شابع ع�رش، وقد ذكر 
التي  الأع�شاب  "اأحد  باأنه  1653م  عام  كليرب  نيقول�ض 

توؤكل يف الربيع لتحلية الدّم وتنقيته". 
ا�شتعمله الرو�ض يف القرن الثامن ع�رش لزيادة حيوية 
اجل�شم ورفع القدرة على العمل. كما ا�شُتخدم النبات 

يف الطب ال�شعبي لأمرا�ض الكلى ومعاجلة اجلروح. 
اجلزء امل�صتعمل: 

اجلزء  قلياًل(،  م��ّر  والطعم  نوعية  )ال��رائ��ح��ة  الثمار 
الرائحة  حلو،  )الطعم  النبات  من  الهوائي  الع�شبي 

نوعية عطرية(. 
املكونات الكيميائية :

3 % لونه اأ�شفر ذهبي  حتتوي الثمار على زيت طّيار 
منها:  وفالفونوئيدات  للخ�رشة،  �شارب  اأ�شفر  اإىل 

الغرافيوبيوزيد grvaebiosid A, B، الأبينني apinin واليزوكري�شيرتين isoquercetin، وكومارينات مثل البريغابتان 
bergaptene، والدي هيدروفوروكومارين، والأبيوميتني وال�شيزيلني وال�شيلريوزيد. وعلى زيٍت د�شٍم  29 % لونه اأ�شفر 

�شارب للخ�رشة، طعمه قاب�ض قلياًل يحتوي على حم�ض البيرتوزيلينيك اإ�شافة اإىل حم�شي اللينوليك والأوليك.
اإىل  اإ�شافًة  الأبينينواغرافيوبيزيد  منها  وفالفونوئيدات   ،%  0.8 طيار  زيت  على  الهوائي  الع�شبي  اجلزء  يحتوي 

.C كومارينات ومركبات فينولية و�ش����تريوئيدات. كما يحوي فيتامني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

للبكترييا  م�ّشادة  ت��اأث��ريات  الطّيار  للزيت  اأن  كما  لالختالج،  وم�ّشادة  مهدئة  م���دّرة،  بخوا�ض  الثمار  تتمتع 
والفطريات.

ُت�شتعمل الثمار �شعبيًا خلوا�شها املدّرة، ويف عالج اآلم الكلى واملثانة واأمرا�ض النقر�ض والروماتيزم. كما ُي�شتخدم 
يف عالج احلالت الع�شبية، ومقويًا معديًا وطاردًا لالأرياح، ولعالج ال�شعال.  

الق�شبات  املفا�شل، و عالج  التهاب  الدم، ويف عالج  اإرتفاع �شغط  الأج��زاء اخل�رشاء �شعبّيًا يف احلّد من  ُت�شتعمل 
وال�شعال والربو، احلمى، وطاردًا لغازات الأمعاء وم�شاعدًا على اله�شم، ولعالج ا�شطرابات الكبد والطحال، ومهدئًا 
لل�شداع التوتري والت�شنجات الع�شلية والع�شبية، التح�ش�ض، غياب الطمث، اأمل الأ�شنان، وتطهري املجاري البولية 

واحتبا�ض البول، والإقياء.
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الأ�صكال ال�صيدلنية: 
.Cashets lesurd، Rheumatic pain يتوفرالكرف�ض على �شكل حمافظ، تباع حتت اأ�شماء

التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال : 
تفاعالت حت�ّش�شّية مثل ت�شّيق احلنجرة، انتفاخ الوجه، طفح اجللد، التهاب اجللد، غالبًا ما تزداد بالتعر�ض لالأ�شعة 

ال�شم�شّية.
قد ت�شبب اجلرع الكبرية تباطوؤًا يف ن�شاط اجلهاز الع�شبي ينتج عنها اآثار مثل الدوخة. يجب جتنب ا�شتعمال النبات 

لدى احلامل اأو املر�شع. ل ُيعطى يف حال التهاب الكلى. 
ا�صتعمالت اأخرى :

احلميات  يف  النبات  ويدخل  والعلك،  ال�شابون  �شناعة  ويف  الطعام،  لتنكيه  الطبخ  يف  الأج��زاء اخل�رشاء  ت�شتخدم 
الغذائية لغناه بالألياف. تدخل ثمار الكرف�ض يف �شناعة م�شتح�رشات التجميل كمثبّتات لل�شعر والعطورات. 

البيئة:
جتود زراعة الكرف�ض يف املناطق الباردة ومعتدلة احلرارة، اإذ يتحمل درجات احلرارة املنخف�شة التي ترتاوح بني 
10 - 15مo خالل فرتة النمو اخل�رشي، كما ميكنه اأن يقاوم ال�شقيع لفرتات ق�شرية، يف حني اأن درجات احلرارة 

املرتفعة توؤدي اإىل انخفا�ض كمية الأوراق والزيت. 
ينمو النبات يف الأرا�شي الغنية باملادة الع�شوية، ل يتحمل احلمو�شة، لكنه مت�شامح مع امللوحة ن�شبيًا.

الإ�صتزراع والإنتاجية: 
ُيزرع النبات بوا�شطة البذور مبا�رشًة اأو بالت�شتيل وذلك يف كل الأوقات يف املناطق الدافئة، اأّما يف املناطق الباردة 
فتتم الزراعة بعد انتهاء ال�شتاء. ُين�شح قبل زراعة البذور بنقعها يف املاء الدافئ ملدة 4 اأيام بوجود ال�شوء اإن اأمكن. 
الثمار، كما  الإزهار وتكّون  اأثناء  النمو اخل�رشي وعلى فرتات متباعدة  اأثناء  النبات على فرتات متقاربة  ُيروى 

ُت�شاف الأ�شمدة الأ�شا�شية. يبداأ ق�ض الأوراق اعتبارًا من بداية اخلريف وحتى نهاية ال�شتاء.
يحتاج الهكتار اإىل 1.2 كغ بذورًا يف حالة الزراعة �شتاًل، واإىل 2.4 كغ عند زراعة البذور مبا�رشًة. 

ُيعطي الهكتار نحو 10 طن من الع�شب الأخ�رش الطازج قبل مرحلة الإزهار و25 طنًا من املجموع اخل�رشي املثمر يف 
طور الن�شج اللبني و1 طن من الثمار اجلافة. كما ُيعطي الطن من الع�شب املثمر نحو 1.5 - 2 كغ من الزيت يف حني 

ُيعطي 1 طن من الثمار اجلافة 13 - 15 كغ من الزيت.
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Carum carvi L. 
Carum gracile Lindl.

 Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: كراوية. 

Eng. Caraway ، Fr. Carvi :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

1م،  حتى  طوله  ي�شل  احل��ول،  ثنائي  اأو  ح��ويل  نبات 
اأجرد. ال�شاق ب�شيطة غالبًا تتفرع من الأعلى. الأوراق 
م�شاعفة،  ري�ش������ّية  مركّبة  ال��ل��ون،  فاحتة  خ�����رشاء 
�شديدة التجزوؤ وف�شو�شها النتهائية خيطية دقيقة، 
طولها 3 - 5 مم وعر�شها 1 - 2 مم، ال�شفلية منها معالقية 
والعلوية لطئة، ذات غمٍد وا�شع اأبي�ض احلافة ي�شكل 
اجلزء الأكرب من الن�شل. اخليمة املركبة عر�شها 3 - 6  
اأ�شعة )حم��اور( غري مت�شاوية،   9 -  5 تتاألف من  �شم، 
القناب موؤلف من 1 - 5 قنابات خّطية وقد يغيب كلّية، 
اأو  دقيقة  الب�شيطة،  اخليمة  م�شتوى  على  القنابات 
غائبة. الأزهار �شغرية، بي�شاء اإىل وردية باهتة. اأ�شنان 
الكاأ�ض غري مميزة. التويج مثلوم البتالت. الثمرة ثنائية 
مدببتان،  نهايتاها  م�شتطيلة،  اىل  بي�شوية  الأكينة، 
جرداء، م�شفرة - بنية اللون، طولها 3 - 5 مم وعر�شها 

1 - 2 مم، اأ�شالعها بارزة. 

الإزهار من اأيار/مايو اإىل متوز/يوليو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

ينت�رش يف و�شط و�شمايل اأوروبا وبع�ض مناطق حو�ض 
البحر املتو�شط، كما يوجد يف اآ�شيا يف مناطق الهيماليا 
املغرب  ل��ه  املنتجة  العربية  ال���دول  اأه���م  ومنغوليا. 

وم�رش.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي من اأ�شل يوناين ولتيني كان يطلق قدميًا على نبات عطري غري حمدد من الف�شيلة اخليمّية. ينطبق 
هذا ال�شم خا�شًة على النوع C. carvi ( carvi من اليونانية karon املاأخوذة من العربية كراوًية). تذكر املراجع اأن 
اأ�شل الت�شمية لهذا اجلن�ض من اللغة العربية )قرعة اأو راأ�ض( وترمز اإىل �شكل البذرة. ا�شُتزرع يف اآ�شيا ال�شغرى 

قبل امليالد وعرفت فوائده الطبية منذ زمن امل�رشيني القدماء.  
تتحدث املخطوطات القدمية عن ا�شتعمال الإمرباطور يوليو�ض قي�رش للكراوية، وعن طعام جنوده الغني بالكراوية. 

وقد ن�شح الطبيب امل�شهور دي�شقوريد�ض الفتيات ذوات الوجوه الباهتة باأخذ زيت الكراوية. 
لطرد  العرب  ا�شتعملها  كبريان.  ورواٌج  �شعبّيٌة  لها  وكان  امليالدي  التا�شع  القرن  يف  اأوروب��ا  يف  الكراوية  ُزرع��ت 
غازات البدن وعالج اأمرا�ض الر�شح و الزكام. ويف اأملانيا ُينّكه بها الفالحون الأجبان وامللفوف واحل�شاء واخلبز 
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الأ�شود  اخلبز  يوؤكل  وال�شويد  الرنويج  ويف  بالكراوية، 
املمزوج بالكراوية يف املناطق الريفية . 

اجلزء امل�صتعمل: 
من  امل�شتخرج  الطّيار  والزيت  اجلافة  النا�شجة  الثمرة 

الثمار.
املكونات الكيميائية : 

كومارينات  ف��وران��و  مركبات  على  الكراوبة  ثمار  حتتوي 
furocoumarins )م�شادة للفريو�شات(. وزيت طيار 4 - 7 %، 

الليمونني    ،%  60  -  40  carvone الكارفون  مركباته  اأه��م 
 A-B Pinene األفا وبيتا بينني ، limonene

�شكاكر  وع��دي��دات  ب��روت��ي��ن��ات،   ،%  20 د���ش��م��ًا  زي��ت��ًا  ال��ط��ّي��ار  ال��زي��ت  ا���ش��ت��خ��راج  بعد  املتبقي  التفل  ي��ح��وي  كما 
 .polysaccharides

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
تتمتع ثمار الكراوية مبا حتويه من زيت طّيار بخوا�ضٍّ ها�شمة م�شادة للغازات والت�شّنجات املعدية. كما يتمتع 
وبع�ض   ،pseudomonas ،Bacillus بكرتيا  مثل  للميكروبات  قاتلٍة  بخوا�ضٍّ  الكومارينية  واملركبات  الطّيار  الزيت 
اأنواع الفطور Candida. ُي�شتخدم الزيت الطًيار مو�شعيًا يف عالج الفطور اجللدية. ويدخل يف تركيب م�شتح�رشات 
غ�شل الفم وتعقيمه. ُي�شتعمل مغلي الثمار يف حالة انتفاخ البطن واملغ�ض والت�شّنج املعدي عند الأطفال، يقّوي اجل�شم 
ومدّر للحليب لدى املر�شعات، كما اأنه مدّر للطمث. مُتزج م�شتخل�شات الكراوية اأحيانًا مع الأدوية الأخرى لإ�شافة 

النكهة املحببة كما يف حالة مزجها مع امل�شهالت .
حماذير ال�صتعمال: 

قد يوؤدي الإكثار من تناول الكراوية اأو ا�شتعمال زيتها بكرثة ولفرتة طويلة ل�شطرابات يف وظائف الكلى والكبد. 
ل ي�شتعمل زيتها الطّيار من قبل احلوامل.

ال�صتعمالت الغذائية:
ت�شتعمل الكراوية فاحتًا لل�شهية، يح�رش من ثمارها م�رشوب مغّذ، ويدخل م�شحوقها يف �شناعة احللويات .

البيئة:
ينمو النبات يف املروج اجلافة وعلى جوانب الطرقات ويف املناطق اجلبلية. تقع درجة احلرارة املثلى للنمو اخل�رشي 
مo. توؤدي الأج��واء امل�شم�شة   22 - 20 مo، يف حني اأن درجة احلرارة املنا�شبة لالإزهار وتكوين الثمار   20  -  10 بني 
واجلافة اإىل انخفا�ض كمية الزيت الطّيار يف حني يزيد الطق�ض البارد والرطب من كمية الزيت. ينمو النبات جيدًا يف 
الأرا�شي الكل�شية عالية القلوية وُيف�شل الأرا�شي ال�ش����لتية جيدة ال�رشف وت�شجع الرتب الثقيلة اخل�شبة النمو 

اخل�رشي على ح�شاب النمو الثمري. وتنجح زراعة الكرواية يف الأرا�شي امللحية على اأن تكون جيدة ال�رشف.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

تتم  الباردة.  املناطق  يف  ال�شقيع  انق�شاء  وبعد  املعتدلة،  املناطق  يف  اخلريف  يف  تزرع  التي  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
الزراعة على خطوط اأو يف م�شاكب اأبعادها 5X4 م على اأبعاد 75X30 �شم مع و�شع عدة بذور يف اجلورة الواحدة، 
اإذا كان الهدف من الزراعة احل�شول على الثمار. يحتاج الهكتار اإىل 10 - 15كغ من البذور احلديثة وال�شليمة. من 
ال�رشوري رّي النباتات باعتدال مع التوقف عن ذلك عند ن�شج الثمار، كما يزيد الت�شميد بالعنا�رش الأ�شا�شية من 

اإنتاج الثمار ومن ن�شبة الزيت العطري. 
يعطي الهكتار نحو 1.5 - 2  طن من الثمار اجلافة.
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Conium maculatum  L.

Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: ال�شوكران، �شبيه البقدون�ض ال�شام.

Eng. Hemlock ، Fr. Cigue d’Athenes :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب ثنائي احلول اأو معمر، طوله 60 - 150 �شم واأحيانًا اأكرث، اأجرد. اجلذور مغزلية. ال�شوق منت�شبة، متفرعة 
20 - 40 �شم  ل�شّيما من الأعلى، جوفاء، مثّلمة، مبّقعة، الأفرع متقابلة غالبًا اأو �شوارية. الأوراق ال�شفلية طولها 
اإىل ف�شو�ض  م��رات(   4  - اأكرث من مرة )2  العام، جم��زاأة  �شكلها  مثلثّية يف  املعالق،  �شم، طويلة   10 -  5 وعر�شها 
م�شتطيلة اأوبي�شوية. الأوراق العلوية �شبه لطئة، مركبة ري�ش��ية م�شاعفة، الف�شو�ض خطية. النورة خيمة مركبة، 
مقابلة لالأوراق، انتهائية، طويلة ال�ش���مراخ، تتاألف من 8 - 20 �ش���عاعًا. القنابات 4 - 5، مت�شاقطة، رحمية، موؤنفة. 
الثمار، وحيدة  اأق�رش من من �شماريخ  - 3 مم،   2 - 6، طولها   3 القنيبات  - 20 �شعاعًا.   12 الب�شيطة حتمل  اخليمة 
اجلانب. الثمرة اأكينة م�شاعفة، اأبعادها 2.5 - 4×2 - 3 مم، بي�شوية عري�شة، الأق�شومة الثمرية ت�شبح مقو�شة عند 

الن�شج، الأ�شالع �شديدة الربوز ومتموجة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
اأوروبي - �شيبريي ومتو�شطي، ميتد اإىل املنطقة الإيرانية - التورانية.

التاريخ والرتاث:
 maculatum هو ال�شم اليوناين والالتيني القدمي لل�شوكران ال�ّشام، اأّما ا�شم النوع Conium ال�شم العلمي للجن�ض
اإن الفيل�شوف  فيعني امللّطخ بالأحمر. ُعرفت �شّمية النبات منذ القدم وا�شتعمله الإغريق لإعدام املجرمني، ويقال 

�شقراط قد مات بتناوله ع�شري ال�شوكران عام 399 ق.م.
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اجلزء امل�صتعمل: 
النبات الع�شبي، القمم املزهرة والثمار. 

املكونات الكيميائية : 
يحوي النبات بكامل اأجزائه قلويدات تنتمي ملجموعةالبيربيدين piperidin ت�شل ن�شبتها اإىل 2 % اأهمها: 

 conhydrine coniceine،الكونهيدرين  الكوني�شني   ،methyl coniine الكونني  وميتيل   ،)cicutine  =(  coniine كونني 
 furanocoumarins وفورانوكومارينات .falcarinol اأهمها فالكارينول polynes قلويدات �شامة(. كما يحوي بولينات(

.diosmin واأخريًا يحوي فالفونوئيدات منها الديو�شمني .bergaptene منها البريغابتني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

نبات �شديد ال�شّمية، ل ُي�شتعمل حاليًا، ُت�شّبب اجلرعات اخلفيفة منه انخفا�ض ال�شغط وت�شارع التنف�ض. 
ا�شُتعمل �شابقًا يف الطب ال�شعبي كمهّدىء م�شاد للت�شّنجات، ولعالج ال�شعال. كما ا�شُتعمل مو�شعّيًا ملعاجلة اآلم 

الظهر والر�شو�ض ونق�ض الرتوية.
الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :

ل ُي�شتعمل يف حالت احلمل. ُي�شبب تناول جرعات عالية منه تثبيطًا تنف�شيًا، واآلم ظهر، وتوترًا، ومن ثم �شلاًل، 
ال�شامة حرقة فم، و�شيالن لعاب، وا�شطرابات روؤية، و�شعف ع�شالت وغريها من الأعرا�ض  وت�شبب اجلرعات 

التي تنتهي باملوت. 
البيئة:

واحلقول  الطرقات  وحواف  وال�شواقي،  والقنوات  الأنهار  �شفاف  وعلى  الرطبة  والأماكن  املروج  يف  بريًا  ينمو 
الزراعية والأرا�شي الثقيلة ب�شكل عام.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور حيث تتم الزراعة نرثًا يف اأحوا�ٍض بعد خلطها مع الرتاب اأو الرمل مبعّدل 1:4، لتنظيم توزيعها، اأو على 
خطوط مبعدل 60 �شم بني اخلط والآخر و15�شم بني اجلَور. جتري عملية خف للبادرات عند و�شولها لرتفاع  5 �شم . 

يتطلب النبات رّيًا منتظمًا خالل فرتة منّوه كما ي�شتجيب للت�شميد ب�شكل جيد.
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Coriandrum sativum L. 

 Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: الكزبرة ، البقدون�ض ال�شيني، الك�شربة، الك�شرب، القلندة.

 Eng. Coriander ، Fr. Coriandre cultivé :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

ال�شوق منت�شبة، نحيلة،  �شم،   50 -  20 ع�شٌب حويٌل، طوله 
القاعدة.  م��ن  اب��ت��داًء  وذل��ك  ثنائي  ب�شكل  تتفرع  حم���زّزة، 
املعالق،  القاعدية طويلة  اأمن��اط:  ثالثة  ولها  لمعة  الأوراق 
الأوراق  الف�شو�ض،  ثالثّية  اأو  مق�شّمة  غري  ذاب��ل��ًة،  تبدو 
ال�شاقية ال�شفلية مق�ّش���مة بعمق لأكرث من مرة اإىل ف�شو�ض 
لطئة،  العلوية  الأوراق  احلافة،  م�شنّنة  وتدية،   - بي�شوية 
اإىل ف�شو�ض خيطية. الأزهار  مق�شمة بعمق لأكرث من مرة 
�شغرية، بي�شاء جتتمع يف نورات خيمية مركبة، موؤلفة من 
3 - 5 اأ�شعة. القنابات واحدة اأو معدومة. اخليم��ة الب�ش����يطة 

خمرزية. الكاأ�ض   - 3 اأو اأكرث، خطية  3 - 5 اأ�شعة. القنيبات 

غري  مثلومة،   5 البتالت  �شغرية.  اأ�ش������نان  اإىل  خمتزلة 
اأق�شومتني  من  موؤلفة  الثمرة  احل��ج��م.  يف  مت��ام��ًا  مت�شاوية 
ثمريتني �شكلهما كروي، قطرها 1.5 - 5 مم. يظهر على �شطح 
الثمرة 10 اأ�شالع اأولية م�شطحة ومتعرجة قليلة الربوز، و 
8 اأ�شالع ثانوية رفيعة وم�شتقيمة واأكرث بروزًا ول ت�شبح 

م�شطحًة اإل عندما جتّف.
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل حزيران/يونيو.

املوطن الأ�صلي والنت�صار اجلغرايف: 
انت�رشت  ت��وراين، ومنها   - اإي��راين  �رشق متو�شطي وغرب 
اإىل معظم املناطق املعتدلة و�شبه احلاّرة من العامل  زراعته 

القدمي.
التاريخ والرتاث:

العلمي  ال���ش��م  ال�رشيانية،  م��ن  "كزبرة"  العربي  ال���ش��م 
اإىل  اإ�شارًة  اأو بق"  ف�شف�ض  "اأي   koris اليونانية  للجن�ض من 
رائحة النبات الطازج. ال�شم الوا�شف للنوع sativum يعني 
مزروعة. ا�شُتخدمت الثمار منذ اأكرث من األفي عام، وقد ورد 
اإىل احل�شارة  Ebres التي تعود  اإيربز  ذكر النوع يف بردية 
الن�شو�ض  ويف  املعّلقة  بابل  حدائق  يف  وكذلك  الفرعونية 
عرفه  كما  ال�شن�شكريتية  باللغة  املكتوبة  القدمية  الهندية 

الإغريق والرومان وال�شينيون.
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اجلزء امل�صتعمل: 
.Coriander oil الثمار النا�شجة اجلافة، والزيت الطّيار امل�شتخرج من الثمار

املكونات الكيميائية: 
 ،geraniol 70 %، جريانيول (coriandrol =(  linalool حتتوي الثمار على زيت طيار 0،4 - 1،4 % اأهم مكوناته: لينالول
 %  21  -  13 ثابٍت  زيٍت  وعلى   .limonene وليمونني   ،camphor كامفور   ،p-cymene بارا�شيمني   ،borneol بورنيول 
 .petroselinic  a. البقدون�ض  وحم�ض   ،linolenic  a. الزيتي  الكتان  وحم�ض   oleic  acid الزيت  حم�ض  مكّوناته  اأهم 
scopoletine و�شكوبولتني ،umbelliferone اأهمها: اأمبيليفريون hydroxy coumarins ومركبات هيدروك�شي الكومارين

وفالفونوئيدات منها : الكيمفريول والكوير�شيتني وغليكوزيداتهما. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تّعد ثمار الكزبرة من التوابل امل�شهورة الفاحتة لل�شهية والها�شمة، وهي م�شاّدة لالأك�شدة نظرًا لوجود العديد من 
الفالفونوئيدات. 

الدرا�شات  اأثبتت  والت�شّنج.  املغ�ض  الغازات ويخّفف  يطرد  كما  الها�شمة،  الع�شارات  اإفراز  الطّيار  الّزيت  يحّفز 
فوائد الثمار ملر�شى ال�شكري، ذلك اأنها حتّث  البنكريا�ض على اإفراز الأن�شولني. 

تدخل الكزبرة يف احلميات نظرًا ملا لزيتها الثابت من تاأثري خاف�ض ل�شحوم الدم والكولي�شرتول. 
تتمتع مكونات الزيت الطّيار بخوا�ض م�شاّدة لبع�ض اأنواع البكرتيا والفطور، وُي�شتعمل اأي�شًا كمعّطر يف بع�ض 

امل�شتح�رشات ال�شيدلنية.
ُي�شتعمل مطحون الثمار �شعبياً، لتطييب الَنَّف�ض الكريه وبالأخ�ض بعد اأكل الثوم، وُت�شتعمل يف حالت �شوء اله�شم  
وال�شعال واحلمى والتهاب املثانة، كما ُي�شتخدم زيت الكزبرة مو�شعيًا يف عالج الرعاف )نزيف الأنف(، ودهنًا يف 

عالج البوا�شري والروماتيزم. 
البيئة:

يتحمل النبات الربودة واحلرارة العالية غري اأّن انتاجه اخل�رشي والثمري يكون مرتفعًا يف ظروف املناطق املعتدلة 
و�شبه احلارة مقارنًة باملناطق احلارة اأو الباردة. 

ينمو النبات يف الأرا�شي ال�شفراء اأوالثقيلة على اأن تكون جيدة ال�رشف والتهوية، كما جتود زراعته يف الأرا�شي 
ال�شوداء اخل�شبة ول يتحمل درجاٍت عاليٍة من القلوية اأو احلمو�شة الأر�شّية.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
الباردة.   املناطق  الربيع كمح�شوٍل �شيفي يف  الدافئة، ويف  املناطق  النبات يف اخلريف كمح�شوٍل �شتوي يف  ُيزرع 
ُيكاثر بالبذور احلديثة التي ل يتجاوز عمرها العام وذلك على خطوط اأو يف جور �شمن م�شاكب، يو�شع يف اجلورة 

3 - 4 بذور، ويحتاج الهكتار 15 - 25 كغ من الثمار.

تبداأ البذور بالإنبات اعتبارًا من درجة احلرارة 6 - 8 مo وت�شتغرق مرحلة الإنبات حتت هذه الظروف 20 - 25 يومًا. 
تتحمل البادرات انخفا�ض درجة احلرارة حتى 7 - 8 مo حتت ال�شفر. 

ُتّخف البادرات عند و�شولها اإىل 6 - 8 �شم، وترتك بادرتان يف اجلورة الواحدة.
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Cuminum cyminum L.
 

Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: الكّمون، ال�شّنوت، الّزيرة، كّمون احلوت.

Eng. Cumin ، Fr. Cumin :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
ع�����ش��ب ح����ويل ره���ي���ف، اأج������رد، طوله 
يف  التفرع  ثنائي  ال�شاق  �شم.   50  -  10

جرداء،  الأوراق  اأ�شطواين.  القاعدة، 
ف�شو�ض  اإىل  بعمق  مق�ّشمة  �شغرية، 
اأو  بي�شاء  الأزه��ار  خطية.   - م�شتطيلة 
مركبة.  خ��ي��م��ات  يف  جتتمع  ق��رن��ف��ل��ي��ة، 
خم�ض،  ال��ب��ت��الت  خم��ت��زل��ة.  ال���ك���اأ����ض 
خم�ض  املذكر  القمة.  م�شننة  م�شتطيلة، 
املبي�ض  الكرابل،  ثنائي  املاأنث  اأ�شدية. 
مغزلية  م�شاعفة،  اأكينة  الثمار  �شفلي. 
ال�شكل، طولها 3 - 6 مم، وعر�شها نحو 
1.5 مم، لونها بني م�شفر، ولها رائحة 

عطرية وطعم لذع.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اآ�شيا  انت�شاره يف  الرغم من  النيل ول�شّيما م�رش وال�شودان وذلك على  للنبات هو بالد  الأ�شلي  اأن املوطن  يعتقد 

ول�شّيما الهند وباك�شتان. 
يزرع يف معظم املناطق احلاّرة واجلاّفة من اآ�شيا واإفريقيا ويف جنوب الوليات املتحدة الأمريكية.

التاريخ والرتاث:
الكّمون كلمة معربة قدميًا من البابلية على الأرجح. ال�شم العلمي هو ال�شم اليوناين والالتيني لهذا النوع واملنحدر 
من البابليَّة. عرف الفراعنة خوا�ض الكّمون وزرعوه بكرثة على �شفاف النيل وكانوا ي�شمونه "قمنيني"، وجاء ذكره 

يف الربديات القدمية يف اأكرث من 60 و�شفًة عالجية. 
قال عنه الطبيب الإغريقي دي�شقوريد�ض "الكّمون فيه قوة م�شّخنة يطرد الرياح وفيه قب�ض وجتفيف وي�شتخدم مع 

الزيت اأو الع�شل ل�شفاء اجلروح واإذا �ُشحق باخلل وا�شُتم قطع نزيف الأنف ". 
وقال جالنيو�ض "الكّمون يفتت احل�شى ويزيل املغ�ض وانتفاخ املعدة والبول الدموي وي�شتخدم الكمون مع الزيت 
كدهان للخ�شية املتورمة ". اأدخله العرب اإىل غربي املتو�شط يف القرن الثاين ع�رش، وقد ذكره ابن �شينا ومّيز بني 

اأ�شنافه املختلفة.
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار النا�شجة واجلاّفة، الزيت الطّيار امل�شتخرج من الثمار. 
املكونات الكيميائية:

يحتوي على   زيت   طّيار   2 - 5 %   اأهم  مكوناته: األدهيد الكمون   cumin aldehyde،   غاما تربينني  gamma terpinene،  بيتا بينني 
b-pinene، بارا�شيمني p-menthandial ،P-cymene، وعلى زيت ثابت 10 - 15 %، اأهم اأحما�شه الدهنية:  حم�ض البقدون�ض 

petroselic acid، حم�ض النخل .palmatic a، حم�ض الزيت .oleic a، وبروتينات 15 - 20 % وفالفونوئيدات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
 Baccilus subtilis وم�شاّدة لبع�ض البكترييا .antioxidant تتمتع ثمار الكمون وزيتها الطّيار بخوا�ض م�شاّدة لالأك�شدة

. Candida albicans والفطور ،Staphylococcus epidermis

تتمّتع ثمار الكّمون وزيتها الطّيار بخوا�ّض فاحتٍة لل�شهية ومنّبهٍة لعملية اله�شم حيث تزيد من الإفرازات الها�شمة 
وت�شاعد على طرد الغازات وتخفيف الت�شنج املعوي. 

بّينت الدرا�شات احتواء ثمار الكمون على مركبات ذات فعالية ا�شرتوجينية  estrogenic  effect )الإيزوفالفونوئيدات(، 
اأمرا�ض �شن الياأ�ض لدى الن�شاء، والأمرا�ض  توؤثر يف ا�شتقالب الليبيدات يف اجل�شم، بالتايل ت�شهم يف الوقاية من 

 .blood- clotting القلبية الوعائية. كما يتمتع م�شتخل�ض الكمون بتاأثرٍي مانع لتجمع ال�شفيحات
والفاحتة  املهدئة  خلوا�شه  الثمار  م�شحوق  مغلي  وي�شتعمل  ومطمٍث،  كمجه�ٍض  �شعبيًا،  الكّمون  ثمار  ت�شتخدم 
لل�شهية واملعاجلة حلمو�شة املعدة وانتفاخ البطن واملغ�ض وال�شطرابات اله�شمية والت�شنجات الناجتة عن الديدان 

املعوية، كما ُي�شتعمل لإدرار البول واللنب عند املر�شعات وت�شكني الآلم الروماتزمية .
ي�شتعمل مغلي ثمار الكمون مو�شعيًا لغ�شل الوجه بغية اإزالة بقع الوجه واحل�شول على ب�رشٍة �شافيٍة، ولغ�شل 
العيون امللتهبة. كما ُيح�رّش من م�شحوق الثمار دهوٌن ُت�شتخدم لعالج اجلروح والقروح وعالج اجلرب واحلكة، 

وكثريًا ما ُي�شتعمل م�شحوق ثماره خملوطًا مع الزيت لإيقاف نزيف الأنف .  
يتوفر الكمون يف الأ�شواق على هيئة ثمار اأو على هيئة م�شتح�رشات �شيدلنية تباع يف حمالت الأغذية التكميلية.

التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال:  
يتداخل الكمون مع بع�ض الأدوية املنّومة، ي�ّشبب ا�شتعمال الزيت الطّيار لفرتات مديدة تخر�شات جلدية، كما ينبغي 

عدم تناوله من قبل مر�شى الكلى.
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ال�صتعمالت الغذائية :
ُيعد م�شحوق ثمار الكّمون اأحد التوابل الأ�شا�شية التي ت�شاف اإىل العديد من الأطعمة لفتح ال�شهية واإك�شابها الطعم 

والرائحة املميزين. 
اإىل احللويات واخلبز والكعك والفطائر لتعطريها. كما يدخل زيت الكمون يف تركيب بع�ض  الكمون  ي�شاف زيت 

اأنواع العطور.
البيئة

ينمو الكمون يف املناطق احلارة و�شبه احلارة، اجلاّفة ون�شف اجلافة، وليتحمل درجات احلرارة املنخف�شة ولو 
 .oلفرتة ق�شرية، كما اأنه ل يتحمل درجات احلرارة �شديدة الرتفاع، ودرجة احلرارة املثلى لنموه 25 م

ُتعد الرتب ال�شفراء والطينية اخلفيفة جيدة ال�رشف والتهوية اأكرث الرتب مالءمًة لنمو الكمون،  ل ت�شلح الأرا�شي 
الطينية الثقيلة والرملية لزراعته لأن الأوىل توؤدي اإىل الإ�شابة بالأمرا�ض امل�شببة للذبول والختناق وتعمل الثانية 

على �رشعة ن�شج الثمار وقلة وزنها. 
يتحمل الكمون درجات امللوحة والقلوية اخلفيفة اإل اأنه يف�ّشل الأرا�شي املعتدلة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر نبات الكمون بالبذور وُين�شح باأن لتكون خمزنًة لفرتة تزيد عن �شنتني. ُتنرث البذور يف اخلريف قبل انخفا�ض 
درجة احلرارة بعد خلطها بالرمل )3:1(. تتم الزراعة يف جور على خطوط. جتري عملية خَف النبات عند و�شوله 

اإىل ارتفاع 5 - 8 �شم.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد112                                            

Eryngium campestre L.

Apiaceae الف�صيلة:اخليمية
الأ�صماء املتداولة: قر�شعّنة، �شقاقل م�رشي، فتنجيع، حلية املعزى ، �ِشْنَداب ، �شوكة بي�شاء. 

Eng. Eryngo ، Fr. Chardon Rolland :الأ�صماء الأجنبية 
الو�صف النباتي :

ع�شب معمر، م�شوك، اأخ�رش مزرق اللون، 
طوله 20 - 60  �شم، الأفرع عديدة تاأخذ �شكل 
نورة م�شطية. الأوراق القاعدية �شكلها العام 
الري�شي،  التق�شم  ثالثّية  عري�ض،  بي�شوي 
ف�شو�شها قنفاء، م�شننة وم�شوكة. النورة 
خيمية ب�شيطة، �شبه روؤي�شية، حُتاط بقناب 
يف  حتمل  رحمية،  قنابات   7  -  6 من  موؤلف 
طولها  يفوق  �شوكتني،  اأو  �شوكة  قاعدتها 
الأزه���ار خنثوية،  ال��روؤي�����ض.  مبرتني ط��ول 
لونها اأخ�رش مزرق، لطئة، حُتاط بقنيبات 
لكنها  الكاأ�ض  من  اأط��ول  م�شوكة،  ب�شيطة، 
ال��ت��ي حتيط  ال��ق��ن��اب��ات  اأق�����رش بكثري م��ن 
وا�شحة، �شلبة،  الكاأ�ض  اأ�شنان  بالروؤي�ض. 
مثلومة  متالقية،  منت�شبة،  البتالت  ح��ادة. 
القدم  ل��الأ���ش��ف��ل.  ت��رت��د  طويلة  نهاية  ذات 
حتيط  ع��ال��ي��ة  ح��اف��ة  م��ع  مت�شعة،  القلمية 
بي�شوية مقلوبة  الثمرة  بالأقالم اخليطية. 
اأو اأ�شطوانية، مغطاة بحرا�شف اأو درنات، 

اأ�شالع الأق�شومة الثمرية غري مميزة. 
اأيلول/ اإىل  حزيران/يونيو  الإزه��ارم��ن 

�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ينت�رش النبات بريًا يف و�شط وجنوبي اأوروبا و�شمايل اإفريقيا، 
وميتد �رشقًا حتى اأفغان�شتان.

التاريخ والرتاث:
ا�شم  اأّم��ا   ،êryggion اأو   êryggos اليونانية:  من  اجلن�ض  ا�شم 

النوع  campestre فيعني حقلي. 
ا�شُتخدم النبات منذ زمن بعيد يف الطعام ودواًء حلالٍت عديدٍة 
كال�شعال وح�شى املثانة ولدغة الأفعى، وقد ذكره ابن البيطار 

والأنطاكي وابن �شينا.
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اجلزء امل�صتعمل :  
الأوراق والأزهار اجلافة، واجلذور التي جتمع يف ف�شلي الربيع واخلريف

املكونات الكيميائية : 
حتوي جذور النبات �شابونيات ثالثية الرتبني   triterpene saponins.ومركبات بريانوكومارين   pyranocoumarins اأهمها:

 monoterpene الرتبني  وحيدة  وجليكوزيدات   egelinol،benzoate egelinol،benzyl - esters agasyllin،grandivetin

  oligosaccharides و�شكاكر  chlorogenic a. ، rosmarinic a. : caffeic acid ester .وا�شرتات حم�ض القهوة  glycosides

 .kestose

 .flavonoids فالفونوئيدات ،triterpene saponins كما حتوي الأوراق والأزهار �شابونيات ثالثية الرتبني
   .chlorogenic acid، rosmarinic acid  :Caffeic acid ester  ا�شرتات حم�ض القهوة

ومعادن البوتا�شيوم والكال�شيوم واملنغنيز واملغن�شيوم وفيتامينات مثل فيتامينات A، B، C  اإ�شافًة اىل بكتينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

م�ش�كنة  بخوا�ض  )�شابونيات(  واجل��ذور  الهوائية  الأج��زاء  م�شتخل�ض  متتُّع  التجارب  فئران  على  البحوث  بّينت 
anti- ل��الل��ت��ه��اب��ات  وم�������ش���ادة   antinociceptive

.inflammatory

ُي�شتعمل مغلي جذور النبات �شعبيًا خلوا�شه املق�ّشعة، 
التنف�شية  ال��ط��رق  والتهابات  للت�شنجات  وامل�����ش��اّدة 
احتبا�ض  ع��الج  يف  ا�شتعماله  على  ع���الوًة  وال�شعال، 
الكلى  البولية وعالج ح�شى  املجاري  والتهاب  البول 

واملثانة واملغ�ض الكلوي.
يف  مو�شعّية  �شبغات  �شكل  على  اجل���ذور  ُت�شتخدم 
عالج اجلروح والأمرا�ض اجللدية. وُت�شتعمل الأوراق 
والأزه��ار يف عالج التهاب اجلهاز البويل والربو�شتات 
يدعى  اآخر  نوع  هناك  ال�شدرية.  والنزلت   prostatitis

على  ينت�رش   ،Eryngium maritimum بحرّية  ِقْر�شَعّنة 
�شواطئ بحر البلطيق والبحر الأ�شود والبحر املتو�شط، 

وي�شتعمل �شعبيًا كالنوع ال�شابق .
البيئة:

واأط���راف  اجل��اف��ة  الع�شبّية  املناطق  يف  النبات  ينمو 
احلقول. يتطّلب تربًا جيدة ال�رشف  ومواقع م�شم�شًة. 

ُيف�ّشل الرتب املتو�شطة اخلفيفة ويتحمل اأغلب اأنواع الرتب مبا فيها الفقرية املحجرة والكل�شية. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر بالبذور التي ُتنرث يف امل�شتل يف م�شاكب بعد ن�شجها يف بداية اخلريف اأو يف الربيع. تنبت البذور عادًة بعد 
5 - 90  يومًا على حرارة20 مo. ُتنقل ال�شتول اإىل اأكيا�ض اأو اأوعية بال�شتيكية لُتم�شي العام الأول يف امل�شتل ومن ثم 

ُتنقل اإىل الأر�ض الدائمة يف نهاية الربيع التايل. 
مُيكن اإكثار النبات بالتق�شيم يف اأوائل الربيع اأو يف اخلريف، كما مُيكن اإكثاره بالعقل اجلذرية يف اخلريف اأو ال�شتاء. 

للنبات جذور عميقة ومنت�رشة ت�شاعده على النت�شار �رشيعًا ما يجعل التخّل�ض منه �شعبًا عند انت�شاره.

Eryngium maritimum
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Ferula hermonis Boiss.
  

 Apiaceae الف�صيلة : الكرف�شية
الأ�صماء املتداولة : زّلوع، �رش�ض الزّلوع ، �شمراأبي الطيب.

Eng. Sallua ، Fr.  Zallouh. :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
التفّرع يف اجلزء  - 1.5 م، متفّرع ويكون   1 ع�شب معّمر طوله 
العلوي من النبات على �شكل دّوارات. الأوراق جرداء، ال�شفلية 
خ�رشاء مزرقة، بي�شوية يف �شكلها العام، قاعدة املعالق عري�شة 
الدرجة  من  الف�شو�ض  ري�شية،  مركبة  بال�شاق،  جزئيًا  حتيط 
الأوىل ذات معالق ثخني، والأخرى �شبه لطئة خيطية وعديدة 

تت�شعب يف القمة، ُيختزل ن�شل الأوراق العلوية كثرياً، ويكاد يقت�رش على الغمد الذي ي�شبح عري�شًا )يفوق عر�شه 
طوله( ولمعًا، ويعانق ال�شاق. جتتمع الأزهار يف نورات موؤلفة من 6  -  8 اأ�شعة ق�شرية، املركزية منها �شبه لطئة، 
عدمية القناب، ويتمثل الُقنّيب بقنّيبات �شغرية م�شتطيلة ال�شكل. الثمرة بي�شوية، طولها نحو 10 مم  وعر�شها نحو 
5 مم، بنية - بنف�شجية، م�شغوطة ظهريًا، م�شطحة، غري ثخينة احلافة، اأ�شالعها الظهرية مت�شاوية الأبعاد، خيطية، 

بارزة، واجلانبية قريبة من احلافة.  للنبات رائحة قوية، ُيفرز اأحيانًا، كتاًل �شغريًة من الراتنج برتقالية اللون. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متوّطن على ال�شفوح اجلبلية ل�شل�شلة جبال لبنان ال�رشقية يف �شورية ولبنان، على ارتفاع اأكرث من 2000 م .

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي للنبات وينحدر من Fero اأي " َحَمَل "، اإملاعًا اإىل ا�شتخدام ال�شاق 
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قدميًا يف احلفاظ على النار وحملها ونقلها. وي�شري ال�شم العلمي للنوع 
hermoins  اإىل مكان انت�شاره الطبيعي يف جبال احلرمون يف �شورية.

اجلزء امل�صتعمل: 
الراتنجية  امل���ادة  اخل��ري��ف(،  ف�شل  يف  )جتمع  وال��ري��زوم��ات  اجل���ذور 

ال�شمغية املوجودة يف الريزومات .
املكونات الكيميائية:

طّيار  وزي��ت  راتنجية  م��ادة  من  متجان�ٍض  خليٍط   على  اجل��ذور  حتتوي 
ferolic acid، مركبات  اأهم مركبات اخلليط: حم�ض الفريوليك  و�شمغ. 
 α - pinene األفا بينني ،ferutinin، teferdin، α-bisabolol شي�شكوتربينية�
التريبني  ثالثية  �شابونين��ات  اإىل  اإ�شافة  وكربيت،  ازاري�ش�����ني   ،%  38

و�شتريوئيدية .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُيعد الزّلوع من�ّشطًا ومقويًاّ جن�شيًا. ومن خ�شائ�شه تن�شيط القلب واجلهاز الع�شبي وامل�شاعدة على جتديد اخلاليا. 
  teferdinو ferutinin لي�ض له �رشر على مر�شى ال�شكري. بّينت التجارب التي اأجريت على ذكور الفئران اأن املركبني
اجلن�شية  القدرات  من  يزيد   teferdin مركب  اأن  لوحظ  كما   ،testosterone التي�شتو�شتريون  ن�شبة هرمون  يرفعان 
لذكور الفئران واأن مركب ferutinin  يوؤثر �شلبًا يف الهرمون اجلن�شي لدى اإناث الفئران ويخفف من رغبتها اجلن�شية 
.قامت جمعية امل�شالك البولية اللبنانية باإجراء العديد من التجارب الإكلينيكية على جذر النبات. وخل�شت الدرا�شات 
اإىل اأن جذر الزلوع يحتوي على عنا�رش من�شطة للدورة الدموية، منها حم�ض الفريوليك الذي يو�شع الأوعية الدموية 
وين�شط الدورة الدموية. ُيبدي الزيت الطّيار املوجود يف اجلذور مبا يحويه من املركبات ال�شي�شكوتربينية فعاليًة عاليًة 
كم�ّشاٍد للبكترييا موجبة الغرام  Staphylococcus aureus، S.fecalis. كما يبدي الراتنج  املوجود يف الريزومات فعاليًة 
.Salmonella typhi، Escherichia coli،Pseudomonas aeruginosa  عاليًة جتاه البكترييا وب�شكل خا�ض �شالبة الغرام

الديكي،  الربو وال�شعال  لالأع�شاب، ويف عالج  �شعبيًا كمقوٍّ ومن�شٍط ج�شدي وجن�شي، مقوٍّ  الزلوع  ُي�شتعمل جذر 
ال�شيخوخة  تاأخري  فوائد  للزلوع  ُيعزى  كما  البويل.  اجلهاز  اأمرا�ض  وعالج  للمغ�ض،  امل�شببة  للغازات  وكطارد 

وتقويةال�شعر واإعادة اإنبات املت�شاقط منه.
يوجد الزّلوع يف الأ�شواق خملوطًا مع الع�شل والغذاء امللكي للنحل، ب�شكل كب�شولت م�شحوق جذور الزلوع.

التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :
لوحظت تخّر�شات يف القولون عند ال�شتعمال لفرتات طويلة. كما �شعر البع�ض ممن تعاطوا نبات الزلوع بالتوّرد 
وال�شداع الناجت عن اآثار النبات يف تن�شيط الدورة الدموية. ين�شح الأطباء بعدم ا�شتعمال جذر النبات لالأ�شخا�ض 

الذين يعانون من زيادة يف �شغط الدم ال�رشياين واأمرا�ض القلب وال�شكري اإل بعد موافقة الطبيب املخت�ض. 
البيئة:

الرطبة  البيئات  يف  ينت�رش  الباردة.  واله�شاب  وال�شفوح  املرتفعات  وعلى  العالية  اجلبلية  املناطق  يف  الزّلوع  ينمو 
و�شبه الرطبة حيث تتوافر الربودة اأواحلرارة املعتدلة، وُيعّد من الأنواع املحبة لالإ�شاءة. 

ينمو يف الأرا�شي الزراعية وحتى اجلبلية ال�شخرية. ُيف�شل الرتب متو�شطة اخل�شوبة، املفّككة وجيدة ال�رشف.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

وبداية  ال�شتاء  نهاية  يف  منتظمة  �شفوف  على  الزراعة  تتم  التق�شيم.  اأو  التجزئة  وبطريقة  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
الربيع. جُتمع اجلذور وجتفف حتت اأ�شعة ال�شم�ض.
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Foeniculum vulgare Mill.

 
 Apiaceae الف�صيلة: الكرف�شية

الأ�صماء املتداولة: ال�شمرة، احللوة، احلبة احللوة، ال�شمر احللو، ال�شمر املّر، الب�شبا�ض، ال�شنوت .
 Eng. Fennel ، Fr. Fenouil :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
 -  0.8 طوله  معمر،  اإىل  احل��ول  ثنائي  ع��ط��ري،  ع�شب 
م. ال�شوق منت�شبٌة متفرعٌة �شلبٌة مل�شاء جرداء.   1.5
رفيعة  ف�شو�ض  اإىل  جمزاأة  معالقية  ال�شفلية  الأوراق 
غمد  ذات  ال��ع��ل��وي��ة  والأوراق  ال�����ش��ك��ل،  خيطية  ج���دًا 
 -  5 من  تتاألف  مركبة،  النورة خيمية  طويٍل وعري�ض. 
�شم،   15 نحو  قطرها  الطول،  مت�شاوية  غري  اأ�شعة   10

القّناب غائب. الأزهار �شفراء �شغرية خنثوية. الكاأ�ض 
خمتزلة اإىل حلقة دائرية. البتالت تلتف خارجيًا. املذكر 

5 اأ�شدية. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض �شفلي. 
اإهليلجية  خم�رشة،  �شفراء  م�شاعفة،  اأكينة  الثمرة 
اأ�شالع   10 اأ�شطوانية ال�شكل، يظهر على �شطحها  اإىل 
بارزة، طولها 6 - 8 مم وعر�شها 2 - 3 مم، ذات رائحٍة 

عطريٍة قويٍة عند الن�شج.
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هناك عدة اأ�شناف من ال�ّشمرة توّلدت من النوع الرّبي اأهمها :
  (Bitter fennel) Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. vulgare :ال�ّصمر املر

 (Sweet fennel) Foeniculum vulgare  subsp. vulgare  var. dulce :ال�ّصمر احللو
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

واأمريكا  واأملانيا  وبريطانيا  فرن�شا  ُيزرع يف  للنوع،  الأ�شلي  املوطن  اأوروبا  املتو�شط وجنوبي  البحر  يعّد حو�ض 
وجنوبي الأرجنتني، واآ�شيا يف الهند وال�شني واإيران. وُتعد كل من م�رش و�شورية من اأكرث البلدان املنتجة لل�شمر 

احللو ذي النوعية اجليدة.
التاريخ والرتاث:

 Foeniculum مار وال�شمرة ا�شمان �شائعان ولهما اأ�شباه يف الآرامّية والعربّية والآ�شورّية. ال�شم العلمي للجن�ض ال�شُّ
من الالتينية " fenum" تعني علف لنعومة الأوراق. �شمرة كلمة �شائعة وماألوفة يف بالد ال�شام ) نحال 2009(. اأما 

ال�شم الوا�شف للنوع  vulgare يعني �شائع. 
ا�شُتعمل ال�شمر )ال�شنوت( منذ اآلف ال�شنني لعالج كثري من الأمرا�ض، فقد ا�شتخدمه الفراعنة حتت ا�شم �شماري 
وُعرث على ثماره يف مقابرهم، وقد ورد ذكره  يف بردية هاري�ض الطبية حتت ا�شم "�شامارن"، ويعرف ا�شمه بالقبطية 
القدمية "�شمارهوت" كما ورد ذكره يف بردية اأخرى با�شم "ب�شبا�ض" الذي احتفظ به العرب وحّرفوه بعد ذلك اإىل 

ب�شبا�شة. زرعه ال�شينيون القدماء والهندو�ض والرومان واأكلوا عروقه واأوراقه العطرة زكية الرائحة. 
كان ال�شنوت من اأف�شل املواد الطبية امل�شتخدمة يف الع�شور الو�شطى وكانت ت�شاف اأوراقه الطازجة اإىل ماأكولت 

ال�شمك واخل�رشوات عند الأغنياء، وكان الفقراء ياأكلون اأوراقه كمادة م�شهّية يف اأيام ال�شيام.
اأن ال�شنوت نوعان بري وب�شتاين، ومنه �شنفان نبطي ورومي، واأ�شاد الأطباء العرب وغريهم  ذكر الطب القدمي 
لل�شهية، معّزز  للت�شّنج وها�شم، فاحت  الغ�شايّن كم�ّشاد  القا�شم  واأبو  البيطار والأنطاكّي  اإبن  فقد ذكره  بفوائده. 

للمعدة، مدّر للحليب، طارد للدود، وُم�شاعد على التئام اجلروح.
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار، البذور، والزيت العطري املُ�شتخرج منهما.
املكونات الكيميائية: 

حتوي ثمار ال�ّشمر زيتًا طّيارًا تختلف ن�شبه ومكّوناته تبعًا لل�شنف واملن�شاأ اجلغرايف، اأهم مكونات الزيت الطّيار يف 
 ،% 5 - 2 estragole 12- 33 %، ا�شرتاغول fenchone  50 - 75 %، فان�شون trans-anethole  اأنيتول :Bitter fennel ال�صمر املّر
ليمونني  a- pinine ،% 2 limonene، األفا وبيتا فيالندرين alpha- beta phellandrene، بارا�شيمني  p- cymene  واملري�شني 

.myrcene

يف حني يالحظ يف زيت ال�صمر احللو sweet fennel ازدياد ن�شب الأنيثول اإىل 80 - 90 %، الأ�شرتاجول اإىل 3 - 10 %، 
وتناق�ض الفان�شون اإىل 1 - 10  %.

حتتوي بذور ال�شمر بنوعيها احللو واملّر على زيٍت طّيار له تركيب زيت الثمار نف�شه يف ال�شنفني. اإ�شافًة اىل اآثار 
من الهيدروك�شي كومارينات umbelliferone scopoletine، osthenol، scoparin :hydroxycoumarins. واآثار من فورانو 

كومارينات pyranocoumarins .bergapten، psoralen، columbianetin، xanthotoxin :furocoumarins وفالفونوئيدات.
 ،% 22 oleic a. 60 %، حم�ض الزيت petroselinic acid كما حتوي زيتًا ثابتًا 12 - 18 % يتكّون من حم�ض البقدون�ض
A، B، C ومعادن  اإىل فيتامينات  4 %.بالإ�شافة   palmatic  a.النخل 14% وحم�ض   linoleic  a. الزيتي  الكتان  حم�ض 

الف�شفور والكال�شيوم والكربيت واحلديد والبوتا�شيوم.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمّتع زيت ال�شّمر الطّيار بخوا�ض من�ّشطة للمعدة والأمعاء، م�شاّدة للت�شّنج يف حالت ع�رش اله�شم، يتمّتع مركب 
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الأنيتول بتاأثري طارد للغازات، كما يتمّتع املركبان الأنيتول والفان�شون بتاأثري طارد للبلغم وحالٍّ لإفرازات الطرق 
التنف�شية املخاطية.

اأثبتت الدرا�شات متّتع زيت ال�شمر الطّيار بتاأثري قاتل لبع�ض اأنواع البكترييا، وُي�شتخدم لإيقاف الإ�شهال الناجت 
اإف��راز حليب  زيادة  الأنثوية وذلك يف احلث على  الهرمونات  لتاأثري  امل�شابه  ال�شرتاجول  تاأثري  َثُبت  البكترييا.  عن 

املر�شعات، وكمطمث، اإ�شافة اإىل تن�شيط الناحية اجلن�شية لدى الن�شاء.
ُي�شاف زيت ال�شمر احللو اإىل بع�ض الأدوية امللّينة لتح�شني فعاليتها وطعمها.

لالأطفال  ويعطى  املعدة،  ملغ�ض  وم�شكن  للبول،  مدّر  لل�شهية،  كفاحت  �شعبيًا،  ال�شمر  بذور  م�شحوق  مغلي  ُي�شتعمل 
مل�شاعدتهم يف التخل�ض من الغازات وع�رش اله�شم، مق�ّشع يفيد حالت الر�شح وال�شعال ونزلت الربد، وي�شتعمل 

الع�شل مع الزيت الطّيار يف حالت التهاب احلنجرة وال�شعب التنف�شية والربو . 
ُي�شتعمل مغلي م�شحوق النبات مبا فيه اجلذور مو�شعيًا على �شكل غراغر يف حالة التهاب الفم واللثة وغ�شل العيون 

عند اإ�شابتها بالتهاب امللتحمة )الرمد(.
ُت�شتعمل اأوراق ال�شمر الغ�شة ملعاجلة ت�شلخات الثدي والأع�شاء التنا�شلية وذلك بو�شعها فوق مو�شع الإ�شابة 
املغ�ض  اآلم  الغازات وت�شكني  لطرد  البطن  �شاخنة فوق  بتثبيتها  امل�شلوقة  الأوراق  وتثبيتها ب�شمادة. وت�شتعمل 

املعوي عند الأطفال .
حماذير ال�صتعمال: 

يجب عدم ا�شتعمال زيت ال�شمر املّركز بنوعيه املّر واحللو من قبل احلامل، وي�شتعمل بحذر لدى الأ�شخا�ض امل�شابني 
بقرحة الأمعاء ومر�شى ال�شكري. ي�شبب ا�شتخدام جرعة عالية من الزيت احتقانًا وهبوطاً يف القلب وكذلك اختالجات 

ودوخة وغثيانًا واإقياًء بالإ�شافة اإىل ظهور طفح جلدي، ورمبا ي�شبب حدوث نوبة ت�شنجية ت�شبه نوبة ال�رشع.
البيئة:

يف�ّشل ال�شمر الأرا�شي اخلفيفة واخل�شبة جّيدة التهوية واملعتدلة يف درجة حمو�شتها pH وهو ح�شا�ض للملوحة. 
ينمو النبات خ�رشيًا بغزارة يف درجة حرارة معتدلة ترتاوح بني 15 و 20 مo، ويحتاج النمو الزهري والثمري اإىل 

درجة حرارة ترتاوح بني 20 و 25 مo م�شحوبة باأمطار ورطوبة جوية معتدلة خالل فرتات النمو والتطور. 
يتطّلب الإنتاج الثمري املرتفع طق�شًا خاليًا من ال�شقيع خالل فرتة النمو اخل�رشي وحرارة معتدلة ونهارًا طوياًل 

لت�شجيع النمو الزهري وحدوث العقد والإثمار. 
يوؤدي اجلو اجلاف واحلار اإىل تكوين ثمار غري ممتلئة، قليلة الوزن واإىل انخفا�ض ن�شبة الزيت فيها. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
تتم  الباردة.  املناطق  يف  ال�شقيع  انق�شاء  وبعد  املعتدلة  املناطق  يف  اخلريف  يف  ُت��زرع  التي  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
الزراعة على اأبعاد 75X15 �شم مع و�شع عدة بذور يف اجلورة الواحدة اإذا كان الهدف من الزراعة احل�شول على 
ثم  م�شاكب  اأّوًل يف  تزرع  البذور  فاإن  الأوراق اخل�رشاء،  على  الزراعة احل�شول  الهدف من  كان  اإذا  اأّما  الثمار. 
تنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد نحو 6 اأ�شابيع ، يتم الت�شتيل على اأبعاد 70X20 �شم.يح�ّشن الري والت�شميد بالعنا�رش 
الأ�شا�شية والنادرة من اإنتاج الثمار وكمية الزيت العطري. مُينع الري عند اكتمال تكون البذور وقبل ن�شج الثمار. 
ُيف�شل ح�ّض النباتات والثمار خ�رشاء غ�ّشة التكوين اأي قبل اكتمال ن�شجها وجفافها لأن كمية الزيت الطيار تكون 

اأكرب. تقطع النباتات قبل �رشوق ال�شم�ض ثم جتّفف وتدر�ض وتغربل.
يعطي الهكتار حوايل 80 - 95 طنًا من الع�شب الطازج يف الطور اللبني، و5 - 7 طن من الثمار، كما يعطي الهكتار 
120 - 140كغ من الزيت العطري الناجت عن تقطري املجموع اخل�رشي، ويعطي الطن من الثمار اجلافة 10 - 15 كغ 

من الزيت العطري.
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Petroselinum sativum Hoffm
 Apium crispum Miller, A. petroselinum L.,
Carum petroselinum (L.) Benth.

Apiaceae الف�صيلة: اخليمية
الأ�صماء املتداولة: بقدون�ض، مقدون�ض، كرف�ض رومي، بطرا�شيون.

 Eng. Parsley ، Fr. Persil :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شٌب حويل  طوله 30 - 100 �شم. الأوراق ال�شفلية ذات معالق طويل 3 - 7 �شم  قاعدته ت�شكل غمدًا �شيقاً، طول الن�شل 
5 - 8 �شم وعر�شه 4 - 7 �شم، مق�ّشم 2 - 3 مرات، ف�شو�شه النتهائية م�شّننة، اإهليلجّية اأو بي�شوّية، خ�رشاء لمعة، 

طولها 4 - 12مم، ُتختزل الأوراق باجتاه الأعلى لت�شبح ثالثية الف�شو�ض. النورة خيمّية مركّبة، عر�شها 3 - 6 �شم، 
قّناباتها 1 - 2 اأوغائبة، خّطية، طولها 2 - 5 مم، الأ�شّعة 10 - 25، �شبه مت�شاوية، الُقنيبات 6 - 8، خطّية، اأق�رش من 

الأزهار. ت�ُشم اخليمة الب�شيطة نحو 20 زهرة، �شماريخها 1.5 - 4.5 مم. البتالت خ�رشاء اللون.
الثمرة اأكينة م�شاعفة، بي�شوية ال�شكل، طولها 2 - 4 مم وعر�شها 1.5 - 3 مم، رمادية - بنية.

الإزهار  من حزيران/يونيو اإىل متوز/يوليو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ُيعتقد اأن املوطن الأ�شلي للبقدون�ض هو املنطقة املتو�شطية. ومنها انت�رشت زراعته اإىل جميع بقاع العامل.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض Petroselinum هو ال�شم اليوناين القدمي للنبات، اأما ا�شم النوع sativum فتعني مزروع. 

ا�شتعمل الإغريق والرومان واأطباء الع�شور الو�شطى البقدون�ض يف الغذاء كتابل ودواء لعالج ال�رشع وال�شعال، 
كما ا�شُتعمل جذر النبات كمدّر للبول ويف عالج اأمرا�ض الكلى.

اجلزء امل�صتعمل: 
الثمار، الزيت الطّيار املُ�شتخرج من الثمار، الع�شب الغ�ّض )الأوراق وال�شوق يف بداية فرتة الإزهار(، واجلذر اجلاف.

املكونات الكيميائية:
حتتوي الثمار على زيٍت طّيار 2 - 5 % اأهم مركباته: الأبيول apiole 20 %، املري�شتي�شني  myristisin 43 %، األفا- بيتا 
 furanocoumarins وفورانوكومارينات   ،%4  beta-phellandrene فيالندرين  بيتا   ،%  20  alpha-beta-pinene بينني 

.bergapten،psoralenenisopimpinellin،xanthotoxin،imperatorin :منها
.% 75 - 60 Petroselic acid زيت ثابت 20 - 22 % اأهم اأحما�شه حم�ض البقدون�ض

يحوي الع�صب الأخ�صر كميًة  اأقل من الزيت الطّيار املوجود يف الثمار 0،02 - 0،3 % اأهم مركباته الأبيول، املري�شتي�شني، 
التي   phellandrene. والفورانو كومارينات  alpha-beta pinine، فيالندرين  األفا-بيتا بينني   ،mentha - l،3،8 -triene

متاثل تلك املوجودة يف الثمار. 
.ascorbic acid (C) وفيتامينات خا�شة فيتامني .apiin الفالفونوئيدات وت�شكل 1،9 - 5،6 %  اأهمها الأبيني

كما يحوي كميات كبرية من احلديد والكال�شيوم والفو�شفور واملنغنيز والكربيت والبوتا�شيوم وال�شوديوم واليود 
والنحا�ض والكلوروفيل.

بيتا-  ليمونني،  بينني،  تربينولني،  املري�شتي�شني،  الأبيول،  مكوناته  اأهم   %  0،12-0،05 طّيارًا  زيتًا  اجلذور  حتوي 
 . apiin فالفونوئيدات  0،2 - 1،3 % اأهمها الأبيني .ligustilide منها مركب Phtalides بيزابولني. والفتاليدات

مركبات فورانو كومارينات ومتاثل تلك املوجودة يف الع�شب الغ�ّض.وPolyynes )مركبات ع�شوية طويلة ال�شل�شلة(
اأهمها: falcarinol،falcarindiol )كحوليات د�شمة(.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
تتمّتع اأوراق وجذور البقدون�ض )فالفونوئيدات( بخوا�ض م�ّشادة لالأك�شدة وم�ّشاد التهاب تفيد يف عالج التهاب 

املجاري البولّية، وُت�شاعد على التخل�ض من رمال وح�شى الكلى واملثانة.
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تتمّتع مركبات الفورانوكومارينات والفتاليدات املوجودة يف اأوراق وجذور النبات بتاأثري خاف�ض لل�شغط وذلك من 
خالل عملها على اإرخاء الع�شالت املحيطة بالأوعية الدموية وتو�شعيها.

ارتفاع  ي�شاعد يف احلد من  اأن  للبول وميكن  النبات مبا يحويه من زيت طّيار )املري�شتي�شني والأبيول( مدرًا  ُيعد 
ال�شغط ال�رشياين.

ُي�شاعد الزيت الطّيار امل�شتخرج من ثمار البقدون�ض على زيادة الإفرازات املعدية الها�شمة والتخل�ض من الغازات 
واملغ�ض املعوي، عالوًة على ن�شاطه يف تثبيط منو بع�ض اأنواع البكترييا .

البذوراأو  ت�شتخدم  لذلك  والرحم،  واملثانة  اله�شمي  املل�شاء يف اجلهاز  للع�شالت  قاب�شة  الأبيول بخوا�ض  يتمتع 
زيتها الطّيار يف عالج م�شاكل الطمث. 

ُي�شتخدم نبات البقدون�ض )اأوراق وبذور وجذور( �شعبيًا نظرًا لفوائده املتعددة، فهو فاحت �شهية ومق�ّشع، وُي�شتعمل 
مغلّيه داخليًا كها�شم من�ّشط لالأمعاء واإفرازات املرارة، كما ُيفيد يف احّلد من اآلم الروماتيزم والتهاب املفا�شل وفقر 

الدم، وُيعّد مدّرًا ي�شاعد يف التخل�ض من الرمل البويل. 
و�شفاء  والبثور  واحلبوب  والبقع  العيون  التهاب  عالج  يف  قطرة  �شكل  على  مو�شعيًا  البقدون�ض  ع�شري  ُي�شتعمل 

الب�رشة. وُي�شتعمل ع�شري اأوراقه الطازجة كمادة مطّهرة للجروح والقروح .
التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال: 

ُيحّذر ا�شتعماله عند ا�شتخدام اأدوية خاف�شة ال�شغط فقد يوؤدي اإىل انخفا�ٍض حادٍّ يف �شغط الدم. لُي�شتعمل من قبل 
اأو  الكلى  اأو الأ�شخا�ض امل�شابني بالتهاب  الأبيول. ل ُيو�شف للحوامل  الذين لديهم ح�شا�شية ملركب  الأ�شخا�ض 

الأطفال دون �شن ال�شاد�شة .
ال�صتعمالت الغذائية: 

الفيتامينات  على  لحتوائها  الغذائية  القيمة  عالية  الغ�شة  الأوراق  الرئي�شة،  ال�شلطة  مكونات  اأحد  البقدون�ض  ُيعد 
الطعم  اإياها  مك�شبًة  الأطعمة  بع�ض  يف  الغ�شة  البقدون�ض  واأوراق  ثمار  ُت�شتعمل  اجل�شم،  يحتاجها  التي  واملعادن 
والرائحة املمّيزين. تتمتع اأوراق البقدون�ض بقدرٍة عاليٍة على اإزالة الروائح القوية من الفم وخا�شة الروائح املنبعثة 

من اأكل الثوم والب�شل.
البيئة:

ينمو النبات يف البيئات امل�شم�شة الرطبة ب�شكل اأ�شا�شي. يتحمل درجات احلرارة املرتفعة واملنخف�شة على ّحٍد �شواء 
خالل فرتات النمو املختلفة، اإل اأنه يعطي انتاجًا خ�رشيًا وثمريًا اأف�شل يف املناطق ذات الظروف احلرارية املعتدلة، 

كما اأن ال�شقيع والثلج لهما تاأثرٌي �شاٌر على الإنتاج اخل�رشي اإذا ا�شتمّرا ملدة طويلة. 
جتود زراعته يف معظم الأرا�شي، على اأن تكون جيدة ال�رشف والتهوية. ليتحّمل البقدون�ض امللوحة العالية، ودرجة 

.6 - 5.5 pH حمو�شة الرتبة املنا�شبة له
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور على مدار العام يف املناطق املعتدلة واحلارة، تتم الزراعة نرثًا يف اأحوا�ض اأبعادها 3X5 م بعد 
خلطها مع الرتاب اأو الرمل مبعّدل 1:4. كما ميكن اأن ُيزرع  يف خطوط مبعدل 60 �شم بني اخلط والآخر و15�شم بني 
اجلور. تظهر البادرات فوق �شطح الرتبة بعد 16 - 25 يومًا من الزراعة وقد يتاأخر ظهورها اإىل ما بعد 35 يومًا حتت 

الظروف غري املالئمة.
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Pimpinella anisum L.
  

Apiaceae الف�صيلة: الَكرف�شية
الأ�صماء املتداولة: اليان�شون، اأَِنْي�ُشون، حبة حلوة، كّمون حلو.

Eng. Anise ، Fr. Anise :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ع�شٌب حويل، عطري، زغب، طوله 10 - 60 
�شم. ال�شاق منت�شبة، متفرعة من القاعدة، 
مثلمة. الأوراق القاعدية معالقية، مدورة 
مف�ش�شة  اإىل  م�شننة  ال�شكل،  ك��ل��وّي��ة   -

ال�شاقية  الأوراق  مق�شمة،  غري  احل��اف��ة، 
ال�شفلية بي�شوية - مدورة يف �شكلها العام، 
الوريقات،  ثالثية  اأو  الف�شو�ض  ثالثية 
مقلوبة  بي�شوية  اأو  بي�شوية  الوريقات 
وم�شنّنة، الأوراق العلوية ق�شرية املعالق 
اأو لطئة، ذات غمد �شيق، مق�شمٌة بعمق 
اإىل ف�شو�ض خطية رحمية. النورة خيمية 
تفتقر  �شعاعًا،   15  -  7 من  موؤلفة  مركبة 
�شواء على م�شتوى اخليمة  القنابات  اإىل 
خمتزلة.  الكاأ�ض  الب�شيطة.  اأو  املركبة 
مهدبة  بي�شاء،  ب��ت��الت،  خم�ض  ال��ت��وي��ج 
احلافة، موبرة من الأ�شفل. املذكر خم�ض 

اأكينة  الثمرة  �شفلي.  املبي�ض  الكرابل،  ثنائي  املاأنث  اأ�شدية. 
طولها 3 - 5 مم، بي�شوية - م�شتطيلة، الأ�شالع بارزة وزغبة، 

ذات رائحة مميزة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ال�رشق  منطقة  موطنه  ي��ك��ون  اأن  وُيحتمل  م��ع��روف،  غ��ري 
الأو�شط. ينمو عفويًا يف م�رش ويزرع يف دول جنوبي اأوروبا 
ويف تركيا و�شورية واآ�شيا الو�شطى والهند وال�شني واأمريكا 
الدول  اأك��رث  من  واملغرب  م�رش  تعّد  واجلنوبية.  الو�شطى 

العربية اإنتاجًا له، كما ُيزرع يف �شورية وتون�ض. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الروماين القدمي الذي كان 
يطلق على النوع ويعني "ذو جناحني" اإ�شارًة اإىل اأوراقه الري�شية، اأما ا�شم النوع anisum فهو ال�شم العربي القدمي 

لليان�شون. عرفت خوا�ض اليان�شون منذ اأقدم ع�شور احل�شارة الفرعونية.
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اجلزء امل�صتعمل: 
الثمار اجلافة )ذات الطعم احللو واملذاق املميز(، والزيت الطّيار املُ�شتخرج من الثمار.

املكونات الكيميائية: 
يحوي النبات زيتًا طّيارًا تختلف ن�شبته باختالف الأ�شناف وطبيعة املناخ، ويرتاوح عمومًا بني 2 - 6 % اأهم مكوناته: 
 ،%1  anis aldehyde اليان�شون  األدهيد   ،% 2  estragole ال�شرتاجول   ،% 90 -  80 فينويل(  )اإي��رت   anethole الأنيتول 
 :caffeic acid كما يحوي اأحما�شًا ع�شويًة من م�شتقات حم�ض القهوة .alpha-terpineol الفا تربينيول ،linalol لينالول
 isovitexin وفالفونوئيدات: غليكوزيدات الأبيجنني .caffeoylquinic وحم�ض  chlorogenic acid  حم�ض الكلوروجينيك
 ،% 20 باأ�شكاله احلرة. زيت ثابت  الكوير�شيتني  اإ�شافًة لوجود  الكوير�شيتني والروتني،   ،isoorientin اللوتيولني   ،

بروتينات 20 %، �شكاكر و�شموغ واألياف.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تتمتع الثمار مبا حتويه من مركب الأنيتول بخوا�ض من�شط عام، فاحت �شهية، مق�ّشع، م�ّشاد فطور وبكترييا وفريو�شات. 
وُي�شتعمل الزيت الطّيار يف عالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي )�شيالن الأنف، التهاب احلنجرة والبلعوم والق�شبات، 
ال�شعال اجلاف(، كما ُي�شتعمل كطارد للغازات وم�ّشاد ت�شنج يفيد يف حالت ع�رش اله�شم واملغ�ض والك�شل املعوي. 
تعزز املركبات الفالفونوئيدية  تاأثري زيت اليان�شون اإ�شافة خلوا�شها امل�شاّدة لالأك�شدة. تدخل �شبغة ثمار اليان�شون 
الكحولية وزيته يف تركيب العديد من الأ�شكال ال�شيدلنية كاأدوية ال�شعال واملق�ّشعات مك�شبًة اإياها اإ�شافة لفوائده 

طعمًا مقبوًل، كما يدخل الزيت يف تركيب املراهم امل�شتخدمة لعالج حب ال�شباب والبثور.
ا�صتعمالت اأخرى:

ت�شتعمل ثمار اليان�شون لإك�شاب النكهة والطعم لبع�ض اأنواع احللوى والرائحة للعطور وال�شابون.
حماذير ال�صتعمال : 

الأنيثول.  ملركب  لديهم ح�شا�شية  الذين  الأ�شخا�ض  قبل  لُي�شتعمل من  كما  قبل احلوامل،  ا�شتعماله من  ينبغي  ل 
ُيعدالزيت يف اجلرعات العالية خمدرًا وله تاأثرٌي مبّطئ للدورة الدموية.

البيئة:
يجود النبات يف املناطق الباردة واملعتدلة، فالربودة تالئم النمو اخل�رشي والزهري خالل ف�شلي ال�شتاء والربيع، 
املرتفعة  احل��رارة  توؤدي  البذور.  ون�شج  الثمار  وتكوين  العقد  ينا�شب  احل��رارة  درجات  يف  العتدال  اأن  حني  يف 
العطري.  الزيت  من  الثمار وحمتواها  وانخفا�ض حجم  املبكر  والن�شج  الإزهار  اإىل �رشعة  املنخف�شة  والرطوبة 
متتد الفرتة احلرجة بالن�شبة للحرارة من بداية الإزهار وحتى الن�شج. ُيزرع يف اأنواع خمتلفة من الرتب ويف�ّشل 
واملعتدلة من حيث احلمو�شة  ال�رشف(  تكون خ�شبة جيدة  اأن  اأوالثقيلة )�رشيطة  اخلفيفة  ال�شفراء  الأرا�شي 

)pH=6.8 - 7.4(، وليتحمل ملوحة الرتبة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور مبا�رشًة، والتي تزرع خريفًا يف املناطق املعتدلة ويف الربيع يف املناطق الباردة، وذلك على خطوط 
اأبعادها 40 - 50 �شم اأو يف م�شاكب باأبعاد 4X10 - 3-20م ويو�شع يف اجلورة 3 - 4 بذور. ُتخف البادرات عند و�شولها 
اإىل 6 - 8 �شم وُيرتك بادرتان يف اجلورة الواحدة. يحتاج الهكتار 15 -  20 كغ من البذور احلديثة وال�شليمة. يحتاج 
النبات اإىل 3 - 4 رّيات كما ُتعّد عمليات اخلدمة املختلفة )تع�شيب وت�شميد( مهمًة للح�شول على اإنتاجية مرتفعة. ُيجمع 
من النبات املجموع اخل�رشي اأو الثمار. ُيح�ض املجموع اخل�رشي اأثناء طور الإزهار وبدء تكوين الثمار، وجُتمع 

الثمار عند ن�شجها وقبل متام جفافها. 
ُيعطي الهكتار نحو 25 طّنًا من الع�شب الأخ�رش و1 - 1.5 طّنًا من الثمار النا�شجة.
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Nerium oleander L.
 

Apocynaceae الف�صيلة: الأبو�شينية
الأ�صماء املتداولة: دفلة، ِدْفَلى، ورد احلمار، �شّم احلمار، َحنْب، اآلء، الطري�ض.

Eng. Rose laurel ، Fr. Laurier - rose :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة دائمة اخل�رشة، مفرزٌة للنٍب نباتي، طولها 1 - 4 م، �شبه جرداء، 
الأفرع منت�شبة. الأوراق �شوارية )تتو�شع يف دوارات موؤلفة من 3 - 
4 اأوراق(، طولها نحو 10 �شم، جلدية القوام، خطية - رحمية، حادة، 
ق�شرية املعالق، يك�شو �شطحها ال�شفلي اأوب��اٌر كثيفٌة. الأزه��ار كبرية 
احلجم ن�شبيًا، جتتمع يف نورات �شيمية انتهائية. الكاأ�ض مق�شمة اإىل 5 

ف�شو�ض، خطية - رحمية. التويج اأبي�ض اأو وردي اللون، قطره 4 - 5 �شم، تلتحم بتالته يف اأنبوب يت�شع فجاأة وين�شطر 
اإىل 5 ف�شو�ض، ويوجد حول فوهة الأنبوب اإكليل موؤلف من 5 زوائد م�رش�رشة احلافة. املذكر خم�ض  اأ�شدية تتو�شع 
على اأنبوب التويج يف منت�شفه، املاآبر اأطول من اخليوط، تلتحم من منت�شفها مع املي�شم وحتمل قمتها زوائد جُتدل مع 
بع�شها. الثمرة موؤلفة من ثمريتني جرابيتني ملتحمتني تنف�شالن عند الن�شج. البذور كثرية، �شوفّية الوبر، تنتهي 

قمتها بباقة من الأ�شعار.
تزهر الدفلة من الربيع وحتى اخلريف.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ُيعّد حو�ض البحر املتو�شط املوطن الأ�شلي للنوع حيث ينت�رش طبيعيًا يف �شورية ولبنان وفل�شطني والأردن والعراق 

وم�رش، وينمو يف بقاع اأخرى من العامل كاليابان وكوريا. 
يزرع ك�شجرية تزيينية يف احلدائق وال�شوارع العامة.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة اليونانية nêrion وهو ا�شم لنبات م�شابه ثم خ�ّش�ض لت�شمية هذا اجلن�ض. اأما ا�شم 

.Olea sp. يعني زيتونية وذلك لت�شابه اأوراقه مع اأوراق الزيتون oleander النوع
نبات معروف ب�شّميته ال�شديدة، ذكر ابن �شينا وابن البيطار اأن الدفلى جيدة لوجع الركبة والظهر اإذا �ُشّمد بها، 

والتبّخر بها ُي�شّكن ال�رِش�ض. ي�رشب املثل بها يف املرارة فيقال مٌر كالدفلة.
اجلزء امل�صتخدم: 

الأوراق، وتقطف قبيل الإزهار مبا�رشًة .
املكونات الكيميائية:

 ،oleandroside حتوي الأوراق غليكوزيدات �شتريوئيدية مقوية للقلب من منط كاردينوليد اأهمها: الأولياندروزيد 
.pregnane كما يحوي بريجنان .neriumoside نرييوموزيد ،nerigoside نرييجوزيد

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
غليكوزيد  الكاردينوليد  مركبات  ت�شابه  القلب.  ميقاتية  يف  و�شلبيًا  القلب،  ع�شلة  انقبا�ض  يف  اإيجابيًا  الدفلة  ُتوؤثر 
اأ�شعف منه،  digitoxin لكنها  التاأثري مفعول الديجيتوك�شني  cardenolide glycosides املوجودة يف الدفلة من حيث 

وقد يرجع ذلك اإىل �شعوبة امت�شا�ض هذه املركبات يف اجل�شم .
ُت�شتعمل �شعبيًا، يف عالج ق�شور ع�شلة القلب وعالج ا�شطرابات القلب والأمرا�ض اجللدية .

ُي�شتعمل ع�شري الأوراق يف الطب الهندي مو�شعيًا  يف عالج اأمرا�ض العني، كما ُي�شتخدم يف عالج البوا�شري واجلرب.
الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :

 .glucocorticoids )واأمالح الكال�شيوم والغلوكوكورتيكوزيد )الق�رشيات ال�شكرية  quinidine  ل ي�شتعمل مع الكينيدين
ت�شبب اجلرعات العالية �شمّية تتجلى بغثيان واقياء، اإ�شهال، وت�شارع قلب.

البيئة:
املناطق ذات احلرارة  املياه ومع ذلك فهي تتحمل اجلفاف. جتود زراعتها يف  الدفلة طبيعيًا على جماري  ُت�شادف 

املعتدلة والرطوبة اجلوية املرتفعة. 
ُتعد من الأنواع املتحملة للملوحة علمًا اأنها توؤدي اإىل بطء منو النبات، ويرتافق ذلك مع ارتفاع حمتوى الأوراق من 

ال�شوديوم وانخفا�ض حمتواها من البوتا�شيوم والكال�شيوم.
الإ�صتزراع والإنتاجية:

اأر�ض  يف  مائل  بو�شع  اأحوا�ض  �شمن  العقل  ُتزرع  التقليم.  فرتة  اأثناء  جُتمع  التي  ال�شاقية  بالعقل  النبات  ُيكاثر 
امل�شتل، اأو يف اأ�ش�ض اأواأكيا�ض من البال�شتيك الأ�شود. 

مُيكن اإكثار النبات اأي�شًا بال�رشطانات وهي عبارة عن عقل طويلة يحتوي كل منها على جزٍء �شغرٍي من �شاق النبات 
الأم يدعى كعب. ُتنقل العقل اأو ال�رشطانات اإىل الأر�ض امل�شتدمية يف الربيع التايل.
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Vinca herbacea Waldst. 
V. libanotica Zucc

Apocynaceae الف�صيلة: الأبو�شينية
الأ�صماء املتداولة: العناقية الع�شبية، الونكة.

Eng. Herbaceous periwinkle، Fr. Pervenche herbace’e :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شٌب معمر، طوله 20 - 40 �شم، اأجرد. ال�شوق م�شتلقية و�شاعدة تنت�رش بالجتاهات كافًة. الأوراق ب�شيطة، متقابلة، 
ق�شرية املعالق، بي�شوية اإىل اإهليلجية - رحمية، �شبه خ�شنة احلافة اأو مل�شاء. الأزهار مفردة يف اآباط الأوراق، طول 
التويج  حادة.  رحمية،   - خطية  ف�شو�ض  ذات  الكاأ�ض  طوًل.  تفوقها  اأو  الداعمة  الأوراق  لطول  م�شاٍو  �شماريخها 
قمعي، اأزرق، قطره 20 - 35 مم، الأنبوب كثيف الأوبار من الداخل. املذكر خم�ض اأ�شدية، فوق بتلية.الثمرة موؤلفة 

من ثمريتني جرابيتني، طولها 3 - 4 �شم، مقو�شة. البذور مل�شاء.
الإزهارمن اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي واإيراين - توراين ميتد اإىل املنطقة الأوروبية ال�شيبريية.

التاريخ والرتاث:
الِوْنَكة ا�شم معّرب حديثًا من ال�شم العلمي للجن�ض Vinca وهو ال�شم الالتيني القدمي لهذه الأنواع، ينحدر من الكلمة 
 herbacea اأي عاَنَق اأو َرَبَط، اإ�شارًة اإىل ال�شوق املت�شلقة يف بع�ض اأنواع اجلن�ض. اأما ال�شم الوا�شف للنوع vincere

التي  القلويات  التي اكت�شفت لبع�ض  التاأثريات  اأنواع اجلن�ض موؤخرًا ب�شبب  يعني ع�شبي. ازداد الهتمام ببع�ض 
حتويها.

اجلزء امل�صتعمل : 
الأوراق املجففة، والنبات الغ�ض املزهر.
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املكونات الكيميائية:
يحتوي النبات قلويدات فينكامني vincamin ، اأكوامني akuammin، ارفامي�شني ervamycin، هريبائني herbain، هريفني 
hervin، فينكارين vincarin،  فينكانني vincanin.كما يحتوي على روتني واأحما�ض ع�شوية ومواد دباغية وفينولت 

ب�شيطة. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

ميلك النبات تاأثريات ع�شبيٍة قلبيٍة، تاأثريات على �شغط الدم، وعلى الع�شالت املل�شاء. 
ُي�شتعمل �شعبيًا م�شادًا للمغ�ض اله�شمي والت�شّنجات، ويف عالج ال�شكري. كما ُي�شتعمل مو�شعيًا ملعاجلة اأمرا�ض 

الأ�شنان والأمرا�ض الفطرية اجللدية.
حماذير ال�صتعمال: 

ت�شبب اجلرعة العالية رجفة عامة. 
البيئة:

يتحمل النبات ارتفاع درجات احلرارة وانخفا�شها، ويف�شل املناخ املعتدل وطول الفرتة ال�شوئية الأمر الذي يحّفز 
�رشعة النمو اخل�رشي وزيادة ن�شبة املادة الفعالة. 

عن�رش  وج��ود  ُيح�ّشن  والتهوية.  ال�رشف  جيدة  اخلفيفة  ال��رتب  واأف�شلها  ال��رتب  معظم  يف  النبات  زراع��ة  جتود 
الكال�شيوم يف الرتبة من النمو اخل�رشي ويزيد من ن�شبة املادة الفعالة.

ال�صتزراع والإنتاجية:
بعد  الدائمة  الأر�ض  اإىل  الربيع وتنقل  اأوائل  البذور يف  تزرع  اأو اجلذرية.  ال�شاقية  والعقل  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
�شهرين. تتم الزراعة على خطوط مبعدل 80 �شم بني اخلط والآخر و70 �شم بني ال�شتالت اأو العقل على اخلط الواحد 

وُتروى مبا�رشًة بعد الزراعة، كما مُيكن الزراعة يف اأحوا�ض اأو م�شاكب. 
ب�شكل  والفو�شفاتي  الآزوت��ي  والت�شميد  النمو  فرتة  خالل  املعتدل  بالرّي  للنبات  املقدمة  اخلدمة  عمليات  تتلخ�ض 

خا�ض، وكذلك مكافحة الفطور والفريو�شات العديدة التي ت�شيبه.
تقطع الأجزاء اخل�رشية قبل مرحلة الإزهار، على مرحلتني الأوىل يف ال�شيف والثانية يف اخلريف وجتفف يف الظّل 

اأو يف جمففات لتزيد حرارتها عن o 45م.
ي�شل اإنتاج الهكتار اإىل 2.5 - 3 طن ع�شب جاف ونحو 1.5 - 2 طن جذور جافة. 
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Vinca major L.

.Apocynaceae الف�صيلة: الأبو�شينية
الأ�صماء املتداولة: العناقية الكبرية.

Eng. periwinkle ، Fr. grande pervenche :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

ال�شوق  اأج��رد.  اخل�رشة،  دائ��م  معمر،  ع�شب 
5م   -  2 قطرها  النبات  من  كتاًل  ت�شكل  رئدية، 
ب�شيطة،  الأوراق  ���ش��م.   70  -  50 وارت��ف��اع��ه��ا 
متقابلة، بي�شوية، طولها 3 - 9 �شم وعر�شها 
الأزهار  �شم.   2  -  1 معالقها  طول  �شم،   6  -  2

�شم.   5  -  3 قطرها  الأوراق،  اآب��اط  يف  م��ف��ردٌة 
الكاأ�ض 12 - 15 مم، ف�شو�شها خطية - رحمية، 
حادة. التويج قمعي، بنف�شجي، الأنبوب يفوق 
طوله ب�شكل طفيف طول الكاأ�ض. املذكر خم�ض 
اأ�شدية، فوق بتلية. املاأنث موؤلف من كربلتني 
الثمرة موؤلفة من ثمرتني جرابيتني،  حرتني. 
مل�شاء.  ال��ب��ذور  مقو�شة.  �شم،   4  -  3 طولها 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: متو�شطي.
التاريخ والرتاث: ا�شم اجلن�ض ورد يف النوع ال�شابق. اأما ال�شم الوا�شف للنوع major يعني كبرية.

اجلزء امل�صتعمل: النبات الع�شبي.
املكونات الكيميائية:

 ،herbain هريبائني ،ervamycin ارفامي�شني ،akuammin اأكوامني ،vincamin يحتوي النبات على قلويدات: الفينكامني
 .jervine اجلريفني ،reserpinin الريزيربينني ،vincanin فينكانني ،vincarin فينكارين ،hervin هريفني

وفينولت  دباغية  مواد  ع�شوية،  حمو�ض  فالفونوئيدات،  ايريديوئيدية،  تريبينوئيدات  على  الع�شب  يحتوي  كما 
ب�شيطة. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ميلك النبات  تاأثريًا يف �شغط الدم، ويف الع�شالت املل�شاء. 

ملعاجلة  خارجيًا  وي�شتعمل  ال�شكري.  حالت  يف  وكذلك  والت�شنجات  اله�شمي  للمغ�ض  كم�شاد   �شعبيًا  ُي�شتعمل 
البوا�شري.

حماذير ال�صتعمال : 
ت�شبب اجلرع العالية رجفًة عامًة.
البيئة:كما ورد يف النوع ال�شابق.

ال�صتزراع والإنتاجية:كما ورد يف النوع ال�شابق.
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Vinca minor L.
  

.Apocynaceae الف�صيلة: الأبو�شينية
الأ�صماء املتداولة: الَق�شاب ال�شغري، العناقية ال�شغرية.

Eng. Lesser periwinkle، Fr. Petite Pervenche :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شٌب معمر، ي�شل طوله اإىل 40  �شم، ميلك �شوقًا رئدية 
لبنًا  ويفرز  م�شتعمرات،  �شكل  على  انت�شاره  ت�شهم يف 
متقابلة،  لمعة،  ب�شيطة،  الأوراق  اللون.  عدمي  نباتيًا 
ق�شرية املعالق، تامة احلافة، م�شتطيلة اأو بي�شوية اأو 
اإهليلجية، وتدية القاعدة، غري مهدبة احلافة، اأبعادها  
اإبطية،  م��ف��ردة،  الأزه���ار  �شم.   2.5  -   0.5×  4.5  -  1

الكاأ�ض  القطع.  �شم، خما�شية   1 نحو  �شمراخها  طول 
�شغرية، طولها 3 - 5 مم، ف�شو�شها خم�شة، موؤنفة. 

اأ�شطواين،  الأن��ب��وب  قمعي،  اأزرق،   - ليلكي  التويج 
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طوله نحو 1 �شم، فوهته خما�شية الأ�شالع، ل حتمل اأوبارًا، الف�شو�ض منب�شطة، بي�شوية مقلوبة، قمتها مقطوطة 
ب�شكل مائل، مرتاكبة جهة الي�شار، قطرها 2.5 - 3 �شم. تتو�شع الأ�شدية اأ�شفل وو�شط النبوب بقليل. املاأنث ثنائي 

الكرابل. الثمرة جرابية، منت�شبة. البذور عديدة، جرداء. 
الإزهار يف الربيع وال�شيف.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

اأوروب��ا، ويزرع يف  املتو�شط وو�شط  البحرالأبي�ض  برّيًا يف مناطق متعددة من دول حو�ض  اأن��واع اجلن�ض  تنت�رش 
العديد من البلدان مثل الوليات املتحدة الأمريكية ورو�شيا واأملانيا و�شوي�رشا وفرن�شا.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض  كما ورد يف النوع V.herbacea، وال�شم الوا�شف للنوع minor يعني �شغرية.

اجلزء امل�صتعمل : 
الأوراق املجففة، النبات الغ�ّض املزهر.

املكونات الكيميائية :
الأبوفينكامني    ،vincine الفين�شني   ،vincamine الفينكامني  اأهمها   %  1،4  -  0،15  Indole alkaloids اأندولية  قلويات 

apovincamine. اإ�شافًة لفالفونوئيدات. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
يتمتع قلويد الفينكامني vincamine  بخوا�ض خاف�شة ل�شغط الدم )مل يثبت ب�شكل قطعي(،  كما اأنه يوؤثر �شلبًا يف 
 ،sympathetic م�شاّد لفعل اجلهاز الع�شبي الوّدي ،hypoglycemic ميقاتية القلب ، حاّل للت�شنج و خاف�ض ل�شكر الدم

.sympathomimetic م�شاّد لفعل العقاقري املحاكية للوّدي يف عملها
الذاكرة،  املتعلقة بالدماغ ب�شكل خا�ض(، فقدان  الدوران  الدموية )م�شاكل  الدورة  ُي�شتعمل يف عالج ا�شطرابات 

ارتفاع �شغط الدم، والتهاب املثانة، والتهاب املعدة والأمعاء، خاف�ض ل�شكر الدم.
ي�شتخدم خارجيًا يف عالج الرعاف والتهاب احللق والأكزميا واخلراجات والنزيف .

حماذير ال�صتعمال: 
ُي�شبب تناول جرعات مفرطة من النبات الت�شمم .

البيئة:
V.herbacea كما ورد يف النوع

ال�صتزراع والإنتاجية:
V.herbacea كما ورد يف النوع
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Hedera helix L.
     

Araliaceae الف�صيلة: الآرالية
الأ�صماء املتداولة: لبالب، لبالب مت�شلق، حبل امل�شاكني، ق�ّشو�ض، هيدرا. 

Eng. English ivy ، Fr. Lierre grimpant :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�رشات  طولها  يتجاوز  اأن  ميكن  اخل�رشة،  دائمة  مت�شلقة،  جنبة 
جذورًا  الأف��رع  حتمل  التفرع.  كثرية  متخ�شبة،  ال�شوق  الأم��ت��ار. 
التي  الدعائم  اإىل  التثبت  يف  ت�شاعدها  الفر�شاة  �شكل  لها  اأظفورية 
لها  ولي�ض  الأ�شجار..(  اأو  ال�شخور  اأو  )اجل��دران  عليها  تت�شلق 

وظيفة المت�شا�ض. الأوراق متناوبة، طويلة املعالق، جلدية القوام، قاعدتها اإ�شفينية اأو قلبية اأو مدورة، خ�رشاء 
قامتة الوجه العلوي، لمعة، الن�شل 3 - 12 ×2 - 6 �شم، ن�شل الأوراق ال�شفلية ي�شم 3 - 5  ف�شو�ض مثلثية وتامة، 
ن�شل الأوراق العلوية تام بي�شوي اإىل معيني، موؤنف القمة. الأزهار �شمراخية، جتتمع يف نورات خيمية كروية. 
الكاأ�ض ملتحمة اإىل املبي�ض، لها �شكل فنجان ينتهي ب� 5 ف�شو�ض مثلثية طولها نحو 2 مم. التويج خم�ض بتالت حرة، 
طولها 3 - 4 مم، م�شفرة - خ�رشاء، مثلثية - بي�شوية، تبدو على �شكل قلن�شوة. املذكر خم�ض اأ�شدية حرة. املاأنث 
خم�ض كرابل، املبي�ض �شفلي له �شكل قبة، يعلوها قلم ق�شري.  الثمرة 5 - 8 مم، �شبه عنبية، خمروطية مقلوبة اإىل 

كروية م�شوّدة اللون، تتاألف من 5 نويات بي�شوية - ثالثية الأ�شالع، ي�ُشّم كل منها بذرة واحدة. 
الإزهار من ت�رشين الأول/اأكتوبر اإىل �شباط/فرباير، وُيثمر يف نهاية ال�شتاء وبداية الربيع. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
متو�شطي واأطل�شي املوطن، ينت�رش طبيعيًا يف غابات دول �رشق املتو�شط. 

التاريخ والرتاث:
ويدعى  م�ش����ر  يف  ينمو  اللوبي����اء  من  نوع  على  ُيطلق  الذي  اللبالب  وهو غري  �ش�����رياين،  اأ�شل  من  اللبالب  كلمة 
Dolichos lablab. ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذه الأنواع اأما اإ�شم النوع helix فمن الالتينية 

لنبات ي�شبه اللبالب. 
اجلزء امل�صتعمل : الأوراق. 

املكونات الكيميائية :  
 oleanolic acid شابونينات من منط الأوليانان�( triterpene saponins حتوي الأوراق مركبات �شابونية ثالثيات تريبني
 ،falcarinol  منها: فالكارينول  polyynes وزيت طّيار، هيدروكربونيات، بوليني .)hydracoside مثل الهيدراكوزيدات
campasterol، ومركبات  beta-sitosterol وكمبا�شتريول  sterols، بيتا �شيتو�شتريول  و�شتريوئيدات مثل ال�شتريول 

.E،C،A  وفيتامينات ،flavonoids فينولية )غليكوزيدات كومارينية(، حمو�ض ع�شوية، فالفونوئيدات
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

تتمّتع الأوراق بخوا�ض م�شاّد لل�شعال والتهاب الق�شبات، مق�ّشع، م�شاّد فريو�شات، م�شاّد بكترييا، م�شاّد ديدان 
)املتورقة الكبدية(، م�شاّدة لل�شوطيات )الالي�شمانيا(، �شاّم للخاليا، حاّل للت�شنج، ومدّر.

كما ت�شتعمل يف عالج التهابات الطرق التنف�شية )النزلت( للمعاجلة العر�شية لأمرا�ض الق�شبات النتانية املزمنة. 
ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا، يف عالج الكبد وال�شفراء والبنكريا�ض. وت�شتعمل اأوراقه مو�شعيًا على �شكل كّمادات 

باردة لعالج الإنتانات، اجلروح، احلروق، الأمرا�ض الطفيلية، الآلم الروماتيزمية، النقُر�ض والتهابات الأوردة.
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية : 

�شاي طبي، خال�شة �شائلة، �شامبو.
حماذير ال�صتعمال : 

ميكن اأن حُتدث الأوراق الغ�شة تفاعالت حت�ّش�شية مو�شعية.
البيئة:

تعّد الهيدرا من نباتات املناطق املعتدلة. تنمو يف الغابات والأماكن الظليلة اأو ن�شف الظليلة اأو امل�شم�شة مت�شلقًة 
على الأ�شجار واجلدران وال�شخور ولكنها ل تزهر غالبًا يف الظل الكامل. تنمو على اأنواع خمتلفة من الرتب ويدّل 

وجودها على ترب معتدلة احلمو�شة يف اأغلب الأحيان. حمبة لرطوبة الرتبة لكنها متحّملة للجفاف والتلّوث. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور حيث يتم اإزالة ّلب الثمرة ال�شحمي كونه مينع الإنبات، ومُيكن تن�شيدها ملدة اأربعة اأ�شابيع 
مما يح�ّشن من اإنباتها ب�شكل كبري. ُتنرث البذور يف الربيع، عندما تكرب البادرات قلياًل يتم نقلها اإىل اأوعية تو�شع 
يف اأماكن معتدلة احلرارة خالل ال�شتاء الأول، ويتم نقلها اإىل الأر�ض الدائمة يف اأواخر الربيع اأو اأوائل ال�شيف. 
ميكن اإكثارها بالعقل ن�شف املتخ�شبة اأي�شًا، والتي تزرع يف الربيع اأو ال�شيف يف مكان مظّلل، اأو يف بيت زجاجي يف 
تربة رملية دبالية مع ترطيبها برذاذ ناعم من اأجل ت�شجيعها على ت�شكيل اجلذور، وتنقل بعدها للزراعة يف الأر�ض 
الدائمة مع رّيها باعتدال. كما مُيكن ا�شتخدام عقل متخ�شبة بطول 12 �شم بحيث ُتزرع يف اخلريف يف بيت زجاجي 

اأي�شا ًومُيكن اإكثاره بالرتقيد اأي�شًا وهو ما يقوم به النبات ب�شكل طبيعي غالبًا.



133 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

Pheonix dactylifera L.
 

Arecaceae الف�صيلة: النخيلية
الأ�صماء املتداولة: النخيل، نخيل التمر.

Eng.Date palm ، Fr.Dattier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة ثنائية امل�شكن، طولها 10 - 20 م، ال�شاق غري متفرعة، عمودية، تغطيها قواعد الأوراق املت�شاقطة. الأوراق 
- رحمية يف �شكلها العام، جمّزاأة بعمق، حمورها الرئي�ض  2 - 3 م، خ�رشاء ُمزَرّقة، م�شتطيلة  كبرية، يبلغ طولها 
اأفرعها طويلة، متعرجة.  - رحمية، موؤّنفة، مطوية بالطول. النورة طلعة،  اأجزاوؤها خطية  ثخني، �شبه ا�شطواين، 

الأزهار وحيدة اجلن�ض، لطئة. 
�شّت   املذكر  الداخلية حرة.  الكوب،  ت�شبه  الأ�شنان  ثالثية  دوارت��ني، اخلارجية  �شّت قطع يف  الكم  الذكرية:  الأزهار 

اأ�شدية، املاآبر �شبه لطئة. 
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الأزهار الأنثوية: الكم �شبيه بكم 
موؤلف  املاأنث  الذكرية،  الأزه��ار 
م��ن ث��الث ك��راب��ل ح��رة، ين�شج 
منها كربلة واحدة فقط. الثمرة 
اأو  )بلحة  ال��ب��ذرة  وح��ي��دة  عنبة 
مت�����رة(، لط���ئ���ة، ب��ي�����ش��وي��ة اإىل 
�شق  ذات  ال���ب���ذرة  اإه��ل��ي��ل��ج��ي��ة. 
من  موؤلف  الندو�شربم  ط��ويل،  

األياف �شللوزية قا�شية جدًا.
اإىل  ني�شان/اإبريل  من  الإزه��ار 

اأيار/مايو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ُيعتقد اأن املوطن الأ�شلي للنبات 
ه��و احل����زام اجل���اف امل��م��ت��د من 
وُيعتقد  باك�شتان  حتى  املغرب 
العراق  يف  ي���زرع  ب��اأن��ه  اأي�����ش��ًا 
قبل  ���ش��ن��ة   5000 م��ن��ذ  وم�����رش 

امليالد. 
التاريخ والرتاث:

خ�ض اهلل �شبحانه وتعاىل الرطب 
بف�شائل كثرية واأ�شارت الآيات 
القراآنية اإىل ما للرطب من منزلٍة 
اإليك  }وه��زي  تعاىل  قال  عاليٍة، 
بجذع النخل ت�شاقط عليك رطبًا 

جنيا{ �شورة مرمي.
عليه  اهلل  �شلى  النبي  ق��ال  كما 
و�شلم:"من َت�َشّبح ب�شبع مترات 
مل ي�����رّشه ذل���ك ال��ي��وم ���ش��مٌّ ول 
�شحٌر". وثبت عنه اأنه قال: "بيت 

ل مَتَر فيه جياٌع اأهله".
اأطلق الإغريق القدماء على النخل ا�شم Pheonix اإل اأن ا�شتخدام ال�شم يعود اإىل �شالف الأزمان. يعتقد البع�ض اأن 
ال�شم م�شتق من الفينيقيني الذين كانوا يتاجرون بالتمر يف اجلزء ال�رشقي من حو�ض املتو�شط، اأو اأنه ي�شري اإىل 
dactylos: اإ�شبع(،  dactylifera )من اليونانية  طائر الفينيق اخلرايف عند قدماء امل�رشيني. ال�شم الوا�شف للنوع 

اإ�شارًة اإىل الثمار التي ت�شبه الإ�شبع اأي اأن الثمار اإ�شبعية ال�شكل. 
كانت ثمار النخل الغذاء الأ�شا�شي ل�شعوب املنطقة العربية وقد ُعرف نخل البلح  با�شم "�شجرة العرب" لنت�شارها 

يف البالد العربية بكرثة.
اجلزء امل�صتعمل:الثمار .
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املكونات الكيميائية :  
وبروتينات  وده��ون  اأحما�ض  الق�شب(  �شكر  الفاكهة،  �شكر  العنب،  )�شكر   %  70 �شكريات  على  التمر  يحتوي 
والكربيت  والبورون  والبوتا�ض  والف�شفور  اأمالح احلديد  منها  نذكر  واأمالح معدنية   ،(A، B1، B2، C) وفيتامينات 

واملنجنيز والنحا�ض والكال�شيوم واملغن�شيوم.
ال�صتعمالت الغذائية والطبية : 

ُيعّد التمر غذاًء مثاليًا لالإن�شان لحتوائه على املواد الغذائية الرئي�شة، ول�شيما الربوتينات وال�شكريات التي تقوم 
بعملية بناء اجل�شم واإمداده بالطاقة الالزمة. 

يعطي كيلوغرام واحد منه ثالثة اآلف حريرة اأي ما يعادل الطاقة احلرارية للرجل متو�شط الن�شاط يف اليوم الواحد، 
ُين�شح ال�شائمون عادًة بالإفطار على التمر، لأن املواد ال�شكرية مُتت�ّض ب�رشعة وُتعو�ض اجل�شم عن نق�ض ال�شكر 

يف الدم اأثناء ال�شوم.
 .)B 2 ينّظف  التمر الكبد وين�شطه وّيدر البول ويغ�شل الكلى ) �شكاكر، فيتامني

واملرارة  الكلى  ح�شى  ت�شبب  التي  الدم  حمو�شة  يعّدل  كما  الذهني،  الن�شاط  التمر  يف  املوجود  الفو�شفور  ُيعّزز 
والنقر�ض والبوا�شري وارتفاع �شغط الدم. 

َيحفظ التمر مبا يحويه من فيتامني A رطوبة العني وبريقها ويقوى الأع�شاب الب�رشية، وُيفيد  يف  منو وزي��ادة وزن 
الأطفال.

الأوعية  وتليني  الأع�شاب  وتقوية  الدرقية  الغدة  تن�شيط  �شاأنهما  من  اللذين   B1، B2 فيتاميني  على  التمر  يحتوي 
الدموية وترطيب الأمعاء ووقايتها من اللتهابات. ُيهدئ التمرالأع�شاب ويخفف التوتر الع�شبي ويزيد يف القدرة 

اجلن�شية. 
يحتوي على مركبات م�شادة لل�رشطان )معدن الفو�شفور وحام�ض الأرجينني( الخ.... 

ُتعّد األياف التمر ملينًا طبيعيًا يقي من الإم�شاك والبوا�شري.
يحوي التمر هرمون البيتو�شني املّنبه حلركة الرحم وزيادة انقبا�شه مما يجعله م�شاعدًا للولدة، بالإ�شافة اإىل اأنه 

مينع النزيف اأثناء وعقب الولدة، ويخف�ض �شغط الدم املرتفع عند احلوامل.
البيئة:

ُيزرع النبات على نطاق وا�شع يف املناطق احلارة اجلافة املُ�شم�شة وحيث تتوفر كميات من املياه بالقرب من �شطح 
الأر�ض وهو مع ذلك مقاوم للجفاف.

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُتعّد طريقة الكثار بالف�شائل التي تتكون حول قاعدة اجلذع، الطريقة ال�شائعة يف اإكثار النخيل خ�رشيًا على النطاق 
التجاري، وقد اأمكن موؤخرًا اإكثاره بالأن�شجة على نطاق جتاري، وبالتربعم وبا�شتخدام اأجزاء زهرية، كما ي�شتجيب 

النخيل لالإكثار البذري. 
ُتزرع الف�شائل بعد قطعها عن ال�شجرة الأم يف احلقل مبا�رشًة �شواء كان ب�شتانًا اأو على حميط احلقول وجوانب 
الطرقات الزراعية، ومُيكن زراعتها يف كل ف�شول ال�شنة عدا ال�شتاء على م�شافة 7 - 8 م  بني ال�شجرة والأخرى، ويف 
ُحفر عمقها 30 - 40 �شم  كي ل يتعفن اجلذر، وبو�شع مائل قلياًل بعك�ض اجتاه الريح، وُتربط قمة الف�شيلة باحل�شري 

اأو القّنب حلمايتها من حرارة ال�شم�ض والربودة حتى تنمو اأوراقها اجلديدة. 
الثمار يف  50 كغ من  اأن تعطي مايزيد عن  الكامل،  اأكرث، وهي يف مرحلة الإنتاج  اأو  15 �شنة  مُيكن ل�شجرة عمرها 

ال�شنة.
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Calotropis procera (Ait.) Aiton f.        
Asclepias procera Ait.
 

                   Asclepidiaceae الف�صيلة: الأ�شكليبيدية
الأ�صماء املتداولة: �شخر، الأ�شخر، الع�ّشار، الع�رش،  ع�ّشور، ع�شري، بي�ض الع�رش، بي�ض اجلمل.

  Eng.Calotropis، Apple of Sodom، Fr.Calotrope. :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة مفرزة للنب نباتي اأبي�ض اللون، طولها 2 - 6 م. 
الأفرع الفتية بي�شاء اللون، �شوفّية الأوبار اإىل �شبه 
ب�شيطة،  �شم،   15 -  5  ×  30  -  10 الأوراق   ج��رداء. 
اأو  عري�شة  بي�شوية  لط��ئ��ة،  �شبه  ت��ام��ة،  متقابلة، 
اإهليلجية اأو بي�شوية مقلوبة، حتمل قاعدتها اأذينتني، 
فتية  تكون  عندما  موبرة  ما،  حد  اإىل  القوام  حلمية 
ول�شّيما الوجه ال�شفلي. النورة �شبه �شيمّية، اإبطّية. 
خنثوية.  القطع،  خما�شية  التناظر،  �شعاعية  الأزهار 
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قطعها  ت��ل��ت��ح��م  م�����ش��ت��دمي��ة،  ال���ك���اأ����ض 
ناقو�شي،   - دولب��ي  التويج  بقواعدها. 
خم�ض،  ف�شو�شه  مم   20 نحو  ق��ط��ره 
عري�شة، بي�شوية، منب�شطة، اأرجوانية 
الو�شط،  يف  مبي�ّشة  ال��ق��م��ة  يف  ق��امت��ة 
التويج  يحمل  اخل��ارج.  من  وخم�رشة 
اإكلياًل موؤلفًا من خم�ض قطع م�شغوطة 
جانبيًا، تلتحم بالبنية اخلا�شة املت�شكلة 
املذكر  القلم.  قمة  املاآبر مع  التحام  من 
قمة  م��ع  ماآبرها  تلتحم  اأ�شدية  خم�ض 
القلم لت�شكل بنية خا�شة. املاأنث موؤلف 
علوي،  املبي�ض  ح��رت��ني،  كربلتني  م��ن 
العلوي  ج��زئ��ه��م��ا  يف  ال��ق��ل��م��ان  يلتحم 
مي�شميًا  روؤي�����ش��ًا  لي�شكال  وي��ت�����ش��ع��ان 
الأ�شطح  وت��ك��ون  الأ���ش��الع،  خما�شي 
املي�شمية اخلم�شة مك�شوفة على الوجه 
من  موؤلفة  الثمرة  امل��اآب��ر.  بني  ال�شفلي 

�شبه  اأو  مائلة  اإهليلجية  اإو  كروية  �شبه  الأخ��رى(،  اإجها�ض  نتيجة  واح��دة  جرابية  ثمرة  )اأو  جرابيتني  ثمرتني 
بي�شوية، خ�رشاء، طولها 8 - 12 �شم، ناعمة امللم�ض. البذور عديدة، م�شغوطة. 

الإزهار من اأيار/مايو اإىل ت�رشين الثاين/نوفمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

�شوداين وميتد اإىل املنطقة ال�شحراوية العربية يف اململكة العربية ال�شعودية، وال�شودان وم�رش وليبيا وفل�شطني 
و�شلطنة عمان، واملناطق ال�شحراوية يف الهند واأفغان�شتان وباك�شتان.

التاريخ والرتاث:
ا�شم اجلن�ض Calotropis من اليونانية حيث kalos  تعني اجلميل الرائع، وtropis تعني زورق ورمبا يرجع ال�شم اإىل 

الف�شو�ض التاجية. اأما ا�شم النوع procera فيعني مرتفع. 
ا�شُتعمل نبات الع�رش يف املداوة حيث  ورد  ذكره  يف الطب امل�رشي القدمي يف قرطا�ض “هري�شت” الطبي �شمن و�شفة 

تتعلق باأمرا�ض الأوعية الدموية.
عرفه العرب قدميًا وقد ذكره الأ�شمعي )للثمرة جلدة اإذا ان�شقت عن الثمرة ظهر منها مثل القطن ُي�شبه به لغام 
البعري(، وو�شفه اأبو حنيفة الدينوري يف كتابه النبات )باأنه من كبار ال�شجر له �شمٌغ حلٌو وهو عري�ض الورق وله 

�شكر يخرج من مو�شع زهره يقال له �شكر الع�رش وفيه مرارة(. 
للديدان،  للقرحة، طارد  لالأمعاء، ودواء  ا�شُتعمل كملنّي  القدمي حيث  العربي  الطب  الع�رش يف تراث  وقد ورد ذكر 
مقويٌة  الأزه��ار  املعدة،  اأمل  ل�شفاء  البطن  على  �شاخنة  الأوراق  تو�شع  البول،  للبلغم ودواٌء حل�رش  مق�ّشٌع   رماده 
فاحتٌة لل�شهية، عالٌج للربو، ُعرفت ال�شجرة قدميًا يف الهند اإىل م�شتوى تقدي�ض النبات، اأدخلها الهنود يف الو�شفات 
الطبّية حيث ا�شُتخدمت ع�شارة ق�رشة اجلذور ملعاجلة بع�ض الأمرا�ض اجللدية، وا�شتعملت الأزهار لتح�شني ه�شم 

الطعام، وفاحتة لل�شهية. 
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اجلزء امل�صتعمل : 
حلاء النبات، حلاء اجلذور، والع�شارة اللبنية.

املكونات الكيميائية : 
الع�رشين  اأهمها:   cardioactive steroids )cardenolids(شامة� قلبية  جلوكوزيدات  واجل��ذور  النبات  حلاء  يحوي 
calotropin، كالكتني uscharidin ،calactin وغريها. كما يحوي قلويدات منها: الع�شارين، الفورو�شارين، اإ�شافة اىل 

مواٍد مّرة. 
حتتوي جميع اأجزاء النبات على ع�شارٍة لبنية اأهم مكوناتها مواد راتنجية: تربزين، الفا وبيتا كالوتربيول، اأنزميات 

ها�شمة مماثلة لأنزمي البابني وكذلك اأنزمي الرتيب�شني امل�شوؤول عن الفعل احلاّل للخاليا.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

نبات �شاّم ول�شيما الع�شارة اللبنّية اإىل حّد اأنها كانت ُت�شتخدم يف ت�شميم الرماح. 
ب�شكٍل  التاأثري  وظهر   ،anti-tumor ال�رشطانية  لالأورام  امل�شاد   calotropin الع�رشين  مركب  تاأثري  البحوث  اأظهرت 

.rhinopharynx يف البلعوم الأنفي epidermoid carcinoma خا�ض يف خاليا الب�رشة ال�رشطانية
ُي�شتعمل مغلي الأزهار يف الطب ال�شعبي ال�شعودي لعالج الربو، �شوء اله�شم. وُي�شتعمل خليط م�شحوق الأوراق 

املَُحّم�َشة مع الع�شل لعالج الربو ال�شعبي وال�شعال.
اأو �شبغات يف عالج  ُم�شتحلب  �شكل  على  الع�رش مو�شعيًا  ُي�شتعمل  كما  كُم�شّهل قوي.  اللبنية  الع�شارة  ُت�شتخدم 

الأكزميا املزمنة والبثور والتقرحات اجللدية، والروماتيزم واآلم املفا�شل.
ُت�شتخدم ق�شور اجلذور خلوا�شها املعّرقة واملقّيئة والطاردة للبلغم. 

حماذير ال�صتعمال : 
النبات �شام جدًا ول ُي�شتعمل اإل باإ�رشاف طبي دقيق. ُي�شّبب ابتالع الع�شارة اأواأي جزء من النبات تهيجًا يف اجلهاز 
اله�شمي واأملًا يف املعدة م�شحوبًا بغثيان وقيء واإ�شهال وبطء النب�ض ، وُي�شبب اأذية رئوية وكبدية واإ�شهاًل �شديدًا 

قد يوؤدي للموت. 
ينبغي النتباه اىل اأن اجلرعات ال�شغرية من الع�رش معّرقة ومق�ّشعة،  بينما اجلرعات الزائدة ُت�شبب الإقياء والإ�شهال 
ال�شديدين وت�شنجات ع�شلية وهبوط يف القلب )لنظميات قلبية( اأما اجلرعات الكبري جدًا ف�شاّمة وقد ت�شبب املوت 

ويجب على الفور غ�شل املعدة واأخذ الرتياق املنا�شب. 
ا�صتعمالت اأخرى :

نبات الع�رش من النباتات الهامة جتاريًا كونه يعطي األيافًا قوية بي�شاء حريرية ت�شبه يف خوا�شها األياف الكتان التي 
تقاوم املاء العذب واملاء املالح على حٍد �شواء. 

ُت�شتخدم الألياف يف �شناعة خيوط حياكة املالب�ض وخيوط ال�شجاد و�شباك �شيد الأ�شماك و�شيد الطيور. 
البيئة :

نبات وا�شع النت�شار ينمو يف املناطق ال�شحراوية على ال�شهول الرملية.
ال�صتزراع والنتاجية: 

نبات بري يتكاثر بالبذور.
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Asparagus officinalis L.

Asparagaceae (Hyacinthaceae) الف�صيلة: الهليونية
الأ�صماء املتداولة: هواء خ�شن، الهليون، معدين، �شغنو�ض، ك�شك املا�ض.

 Eng. Asparagus،  Fr. Asperge :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ع�شب معمر بو�شاطة جذامري، مت�شلق، 
التفرع،  كثري  ���ش��م،   100  -  50 ط��ول��ه 
ونهايات  الأغ�شان  القاعدة،  متخ�شب 
الوبر.  خم��م��ل��ي��ة  خم��ط��ط��ة،  الأف������رع 
حر�شفية،  �شبه  احلقيقية  الأوراق 
توجد ب�شكل اأ�شا�شي يف اجلزء ال�شفلي  
الزمن.  م��ع  واخ���زة  ت�شبح  للنبات، 
يف  جتتمع  خ�رشاء،  الورقية  الأف��رع 
- 12 فرعًا، طولها   4 جمموعات ت�شم 
3 - 9 مم، مت�شاوية اأو �شبه مت�شاوية، 

تدريجيًا  ت�شتدق  �شلبة،  اإبرية،  �شبه 
لت�شكل �شويكة �شفراء. الأزهار 1 - 2، 
متمف�شل  ال�شمراخ  اجلن�ض.  وحيدة 
من  قلياًل  اأط���ول  منت�شفه،  نحو  اإىل 

الزهرة. 
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ملتحمة  مت�شاوية،  �شبه  قطعه  جر�شي،  بتلي،  الكم 
حرة.  اأ�شدية   6 املذكرة  الأزه��ار  يف  املذكر  بقواعدها. 
ثالثي  املبي�ض  ك��راب��ل،   3 الأنثوية  الأزه���ار  يف  امل��اأن��ث 
احلجريات، تختزل فيه الأ�شدية اإىل �شديوات، امليا�شم 
خ�رشاء  مم،   5 نحو  قطرها  كروية،  عنبة،  الثمرة   .3

ت�شبح �شوداء عند الن�شج. 
الإزهار من اآب/اأغ�شط�ض اإىل اأيلول/�شبتمرب.

توجد عدة اأ�صناف: 
امل���ذاق(،  )حلو  الأر����ض  حت��ت  ينمو  احل��ل��و،  الهليون 
والهليون  ل���ل���م���رارة(،  )م���ائ���ل  ال���زه���ري  ال��ه��ل��ي��ون 

الأخ�رش.
املوطن والنت�صار اجلغرايف:

متو�شطي، غربي اآ�شيا. 
التاريخ والرتاث: 

من  م�شتقة   Asparagus للجن�ض  الالتينية  الت�شمية 
اليونانية asparagos، وهي ا�شم النبات كما عرف قدميًا، 

Asparagus acutifoliusاأّما ال�شم الوا�شف للنوع officinalis فيعني طّبي. 
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يتبع اجلن�ض عدة اأنواع طّبية منها Asparagus acutifolius اأي حاّد الأوراق.  
نفرتيتي  وزوجته  اأخناتون  اأن  ُيْذَكر  القدماء،  وامل�رشيون  والإغريق  والفر�ض  والبابليون  ال�شينيون  ا�شتخدمه 

اعتربا الهليون طعام الآلهة. 
ذكره اإبن البيطار والأنطاكي، وجاء يف كتاب ابن �شينا اأن الهليون يفتح �شدد الأح�شاء خ�شو�شًا الكبد.

اجلزء امل�صتعمل: اجلذور )اجلذامري(.
املكونات الكيميائية :

sarsapogenin اأهمها: الأ�شباراغوزيد  حتوي اجلذامري �شابونينات �شتريوئيدية منها م�شتّقات ال�شار�شابوجينني 
asparagoside. هيدروكربونات خمتلفة مثل �شكر الغلوكوز، والينولني.اإ�شافة اإىل فيتامينات A، B. زيوت د�شمة، 

فالفونات، حمو�ض اأمينية وبروتينات، اأحما�ض ع�شوية واأمالح اأهمها اأمالح البوتا�شيوم. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تتمتع اجلذامري بخوا�ض مدّرة، وُت�شتعمل يف عالج التهاب امل�شالك البولية. 
الكبد  واأمرا�ض  والنقر�ض  والروماتيزم  الأوردة  والتهاب  البول  ع�رش  حالت  يف  �شعبّيًا  اجلذامري  مغلي  ُي�شتعمل 

والطحال، ويف حالت الربو الق�شبي وت�شارع �رشبات القلب. 
ا�صتعمالت اأخرى:

تدخل جذامري الهليون �شمن الوجبات الغذائية املخ�ش�شة للّحد من ال�شمنة، وكثريًا ماُين�شح بتناول الهليون الغني 
بالألياف وال�شيللوز للم�شاعدة على تنظيف اجلهاز اله�شمي.

الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :
قد تظهر تفاعالت حت�ش�ّشية وب�شكل خا�ض عند ال�شتعمال املو�شعي. 

البيئة: 
ينت�رش الهليون يف الأمكنة اجلافة وعلى حواف احلقول وخا�شًة على الرتب الكل�شية. ُيف�ّشل الرتب اللومّية الرملّية، 

 .oويتحّمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 10م
ال�صتزراع والإنتاجية: 

الهليون من الأنواع �شهلة الإكثار. يتكاثر بالبذور التي تزرع يف امل�شتل يف الربيع، اأو مبا�رشة بعد ن�شجها يف اخلريف 
وذلك بعد نقعها حوايل 12 �شاعة يف ماء دافئ. 

اإىل الأر�ض الدائمة عندما ت�شبح بطول  ُتنقل  مo، ثم   25 اأ�شابيع على درجة حرارة   6 -  3 تنبت البذور عادًة خالل 
30�شم، وذلك يف الربيع التايل اأي بعد حوايل �شنة. ُتزرع ال�شتول يف حفر بعمق  20  �شم  وم�شافة 35 �شم بني ال�شتلة 

والأخرى. ومُيكن اإكثاره بالعقل اجلذرية التي يتم احل�شول عليها يف بداية الربيع وُتزرع كال�شتول. 
ُيف�ّشل عدم قطع اأي جزء من النبات خالل ال�شنتني الأوىل والثانية، وُتقدم عمليات اخلدمة املنا�شبة خاللهما ول�شيما 

الري وقت اجلفاف.
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Urginea maritima (L.) Baker
Scilla maritima L., Drimia maritima (L.) Steam

 Asparagaceae (Hyacinthaceae)  الف�صيلة:  الهليونية
الأ�صماء املتداولة : الإ�شقيل، ب�شل العن�شل، العن�شل البحري.

Eng. Sea onion، Sea squill، Fr. Scille maritime : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر بو�شاطة اأب�شال. الب�شلة قطرها، 5 - 15 �شم، الأوراق املغّلفة ثخينة وحلمية، مبي�ّشة اأو بنّية - حمراء. 
الأوراق 10 - 20 ، طولها 30 - 60 �شم وعر�شها 3 - 8 �شم، ُمنت�شبة، رحمّية عري�شة، خ�رشاء ُمزرّقة، تظهر مبكرًا يف 

ال�شتاء )ت�رشين الثاين/ نوفمرب( بعد نهاية الإزهار، وت�شتمر حتى ني�شان/اإبريل - اأيار/مايو. 
حمور النورة عدمي الأوراق، طوله 60 - 100 �شم، �شلب، مييل لالأرجواين. النورة العنقودية طويلة، كثيفة، عددها 50 
زهرة اأو اأكرث. القنابات �شغرية، غ�شائية، ِمهمازية اأ�شفل املنت�شف. �شماريخ الأزهار منت�شبة، طولها 2 - 3 اأ�شعاف 
طول الكم. الكم بتلي، جنمي - منب�شط، ف�شو�شه 6 بي�شاء، حتمل عرقًا متو�شطًا اأخ�رش اأو اأرجوانيًا، طولها 7 - 9 مم. 
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املذكر 6 اأ�شدية، اخليوط اأق�رش من الكم، مت�شعة 
عند القاعدة، املاآبر خُم�رّشة اللون. املبي�ض علوي، 
ثالثي احلجريات. الثمرة ُعليبة، ثالثية الأ�شالع، 
بي�شوية مقلوبة يف �شكلها العام. البذور 1 - 4 يف كل 

حجرية، �شوداء، لمعة. 
الأول/ ت�رشين  اإىل  مت��وز/ي��ول��ي��و  م��ن  الإزه����ار 

اأكتوبر، قبل هطول الأمطار.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : متو�شطي. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض urginea ينحدر من ا�شم ديار 
 Beni اأُرجني  بني  با�شم  قبيلة يف اجلزائر معروفة 
النوع  وا�شم  مّرة،  لأول  النبات  ُجِمَع  Urgin حيث 

maritima يعني بحرّي.

ُعِرَف ب�شل العن�شل كنبات طبي منذ زمن طويل، 
فقد كان مقد�شًا لدى امل�رشيني القدماء واعتربوه 
طاردًا لل�شياطني والأرواح ال�رشيرة، وقد ُعرث على 
و�شفة طبية للعن�شل يف اإحدى الربديات امل�رشية. 
ك��ذل��ك ع��رف��ه الأط��ب��اء الإغ��ري��ق وال��ع��رب. و�شفه 
اأمرا�ض  لعالج  اخل��ل  يف  منقوعًا  ديو�شقوريد�ض 

القلب.
اجلزء امل�صتعمل: 

ُتزال احلرا�شف  اأواخر ف�شل ال�شيف واأوائ��ل اخلريف،  الب�شلة، وُتقلع من الرتبة بعد انتهاء فرتة الإزه��ار، يف 
1 �شم، ثم جُتّفف �رشيعا ً)�شناعيًا(  اخلارجية واللبية وُيحتفظ باحلرا�شف الو�شطى، ُتقطع اإىل �رشائح �شماكتها 

كيال تتحلل املركبات اجلليكوزيدية اأنزمييًا.  
املكونات الكيميائية : يوجد �شنفان من ب�شل العن�شل: 

العن�صل الأبي�س وهو ال�شنف الطبي الذي يحتوي على اجلليكوزيدات القلبية، والعن�شل ذو احلرا�شف حمراء اللون 
)عن�صل اأحمر اأو ب�شل الفاأر( لحتواء ن�شغ بع�ض اخلاليا على �شبغات اأنتو�شيانية.

 : % 3 -1 Cardioactive steroid glycosides حتوي ب�شلة العن�شل الأبي�ض على: جليكوزيدات ا�شتريويدية قلبية
املركب الرئي�شي اجلليكوزيد �شيالرين scillarene A، )مركب متبلور، ي�شّكل ما ن�شبته ثلثا اجلليكوزيدات املوجودة يف 
 proscillaridin A ،اإىل ُجزيء  غلوكوز ومركب و�شطي برو�شيالريدين  scillarenase  الب�شلة(، يتفكك مائياً بوا�شطة الأنزمي
وباكتمال التفكك يظهر اجلينني �شيالريدين، scillaridin A، املركب امل�شوؤول عن خوا�ض النبات املقوية للقلب. كما يحوي 

مركبا اآخر �شيالرين، scillarene B  )غري متبلور، وي�شكل الثلث الباقي من اجلليكوزيدات يف احلرا�شف(. 
مواد لعابية، �شكاكر )فركتوزات(، فالفونات وتانينات.

 scillirosidine ُيعطي بالإماهة الأنزميية مركب �شيلريوزيدين scillicyanoside يحوي العن�شل الأحمر على جليكوزيد �شام
وُي�شتخدم ك�شّم ممتاز للقورا�ض.
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
القلبي  الق�شور  عالج  يف  وُي�شتخدم  القلب،  لع�شلة  مقوية  بخوا�ض  الأبي�ض  العن�شل  ب�شل  جليكوزيدات  تتمتع 

.arrhythmia وم�شاكل الأوردة والقلب الع�شبي وا�شطراب نظم القلب
تختلف جليكوزيدات نبات ب�شل العن�شل عن جليكوزيدات اأوراق نبات القمعية .Digitalis sp، بعدم تراكم مركباته 

يف اجل�شم، خالفًا ملا يحدث عند تناول الديجيتوك�شوزيد .
جتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�شتح�رشات ال�شيدلنية للمواد الفعالة تفوق بتاأثريها املركب الفعال يف احلالة النقية نظرًا ملا 

حتتوي عليه هذه امل�شتح�رشات من �شكريات تعمل متكاتفًة لتعزيز خوا�ض العقار املقوية للقلب.
ُيعزى لب�شل العن�شل �شعبيًا، خوا�ض مدّرة، ومق�ّشعة، وم�شادة للتهاب الق�شبات وال�شعال والربو، وُت�شتخدم 

م�شتح�رشاته مو�شعيًا يف عالج البوا�شري و تعقيم اجلروح املتعفنة وعالج اللثة املرتهلة وتخلخل الأ�شنان.
الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال: 

نبات �شاّم عمومًا اإذا ا�شُتعمل بجرعات كبرية، وُين�شح بتناول م�شتح�رشاته ال�شيدلنية خ�شية عدم اإمكانية التحكم 
باجلرعات املح�رّشة �شعبيًا من ّخل العن�شل وخالفه.

فرط   ،atrioventricular block البطيني  الأذيني  الإح�شار  حالت  يف  اجلليكوزيدية  مركباته  اأو  النبات  ُي�شتعمل  ل 
كال�شيوم الدم  hypercalcemia، اعتالل ع�شلة القلب الت�شخمي hypertrophic cardiomyopathy، نق�ض بوتا�شيوم الدم 
 ،ventricular tachycardia ت�رشع القلب البطيني ،carotid sinus syndrome متالزمة اجليب ال�شباتي ،hypokalemia

التمدد الوعائي الأبهري اأو اأم الدم الأبهرية ال�شدرية thoracic aortic aneurysm، متالزمة وولف باركن�شون وايت 
 .(WPW) Wolf- Parkinson-White syndrome

البيئة:
ينت�رش ب�شل العن�شل يف املواقع الدافئة امل�شم�شة، على الرمال والتالل اجلافة القريبة من البحر. 

بع�ض  يف  �شتاًء  للرطوبة  ح�شا�شة  تكون  جافة.  عليها  احلفاظ  خاللها  يتوجب  �شيفي  �شكون  بفرتة  الأب�شال  متر 
الأحيان. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتنرث فور ن�شجها يف اأوعية اأو اأكيا�ض مبعدل بذرة واحدة يف كل منها، وُت�شّمد مبحلول 
غذائي كامل. كما ميكن اإكثاره بتق�شيم الأب�شال الفتية حاملا يدخل النبات يف فرتة ال�شكون، يو�شع كل 2 - 3 اأجزاء 

من الب�شلة يف وعاء وتنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام خالل فرتة ال�شكون. 
النمو  ا�شتعادة  الكبرية على  الأب�شال بقدرتها  الدائمة مبا�رشًة. حتتفظ  الأر�ض  الكبرية يف  الأب�شال  مُيكن زراعة 

لفرتة طويلة ت�شل لعدة �شنوات. 
جُتمع الأب�شال بعد فرتة منو 6 �شنوات وتكون اإنتاجيتها حوايل 25000 ب�شلة بالهكتار.
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Aloe vera (L.) N. L. Burman
A.barbadensis Mill. var.chinensis Haworthm, A.perfoliata L. var. vera L.

 Asphodelaceae الف�صيلة: العي�شالنية
الأ�صماء املتداولة: �شرب البارباد، ال�شرب، �شقل، �شقال.

   Eng. Bitter aloe، Barbados Aloe ، Fr. Aloès : الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

حلمية  الأوراق  ج��دًا.  ق�شرية  ال�شاق  ُع�شاري،  نبات 
النبات،  قاعدة  من  وري��دة  �شكل  على  تخرج  ثخينة، 
�شم،   7  -  4 الأ�شفل  من  �شم وعر�شها   50  -  15 طولها 
خطّية - رحمّية، م�شنّنة - م�شوّكة احلاّفة )طول ال�شن 
– رمادي  اأخ�رش  ُمقّعر،  2 مم، �شطحها العلوي  نحو 
عليها  ُي�شاهد  اأن  باهت، ميكن  قرنفلي  بلون  وحافتها 
الن�شيج  باهتة،  بقع  الفتية  النباتات  ل��دى  ول�شيما 
وع�شارة  )خم��اط(  لثاأية  مبواد  ممتلئ  فيها  املتو�شط 

لزجة تعطي "هالم" ال�شرب. 
�ش����م،   90 -  60 النورة  عنقودي�����ة، منت�ش������بة، طولها 
على  ُي�شاهد  اأن  ميكن  �شم،   2 نحو  ثخني  �شمراخها 
بي�شاء،  القّنابات  فرعان.  اأو  �شاعد  ف��رع  ال�شمراخ 
6مم،   -  5 وعر�شها  نحو1�شم  طولها  عري�شة،  رحمية 
�شفراء  اأو  �شفراء  الأزه����ار  اأع�����ش��اب.   7  -  5 حتمل 
�شم،   3 نحو  طولها  متدلّية،  �شمراخّية،  برتقالية، 

الُكم ب�شيط موؤّلف من 6 قطع يف دوارتني. املذكر 6 اأ�شدية يف دوارتني. املاأنث ثالثي الكرابل، املبي�ض علوي ثالثي 
الأ�شالع. الثمرة عليبة متطاولة قلياًل، ثالثية احلجريات، طولها نحو 1.5 �شم.

الإزهار يف الربيع وقد ميتد اإىل ال�شتاء.
الأ�شلي يف جنوبي  ن�شبة ملوطنه   Aloe capensis ( A. ferox Miller) الكاب  ُيدعى �شرب  ال�شرب  اآخر من  نوع  يوجد 
اإفريقيا )منطقة الكاب( اأو ما يعرف بالعربية راأ�ض الرجاء ال�شالح، ينتج اأف�شل اأنواع العقار وي�شابه �شرب البارباد 

يف مكوناته وا�شتعمالته.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأ�شله من اإفريقيا ال�رشقية و�شواحل البحر الأحمر )جبال ع�شري وجنوبي جازان( و�شمايل اإفريقيا، اأدخلت زراعته 
اإىل جزر الهند الغربية والأنتيل يف القرن ال�شابع ع�رش.

التاريخ والرتاث:
ينحدر ا�شم اجلن�ض Aloe من اليونانية alsos وتعني الع�شري املّر الذي حتويه اأوراق النبات، ورمبا الت�شمية �شامّية 

الأ�شل اأو اأتت من العربية األوة Aloe وتعني املرارة. وvera من الالتينية وتعني حقيقي. 
ُعرفت اأهمية النبات الطبية منذ 5000 عام وورد ذكره يف الألواح الطينية املكت�شفة يف بالد مابني النهرين منذ عام 
2000 ق.م، عرف امل�رشيون القدماء النبات وورد ذكره يف بردية اإيرب�ض Ebers وا�شتخدموه يف حت�شري املومياء، 
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وت�شميد  اجل��ل��دي��ة  الأم����را�����ض  وع�����الج 
اجلروح و�شفاء اللتهابات وعالج احلروق 
ذكرت  فقد  التجاعيد،  ومنع  والتقرحات 
يوميًا  وجهها  تدلك  كانت  اأنها  كليوباترا 

بع�شارة ورق ال�شرب. 
و�شف دي�ش����قوريد�ض اخل�شائ�ض الطبّية 
ال�ش�����كندر  اأر�ش����طو  ون�شح  لل�شرب، 
�ش���ومطرة  ج��زي��رة  يحتل  ب��اأن  امل��ق��دوين 
وي�شنع  ال�شرب،  نبات  فيها  ينمو  حيث 
فوائد  ل��ه  ع�����ش��ريًا  منه  اجل��زي��رة  �شكان 
 Aloe ال��ن��وع  يق�شد  ك���ان  ول��ع��ل��ه  ط��ب��ي��ة، 

 .soetrima

اأك�شري  تركيبة  يف  النبات  ع�شارة  دخلت 
احلياة عند قدماء ال�شينني، عّد العرب هذا 
النبات رمزًا للتوا�شع والعتدال وال�شرب 
والثبات اأمام احلرارة واجلفاف، واأطلقوا 

على ع�شارة النبات ا�شم ال�شرب.
اجلزء امل�صتعمل:

املّ����رة  )ال���ع�������ش���ارة  ال���ه���الم  الأوراق، 
اإحداث  طريق  عن  الهالم  على  احل�شول  الثاين(.يتم  وت�رشين  اآب  �شهري  مابني  امل�ّشنة  الأوراق  من  امل�شتخرجة 
الهالمية  املادة  ل��الأوراق، جُتمع  الداخلية  املخّزنة يف اخلاليا  الهالمية  املادة  بان�شياب  ي�شمح  الأوراق، مما  �ّشق يف 
)الع�شارة( يف وعاء وُتغلى لعدة �شاعات، ُترتك الع�شارة لتربد وجتف على �شكل كتل �شلبة بنّية اللون مّرة الطعم. 

تنحل كتل العقار يف اليتانول احلار، وجزئيًا يف املاء الغايل، ول تنحل يف الإيرت والكلوروفورم. 
جتدر الإ�شارة اىل اأن املن�شاأ اجلغرايف وطريقة الزراعة وحت�شري الع�شارة ت�شهم يف حتديد فعالّية العقار. 

املكونات الكيميائية: 
هناك بع�ض اللتبا�ض يف ما يتعلق بع�شارة نبات ال�شرب، فالبع�ض يقول باحتواء الع�شارة على مركبات خّمر�شة 
وم�شهلة، والبع�ض الآخر يقول باحتوائها مركبات مّلطفة ومهدئة، وحقيقة الأمر اأن الراأيني �شحيحان، لأن ذلك 

يعتمد على جزء الورقة املاأخوذ منها العقار. 
توجد املواد املخّر�شة )الأنرتاكينونات( يف الق�رشة اخل�رشاء للورقة، وُت�شتخدم كملنّي وُم�شّهل قوي، بينما يوجد 
فة  امللّطّ امل�شّكنة،  املركبات  اللون )gel( حتوي  لزجة فاحتة  العقار، ع�شارة  الأّهم يف  الورقة وهو اجلزء  يف مركز 

واملهّدئة، التي ُت�شهم يف �شفاء الأن�شجة املري�شة. 
حتتوي ع�شارة �شرب البارباد على نوعني من املركبات الأنرتاكينونية: 

م�شادة  بخوا�ض  تتمتع   aloe-emodin اإميودين  األو-  تدعى   ،%  1 تتجاوز  ل  ن�شبتها  ّحرة  انرتاكينونية  مركبات 
للبكترييا والفطور والفريو�شات.

مركبات انرثاكينونية جليكوزيدية 15 - 20 %  اأهمها مركب الباربالوئني barbaloïne  )= الألوين  A، B( وهيدروك�شي 
الألوين A، B واإليها يعزى التاأثري املّلني للعقار.
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10-20 %، وتتميز ع�شارة �شرب الكاب عن   ) aloa  resins B - C - D) كما حتتوي الع�شارة على مركبات راتنجية 
ع�شارة �شرب البارباد بوجود املركب الراتنجي A اإ�شافة للراتنجات املوجودة اأ�شا�شًا يف �شرب البارباد.  

فالفونات و�شابونيات .اأحما�ض اأمينيه منها: leucine، lysine، phenylalanine ت�شهم يف جتديد اأن�شجة اجللد.
�شكاكر acemannan، mannose- 6- phosphat، glucose :polysaccharides  ت�شهم يف ترطيب وتليني اجللد وتقوية 

النظام املناعي للج�شم.
اأنزميات اأهمها اأنزمي bradykinase الذي ي�شاعد على اندمال اجلروح وتخفيف الأمل واللتهابات. 

معادن �رشورية ل�شمان حت�شني عمل الأنزميات اأهمها: احلديد والبوتا�شيوم وال�شوديوم والفو�شفور والكال�شيوم  
والنحا�ض واملغنزيوم واملنغنيز والكروم والزنك. 

فيتامينات ) A وB1 وB2 وB3 وB5 وB6 وB9 وB12 وC ( يحتاجها اجل�شم واجلهاز الع�شبي .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

ت�شتخدم م�شتح�رشات ع�شارة �شرب البارباد و�شرب الكاب على نطاق وا�شع لتح�شني عملية اله�شم وتطهري القناة 
اله�شمية اإذا اأخذت بجرعات خفيفة )0.02 - 0.06 غ(.

ُتّعد ع�شارة ال�شرب من اأهم العقاقري امللّينة امل�شتخدمة حاليًا يف عالج الإم�شاك بجرعات 0.1 غ، ومن املمكن اأن ت�شبح 
م�شهاًل قويًا اإذا مت تناولها بجرعات كبرية 0.2 - 0.5 غ، نتيجة الزيادة الكبرية التي حتدثها املركبات الأنرتاكينونية 

يف خماطية الأمعاء الغليظة وحركتها اللولبية.
ُت�رشع الأنزميات والفيتامينات املوجودة يف العقار عملية الأي�ض )ال�شتقالب( وحرق الدهون )خف�ض ن�شبة الدهون 
يف  الكبد  عمل  وتن�شيط  الها�شمة  الع�شارة  لتدفق  تنظيمها  اله�شم عرب  عملية  ال��دم(، وحت�ّشن  يف  والكولي�شرتول 

تخلي�ض اجل�شم من ال�شموم وامت�شا�ض املغذيات، كما ُتن�ّشط اإنتاج الكريات البي�شاء وُتعّزز نظام املناعة. 
ُي�شاعد وجود الأحما�ض الأمينية واملعادن وم�شاّدات الأك�شدة على احلفاظ على �شحة اجل�شم. وقد بينت الدرا�شات 
اأن ا�شتخدام ع�شارة ال�شرب )األو- اإميودين ( عن طريق الفم يقّلل من اأعرا�ض اللتهاب لدى املر�شى الذين يعانون 

من قرحة املعدة والتهاب القولون التقرحي.
دّلت الدرا�شات على تاأثري مركب الإميودين الإيجابي يف احّلد من ن�شاط بع�ض الأنزميات امل�شاعدة على منو بع�ض 

.  antineoplastic effects اأنواع اخلاليا ال�رشطانية
دّلت الأبحاث على متتع خال�شة ال�شرب الهالمية بفعالية م�شادة لاللتهابات التي ت�ّشببها الفريو�شات والبكترييا 
والفطريات وذلك مبا حتويه من مركب األو- اإميودين، وقد ثبتت فائدتها يف عالج التهابات احلنجرة واجليوب الأنفية 

وملتحمة العني، و كذلك منعها لنمو فطريات candida albicans التي ت�شيب املهبل. 
اأدى ا�شتخدام معجون الأ�شنان املحتوي م�شتخل�ض نبات ال�شرب اإىل انخفا�ض ملحوظ يف التهاب اللثة وت�شكل اجلري 

ال�شني )القلح(. 
ُي�شتعمل الهالم مو�شعيًا يف ت�رشيع التئام اجلروح واحلروق ال�شطحية والبثور املتقّيحة وحفظها من التلوث، ذلك 
اأن�شجة اجللد. وت�شتخدم  اأن املادة الهالمية حتر�ض عملية ترميم اجلروح واحلروق عرب ت�رشيعها لنمو وجتديد 

م�شتح�رشات العقار حاليًا يف اخت�شار الوقت الالزم لندمال اجلروح يف عمليات التجميل اجلراحية. 
من  الكثري  وع��الج  اجل��اف  الب�رشة  جلد  ترطيب  يف  تركيبها  يف  العقار  يدخل  التي  املراهم  فعالية  الدرا�شات  بينت 
الأمرا�ض اجللدية ) التقرحات،  اأكزميا، حب ال�شباب(، وّتعد مكونات ع�شارة ال�شرب حاليا مكونًا رئي�شًا يف العديد 
من م�شتح�رشات العناية باجللد والب�رشة وال�شفاه وحمايتها من اأ�شعة ال�شم�ض، كما ُت�شتعمل يف م�شتح�رشات منع 

ت�شاقط ال�شعر ومعاجني احلالقة.
توجد حاليًا اأبحاث لبيان مدى جناعة ا�شتخدامه يف حفظ الغذاء.
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يوجد العقار يف الأ�شواق بعدة اأ�شكال �شيدلنية، منها ما هو خم�ش�ض لال�شتعمال اخلارجي على �شكل مراهم اأو 
هالم، اأو لال�شتعمال الداخلي على �شكل �رشاب. 

التاأثريات اجلانبية والتداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال : 
ينبغي اإنقا�ض اجلرعة يف حال حدوث ت�شنج يف اجلهاز اله�شمي بعد تناول ال�شرب، علمًا اأن ت�شنج اجلهاز اله�شمي 

اأمر اعتيادي عند تناول ال�شرب نظرًا للتاأثري امل�شهل واملطهر للنبات.
appendicitis داء كرون ، التهاب الزائدة الدودية ،ulcerative colitis ل ي�شتعمل ال�شرب يف حالة التهاب القولون التقرحي

واآلم البطن جمهولة املن�شاأ.
 ،Pseudomelanosis قد ُي�شّبب ال�شتخدام الطويل لل�شرب ت�ّشبغ الأغ�شية املخاطية املعوية )الورم امليالين الكاذب

حالة غري موؤذية ميكن التخل�ض منها بالتوقف عن تعاطي النبات(. 
قد ي�ّشبب ال�شتخدام الطويل للنبات التهاب اجللد اأو حدوث اأكزميا اأو فقدان عن�رش البوتا�شيوم من اجل�شم مبا يوؤثر 
يف عمل اأدوية اجلليكوزيدات القلبية وم�شادات ا�شطراب نظم القلب antiarrhythmic ، والإ�شابة بالبيلة الألبومينية 
اإىل  albumin يف البول(، كذلك فاإن اجلرعات العالية من نبات ال�شرب توؤدي  albuminuria )وجود مركب الألبومني 

اإنقا�ض الببتيد املعوي الفّعال، واإنقا�ض م�شتوى ال�شوماتو�شتاتني somatostatin، مما يوؤدي اإىل تاأذي الأن�شجة.
اإن ال�شتخدام الطويل ملركب النرتا�شني anthracene املوجود يف نبات ال�شرب يزيد من احتمال الإ�شابة ب�رشطان 

القولون )تاأثري مل يثبت ب�شكل قطعي( .
ل يو�شف ال�شرب لالأطفال واحلوامل ومر�شى البوا�شري.

البيئة: 
الرملية اخلفيفة جيدة  اأن��واع الرتب كافًة، مع تف�شيله للرتب  ينمو يف  البيئات اجلافة واحل��ارة،  نبات متاأقلم مع 

ال�رشف وامل�شم�شة والغنية باملادة الع�شوية، ل يتحمل الربودة الزائدة، لكنه يتحمل احلرارة �شيفًا. 
باملتغري  اأما  الدافئ،  باملتغري  الرطبة  �شبه  البيومناخية اجلافة ون�شف اجلافة واأحيانًا  الطوابق  تنجح زراعته يف 

املعتدل فاإنها تخ�شى ال�شقيع، وباملتغري العذب قد متوت كليًا خالل ال�شتاء. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ي�شهل اإكثاره بو�شاطة اخللفات التي توجد حول ال�شاق الأم والناجتة عن الرباعم اخل�رشية املوجودة على ال�شاق 
قريبًا من �شطح الرتبة، ويف�شل اأن يتم ذلك خالل ف�شل الربيع. كما ميكن اإكثاره بو�شاطة الأوراق اللحمية بعد 

تقطيعها اإىل اأطوال منا�شبة وجتفيف اجلروح النا�شئة عن عملية القطع، ومن ثم غر�شها من قواعدها يف الرتبة.
يجنى النبات من اآب اإىل ت�رشين الأول، حيث تقطع الأوراق وتعلق عموديًا اأو ُي�شغط عليها لت�شيل منها الع�شارة 

التي جتفف بطرق متعددة. 
ترتاوح الإنتاجية بني 8 - 25 طن / هكتار تبعًا لطريقة الزراعة )املحمية اأو املك�شوفة( وتبعًا للعناية واخلدمات.

ُيزرع نبات ال�شرب حاليًا لأغرا�ض تزينية اأو دوائية �شيدلنية يف كثري من البلدان وخ�شو�شًا تلك التي ت�شم اأقاليم 
مدارية ومعتدلة كما يف القارة الأمريكية )جنوبي الوليات املتحدة، املك�شيك، جزر الكاريب( ويف اآ�شيا )الفيليبني 

وماليزيا(.
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Achillea falcata L., incl. var. breviradiata Boiss.  
A. sulphurea Boiss., A. damascena DC.

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة : القي�شوم املنجلي، قي�شون. 

Eng. Milfoil ، Fr. Achillée falciforme :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

جنبة �شغرية، كثرية التفرع، ارتفاعها 30 - 
50 �شم. ال�شوق منت�شبة، ب�شيطة، تك�شوها 

�شبه جرداء.  ت�شبح لحقًا  منطبقة،  اأوب��ار 
م�شتدقة  �شبه  خ��ط��ي��ة،  �شيقة،  الأوراق 
رمادية،  �شوفية  اأوبار  تك�شوها  الطرفني، 
بعمق  مق�ّشمة  غ��ال��ب��ًا،  ومقو�شة  ق�شرية 
بع�شها  يرتاكب  ج��ّدًا،  �شغرية  اأج��زاء  اإىل 
وكثيف.  ع��ر���ش��اين  ب�����ش��ك��ل  ب��ع�����ض  ف����وق 
ف�شو�ض  ثالثة  اإىل  منها  ج��زء  كل  ويق�شم 
ال�شكل وم�شننة. جتتمع  - مدورة  بي�شوية 
الروؤي�شات يف نورات م�شطية مركبة. ي�شم 
الروؤي�ض اأزهارًا اأنبوبية و�شعاعية، �شماريخ 
�شعفّي  طولها  ي�شاوي  طويلة،  الروؤي�شات 
طول الروؤي�ض. القناب 3 - 4 مم، �شبه كروي، 
تك�شوه اأوبار �شوفية منطبقة رمادية. يحمل 
الل�شينية  الأزه��ار  قنابات.  الزهرة  كر�شي 
اللون، ثالثية  العدد، �شفراء  اأنثوية، قليلة 
طول  ن�شف  اإىل  ثلث  من  طولها  الأ�شنان، 
القناب، تتو�شع يف حميط الروؤي�ض يف �شف 

واحد. 
الأزهار املركزية اأنبوبية، خنثوية، خما�شية الأ�شنان. 
عري�شة  ال��ق��اع��دة،  �شيقة  م�شغوطة  اأك��ي��ن��ة  ال��ث��م��رة 

ومقطوطة القمة، عدمية العفرة.  
الإزهار ني�شان/اإبريل  اإىل اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
غرب اإيراين - توراين.

التاريخ والرتاث:
الأَِخيليَّة ا�شم معّرب من الكلمة اليونانية achille، وهو 
اإلياذة  بطل  "اأخيل"  الإغريقي  الأ�شطوري  البطل  ا�شم 
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اجلنود  ا�شتعمله  كما  بال�شيف،  بعد �رشبه  عدّوه  ل�شفاء  اجلن�ض  هذا  اأنواع  ا�شتعمل  باأنه  يقال  الذي  هومريو�ض، 
لتخفيف نزف الدم اأثناء حرب Trojan )حرب طروادة( بني 1194 - 1184 ق.م، وتذكر الرواية اأن احلكيم Chiron هو 

الذي اأعطى اأ�رشار هذا النبات لتالميذه ال�شباب الذين ا�شتخدموه فيما بعد اأثناء حرب طروادة. 
اأما اإ�شم النوع falcata تعني منجلي.
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية.

املكونات الكيميائية: 
لكتونات �ش����ي�ش����كوتربينية: achillin و achillifoline )مركبات م�ّشببة للتح�ش�ض(. 

quercetag  etine ،pectolinarigenine :فالفونوئيدات اأهمها
مركبات كومارينية، وكمية قليلة من املركبات التانينية. 

زيت طّيار تختلف مكوناته تبعًا مل�شدره، ففي الزيت ذي امل�شدر اللبناين جند اأن اأهم مركباته:
 .terpinen - 4-ol ،1،8-cineole %4 ،fragranol 17% ،artemisia ketone 5 % ،grandisol 21%

ويف الزيت ذي املن�شاأ الأردين اأهم املركبات: 
.camphor 17% ، 1،8 -cineole 4%، p- cymene 11% ، B-thujone 10 %، terpinen-4-ol 5 %

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
اأثبتت الدرا�شات خوا�ض الزيت الطّيار يف منع منو بع�ض اأنواع الفطور والبكترييا وخا�شة موجبة الغرام. كما بينت 

خوا�ض امل�شتخل�ض الكحويل للنبات يف احّلد من جتلط الدم مبا ي�شهم يف احّلد من ت�شكل جلطات ال�رشايني والأوردة.
يتمتع النبات مبا يحويه من زيت طّيار ولكتونات �شي�شكوتربينية بخوا�ض م�شاد التهاب وم�شاد ت�شّنج وها�شم 

ومنبه لإفراز الع�شارة ال�شفراء ومنقٍّ ل�شموم للكبد .
التي  الأمرا�ض  من  العديد  من  الوقاية  يف  النافعة  الأك�شدة  مل�شادات  طبيعيًا  م�شدرًا  الهوائية  الأج��زاء  مغلي  يعد 

يربطها عالقة مع م�شتوى دهون الدم .
ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا كها�شم، ولعالج التهاب الأغ�شية املخاطية للمعدة. 

ُت�شتعمل الأوراق والأزهار يف حت�شري �شبغة اأو مرهم ُت�شتعمل مو�شعيًا يف عالج اجلروح واإيقاف النزوف اخلارجية 
)بوا�شري( واحّلد من الآلم الروماتيزمية.

البيئة: 
ينت�رش يف البوادي اجلافة على الرتب الفقرية املحجرة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
الأف�شل  هو  البذري  التكاثر  ولكن  واجلذرية  اخل�رشية  النموات  تف�شي�ض  بوا�شطة  اأو  بالبذور  النبات  ُيكاثر 

اقت�شاديًا. ين�شح بعدم تخزين البذور لأكرث من 3 �شنوات.
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Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch
Santolina fragrantissima Forssk.

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: القي�شوم العطري، قي�شوم بّري.

 Eng. Lavender cotton،  Fr. Santoline :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
جنبة �شغرية، عبقة الرائحة، متخ�ش���بة القاعدة، طولها  50 - 100  �شم، 
تك�شوها اأوبار �شوفية - بي�شاء. الأفرع عديدة، نحيلة، قا�شية، تنتهي 
عنقودية- ن��ورة  يف  جتتمع  التي  ال�شغرية  الروؤي�شات  من  مبجموعة 
عذقية. الأوراق ب�شيطة، �شغرية، م�شتطيلة اأو بي�شوية، غري مق�شمة، 
�شبه جرداء  ت�شبح  الزغب  رمادية  م�شننة احلافة،  ما،  اإىل حد  ثخينة 
عنقودية  نورة  ال�شكل، جتتمع يف  الزهرية قر�شية  الروؤي�شات  لحقًا. 
الزغب،  رمادية  م�شتطيلة-بي�شوية،  القنابات مرتاكبة،  غري مرتا�شة. 

طولها نحو 5 مم. الأزهار املحيطية الل�شينية �شفراء �شغرية، واملركزية اأنبوبية. الثمرة اأكينة عدمية العفرة. 
الإزهار من اآذار/مار�ض - ت�رشين الأول/اأكتوبر.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
غرب اإيراين - توراين، و�رشق �شحراوي عربي.

التاريخ والرتاث:
ا�شم اجلن�ض ورد يف النوع ال�شابق، اأما اإ�شم النوع fragrantissima من الالتينية ويعني عطري.

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
املكونات الكيميائية: 

حتتوي الأجزاء الهوائية على زيت طيار 1 % اأهم مركباته: 
 . %33 santolina alcohol ،artemisia alcohol ،terpinen- 4-ol ،%57 p-cymene بارا�شيمني ،thujone التوجون

 .p.phloroglucin، resorcin :مركبات تانينية 8 % اأهمها
 .cirsilol ،swertisine ،vicenine :مركبات فالفونية اأهمها

 ، myristic a. حم�ض جوزة الطيب  palmitic a.  حم�ض النخل  lauric a. العديد من الأحما�ض الدهنية اأهمها حم�ض الغار
مواد ّمرة والعديد من املركبات الأخرى الثانوية. حتوي اجلذور بع�ض املركبات الفالفونية  �شابقة الذكر.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمّتع الزيت الطّيار للقمم املزهرة بخوا�ض م�شادة للبكترييا ول�شيما ) �شالبة الغرام(  Echerichia coli، والفطور 

Candida albicans. كما ينبه اإفراز الع�شارة ال�شفراوية. 

ُت�شري الأبحاث اإىل فّعالية املُ�شتخل�ض املائي للنبات يف اإيقاف منو خاليا امليالنوما ال�رشطانية )م�شاد اأورام(.كما 
بينت الدرا�شات خوا�ض القي�شوم العطري يف عالج مر�ض ال�شكري. 

و�شوء  املعوية  املعدية  ال�شطرابات  عالج  يف  يفيد  ها�شم  �شاخن  م�رشوب  �شكل  على  �شعبيًا،  القي�شوم  ُي�شتعمل 
)مهدئ  الع�شبي  ال�شداع  اأن��واع  وبع�ض  اله�شم  ا�شطرابات  من  الناجت  ال�شداع  الزلقي(،  )داء  المت�شا�ض 
ع�شبي(، وطرد الديدان، وعالج الدو�شنتاريا والإ�شهال املزمن والتهاب اللوزتني، ويفيد يف معاجلة الآلم الع�شبية 

لالأذن ) الطنني (.
ُي�شتعمل مغلي اأجزائه الهوائية اأو زيته الطّيار َدهنًا، يف عالج التهاب الأع�شاب، والأمرا�ض اجللدية يف فروة ال�شعر 
)داء الثعلبة( و�شعف ب�شلة ال�شعر ب�شكل م�ّشاج ين�شط ب�شيالت ال�شعر ويقويها، التخفيف من اآلم الروماتيزم 
والتهاب املفا�شل املزمن وداء النقر�ض، وقف نزف الدم وعالج اجلروح والتح�ش�ض اجللدي، عالج البوا�شري، الرمد 

الربيعي والتهابات العيون. 
ي�شتعمل القي�شوم على �شكل حّمام ع�شبي لإراحة الأع�شاب واإعطاء اجل�شم الرائحة الطيبة.

حماذير ال�صتعمال: 
عدم  احل��وام��ل  على  ينبه  ل��ذا  للحي�ض  م��دّرة  الع�شبة  اأن  كما  امل��ع��دة،  ي��وؤذي  لأن��ه  الطعام  قبل  داخليًا  لُي�شتعمل 

ا�شتخدامها.
البيئة: 

غري  اجلريية  الأرا���ش��ي  ُيف�ّشل  املائية،  وامل�شيالت  ال�شغرية  الوديان  وح��واف  اجلافة  املناطق  ب��وادي  يف  ينت�رش 
املاحلة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ي�شابه ما ذكر يف النوع ال�شابق.
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Achillea millefolium L.

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: الأخيلة ذات الألف ورقة.

 Eng. Yarrow ، Fr. Mille feuille :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ع�شب معمر عطري، ي�شل  ارتفاعه  اإىل نحو 
تكون  م�شتوى  تتفرع يف  ب�شيطة  ال�شاق  مرت. 
النورات. الأوراق مركبة ري�ش�ية، لطئة، طولها 
من عدة �شنتيمرتات اإىل نحو 20 �شم، وعر�شها 
التف�ش�ض  عميقة  وري��ق��ات��ه��ا  ���ش��م،   4  -  1 م��ن 
املحور  على  تتو�شع  �ش����ريطية،  وف�شو�شها 

ب�شكل مائل.
نورات  يف  بدورها  جتتمع  روؤي�شية،  ال��ن��ورات 
�شغري  الزهري  الروؤي�ض  م�شطية.  �شبه  قمية 
احلجم، طوله  نحو 5 مم، وقطره 3 مم، ي�شم 
نحو 5 اأزهار ل�شينية بي�شاء، وردية اأو حمراء 
ال�شفراء.  الأن��ب��وب��ي��ة  الأزه�����ار  م��ن  وال��ع��دي��د 
القناب ثالثي ال�شفوف، ويحمل كر�شي النورة 

حرا�شف �شيقة. 
الثمرة اأكينة بي�شوية تقريباً  قمتها  مقطوطة، 

بطول 1.5 - 2 مم.
التباين  �شديد  الت�شنيفية  الناحية  من  النوع 
وال�ش�����يتولوجي،  والكيميائي  املورفولوجي 
يعرف منه العديد من الوحدات حتت النوعية، 
�شعبة التحديد نظرًا لوجود هجن عديدة فيما 

بينها.
الإزهار من اآذار/مار�ض - ت�رشين الأول/اأكتوبر.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ُيحتمل اأن يكون جنوبي اأوروبا هو املن�شاأ الطبيعي لأنواع اجلن�ض، ُيزرع يف كل من اأمريكا وكندا وال�شني، كما ُيزرع 

يف العديد من الدول الأوروبية.
التاريخ والرتاث:

ا�شم اجلن�ض ورد �شابقًا، اأما ال�شم الوا�شف للنوع millefolium يعني امتالك النبات ملئات الوريقات )األف ورقة(.
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية املزهرة .

املكونات الكيميائية:
40 %، كامفور   chamazulene اأزول��ني  اأهم مركباته غاما   %  1 -  0،2 املزهرة زيتًا طيارًا  الهوائية  الأج��زاء  حتوي 

camphor 20%، بيتا بينني beta-pinene 23 %، �شينيول cineole - 1,8، وغريها.
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.guaianolides، germacranolides، alpha peroxyachfolid، achillicin :مركبات �شي�شكوتربني لكتون منها
.apigenine، luteolin، rutin :نذكرمنها flavonoids فالفونوئيدات

.pontica epoxide :منها polyynes بوليني
.L-stachydrine، L-hydrostachydrine :منها Betaine بيتائني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
 spasmolytic حاّل للت�شنجcholagogue )guainolides،germacranolide( يتمتع النبات بخوا�ض منّبه ومدّر لل�شفراء
)فالفونوئيدات(، م�شاد لاللتهاب )chamazulene(. وُي�شتعمل يف عالج فقدان ال�شهية، عالج اأمرا�ض الكبد واملرارة 

واجلهاز اله�شمي.
عالج  يف  مو�شعيًا  ال��ن��ب��ات  مغلي  ُي�شتخدم 

اجلروح والبوا�شري والدوايل.
حماذير ال�صتعمال : 

ل تو�شف الأخيليا للحوامل .
البيئة:

ينمو النبات يف املراعي واملروج وعلى حواف 
الطرقات ويف احلقول. ينت�رش ب�شكل اأ�شا�شي 
اأثناء  ال��ربودة  يتحمل  اإذ  ال��ب��اردة  املناطق  يف 
منوه اخل�رشي والزهري، وميكن اأن يتحمل 
ال�شقيع حتى - 25مo، وقد لوحظ اأن زراعته يف 
املناطق اجلبلية املرتفعة، حيث درجة احلرارة 
املنخف�شة والرطوبة العالية، توؤدي اإىل نق�ض 

يف كمية املادة الفعالة. 
تنجح الزراعة يف الأرا�شي ال�شلتية والرملية ال�شلتية، كما ي�شتطيع النمو يف 

الأرا�شي الفقرية. يتحمل امللوحة الأر�شية ودرجة قلوية )pH( حتى 8.8.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

واجلذرية  اخل�رشية  النموات  تف�شي�ض  بوا�شطة  اأو  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
ولكن التكاثر البذري هو الأف�شل اقت�شاديًا. 

تزرع البذور يف امل�شتل يف اخلريف وتنبت بعد 1 - 2 �شهر، ثم تنقل اإىل الأر�ض 
الدائمة عند و�شولها اإىل ارتفاع 8 - 10�شم. يحتاج الهكتار 43 - 48 األف بادرة، 

تنتج عن 3 كغ بذور نقية، ين�شح بعدم تخزين البذور لأكرث من 3 �شنوات.
يروى النبات رّيًا معتدًل وي�شتطيع اأن يتحمل العط�ض خالل منوه وتطوره. 

يزيد الت�شميد، ل�شيما الآزوتي، من ن�شبة املادة الفعالة. 
تقطف النورات الزهرية عند اإزهارها مرة كل اأ�شبوعني حتى نهاية اخلريف 
ال�شاعات الأوىل من ال�شباح والرتكيز على جمع  اأن يتم القطف يف  ويراعى 

النورات ن�شف املتفتحة.
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Achillea santolina L.

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة: النجمية
الأ�صماء املتداولة: القي�شومة املقّد�شة ، العبيرتان املقّد�ض. 

 Eng. Santoline-leaved sneezewort ،Fr. Achillée santoline : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
يك�شوه  �شم،   30  -  15 من  طوله  معمر،  ع�شب 
اإىل  منت�شبة  ال�����ش��وق  ���ش��ويف.  رم����ادي  وب���ر 
ول�شيما  مورقة  متفرعة،  اأو  ب�شيطة  �شاعدة، 
الزهرية.  الروؤي�شات  اأ�شفل  العلوي  الق�شم  يف 
مق�شمة  خ�����رشاء،  خطية،  �شيقة،  الأوراق 
اأج��زاء �شغرية جدًا مرتاكبة ب�شكل  اإىل  بعمق 
)ف�شفا�شة(.  مرتا�شة  غري  ولكنها  عر�شاين 
ينق�شم كل جزء اإىل 3 ف�شو�ض مدورة ال�شكل، 
حافتها م�شّننة وذات �شويكة. ت�شم الروؤي�شات 
يف  وجتتمع  ل�شينية  واأزه���ارًا  اأنبوبية  اأزه���ارًا 
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نهاية ال�شوق يف نورات عذقية مركبة. القناب 4 - 5 مم، �شبه كروي اإىل كروي، اأوباره منطبقة و�شوفية. الأزهار 
الل�شينية �شفراء، ثالثية الف�شو�ض، عر�شها يفوق طولها وهي اأق�رش من القناب. الثمرة اأكينة م�شغوطة ب�شدة، 

�شيقة القاعدة وعري�شة ومقطوعة القمة. عدمية العفرة. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اإيراين - توراين، وينت�رش يف �شورية ولبنان وفل�شطني والعراق.

التاريخ والرتاث:
ا�شم اجلن�ض ورد �شابقًا، اأما اإ�شم النوع santolina من الالتينية ويعني مقّد�شة.

املكونات الكيميائية :
حتتوي الأجزاء الهوائية على زيت طّيار اأهم مركباته: 

 .terpineol، fragranyl acetate، fragranol، cineole، camphor trans carveol

. santolin ، santolinol :فالفونات،مركبات متبلورة اأهمها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

كم�شاد  للزيت  ملحوظ  ن�شاط  على  الفئران  على  الأبحاث  دّلت  للبكترييا.  م�شادة  بخوا�ض  الطيار  الزيت  يتمتع 
لاللتهابات. اأظهرت الدرا�شات قدرة النبات مبا يحويه من م�شادات اأك�شدة على تن�شيط عمل البنكريا�ض واإنقا�ض ن�شبة 

ال�شكر يف الدم.
ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا كمقوٍّ عام، من�ّشط، مق�ّشع، وها�شم وطارد للغازات، وطارد للديدان املعوية.

البيئة:
ينت�رش يف املناطق اجلافة وعلى الرتب الفقرية املحجرة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
الأف�شل  البذري هو  التكاثر  ولكن  النموات اخل�رشي��ة واجلذري��ة  تف�شي�ض  بوا�ش����طة  اأو  بالبذور  النبات  ُيكاثر 

اقت�ش����اديًا.
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Artemisia absinthium  L.
 

.)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة :النجمية  
الأ�صماء املتداولة: الدم�شي�شة، الف�شنتني، ال�شيبة.

Eng. Wormwood  ، Absinthe ، Fr. Absinthe : الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

حريريٌة  اأوب���اٌر  تك�شوه  ع��ط��ري،   معمر،  ع�شب 
له  اأك��رث،  اأو  مرت  نحو  اإىل  طوله  ي�شل  منطبقة، 
و�شوق  متخ�شبة،  اأف��ق��ي��ة  اأر���ش��ي��ة  حت��ت  ���ش��وق 
غّدية،  منّقطة،  مثلمة،  ال�شاق  متفرعة.  منت�شبة 
التفرع يف  اللون، غزيرة الأوراق، كثرية  رمادية 
املعالق  طويلة  ال�شفلية  الأوراق  العلوي.  اجلزء 
)ي�شل طوله اإىل نحو 10 �شم(، بي�شوية، ن�شلها 
بعمق  جم���زاأ  ���ش��م،   8  -  4 وعر�شها  �شم   15  -  8

-  بي�شوية،  2 - 3 مرات اإىل ف�شو�ض خطية  من 
الأوراق  مم،   4  -  2 وعر�شها  مم   10  -  4 طولها 
�شبه  اإىل  امل��ع��الق  ق�شرية  وال��ع��ل��وي��ة  الو�شطى 
الزهرية  الأوراق  ع��ددًا،  اأق��ل  ف�شو�شها  لطئة، 
لطئة وثالثية الف�شو�ض اأو تامة احلافة. جتتمع 
الأزهار يف نورات روؤي�شية �شغرية، كروية ال�شكل 
ال�شمراخ،  ق�شرية  مم(،   4  -  2 )قطرها  تقريبًا 
نورات  بدورها  الروؤي�شات  هذه  ت�شكل  متدلية؛ 
ي�شل  الرائحة،  عبقة  ال�شكل،  هرمية  عثكولية 
طولها اإىل نحو 30 �شم. القنابات خطية، منطبقة، 
موبرة، تتو�شع يف 3 - 4 �شفوف، كر�شي النورة 
م�شطح، موبر بكثافة. الأزهار �شفراء، املحيطية 

 - اأكينة �شغرية جدًا )0.8 - 1 مم(، م�شتطيلة  اأنثوية خ�شبة، والقر�شية خنثوية خ�شبة، القلمان بارزان. الثمرة 
اأ�شطوانية، مل�شاء، ودون عفرة. 

الإزهار  من حزيران/يونيو اإىل اأيلول/�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ينمو النبات بريًا يف اأوروبا الو�شطى واجلنوبية و�شمايل اإفريقيا، يزرع حاليًا يف كثري من املناطق املعتدلة بالعامل ، 
ُتعد اجلزائر وايطاليا وفرن�شا املناطق الأ�شا�شية ل�شتزراع الدم�شي�شة.

التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض Artemisia ن�شبة اإىل Artimis  زوجة القي�رشCarian's King  Mausolus )حوايل 377 - 353 ق. م( باعتبار 
اأنها اأول من تناول النبات ملعاجلة بع�ض الأمرا�ض الن�شائية، تقول بع�ض امل�شادر الأخرى اإن الت�شمية ن�شبة اإىل 
امليثولوجيا  يف  اأبولون  واأخ��ت  ال�شيد  )رّب��ة  اأرتيم�ض  الرّبة  ا�شم  واأعطاه  عاليًا  اأبقراط  قّيمُه  وقد   ،Artimis الآلهة 
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الإغريقية( تقديرًا ملزاياه. اأما ا�شم النوع فم�شدره يوناين لتيني من كلمة absinthion وتعني غري لذيذ اأي النبات 
غري حمّبب ب�شبب طعمه املّر.

للنبات اأهمية كبرية يف ال�رشق والغرب، ُذكر يف كتابات م�رش القدمية، كما زرعه الرومان على جوانب الطرقات، 
وو�شعوا ع�شاليجه يف اأحذيتهم لتقيهم وجع القدمني اأثناء ال�شفر الطويل، ا�شتعمل لطرد الديدان، كما جرت العادة 

على تقدمي �رشابه لأبطال �شباقات اخليل يف العهد الروماين كدليل ال�شحة. 
اجلزء امل�صتعمل : 

النموات الهوائية احلديثة املجّففة مبا فيها قواعد الأوراق، الزيت الطّيار. ُيجمع النبات �شيفًا خالل فرتة الإزهار، 
ويتميز برائحة عطرية ومذاق ّمر.

املكونات الكيميائية: 
.azulene اأزولني ،cis-epoxy ocimene، acetate transsabinyl، thujone زيت طّيار 0،3 %  اأهم مكوناته التوجون

 .artabsine، matricine، absinthine، anabsinthine : مركبات ّمرة �شي�شكوتربينية
.)quercetol م�شتق من الكري�شيتول( artemitine  فالفونوئيدات منها

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
يتمتع الزيت الطّيار واملركبات املّرة بخوا�ض ها�شمة من خالل تاأثريها على م�شتقبالت التذوق يف الل�شان ما ُيطلق 

منعك�شًا ينّبه املعدة والإفرازات الها�شمة. كما يتمتع الزيت الطيار بخوا�ض م�شادة لاللتهابات. 
اأثبتت الأبحاث خوا�ض املركبات املّرة ال�شي�شكوتربينة كم�شاد لالأورام ال�رشطانية. 

ُي�شتعمل العقار يف حالت فقدان ال�شهّية وا�شطرابات وظائف الكبد واملرارة واملعدة واله�شم )زيادة الإفرازات 
الها�شمة يف املعدة والكبد(. وُي�شتخدم لعالج مر�ض كرون )التهاب الأمعاء(.
ُينقي العقار اجل�شم من ال�شموم وعلى الأخ�ض مركبات الر�شا�ض والزئبق . 

ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا، يف حالة الكتئاب، وعالج اأمرا�ض الكبد وا�شطرابات الطمث، فقر الدم، طرد الديدان 
مثل ديدان ال�شكاري�ض. 

ي�شتعمل امل�شتخل�ض مو�شعيًا على هيئة كمادات لعالج التقرحات واجلروح ولدغ احل�رشات. 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال : 

تعد الدم�شي�شة من الأدوية �شديدة الفعالية، مما ي�شتوجب احلذر عند تعاطيها كونها حتوي مركب الثوجون ال�شام، 
حيث ُت�شّبب اجلرعات الكبرية منه )اأكرث من 3 غ يوميًا( الإقياء، مغ�شًا معديًا ومعويًا، وجع الراأ�ض ونوبات �رشع.

البيئة:
ينمو النبات يف الأرا�شي اجلافة واملهملة علىاملنحدرات القاحلة وجوانب الطرقات. يتحمل اجلفاف. ينجح يف جميع 
ن�شبة  اأطول وتكون  يعي�ض لفرتة  الدافئة حيث  ال�شفوح  الفقرية اجلافة على  اأف�شل يف الرتب  اأنواع الرتب وينمو 

الزيت العطري اأكرب يف هذه احلالة. 
ينمو ب�شكل اأف�شل يف الرتب املائلة للقلوية جيدة ال�رشف.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور التي تنرث يف ظروف بيت زجاجي من نهاية ال�شتاء وحتى بداية ال�شيف وتنبت بعد 2 - 26 اأ�شبوعًا 

 .oعلى درجة حرارة 15م
يتم قلع البادرات وو�شعها اإفراد يًا يف اأكيا�ض، وميكن نقلها اإىل الأر�ض الدائمة يف ال�شيف اأوالحتفاظ بها يف بيت 

زجاجي مربد وزراعتها يف الأر�ض الدائمة يف الربيع. 
ميكن اإكثاره بالعقل ن�شف املتخ�ّشبة يف ال�شيف اأوبالتف�شي�ض يف الربيع اأواخلريف.
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Artemisia herba-alba Asso. 
Artemisia sieberi Besser, Seriphidium herba-album (Asso) Soják

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة: النجمية
الأ�صماء املتداولة: ال�شيح الع�شبي الأبي�ض.

 Eng. Arabian wormwood ، Fr. Armoise blanche:الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
عطرة  ���ش��م،   40  -  20 ط��ول��ه��ا  ���ش��غ��رية،  ج��ن��ب��ة 
لحقًا،  ج���رداء  ت�شبح  ال��زغ��ب  كثة  ال��رائ��ح��ة، 
جذورها  ال�شوق،  كثرية  اللون،  رمادية-ف�شية 
�شطحية. ال�شوق منت�شبة، �شلبة، ينتهي كل منها 
بنورة عنقودية متفرعة ومنت�شبة. اأوراق الأفرع 
اإىل  بي�شوية  معالقية  ال�شفلية  ول�شيما  العقيمة 
لأكرث  بعمق  مق�شمة  العام،  مظهرها  يف  دائرية 
اأوراق  متطاولة.  اأج��زاء  اإىل  )مرتني(  مرة  من 
الف�شو�ض،  قليلة  اأق�����رش،  ال��زه��ري��ة  ال�����ش��وق 
وجتتمع اأوراق الفروع الق�شرية يف جمموعات.
تدريجيًا  تق�رش  م�شتطيلة،  لطئة،  الروؤي�شات 

باجتاه القاعدة، طولها 3 - 4 مم، وت�شم 2 - 4 اأزهار. قطع الُقنَّاب مرتاكبة، منطبقة، اخلارجية منها �شغرية ومدورة 
اأكينة م�شتطيلة،  الثمرة  القمة، غ�شائية ولمعة.  الداخلية فاأطول، م�شتطيلة، مدورة  اأما  القوام،  وع�شبية وحلمية 

جرداء ومل�شاء.
الإزهار من اأيلول/�شبتمرب اإىل كانون الأول/دي�شمرب .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
حو�ض املتو�شط ، وينت�رش يف ال�رشق الأو�شط و�شمايل اإفريقيا خا�شًة.

التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض  ورد ذكره �شابقًا، اأما ا�شم النوع herba-alba يعني ع�شب اأبي�ض.

اجلزء امل�صتعمل: 
النبات املزهر كاماًل عدا اجلذور. 

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الأجزاء اخل�رشية املزهرة على: زيت طيار 1-1،7 %، اأ�شفر اللون، تختلف مكوناته الكيميائية ب�شكل وا�شح 
تبعًا مل�شدر النبات اجلغرايف والنمط الكيميائي، وعمومًا ت�شكل املركبات اأحادية الرتبني ول�شيما الأوك�شيجينية  منها 
حوايل 40 % من مركباته : ال�شنيول  cineole-1،8، الكامفور camphor، التوجون thujones α -β حتى 53 %، كحول 
ال�شانتولني artemisia ketone،%13 santolina alcohol 12%.)تنخف�ض ن�شبة الزيت خريفًا مقارنة مع ف�شل الربيع 

وهذا ما يف�رّش اإقبال املا�شية على رعيه خريفًا وقلة تقبلها له يف ف�شل الربيع(.
. artemisinin لكتونات �شي�شكوتربينية: الأرتيمي�شينني

  . cirsilineol ، hispidulin :فالفونات نذكر منها ، santonin مواد ّمرة: ال�شانتونني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

يتمّتع الزيت الطّيار )توجون، كحول ال�شانتولني( بخوا�ض م�شادة للبكترييا والفطور. 
يتمتع مركب ال�شانتونني بخوا�ض طاردة للديدان املعوية. ودّلت الأبحاث على ن�شاط م�شتخل�ض ال�شيح املائي امل�شاد 

لالأك�شدة، ويف عالج اللي�شمانيا اجللدية.
ت�شري الأبحاث اإىل فعالية م�شتخل�ض الأوراق املائي يف اإنقا�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم، وهناك دلئل على اأهميته يف عالج 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية )الزهامير(. 
يدخل مركب الأرتيمي�شينني artemisinin يف ت�شنيع اأدوية املالريا.

ُيعد ال�شيح مبا يحويه من زيت طيار ومركب ال�شانتونني من الأنواع املهمة امل�شتخدمة يف الطب ال�شعبي، ي�شتعمل 
مغلي النبات يف عالج ال�شعال والبلغم وت�شنج املعدة وا�شطرابات اله�شم وطرد الغازات والديدان والق�شور الكبدي 
واحّلد من الإ�شهال، كما ي�شتخدم منقوعه يف تخفيف البول ال�شكري. ُي�شتعمل منقوع الأزهار مو�شعيًا على �شكل 

كّمادات كمطّهر م�شاد للبكترييا والفطور اجللدية واإن�شاج البثور والتقرحات اجللدية والأكزميا. 
ي�شتعمل زيت ال�شيح الأبي�ض الطّيار يف الطب البيطري كُمطّهر خارجي للحيوانات وكطارٍد للح�رشات.

حماذير ال�صتعمال : 
يجب عدم ا�شتعماله بكرثة اأو ب�شكل م�شتمّر نظرًا لحتوائه على مركب ال�شانتونني ال�شام، ل ُي�شتعمل من قبل الن�شاء 

احلوامل .
البيئة:

ينت�رش يف الطوابق البيومناخية اجلافة و�شبه اجلافة على ال�شهوب الرملية والطميّية واله�شاب الطميية الكل�شية 
التي قد تكون مرتفعة اأحيانًا، وهو متحّمل للجفاف، يعي�ض على اأمطار فوق 90 مم / �شنة، ول يبدو لنخفا�ض درجة 

احلرارة �شتاًء اأثر يف وجوده داخل املنطقة البيومناخية التي يعي�ض فيها.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر ال�شيح طبيعيًا بالبذور التي جتمع بعد ن�شجها وميكن اأن تبذر لحقًا. ميكن اإكثاره بالعقل ن�شف املتخ�شبة 
اأو بالتف�شي�ض.
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Artemisia scoparia Waldst. Et Kit.
Oligosporus scoparius (Waldst. & Kit.) Less

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: ال�شلما�ض.

Eng.Red stem worm wood, Fr.Armoise :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب ثنائي احلول طوله 40 - 60  �شم، اأجرد با�شتثناء الأوراق القاعدية التي يك�شوها زغب رمادي منطبق. ال�شوق 

منت�شبة، تتفرع على طول ال�شاق وت�شكل عناقيد اأفرعها منب�شطة عري�شة. 
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الأوراق القاعدية معالقية، بي�شوية 
مق�شمة  العام،  �شكلها  يف  م��دورة  اأو 
اإىل ف�شو�ض م�شتطيلة   بعمق ملرتني 
الأوراق  ال��ق��م��ة.  كليلة  ملعقية،   -

اإىل  بعمق  مق�شمة  لط��ئ��ة،  ال�شاقية 
ف�شو�ض �شيقة قا�شية. 

العدد،  ك��ث��رية  روؤي�����ش��ي��ة  ال���ن���ورات 
قطرها  �شغرية  بي�شوية،   - كروية  
بو�شاطة  حم���م���ول���ة  مم،   3 ن���ح���و 
بقنابات  حت��اط  ق�شرية،  �شماريخ 
اخلارجية  احلجم،  يف  مت�شاوية  غري 
ال�شكل،  وبي�شوية  ق�شرية  منها 

والداخلية م�شتطيلة، حافتها غ�شائية جافة عري�شة ن�شبيًا. الأزهار املحيطية اأنثوية تتو�شع يف �شف واحد، التويج 
الل�شيني خمتزل، ثالثي الأ�شنان. الأزهار املركزية اأنبوبية، خنثوية. الثمرة اأكينة بي�شوية مقلوبة، مل�شاء.

الإزهار من اأيلول/�شبتمرب اىل ت�رشين الثاين/نوفمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

حو�ض املتو�شط ، وينت�رش يف �شمايل اإفريقيا.
التاريخ والرتاث: 

ا�شم اجلن�ض ورد ذكره �شابقًا، اأما ا�شم النوع scoparia فيعني مكان�شي )اأي �شكله ي�شبه املكان�ض(.
املكونات الكيميائية: 

.scoparone حتوي ال�شوق املزهرة والبذور زيتًا طّيارًا ت�شل ن�شبته اىل 0.75 % اأهم مركباته
ال�صتعمالت الطبية : 

يتمتع الزيت الطّيار بخوا�ض م�شاّدة للبكترييا )�شالبة وموجبة الغرام( ومطهرة. 
يخف�ض ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم، مدّر للبول ومو�شع اأوعية .

ي�شتعمل ال�شلما�ض �شعبيًا لعالج الريقان، التهابات الكبد واملرارة )ينبه اإفراز ال�شفراء( .
البيئة:

ينمو يف املناطق ال�شهبية، ُيف�شل الرتب اخلفيفة جيدة ال�رشف وامل�شم�شة، ُيف�شل الأمكنة الدافئة واجلافة .
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر النوع بالبذور التي جُتمع بعد ن�شجها، وميكن اأن تبذر لحقًا. وميكن اكثاره خ�رشيًا.
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Calendula officinalis L.
 

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: الأقحوان، اآذريون احلدائق.

Eng. Marigold، Fr. Souci des jardins :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، طوله 20 - 50 �شم. ال�شاق متفرعة، 
اإىل  مقلوبة  بي�شوية  متناوبة،  الأوراق  موبرة. 
رحمية، ال�شفلية معالقية والعلوية لطئة، كليلة 
تدريجيًا،  ت�شتدق  قاعدتها  احلافة،  تامة  القمة، 
انتهائية  روؤي�شات  النورات  �شم.   10  -  4 طولها 
برتقالية  اأزه���ار  من  تتاألف  �شم،   7  -  4 قطرها 
م�شفرة اللون، وهي تعود لنمطني من الأزهار: 

ل�شينية واأنبوبية. 
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الأزه����ار  تتو�شع  ���ش��ف��ني.  يف  ال��ق��ن��اب��ات 
اأنثوية  اأزه���ار  وه��ي  املحيط  يف  الل�شينية 
التحام  من  فيها  التويج  يتاألف  خ�شبة، 
ثالث بتالت لت�شكل اأنبوبًا ق�شريًا جدًا ل 
طوله  ل�شني،  �شكل  على  ين�شطر  اأن  يلبث 
20 - 40 مم وعر�شه 5 - 7 مم ولقمته ثالثة 

اأ�شنان. الأزهار املركزية اأنبوبية، خما�شية 
ذكرية،  وظيفيًا  ولكنها  خنثوية  الأ�شنان، 

لونها اأ�شفر واأ�شغر من ال�شابقة. 
- 3 �شفوف،   2 تتو�شع يف  اأكينة،  الثمرة 
يف  ومتباينة  متفاوتة  ب��درج��ات  مقّو�شة 
يحمل  ال�شكل  زورقية  اخلارجية  ال�شكل: 

ب�شكل  جتاعيد  حتمل  حجمًا،  اأ�شغر  حلقية"،  "�شبه  ب�شدة  مقو�شة  الداخلية  ق�شرية،  اأ�شواكًا  الظهري  وجهها 
عر�شاين، العفرة غائبة. 

يزهر خالل فرتة طويلة من ال�شنة ول�شيما يف ال�شيف.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: جنوبي وو�شط اأوروبا وغربي اآ�شيا.  

التاريخ والرتاث:
ال�شم العربي " اآْذريون" من الفار�شية مبعنى "بلون النار" اإ�شارًة للون الزهرة. ال�شم العلمي للجن�ض من الالتينية 
calendae وتعني اأول يوم من ال�ّشهر، رمبا اإ�شارًة اإىل التقومي ال�شهري )Calender بالنكليزية( وذلك لتكرار مرات 

اأزهاره وا�شتمرارها، اأّما ا�شم النوع officinalis فيعني طّبي.
ا�شُتعملت الأزهار يف الطّب ال�شعبّي منذ زمن طويل، كانت تعد عالجًا فعاًل للجدري واحل�شبة. ا�شتعملها الأطباء 
الإغريق والهنود والعرب، واأول الكتابات عن النبات وجدت لدى دي�شقوريد�ض حيث ا�شتخدم منقوع النبات لأمرا�ض 
الكبد وا�شرتخاء الأمعاء، كما ن�شح كتاب الأع�شاب الذي و�شعه Macer يف القرن الثاين ع�رش بالنظر فقط اإىل النبتة 

لتح�شني النظر والو�شول اإىل �شفاء الذهن واإدخال البهجة وال�رشور اإىل النف�ض. 
ذكره ابن �شينا والغ�شاين وابن البيطار.

اجلزء امل�صتعمل: 
الأزهار املجّففة. للنبات رائحة قوية غري م�شتحبة.

املكونات الكيميائية : 
حتوي  الأزهار: جليكوزيدات �شابونية ثالثية الرتبني 2 - 10 % . 

ُكحولت ثالثية الرتبني triterpene alcohols نذكر منها: 
tirterpene monooles 0،8%، triterpenedioles 4%، triterpene trioles، taraxasterol، faradiol، واأ�شرتاتها )ول�شيما 

اأحما�ض الغار والنخل وغريها(.
.quercetin كوير�شتني ،isorhamnetin فالفونوئيدات 0.3  - 0.8 %  اأهمها: اإيزورامنيتني

. alpha-cadinol زيت طّيار 0.2 %: اأهم مركباته األفا - كادينول
.salicylic a.، cafeic acids:اأحما�ض فينولية ،calendin مركبات مّرة:الكالندين

 .umbelliferone اأمبيليفريون،esculetin،اإ�شكوليتني،scopoletin كومارينات: �شكوبوليتني
كاروتينات: اأهمها lutein، zeaxanthine، اأحما�ض دهنية، �شكاكر متعددة 15 %، تانينات و�شموغ ومواد هالمية.

يحوي الع�شب الأخ�رش على مركبات �شابونية ثالثية الرتبني، فالفونات، كاروتينات وزيت طّيار.
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
تتمّتع الأزهار مبا حتويه من الزيت الطّيار والفالفونات، faradiol، والكالندين بخوا�ض م�شاّد التهاب ي�شاعد على 
اندمال اجلروح وعالج احلروق وجتديد خاليا الن�شيج الظهاري granulation-promoting، وعالج التهاب اجللد والفم 

واأغ�شية البلعوم املخاطية .
 ،Candida monosa والفطر staphylococcus aureus تتمتع الأزهار اأي�شًا بخوا�ض م�شادة للميكروبات، مثل بكترييا
واأظهرت التجارب الأولية فعاليتها �شد فريو�ض نق�ض املناعة املكت�ش������بة )الإيدز( وفريو�ض التهاب الفم احلوي�شلي 

.rhinovirus والفريو�ض الأنفي vesicular stomatitis

ُي�شتعمل منقوع اأومغلي الأزهار �شعبيًا يف عالج التهابات املعدة والقرحة املزمنة، وحت�شني اله�شم وزيادة اإفراز 
الع�شارة ال�شفراوية والتخفيف من ت�شنجات الأمعاء وطرد الديدان والطفيليات.

العني  التهاب ملتحمة  اأو مراهم مو�شعية يف عالج  �ش����كل �شبغة  ُم�شتح�رشاتها على  اأو  الأزهار  ُي�شتعمل منقوع 
واجلروح والأكزميا وت�شقق اليدين والنا�شور وحلمة الثدي .

حماذير ال�صتعمال: 
يجب عدم ا�شتعماله من قبل الن�شاء احلوامل .

البيئة:
ينمو الأقحوان بّريًا يف الب�شاتني وعلىاأطراف الطرق واملنحدرات، ُيحّب الأماكن املك�شوفة والرطبة. ينت�رش يف البيئات 
oم، يعيق 

املناخية �شبه الرطبة ون�شف اجلافة واجلافة يف املناطق الدافئة واملعتدلة، درجة احلرارة املثلى لنموه 25 - 30 
تعّر�شه لل�شقيع والربد من منوه ويوؤذي الأزهار. 

ت�شتجيب النورات الزهرية لتغري احلرارة والرطوبة، اإذ تتفتح يف الأيام امل�شم�شة واجلافة وتنغلق يف الأيام الغائمة 
واملاطرة. 

ُيعد من الأنواع األيفة ال�شوء، لكنه ي�شتطيع النمو حتت ظل خفيف. يزرع يف جميع اأنواع الأرا�شي ويف�ّشل احل�شوية 
احلاّرة اأو الغ�شارية الكل�شية.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
2 - 3 بذور يف احلفرة وتغطى بطبقة  اأو اأحوا�ض، تو�شع  ُتزرع البذور يف ف�شل الربيع يف �شطور �شمن م�شاكب 
�شم بني النبتة والأخ��رى. تظهر   30 خفيفة من الرتاب وتروى مبا�رشًة، كما مُيكن اأن تزرع على خطوط مب�شافة 
البذور بعد 7 - 15 يومًا من الزراعة وي�شتمر النمو اخل�رشي 15 - 30 يومًا حتى ظهور اأول برعم زهري. تتفتح اأزهار 

النورات بعد 5 - 15 يومًا من ظهور الرباعم الزهرية. 
جُترى عمليات اخلدمة املنا�شبة من تفريد وتع�شيب وت�شميد ورّي )يراعى عدم تعطي�ض النبات يف فرتة الإزهار وعدم 

جفاف الرتبة( واإزالة الأوراق ال�شفلية الذابلة. 
يزهر النبات على مدار العام يف املناطق الدافئة لكنه يتوقف عن الإزهار �شتاًء يف املناطق الباردة. ُتقطف النورات 
يف اأجواء م�شم�شة، عندما ت�شبح الأزهار اخلارجية الل�شينّية يف و�شع اأفقي وجُتفف يف الظل دون اأن ترتاكم فوق 

بع�شها، اأما الأوراق فُتجمع يف ال�شباح بعد تطاير قطرات الندى.
– 400 كغ/ هكتار من   300 الأزه��ار اجلافة، وح��وايل  1.5 طن/ هكتار من   -  1 ب�  الظروف اجليدة  النتاج يف  ُيقّدر 

البذور.
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Carthamus persicus Willd.   
C.flavescens sensu Boiss., C. palaestinus Eig, 

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: القرطم الأ�شفر، البهرمان.

  Eng. Wild safflower ،  Fr. Carthame de Perse :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

�شم،   50  -  30 ط��ول��ه  ح����ويل،  ع�����ش��ب 
�شلبة،  بي�شاء،  ال�شاق  اأج��رد.  �شبه 
الأوراق  ع��ذق��ي.  �شكل  على  متفرعة 
ب�����ش��ي��ط��ة، م��ت��ن��اوب��ة، رحم���ي���ة، متلك 
ال�شفراء  الق�شرية  الأ���ش��واك  بع�ض 
على احلافة، الأوراق القاعدية تخرج 
تذبل  م��ع��الق��ي��ة،  وري����دة،  �شكل  ع��ل��ى 
ال�شاقية لطئة  الأوراق  الإزهار،  عند 

و�شبه معانقة لل�شاق. 
عذقية  الأزهار،  متجان�شة  الروؤي�شات 
التفرع، حتاط بقّناب م�شاعف. القناب 
ل��ه ط��ول الأزه����ار تقريبًا،  اخل��ارج��ي 
قناباته رحمية، م�ش�ننة، م�شوكة، ت�شبه 
القناب  �شكلها،  يف  ال�شاقية  الأوراق 
ال��داخ��ل��ي ب��ي�����ش��وي ع��ري�����ض، قطره 
تامة،  رحمية،  قناباته  2.5�شم،    -  2

من  اأق�����رش  �شعيفة،  ب�شوكة  تنتهي 
متخ�رشة  �شبه  ق�شية،  اخل��ارج��ي��ة، 
�شبه  ال���ن���ورة  ك��ر���ش��ي  الأ����ش���ف���ل.  يف 
حرا�شف  وي��غ��ط��ي��ه  ال���ق���وام  حل��م��ي 
ت�شبه الأوبار. الأزهار كلها اأنبوبية، 

مت�شاوية، �شفراء. 
م��ل�����ش��اء، خمروطية  اأك��ي��ن��ة،  ال��ث��م��رة 
يف  الأ���ش��الع، حتمل  رباعية   - مقلوبة 

قمتها حلقة م�شننة، ال�رشة جانبية، الثمار الهام�شية عدمية العفرة. 
عفرة الأكينات الداخلية م�شتدمية، اأوبارها متيل للون الأرجواين، ري�شية، تتو�شع يف اأكرث من �شف، طولها يفوق 

بنحو مرة ون�شف طول الأكينة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل  اإىل اأيار/مايو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
غربي املنطقة الإيرانية – التورانية،  ينمو بريًا يف اإيران  و�شورية وفل�شطني ولبنان و�شمال العراق وتركيا. 

من اأنواعه الأخرى نذكر:
C. lanatus اأي قرطم �شويف وهو نبات طبي موطنه غرب املتو�شط .

C. caeruleus اأي اأزرق وهو متو�شطي النت�شار.

C. flavescens اأي اأ�شفر، وينت�رش يف بالد ال�شام.

C. persicus اأي فار�شي، وينت�رش يف �شورية والعراق وتركيا واإيران .

ُيزرع الع�شفر اأو ُقْرُطم ال�شّباغني، بهرمان، الزرد Safflower (Carthamus tinctorius L.) يف الوليات املتحدة واأوروبا 
ودول �رشق املتو�شط من اأجل اأزهاره امل�شتعملة يف تلوين الأغذية، وبذوره التي تعطي زيتًا �شاحلًا لالأكل.

التاريخ والرتاث: 
ُيعتقد اأن ال�شم العلمي للجن�ض من العربية karthom اأو karthum وهو الإ�شم العربي للنبات. يذكر نحال )2009( اأن 
ال�شم العلمي من اأ�شل اآرامي مت اقتبا�شه عندما اأدخل اأحد اأنواعه من امل�رشق اإىل اأوروبا يف القرن ال�شاد�ض ع�رش 

وزرع ل�شتخراج �شباغ اأحمر ي�شبغ به احلرير وت�شنع منه حمرة اخلدود. 
ال�شم الوا�شف للنوع tinctorius يعني �شباغي، وال�شم الوا�شف للنوع persicus ي�شري اإىل املوطن الأ�شلي اإيران.

اجلزء امل�صتعمل : 
البذور والزيت امل�شتخرج منها، بتالت الأزهار )جُتمع �شباحًا وجتّفف يف الظّل لأن اأ�شعة ال�شم�ض تفّكك ال�شبغة 

املوجودة فيها(.  
املكونات الكيميائية:

linolenic a. ، %88 - 55 linoleic a.، oleic a.حتتوي بذور النوعني على: زيٍت د�شم غني بالأحما�ض الدهنية
وحتتوي بتالت الأزهار على مركبات فالفونية carthamidin، كاروتينات.

مركبات جليكوزيدية كينونية carthamin )�شبغة �شفراء(، carthamone )اأحمر برتقايل(.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

 .C.tinctorius يف ا�شتعمالته الع�شفر املزروع اأوالزعفران الكاذب C. persicus ي�شابه الع�شفر الفار�شي
ُي�شتخدم زيت بذور الع�شفر للوقاية من ت�شلب ال�رشايني arteriosclerosis وخف�ض ال�شغط وحت�شني الدورة الدموية 

واحّلد من ت�شكل اجللطات الدموية .
مغلي  وُي�شتعمل   ،LDL  (bad cholesterol) ال�شيء  الكولي�شرتول  ن�شبة  ارتفاع  من  احلد  يف  �شعبّيًا  النبات  ُي�شتعمل 

البذور �شعبيًا يف عالج الإم�شاك خلوا�ّشه امللّينة وامل�شّهلة، ولعالج اجلروح والبهاق والكلف واحلكة. 
ُت�شتخدم اأزهار الع�شفر كعقار مطمث وجمه�ض abortifacient، كما ُت�شتخدم كمق�ّشع وم�شاد لاللتهاب الرئوي . 

اإ�شافة ل�شتخدامها يف عالج اجلروح الداخلية واخلارجية.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

.Safflower oil، Saffron يتوفر على �شكل  �شاي، خال�شة، حمافظ، �شائل، تباع حتت اأ�شماء مثل
التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال:  

 .andimmune ، Prograf  Imuram :يجب عدم تناول الع�شفر مع الأدوية التي ميكن اأن توؤثر على اجلهاز املناعي مثل
يجب عدم ا�شتعمال الأزهار اأو الزيت اأو البذور لدى احلامل واملر�شع. 

يجب ا�شتعماله بحذر يف حال وجود حروق، خمج دموي، زرع الأع�شاء، اأو اأي حالة اأخرى تثبط اجلهاز املناعي. 
كما يجب عدم تلقي اأي لقاح عند تناول الع�شفر .
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ا�صتعمالت اأخرى: 
تعني كلمة tinctorius ال�شباغة والتلوين، ُي�شتخرج من اأزهار الع�شفر �شبغتان اإحداهما حمراء carthamon تذوب 

يف القلويدات والأخرى �شفراء carthamin تذوب يف املاء . 
املن�شوجات  ل�شبغ  اأي�شًا  الع�شفر  �شبغة  وُت�شتعمل  اخلدود،  وحمرة  ال�شفاه  اأحمر  احلمراء  ال�شبغة  من  ُي�شنع 

القطنية واحلريرية.
ُي�شتخرج من البذور زيت د�شم  قابل لال�شتعمال الغذائي . 

عرف عن اأزهار الع�شفر العديد من ال�شتعمالت الغذائية )نكهة و�شبغات غذائية(.
بني  الكبري  ال�شعر  لفارق  نظرًا  الغ�ض  ي�شّهل  مما  الزعفران  ميا�شم  مع  املجرو�شة  الع�شفر  بتالت  األ��وان  تت�شابه 

العقاَرْين.
البيئة:

القرطم من نباتات املناطق امل�شم�شة، احلاّرة واجلافة، يتميز مبقاومته العالية للجفاف واجلو احلار. تتحمل بادراته 
oم. 

انخفا�ض احلرارة حتى - 6 
متطلباته من الرطوبة قليلة جدًا، قد تتعفن البذور يف النورة وي�شُعف الإخ�شاب يف ظروف الرطوبة العالية.

يعي�ض يف خمتلف اأنواع الرتب با�شتثناء الرتب الغدقة. يتحمل الأرا�شي الفقرية ويتحمل امللوحة لكنه يعطي حم�شوًل 
عاليًا يف الأرا�شي الَنفوذة واخل�شبة اأو امل�شمدة.

ال�صتزراع والإنتاجية:
يتكاثر النبات بالبذور. ت�شاف الأ�شمدة الع�شوية واملعدنية للرتبة ثم حت�رّش بفالحتها على عمق 30 �شم وت�شويتها 
وتنعيمها. تزرع البذور تلقيطًا خلف املحراث اأو يف جور على خطوط بحيث تكون امل�شافة بني اجلور 20 - 25 �شم، 

كما مُيكن اإتباع طريقة اجلور املربعة على م�شافة 45 �شم، مع و�شع عدة بذور يف كل جورة. 
تتم الزراعة يف اخلريف اأو يف ال�شتاء بعد زوال خطر ال�شقيع.  

جتري عمليات التفريد والرتقيع بعد اأ�شبوعني من الإنبات يف الزراعة املروية خا�شًة، كما ت�شتمّر عمليات اخلدمة 
من ت�شميد ورّي وتع�شيب. 

جُتمع الأوراق التويجية يف ال�شباح وتن�رش يف الظل لتجف. يتم قلع النبات وجمع البذور يف اأواخر ال�شيف. 
يعطي الهكتار 30 - 70 كغ من الع�شفر و750 - 1500 كغ من البذور.
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Centaurea cyanus L.
 

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: قنطريون، مرير، مرار، َقْنَطْريون عنربي، ترن�شاه، ندى العنرب.

Eng. Cornflower ، Fr. Bleuet des champs :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، ُمتفّرع من القاعدة، يك�شوه وب�شكل خفيف اأوبار �شوفية، طوله 20 - 60 �شم. ال�شوق نحيلة، �شلبة، 
متفرعة، �شاعدة. الأوراق ب�شيطة، طولها 1 - 6 �شم، القاعدية بي�شوية مقلوبة - رحمية، غري مق�شمة اأو مق�شمة،الأوراق 
ال�شاقية خطية �شيقة، حادة، موؤنفة، ل متتد قاعدتها على ال�شاق. الروؤي�شات بي�شوية، طولها 15 - 30 مم. القنابات 
اأق�رش مبرتني  القمة،  اللون يف  باأ�شنان مثلثية حادة، ف�شية  اأوبار عنكبوتية، ذات حافة غ�شائية، تنتهي  يك�شوها 
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من طول القطعة بحد ذاتها. الأزهار زرقاء، املحيطية اأكرب قلياًل من 
الداخلية، �شعاعّية ب�شكل جلّي، ت�شكل حلقة حتيط بالأزهار املركزية. 
غري  اأوب��اره��ا  اأط��وال  عفرة  يعلوها  مم،   4  -  3 طولها  اأكينة،  الثمرة 
مت�شاوية، الأوبار املوجودة يف الو�شط اأق�رش قلياًل من ج�شم الأكينة، 

واملوجودة يف الداخل اأق�رش مبرتني من الأكينة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
موطنه الأ�شلي اأوروبا وال�رشق الأو�شط ) �شورية(.

التاريخ والرتاث:
لعدد  ا�شم  وهو   kentaurion اليونانية  من  ب  ُمعرَّ ا�شم  هو  َقْنَطْريون 
 ،Centaure Chiron من النباتات الطبية املهداة اإىل قنطوُر�ض �شريون
وهو كائن خرايف ن�شفه رجل ون�شفه فر�ض، كان ح�شب الأ�شطورة 
هذه  ف�شائل  اكت�شف  اأن��ه  يعتقد  وك��ان  ال،  تي�شَّ يف  يعي�ض  اليونانية، 

النباتات.
اجلزء امل�صتعمل: الأزهار.

املكونات الكيمائية: 
حتوي الأزهار �شبغات اأنتو�ش�يانيدية anthocyans اأهمها: 

cyanidine، بولين������ات ومركبات مّرة، فالفونوئيدات  م�شتقات الأبيحينول   ،)centaurocyanin=(  succinylcyanin

.apigenol

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
.)centaurocyanin( يتمتع العقار بخوا�ٍض قاب�شٍة، مّدر ومطّهر وم�شاد للبكترييا

ُي�شتعمل مغلي الأزهار �شعبيًا خلوا�ّشه القاب�شة واملطّهرة يف عالج ال�شيالن والفطور املهبلية وا�شطرابات الدورة 
ال�شهرية.

ُي�شتعمل مو�شعيًا على �شكل غ�شول وكمادات لعالج التهابات اجلفون والأكزميا.
البيئة:

الرملية  الرتب  على  املهملة  والأماكن  املائية  والقنوات  الطرق  جوانب  على  ينمو  كما  القمح،  حقول  يف  بريًا  ينبت 
واملحجرة. يتحمل الربودة، ينمو يف اأنواع خمتلفة من الرتب �رشيطة اأن تكون جيدة ال�رشف. يتحمل درجات عالية 

من القاعدية يف الرتبة، كما ي�شتطيع حتمل جفاف الرتبة ب�شكل جيد. ل ي�شتطيع النمو يف الظل.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور التي تزرع يف بيت زجاجي، وعندما تكرب البادرات يتم نقلها ب�شكل مفرد اإىل اأوعية ثم تنقل اإىل 
الأر�ض الدائمة يف بداية ال�شيف. 

اإذا كان هناك كمية كافية من البذور تنرث بالأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف بداية الربيع، ويف املناطق الدافئة تنرث البذور 
يف بداية اخلريف، وُيزهر النبات مبكرًا ويعطي كمية اأكرب من الإنتاج.
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Cichorium intybus L.
  

 .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: هندباء برية.

 Eng. Wild chicory ، Fr. Chicorée sauvage :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
يك�شوها  ب�شيطة،  الأوراق  ال�شاق منت�شبة، متفرعة، رفيعة.  �شم.   100 -  30 ع�شب معمر، ذو جذور عميقة، طوله 
نحو  تتجه  الف�شو�ض  اأن  ويالحظ  مف�ّش�شة،  معالقية،  ال�شفلية  الأوراق  املتو�شط،  الع�شب  على  ول�شيما  اأوب��ار، 
القاعدة، والف�ض النتهائي اأكربها. الأوراق ال�شاقية رحمية، �شبه معانقة، والعلوية تامة. الروؤي�شات ت�شم اأزهارًا 
ل�شينية فقط، الروؤي�شات اجلانبية لطئة، توجد يف اأ�شفاع اأو يف حزم، الروؤي�شات القمية مفردة و�شمراخية. القّناب 
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اخلارجية  ال��ق��ن��اب��ات  م�����ش��اع��ف، 
الكوؤي�ض،  ي�شبه  ما  ت�شكل  بي�شوية 
خطية  فهي  الداخلية  القنابات  اأم��ا 
واأطول، وكلها غدّية مهدبة. الأزهار 
طولها  يفوق  اللون،  زرق��اء  ل�شينية 

بنحو 3 مرات طول القناب. 
العفرة  ق�����ش��رية،  اأك��ي��ن��ة  ال��ث��م��رة 
عدد  من  تتاألف  ق�شرية،  م�شتدمية، 
هي  التي  ال�شغرية  احلرا�شف  من 
8 - 10 م���رات م��ن ج�شم  ب���  اأق�����رش 

الأكينة بحد ذاتها. 
اإىل  اأي�����ار/م�����اي�����و  م����ن  الإزه����������ار 

حزيران/يونيو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

للنبات  الأ�شلي  امل��وط��ن  اأن  ُيعتقد 
البحر  ح��و���ض  ���رشق��ي  مناطق  ه��و 
اأوروبا  اإىل  انتقل  ومنه  املتو�شط، 

واأمريكا ومناطق اأخرى كثرية من العامل.
التاريخ والرتاث:

كلمة هندباء من ال�رشيانية، وال�شم العلمي هو ال�شم اليوناين والالتيني لهذا النبات، وهو ا�شم لنوع طبي وماأكول 
منذ زمن طويل. 

ُعرف النبات قدميًا لدى امل�رشيني واليونانيني والرومان، �شّماه الرومان Intubus اأوIntubum، و�شّماه العرب هندباء. 
توؤكل اأوراقها خ�رشاء. وقد ُعرفت يف الطب ال�شعبي با�شتخدامها لأمرا�ض الكبد. 

اجلزء امل�صتعمل: 
النبات املزهر كاماًل )مع اجلذور( غ�شًا وجمففًا .

املكونات الكيميائية :
.lactucopicrin لكتوكوبيكرين ،lactucin منها : لكتو�شني sesquiterpenlactone لكتونات �شي�شكوتربينة

chicoroisides ،sonchuside ،hyperoside :فالفونوئيدات منها
 .cinnamic a.، chiroric a. ،chlorogenic a.، isochlorogenic a.، dicaffeoyl tartaric a :م�شتقات حم�ض القهوة

.A،B،C الأوراق غنية بفيتامينات .amaroid مواد مّرة .umbelliferone :كومارينات منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

يتمّتع النبات بخوا�ض خاف�شة لل�شغط، والكول�شتريول، م�شادة للوذمة، مدّرة، من�شطة لله�شم amaroid. ُي�شتعمل 
يف حالت فقدان ال�شهية وال�شطرابات اله�شمية. ُت�شتعمل الهندباء الربية �شعبّيًا يف عالج فقدان ال�شهّية و�شوء 

اله�شم واأمرا�ض الكبد وعالج الإم�شاك واحتبا�ض ال�شوائل والبوا�شري. 
ُي�شتخدم ع�شري الهندباء كم�شّهل لالأطفال.

الأ�صكال ال�صيدلنية:
.chicory تتوفر الهندباء الربية  على  �شكل  الع�شبة اخلام، اجلذر املحّم�ض اأو غري املحّم�ض، اخلال�شات  وتباع  حتت  ا�شم
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التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال : 
يجب جتنب ا�شتعمالها متامًا يف حال وجود ح�شا�شّية اأو ظهور تهّيج جلدي ملكونات الهندباء اأو عند وجود مر�ض 

قلبي لأنها قد توؤثر يف القلب .
ا�صتعمالت اأخرى :

ت�شتعمل جذور الهندباء الربية املحّم�شة اأحيانًا كبديل عن القهوة نظرًا لنكهتها ورائحتها ال�شبيهة بالقهوة، مع 
العلم اأن لها تاأثريًا م�شكنًا، وبالتايل فاإن بع�ض النا�ض ي�شيفونها للقهوة لعك�ض التنبيه امل�شبَّب بفعل الكافئني.

ُت�شتعمل اأوراق النبات الفتي كتابل، جتّفف اأوراق النبات الهرمة وتوؤكل مثل الكرف�ض.
اأما اجلذور فيمكن اأن تغلى وتوؤكل مع الزبدة، والأكرث �شيوعًا هو اأن حتّم�ض وت�شاف لل�شاي اأو القهوة للح�شول 

على نكهٍة اأف�شل.
البيئة:

يف  زراعته  تنجح  ال��رّي.  وقنوات  الطرقات  وعلى جوانب  والزينة  امل��زارع وحدائق اخل�شار  يف  بريًا  النبات  ينمو 
البيئات اجلافة ون�شف اجلافة يف املناطق احلارة والدافئة واملعتدلة. يتحمل الربودة ن�شبيًا وتعد  درجة احلرارة 
15-17مo منا�شبة للنمو. ميكن زراعته يف الأماكن ذات الإ�شاءة ال�شعيفة. تنجح زراعته يف اأغلب الأرا�شي وخا�شًة 

ال�شفراء املتو�شطة واخلفيفة، جيدة ال�رشف. 
.5.5 - 6.5 pH توؤدي زراعته يف الأرا�شي الثقيلة اإىل ت�شّكل جذر غري منتظم. درجة احلمو�شة املنا�شبة

ال�صتزراع والإنتاجية: 
- 15�شم   10 امل�شافة بينها  اأو يف �شطور  اأوائل اخلريف يف مراقد خا�شة نرثًا  التي تزرع يف  بالبذور  النبات  ُيكاثر 
الأر�ض  تقلع وتزرع يف  - 15�شم حيث   12 بطول  ال�شتول  ت�شبح  تع�شيب وري حتى  عمليات اخلدمة من  وت�شتمر 

الدائمة �شمن م�شاكب اأو خطوط. 
يلزم لزراعة الدومن الواحد حوايل 100غ بذور تعطي حوايل 8000 - 10000 �شتلة. ُيروى احلقل بعد الت�شتيل مبا�رشة 

وتتوا�شل عمليات اخلدمة من ترقيع وتع�شيب وت�شميد. 
ين�شج النبات بعد 3 - 4 اأ�شهر بغر�ض احل�شول على املجموع اخل�رشي وبعد 6 - 7 اأ�شهر للح�شول على اجلذور 

املت�شخمة.
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Cnicus benedictus L.    
Carduus benedictus L. ,Centaurea benedicta (L.) L.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: �شوك مرمي )ال�شوك املبارك(، �شوك مقّد�ض، �شوك مرقط، ق�شوان مزهر.

 Eng. Holy thistle ، Fr. Chardon beni :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

اإىل  �شم، زغب   30  -  10 ع�شب حويل، طوله 
عنكبوتي الأوبار. ال�شاق ق�شرية منت�شبة، 
ثنائية  التو�شع،  انتهائي  روؤي�����ش��ًا  حتمل 
م�شتلقية.  الأف����رع  ال��ق��اع��دة،  م��ن  ال��ت��ف��رع 
القوام،  جلدية  فاحتة،  خ�رشاء  الأوراق 
العام،  �شكلها  يف  رحم��ي��ة  اىل  م�شتطيلة 
ال�شفلي،  ال��وج��ه  ع��ل��ى  ب����ارزة  الأع�����ش��اب 
الف�شو�ض م�شتطيلة مثلثّية حوافها م�شنّنة 
- �شائكة. الأوراق القاعدية ق�شرية املعالق، 
قنفاء  لل�شاق،  معانقة  ال�شاقّية  الأوراق 
قلياًل، الأوراق الزهرية بي�شوية - م�شتطيلة 
عري�شة، م�شّوكة، حتيط بالروؤي�ض وتغطيه. 
الروؤي�ض الزهري مفرد، بي�شوي، القنابات 
اخلارجية غ�شائية،  منطبقة،  تنتهي باإبرة 
اأ�شواك، وكذلك تنتهي  طويلة على طرفيها 
اأنبوبية،  الأزه��ار  باإبر.  الداخلية  القنابات 
من  اأق�رش  بنف�شجية،  عروق  ذات  م�شفّرة 
م�شتطيلة  اأكينة،  الثمرة  القّناب.  اأ���ش��واك 
اأ�شالع  ذات  لمعة،  ج��رداء،  اأ�شطوانية،   -
بارزة، تنتهي قمتها بحافة م�شننة، طولها 

7 - 10 مم، العفرة يف �شفني وبطولني خمتلفني(10 + 10)، �شفواتها 20 واأطول من الأكينة. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل  ني�شان/اإبريل .
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

املنطقة املتو�شطية والإيرانية - التورانية، وينت�رش يف مناطق وا�شعة من العامل مبا فيها اأمريكا ال�شمالية. يزرع يف 
العديد من البلدان )الأوروبية ب�شكل خا�ض( كنبات طبي وللح�شول على الزيت من بذوره. 

التاريخ والرتاث:
نبات طبّي وماأكول، معروف منذ زمن طويل. ا�شُتخدم يف الطب ال�شعبي ك�رشاب �شاخن لعالج الإ�شطرابات اله�شمية 
والكبدية ب�شكل خا�ض، زرعه الرهبان يف اأوروبا ل�شتخدامه كعالج لعدة اأمرا�ض، كما اعتقد الع�ّشابون الأوائل اأنه 
ف النبات  يعالج "جميع الأمرا�ض"، اإذ كان يو�شف لل�شداع وتقوية القلب واملعدة وعالج الأورام اخلارجية. ُو�شِ
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الكبد  النبات ملعاجلة احلمى وم�شاكل  النامية لهذا  القمم  اأو زهورات حم�رّشة من  التا�شع ع�رش ك�شاي  القرن  يف 
والتنف�ض.

اجلزء امل�صتعمل : 
كامل النبات عدا اجلذور  )للنبات مذاٌق ّمر(.

املكونات الكيمائية :
  .artemisiifolin، salonitenolide، cnicin لكتونات �شي�شكوتربينية ّمرة: كني�شني

.nortracheloside، arctigenin، trachelogenin: مركبات مّرة( منها( Lignans

.nonane، undecane، tridecane، p-cymene، fenchon، citral، cinnam aldehyde: زيت طّيار اأهم مكوناته
. astragalin اأ�شرتاغالني ،luteolin لوتيولني، apigenin فالفونوئيدات : اأبيجينني

.multiflorenol، alpha-amyrin مركبات ثالثية الرتبني نذكر منها: األفا - اأمرين
. tannins اأمالح معدنية )بوتا�شيوم، مغنزيوم، كال�شيوم(، وتانينات

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
حتّفز املواد املّرة الغدد اللعابية على اإفراز اللعاب، وكذلك ع�شارات املعدة )مدّر لل�شفراء( والأمعاء، مما يح�ّشن 

ال�شهّية ويخّفف من �شوء اله�شم.  
يتمّتع النبات مبا يحويه من مركبات مّرة وخ�شو�شًا مركب كني�شني cnicin بخ�شائ�ض مطّهرة وم�شاّدة للميكروبات 

.antimicrobial

بّينت التجارب على حيوانات التجربة تاأثري النبات من خالل مركب )كني�شني cnicin( كمثّبط لنمو خاليا الأورام 
.antitumoural ومن املحتمل للخاليا ال�رشطانية cytotoxic

ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا، مق�ّشعًا وفاحتًا لل�شهية، من�ّشطًا وها�شمًا معديًا، ومدّرًا لل�شفراء ومدّرًا للبول. 
ُي�شتعمل العقار مو�شعيًا على �شكل �شبغة اأو مراهم يف عالج الروماتيزم والبوا�شري وتطهري الإنتانات البكتريية 

باأنواعها واجلروح املتقّرحة والدمامل والتهابات الثدي وخراجاته املرافقة للر�شاعة.
ا�صتعمالت اأخرى :

توؤكل جذور النبات واأزهاره و�شاقه نيئًة اأو مطبوخًة، وي�شتعمل حلاء النبات على نطاق وا�شع يف �شناعة الدباغة.
التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال:

اأو  املالوك�ض  املعدية مثل  املُعاجَلني مب�ّشادات احلمو�شة  عند  تناوله بحذر  القيء، يجب  الزائدة  ُت�شبب اجلرعات 
الأدوية احلاوية على هيدروك�شي الألومنيوم واأدوية القرحة كحا�رشات H2 مثل الرانيتيدين و�شواها من مثبطات 
م�شّخة الربوتون مثل الأميربازول وعائلته حيث يزيد النبات الإفراز احلام�شي املعدي وبالتايل ينق�ض مفعول تلك 
الأدوية. ل ُيو�شف للحوامل حيث يعد من�شطًا للع�شلة الرحمية وقد ُي�شبب الإجها�ض. لُي�شتعمل من قبل الأ�شخا�ض 

امل�شابني بداء كرون واللتهابات املعوية املزمنة، فقد ُي�شّبب تخري�شًا وتهيجًا يف املعدة والأمعاء.
البيئة:

ب�شكل  وينمو  وامل�شم�شة،  اجلاّفة  الرتب  يف�ّشل  املُهملة.  والأرا�شي  واملُحجرة  الزراعية  الأرا�شي  يف  النبات  ينمو 
اأف�شل يف الرتب اخل�شبة وامل�شّمدة جّيدًا. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيَكاَثر النبات بالبذور التي ُتنرث يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف اخلريف املبكر اأو يف الربيع يف م�شاكب اأو على خطوط 

.oمب�شافة 50 �شم بني النبات والآخر. تنبت البذور بعد 2 - 6 اأ�شابيع عادًة على حرارة 10م
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Cynara scolymus L.
Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hegi

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة : الأر�شي �شوكي، اخلر�شوف، اخلر�شف،اأنكر، اأنكنار.

Eng. Artichoke ،  Fr. Artichaut :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر، ذو جذمور ق�شري. ال�شاق ثخينة وقوية، منت�شبة، قليلة التفّرع، ميكن اأن ي�شل طولها اإىل 2 م. الأوراق 
طويلة، كبرية احلجم، مركبة ري�شية، وريقاتها رحمية، موبرة، م�شوكة، الوجه العلوي اأجرد واأخ�رش فاحت، والوجه 
ال�شفلي رمادي كثيف الأوبار. النورة الروؤي�شية كبرية، كروية، م�شوكة، القنابات تتو�شع يف عدة �شفوف، مرتاكبة، 
حلمية القوام، قواعدها منتفخة، ميكن اأكلها نيئة اأو مطبوخة، كر�شي النورة ثخني وحلمي، منخرب، يحوي �شمن 
بي�شاء.  اأو  ليلكية  اأو  زرقاء  الف�شو�ض،  خما�شية  اأنبوبية،  الأزهار  طويلة.  بي�شاء  خ�شنًة  اأوبارًا  احلفريات  هذه 
العفرة يف عدة �شفوف، ملتحمة  اأوبار  الزوايا.  اأكينة، جرداء، بي�شوية مقلوبة - م�شتطيلة، �شبه رباعية  الثمرة 

بقواعدها يف حلقة ق�شرية.
الإزهار من متوز/يوليو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
موطنه دول حو�ض البحر الأبي�ض املتو�شط، وتنت�رش زراعته يف العديد من دول العامل لأغرا�ض غذائية وطبية.
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التاريخ والرتاث:
 skolymus من اليونانية scolymus اأما ال�شم الوا�شف للنوع .Kinara اأو Kynara الإ�شم العلمي للجن�ض من اليونانية
اإ�شارًة اىل �شفة ال�شوك. احَلْر�َشْف من النباتات التي زرعها الإن�شان منذ القدمي، وتعود معرفته اإىل ع�رش الفراعنة، 
فقد ر�شموه على جدران املعابد اإىل جانب الكتابات الهريوغليفية، وعنهم اأخذه العرب فعرفوا فوائده وزرعوه، كما عرفه 
الإغريق والرومان. دخل اخلر�شوف اإىل اجنلرتا يف اأوائل القرن ال�شاد�ض ع�رش كخ�شاٍر للطبخ والطعام، وُي�شتعمل 

للزينة والزخرفة يف حدائق الأديرة. 
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق )مّرة الطعم(، واجلذور.

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الأوراق على: م�ش����تقات حم�ض القهوة caffeic acid derivatives نذكر منها: 

. cryptochlorogenic acid ،chlorogenic a.، neochlorogenic ،cynarin شينارين�
. scolymosides شكوليموزيد� ،cynaroside ال�شيناروزيد ،rutin فالفونوئيدات 0،5 % اأهمها: الروتني

لكتونات �ش���ي�شكوتربينية sesquiterpene lactones 4% منها: 
. dehydrocynaropicrin، grossheimin، cynaratriol ،)مركب ّمر الطعم( cynaropicrin ش������يناروبيكرين�

 .A ، B  اأنزميات )اأوك�شيداز، ا�شكوربيناز(، معادن البوتا�شيوم، الكال�شيوم ، املغنزيوم، فيتامني
 . chlorogenic acid :منها caffeic acid derivatives  حتوي اجلذور م�شتقات حم�ض القهوة

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُتعد م�شتقات حم�ض القهوة واملركب املّر ال�شينارين اأهم املركبات الفّعالة يف اأوراق اخلر�شوف، وثُبتت فعاليتها يف 

عالج ا�ّشطرابات الكبد وتن�شيط  اإفرازاته ال�شفراوية الها�شمة. 
اأكدت الدرا�شات خوا�ض اخلر�شوف اخلاف�شة لن�شبة الكول�شتريول والد�شم، واملفيدة يف احّلد من ت�شلب ال�رشايني. 

كما ُي�شتعمل يف عالج ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي.
ال�شموم والأمرا�ض  للكبد وحتميه من  لل�شهّية، واملدّرة، والها�شمة، واملن�ّشطة  الفاحتة  ُي�شتعمل �شعبيًا خلوا�شه 

خ�شو�شًا الريقان، وتقي من ح�شى املرارة. 
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الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذيرال�صتعمال :
مُيكن مالحظة تفاعالت حت�ش�ّشية يف الأيدي. مُينع تناول اخلر�شوف من قبل امل�شابني بالروماتيزم والتهاب املفا�شل 

والنقر�ض واأ�شحاب امل�شالك البولية ال�شعيفة وامل�شابني باحل�شا�شية. 
الناقلة لل�شفراء وذلك  لأن  القناة  ل ُتعطى جذور واأوراق الأر�شي �شوكي للمر�شى الذين يعانون من ان�شداٍد يف 

 .cholagogic املركبات املوجودة يف اأوراق و جذور هذا النبات مدّرة لل�شفراء
لي�شتعمل  يف حالت احلمل والإر�شاع. 

البيئة:
يحتاج النبات يف بداية منوه اإىل درجة حرارة من o 16 - 14م  ورطوبة جوية واأر�شية معتدلة، اإذ توؤدي زيادة الرطوبة 
الرطوبة  وجود  اأن  اإل  oم، 

 4 مادون  اىل  احلرارة  درجات  لنخفا�ض  ح�ّشا�ض  النبات  اجلذور.  تعفن  اإىل  الأر�شية 
الكافية يف الرتبة ترفع درجة مقاومته للربد. ميتّد مو�شم النمو من 150 – 170 يومًا، وهو نوع حمّب لل�شوء يف كل 

مراحل حياته.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر باخللفات، وهي عبارة عن نباتاٍت �شغرية احلجم ) لها جمموع جذري وجمموع خ�رشي( يتم تقليم ثلث 
املجموع اخل�رشي وتهذيب اجلذور ثم ُتزرع يف الأر�ض امل�شتدمية بوجود املاء حيث ُيطمر اجلذر وجزٌء ب�شيط من 

قاعدة ال�شاق )بحدود 1�شم( اأ�شفل �شطح الرتبة .
يتم حرث الأر�ض جيدًا وت�شويتها وتق�شيمها اإىل م�شاطب بعر�ض 1 مرت بعد اأن ُي�شاف خملوٌط من ال�شماد البلدي 

و�شوبرفو�شفات و�شلفات البوتا�شيوم. 
يتم الري ح�شب نوع الرتبة والظروف البيئية املحيطة وعمر النبات، وعمومًا يجب اأن تتقارب الفرتة بني الرّيات 
خالل املرحلة الأوىل من عمر النبات، مع عدم تعطي�ض النباتات خالل هذه املرحلة، ثم تزداد تدريجيًا املدة الفا�شلة 
بني الرّيات بدءًا من دخول ف�شل ال�شتاء وانخفا�ض درجة حرارة، اأما يف الربيع ومع بدء ارتفاع درجة احلرارة 

فيتم تق�شري الفرتة بني الرّيات. 
تقطع الروؤو�ض الزهرية مع 5 �شم من احلامل قبل ظهور الأزهار الأرجوانية يف قمتها وذلك يف اآخر ال�شيف واأول 

اخلريف.
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Gundelia tournefortii  L.     
   .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية

الأ�صماء املتداولة : عّكوب، ال�شلبني، كّعوب.
 Eng. Tumbleweed، Gundelia,  Fr. Gundelia, Akoub :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
 50 -  30 نباتي، طوله  للنب  م�شّوك، مفرز  ع�شٌب معمُر 
�شم، يك�شوه وبدرجات متفاوتة اأوبار عنكبوتّية ال�شكل، 
وقد يكون �شبه اأجرد. ال�شوق ثخينة، مثّلمة، ب�شيطة اأو 
متفرعة يف الأعلى. تتق�ّشف ال�شوق بالقرب من القاعدة 
كبرية،  الأوراق  الرياح.  بفعل  وتتدحرج  الن�شج،  عند 
حلمية القوام، م�شتطيلة اإىل م�شتطيلة رحمية، اأع�شابها 
ثخينة جدًا، ف�شو�شها م�شنّنة م�شّوكة. ي�شتدق ن�شل 

الأوراق ال�شفلية تدريجيًا، اأما باقي الأوراق فالطئة.
مركبة،  ال�شكل  بي�شوية  عري�شة،  الزهرية  الروؤي�شات 
ت�شم العديد من الروؤي�شات املتجمعة بكثافة والتي يدعم 
كاًل منها قّنابة م�شوكة. ي�شم الروؤي�ض املفرد 5 - 7 اأزهار، 

الزهرة املركزية بينها خ�شبة "خنثوية" واملحيطية عقيمة. قطر الروؤي�ض املركب 4 - 8 �شم، ُيحاط ويغطى بالأوراق 
العلوية. القنابات رحمية، جلدية القوام يف جزئها ال�شفلي، يك�شوها اأوبار عنكبوتية، تنتهي ب�شوكة قوية. الأزهار 
ذات لوٍن قرمزي قامت من اخلارج، �شفراء من الداخل. املاآبر �شفراء. الثمار اأكينات، مت�شّمنة ب�شكل اإفرادي يف 

اأقماع متخ�شبة اإىل حّد ما ناجتة عن التحام القنابات للروؤي�شات املفردة. يعلو الأكينة تاٌج م�شنٌن. 
الإزهارمن اآذار/مار�ض اىل اأيار/مايو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأقاليم �رشق البحر املتو�شط، ينت�رش العّكوب برّيًا يف �شورية وفل�شطني والأردن والعراق واإيران واأذربيجان واأرمينيا 

والأنا�شول، ويزرع يف بع�ض الدول كنوع من اخل�شار.
التاريخ والرتاث: 

اأعطيت الت�شمية العلمية للجن�ض Gundelia ن�شبًة للعامل الأملاين Andreas Gundelsheimer 1668- 1715م. تعود الت�شمية 
الالتينية لنوع النبات ن�شبة اإىل العامل الفرن�شي Tournefort 1656- 1708م اأما ت�شمية "عّكوب" فهي من اأ�شل اآرامي.

للنبات قيمٌة غذائيٌة جيدٌة وا�شتخدامات طبيٌة متعددة، وقد �ُشلطت الأ�شواء على النوع بعد عام 1998 ب�شكل خا�ض، 
كاتدرائية  كفن قدمي، وهو حمفوٌظ حاليًا يف  باأنه  يعتقد  كّتاين  ن�شيج  على  بغزارة  غبار طلعه  اكت�شاف  رواية  بعد 

القدي�ض يوحنا املعمدان يف تورينو - اإيطاليا. 
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية والبذور.

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الأجزاء الهوائية على مركبات كومارينية اأهمها: scopoletin، esculin، وخليٌط من مركبات �شتريولية منها 

.molluscicidal saponins و�شابونية ،stigmasterol، sitosterol

حم�ض   ،gallic acid الغاليك  حم�ض  اأهمها:  فينولية(  )مركبات   caffeic acid derivatives القهوة  حم�ض  م�شتقات 
.cryptochlorogenic a. ، chlorogenic a.،neochlorogenic a.، caffeic a. القهوة

.a-terpinyl acetate، methyle eugenol ، eugenol caryophellene، zingiberene :زيٌت طّيار اأهم مكوناته
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

بّينت الأبحاث خوا�ض النبات ) ول�شيما البذور( املانعة لالأك�شدة، كما اأو�شحت تاأثري م�شتخل�ض النبات يف  عدة اأنزميات 
)مركبات   ال�رشطانية  اخلاليا  عالج  يف  ت�شهم  التي  الثانية(  املرحلة  اأنزميات  )من   glutathione-S-transferases مثل 

فينولية(.
اأ�شارت الأبحاث اإىل ن�شاٍط ملحوظ  ملركب ال� scopoletin كم�شاد فطري وبكتريي . كما اأظهرت الأبحاث قدرته على 

اإنقا�ض ن�شبة حم�ض البول يف الدم، واأظهرت درا�شة اأخرى تاأثري معتدل للنبات يف منع جتّمع ال�شفائح الدموية.
ُت�شتعمل الأوراق وال�شوق والرباعم الزهرية الغ�ّشة وكذلك اجلذور والبذور �شعبيًا، لعالج اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي 

ل�شيما ا�شطرابات الكبد ، ويف حالت انخفا�ض ال�شغط ال�رشياين واحل�شا�شية. 
ا�صتعمالت اأخرى:

تدخل الأوراق وال�شوق والرباعم الزهرية الغ�ّشة يف العادات الغذائية لبع�ض ال�شكان، كما تدخل النورات الزهرية 
غري مكتملة النمو بعد طبخها يف املطبخ ال�شوري بدياًل عن اخلر�شوف.

البيئة:
البور واملحّجرة والتالل.  املناطق اجلافة و�شبه اجلافة وامل�شم�شة، وينت�رش يف الأرا�شي  العّكوب من نباتات  ُيعّد 

يف�ّشل الرتب الرملّية جّيدة ال�رشف.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

اأجزائه الغ�ّشة بغر�ض ال�شتهالك الغذائي  النبات جلمٍع مّكثف خالل ف�شل الربيع، بغية احل�شول على  يخ�شع 
مما ي�ّشكل �شغطًا كبريًا على النوع، لذا ُين�شح باعتماد الطرق املنا�شبة لزراعته بغية تعوي�ض النق�ض الناجت عن تلك 
اإيجاد طريقة  الأبحاث حاليًا نحو  اإنبات بذوره ب�شهولة، وتتوجه  التجارب �شعوبة  ُلوحظ من خالل  املمار�شات. 
ملعاملة  حتتاج  التي  بالبذور  النبات  ُيكاثر  احلديثة.  بالطرق  خ�رشيًا  اإكثاره  حماولة  اأو  ب��ذوره  لتن�شيد  منا�شبة 
هرمونيٍة منا�شبٍة بحم�ض اجلربيليك، التن�شيد على درجة حرارة ترتاوح بني - 4 و+ 4مo ملدة 2 - 4  اأ�شابيع يزيد من 

ن�شبة الإنبات.
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Matricaria recutita L.
Matricaria chamomilla L., M. suaveolens L., Chamomilla officinalis L., L.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة : البابوجن احلقيقي.

 Eng. Chamomile German، Fr.Camomill : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأجرد، عطري، طوله 10 - 40 �شم. ال�شاق ب�شيطة اأو متفرعة من القاعدة، منت�شبة اأو �شاعدة، يتفرع 
من الأعلى ب�شكل عذقي. الأوراق جمزاأٌة بعمق اإىل ف�شو�ٍض �شيقٍة تامة احلافة، تنتهي باأ�شلة. الروؤي�ش��ات قطرها 
القنابات م�شتطيلة،  املركز.  اأنبوبية يف  ل�شينّية يف املحيط واأزه��ار  اأزهار  تتاألف من  ال�شمراخ،  - 2 �شم، طويلة   1.5

جرداء، حافتها غ�شائية عري�شة، تامة. كر�شي النورة خمروطي طويل. الأزهار اّلل�شينية بي�شاء، اإهليلجية، تنحني 
قلياًل،  1 مم، مقو�شة  نحو  اأكينة �شغرية، طولها  الثمرة  الأنبوبية �شفراء.  املركزية  الإزهار.الأزهار  بعد  لالأ�شفل 

حتمل 3 - 5 اأ�شالع من اجلهة البطنية. 
الإزهار  من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوربي - �شيبريي، متو�شطي، واإيراين - توراين.

من اأنواعه اأي�صاً: 
M. aurea، نوع حويل متو�شطي  الذهبي  البابوجن 

النت�شار متعدد الفوائد الطبية.
بالبابوجن   Matricaria chamomilla النوع  يعرف 

احلقيقي اأو الأملاين، وي�شمى النوع: 
Anthemis nobile ( = chamomile nobile) بالبابوجن 

الروماين اأو الإنكليزي .
التاريخ والرتاث:

)بابونك(،  الفار�شية  اللغة  بابوجن من  كلمة  اأ�شل 
الالتينية  ال��رتج��م��ة  ه��و  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
للجن�ض  ال���ق���دام���ى  ال��ن��ب��ات��ي��ون  اأع���ط���اه���ا  ال���ت���ي 
اجلن�ض  على  اأ�شاًل  يطلق  كان  والذي   Parthenum

Chrysanthemum وهو الأقحوان ومن ثم ُخ�ش�ض 

للنوع  الوا�شف  اللفظ  اأم��ا  اجلن�ض،  لهذا  ال�شم 
recutita من الالتينية ويعني قائم.

اجلزء امل�صتعمل: 
امل�شتخرج  ال��ط��ّي��ار  امل��زه��رة، وال��زي��ت  ال��روؤو���ض 

منها.
املكونات الكيميائية : 

زيت عطري طّيار، ت�شل ن�شبته اإىل 1.5 %، يحتوي على ن�شبة تزيد عن 15 % من مركب اأزرق يدعى الغاما اأزولني 
chamazulen )ينتج عن حتول املاتري�شني matricin بعملية ت�شنّب(، اأحاديات تريبني monoterpene، اأحاديات ون�شف 

تريبني sesquiterpene منها األفا بيزابولول α-bisabolol وم�شتقات اأوك�شيد البيزابولول bisabolol وت�شل ن�شبتها يف 
الزيت الطّيار اىل 33 %. كما ت�شل ن�شبة الفارنيزين farnesen اإىل 45 %.

.umbelliferone والأمبيليفريون herniarin مثل الهرنيارين cumarine كومارينات ،polyine م�شتقات بوليني
فالفونوئيدات  flavonoides على �شكل غليكوزيدات اأحادية الأبيجينني apigenine ت�شل ن�شبتها يف التويجات اىل 5 %. 

 .vanilic a. وحم�ض الفانيليك anisic acid  اأحما�ض ع�شوية عطرية: حم�ض الأني�شيك
بويل �شكاريدات polysaccharide 10 %، و�شكاكر �ُشدا�شّية ب�شيطة ون�شاء.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
تتمتع الأزهار والزيت الطّيار بخوا�ض م�شاد التهاب، حاّل لت�شنج الع�شالت املل�شاء، ُم�شاعد على �شفاء اجلروح 

والتقرحات اجللدية. م�شاد للبكترييا ومثّبط لنموها، من�ّشط لتبادل املواد عرب اجللد. 
وُي�شتعمل العقار داخليًا ملعاجلة الت�شّنجات اله�شمية والأمرا�ض اللتهابية للجهاز اله�شمي. كما ُي�شتعمل يف عالج 
تخّر�ض الأغ�شية املخاطية يف الفم واحللق والبلعوم والطرق التنف�شية العلوية، ومعاجلة ال�شعال، واحلمى والربد، 

واجلروح واحلروق. 
ُي�شتعمل البابوجن مو�شعيًا على �شكل غراغر ملعاجلة التهاب اللثة، وعلى �شكل ن�شوق ملعاجلة اأمرا�ض الطرق التنف�شية 
اللتهابية، وعلى �شكل  غ�شولت اأو حّمامات ملعاجلة التهابات امل�شالك التنا�شلية  والتهابات اجللد والأغ�شية املخاطية، 

M. aurea 
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واأمرا�ض اجللد البكتريية وللمعاجلة الداعمة للجروح والقروح اجللدية. ُت�شتخدم  م�شتح�رشات البابوجن على �شكل 
اأكزميا ال�رشج  اإجراء عمليات البوا�شري، وملعاجلة  اآلم البوا�شري وخا�شة بعد  اأو حّمامات للتخفيف من  مغاط�ض 

والنوا�شري ومعاجلة الأمرا�ض اللتهابية الن�شائية. 
ُي�شتعمل �شعبيًا يف عالج الأرق وال�شطرابات اله�شمية وتهيج العني وا�شطرابات الطمث والنزوف والتقرحات 

�ّشع. اجللدية والبوا�شري وحب ال�شباب ويف حّمامات الرُّ
ال�صتعمالت الأخرى:

يدخل زيت البابوجن يف حت�شري العديد من م�شتح�رشات التجميل، يتوفر على �شكل حمافظ و�شائل وكرميات ومراهم. 
تباع م�شتح�رشاته باأ�شماء متعددة Chamomile flowers، Chamomile organic، Classic chamomile الخ....

التاأثريات اجلانبية  والتداخالت وحماذير ال�صتعمال: 
من التاأثريات اجلانبية املحتملة للبابوجن التهاب امللتحمة الأرجي )التهاب العني(، تهّيج اجللد، تفاعل الأرجي احلاد 

)�شيق نف�ض، اأزيز، حكة وطفح( واإقياء. 
يجب عدم م�شاركة البابوجن مع ممعيات الدم مثل الكومارين اأو اأّية اأدوية اأخرى لأن البابوجن يقّلل من فاعليتها. 

ُي�شبب حتري�ض الإ�شقاط، كما يجب احلذر لأن بع�ض  اأو املر�شع لأنه قد  كما يجب جتنب ا�شتعماله لدى احلامل 
مكونات البابوجن �شببت ال�رّشر لبع�ض اأجّنة احليوانات .

اأو تهّيج جلد �شابق. يجب احلذر لأن  العطري  الزيت  النبات بحذر ملن لديهم ح�شا�شّية ملكونات  ُيف�ّشل ا�شتخدام 
التناول املديد ل�شاي البابوجن قد يكون له اأثر تراكمي عالجي.

البيئة:
البابوجن من النباتات املُحبة لل�شوء، ينمو يف الظروف املناخية معتدلة احلرارة و�شبه احلارة طاملا اأن درجة الرطوبة 
معتدلة واملاء متوّفر. يتحّمل الربودة، لكن اجلو الدايفء ُيحّفز النمو ويرفع تركيز املواد الفعالة. جتود زراعته يف 

الأرا�شي ال�شفراء والطينية اخلفيفة جّيدة ال�رشف، ذات القلوية اخلفيفة اإىل املعتدلة، متحّمل ن�شبيًا للملوحة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر البابوجن بالبذور، حيث تتم زراعتها يف امل�شتل، يحتاج الدومن الواحد اإىل حوايل 150غ من البذور. ميكن اأن 
قبل  الدائمة  لالأر�ض  ال�شماد  اإ�شافة  الزراعة، مع مراعاة  يومًا من   40 بعد حوايل  الدائمة  لالأر�ض  ال�شتالت  ُتنقل 

جتهيزها للزراعة. 
ُتروى النباتات مبا�رشة بعد الت�شتيل كل 3 - 5 اأيام يف املرحلة الأوىل، بعدها ُتباعد فرتات الري مبعدل 10 - 15 يوم 
علمًا اأن نبات البابوجن يحتاج اإىل 10 - 12 رّية خالل دورة حياته. جُترى عمليات العزق بعد حوايل 3 اأ�شابيع من 

الت�شتيل على اأن ُتكّرر عند ال�رشورة.
النورات  من  الواحد  الطن  ويعطي  اللون.  البي�شاء  اجلافة  الزهرية  النورات  من  كغ   1000  -  750 الهكتار  يعطي 

الزهرية اجلافة  حوايل 3 - 3.5 كغ من الزيت العطري.
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Pulicaria arabica (L.) Cass. 
Inula arabica L.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: العّرار، جثجاث ، �شبت.

Eng. Ladies' false fleabane .  Fr. Pulicaire :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

اإىل  �شم، زغب   80  -  30 ع�شب حويل طوله 
�شبه اأجرد. ال�شاق منت�شبة، تتفرع ثنائيًا 
من القاعدة اأو من الو�شط. الأوراق ب�شيطة، 
�شبه  اأو  تامة  رحمية،   - م�شتطيلة  طرية، 
تامة، ال�شاقية لطئة، �شبه معانقة لل�شاق، 
اأوراق الأفرع الزهرية يبلغ عر�شها 5 مم 
�شم،   2  -  1 الزهرية   الروؤي�شات  اأك��رث.  اأو 
اأنبوبية،  واأخ���رى  ل�شينية  اأزه����ارًا  ت�شّم 

تتو�شع مفردًة يف نهايات الأفرع. 
القنابات خطية، خمرزية، موّبرة، اخلارجية 
ذات طبيعة ع�شبية. الأزهار �شفراء، الل�شينية 
اأطول قلياًل من النبوبية الأنبوبية. الأكينات 

حتمل اأوبارًا قا�شية. 
العفرة يف �شفني، ال�شف اخلارجي ق�شري، 
موؤلف من التحام حرا�شف ق�شرية ت�شّكل ما 
ي�شبه ال�شحن، م�شّننة، ت�شتدمي مع الثمرة. 
رقيقة،   ،12  -  10 الداخلي  ال�شف  �شفوات 

طولها يفوق بنحو 3 مرات طول الأكينة. 
اأي��ل��ول/ اإىل  ني�شان/اإبريل  م��ن  الإزه����ار 

�شبتمرب .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

املنطقة  وغربي  املتو�شطية  املنطقة  �رشقي 
الإيرانية - التورانية.

التاريخ والرتاث:
ُيُعتقد اأن ال�شم العلمي للجن�ض من كلمة pulex وتعني برغوث، وذلك اإ�شارة ل�شتعمال النبات يف طرد احل�رشات. 
ت�شتخدم اأغلب اأنواع هذا اجلن�ض يف الطب ال�شعبي، قّلما ترعاه الإبل اأو الغنم. ُي�شتخدم اأي�شًا كطارٍد للح�رشات، 
حيث يو�شع حتت التمر وفوقه قبل نقله وتخزينه، وكذلك يو�شع حتت و�شائد النوم لطرد احل�رشات. يعطي رائحة 

طيبة، ولطاملا ذكره ال�شعراء العرب يف اأ�شعارهم.
اجلزء امل�صتعمل : النبات كاماًل.
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املكونات الكيميائية :
يحوي النبات زيتًا طّيارًا غنيًا باملركبات ال�شي�شكوتربينية، 
فالفونوئيدات:)quercetin،chrysosplenol(، و�شتريولت.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
نبات طبي عطري م�شهوٌر �شعبيًا يف �شبه اجلزيرة العربية 
، ُي�شتخدم على نطاق وا�شع خلوا�شه الها�شمة والطاردة 

للغازات. وُي�شتخدم م�شحوق النبات كن�شوٍق للعط�ض . 
اأنواع  لبع�ض  امل�شادة  النبات  خوا�ض  الدرا�شات  بّينت 
والكانديدا،  اخل��م��رية  فطر  مثل  والفطريات  البكترييا 
الع�شبي  للجهاز  ب�شيطًا  تثبيطًا  ي�شّبب  اأن��ه  لُوحظ  وقد 

املركزي. 
ا�صتعمالت اأخرى:

ُي�شتعمل زيت العّرار الطّيار يف �شناعة العطور .
يوجد عدة اأنواع : 

النوع الأول، Pulicaria glutinous وي�شمى الغال، من النباتات امل�شهورة يف دولة الإمارات العربية املتحدة .
النوع الثاين وت�شتهر به ال�شعودية وُيعرف با�شم Pulicaria orientalis وُي�شتخدم طاردًا للديدان وُم�شهاًل قويًا . كما 

ُي�شتعمل لفتح ال�شهية وعالج ا�شطرابات اله�شم وخف�ض احلمى وم�شادًا للمالريا. 
النوع الثالث ويعرف با�شم Pulicaria undulate وُي�شتعمل لعالج البوا�شري .

اأما النوع الرابع فُيعرف بعرار اأيوب وا�شمه العلمي Pulicaria dysenterica وا�شُتهر بطرده للح�رشات ومقاومته 
للدي�شنتاريا .

البيئة:
ينت�رش يف املناطق ال�شحراوية على املنحدرات والوديان ال�شخرية. يتحمل جميع الظروف البيئية ال�شعبة، ويعي�ض 

على الرتب الرملية القا�شية واملاحلة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

نبات بري غري م�شتزرع، ُيكاثر بالبذور وُخ�رشيًا بالعقل.
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Silybum marianum Gaertn. 
Carduus marianum L.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: �شوك مرمي، �شوك اجلمال، ال�شلبني، �شوك احلليب، اأبو كعيب.

 Eng. St Mary's thistle، Milk thistle ، Fr. Chardon-marie :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

ع�شب حويل، طوله 25 - 200 
م�شّوك.  اأج���رد،  �شبه  �شم، 
حمزّزة،  اأ�شطوانية،  ال�شاق 
قليلة  اأو  ب�����ش��ي��ط��ة  ق���وّي���ة، 
كبرية  الأوراق  ال���ت���ف���ّرع. 
مبقعة  خ�������رشاء  احل���ج���م، 
بالأبي�ض وخا�شة على طريف 
الأع�شاب، لمعة، مف�ش�ّشة، 
الف�شو�ض بي�شوّية - مثلثّية 
نهاياتها ذات اأ�شنان واخزة 
القاعدية  الأوراق  ب�����ش��دة. 
كبرية جدًا، ت�شتدق قاعدتها 
العلوية  والأوراق  تدريجيًا، 
لل�شاق.  م��ع��ان��ق��ة  اأذي���ن���ّي���ة 
مفردة  الزهرية  الروؤي�شات 
قطرها 6 - 10 �شم، القنابات 

تنتهي بزائدة مثلثية ال�شكل، ذات راأ�ٍض �شوكّي قوي، معقوف 
اأو  اللون  اأرجوانية  اأنبوبية،  الأزه��ار  جميع  الأ�شفل.  نحو 
بي�شاء. الثمرة اأكينة طولها 6 مم، �شوداء مربق�شة بالأ�شفر، 

حتمل عفرة بي�شاء. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي واإيراين - توراين، ميتد اإىل جنوبي اأوروبا و�شمايل 

اإفريقيا واملنطقة الأورو - �شيبريية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من silybon اأو sillybon وهو ا�شم اأحد 
النباتات ال�شوكية املاأكولة، ثم ُخ�ش�ض لت�شمية هذا اجلن�ض. 

ال�شم الوا�شف للنوع marianum ن�شبًة اإىل مرمي العذراء. 
اجلزء امل�صتعمل: 

النبات الأخ�رش والبذور النا�شجة.
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املكونات الكيميائية: 
ليتيولنيluteolin، ومركباتها   ،kaempferol الكامفريول ,apigenin النبات الأخ�رش فالفونوئيدات: الأبيجينني يحوي 

اجلليكوزيدية. �شتريولت steroids: بيتا �شيتو�شتريول beta - sitosterol وجليكوزيداتها. 
  .%3،3 fumaric acid اأحما�شًا ع�شوية مثل حم�ض النمل ،polyynes مركبات البوليني

 silybin A  ،B ال�ش����يلبني   ،%  3  -  1،5  )flavonolignan mixture( silymarin ال�ش�������يليمارين  النا�شجة:  البذور  حتوي 
 ،silydianin ال�شيليديانني ،silychristin ال�شيليكري�شتني ،isosilybin A ،B اإيزو�شيلبني ،)silibinin ال�شيليبينني(

 .apigenin ،chrysoeriol، eriodictyol، naringenin ،quercetin، taxifolin :فالفونوئيدات منها
زيتًا ثابتًا fatty oil 20 - 30%، بروتينات و �شكاكر.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
 silychristin وال�شيليكري�شتني silymarin تتمّتع بذور النبات بخوا�ض واقية للكبد نظرًا لوجود مركب ال�شيليمارين
مما   glutathione الغلوتاثيون  مركب  اإنتاج  على  الكبد   silymarin ال�شيليمارين  ي�شّجع   .silydianin وال�شيليديانني 
فاإنه ميتلك  وبذلك   leukotriene الليوكوترين  اإنتاج  عملية  ويثّبط  الكبدية  اخلاليا  �شموم  من  التخل�ض  على  ي�شاعد 

خوا�ض م�شاّدة لاللتهاب.
ُين�شط ال�شيليمارين تركيب الربوتني الريبا�شي وين�شط جتديد خاليا الكبد وعالج ت�شّمع الكبد hepatic cirrhosis. وقد 
بينت الأبحاث تاأثري ال�شيليمارين يف كبح جماح التلّيف الكبدي لدى الأفراد الذين ُيعانون من حالت الكبد اللتهابية 

الناجتة عن اللتهابات الكبدية الفريو�شية املزمنة )C - B(، اأومر�شى ال�رشطان الذين ُيعاجلون كيميائيًا.
يثبط ال�شيليبينني silibinin  اإنتاج مركبات ما فوق الأوك�شيد superoxide والنرتيك واجلذور احلرة، وعملية ت�شكيل 

الليوكوترين leukotriene. كما يقي مركب الغلوتاثيون من التاأك�شد الكبدي وامليتاكوندري.
يتمتع النبات بخوا�ض واقية للكلى من ال�رشر الذي ت�شببه مركبات الأ�شيتامينوفني acetaminophen وال�شي�شبالتني 

 .vincristin والفينكري�شتني cisplatin

ُت�شتعمل بذور نبات ال�شلبني عمومًا يف حماية الكبد من الأمرا�ض املرتبطة بتناول الكحول، عالج ت�شّمع والتهاب 
ا�شطرابات  الكبد،  خاليا  يف  املوجودة  ال�شامة  املواد  من  التخل�ض  احلاّد،  الفريو�شي  الكبد  التهاب  املزمن،  الكبد 
وح�شّيات احلوي�شلة ال�شفراوية، التهاب الكلى. واحلّد من منو اخلاليا ال�رشطانية يف الثدي و�رشطان عنق الرحم 
الكبد حيث  اأمرا�ض  اأوروبا والوليات املتحدة يف عالج  النبات حاليًا على نطاق وا�شع يف  ُي�شتخدم  والربو�شتات. 

ُي�شتخرج من النبات عقار ال�شيليمارين silymarin الذي ُيو�شف ملر�شى التهاب الكبد الفريو�شي. 
حماذير ال�صتعمال: 

يجب ا�شت�شارة الطبيب قبل ال�شتعمال لدى الأطفال واحلوامل واملر�شعات، وقد يحدث الإ�شهال يف حالت قليلة. 
وبالتايل لبّد اأن يتم ال�شتعمال حتت اإ�رشاٍف طبي  وبجرعات حمددة نظرًا لوجود تركيزات عالية من النرتات التي 

تتحول يف اجل�شم  اإىل نرتيت يوؤدي اإىل ت�شمم نيرتاتي. اأعرا�شه �شعوبة التنّف�ض وتقّل�شات.
البيئة:

يعي�ض النبات يف الأماكن املهملة وعلى حواف احلقول والطرق وال�شكك احلديدية. ينجح يف الرتب الزراعية امل�شم�شة 
 .Oالكل�شية جيدة ال�رشف. يتحّمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 15م

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيزرع كنوع من اخل�شار يف العديد من دول العامل. ُيكاثر بالبذور التي ُتنرث يف بداية الربيع، مُيكن اأن ُيزهر النبات 
يف ال�شيف وُيكمل دورة حياته خالل ف�شل منو واحد. مُيكن التاأّخر يف نرث البذور ولكن النبات ي�شلك يف هذه احلالة 

�شلوك النبات ثنائي احلول ول يزهر حتى الربيع التايل.
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Tanacetum densum (Labill.) Sch.Bip. 
Pyrethrum densum Labill.
Chrysanthemum densum (Labill.) Steud.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة : ح�شي�شة الدود.

Eng. Prince-of-Wales feathers، Silver tansy.  Fr.Tanaisie. :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ج��ن��ب��ة ���ش��غ��رية، ال�������ّش���وق ع���دي���دة، غري 
مت�شّلقة، ت�شدر عن جذر �شديد التخ�ّشب، 
تك�شوها وبكثافة اأوبار خمملية - �شوفية، 
الأفرع  م�شفر.  اأبي�ض  اأو  اأخ�رش  لونها 
روؤي�شية(  نورات  عقيمة )لحتمل  منطان: 

وخ�شبة. 
حت��م��ل الأف�����رع ال��ع��ق��ي��م��ة ع�����ددًا اأك����رب من 
الأوراق. الأوراق خ�رشاء باهتة، يك�شوها 
اأوبار �شوفية، حميطها اخلارجي م�شتطيل، 
نهايتاها  ت�شتدق  �شم،   5  -  2 طولها  يبلغ 
اإىل �شبه لطئة، ن�شلها  تدريجيًا، معالقّية 
متقاربة  خطية  ف�شو�ض  اإىل  بعمق  مق�ّشم 
اأما الأوراق ال�شاقية العلوية فهي  ب�شدة. 

خمتزلة اأكرث. 
اخل�شبة  الفروع  من  فرع  كل  قمة  حتمل 
عددًا قلياًل من الروؤي�شات جتتمع يف نورة 
الروؤي�ض  يفوق  الروؤي�ض  �شمراخ  م�شطية. 
بي�شوي  اإىل  �شبه كروي  الروؤي�ض  بطوله. 
اأوبار  قطره نحو 5 مم. القنابات يك�شوها 
�شوفية، منطبقة ب�شدة. القنابات الداخلية 
ذات قمة غ�شائية ممزقة. الأزهار الل�شينية 
ملعقية،   - م�شتطيلة  الف�شو�ض،  ثالثية 
تاج  يعلوها  اأكينة،  الثمرة  باهتة.  �شفراء 

ق�شري جدًا. 
الإزهار من متوز/يوليو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : �رشق متو�شطي
التاريخ والرتاث: 

تذكر بع�ض امل�شادر اأن ال�شم العلمي للجن�ض Tanacetum من الالتينية tanzita وهي بدورها م�شتقة من اليونانية 
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athanasia "اخللود". اأما ا�شم النوع densum من الالتينية وتعني كثيف، قد يكون ا�شارًة اىل كثافة الأوبار املخملية 

التي تك�شو ال�شوق العديدة.
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية املزهرة.

املكونات الكيميائية : 
بينت الدرا�شات على عدد من اأنواع اجلن�ض احتواء الأجزاء الهوائية مبا فيها  T. densum على مركبات فالفونوئيدية 

ولكتونات �شي�شكوتربينية )carlaolide A = guaianolide( اإ�شافة لزيٍت طيار اأهم مركباته: 
B –patchoulene 17%، كامفور camphor 15،5%، �شنيول cineole 1،8 ون�شبته 11 %.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
يتمّتع النبات مبا يحويه من مركبات لكتونية بخوا�ض م�شادة لاللتهابات والبكترييا وخاف�شة لل�شغط، وهناك 

موؤ�رشات اإيجابية على تاأثريه يف معاجلة بع�ض اأنواع ال�رشطان .
البيئة:

ينمو النبات يف املناطق املرتفعة امل�ش��م�ش��ة، يتحمل ن�ش��بيًا اجلفاف يعي�ض على الرتب املتعادلة ومتو�ش��طة القلوية  
. PH= 6.6-8.5

ال�صتزراع والنتاجية: 
يكاثر النبات بالبذور اأو خ�رشيًا  عن طريق جتزئة النبات يف ف�شل الربيع، ُيروى النبات مرة واحدة اأ�شبوعيًا وعند 

احلاجة.
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Tanacetum parthenium (L.)Sch.Bip.
Matricaria parthenium L., Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة : �شجرة مرمي، كافورية، ح�شي�شة احلّمى، زهرالذهب، البابوجن الكبري.

Eng. Feverfew ، Fr. Grande camomille  :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

طوله  اأج���رد،  اإىل  زغ��ب  معمر،  ع�شٌب 
20 - 60 �شم. ال�شوق منت�شبة، كثيفة 

الأوراق، مثّلمة. 
الأوراق معالقية، رخوة �شكلها العام 
ف�شو�ض  اإىل  بعمق  مق�ّشمة  بي�شوي، 
وتكون  م�����ش��ت��ط��ي��ل��ة،  اأو  اإه��ل��ي��ل��ج��ي��ة 

الف�شو�ض العلوية متالقية. 
م�شطية،  ن��ورة  يف  الروؤي�شات  جتتمع 
ال�شمراخ،  ق�شرية  مم،   8  -  5 قطرها 
ل�شينيٌة  الأزه�����ار،  م��ن  من��ط��ني  ت�شم 
�شفراء  واأنبوبيٌة  املحيط  يف  بي�شاء 
عدة  يف  يتو�شع  ال��ق��ّن��اب  امل��رك��ز.  يف 

�شفوف. 
مقلوبة،  بي�شوية  الل�شينية  الأزه���ار 
ال���ق���ّن���اب، وهي  ت�����ش��اوي يف ط��ول��ه��ا 

اأنثوية. 
بي�شاء،  ج��دًا،  �شغرية  اأكينة  الثمرة 
وق�شري  احلافة  متّموج  اإكليل  يعلوها 

جدًا.
الإزه���ار م��ن اأي��ار/م��اي��و اإىل مت��وز/

يوليو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ينمو يف �رشقي املتو�شط وجنوب �رشقي القارة الأوروبية.
التاريخ والرتاث:

الكال�شيكية  اليونانية  ىمن  للنوع  الوا�شف  ال�شم  اأن  امل�شادر  تذكر  ال�شابق.  النوع  ورد  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
.parthenion

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
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املكونات الكيميائية :
يحوي النبات وخا�شة الأوراق على :

زيت طّيار 0،75 % ، اأهم مكوناته الكامف������ور camphor، الكامفني transchrysanthyl acetate ،camphene، بارا�ش�������يمني 
.borneol بورنيول ،D - germacrene ،gamma - terpinene غاما تريبينني ،linalool لينال������ول ،p-cymene

لكتونات �شي�شكوتربينية اأهمها: 
 ،tanaparthin - alpha-peroxide  ،  artecanin  ،canin كانني   ،costunolid كو�ش�������تونوليد   ،parthenolide بارثينوليد 

.secotanapartholide A، 3 - beta - hydroxy - parthenolide،reynosin رينوزين
.tanetin ،luteolin لوتيولني ،apigenin فالفونوئيدات منها: اأبيجينني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمتع النبات مبا  يحويه  من  لكتونات 
 ) يد ل ثين��������و ر لبا ا ( بينية تر �شي�شكو
ُي�شتعمل  ال��ت��ه��اب.  م�����ش��اد  ب��خ��وا���ض 
كم�شكن لل�شداع،  ويف عالج الروماتيزم 

والتهاب املفا�شل، واحل�شا�شية.
كمقٍو  �شعبيًا  النبات  مغلي  ُي�شتعمل 
و�شوء  املعدي  الت�شنج  عالج  ويف  ع��ام، 
للدم،  طاردًا  اله�شم، وُي�شتعمل منقيًا 

لديدان الأمعاء ومدرًا للحي�ض.  
زيته  اأو  ال��ن��ب��ات  مغلي  ُي�شتعمل  كما 
وم�شاد  كم�شّكن  م��و���ش��ع��ي��ًا  ال��ط��ّي��ار 
واحل���روق،  للجروح  ومطّهر  التهاب 

.insecticide وُي�شتعمل على �شكل غراغر لتطهري اللّثة والفم. كما ي�شلح م�شادًا ح�رشيًا
حماذير ال�صتعمال : 

لي�شتعمل من قبل الن�شاء احلوامل.
البيئة:

ينمو كع�شٍب �شار على املنحدرات ال�شخرية واجلدران والأماكن املهملة واخلرائب. وينا�شبه اأغلب اأنواع الرتب 
لكنه يخ�شى الرتب احلام�شية.

ال�صتزراع والإنتاجية:
اإىل  ال�شتول  ُتنقل  الرتبة رطبة.  البذور ويتم احلفاظ على  ُتغطى  )اأواأكيا�ض(.  اأوعية  الربيع �شمن  البذور يف  ُتنرث 
الأر�ض الدائمة يف نهاية الربيع وبداية ال�شيف. اإذا توفرت كمية كافية من البذور ميكن نرثها مبا�رشًة يف الأر�ض 

الدائمة �شمن م�شاكب اأو اأحوا�ض يف الربيع. 
مُيكن الكتفاء بنرث البذور مّرة واحدة لأن النبات نف�شه ينرث بذوره ذاتيًا يف ال�شنوات التالية.
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Taraxacum officinale web.
 

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: طرخ�شقون خمزين، الهندباء الربية، َطَرْخ�َشقون، ِهْنِدب .

Eng. Dandelion ، Fr. Pissenlit :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب �شغري معّمر، عدمي ال�شاق، ذو جذر وتدي �شميك وقوي. الأوراق جميعها قاعدية تتو�شع على �شطح الرتبة 
م�شكلًة ما ي�شبه الوريدة، مف�ّش�شة بعمق اإىل ف�شو�ض رحمية. يخرج من و�شط الأوراق �شويقة (اأو اأكرث) طولها 

نحو 20 �شم عدمية الأوراق، تنتهي بنورة روؤي�شية واحدة.
الروؤي�ض متجان�ض الأزهار، ي�شم اأزهارًا ل�شينية فقط، �شفراء اللون. القنابات تتو�شع يف عدة �شفوف، وهي غري 
الأوبار  من  مبجموعة  الكاأ�ض  تتمثل  وبعده.  الإزه��ار  خالل  للخلف  منحنية  اأق�رش  اخلارجية  الطول،  يف  مت�شاوية 
اأن ين�شطر لي�شكل ل�شينًا ينتهي بخم�شة  اأنبوب �شغري ليلبث  حتيط بقاعدة التويج الذي تلتحم بتالته على �شكل 
اأ�شنان. الثمرة اأكينة، خمططة، �شائكة يف اجلزء العلوي، تنتهي مبنقار نحيل، بنية اإىل بنية خم�رشة )غري حمراء 
ول حممرة(، يعلوها عفرة من الأوبار احلريرية البي�شاء على �شكل قمع، ت�شاعد يف بعرثة الثمار عرب الرياح. ُيظهر 
النوع تعددًا �شكليًا كبريًا �شواًء على م�شتوى الأوراق اأوالثمار اأو قنابات النورة الروؤي�شية، وهذا ما �شمح بتمييز 

العديد من النويعات والأ�شناف. 
الإزهار من ت�رشين الثاين/نوفمرب اإىل اأيار/مايو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي �شيبريي. وا�شع النت�شار يف العامل، و ُيزرع يف العديد من دول العامل كاليابان والهند واأمريكا. 

التاريخ والرتاث:
اأن ال�شم العلمي للجن�ض من  جلة املرة". يعتقد البع�ض  "الرِّ ت�شمية طرخ�شقون معّربة قدميًا من الفار�شية مبعنى 
الكلمة املعّربة طرخ�شقون Tharakhchakon، بينما يعتقد اآخرون باأنها من اليونانية taraxis  وتعني مر�ض العيون، 

وakeomai تعني اأعالج اأو اأطّبب.
ذكره ديو�شقوريد�ض يف كتاباته، كما ا�شتعمله الأطباء العرب يف الطّب ال�شعبي يف عالج اأمرا�ض الكبد وتنظيف الكلى 

من الروا�شب. 
ال�شم النكليزي dandelion و�شعه جّراح عا�ض يف القرن اخلام�ض ع�رش والذي �شّبه اأوراق النبات باأ�شنان ال�شبع 
اأو dens leonis بالالتينية. ت�شتخدم اأوراق وجذور النبات يف فرن�شا لعالج اأمرا�ض الكبد، واعترب النبات يف رو�شيا 
اأك�شريًا للحياة منذ القدمي، وا�شُتخدم ب�شكل وا�شع يف الطب ال�شعبي لعالج ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي والريقان. 

ُي�شتعمل النبات كاماًل يف الطب ال�شيني لنزع تاأثري ال�شّم واإدرار احلليب.
اجلزء امل�صتعمل : 

اجلذور )التي تقلع خريفًا(، كامل النبات )يجمع قبيل الإزهار(.
املكونات الكيميائية :

حتتوي اجلذور على :
.taeraxinic منها غليكوزيد حم�ض التاراك�شينيك sesquiterpenlactone لكتونات �شي�شكوتربينية

مركبات ثالثية الرتبني triterpene مثل مركب كامبي�شتريول  campesterol، �شيكلو اأرتينول cycloartenol، �شيتو�شتريول 
.stigmasterol  و�شتيغما �شتريول  sitosterol

 .apigenin مثل مركب غليكوزيد الأبيجينني flavonoides فالفونوئيدات
فيتامينات ول�شيما فيتامني C، توكوفريول tocopherol، جمموعة فيتامينات، B، بيتا كاروتني β-carotin وخا�شة 

يف الأوراق اخل�رشاء. 
حمو�ض اأمينية  aminoacids  كحم�ض الأ�ش����باراجينيك  asparaginic acid، حم�ض الغلوتامينيك  .glutaminic a، بروتينات 
proteins. عنا�رش معدنية K، Na، P، Ca، Fe، Zn، Mg، Cu،Cl. كربوهيدرات، حم�ض الأوك�شاليك وباراهيدروك�شي 
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ا�شيتيك اأ�شيد. مواد لعابية mucilage، اينولني inulin 2 – 40 % )ترتفع ن�شبته يف اخلريف(. كما حتوي الأوراق  
فيتامينات D ،C ، B ، A ، ومعادن  اأهمها البوتا�شيوم واملنغنيز، وكاروتينات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمتع اجلذر بخوا�ض مدّرة وها�شمة، من خالل زيادة الإفرازات اله�شمية يف اجلزء العلوي من جهاز اله�شم. 

وُي�شتخدم يف عالج التهاب القولون املزمن.
ُي�شتخدم النبات يف حالت نق�ض ال�شهّية، ع�رش اله�شم والإح�شا�ض بالمتالء ونفخة البطن. م�شاكل الكبد وال�شفراء، 

ويف عالج التهاب الكبد الفريو�شي. كما ُي�شتعمل يف عالج اإنتانات اجلهاز البويل.
ُت�شتعمل اجلذور �شعبيًا يف عالج الإم�شاك، ا�شطراب اله�شم، احتبا�ض ال�شوائل الناجت عن متالزمة ما قبل الطمث، 

الف�شل القلبي وارتفاع �شغط الدم، ويف حتري�ض اإنتاج ال�شفراء وعالج م�شاكل املرارة وال�شطرابات الكبدية. 
تتمتع الأوراق بتاأثري منٍق.

ُت�شتعمل الع�شارة اللبنية امل�شتخرجة من الأوراق و�شيقان النبات مو�شعيًا لعالج الثاآليل. 
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

. Dandelionيتوفر النبات على �شكل حمافظ، خال�شات، �شاي. وتباع حتت اأ�شماء خمتلفة مثل
ا�صتعمالت اأخرى: 

ي�شوي البع�ض جذور الهندباء الربية وي�شتخدمونها مطحونة بدًل من القهوة، كما ي�شنعون  من اأزهارها م�شكًا 
هولنديًا ثقياًل يدعى )Scnapps( اأو ي�شيفون الأوراق للح�شاء وال�شلطة يف الطعام .

حماذير ال�صتعمال : 
ل ُيو�شف النبات يف حال ان�شداد جماري ال�شفراء، ول يف حالت تقيح ال�شدر pyothorax  وان�شداد الأمعاء، قد ي�شبب 

ا�شتعمال النبات احلمو�شة نظرًا لحتوائه على مركبات مدّرة للع�شارات الها�شمة.
البيئة:

نبات حمب لل�شوء، ينمو يف الأماكن املهجورة وعلى جوانب الطرقات وداخل الأجمات و يف احلقول. يتحمل درجات 
احلرارة املنخف�شة حتى – 29 مo، وينمو جيدًا يف حال توفر الرطوبة والرتب الغنية بالدبال ذات pH معتدل اإىل اأو 

مائل قلياًل للحمو�شة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

وُير�ض  الرتبة  من  رقيقة  بطبقة  وُتغطى  متجان�ض،  ب�شكل  �شغرية  م�شاكب  يف  الربيع  يف  ُتنرث  التي  بالبذور  ُيكاثر 
�شطحها باملاء بعد الزراعة. يزيد الت�شميد املعدين الآزوتي والفو�شفوري من كمية الإنتاج. 

تن�شج البذور بعد فرتة ق�شرية من تفتح الأزهار و�شقوط البتالت، وجُتمع يف بداية ال�شيف قبل جفافها وت�شاقطها. 
كما جُتمع اجلذور يف اخلريف او الربيع وُتنظف وُتو�شع يف ال�شم�ض حتى جفاف ال�شائل اللبني ثم جتفف. 

يعطي الهكتار 4 – 5 طن من اجلذور اجلافة.
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Xanthium strumarium L. 
Xanthium natalense Widder ، Xanthium pungens Wallr.

  .)Compositae املركبة( Asteraceae الف�صيلة:النجمية
الأ�صماء املتداولة: ال�شبيث، ال�شفر، اللزيق.

 Eng. Lesser burdock، Burrweed.  Fr.Cachurrera. :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل طوله 30 - 100 �شم، تك�شوه اأوبار ق�شرية منطبقة. 
عدمية  متناوبة،  ب�شيطة،  الأوراق  منت�شبة.  ثخينة،  ال�شاق 
وم�شننة  مف�ّش�شة  حافتها  العام،  �شكلها  يف  مثلثية  الأ�شواك، 
ب�شكل غري منتظم، قاعدتها قلبية اأو وتدية، طول املعالق م�شاٍو 

تقريبًا لطول ن�شل الورقة. 
اجلن�ض  وحيدة  روؤي�شات  يف  جتتمع  اجلن�ض،  وحيدة  الأزه��ار 
كثرية  اأزهارها  كروية،  الذكرية  الروؤي�شات  امل�شكن.  وحيدة 
اأنبوبية، حتاط بقنابات حرة، وتتو�شع يف نهايات الأفرع، اأما 
الروؤي�شات الأنثوية فتتو�شع اأ�شفل الروؤي�شات الذكرية يف اآباط 

الكاأ�ض والتويج،  الروؤي�ض زهرتني عدميتي  اأو يف جمموعات �شغرية. ي�شم  اإفرادي  العلوية وذلك ب�شكل  الأوراق 
بها  الثمرة، ويحيط  ي�شتدمي مع  ملتحم،  بقناب جلدي  الزهرتني  كلتا  املدقة فقط، وحتاط  وتتاأّلف كل واحدة من 
وينتهي ب�شّن اأو �شّنني م�شتقيمني م�شوكني، ي�شاويان يف طولهما الأ�شواك. الثمرة اأكينة عدمية العفرة، م�شغوطة، 
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حتاط كل اأكينتني بقناب قا�ض بي�شوي اإىل م�شتطيل ال�شكل، طوله 1.5 - 2  �شم تغطيه اأ�شواك معقوفة النهاية، يغطي 
ثلثيها ال�شفليني زغب ق�شري وغدد. 

الإزهار من اأيار/مايو اإىل اأيلول/�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: ينت�رش يف معظم اأنحاء العامل.

التاريخ والرتاث:
الت�شمية الالتينية جلن�ض النبات من اليونانية  xanthos وتعني اأ�شفر، وذلك ل�شتخدام الأوراق واجلذور يف حت�شري 
ال�شباغ، واأ�شل ت�شمية النوع  strumarium من الالتينية struma اأي داء اخلنازير، نظرًا ل�شتخدامه قدميًا يف معاجلة داء 

اخلنازير. ا�شُتخدم النبات قدميًا ملعاجلة اأمرا�ض الغدة الدرقية واجلهاز البويل، والإ�شهال والكولريا. 
اجلزء امل�صتعمل : الأوراق والثمار واجلذور.

املكونات الكيميائية: 
 ،)Phytosterol( �شتريولية  مركبات  الثمار  حتوي   .xanthatin اكزانتاتني  مركب  ومنها  تانينات،  الأوراق  حتوي 
جليكوزيدات: اتراكتيلوزيد atractyloside )مركب �شام، ي�شّبب خف�ض �شكر الدم(. حتوي البذور بروتينات 36 %، زيتًا 
طّيارًا، زيتًا دهنيًا 38 % )ي�شم عدة اأحما�ض دهنية غري م�شبعة اأهمها حم�شا الزيت واللينوليك(، جليكوزيدات مماثلة 

لتلك املوجودة يف الثمار، ومواد راتنجية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

ُيعد ال�شبيث من النباتات ال�شامة واخلطرة ول�شيما البادرات والنباتات الفتية التي حتتوي على تركيز مرتفع من 
اإمكانية  xanthatin بخوا�ض مانعة لالنق�شام اخللوي، وبالتايل  املكونات ال�شامة. وُت�شري الأبحاث اإىل متتع مركب 

تاأثريه يف احّلد من تكاثر اخلاليا ال�رشطانية.
يتمّتع م�شتخل�ض الثمار بخوا�ض مطّهرة وم�شاّدة  لبع�ض �شاللت البكترييا والفطور، وت�شري املراجع اإىل خوا�شه 

امل�شاّدة  للت�شّنج، اخلاف�شة لل�شكر.
املخاطية   الأغ�شية  التهاب  عالج  ويف  امل��دّرة،  املعّرقة،  امل�شّكنة،  خلوا�شه  �شعبيًا   والثمار  الأوراق   مغلي  ُي�شتعمل 
لالأنف. وي�شتخدم منقوع الأوراق  مو�شعيًا  للتخل�ض  من بع�ض اأنواع الطفيليات، وكمادة قاب�شة يف عالج اجلروح 
والروماتيزم. ُي�شتعمل مغلي البذور داخليًا للتخل�ض من الديدان ال�رشيطية، وُي�شتخدم مطحون البذور )على �شكل 
اجلذور  مغلي  ُي�شتخدم  كما  املتقرحة.  اجلروح  عالج  ويف  التهاب  كم�شاد  مو�شعيًا  كحويل(  م�شتخل�ض  اأو  مرهم 

خلوا�شه املقيئة ويف عالج احلمى وداء اخلنازير .
حماذير ال�صتعمال: 

النبات   �شام  بكل  اأجزائه، تتجلى اأعرا�ض  الت�شمم  بتهيج  اجلهاز اله�شمي، ا�شطرابات  تنف�شية  و�شلوكية، و�شعف 
عام.

ا�صتعمالت اأخرى : 
ت�شتخرج من الأوراق �شبغة �شفراء اللون ت�شتعمل يف �شبغ الأن�شجة القطنية. 

البيئة: 
اأطراف الطرقات والأنهار والقنوات واحلقول والأرا�شي املهجورة. يف�شل الأماكن امل�شم�شة.  النبات على  ينمو 

oم. 
ينمو يف معظم الرتب ويف�ّشل الرتب الفقرية اجلافة. يتحمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 15

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور التي ُتنرث يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف الربيع اأو يف اخلريف، ومُيكن اأن ُيجدد نف�شه لحقًا اإذ تنتقل 
بذوره بوا�شطة الرياح. حتتاج البذور اإىل الرطوبة لتنبت. ُيعّد النبات ع�شبًا �شارًا يف العديد من بلدان العامل واأ�شبح 

نباتًا غازيًا يف كثري من املناطق.
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Berberis vulgaris L.

 Berberidaceae الف�صيلة: الرببري�شية
الأ�صماء املحلية: عود الريح، الرببري�ض ال�شائع، الزر�شك ال�شائع، اإثراره ، عقدة.

 Eng. Common barberry ، Fr. Epine vinette :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

جنبة كثرية التفرع، ي�شل طولها حتى 2 م. الأفرع 
متخ�ّشبة، منت�شبة، م�شّوكة، زاّوية، تكون يف بادئ 
رمادية،   - بي�شاء  ت�شبح  ثم  م�شفرة،  بنية  الأم��ر 
ثالثيته،  اأو  التفرع  ثنائية  اأو  ب�شيطة  الأ���ش��واك 
اأفقيًا  تتو�شع  �شم،   2  -  1 طولها  �شفراء،  قوية، 
القوام،  جلدية  ب�شيطة،  الأوراق  الأف����رع.  على 
�شم،   4  -  2 طولها  اإهليلجية،  اإىل  مقلوبة  بي�شوية 
�شم،   1 نحو  ليت�شل مبعالق طوله  ن�شلها  ي�شيق 
م�شننة احلافة، يتحول بع�شها اإىل اأ�شواك. الأزهار 
جتتمع يف نورات عنقودية ق�شرية متدلية، طولها 
5 - 7 �شم. ال�شبالت �شٌت ، �شفراء اللون. البتالت 

علوي،  املبي�ض  اأ�شدية.   6 املذكر  برتقالية.  �شٌت، 
الثمرة.  مع  ي�شتدمي  لطئ،  م�شطح،  مي�شم  يعلوه 
الثمرة عنبة وردية اللون، م�شتطيلة – اأ�شطوانية، 
غالفها  مم،   6 نحو  وثخنها  �شم،   12  -  10 طولها 
ت�شم   القوام،  جلدي   - غ�شائي  اخلارجي  الثمري 

2 - 3 بذرة.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبا و�شمايل اإفريقيا واأجزاء من اأمريكا وو�شط 
ذات  الوعرة  اجلبلية  املناطق  يف  ينمو  حيث  اآ�شيا، 

الرتب الكل�شية.
التاريخ والرتاث:

تنحدر   Berberis كلمة  اأن   (1961)  Fournier يعَترِب 
اإفريقيا لثمار  من ال�شم العربي املحّلي يف �شمايل 

هذه ال�شجرية، اأّما vulgaris فتعني "�شائع". 
ُعرف الرببري�ض قدميًا عند الهنود والبابليني، كما 
ورد ذكره على األواح طينية اآ�شورية تعود اإىل 650 

ق. م، وا�شتعمله الهنود احلمر يف العالج. 
ا�شُتخدمت جذور النبات منذ زمن طويل يف الطب 

ال�شعبي لت�شكني الت�شّنج. 
اجلزء امل�صتعمل: الثمار وق�رشة اجلذور.
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املكونات الكيميائية :
 ،berbamin البريبامني   ،berberine الرببرين  اأهمها:   %  3  -  2 الإيزوكينولئني  قلويدات  اجل��ذور  ق�شور  حت��وي 
الرببامونني berbamunin، املاجنوفلويرين  magnoflorine، اجلاتيوريزين Jatrorrhizin . اإ�شافة لحتوائه على مواد 

عف�شية وراتنجية و�شبغات ع�شوية. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

تتمتع اجلذور بخوا�ض من�ّشطة جلهاز الدوران والقلب، مفّرغة لل�شفراء، من�ّشطة للحركة الرحوية لالأمعاء، م�شادة 
للحمى، م�شادة للبكترييا والفطور. كما ُت�شتعمل يف عالج اإدمان املورفني.

اله�شمي  اجلهاز  والتهابات  املرارية(،  )احل�شى  وال�شفراء  )الريقان(  الكبد  اأمرا�ض  ملعاجلة  �شعبيًا  وُت�شتعمل 
النتانية. اإ�شافة اإىل عالج حالت الإ�شهال وال�شطرابات اله�شمية. اأمرا�ض الكلى )رمال وح�شى الكلى(. كما 
مثل  املزمنة  اجللدية  الأمرا�ض  الرببري�ض يف عالج  ُي�شاعد  كما  بالالي�شمانيا.  والإ�شابة  املالريا   ُت�شتعمل يف عالج 
الأكزميا وال�شدفية. وي�شكل مغلّيه غ�شوًل لطيفًة وفعالًة لعالج التهابات امللتحمة العينية واجلفنية ب�شبب احتوائها 

على مركب الرببرين وهي مادة تعالج التهاب العني واحل�شا�شية املزمنة للملتحمة. 
حماذير ال�صتعمال: 

ل ي�شتعمل  نبات الرببري�ض اإل باإ�رشاف اخت�شا�شي، كما ل ي�شتعمل اأثناء فرتة احلمل.
البيئة:

احلام�شية  ال��رتب  يف�شل  واحلقول.  املياه  جم��اري  اأط��راف  وعلى  امل�شم�شة  احلراجية  الأرا�شي  يف  النبات  ينمو 
واملتعادلة، والرتب الرملية الطينية اخلفيفة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر النبات بالبذور، اأوخ�رشيًا بوا�شطة العقلة ال�شاقّية والعقلة اجلذرية الغ�ّشة التي ُتزرع يف اآواخر ال�شيف، 

وحُتفظ يف الرمل الناعم مع التغطية البال�شتيكية لتحري�شها على ت�شكيل اجلذور وزراعتها يف بداية الربيع. 
 من الأنواع الهامة التي تتبع هذا اجلن�ض نذكر النوع:
:Berberis libanotica Ehernb الرببري�س اللبناين

)�شل�شلة  واأك��رث،  م   2000 -  1400 ما بني  اللبنانية  ال�شورية  املرتفعة من اجلبال  املناطق  تنمو يف  جنبة جبلية  وهو 
جبال لبنان ال�رشقية( ال�شاق منت�شبة 
حمراء  الأغ�����ش��ان  �شم،   150  -  15 م��ن 
�شفراء  اأ�شواكًا  حتمل  لل�شواد  مائلة 
اأطول  الأحيان  اأغلب  يف  ال�شعب  ثالثية 
عنبية  الثمرة  الورقية،  التجمعات  من 

بي�شوية �شوداء اأو حمراء.
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار وق�رشة اجلذر.
املكونات الكيميائية :

قلويدات  على  اجل���ذور  ق�شور  حت��وي 
اأه���م���ه���ا:   %  3  -  2 اإي���زوك���ي���ن���ول���ئ���ني 
البريبامني   ،berberine ال���ربب���ري���ن 
 ،berbamunin الرببامونني   ،berbamin
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اجلاتيوريزين   ،magnoflorine املاجنوفلويرين 
مواد  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه  اإ���ش��اف��ة   .Jatrorrhizin

عف�شية وراتنجية و�شبغات ع�شوية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

املالريا  معاجلة  يف  ال�شعبي  الطب  يف  ي�شتعمل 
وال�رشطان. 

اللون  وردي  ���ش��ب��اغ  ال��ث��م��ار  م��ن  ُي�����ش��ت��خ��رج 
احلريرية  الأن�����ش��ج��ة  ���ش��ب��اغ  يف  ي�����ش��ت��ع��م��ل 
ق�شور  م��ن  ُي�شتخرج  والقطنية،  وال�شوفية 
ثابتة  ���ش��ف��راء  �شبغة   وج��ذوره��ا  اأغ�شانها 

اللون. 
البيئة:

ينمو النبات برّيًا يف املناطق احلراجية  املرتفعة 
امل�شم�شة 1400 - 2200  م، يف�شل الرتب الرملية 
والطينية اخلفيفة املتعادلة اأو املائلة للحمو�شة. 

ُمتحمل للربد كما يتحمل اجلفاف ن�شبيًا. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور اأوخ�رشيًا بالعقل، ُيزرع يف  خلطة ترابية من الرمل والرتبة وال�شماد ( 1:1:1) تتم الزراعة على 
م�شافة 1.5 - 2 م، ويف حال كانت الرتبة عالية احلمو�شة، ي�شاف اليها اجلري مبعدل 1000غ للنبات الواحد.
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Bongardia chrysogonum (L.) Griseb. 
Leontice chrysogonum L., Bongardia rawolfia C.A.Mey.

 Berberidaceae الف�صيلة: الرببري�شية
الأ�صماء املتداولة: بونغارديا، عود الذهب.

Eng. Golden rod، Fr. Bongardie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
كروية  الرتبة،  اأعماق  يف  موجودة  درن��ات  بو�شاطة  معّمر  ع�شب 
4 -  10 �شم،  م�شغوطة ال�شكل، كبرية احلجم، يبلغ عر�شها من 

حتمل براعم ورقية متعددة. ي�شدر عنها �شاق هوائية جرداء، بي�شاء حممرة اللون، منت�شبة، متفرعة من منت�شفها، 
عدمية الأوراق، طولها 20 - 60 �شم. الأوراق جميعها قاعدية، ت�شتلقي على �شطح الرتبة اأو تنه�ض قلياًل، مق�ّشمة 
بعمق اإىل ف�شو�ض متقابلة، لطئة، ثخينة، م�شننة اإىل مف�ش�شة احلافة )3 - 6 ف�شو�ض(، بي�شوية مقلوبة اإىل وتدية 
التناظر،  �شعاعية  الأزه��ار خنثوية،  �شم.   4 -  2 الف�ض  قاعدتها، وطول  اللون يف  غامقة  بقعة  غالبًا  القاعدة، حتمل 
�شبه  اأوراق��ًا  التفرع، وحتمل  ثنائية  عثكولية،  نورة  ال�شماريخ، جتتمع يف  ال�شبالت(، طويلة  ذلك  �شفراء )مبا يف 
حر�شفية اأ�شفل الأفرع. الكاأ�ض بتلية ال�شكل، �شدا�شية القطع. التويج 6 بتالت، يبلغ طول البتلة نحو 1 �شم. املذكر 

�شدا�شي الأ�شدية. املبي�ض وحيد احلجرية، ي�شم 5 - 6 بوي�شات، ينتهي بقلم ق�شري ومي�شم عري�ض. 
الثمرة ُعليبة غ�شائية الغالف الثمري، منتفخة، بي�شوية اىل �شبه كروية، حممّرة اللون، نهايتها ممزقة ب�شكل غري 

منتظم، طولها 1 - 1.5 �شم، بي�شوية - م�شتطيلة. البذور قليلة )4-1(. 
الإزهار من �شباط /فرباير اإىل اآذار/مار�ض.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
وغربي  اإفريقيا  �شمايل  للنبات  الأ�شلي  املوطن 
وتركيا  �شورية  يف  طبيعيًا  ينت�رش  حيث  اآ�شيا، 
وال��ق��وق��از وال���ع���راق واإي�����ران وح��ت��ى �رشقي 

باك�شتان.
التاريخ والرتاث:

النبات  ع��امل  اإىل  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م  ين�شب 
الأوىل.  للمرة  الذي �شّماه   HG. Bongard الأملاين 
 (1753) النباتية  الأن����واع  ك��ت��اب  يف  لينيه  ذك���ره 
هذه  اأخ��ذ  وق��د   Leontice chrysogonum با�شم 
الت�شمية من موؤلفني قدماء مبا فيهم  Rauwolf و 

 .Tournefort

جمع العامل Rauwolf هذا النوع بالقرب من حلب 
عام 1573، اأما Tournefort فقد وجده اأثناء رحلته 
عام 1700 - 1702 يف منطقة بحر اإيجه، وقد ُعدل 

 . Bongardia ا�شم اجلن�ض فيما بعد اىل
معروٌف كنباٍت طبّي وماأكوٌل يف مناطق انت�شاره 
التهاب  ملعاجلة  اأوراق���ه  وُت�شتخدم  الطبيعي، 

عيون اخليل، كما ُتوؤكل درناته مطبوخة.
اجلزء امل�صتعمل:الدرنات.

املكونات الكيميائية:  
حتتوي الدرنات على مركبات �شابونية ثالثية الرتبني triterpenoid sapogenols  12 %، قلويدات 0.011 % منها : 

.bongardine ،lupine bongardamine

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
ت�شّنج  م�شاد  والبوا�شري.  الربو�شتات  وت�شّخم  البولية  امل�شالك  التهاب  عالج  يف  �شعبّيًا  الدرنات  مغلي  ُي�شتخدم 
املركبات  فعالية  اأظهرت  الفئران  على  م�شجعة  اأبحاث  ع��دة  اأجريت  ال�رشع،  ح��الت  بع�ض  ع��الج  يف  وُي�شتخدم 

ال�شابونية املوجودة يف الدرنات يف عالج ال�شمنة وارتفاع ال�شغط ومر�ض ال�شكر.  
. Rumex sp. ا�صتعمالت اأخرى : ُت�شتهلك الأوراق نيئًة اأو مطبوخًة كاأوراق نبات احلمي�ض

البيئة:
ينمو يف الأرا�شي املهملة، والبوادي واملراعي املتدهورة، وعلى ال�شفوح املحجرة امل�شم�شة، ويف املناطق الزراعية 
بني املحا�شيل.  يحتاج النبات لظروٍف حارة وجافة �شيفًا. ي�شتطيع النمو يف الرتب الفقرية واجلافة، لكنه يف�شل 
الأرا�شي الرملية اخلفيفة جيدة ال�رشف فهو ل يحب ظروف الرتب الرطبة ويتاأثر بالرطوبة الزائدة �شتاًء والتي 

قد توؤدي لتعفن الدرنات. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور، وُيف�شل زراعتها يف ظروف بيت زجاجي قبل نقلها اإىل الأر�ض الدائمة. ُتزرع البذور فور ن�شجها، 
تنبت  اأن  الأ�شفل قبل  �شم نحو   30 -  15 ت�شدها مبعدل  ُتعطي جذورًا  البادرات  لكون  ن�شبيًا  اأوعيٍة عميقٍة  وذلك يف 

اأوراقها الأوىل. يو�شع 3 - 4 بذور يف الوعاء الواحد.
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Borago officinalis L.
 

Boraginaceae الف�صيلة: احلمحمية
الأ�صماء املتداولة: ل�شان الثور، حمحم خمزين ، خبز النحل، اأبو عرق ، اأبو عرج ، احلر�شة.

.  Eng. Borage ، Fr. la Bourrache :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

ثخينة،  �شاعدة،  اأو  منت�شبة  ال�شاق  ح��ويل،  ع�شٌب 
النبات  اأجزاء  - 100 �شم. يك�شو   30 متفرعة، طولها 
كلها اأوبار طويلة قا�شية منب�شطة. الأوراق ب�شيطة، 
الأوراق  بي�شوية،  م��ع��الق��ي��ة،  ال�شفلية  م��ت��ن��اوب��ة، 

الزهرية لطئة، ق�شرية، م�شتطيلة. 
الكاأ�ض 5 �شبالت، ملتحمة، ف�شو�شها خطية. التويج 
5 بتالت ملتحمة، اأزرق، جمعد )مطوي( من الأ�شفل، 
خمملي اإىل حد ما، الأنبوب ق�شري جدًا، الف�شو�ض 
جنمة،  �شكل  على  تبدو  منب�شطة،  ح��ادة،  بي�شوية 

حرا�شف التويج جرداء، مقرو�شة. 
القاعدة،  مت�شعة  ق�شرية،  الأ�شدية خم�ض، خيوطها 
متتد قرب القمة لت�شكل لحقة، املاآبر اأ�شلية، متالقية، 
مركز  يف  ال��ل��ون  اأ���ش��ود  خم��روط��ًا  جمموعها  ي�شكل 
الزهرة ومييز زهرة هذا النوع. الثمرة 4 جويزات، 

منت�شبة، خ�شنة - درنية اإىل حد ما. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
منطقة البحر املتو�شط حيث ينت�رش يف �شورية ولبنان 

اأوروبا  العديد من دول  ُي�شتزرع حاليًا يف   . وفل�شطني والأردن والعراق وم�رش وليبيا وتون�ض واجلزائر واملغرب 
ال�رشقية مثل رومانيا و�رشبيا وبلغاريا وتركيا .

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من الالتينية bourra وهو ا�شم قما�ض خ�شن ذو اأوبار طويلة، اإ�شارًة اإىل طبيعة النبات خ�شنة 

امللم�ض اأما ا�شم النوع officinalis يعني طبي. 
احلمحم نبات معروف كدواء وطعام منذ زمن طويل وقد ُو�شف باأنه ع�شبة ال�شعادة، ا�شُتخدمت اأوراقه واأزهاره قدميًا 
بغر�ض حت�شني احلالة النف�شية وزيادة ال�شجاعة لدى املحاربني الرومان. ذكر دي�شقوريد�ض خوا�شه املوالدة لل�شعور 
الهموم واملتاعب،  النف�ض وتخفيف  اإراحة  اأجل  القرن اخلام�ض ع�رش من  اأزه��اره يف  ا�شُتخدمت  بالفرح وال�شعادة. 
وي�شت�شهد الع�ّشاب الكبري جون جريارد يف اإحدى كتاباته العائدة لعام 1597م بالتعبري القدمي )اأنا احلمحم، اأجلب 
ال�شجاعة( كما يذكر جون اإفلني عام 1699 "معروف بفعاليته يف ت�شجيع واإبهاج الطالب املجتهد". ا�شُتخدمت الأوراق 

الفتية مبثابة خ�شار، وا�شتخدمه العرب للتعّرق كما ذكره ابن �شينا وابن البيطار.
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اجلزء امل�صتعمل:
النبات املزهر والبذور، ُيجمع النبات خالل فرتة الإزهار )لالأوراق رائحة وطعم اخليار الطازج (. 

املكونات الكيميائية:
ي�شتخرج من البذور زيت دهني يدعى زيت البوريج Borage oil غني بالأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة )حم�ض الكتان 

.)linolic a. 17- 25 %، حم�ض الكتان الزيتي linolenic acid الزيتيني
 ،amabiline،  intermedin،  lycopsamin،  supinin منها:   pyrrolizidine البريوليزيدين  قلويدات  على  الأوراق  حتتوي 
)هالمّية( لعابية  مواد  حتوي  كما  النقية(.  احلالة  يف  للكبد  وم�رشطنة  �شامة  قلويدات  اإجماًل  )وهي   .thesinine

.% 2 - silicic acid 1،5 )30%. تانينات 3%، وحم�ض ال�شالي�شيك )حم�ض ال�شف�شاف allantoïne :mucilages

 .kaempferol ،quercetol :فالفونوئيدات منها ،delphinidol، cyanidol :حتتوي الأزهار على مركبات انتوثيانية منها
مواد لعابية ) هالمية(، فيتامني  C ومعادن مثل الكال�شيوم والبوتا�شيوم .

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
اأيدت  وقد  املجنون.  ويهدئ  القلب  يريح  الأزه��ار  من  امل�شنوع  وال�رشاب  ال�شجاعة،  يجلب  اإنه  ْمَحم  احَلَ عن  ُذكر 
يعزز  الكظرية مما  الغدة  ينّبه وين�شط عمل  النبات  اأن  املعروف حاليًا  اأ�شبح من  اإذ  القول،  الأبحاث احلديثة هذا 
اإفراز الأدرينالني الذي ُيعد هرمون " العراك " الذي يّجهز اجل�شم للعمل والت�رشف يف املواقف احلرجة وال�شاغطة 

ع�شبيًا.
ي�شتعمل زيت البوريج مو�شعيًا على هيئة كرمي، مراهم اأو كب�شولت خلوا�شه املطرية وامللينة للجلد اجلاف، كما يحافظ 
على حيوية الب�رشة ويقلل من جتاعيدها، وُي�شتعمل يف عالج اللتهابات والتقرحات اجللدية والأكزميا واحمرار اجللد 

وعالج الروماتيزم والتهاب املفا�شل . 
ُي�شتعمل مغلي الأوراق الغني باملركبات الهالمية والتانينات �شعبيًا، كملنّي لعالج الأمرا�ض ال�شدرية )مق�ّشع، �شعال، 

التهاب الق�شبات(، وكمدّر ،  ويف عالج التهابات اجلهاز البويل )الكلى واملثانة( والروماتيزم التهابات املفا�شل. 
البيئة:

ينمو النبات يف احلقول والأرا�شي املهملة اخل�شبة، كما ينمو على جوانب الوديان و�شفاف الأنهار وال�شبخات. يخ�شى 
الرياح لذلك يوجد يف اأطراف الأماكن املحمية من الرياح. يف�شل البيئات اجلافة ون�شف اجلافة و�شبه الرطبة. 

و�شعيفًا  طوياًل  منوًا  ال�شعيفة  الإ�شاءة  وت�شبب  يوميًا،  �شاعات   8  -  6 عن  تقل  ل  مبا�رشة  اإ�شاءة  لفرتة  يحتاج 
للنبات. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر بالبذور التي تزرع يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت املنطقة معتدلة، اأّما اإذا كانت املنطقة باردة فُتنّبت البذور 
يف م�شاتل خا�شة يف اأواخر ال�شتاء، ثم ُتُنقل ال�شتول اإىل الأر�ض الدائمة يف اأوائل الربيع لُتزرع باأبعاد x  40  40 �شم.  

ُيو�شى باإعادة زراعتها على فرتاٍت متباينة لتتوفر اأوراقها الغ�شة اأطول فرتة ممكنة. 
ُيزرع يف جميع اأنواع الأرا�شي حتى الثقيلة منها، �رشط توّفر ال�رشف اجلّيد وعدم ارتفاع م�شتوى املاء الأر�شي، 

وعدم احتوائها على ن�شبة عالية من النرتات لأنها ت�شبب منوًا �رشيعًا لالأوراق.
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Anastatica hierochuntica L.  

)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة : كف مرمي، كف العذراء، وردة اأريحا، كف للة فاطمة بنت النبي، ع�شبة الطلق، الكم�شة.  

 Eng. St. Mary’s flowwer ، Fr. Rose de  Jericho :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

جنمية-  اأوب���ار  يك�شوه  ح��ويل،  ع�شب 
ي�شبح  ���ش��م،   20  -  3 ط��ول��ه  رم��ادي��ة، 
ال�شوق  ال��ن��م��و.  ن��ه��اي��ة  يف  متخ�شبًا 
التفرع.  ثنائية  �شاعدة،  اأو  م�شتلقية 
بي�شوية   - ملعقية  ب�شيطة،  الأوراق 
تدريجيًا  نهايتها  ت�شتدق  مقلوبة، 
لت�شكل معالق الورقة، كليلة اأو حادة 
القمة، م�شننة ولكن الأ�شنان متباعدة، 
اأبعادها حتى 3.5×1.5 �شم وهي غالبًا 

اأ�شغر من ذلك. 
متفرعة،  ���ش��ن��ب��ل��ي��ة،  ���ش��ب��ه  ال���ن���ورات 
ق�شرية، تتو�شع بني الأفرع وتغطى 
بالأوراق، تتطاول بعد الإثمار. الأزهار 

�شغرية، بي�شاء، لطئة اإىل �شبه لطئة. ال�شبالت اأربع 
جنمية  اأوب���ار  يك�شوها  مم،   2 نحو  طولها  منت�شبة، 
طول  �شعفا  طولها  بتالت،  اأرب��ع  التويج  قا�شية.   –
�شت  املذكر  ون�شل.  ظفر  من  البتلة  تتاألف  ال�شبالت، 
الكرابل،  ثنائي  امل��اأن��ث   .)4+2( حميطني  يف  اأ�شدية 
املبي�ض علوي، ثنائي احلجريات نتيجة ت�شكل حاجز 
كاذب. اأفرع النورة املثمرة متخ�شبة، مقو�شة، ت�شكل 
الرطوبة  وج��ود  عند  الثمار.  يت�شمن  ك��روي��ًا  ج�شمًا 
خريدلة،  الثمرة  بعيدًا.  الثمار  وُتنرث  الأف��رع  تتباعد 
قا�شية، غري متفتحة، بي�شوية، يغطيها اأوبار جنمية، 

اأبعادها 5 - 6×3 - 4 مم، امل�رشاعان حمدبان يت�شع كل منهما باجتاه القمة لي�شكل لحقة لها �شكل امللعقة، طولها 
ي�شاوي اأو يقل عن طول القلم امل�شتدمي القا�شي الذي يبلغ طوله 2 - 5 مم، احلاجز الكاذب ثخني. البذور مدلة، عدمية 

اجلناح، م�شغوطة، بي�شوية، يف كل حجرية بذرة واحدة. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل ني�شان/اإبريل.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
�شحراوي - عربي وميتد اإىل املناطق ال�شودانية املجاورة. ينمو طبيعيًا يف ال�شحراء الكربى و�شمايل اإفريقيا والأردن 

وفل�شطني والعراق واإيران.
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التاريخ والرتاث:
اإ�شارًة اإىل قدرة النبات على النمو بعد  اأو الن�شور  anastasis وتعني البعث  Anastatica من اليونانية  ا�شم اجلن�ض 

موته عند توفر املاء. ذكره ابن البيطار والأنطاكي واأبو القا�شم الغ�شاين باأ�شماء خمتلفة. 
ا�شتخدم العرب النبات ل�شيما الأوراق والثمار لأغرا�ض طبية كمطمث ولعالج ال�رشع وال�شداع ونزلت الربد.

اجلزء امل�صتعمل : 
النبات اجلاف ل�شّيما الأوراق والثمار. 

املكونات الكيميائية : يحتوي كامل النبات على :
 ،quercetin  كري�شيتني ،lucitin لو�شيتني ،isovitexin اإيزوفيتيك�شني ،luteolin اأهمها :  لوتيولني flavonoids فالفونوئيدات
.sterols مركبات �شتريولية .glucocheirolin ، glucoiberin :منها glucosinolates جلوكوزينولت. kaempferol كامفريول

كما حتوي الثمار �شكاكر الغلوكوز، غالكتوز، فركتوز، �شكاروز، والرافينوز .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

ُي�شتعمل مغلي م�شحوق النبات �شعبيًا، للّحد من نزلت الربد واآلم املخا�ض وت�شهيل الولدة )ع�شبة الطلق(، اإنقا�ض 
�شكر الدم، م�شهل قوي ويفيد يف عالج الريقان. 

الأوراق  البوا�شري والرب�ض والبهاق، وُت�شتخدم ع�شارة  لعالج  الع�شب مو�شعّيًا  ال�شبغة املح�رّشة من  ُت�شتعمل 
الغ�ّشة يف عالج اأمرا�ض العيون )التهاب امللتحمة(.

البيئة:
ينمو النبات على ال�شفوح واله�شاب املحجرة يف املناطق ال�شحراوية وعلى ترب رملية - لومّية يف الوديان التي ي�شل 

معدل هطولها ال�شنوي اىل حوايل 100مم. 
بعد مو�شم الأمطار يجّف النبات وت�شقط اأوراقه وتنحني الأفرع للداخل وميوت النبات متكّورًا على نف�شه كالكرة. 

تبقى الثمار داخل الكرة معّلقة ومغلقة لتحمي البذور ومتنعها من النتثار املبكر. 
عندما ت�شل الكرة التي حتملها الرياح اإىل منطقة رطبة اأو يف الف�شل املاطر، متت�ض الكرة  املاء وتتفتح الثمار لتنرث 
بذورها. اإذا كانت كمية املاء كافية تنبت البذور خالل �شاعات. ينترث جزء من البذور بجوار النبات الأم بوا�شطة 

قطرات املطر. 
ي�شاعد غ�شاء  البذور على اللت�شاق بالرتبة، كما ميكن للبذور اأن تنتقل اأي�شًا مع ماء املطر اإىل م�شافات اأبعد لكن 
فر�شتها باحلياة تكون اأقل. ميكن للنبات اأن يعيد هذه الآلية لأكرث من مرة وكلما �شمحت الظروف بذلك. كما ميكن 
للبذور اأن تنبت اأحيانًا وهي ما تزال يف الثمار و�شمن النبات امليت املتكور وتعطي انطباعًا باأن النبات امليت نف�شه 

قد عاد اىل احلياة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بوا�شطة البذور. تتميز البذور باأنها �شديدة التحّمل للظروف البيئية املتطّرفة وميكن اأن تبقى �شاكنة 
ل�شنوات. ين�شح لإكثاره جمع البذور ونرثها يف الطبيعة.
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Brassica nigra (L.) Koch. 
Sinapis nigra L.

.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: خردل اأ�شود ، قرلة ، قره خردل.

 Eng. Black mustard ، Fr. Moutarde noire :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
�شم،   150  -  50 طوله  منت�شب،  ح��ويل،  ع�شب 
اأفرعه نحيلة، اجلزء ال�شفلي منه يحمل اأوبارًا 
الأوراق  ال�شكل.  مغزلية  اجل���ذور  خ�شنة، 
ال�شفلية طويلة املعالق، زغبة، طولها 15 - 40 
فيها  النتهائي  والف�ض  بعمق  مف�ش�شة  �شم، 
اأكرب حجمًا. الأوراق العلوية ق�شرية املعالق، 
رحمية،  �شنانية،  ق��اع��دت��ه��ا  ح��ج��م��ًا،  اأ���ش��غ��ر 
تكون  ما  غالبًا  ب�شكل طفيف،  جرداء، م�شننة 

الأوراق النتهائية لطئة وتامة احلافة. 



207 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

لت�شبح  تتكثف  اإبطية،  اأو  انتهائية  نورات  يف  الأزه��ار  جتتمع 
على �شكل ن�شف دائرة. ال�شبالت اأربع، طولها 3.5 - 4.5 مم. 
البتالت اأربع، �شفراء، طولها �شعفا طول الكاأ�ض. املذكر �شت 
اأ�شدية بطولني خمتلفني )2+4(. املبي�ض ثنائي الكرابل مق�شم 

اإىل حجرتني بو�شاطة حاجز كاذب. 
مم  الثمرة خردلة منت�شبة، تنطبق على ال�شاق، طولها 8 - 25 
اأ�شطوانية،  مم،   6  -  2 �شمراخها  وط��ول  مم،   3  -  1 وعر�شها 
م�شتقيمة، الراأ�ض عدمي البذور، �شيق، طوله 2 - 5 مم. البذور 

كروية، بنية اللون، 1 - 2 مم. 
الإزهار  من اأيار/مايو اإىل اأيلول/�شبتمرب.

 B. alba ( L .) Rabenh ( White Mustard ) ي�شابه اخلردل الأبي�س
اخلردل الأ�شود يف مكوناته الكيميائية وا�شتعمالته.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
جنوبي  يف  طبيعيًا  ينت�رش  ومتو�شطي.   - �شيبريي  اأوروب���ي 
اأوروبا  من  املناخ  معتدلة  املناطق  يف  ُي��زرع  اأوروب���ا،  وو�شط 

واآ�شيا واإفريقيا.
التاريخ والرتاث:

 brassic اأو   bresic ال�ش�������لتية  اللغة  من  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
الأن���واع،  لهذه  القدمي  الالتيني  ال�شم  وه��و  ملفوف،  وتعني 

ال�شم الوا�شف للنوع nigra يعني اأ�شود. 
ُي�شتخدم نوعا اخلردل، الأ�شود والأبي�ض طبيًا وغذائيًا منذ وقت طويل. 

اجلزء امل�صتعمل: البذور وزيتها الطّيار.
املكونات الكيميائية :

حتتوي البذور على جليكوزيدات كربيتية glucosinolate تختلف باختالف النوع، فاخلردل الأبي�ض B. alba يحوي 
جليكوزيد ال�شينالبني واخلردل الأ�شود يحتوي جليكوزيد ال�شنجرين. تتحلمه هذه املركبات باملاء بوجود الأنزميات 

. allyl isothiocyanate معطيًة زيتًا طيارًا ت�شل ن�شبته اإىل 1.3 %، يت�شمن 90 % منه مركب األيل ايزوثيو�شيانات
حتتوي البذور اأي�شًا على بروتينات 30 %، ومواد لعابية mucilage، وزيت د�شم  fixed oil 27 % غني بال�شتريولت.  
 phenylpropan derivative كما حتتوي على م�شتقات الفينيل بروبان .vitin منها فيتني :flavonoids وفالفونوئيدات

)ال�شينابني sinapin( وهي مركبات اأمينية مرة املذاق. 
حت�صري زيت اخلردل:  

ُيح�رّش زيت اخلردل الطّيار امل�شتخدم طبيًا ب�شغط اأو تقطري بخار بذور اخلردل. يت�شف الزيت باأنه رائق، عدمي 
اللون اإىل �شارب لل�شفرة، ويتمّيز برائحة حادة م�شيلة للدموع وخمر�شة.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية 
تتمتع البذور والزيت الطّيار بخوا�ض مطّهرة ومثبطة لنمو البكترييا والفطور. 

ميتلك اخلردل خ�شائ�ض ت�شاعد على تدفق الدم وو�شوله اإىل خاليا اجل�شم املختلفة، وقد اأكدت الدرا�شات خوا�شه 
ذات اجلنب  والق�شبات، عالج  التهاب اجليوب  والأبي�ض يف عالج  الأ�شود  زيت اخلردل  ُي�شتخدم   . للجلد  املحّمرة 

 .sciatica وعرق الن�شا pleurisy
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التنف�شي،  والحتقان  الرئة  التهاب  ملعاجلة  كمادات  �شكل  على  مو�شعيًا  البذور  مطحون  عجينة  ُت�شتخدم  �شعبيًا، 
واحتبا�ض ال�شوائل، والغازات املعوية واآلم الع�شالت والتهاب املفا�شل والن�شج الرخوة والروماتيزم والنقر�ض. 
وُي�شتخدم مغلي البذور على �شكل حّمامات مائّية للج�شم والأقدام، وعلى �شكل ل�شاقات مو�شعّية ملعاجلة الر�شو�ض،  
لتن�شيط  مو�شعيًا  اخلردل  زيت  ُي�شتعمل  كما  واحلنجرة.  الفم  فتحة  التهاب  يف عالج  غراغر  هيئة  على  وُي�شتخدم 

الدورة الدموية وعالج الأمرا�ض الوعائية و�شعف القلب ونق�ض الرتوية .
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

يتوفر اخلردل على �شكل لعابيات salves، مروخات kiniments ، و�شاي، وبذور مطحونة )طحني اخلردل (، وزيت. 
. Musterole وتباع حتت اأ�شماء مثل

ا�صتعمالت اأخرى: 
ت�شتخدم البذور اأو العجينة يف التوابل كفاحت لل�شهية. 

التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:
يوؤدي ا�شتخدام زيت اخلردل mustard oil على �شكل كّمادات اإىل تبّخر املركّبات الكربيتية الطّيارة املتمّثلة مبرّكب 
الأليل اإيزوثيو�شيانات allylisothiocyanate املهيج للعيون، وقد ُيوؤدي اإىل حدوث م�شاكل تنف�شية ونوبات ربو عند 

ا�شتن�شاقه. يجب عدم ا�شتن�شاق اأو تذوق الزيوت الطّيارة للخردل ب�شكلها غري املخفف لأنها قد ت�شّبب الت�شّمم.
نتيجة  املخاطية  والأغ�شية  اجللد  يف  تهيج  حالة  اأي  اأو  التح�ش�شية  احل��الت  ظهور  حال  يف  الطبيب  مراجعة  يجب 

التما�ض مع اخلردل اأو مع زيته.
يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل واملر�شع.

كما يجب عدم ا�شتعمال زيت اخلردل داخليًا لدى الأ�شخا�ض الذين يعانون من تقرحات معدية اأو من التهاب الكلى 
لأن زيت اخلردل قد يهيج الأغ�شية املخاطية يف املعدة والكلية.

يجب غ�شل اليدين جيدًا وجتنب مل�ض العينني بعد النتهاء من اإعداد منتجات طبية من بذوراخلردل. كما يجب اأن ل 
ُت�شتخدم كمادات زيت اخلردل لأكرث من ن�شف �شاعة .

البيئة:
يتحمل  ل  املعتدل واجل��اف،  املناخ  يف�شل  لكنه  الربد،  يتحمل  متباينة،  مناخية  الأ�شود مع ظروف  يتاأقلم اخلردل 
الرطوبة العالية. متحمل للكل�ض، ينمو ب�شهولة يف العديد من اأنواع الرتب با�شتثناء الرتب الطينية الثقيلة، ويف�ّشل 

الرتب الرملية اخلفيفة العميقة اخل�شبة والرطبة وجيدة ال�رشف.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يزرع اخلردل الأ�شود للح�شول على بذوره املاأكولة. ُيكاثر بالبذور التي ُتنرث يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اأو بال�شتول 
بطول 20 �شم. ُتنرث البذور يف م�شاكب اأو اأحوا�ض اأبعادها 3X6 م بعد هطول الأمطار يف اخلريف اأو بداية ال�شتاء 

ويحتاج اإنبات البذور لأكرث من اأ�شبوع. 
ُت�شّمد النباتات  اإل بعد ت�شتيله مبا�رشًة.  ُتنقل ال�شتالت اإىل الأر�ض الدائمة يف الربيع، ونادرًا ما يحتاج اإىل الري 
وُتروى وفقًا حلاجة النبات وظروف الرتبة. تت�شاقط البذور من القرون عند تفتحها بعد الن�شج التام، وبالتايل من 
املف�شل البدء بعملية اجلمع مبجرد ا�شفرار الثمار وقبل تفتحها، ويراعى اجلمع عند ال�شباح الباكر. ُينتج الهكتار 

الواحد ما يعادل 1 - 1.5 طن من البذور.
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Capparis spinosa L.

)Capparaceae شابقًا يف الف�شيلة القبارية�( .)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: القّبار ال�شوكي، الكّبار، ال�شفلح، ل�شف.

 Eng. Common caper bush ، Fr. Caprier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
اأو  م�شتلقية  اأف��رع��ه��ا  ج��ن��ب��ة 
����ش���اع���دة، م��ل�����ش��اء، ج����رداء، 
اأو  للقرمزي  مييل  ل��ون  ذات 
الأوراق  امل�����زرق.  الأخ�������رش 
ب�����ش��ي��ط��ة، ط���وي���ل���ة امل���ع���الق، 
ال�شكل،  اأوب��ي�����ش��وي��ة  م���دورة 
تتحور  ج��رداء،  احلافة،  تامة 
معقوفة  اأ���ش��واك  اإىل  الأذن���ات 
ال���راأ����ض وق��وّي��ة وم��ت��ب��اي��ن��ة يف 
الطول. الأزهار مفردة، اإبطية 
ال�شمراخ،  طويلة  التو�شع، 

بي�شاء زاهية. الكاأ�ض 4 �شبالت، جرداء، اأطوالها �شبه مت�شاوية، اخللفية زورقية ال�شكل. التويج 4 بتالت، بي�شوية 
ال�شفلي وت�شكالن  تلتحمان يف اجلزء  لهما حافة ثخينة،  تقريبًا يف احلجم، اخللفيتان  – مدورة، مت�شاوية  مقلوبة 
بروزًا رحيقيًا. الأ�شدية كثرية، خيوطها ذات لون وردي اأو مزرق، اأق�رش عادة من احلامل املاأنثي الأجرد. املاأنث 
2 - 8 كرابل، املبي�ض علوي، وحيد احلجرية، البوي�شات عديدة. الثمرة عنبية، طولها 3 - 6 �شم، اإجا�شية ال�شكل، 

تتفتح عرب م�شاريع عن بذور �شوداء ولّب اأحمر. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي وميتد اإىل املنطقة الإيرانية - التورانية. وا�شع النت�شار يف البلدان العربية مبا يف ذلك دول اجلزيرة العربية، 

ينت�رش يف دول �شمايل اإفريقيا، وي�شتزرع يف بع�ض دول جنوبي اأوروبا.
التاريخ والرتاث:

ُيعتقد باأن ا�شم اجلن�ض اأتى من العربية "َكرب" اأما spinosa فيعني �شائك. يذكر اأن ت�شميته بالقبَّار ب�شبب منوه بني 
القبور يف حني اأن ت�شمية "اأ�َشف" و "ل�َشف" هي من اأ�شل اأرامي ومتداولة يف بالد ال�شام. ورد ذكر خال�شة القّبار 
يف خمطوطة لأبي جعفر بن اأبي خالد املتطبب باأنها منقية للرطوبات الزائدة يف املعدة ومفتحة ل�شدد الكبد، وذكر 
امللك املظفر باأن ثمرته اململحة اإذا ُغ�شلت وُنقعت حتى يذهب ق�شوة امللح اأفادت يف تفتيح ما يف الكبد والطحال من 

ال�شدد وتنقيتها. 
اجلزء امل�صتعمل: اجلذور، الثمار )النبات كاماًل(.

املكونات الكيميائية: 
stachydrine . تري تريبينوئيدات، قلويدات ال�شتاكيدرين

 .thomnocitirin ، isorhamnetin  ،  rhamnetin ، quercetin ، kaempferal، glucocapparin فالفونوئيدات:الغلوكوكابارين
�شتريولت وتريبينات. �شكاريدات. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
الكبدية  لل�ّشمية  وم�شاد  لاللتهاب،  وم�شاد  للفطور  م�شاد  وهو  لالأك�شدة،  وامل�شادة  امل�شّكنة  خلوا�شه  ي�شتعمل 
والتهاب الكبد الفريو�شي B، وم�شاد لل�شكري والالي�شمانيا. ُي�شتعمل �شعبّيًا كمّدر وطارد للديدان وها�شم وم�شاد 
لالأورام، ولعالج  ت�شلب ال�رشايني، وي�شتعمل مو�شعيًا لعالج النقر�ض وال�شقربوط، وت�شكني اآلم الأرجل، وعالج 

اأمرا�ض العيون، ولتخفيف ال�شداع وعالج ال�شعال و�شيالن الدمع والأنف.
ا�صتعمالت اأخرى: 

توؤكل ثماره خمللة خلوا�شها املغذية والتابلية.
حماذير ال�صتعمال : 

قد ي�شّبب ا�شتعماله اأعرا�ض حت�ّش�ض جلدي وه�شمي. 
البيئة:

ينمو القبار على املنحدرات والأرا�شي احل�شوية وال�شهوب واأطراف الطرقات وقرب اجلدران القدمية والأ�شيجة 
وحول التجمعات ال�شكنية ويف الأماكن املهجورة. يتحّمل ارتفاع احلرارة اأو انخفا�شها. ُيعد من النباتات املتحملة 
للجفاف. ينمو طبيعيًا يف الأرا�شي الفقرية بالعنا�رش الغذائية وي�شاعده يف ذلك املجموع اجلذري املتعمق ويجود يف 

الرتب الطميية العميقة وجيدة ال�رشف. يتحمل امللوحة والكل�ض. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يكاثر بالبذور اأو بالعقل ال�شاقية. تنبت البذور الطرية ب�رشعة ولكن بن�شبة قليلة، اأما البذور اجلافة فتدخل طور 
ال�شكون، وعندها حتتاج ملعاملة خا�شة متتد لثالثة اأ�شهر بني التربيد والنقع يف املاء. تزرع البذور على عمق 1 �شم. 
يبداأ النبات باإعطاء الرباعم الزهرية يف العام الرابع للزراعة. توؤخذ العقل ال�شاقية يف نهاية ال�شتاء وبداية الربيع 
10-15 ثانية. تعترب طريقة  2 - 2.5 م بعد معاملة هرمونية ملدة  8 �شم وُتزرع على م�شافة من   1 �شم وطول  بقطر 
الإكثار بالعقل �رشيعة وت�شمح باحل�شول على الرباعم الزهرية يف ال�شنة الأوىل للت�شتيل. يزهر النبات منذ العام 
الأول للزراعة بطريقة العقل. جتمع الرباعم الزهرية يدويًا يف ال�شباح الباكر، وتكرر عملية اجلمع مرة كل 9 - 12 

يومًا. يعطي النبات بعمر 3 �شنوات 1 - 3 كغ من الرباعم الزهرية.
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus.

.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: �رشابة الراعي، كي�ض الراعي. 

Eng. Shepherd’s burse ، Fr. Bourse à Pasteur :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأجرد اأو قليل الأوبار، طوله 10 - 50 �شم. ال�شاق منت�شبة، ب�شيطة اأو متفرعة من الأ�شفل. الأوراق ال�شفلية 
2 - 16 �شم، ت�شكل وريدة قاعدية، رحمية مقلوبة، ت�شتدق تدريجيًا لت�شكل معالق الورقة، تامة اأو م�شننة اأو مف�ش�شة 
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احلافة، الأوراق العلوية 1 - 7 �شم، خطية 
- م�شتطيلة، لطئة، حتيط قاعدة ن�شلها 

بال�شاق جزئيًا، حافتها م�شننة اأو تامة. 
الأزه��ار �شغرية )2 - 4 مم(، جتتمع يف 
نورات عنقودية انتهائية كثيفة الأزهار. 
الكاأ�ض 4 �شبالت حرة. التويج 4 بتالت 
بي�شاء. املذكر 6 اأ�شدية بطولني خمتلفني 
)2 + 4(. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض 
مق�شومة  واح����دة  م��ن ح��ج��رية  م��وؤل��ف 
حجرتني.  اىل  ك���اذب  ح��اج��ز  ب��و���ش��اط��ة 
�شماريخها  متطاولة،  الثمرية  ال��ن��ورة 
منب�شطة )�شبه اأفقية التو�شع(، نحيلة-
مثلثية  مم،   8  -  4 اخل��ري��دل��ة  خ��ي��ط��ي��ة. 
البذور  )قلبية(.  القمة  مثلومة  ال�شكل، 

ي�شل عددها حتى 12 يف كل حجرية. 
اإىل  الأول/دي�شمرب  كانون  من  الإزه��ار 

ني�شان/اإبريل .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

نبات �شبه عاملي النت�شار.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من الالتينية capsa اأو capsula وتعني علبة اأو كي�ض اإملاعًا اإىل الت�شابه الظاهر بني قرونها 
القلبية ال�شكل والأكيا�ض اجللدية التي كان يحملها الرعاة فيما م�شى. 

 "Mother’s heart " ُيعد كي�ض الراعي ع�شبة طبّية لها مكانتها يف العرفني ال�رشقي والغربي، تدل الت�شمية النكليزية
اأو قلوب الأمهات على ا�شتعمالها لعالج الأمرا�ض الن�شائية وهي معروفة كقاب�ض لالأن�شجة بالدرجة الأوىل ولذلك 

�شميت بع�شبة اجلراح. 
ا�شُتعملت بذور النبات يف ال�شني منذ فرتة طويلة لتح�شني الب�رش ويقول نيقول�ض كليرب عام 1653 "يتمتع القليل من 

النباتات مبزايا تفوق تلك التي تنعم بها هذه النبتة ومع ذلك فهي مهملة متامًا".
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية والبذور. 
املكونات الكيميائية :

حتوي الأجزاء الهوائية مركبات ا�شرتويدية قلبية ميكن اأن توجد يف البذور.
. rutin  روتني ، luteolin-7-rutinoside  فالفونوئيديات منها : لوتيولني  - 7 - روتينوزيد

جليكوزيدات ال�شنجرين: methyl sulfinyl nonyl glucosinolate وغريها.
مركبات اأمينية منها: كولني cholin، اأ�شيتيل كولني acetylcholin، تريامني tyramine، بور�شني bursin، هي�شتامني.  

حم�ض القهوة وم�شتقاته منها: chlorogenic acid. اأمالح بوتا�شيوم .
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُيوؤثر النبات مبا يحويه من فالفونوئيدات وتريامني اإيجابيًا يف انقبا�ض وميقاتية ع�شلة القلب والأوعية )حت�شني 
الدورة الدموية(، ُي�شتعمل يف عالج الرعاف )نزف الأنف( واجلروح واحلروق ومتالزمة ما قبل الطمث، احّلد من 

زيادة الطمث، وقف نزيف الرحم، كما اأنه ُمدّر للبول بفعل اأمالح البوتا�شيوم. 
تدخل مركباته يف تركيب اأدوية الدوايل والبوا�شري وعالج احلروق ولأم اجلروح اخلارجية.

ُين�شح با�شتعماله يف خف�ض ال�شغط وت�رشيع الولدة )يزيد من تقل�شات الرحم(. 
ُتعد املركبات الفالفونوئيدية املوجودة يف النبات مطّهرة وم�ّشادة جرثوميًا وفّعالة يف عالج التهاب املثانة. 

الكبد  اأنزميات  ين�شط   ،hypercholesterolemia الكول�شتريولية  الزهمية  الأكيا�ض  عالج  يف  تاأثريه  الدرا�شات  اأثبتت 
)جتارب على النماذج احليوانية(.

ُي�شتخدم يف الطب ال�شيني لعالج اأمرا�ض العني مبا يف ذلك اجللوكوما )مياه زرقاء(، كما ُيعّد من الأنواع امل�شادة 
لالأك�شدة. ُيذكر اأن النبات الأخ�رش اأكرث فاعلية من املجفف، وميكن اأن ي�شتعمل على �شكل �شبغة  اأو حملول اأو 

مغلي كال�شاي. 
التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال :

يجب عدم ا�شتعماله مع م�شادات التخرث )ال�شبريين والكومارين(، ومدّرات البول واملهدئات.
تظهر عالمات اخلفقان وعدم انتظام �رشبات القلب، و�ُشعوبة يف التنف�ض وال�شلل يف الع�شالت عند تناول جرعات 

زائدة، كما اأن مكّونات بذوره ت�شبب تهيج اجللد.
لُين�شح با�شتعماله اأثناء احلمل لتاأثريه القاب�ض للرحم، كما ُيو�شى بعدم ا�شتخدامه يف حالت ق�شور الغدة الدرقية 

)كبقية اأفراد العائلة ال�شليبية( وكذلك يف حالت اأمرا�ض القلب املختلفة.
البيئة:

ينمو النبات يف املروج والب�شاتني وعلى جوانب الطرق واحلقول املرتوكة والردميات. ينمو يف اأغلب اأنواع الرتب 
حتى الفقرية  منها، ولكن يف هذه احلالة  ل يتعدى ارتفاعه عدة �شنتيمرتات قبل اأن ُيزهر وتنترث بذوره، يف حني ميكن 

اأن ي�شل طوله حتى 60 �شم يف الرتب اخل�شبة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ل ف�شل الربيع كموعد منا�شب  يتكاثر بالبذور )�رشيعة الإنبات( والتي ميكن زراعتها يف اأي وقت من ال�شنة، ويف�شَّ
لنرثها يف م�شاكب اأو خطوط �شطحّية مع توفر رطوبة معتدلة يف الرتبة مع النتباه اإىل عدم ت�رشب بذورها ب�شكل 

ع�شوائي اىل حقول املحا�شيل واخل�رشوات. 
يق�ّض النبات كاماًل عند الإزهار وبداية تكون الثمار ويجّفف يف الظّل ويف الهواء الطلق على اأن ل يتعر�ض لأ�شعة 

ال�شم�ض.
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Cleome droserifolia (Forssk.) Del.

  
.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية

الأ�صماء املتداولة: امل�شطه، ال�شموة، ريح الربد، عفني، قرن الغزال، اأبو طربو�ض.
Eng. Cleome herb.  Fr.Cléome :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شكلها  الو�شادة يف  ت�شبه  جنبة �شغرية، 
ال���ع���ام، خ�������رشاء – م�����ش��ف��رة، واف����رة 
ومتداخلة،  ب��ك��رثة  م��ت��ف��رع��ة  الأوراق، 
ب�شيطة،  الأوراق  �شم.   50  -  25 طولها 
طويلة املعالق، مدورة اإىل كلوية اأو �شبه 
قلبية ال�شكل، ثالثية الأع�شاب، يك�شوها 
غدية  واأوب�����ار  ق�����ش��رية  ب�شيطة  اأوب�����ار 

طويلة، قطرها 0.5-1.5 �شم.
الأزهار مفردة يف اآباط الأوراق العلوية، 
ازدواجية  اإىل  متيل  ال�����ش��م��راخ،  طويلة 
ال�شبالت  - 1.2 �شم.   1 التناظر، عر�شها 
حممرة   ،4 البتالت  م�شتطيلة.  غدية،   ،4

قاعدتها،  يف  ثخينة  حر�شفية  �شبه  زائدة  حتمل  �شفراء،   -
القلم.  م��ن  اأق�����رش   ،  4 الأ���ش��دي��ة  قمتها.  يف  غدية   - مهدبة 
املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض وحيد احلجرية، �شبه لطئ، 
م�شتطيل اأو اإهليلجي، غدّي. الثمرة عليبة، حاملها ُمنت�شب 
1 - 1.5 �شم. البذور م�شغوطة،  ُمنب�شط، غدية، طولها  اأو 

كلوية - مدورة، جرداء. 
الإزهار  من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشق �شوداين وينت�رش يف م�رش وليبيا والعربية ال�شعودية 

وفل�شطني واإثيوبيا.
التاريخ والرتاث:

يعتقد اأن ا�شم اجلن�ض Cleome من اليونانية Kleio والتي تعني "enclose"  اأي "اأرفق" حيث هذا اجلن�ض ي�شم مايقارب 
150 نوعًا من احلوليات واملعمرات. وال�شم الوا�شف للنوع droserifolia من اليونانية droseros وتعني الندى اأو 

النبات الّندي، وقد تكون ل�شفة الأوبار الغّدية التي تك�شو الأوراق.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية املزهرة )للنبات رائحة مميزة(.



215 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

املكونات الكيميائية:
زيت طّيار كربيتي 0،4 % اأهم مركباته: 

بنزيل اإيزوثيو�شيانات benzylisothiocyanate، كاريوفيلني carotol ،naphthyl-n-propyl ether ،caryophylen  وغريها. 
.glucocapparin جليكوزيدات كربيتية: جلوكوكابارين

 . artemitin، quercetin، rhamnosidem،isorharmnetin، kaempferol :فالفونوئيدات 0،3 % اأهمها
مركبات �ش���������تريولية:  stigmasterol ، b - sitosterol. مركبات ثالثي������ة الرتبني، كومارين�����ات، قلويدات، وحم�ض  

.docosanioc acid

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
hepatoprotective واملن�ّشط لأنزمياته. يبدي  يتمّتع النبات بخوا�ض خاف�شة لل�شكر، اإ�شافًة لتاأثريه الواقي للكبد 
 .Candida albicans وفطري Staphylococcus aureus، Escherichia coli م�شتخل�ض النبات خوا�ض م�شاد بكتريي

مل�شادات  م�شابهًا  تاأثريًا  الكحويل  املُ�شتخل�ض  يبدي  كما 
الهي�شتامني، كما اأنه خاف�ض �شغط وم�شّكن خفيف ومدّر 

للبول. 
وتن�شيط  اله�شم  ع�رش  حالت  يف  �شعبيًا  النبات  ُي�شتخدم 
ن�شبة  وتخفي�ض  ال�شفراء  اإف��راز  وزي��ادة  الكبد  وظائف 

ال�شكر يف الدم وعالج الربو واأمرا�ض الكلى . 
ُت�شتخدم  العجينة امل�شنوعة من ع�شري الأوراق مو�شعّيًا  
خلوا�شها املطّهرة يف عالج اجلروح  واللتهابات اجللدية.  

ُت�شتخدم البذور كطارد للديدان، وطارد للغازات، من�شطة 
وقاب�شة. 

حماذير ال�صتعمال : 
ت�شّنج  باأعرا�ض  ال�شمّية  اأع��را���ض  تتجلى  �شام،  النبات 
الوعي  عن  الغياب  ثم  تنف�ض،  وا�ّشطراب  وتعّرق  ورع�شة 

فاملوت.
البيئة:  

ينمو النبات يف الوديان املحجرة والرملية وال�شهول.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر النبات بالبذور. نبات غري م�شتزرع لكنه يجمع برّيًا ل�شتعماله.
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Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.  
Sinapis harra Forssk., Pendulina fontanesii Willk., Pendulina harra (Forsskål) Willk.
Pendulina hispida Willk.

.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae  الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: خو�شيان، احلارة.

Eng. Stink-weed ، Fr. Diplotaxis :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
قا�شية،  اأوب���ار  يك�شوه  معمر،  اأو  احل��ول  ثنائي  ع�شب 
واأحيانًا �شبه اأجرد، طوله 20 - 70 �شم. ال�شوق متخ�ّشبة 
قاعدية،  معظمها  ب�شيطة،  الأوراق  ومتفرعة.  القاعدة 
م�شتطيلة،  اأو  مقلوبة  بي�شوية  �شم،   14  -  3 اأب��ع��اده��ا 
ت�شتدق تدريجيًا اإىل معالق، م�شننة اأو مف�ّش�شة واأحيانًا 

تامة احلافة، اأما الأوراق ال�شاقية فهي رحمية. 
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النورة عنقودية مرتاخية، ت�شم من 20 - 70 زهرة. الأزهار طولها نحو 
1�شم، �شفراء، �شمراخها م�شاٍو لطول الزهرة اأو اأق�رش منها. ال�شبالت 

4، حرة، منت�شبة - منب�شطة، موبرة، طولها 4 - 7 مم. 
بي�شوي مقلوب  - 10 مم، �شفراء، ن�شلها   8 4، حرة، طولها  البتالت 
 )4+2( دوارت��ني  يف  اأ�شدية   6 املذكر  ظفرًا.  لي�شكل  تدريجيًا  ي�شتدق 
وبطولني خمتلفني. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض علوي، يق�شمه حاجز 

كاذب اإىل حجرتني. 
لالأ�شفل،  متدلية  مم،   3  -  2  x  50  -  30 اأبعادها  خطية،  خردلة،  الثمرة 
رجيلية، امل�رشاعان غ�شائيان، م�شّطحان، ملتويان، الراأ�ض ق�شري جدًا، 
املي�شم ثنائي الف�ض. البذور �شغرية جدًا، تتو�شع يف �شفني �شمن كل 

حجرية. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شحراوي - عربي، ينمو يف بالد ال�شام والعراق واإيران و�شمايل و�رشقي اجلزيرة العربية وم�رش وليبيا وتون�ض 

واجلزائر واملغرب. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي من اليونانية diplous وتعني م�شاعف، وtaxis اإ�شارًة اإىل وجود بذرتني يف كّل حجرية. و harra من 
العربية وتعني حاّرة. 

اجلزء امل�صتعمل : الأجزاء الهوائية. 
املكونات الكيميائية: 

جليكوزيدات منها sinigroside يتحلمه باأنزمي املريوزيناز myrosinase حمررًا مركبات كربيتية طيارة نذكر منها:
    hydroxyl 2 - 3 - butenly isothiocyanate  اإ�شافة للمركب غري الطّيار ،isopropyl isothiocyanat ، 3  - butenly isothiocyanat

.B- sitosterol ،stigmasterol :مركبات �شتريولية .palmatic a.،arachidonic acid. :حتوي البذور اأحما�شًا دهنية منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

.nematocidal ُتبدي املركبات الكربيتية وم�شتقاتها خوا�ض م�شادة للبكترييا والفطور والديدان
ُتظهر الأحما�ض الدهنية يف البذور فّعالية عالية للّحد من منو البكترييا والفطور. 

ُي�شتعمل مغلي النبات يف الطب ال�شعبي يف حالت الإم�شاك.
حماذير ال�صتعمال : 

مر على الأغ�شية املخاطية. ملُ�شتخل�ض النبات تاأثري خُمر�ض وحُمّ
البيئة:

ينت�رش يف املناطق ال�شهبية اجلافة و�شديدة اجلفاف على الرتب اجلب�شية املحجرة والرتب اخلفيفة املنقولة. وهو من 
الأنواع الّدالة على الرعي اجلائر.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يتكاثر النبات بالبذور، وقّلما يتم ا�شتزراعه. احلرارة املثلى لإنبات البذور 15مo وتنخف�ض ن�شبة الإنبات بالبتعاد 
عن هذه الدرجة �شعودًا اأو هبوطًا، ُيالحظ اأن اأعلى ن�شبة لإنبات البذور تتم يف و�شٍط خاٍل متامًا من الأمالح وترتافق 

زيادة ن�شبة كلوريد ال�شوديوم بانخفا�ض ن�شبة الإنبات تدريجيًا.
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Eruca vesicaria (L.) Cav. 
Brassica vesicaria L., Eruca sativa subsp. vesicaria (L.) Jahandiez& Maire
Velleruca longistyla Pomel.

  .)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: جرجري احلقل.

Eng. Garden Rocket ،  Fr. Roquette de jardins :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، طوله 20 - 90 �شم، وحيد ال�شاق عادًة، تك�شوه اأوبار هلب بدرجات متفاوتة. الأوراق القاعدية على �شكل 
وريدة، معالقية، مف�ّش�شة والف�ض النتهائي اأكرب حجمًا. الأوراق ال�شاقية لطئة والعلوية اأ�شغر، وجميعها لها 
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قوام حلمي اإىل حد ما. النورة عنقودية، عدمية 
الأوراق، مرتا�ّش����ة  بدرجات متفاوتة، ولكنها 

غري م�شطية. 
بعد  يتطاول  ثم  ال�شمراخ،  ق�شرية  الأزه���ار 
���ش��ب��الت، حرة،   4 ال��ك��اأ���ض  ال��ث��م��رة.  ذل���ك يف 
4 بتالت،  7 - 11 مم، منت�شبة. التويج  طولها 
حرة، طولها من 15 - 22 مم، بي�شاء م�شفرة 
ن�شل وظفر.  تتاألف من  بالبنف�شجي  ومعرقة 
املذكر 6 اأ�شدية يف حميطني )2 + 4( وبطولني 
املبي�ض  ال��ك��راب��ل،  ث��ن��ائ��ي  امل��اأن��ث  خمتلفني. 
علوي، وحيد احلجرية ينق�شم لحقًا بو�شاطة 

حاجز كاذب اإىل حجريتني. 
الثمرة خردلة، منت�شبة، منتفخة، تنطبق على 
�شبه  اإىل  م�شتطيلة  متفاوتة،  بدرجات  ال�شاق 
�شبه  اإىل  دائ���ري  مقطعها  ال�شكل،  اهليلجية 
م�شغوط  مبنقار  فجاأة  قمتها  تنتهي  مربع، 
ب�شدة �شيفي ال�شكل. امل�رشاع له قوام جلدي، 

مدور القمة �شبه زورقي. 
بنية،  م�شغوطة،  �شفني،  يف  تتو�شع  البذور 

�شطحها �شبكي. 
الإزه������ار م��ن ك��ان��ون الأول/دي�������ش���م���رب  اإىل  

حزيران/يونيو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

اإيراين- توراين، ينت�رش يف �شورية  متو�شطي، 
الكثري  يف  ويزرع  ولبنان،  والأردن  وفل�شطني 

من بلدان العامل. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذا النوع. 
والأمرا�ض  احل��روق  ولعالج  للبول  وم��دّر  لل�شهية  كفاحت  وا�شتعملوه  القدم  منذ  اجلرجري  فوائد  العرب  َع��ِرف 

اجللدية.
اجلزء امل�صتعمل : البذور، الأوراق.

املكونات الكيميائية :
اأنزمي املريوزين واملاء منتجًا  glucoerucin  يتحلمه بوجود  الغلوكورو�شني  البذور على جليكوزيد كربيتي  حتوي 

زيتًا طيارًا كربيتيًا ذا رائحة قوية )خمر�ض لالأغ�شية التنف�شية(. 
 .C زيت دهني 2.5 %، مركبات �شيللوزية، ن�شبة عالية من فيتامني

حتتوي الأوراق على جليكوزيد كربيتي م�شابه للموجود يف البذور. 
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
يتمّتع م�شحوق البذور بخوا�ض م�شاّد لالأك�شدة  وم�شاّد للبكترييا. 

كما  وامل��درة،  لل�شكر  واملخف�شة  والها�شمة  للبلغم  والطاردة  لل�شهية  الفاحتة  خلوا�شها  �شعبيًا  الأوراق  ُت�شتعمل 
ُي�شتخدم لعالج داء الإ�شقربوط.

ُي�شتعمل مو�شعيًا كمّحمر جلدي، ُي�شّجع على منو ال�شعر وُيفيد يف عالج احلروق .
ال�صتعمالت الغذائية:

الزيت  البذور بعد نزع  ُتفيد بقايا  اللفت،  ُي�شتعمل كبديل لزيت بذور  البذور زيٌت قابٌل لال�شتهالك،  ُي�شتخرج من 
الطّيار والدهني منها يف �شناعة اخلردل املعروف برائحته احلادة. 

ت�شتعمل الأزهار والأوراق الغ�شة كتابل يف عمل ال�شلطات.
حماذير ال�صتعمال: 

ينبغي النتباه خلوا�شه املخر�شة لالأغ�شية التنف�شية.
البيئة:

ينمو اجلرجري برّيًا يف الأرا�شي الزراعية واحلقول وعلى �شفاف ال�شواقي وجداول املاء النظيفة يف املناطق اجلاّفة 
و�شبه اجلاّفة ذات احلرارة املعتدلة. 

 .oعلمًا انه يتحمل انخفا�ض احلرارة حتى - 4 م oترتاوح درجات احلرارة املنا�شبة للنمو اخل�رشي بني 20 و27 م
يحتاج اجلرجري لإ�شاءة كاملة يف مراحل النمو الأوىل يف حني اأنه يحتاج لتظليل ن�شبي يف �شاعات منت�شف النهار 

عند زراعته يف ف�شل ال�شيف احلار. 
قدرة النبات على حتّمل اجلفاف �شعيفة اإذ يتطلب الرّي بانتظام ومبياه نظيفة. ُيزرع يف جميع اأنواع الرتب حتى 

الفقرية منها وُيعطي اإنتاجًا جيدًا يف الرتب متو�شطة اخل�شوبة. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر بالبذور التي تزرع يف بداية الربيع اأو يف اخلريف يف �شفوف اأو �شطور �شمن اأحوا�ض،  وُيف�شل تغطيتها بعد 
الزراعة مبا�رشًة بطبقة رقيقة من الرتبة املنّخولة، وُتروى مبا�رشة وي�شتمر الرّي بعد الإنبات مبّعدل مرة كل 10 
اأيام. تبداأ البذور بالإنبات عند درجة حرارة 3 - 4 مoويكون اإنباتها بطيئًا عند هذه الدرجة لكنه يت�شارع عند درجة 

18 - 20  مo ويكتمل خالل 5 - 6  اأيام. 

يحتاج النبات للت�شميد )الع�شوي والآزوتي ب�شكل خا�ض( والعزق والتع�شيب.
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Lepidium sativum L.  
.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية

الأ�صماء املتداولة: ُحْرف ، ر�شاد ، قرنو�ض.
 Eng. Garden cress , Fr.Resson olenoise :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ال�شاق  ���ش��م.   60  -  25 ط��ول��ه  اأج����رد،  ح���ويل،  ع�شب 
منت�شبة، متفرعة. الأوراق ال�شفلية معالقية، مق�ّشمة 
منتظمة،  غ��ري  ف�شو�ض  اإىل  م��رت��ني  اأو  م��رة  ري�شيًا 
الأوراق ال�شاقية ق�شرية املعالق اأو لطئة، العليا تاّمة، 
التو�شع.  وانتهائّية  اإبطية  عنقودية،  النورة  خّطية. 
طولها  الكاأ�ض  بي�شاء.  مم،   2 نحو  �شغرية  الأزه���ار 
ن�����ش��ف ط���ول ال��ب��ت��الت، زغ��ب��ة. ال�����ش��م��راخ الثمري 

منت�شب، اأق�رش من الثمرة.
الثمرة خريدلة، اأبعادها 4 - 6×3 - 5 مم، اإهليلجية اإىل 

مدّورة، جرداء، امل�رشاعان جمنحان ب�شكل وا�شح، اجلناح يت�شع باجتاه القمة لي�شكل جيبًا �شيقًا اأق�رش من القلم 
قلياًل اأو م�شاٍو له. هناك بذرة واحدة يف كل حجرية. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل  اأيار/مايو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
متعدد الأقاليم يف املناطق املعتدلة و�شبه املدارية. انت�رش يف كثري من 

مناطق العامل ويزرع على نطاق وا�شع. 
التاريخ والرتاث:

وتعني   lepis اليونانية  للكلمة  ت�شغري  ه��و  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
حر�شفة، اإملاعًا اإىل �شكل امل�شاريع، وهو ال�شم القدمي لهذه الأنواع، 

وال�شم الوا�شف للنوع sativum يعني مزروع. 
ا�شُتخدم الر�شاد منذ زمن بعيد كفاحت لل�شهية وها�شم، ذكره الأنطاكي 
اأن احُلرف الأجود  البيطار، ذكر ابن �شينا عن دي�شقوريدو�ض  وابن 

هو البابلي الأحمر، وقّوته �شبيهة بقوة اخلردل وبذر الفجل.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية الغ�شة اأو املجففة، وجتمع خالل ف�شل الإزهار اأو 
بعده بقليل.

املكونات الكيميائية:
اأهمها:   gucosinolate ال��غ��ل��وك��وزي��ن��ولت  الغ�شة  الأوراق  حت��وي 
الغلوكوتروبيولني glucotropaeolin ينتج عنه عند هر�ض النبات مرّكب 
اخلردل(   زيت  )بنزيل   benzyl isothiocyanate اإيزوثيو�شيانات  بنزيل 

البنزاألدهيد   ،3 - phenyl propionitrile بروبيونرتيل  فينيل   -  3 �ش����يانيد،  )البنزيل  هي  التلقائي  حتلله  ومنتجات 
benzaldehyde(. كما حتوي حم�ض الأ�شكوربيك )فيتامني C  37 %(. ومعادن احلديد والفو�شفور واملنغنيز واليود 

والكال�شيوم والزرنيخ والبوتا�شيوم.
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.glucotropaeolin حتتوي البذور على: الغلوكوزينولت )3.5 - 5.3 %(: الغلوكوتروبايولني
.cucurbitacins :)الكوكوربيتا�شيانات )مركبات ثالثية الرتبني

.)cardenolides شتريوئيدات قلبية )كاردينولت�
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

الفئران  اأُثبت يف جتارب على  النبات امل�شتعمل(. كما  للبكترييا )تتوقف على عمر  النبات بخوا�ض م�شاّدة  يتمّتع 
 .Columbia SH مفعوله امل�شاد للفريو�شات حني ُدر�ض تاأثريه �شد فريو�ض التهاب الدماغ

ُت�شتخدم الع�شبة �شعبيًا، خلوا�شها الفاحتة لل�شهية ، الها�شمة  ويف حال عوز الفيتامني C، وطرد الطفيليات املعوية 
وعالج ال�شعال والر�شح واأمرا�ض ال�شدر  ومدّرة للبول.

ُي�شتعمل مغلي البذور ملعاجلة الإ�شهال والأمرا�ض اجللدية. 
ُي�شتعمل ع�شري الأوراق مو�شعيًا لتقوية وتن�شيط  ب�شيالت ال�شعر ووقف ت�شاقطه.

ُت�شتعمل عجينة الأوراق على �شكل كّمادات لعالج اللتهابات اجللدية والتقّرحات واخلّراجات والأكزميا ومعاجلة 
البقع والكلف يف الوجه، البوا�شري.

حماذير ال�صتعمال : 
يجب اأن ُيوؤخذ النبات على �شكل ع�شبة غ�ّشة يف امل�شتح�رشات الفموية.

ينبغي عدم ا�شتعمال الر�شاد من قبل امل�شابني باحل�شا�شية يف املعدة وع�رش اله�شم  و�شعف املجاري البولية. ميكن 
اأن ت�شبب اجلرعات الكبرية من زيت اخلردل ظهور بثور جلدية وتنخر.

قد ُي�شاء ا�شتعماله كُمجه�ض لأن ال�شتعمال الداخلي لزيت اخلردل ي�شّبب فقر دم حاّد. 
البيئة:

ينمو الر�شاد برّيًا يف الأرا�شي البور واأطراف احلقول املزروعة و�شفاف ال�شواقي والأرا�شي الرطبة. ينجح يف 
اأغلب الرتب، ويتطّلب تربًا رطبًة مظللًة جزئيًا خالل ال�شيف لتجنب الإزهار ال�رشيع . 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور والت�شتيل. يتم حت�شري الرتبة للزراعة وُتق�ّشم الأر�ض اإىل م�شاكب اأو خطوط. تنرث البذور على �شطح 

الرتبة، ول تغطى بالرتاب بل ت�شغط بقطعة خ�شب ثم تروى ب�شكل معتدل. 
تتم الزراعة يف بداية الربيع، وميكن اأن تتم على دفعات مبعدل مّرة كل اأ�شبوعني اأو3 اأ�شابيع، وبحيث تكون البذرة 

الأخرية يف نهاية حزيران/يونيو، تنبت البذور خالل اأقل من اأ�شبوع. 
ينمو النبات ب�رشعة ويبداأ احل�ض بعد بذر البذور بحوايل 2 - 3 اأ�شبوع. يتم احل�ض على ارتفاع 6 - 8 �شم.
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Nasturtium officinale  R.Br.
Sisymbrium naslurtium-aqualicum L., Rorippa naslurtium-aquaticum (L.) Hay

.)Cruciferae ال�شليبية( Brassicaceae الف�صيلة: امللفوفية
الأ�صماء املتداولة: اجلرجري، قّرة العني، ُحْرف ، كّبو�شني، طرطور البا�شا.

 Eng. Water cress ،  Fr. Cresson de fontaine :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شم.   70  -  15 طوله  اأج��رد  معمر،  ع�شب 
الأر�ض  تفرت�ض  زاوّي��ة،  جموفة،  ال�شاق 

وتولد جذورًا عار�شة. 
تتاألف  ِوْت��ري��ة  ري�شية  مركبة  الأوراق 
طولها  الوريقات،  من  اأ�شفاع   7  -  3 من 
- 18 �شم، الوريقات اجلانبية بي�شوية   4

مدورة  النتهائية  والوريقة  اإهليلجية  اأو 
م�شننة،   - متموجة  وجميعها  بي�شوية   -
عنقودية.  النورة  وثخني.  حلمي  املعالق 

ال�شبالت 4، خطية، طولها نحو 2 مم. 
البتالت 4، طولها �شعفا طول ال�شبالت، بي�شاء. الثمرة خردلة، م�شتطيلة - خطية، مقو�شة غالبًا، طولها 1 - 3 �شم 
تكون  بينما  املتو�شط،  الع�شب  عليه بو�شوح  امل�رشاع يرى  قلياًل،  اأو متدلية  اأفقية  - 2 مم، حواملها   1 وعر�شها 

الأع�شاب اجلانبية غري وا�شحة. البذور بي�شوية، بنية، منقرة، تتو�شع يف �شفني �شمن كل حجرية. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل  اأيلول/�شبتمرب .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينمو يف اأوروبا ودول حو�ض املتو�شط وغربي اآ�شيا، اأ�شبح عاملي النت�شار.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من الالتينية nasus اأي اأنف، و torque وتعني اأنا اأْفُتل، اإ�شارًة اإىل الطعم احلريف لهذا النوع 

والرائحة القوية لأزهاره. 
كان ي�شمى �شحة اجل�شم نظرًا خل�شائ�شه  املقوية والفاحتة لل�شهية وكم�شاد لفقر الدم وداء الإ�شقربوط. 

اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية املزهرة الغ�شة.
املكونات الكيميائية: 

يحوي النبات املزهر جليكوزيدات كربيتية thioglucosides )0،9 % من الوزن الرطب( اأهمها:
غلوكونا�ش���تارين gluconasturtiin يتفكك باحللماأة الأنزميية معطيًا مركبًا كربيتيًا طّيارًا لذع الطعم )زيت اخلردل، 
لل�رشطانات،  م�شادًا  مركبًا  وُيعد   phenyl ethyl isothiocyanate اإيزوثيو�ش���يانات  اإيتيل  فينيل   ،)mustard oil

PEITC) anticarcinogenic agents(، كما يحوي  glucotropaeolin وغريه من املركبات الكربيتية.

فالفونوئيدات flavonoids، اأمالح معدنية وخا�شة احلديد والكال�شيوم واملغنزيوم والزنك ، العديد من الفيتامينات 
اأمينية وخا�شة )اللي�شني  اأحما�ض   ،% 1،5 2 %، بروتينات  B 9. �شكاكر   ،A الفيتامني  C وب��داءًة  الهامة وخا�شة 

Lysine (، دهون 0،3 % واألياف 2 %.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :  
واملقبالت  للماأكولت  ُي�شاف  العالجية.  يفقد خوا�شه  املجفف  النبات  لأن  الغ�ّض حديث اجلمع،  النبات  ُي�شتخدم 
واأنواع ال�شلطة على �شكل اأوراق طازجة خ�رشاء كونها فاحتة لل�شهية وها�شمة. للنبات �شفة ال�شتخدام  اخلارجي  

والداخلي  ح�شب  نوع  املر�ض  والعالج.  ُي�شتخدم يف عالج التهاب الق�شبات وال�شعال.
الإ�شقربوط، والتخل�ض من ح�شى  الدم وعالج  الغني باحلديد والفيتامينات يف حالة فقر  الأوراق  ُي�شتعمل مغلي 

الكلى واحّلد من ا�شطرابات الكبد.
اإزالة  ُي�شتعمل ع�شري الأوراق خلوا�شه املدرة، امل�شادة للبكترييا )التهاب اللثة، ع�شيات ال�شل(، عالج الأورام، 

�شموم اجل�شم، وُي�شتعمل لطرد الديدان والطفيليات الداخلية ، ُيخفِّ�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم. 
ُي�شتعمل مغلي الأوراق مو�شعيًا على �شكل كمادات لعالج القروح اجللدية والروماتيزم والنقر�ض والتهاب املفا�شل، 

وم�شحًا على فروة الراأ�ض لتقوية ب�شيالت ال�شعر واحّلد من ت�شاقطه. 
حماذير ال�صتعمال: 

ُت�شبب اجلرعات العالية من زيت اخلردل اأو من النبات الغ�ّض، تهيجاً لالأغ�شية املخاطية، ل ُي�شتعمل يف حالت قرحة 
املعدة والأمعاء والتهابات الكلى. ل ُيو�شف للحوامل والأطفال.

البيئة:
ينمو اجلرجري على حواف اجلداول وال�شواقي ويف املياه اجلارية قليلة العمق. ومُيكن زراعته يف الرتب الّرطبة اإذا 
قدمت له ظروف اإ�شاءة وحرارة منا�شبة. يتحمل انخفا�ض احلرارة لكنه يف�شل ال�شتاء املعتدل. النبات ح�شا�ض 

للتلوث لذلك فاإنه يحتاج ملياه ذات م�شدر نظيف. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

اأو تطفو فوق املاء ُمعطيًة جذورًا جديدة على عقد الأوراق ما يجعل  نبات �رشيع النمو، تنمو �شوقه على الأر�ض 
النبات �شهل الإكثار خ�رشّيًا. 

مُيكن اإكثاره بالبذور اأي�شًا بالقرب من البحريات واملجمعات املائية. جتمع النباتات بعد 40 - 45 يومًا من الزراعة .
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Boswellia sacra Flueck.  
Boswellia carteri Birdwood
 

Burseraceae الف�صيلة: البخورية
الأ�صماء املتداولة: اللبان، الكندر، ب�شتج ، مدحرج. 

Eng.Oliban، Olibanum، Fr. Arbre à encens  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة �شغرية، مت�شاقطة الأوراق، طولها 2 - 8 م، متلك 
جذعًا واح��دًا اأو اأك��رث، الأف��رع كثيفة الأوب���ار. يالحظ 
لدى الأ�شجار التي تنمو ب�شكل اإفرادي على املنحدرات 
�شديدة النحدار اأن قاعدة اجلذع تنمو على �شكل و�شادة 
الثبات لل�شجرة.  اإىل ال�شخور  وتوؤمن بع�ض  تلت�شق 
مركبة  الأوراق  ب�شهولة.  تتق�رش  ورقية  بنية  الق�رشة 
نهايات  يف  باقات  يف  جتتمع  متناوبة،  ِوْت��ري��ة،  ري�شية 
الأفرع. الوريقات متناوبة، لطئة، عددها 6 - 8 اأ�شفاع، 
م�شتطيلة، عرفية - متموجة احلافة، طولها  15 - 40 مم 
وعر�شها 8 - 20  مم. الأزهار �شغرية، بي�شاء م�شفرة، 
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جتتمع يف نورات عنقودية يف اآباط الأوراق يبلغ طولها نحو 10 �شم. الكاأ�ض موؤلفة من 5 اأ�شنان، طولها نحو 2 مم. التويج 
5 بتالت، طولها 3 - 4 مم. املذكر 10 اأ�شدية. يحاط املبي�ض بقر�ض حلمي. 

الثمرة عليبة، بي�شوية مقلوبة، طولها نحو 1 �شم، لها 3 - 5  زوايا اأو اأجنحة يف املقطع، وتتفتح اإىل 3 - 5 اأق�شومات ي�شم 
كل منها بذرة واحدة. 

الإزهار من اأيلول/�شبتمرب اإىل ت�رشين الثاين/نوفمرب .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ال�رشقي  ال�شمايل  ال�شاحل  امتداد  وعلى  خا�ض(،  ب�شكل  عمان  و�شلطنة  )اليمن  العربية  اجلزيرة  �ش�����به  جنوبي 
لل�شومال ويف الهند.

التاريخ والرتاث:
ويعني   crum  cra الالتينية  من   sacra النوع  وا�شم  بوزويل،  جون  ا�شم  من   Boswellia للجن�ض  العلمي  اأتىالإ�شم 

الطاهر اأو املقد�ض. 
ُيطلق عليها ا�شم ال�شجرة املقد�شة ملا لها من ا�شتخدامات دينية، ورد ذكرها يف الإجنيل، وُيعتقد اأن ا�شم اللبان جاء 
كاللبان مُي�شغ  ال�شجر  اأحيانا، وهو �رشب من �شمغ  املّر  بالعلك  ُي�شمى  ما  اأو  ال�شجرة(  اللنب )لنب  ا�شتقاقًا من 

وُي�شتخدم اأحيانًا كبخور نظرًا لرائحته الزكية.
ُعرف اّللبان منذ ع�شور ما قبل امليالد،  كانت اجلزيرة العربية ُتعّد يف �شالف الأزمان امل�شدر الوحيد لّلبان، واعتمدت 
على جتارته ح�شارات قدمية مثل ح�شارات اليمن القدمية والأنباط، ويعتقد اأن مركز جتارة اّللبان كانت مدينة ارم 
ذات العماد “املفقودة” جنوبي �شبه اجلزيرة العربية . ارتبطت جتارة اّللبان بطريق البخور وهو طريق جتاري يربط 
الهند باجلزيرة العربية وم�رش. وكان يكتنف ال�شجالت القدمية املهتمة بجمعه والتجارة به الكثري من الأ�شاطري، 
كما ارتبط ا�شتخدامه بالكثري من الطقو�ض الدينية والأدوية لدى الكثري من ال�شعوب كامل�رشيني القدماء. ا�شتخدم 
الأطباء الإغريق والرومان اّللبان ملعاجلة عدد كبري من الأمرا�ض، وقد كانت اأ�شعار اّللبان يف اأ�شواق المرباطورية 
الرومانية ت�شاوي اأحيانًا اأ�شعار الذهب. وُذكرت الطرق العالجية التي تعتمد على اّللبان يف كتب الطّب ال�رشياين 
الهندية  الطبية  املخطوطات  ويف  الو�شطى  القرون  يف  امل�شلمون  الأطباء  عليها  اعتمد  التي  الطّبية  الن�شو�ض  ويف 

وال�شينية.
ُيطلق البع�ض خطاأً اأ�شماء لبان ذكر ولبان اأنثى على النبات، وهي اأ�شماء غري علمية حيث اأن اأزهار �شجرة اللبان 

حتمل اأع�شاء التاأنيث والتذكري معًا )خنثى(.
اجلزء امل�صتعمل: 

اللبان، وهو �شمغ راتنجي يفرزه حلاء �شيقان ال�شجرة بعد ّحزها، له رائحة وطعم مرٌّ ممّيز، ُي�شنف اللبان ح�شب 
اللون والنقاوة ووقت اجلمع واملكان الذي تنمو فيه �شجرة اللبان، وكلما كانت ال�شجرة بعيدة عن منطقة �شقوط 
الأمطار كان اإنتاجها من حيث الكّم والنوع اأف�شل. ُيعد اللبان ذو اللون الأبي�ض امل�شوب بزرقة  واخلايل من ال�شوائب 

اأجود اأنواع اللبان واأغالها ثمنًا وتقل اجلودة كلما مال لون اللبان اإىل الحمرار اأو كان خمتلطًا ب�شوائب اأخرى. 
املكونات الكيميائية :

  oleo - gum - resin  يتكون اللبان من خليط متجان�ض من راتنج و�شمغ وزيٍت طّيار
60 % راتنجات قابلة للذوبان يف املاء )يكون الراتنج على هيئة �شائل لبني قبل اأن يت�شلب مبالم�شته الهواء(.

25 %  �شمغ يت�شمن حم�ض البوزويليك  boswellic acids )يتمتع بخوا�ض م�شادة للميكروبات(

10 - 15 % زيت طّيار، اأهم مركباته : 

 % 4  ،sabinen �شابينني   % 4  ،Limonene ليمونني   % 20  ،alpha-pinen بينني  األفا   % 50 الرتبني:  اأحادية  مركبات 
مري�شني myrcèn، فيالندرين phellandren وغريها. 
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يتّميز اّللبان العماين باحتوائه على ن�شبة عالية من الزيت الطيار ت�شل اإىل 15 %، اإ�شافًة اإىل ن�شبٍة عاليٍة من ال�شمغ، 
كما يتمّيز بعدم وجود مركب اين�شين�شول incensole يف الزيت الطّيار. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمتع حم�ض البوزويليك  بتاأثري فعال يف عالج الربو، الروماتيزم والتهاب املفا�شل، تخفي�ض ن�شبة دهون الدم، 
اأنه م�شكن لالأمل ويقوي  leukemie(، كما تبني  الدم  ابي�شا�ض  اأو  الدم )اللوكيميا  اأنواع �رشطان  احلد من بع�ض 
اجلهاز املناعي للج�شم  وُيعّزز ن�شاط الكبد، م�شاد التهاب نافع يف عالج ال�شعال والتهاب ال�شعب الهوائية واجليوب 

الأنفية، كما ُي�شتخدم يف عالج التهاب غ�شاء القولون املخاطي القرحي والتهاب العيون واللثة. 
لعالج  مو�شعّية  م�ّشاجات  �شكل  على  بنجاح  وي�شتعمل  التنف�شي،  للجهاز  مطّهرة  بخوا�ض  الطيار  الزيت  يتمتع 

الروماتيزم واملفا�شل واجلروح اخلارجية.
ُي�شتخدم اللبان �شعبّيًا، لإزالة البلغم )مق�شع( وت�شكن اآلم البطن وال�شدر والتهاب العيون. كما ُي�شتخدم كم�شاد 

لل�شموم وُي�شاعد على التئام الك�شور على هيئة ل�شقات وم�شمعات.
ا�صتعمالت اأخرى: 

ُي�شتخدم يف املنا�شبات الدينية على �شكل بخور طيب الرائحة. 
تدخل الزيوت الطّيارة املُ�شتخرجة من اللبان يف �شناعة العطور وكرميات العناية بالوجه واجللد اجلاف.

حماذير ال�صتعمال : 
ميكن اأن ُي�شّبب ا�شتعمال اّللبان مو�شعيًا تهيجًا يف اجللد.  

مالحظة: قد ُيغ�ّض اّللبان ب�شمغ ال�شنوبر اأو ال�شمغ العربي .  ومُيكن ك�شف الغ�ض ب�شهولة ذلك اأن ال�شمغ العربي 
ل ي�شتعل بالنار و�شمغ ال�شنوبر يدّخن واّللبان يلتهب.

البيئة:
تنمو �شجرة اللبان ب�شكل مفرد يف الوديان وال�شقوق وامل�شيالت املائية وعلى �شفوح املرتفعات واله�شاب، وعلى 

املنحدرات املنخف�شة يف املناطق اجلافة، نادرًا ما تنمو يف املناطق املرتفعة ذات الرطوبة اجلوية العالية.
اأكرب.  ثباتيًة  ويعطيها  بال�شخور  باللت�شاق  لها  ي�شمح  ما  قاعدة اجلذع  عند  و�شادة  هيئة  الأ�شجار  اأروم��ة  تاأخذ 

تتحمل ال�شجرة اأكرث الظروف البيئية �شعوبًة على املنحدرات ال�شخرية وعلى ارتفاعات ت�شل اإىل 1200م. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر بالبذور. لوحظ اأن ن�شبة اإنبات البذور املاأخوذة من اأ�شجار ُجّرحت ب�شدة لإنتاج اللبان اأقل من ن�شبة اإنبات 
والتي جتّذر  املتخ�شبة  العقل  للتكاثر هي  الأ�شهل  الطريقة  اأن  علمًا  نهائيًا،  اأ�شجار مل جتّرح  املاأخوذة من  البذور 

ب�شهولة اإذا توفر لها ظروف منا�شبة. تبداأ ال�شجرة باإنتاج اللبان بعمر 8 اإىل 10 �شنوات.
يتم احل�شول على الراتنج، من خالل جرح ال�شاق بوا�شطة اأداة حادة ب�شكٍل عموديٍّ وبعر�ض حوايل 10 �شم، وقد 

ي�شتمر اجلمع 3 -  4 اأ�شهر. 
اأن  يختلف منو ال�شجرة وكمية اللبان املنتج ونوعيته باختالف الظروف التي تنمو فيها ال�شجرة ومن املعروف 
اأ�شجار اللبان املوجودة يف الوديان ال�شيقة للمناطق القاحلة التي تقع وراء نطاق تاأثري الأمطار املو�شمية يف منطقة 

ظفار يف �شلطنة ُعمان، تنتج اأفخر اأنواع اللبان.
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Commiphora myrrha (NEES) ENGL.  
Balsamodendrum myrrha Nees (basionym), C. molmol (Engl.) Engl.
C. myrrha var.molmol Engl.

 Burseraceae الف�صيلة: البخورية
الأ�صماء املتداولة: املّر، املّرة ، قفل حب�شي. 

 Eng. Myrrh ، Fr. Myrrhe ، Myrrh Gum :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

جنبة اأو �شجرية، �شائكة، مت�شاقطة الأوراق، طولها  2.5 - 4 م. يتق�رّش القلف على 
�شكل �شفائح ف�شية اإىل بي�شاء اأو رمادية. ُيجنى من قلف الأغ�شان حني جرحها 
�شائل ثخني، اأبي�ض م�شفر اللون، يتحول مبالم�شة الهواء اإىل كتل  كروية ال�شكل 
- 3  وريقات   1 اأحمر بني. الأوراق متناوبة، لطئة، مركبة من  غري �شفافة لونها 
خمتلفة احلجم، الوريقة النتهائية اأكرب حجمًا، تاّمة اأو م�شّننة احلاّفة، الوريقات 

اجلانبية �شغرية عر�شها  2 - 3 مم، بي�شوية، تامة. 
جتتمع الأزهار يف نورات حمدودة النمو حتوي  زهرة اأو زهرتني. الأزهار �شمراخية، 
عر�شها 3 مم. الكاأ�ض طولها 2.5 - 5 مم. البتالت بي�شاء اإىل بنية كامدة اأو اأرجوانية، 

طولها 3 - 4 ملم. املذكر 8 اأ�شدية )4 طويلة و4 ق�شرية(. 
الثمرة نووية، م�شغوطة، بي�شوية اإىل اهليلجية، كليلة اإىل حادة، ثخينة، مل�شاء. 

الإزهار من اآذار/مار�ض  اإىل حزيران/يونيو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

�شواطئ  من  املدارية  اإفريقيا  و�رشقي  العربية  اجلزيرة  �شبه  جنوبي  يف  ينت�رش 
ال�شومال وجيبوتي واأريرتيا واأثيوبيا وال�ّشودان وكينيا.

التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض Commiphora من اليونانية حيث  " kommi " تعني �شمغ اأو راتنج، 
والأوىل  "َبَل�َشان"  اأو  "كميفورة"   )2009( نحال  ذكرها  حامل،  تعني   "phoros"و
ال�شم  اأن  اإىل  البع�ض  وُي�شري  "بل�شان"،   )1982( ال�شهابي  ذكرها  كما  معربة، 

الوا�شف للنوع myrrha من العربية: " مر" .
ُي�شتخرج من النبات راتنج عرف منذ اآلف ال�شنني وا�شُتخدم لعالج اآلم احللق 
اليوناين  الطبيب  و�شفه  للج�شم.  طبيعي  كُمعّطر  دوره   على  ع��الوة  واللثة، 
هيبوقراط 470  - 377 ق.م  باأنه بل�شم للقرحة. وا�شتخدمه الفراعنة يف التحنيط، 
القدمية  العهود  منذ  وُع��رف  املنزل،  ح�رشات  لطرد  قدميًا  م�رش  ن�شاء  وحرقته 
اأخذ مكانة  اآ�شيا بفوائده وا�شتخداماته ملعاجلة اجلروح وغريها، وقد  يف منطقة 
جتارية منذ اأكرث من األف �شنة. ا�شُتخدم املّر يف ال�شني امل�شمى "موياو" منذ العام 

600 ق.م ل�شفاء اجلروح ب�شكل خا�ض.

اجلزء امل�صتعمل : 
جتريحها،  اأو  خد�شها  بعد  النبات  �شيقان  ُتفرزها  امل�شطكى  حبات  اأو  اللبان  ت�شبه  راتنجية  مادة  )�شمغ(.  امل�ّر 
قوامها كثيف، لونها ُبنّي حممر فاحت، رائحتها عطرية مميزة وطعمها لذع وّمر، يجمع النوع اجليد من املّر من على 
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جذع ال�شجرة مبا�رشة بعد اأن يتجمد، اأما النوع الرديء فهو الذي مييل لونه اإىل الُبّني امل�ّشود نتيجة لقدمه اأو يبدو 
كاأن فيه رمال نتيجة جمعه بعد �شيالنه اإىل الأر�ض الرملية حتت ال�شجرة.

املكونات الكيميائية :
oleo - gum - resin يتاألف املّر من خليط متجان�ض من راتنج و�شمغ وزيت طّيار

 alpha-amyrin، alpha-amyrenone  :% 40 - 25 راتنج
 ،alpha-copaene ، b-eudesmol،d-elemene  زيت طّيار 2 - 10 % : يتكون ب�شكل رئي�شي من مركبات �شي�شكوتربينية

.curzenenone  ،furanoeudesma curzeren :اأهمها furosesquiterpenes مركبات فورانو�شي�شكوتريبينات
methyl-glucurono-galactans :30-60 %  اأهمها mucilags مركبات هالمية

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُت�شهم عنا�رش املّر الثالثة يف خ�شائ�شه العالجية. يتمّتع الزيت الطّيار والراتنجات بخوا�ض مطّهرة م�شاّدة لكثري 
من اأنواع البكرتيا والفطريات والفريو�شات، ت�شتعمل م�شتح�رشاته ال�شائلة على �شكل �شبغة خمففة اأوغرغرة يف 

حالة التهاب اأن�شجة الفم واللثة والأغ�شية املخاطية للبلعوم والق�شبات الهوائية. 
ُت�شتعمل �شبغة املّر يف عالج مر�ض القدم الريا�شي )منو الفطريات بني اأ�شابع القدمني(. يتمتع املّر بخوا�ض م�شّكنة 
وقاب�شة ومطّهرة ولئمة للجروح حتى املتعفنة منها، ويرجع ذلك لزيته الطّيار الغني باملركبات ال�شي�شكوتربينية.

ُي�شتعمل املّر �شعبيًا، كفاحت لل�شهية وها�شم حمفز لتدفق الع�شارات الها�شمة وطارد للغازات، ُيفيد يف حالة التهاب 
الأمعاء. عالوة على ذلك فاإن تناول كب�شولت �شمغ املّر يفيد يف حالت التهاب اجلهاز التنف�شي املزمن وامل�شاحب 

لكثري من املخاط ال�شميك الأبي�ض، ذلك اأن �شمغ املّر طارد للبلغم ويذيب املخاط اأو الق�شع. 
ي�شتعمل املّر مو�شعياً على �شكل م�شحوق اأو �شبغة  اأو �شائل  غرغرة ملفعوله القاب�ض واملطهر يف عالج حب ال�شباب 
والتواء  الروماتيزم  واأوجاع  اللثة  والتهاب  والبوا�شري  ال�رشجية  واجلروح  والتقرحات  والبثور  اجللد  والتهابات 

املفا�شل.
الأ�صكال ال�صيدلنية : 

يتوفر املّر جتاريًا اإما ب�شكله الأ�شلي اأو على �شكل زيت طيار اأو كب�شولت اأو بودرة اأو �شبغة. 
ا�صتعمالت اأخرى : 

يدخل  �شمغ املّر يف تركيب العديد من الروائح.
حماذير ال�صتعمال : 

ي�شتعمل املّر داخليًا بحذر وحتت اإ�رشاف طبي، كما يجب عدم الإكثار منه ملا ي�شّببه من بع�ض امل�شاكل يف القولون. 
ل ي�شتعمل �شمغ املّر اأثناء احلمل كونه مقب�ض رحمي وقد ُي�شّبب الإجها�ض، كما ل ُين�شح بتناول �شمغ املّر ملدة 

تزيد على ال�شبوعني فقد يوؤثر �شلبًا يف الكلى .
البيئة: 

ينت�رش النبات على منحدرات ال�شخور البازلتية يف املناطق مرتفعة احلرارة التي يرتاوح ارتفاعها ما بني 250 - 1300 م 
عن �شطح البحر واأمطارها 230 - 300 مم/ �شنة، ح�ّشا�ض لل�شقيع. ل يحب الرطوبة الزائدة فال�شتاء ذو املطر الغزير 

يوؤدي لتعفن وموت الأ�شجار. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر بالبذور اأوالتف�شي�ض. تعطي الأفرع جذورًا وع�شاليج ب�شهولة. ل تطّور جذرًا وتديًا رئي�شيًا بل �شبكة من 
اجلذورال�شغرية، لذلك ميكن زراعتها يف الأوعية بنجاح.
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Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Cactus ficus-indica L.

Cactaceae الف�صيلة: ال�شبارية
الأ�صماء املتداولة: تني ال�شّبار ، التني ال�شوكي ، الرب�شومي، �َشبَّار، �َشبَّارة . 

Eng. Prickly  pears ، Fr. Figuier de Barbarie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
امل�شن  ال��ف��رد  ق��اع��دة  اأم��ت��ار.  ع��دة  تبلغ  اأن  ق���ادرة  جنبة 
متخ�شبة، اأ�شطوانية بدرجات متفاوتة، حتمل �شل�شلة من 
الألواح املتمف�شلة والتي متثل �شوقًا م�شطحة، يبلغ طول 
وعر�ض كل منها عدة ع�رشات من ال�شنتيمرتات ولها �شكل 

بي�شوي - م�شتطيل، ينت�رش على �شطحها و�شائد دائرية ينبثق منها اأ�شواك واأوبار بي�شاء اأو بنية ق�شرية و�شعيفة 
متثل اأوراقًا متحورة، ي�شهل انف�شالها عن النبات واخرتاقها للجلد. تتو�شع الأزهار يف جمموعات على حافة الألواح 
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اأكرث،  اأو  قطع   10  -  8 من  موؤلف  ب�شيط،  الكم  العلوية. 
فاهية.  �شم، �شفراء   4  -  3 اإهليلجية، طولها   - بي�شوية 
ينتهي  القلم ثخني،  اأ�شطوانية.  ماآبرها  الأ�شدية كثرية، 
ذو جدار خارجي ثخني، جلدي،  املبي�ض  ميا�شم؛  بعدة 
تتابع  �شائكة،  اأوب��ار  منها  ينبثق  و�شائد  �شطحه  يحمل 
اأن  بعد  توؤكل  الطعم،  الثمرة حلوة  الثمرة.  على  منوها 

يتم تق�شريها. 
يزهر يف بداية ال�شيف.

عدمي  الأمل�ض  ال�شّبار  تني  الأح��ي��ان  من  كثري  يف  ي��زرع 
الأ�شواك وهو �شكل مزروع من النوع نف�شه: 

Opuntia ficus - indica f. inermis

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املك�شيك ومنها اأدخل اإىل جنوبي اأوروبا واإىل اإفريقيا وال�رشق الأو�شط والهند ويزرع يف اأغلب الدول العربية. 

التاريخ والرتاث:
 ficus -indica ال�شم الوا�شف للنوع .Oponteاأو Opus  ال�شم العلمي للجن�ض اأتى من ا�شم مدينة قدمية يف اليونان ا�شمها

يعني تني الهند. ُا�شتعمل النبات منذ زمن بعيد كاأ�شيجة مانعة وكم�شدر لثماره املاأكولة با�شت�شاغة عالية. 
اجلزء امل�صتعمل: الثمار، الأوراق

املكونات الكيميائية:
ن�شبة  بروتينات،  وزنها  من   % 1،5 �شكريات،  وزنها  من   % 14 ن�شبة  على  النا�شجة  ال�شوكي  التني  ثمرة  حتوي 
مرتفعة من فيتاميني A ،C ، اأحما�شًا ع�شويًة اأهمها جلوتانيك، الليمون، التفاح، اأوكزاليك، اأمالحًا معدنية ول�شيما 

الف�شفور والكال�شيوم . 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمّتع التني ال�شوكي بخوا�ض ها�شمة وخا�ّشة للدهون، من�ّشطة ملّينة ومنّظفة للجهاز اله�شمي، وُيعد تناول ثمار 
التني ال�شوكي اأف�شل طرق الوقاية والعالج حلالت ع�رش اله�شم والإم�شاك، بينت الدرا�شات التاأثريات الإيجابية 
لتناول ثمار التني ال�شوكى يف مقاومة الت�شنج  وع�رش البول والدو�شنتاريا. لقد ن�شح اأطباء العرب القدامى مر�شاهم 
من اأ�شحاب ال�شمنة املفرطة بالقت�شار يف غذائهم على تناول ثمار التني ال�شوكي بغر�ض تنحيف اأج�شامهم، كذلك 

ا�شتعمل العرب قدميًا �شوق )األواح( التني ال�شوكي يف عالج اجلهاز التنف�شي وخا�شة ال�شعال الديكي. 
البيئة:

ينمو النبات يف خمتلف اأنواع الرتب. يحتاج للري يف فرتة الإزهار على خالف كثري من النباتات. ميكن زراعته بعاًل 
يف املناطق الرطبة. قد يتحول اإىل نباٍت غاٍز يف بع�ض املناطق. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
يتكاثر بوا�شطة البذور ولكن الأكرث �شيوعًا هو اإكثاره خ�رشيًا بوا�شطة األواحه اأو اأجزاء منها ويف�شل تعري�ض 
الأجزاء املراد تعقيلها لل�شم�ض من 7 اإىل 15 يومًا قبل و�شعها يف الأر�ض امل�شتدمية مبا�رشًة �شمن جور تبعد عن 
ال�شرت�شاء  املياه وهو �شهل  وُت��روى بكميات حم��دودة من  م،   4  -  3 بينها  امل�شافة  م وعلى خطوط   3  -  2 بع�شها 
اإىل القليل من املعامالت الزراعية، منوه �رشيع ن�شبيًا بحيث يحقق تغطية كثيفة للرتبة حتول دون  اإّل  ول يحتاج 

اجنرافها بفعل الرياح والأمطار.
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Cannabis sativa L. var. indica 
C. chinensis Defile, C. indica Lam.
Cannabis sativa var. sativa sub var. indica (Lamk. Asch. & Gr.)

Cannabinaceae الف�صيلة: القنبية
الأ�صماء املتداولة: ماريغوانا، ح�شي�ض، كيف.

Eng. Indian hemp، Marijuana ، Fr. Chanvre indien :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

ع�شب حويل، طوله 75 - 200 �شم. ال�شاق، 
اأوب��ار منطبقة.  منت�شبة، زاوّي��ة، يك�شوها 
 9  -  3 م��ن  ت��ت��األ��ف  كفية  م��رك��ب��ة  الأوراق 
وريقات، املعالق 2 - 8 �شم. الوريقات لطئة، 
رحمية �شيقة، م�شننة، موؤنفة القمة، طولها 
الوجه  15مم،   -  3 وعر�شها  �شم،   12  -  3

راتنجية  ب��غ��دد  وم��غ��ط��ى  م��وب��ر  ال�شفلي 
لطئة. الأذنات طولها 4 - 6 مم.

ثنائي  وال��ن��ب��ات  اجلن�ض  وح��ي��دة  الأزه����ار 
امل�شكن. الأزهار املذكرة  4 - 6 مم، خم�رشة 
يف  جتتمع  مم،   3  -  1 �شمراخها  ال��ل��ون، 
نورات عثكولية، البتالت 3 - 4 مم. الأزهار 
ذات  بقنابات  حتاط  لطئة،  �شبه  الأنثوية 
مغطاة  مم،   13  -  4 طولها  ورق��ي��ة،  طبيعة 

باأوبار غدية �شغرية؛ قطع الكم غ�شائية، منطبقة على قاعدة املبي�ض، 
املاأنث ثنائي الكرابل. )النبات املذكر اأطول واأقوى من النبات املوؤنث. 
الثمرة اأكينة، قطرها 3 - 4 مم، لمعة، م�شفرة - بنية، زغبة بنعومة اإىل 

�شبه جرداء، بي�شوية. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيلول/�شبتمرب .

 :Cannabis sativa  L . يوجد �صنفان يتبعان النوع
الأول ُي�شمى قنب الألياف C. sativa var. vulgaris، ويزرع يف املناطق 

املعتدلة بغر�ض احل�شول على األيافه وبذوره الزيتية.
والثاين ُي�شمى القنب الهندي C. sativa var. indica، الذي ي�شتخرج منه املخدر املعروف با�شم احل�شي�ض، عرفه قدماء 

ال�شينيني والهنود واملنغول والإغريق، وورد ذكره يف الكتب القدمية. 
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

و�شط اآ�شيا وغربها)القوقاز وال�شني واإيران و�شمايل الهند( ، ُيزرع القّنب الهندي ب�شورة غري م�رشوعة ل�شتخدامه 
كعقار خمدر. وُيزرع قّنب الألياف يف كثري من دول العامل كالهند وال�شني واليابان ورو�شيا وكوريا واأمريكا والدول 
واإيران  اإفريقيا  و�شمايل  بلجيكا(  يوغو�شالفيا،  اأوكرانيا،  اإ�شبانيا،  اإيطاليا،  بلغاريا،  رومانيا،  )فرن�شا،  الأوربية 

وتركيا، وغريها.
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التاريخ والرتاث:
الت�شمية العلمية جلن�ض النبات من kannabis وهو ا�شم النبات يف اليونانية، ويف الفار�شية  Kanb،  وكلمة sativa  تعني 

مزروع اأي القّنب املزروع. 
اجلزء امل�صتعمل: القمم املزهرة املوؤنثة. 

املكونات الكيميائية : 
مركبات فينولية الكانابين������ويد: cannabinoids نذكر منها: الكانابين���������ول cannabinol، )مركب غري فعال(، رباعي 

هايدروكانابين������ول  tetrahydrocannabinol )مركب فّعال فيزيولوجيًا(. 
 .dihydrostilben دي هيدرو�شتيلبني ،spiroinane فينولت غري كنابينوئيدية: ال�شبريواإنان

البيتا  مثل   sesquiterpen وال�شي�ش����كوتربينات   monoterpene التريبني  باأحاديات  غني   %  0.3  -  0.1 طي�����ّار  زيت 
 ،ά-pinen األفا بينني ،caryophyllenoxid كاريوفيلني اأوك�ش���يد ،humulen الهومولون ،β-cacaryophyllen كاريوفيلني
بيتا بينني β-pinen، ليمونني limonen  وغريها. قلويدات الكانابي�شاتيفني cannabisativin، كولني cholin، تريغونيللني

 .canniflavon فالفونوئيدات منها الكانيفالفون .trigonellin

حتتوي الثمار على مواد د�شمة )اأ�شرتات اأحما�ض د�شمة غري م�شبعة(، كنابينوئيدات واأ�ش�ض رباعية. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

لالأمل،  ُم�شكن  اإختالج،  م�شاّد  اإقياء،  م�شاّد  الكنابينوئيدات.  لوجود  خا�ّض  وب�شكل  خمّدرة  بفعالّية  القّنب  يتمّتع 
ُمن�شط  ل��الأورام،  ُمثبط  للبكترييا،  ُم�شاد  للمناعة،  مثّبط  العني،  ل�شغط  للحرارة، مو�ّشع ق�شبي، خاف�ض  خاف�ض 
لل�شهية. تكبح مركبات الكانابويد cannaboids اجلهاز املناعي ب�شكل خطري. ويتمّتع مركب رباعي هايدرو كانابينول 
tetrahydrocannabinol بخوا�ض كابحة لبكترييا املكورات العنقودية Staphylo cocci والعقديات Streptococal، كما 

يتمتع بخوا�ض كابحة لنمو �رشطان الرئة. 
القّنب الهندي من املخدرات التي ُمنع ا�شتعمالها من قبل منظمة ال�شحة العاملية. يزيد احل�شي�ض من �شغط الدم 
النقبا�شي systolic. يوؤدي تعاطيه اإىل تعّطل الذاكرة الق�شرية املدى short term memory وُفقدان الرتكيز والإح�شا�ض 

بالزمان واملكان، ومُيكن اأن ُي�شاب املتعاطي بردات اأفعال �شلبية كاخلوف والهلع والقلق. 
ا�شُتعمل �شعبيًا ملعاجلة الهزال الرزي  والإم�شاك  واأمرا�ض الن�شاء  والنقر�ض  واملالريا  والروماتيزم  وال�شطرابات 

الع�شبية والأرق والقياء والكزاز وال�شعال والربو وال�رشع  وغريها.
الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :

ُي�شبب الإدمان ال�شديد ا�شطراب ال�شخ�شية، اأما احل�شي�ض الذي يتداول ب�شورة غري �رشعية فقد  يتم  مزجه مبركبات 
ُم�رشطنة ومركبات اأخرى �شديدة اخلطورة ، ومن الأعرا�ض اجلانبية لال�شتعمال اإ�شافًة اإىل الإدمان نذكر: جفاف 
الفم، تخري�ض اجللد، �شداع، حت�ّش�ض، ت�شاُرع نب�شات القلب، تو�ّشع وعائي حميطي، انخفا�ض ال�شغط، ا�شطراب 

دموي وعائي، انخفا�ض الت�شتو�شتريون، انخفا�ض النطاف. مينع تعاطيه اأثناء احلمل والإر�شاع. 
البيئة:

ُيعد هذا النبات من املحا�شيل ال�شيفية، ويتحّمل التغرّيات احلرارّية، يخ�شى ال�شقيع، تنت�رش زراعته يف العديد من 
البيئات ويجود يف املناخ املعتدل الرطب، كما ُيف�ّشل الرتب العميقة الرطبة، جّيدة ال�رشف واخل�شبة ذات احلمو�شة 

.(pH 6.5( املتعادلة
ال�صتزراع والإنتاجية:

املبكر  احل�شاد  على  املبكرة  الزراعة  وُت�شاعد  ال�شقيع  عدم حدوث  توقع  بعد  البذور  ُتنرث  بالبذور،  النبات  ُيكاثر 
ومقاومة الأع�شاب والهروب من الأمرا�ض.
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Herniaria hirsuta L.
Herniaria diandra Bunge, Herniaria permixta Guss.,Herniaria cinerea DC.

 Caryophyllaceae  الف�صيلة: القرنفلية
الأ�صماء املتداولة: اأم لبيدة، اأم وجع كبد، ح�شي�شة الفتق، نومان، موكر، �شويقة.

Eng. Hairyrupture wort  ، Fr.Turquette :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل )مييل اأحيانًا لي�شبح معمرًا( 
�شم.   15 -  4 هلب، طوله  اأوب���ار  يك�شوه 
ال�شوق م�شتلقية، تنمو اأحيانًا على �شكل 
الأوراق ب�شيطة، لطئة، طولها  عناقيد. 
 - رحمية  متقابلة،  ال�شفلية  مم،   10  -  5

اإهليلجية اإىل م�شتطيلة - خطية، ت�شتدق 
م��وب��رة احلافة.  ب��ال��ت��دري��ج،  ق��اع��دت��ه��ا 
الأذنات والقنابات غ�شائية جافة، مهدبة.  
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الأزهار �شغرية، لطئة، جتتمع يف ما ي�شبه الروؤي�شات. ف�شو�ض الكاأ�ض 5، طولها 1 - 2 مم، م�شتطيلة، تغطيها اأوبار 
خ�شنة م�شتقيمة اأو معقوفة النهاية، طولها م�شاٍو تقريبًا لعر�ض الكاأ�ض. 

البتالت 5، ق�شرية، خمرزية - خيطية. الأ�شدية 2 - 5. املبي�ض وحيد احلجرية وحيد البوي�شة، ينتهي مبي�شمني. 
الثمرة قربية، �شبه كروية، تربز من الكاأ�ض. البذور كروية اإىل عد�شية، م�شوّدة لمعة. 

الإزهار من  اآذار/مار�ض اإىل  ني�شان/اإبريل .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: متعدد الأقاليم. 

التاريخ والرتاث:
النوع  وا�شم  الفتق،  ملعاجلة  املا�شي  يف  ا�شتخدامها  اإىل  اإملاعًا  َفْتق،  وتعني   hernia اليونانية  من  اجلن�ض  ا�شم  اأتى 

hirsuta تعني "مهّلب"  اأي طويل الأ�شواك القا�شية. 

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
املكونات الكيميائية: 

 .gypsogen ،medicagen ومنها اجلينني herniaria saponins :triterpene saponins مركبات �شابونية ثالثية الرتبني
ُيالحظ تزايد ن�شبة تلك املركبات خالل فرتة الإزهار.

.herniarin ،umbelliferone :هيدروك�شي كومارينات منها .hyperoside :فالفونوئيدات
مركبات دباغية 0.06 % واآثار من زيت طّيار وقلويد ال� paronychine ذي الرائحة املنفرة.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
وم�شاّدة  مدّرة  بخوا�ض  وتانينات  وكومارينات  وفالفونوئيدات  �شابونية  مركبات  من  يحويه  مبا  النبات  يتمّتع 
واحّلد من  البولّية  واملجاري  واملثانة  الكلى  التهاب  النبات يف عالج  م�شتخل�ض  فعالية  على  الأبحاث  تدّل  للت�شّنج. 
ل احل�شى، وذلك عرب اإنقا�ض حجوم بّللورات اأوك�شالت الكال�شيوم )CaOX( وعددها ومنع جتمعها والت�شاقها  ت�شكُّ
النبات يف تفكيك  ثُبتت فعالية م�شتخل�ض  البول. كما  للكلى، وبالتايل ت�شّهل �رشفها عن طريق  الظهارية  باخلاليا 

احل�شى املرارية.
ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا كقاب�ض خفيف ويف عالج ال�شطرابات التنف�شية، ويف تنقية الدم. 

ُي�شتعمل م�شتخل�ض النبات مو�شعيًا يف عالج التهاب الأع�شاب والروماتيزم والنقر�ض  واجلروح والبثور والتقرحات 
اجللدية، وي�شتعمل لغ�شل العيون لتنظيفها وتطهريها.

مُيكن ا�شتعمال امل�شتخل�ض املائي للنبات كنوع من ال�شابون املّنعم لب�رشة اجللد.
البيئة:

ينت�رش النبات على جوانب الطرقات واحلقول وال�شهوب يف املناطق ذات املناخ �شبه اجلاف اأو اجلاف، ُيحب الأماكن 
امل�شم�شة يف الأودية ذات الرتب الرملية الطميية وعلى املنحدرات الرملية. 

ل يحب الرطوبة الزائدة، وينمو جيدًا يف الرتب اجلب�شية وهو داّل عليها، ينجح يف الرتب الفقرية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيَكاثر النبات بالبذور. ُيف�ّشل زراعة البذور يف اأكيا�ض اأو اأوعية �شغرية يف ظروف امل�شتل ونقلها اىل الأر�ض الدائمة 
بعد عام ويف�ّشل زراعتها يف احلقل مع بداية الربيع.
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Stellaria media (L.) VilL
Alsine media L.

Caryophyllaceae الف�صيلة: القرنفلية
الأ�صماء املتداولة: ح�شي�شة القزاز ، م�شيط ، حبيلة ،  قزازة ، جنمية.

  Eng. Chickweed ، Fr. Stellaire :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شعيفة،  ال�شوق  ���ش��م.   50  -  10 ط��ول��ه  ح���ويل،  ع�شب 
م�شتلقية اأو �شاعدة، متفرعة، جرداء اإىل زغبة اأو غدية، 
حتمل غالبًا خطًا اأو خطني من الأوبار. الأوراق 1 - 6 
× 0.6 - 3 �شم، طويلة املعالق اإىل لطئة، بي�شوية اإىل 

م�شتطيلة - اإهليلجية، جرداء اأو مهدبة.
النورة �شيمية ثنائية ال�شعبة. ال�شمراخ بطول الكاأ�ض 
اأو اأطول منه زغب. ال�شبالت 5، حرة، طولها  2 - 7 مم، 

بي�شوية - رحمية، حافتها بي�شاء، زغبة اإىل جرداء. 
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البتالت 5، اأطول اأو اأق�رش من ال�شبالت، بي�شاء، ثنائية الف�ّض اإىل ثنائية الأجزاء اأحيانًا. الأ�شدية 3 - 5 )اأحيانًا 5 - 
10(. الأقالم 3، ق�شرية جدًا  ي�شل طولها اإىل 1.5 مم. الثمرة عليبة تتجاوز الكاأ�ض اأو ت�شاويه. البذور 0.7 - 1.4 مم، 

بنية �شوداء اإىل �شاحبة، يحمل �شطحها درنات حادة اأو كليلة. 
الإزهار من كانون الثاين/يناير اإىل ني�شان/اإبريل .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش يف معظم اأنحاء العامل ويزرع يف اأمريكا ال�شمالية واأ�شرتاليا.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة الالتينية stella اأي جنمة، اإملاعًا اإىل تويجاتها املرتبة ب�شكل جنمة، و media تعني 

متو�شطة. كان النبات ُيعطى للطيور كمقوٍّ يف القرون الو�شطى، كما كان ُيجمع كنوٍع من اخل�شار. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية املزهرة )يتم اجلمع من ني�شان/اإبريل وحتى اأيلول/�شبتمرب(. 
املكونات الكيميائية:

فالفونوئيدات: نذكر منها الروتني rutin وغريها، حم�ض الأ�شكوربيك )فيتامني C  0.1 – 0.15 %( ، قلويدات .     
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا يف عالج الروماتيزم والنقر�ض وتيبُّ�ض املفا�شل وال�ّشل واأمرا�ض الدم. 
ُي�شتعمل مو�شعيًا على �شكل كّمادات لعالج الأمرا�ض اجللدية مثل الأكزميا واجلروح والتقّيحات.

ُي�شتعمل على �شكل ُغ�شولت اأو حّمامات لعالج البوا�شري والتهاب العيون. 
ا�صتعمالت اأخرى: 

ت�شتهلك الأوراق وال�شيقان الطرية ك�شلطة.
حماذير ال�صتعمال: 

مل يعرف حوادث اأو تاأثريات جانبية مع التناول املالئم للجرعة املحددة. 
البيئة:

الرطبة يف  ُيف�ّشل الرتب  الرطبة.  الزراعية  والأماكن  النبات على اجلدران واأط��راف الطرقات  ويف احلقول  ينمو 
الأماكن امل�شيئة ون�شف الظليلة. 

يكرُب النبات وي�شبح قويًا يف الرتب اخل�شبة ويزهر يف الرتب الفقرية وهو �شغري. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

نبات �شهل الزراعة. يتكاثر بالبذور التي تنرث يف اأول الربيع يف اأحوا�ض منعزلة عن احلقول املجاورة كي ل تغزو 
الأرا�شي الزراعية. �رشيعة الإنبات والنمو، حتتاج لرطوبة معتدلة.
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Catha edulis (Vahl) Forssk. 
Celastrus edulis Vahl, Catha forskalii, Catha inermis J.F.Gmel

Celastraceae )الف�صيلة: القاتية ) اجلرابية
الأ�صماء املتداولة: قات، ال�شاي العربي، ال�شاي ال�شومايل.

 Eng. Arabian tea ، Fr. Khat :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
طولها  اخل�رشة،  دائمة  �شجرية 
1.5 - 6 م عادة )قد ت�شل يف اليمن 
م�شتقيم،  اجل��ذع  م(   20 نحو  اإىل 
ب��ن��ي��ة، ه�شة.  م��ل�����ش��اء،  ال��ق�����رشة 
م�شننة  رحمية،  ب�شيطة،  الأوراق 
ب�شكل دقيق، جلدية القوام، طولها 
8 - 12 �شم، وعر�شها نحو 5 �شم، 

لالأ�شفر  متيل  ���ش��ف��راء  حم��م��رة 
املخ�رش لحقًا. الأزهار �شغرية، 
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اأزهار  ت�شبه  اللون،  اأو خم�رشة  بي�شاء  5، حرة،  البتالت  الف�شو�ض.  الكاأ�ض خما�شية  �شيمية.  جتتمع يف نورات 
نبات املرجان Euonymus. املذكر 5 اأ�شدية حرة. املبي�ض علوي. الثمرة عليبة، طولها نحو 1 �شم، متلك 3 م�شاريع، 

تت�شمن كل حجرية من 1 - 3 بذور. البذرة حمراء  بنية، طولها نحو 3 مم، جمّنحة القاعدة. 
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

موطنه ال�شلي اإثيوبيا، وات�شع انت�شاره اىل اجلزيرة العربية ول�شّيما اليمن. 
التاريخ والرتاث:

يعتقد باأن ت�شمية اجلن�ض Catha من العربية قات والنوع edulis من الالتينية وتعني ماأكول. وذكر ال�شهابي (1978) 
اأنه مل يجد كلمة القات يف املفردات ول يف الّمهات من املعاجم، ويعتقد اأنها من اأ�شل حب�شي Tchat انتقلت مع تلك 

اجلنبة التي تنمو طبيعيًا يف احلب�شة. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق )رائحتها عطرية ممّيزة و مذاقها حلو وقاب�ض(.
اأيام تقريبًا لتتحول  اأربعة  جتنى الأوراق الفتية �شباحًا من ال�شجريات وحتفظ رطبة. تبقى الأوراق طازجة ملدة 

بعدها من اللون الأخ�رش اإىل اللون الأ�شفر وتفقد قدرًا كبريًا من موادها الفعّالة. 
املكونات الكيميائية: 

.C حتوي الأوراق الفتية تانينات كات�شية، )خوا�ض قاب�شة(، زيتًا طيارًا، فيتامني
cathinone، وهو   Phenyl alkyl amines اأهمها: قلويد الكاثينون  األكليل اأمني  0،9 % مركبات فينيل   -  0،3 قلويدات 
املركب الفّعال الرئي�ض، يت�شف بعدم الثبات، و�رشعان ما يتّحول يف الأوراق القدمية اأو الهرمة اإىل قلويد القاتني 
cathine )= نورب�شيدواإفيدرين norpseudoephedrine(، اإ�شافة اإىل قلويد اآخر مماكب للقاتني يدعى نورواإفيدرين 

norephedrine. )لهذه املركبات خوا�ض مقّلدة للودي sympathomimetic اأي اأنها متلك ُبنية ومفعوًل م�شابهًا ملفعول 

.)amphetamine الأمفيتامني
ترتكز نوعية اأوراق القات على ن�شبة قلويد الكاتينون cathinone فيها، لأنه املركب الذي يعطي القات الأثر املن�شط 

 .cathine الذي يحدثه، ويعادل مفعوله ع�رشة اأ�شعاف تاأثري القاتني
الكاتينون كما اأ�شلفنا مركب غري ثابت، ينخف�ض حمتواه يف الأيام القليلة التي تلي ح�شاد الأوراق، مما يبنّي اأهمية 
يف  عليه  هو  بكثري مما  اأقل  الهرمة  اأو  القدمية  الأوراق  يف  القلويدات  تركيز  اإن  عمومًا  الغ�شة،  الأوراق  ا�شتعمال 

الأوراق الغ�شة الفتية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

حترر عملية م�شغ الأوراق قلويد الكاتينون cathinone، مما يعمل على ا�شتثارة تاأثريات ف�شيولوجية يف اجل�شم، تتمثل 
بتن�شيط اجلهاز الع�شبي املركزي، ويتجلى ذلك ب�شعورعام بالن�شوة وزيادة التنبيه والن�شاط الفكري والع�شلي، 

مرافقة بفقدان ال�شهية وبالهزال وارتفاع �شغط  الدم، زيادة حرارة اجل�شم مع انخفا�ض الإدرار البويل . 
ي�شتخدم القات يف تخفيف الوزن وعالج ال�شمنة لأن هرمون ال�شريوتينني يوؤدي اىل فقدان ال�شهية وكبح الإح�شا�ض 

باجلوع، كما ُي�شتخم يف التخفيف من اأعرا�ض الربو لأنه يفتح املجاري التنف�شية. 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:

1 . اأثره يف اجلهاز اله�شمي: القات �شبب رئي�شي يف فقدان ال�شهية  والهزال وع�رش اله�شم والتانينات املوجودة فيه 
بفعلها القاب�ض ت�شبب التهاب املعدة والبلعوم والإم�شاك املزمن مما يوؤدي اإىل مر�ض البوا�شري و�شوء التغذية ، 

اإ�شافة لظهورتقرحات مزمنة يف الفم واللثة والل�شان .
2 .اأثره يف القلب واجلهاز الدروي: توؤدي مركبات القات الكيميائية اإىل زيادة �رشبات القلب وت�شيق الأوعية الدموية 

ورفع �شغط الدم. 
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3 . اأثره يف اجلهاز البويل والتنا�شلي: ُي�شبب �شعوبة التبول والإفراز املنوي غري الإرادي بعد التبول، وذلك لتاأثري 
الربو�شتات  ت�شخم  على  في�شاعد  وتقل�ض  اح�تقان   م�ن  يحدثه  وما  املنوية  واحلوي�شلة  الربو�شتات  يف  القات 

وال�شعف اجلن�شي. 
متبوٌع  الإدم��ان،  من  �شاعات  بعد  الذهني  للك�شل  ميٌل  القات  ما�شغي  على  ُيالحظ  والنف�شي:  الع�شبي  تاأثريه   .  4

ب�شعور القلق امل�شحوب بحدة الطبع والع�شبية والكتئاب . 
5 . القات وال�شكري: يوؤدي اإدمان القات اإىل زيادة ن�شبة ال�شكر يف الدم، مما يجعل متعاطيه اأكرث عر�شة لالإ�شابة 

مبر�ض ال�شكري .
6 . يوؤدي م�شغ القات اأثناء فرتة احلمل اإىل انخفا�ض وزن املولود عند الولدة، كما لوحظ اأّن القات ُيفرز مع لنب 

الأم املر�شع. 
7 . يوؤدي ال�شتخدام املديد للقات اإىل ا�شطراب ال�شاعة البيولوجية لدى الإن�شان، و ي�شبب حدوث تقرحات ه�شمية 

ومعوية و يتلف الكبد والكلية.
البيئة: 

ينمو القات بريًا على مرتفعات بع�ض املناطق يف احلب�شة واليمن وال�شومال. تزرع �شجرة القات على املرتفعات اجلبلية 
واله�شاب البالغ ارتفاعها حوايل 800 م، �شمن طيف وا�شع من الهطولت ال�شنوية من 1000 - 1500 مم/ �شنة. وغالبًا ما 
يزرع خمتلطًا مع �شجريات النب. تف�ّشل �شجريات القات الرتب احلمراء الغامقة، جيدة ال�رشف، والغنية بالعنا�رش 

املعدنية واملادة الع�شوية، ودرجة حمو�شة )pH( بني 6 - 8.2. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

تتطلب زراعة القات اأر�شًا غري حمجرة وجيدة ال�رشف. يتم اإعداد الأر�ض يف ف�شل اجلفاف وقبل هطول الأمطار 
وت�شاف لها الأ�شمدة ال�رشورية. 

ُيعتمد الكثار اخل�رشي للقات، ول يحبذ زراعة البذور ب�شبب �شعف ن�شبة الإنبات. يبداأ العمر النتاجي ل�شجرية 
القات بعد 2 - 3 �شنوات من الزراعة. تبلغ الإنتاجية من 1 - 2 طن / هكتار.
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Atriplex halimus L.
Atriplex halimoides Tineo, Atriplex capensis Moq.

 Chenopodiaceae  )الف�صيلة: ال�رشمقية )الرمرامية
الأ�صماء املتداولة: القطف امللحي، الرغل، َرْغل ملحي.

time، Eng. Saltwortal , Fr. Arroche mari  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة يبلغ طولها 1-2 م، يك�شوها اأوبار حوي�شلية. ال�شوق منت�شبة، كثرية التفرع، متخ�شبة، اأ�شطوانية اأو زاوية، 
مبي�شة. الأوراق ب�شيطة، معالقية، اأبعادها 10-60×4-40 مم، متناوبة )�شبه متقابلة يف الأ�شفل(، بي�شوية اإىل بي�شوية 
- معينية اإىل مثلثية ال�شكل، وتدية اأو �شهمية القاعدة، تامة اأو متموجة اأو م�شننة احلافة، ف�شية-بي�شاء اللون، ل 
تبدو الأع�شاب بارزة؛ الأوراق العلوية �شيقة، رحمية. الأزهار وحيدة اجلن�ض جتتمع يف جمموعات كثيفة ت�شكل 
�شنابل انتهائية ل حتمل اأوراقاُ. الأزهار الذكرية غري وا�شحة، قطعها الكمية 5، غ�شائية، وتوجد يف قمة النورة. 
"م�رشاعني".  تدعيان  قنابتني، قوامهما جلدي  ولكنها متلك  الكم،  النورة عدمية  اأ�شفل حمور  يف  الأنثوية  الأزهار 
الثمرة قربية )اأكينة( حماطة ب�شكل تام مب�رشاعني، حميطها الثمري غ�شائي حر. امل�رشاع مدور اأو �شبه مدور اأو 
كلوي، قاعدته وتدية ق�شرية، تام اأو م�شنن احلافة، �شطحه ناعم اأو �شبكي، طوله وعر�شه نحو 4 - 5 مم. الأقالم 

خيطية حرة. البذور 1-2 مم، عمودية، عد�شية، بنية داكنة اللون، اجلنني مدور. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل ت�رشين الأول/اأكتوبر.

اإفريقيا  �شمايل  اآ�شيا وانت�رش على نطاق وا�شع يف  A. hortense وينمو طبيعيًا غربي  الب�شتاين  الرغل  اأنواعه:  من 
واأوروبا.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
متو�شطي و�شحراوي - عربي. ينمو طبيعيًا يف منطقة حو�ض املتو�شط ويف 
اأوا�شط اإفريقيا واجلزء الأطلنطي من اأوروبا. ينت�رش يف بالد ال�شام و�شبه 
وموريتانيا  واملغرب  وتون�ض  وليبيا  وم�رش  والكويت  العربية  اجلزيرة 

وقرب�ض وجنوب اإفريقيا.
التاريخ والرتاث: 

عرف العرب القيمة الرعوية للقطف امللحي منذ القدمي واعتربوه اأف�شل 
الأنواع الرعوية للجمال واملاعز والأغنام، اإل اأن زيادة اجلفاف تقلل من 

ا�شت�شاغته لالأغنام ب�شبب الأمالح والأك�شالت.  
ذكر ابن البيطار اأن بذوره نافعة لعالج الريقان والأورام.

اجلزء امل�صتعمل: النبات.
املكونات الكيميائية: 

يحتوي النبات على العديد من املركبات الغذائية )بروتينات، فيتامينات 
A-C-D، ومعادن اأهمها الكروم(. ل يحتوي النبات على مركبات �شامة.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية والغذائية: 
ي�شتعمل النبات �شعبيًا خلوا�شه يف عالج مر�ض ال�شكر رمبا لوجود الكروم فيه، 

كما يتمتع بخوا�ض طاردة للغازات وم�شادة للحمو�شة. 
ا�صتعمالت اأخرى:

اأو  ت�شتخدم الرباعم والأوراق الغ�شة نيئة على �شكل �شلطة نظرًا لطعمها املالح، 
نار  اإذا طبخت على  املّميز  املالح  ال�شبانخ وتبقى حمتفظة بطعمها  ك��اأوراق  ُتطبخ 
خفيفة. ميكن حتمي�ض البذور وخلطها مع الع�شل وا�شتعمالها يف حت�شري بع�ض 

اأنواع احل�شاء اأو تخلط مع احلبوب ل�شنع اخلبز. 
ي�شتخرج من مغلي اأوراق النبات �شبغة حمراء ت�شبه �شبغة نبات احلناء ت�شتعمل 

ل�شبغ الأيدي والأقدام. ي�شتخدم رماد النبات كقلوي يف �شناعة ال�شابون.
حماذير ال�صتعمال: 

ل ينبغي ا�شتهالكه من قبل الأطفال وال�شيدات املر�شعات ومر�شى الكلى والكبد.
البيئة : 

يف  يعي�ض  املاحلة.  البيئات غري  يف  ب�شكل جيد  ينمو  كان  واإن   Halophyte للملوحة  املتحملة  اجلفافية،  النباتات  من 
الرتب  تنا�شبه  oم.   10  - اإىل  انخفا�ض درجات احلرارة  اإىل احلار ويتحمل  البارد  املتدّرج من  ال�شتاء  ذات  املناطق 
الرملية والطميية جيدة ال�رشف، وي�شتطيع النمو يف الأرا�شي الفقرية. ي�شادف يف الأماكن املفتوحة امل�شم�شة غري 
املظللة على اله�شاب الرملية ال�شاحلية. يقاوم الرياح و�شفي الرمال املتحركة وي�شتخدم لتثبيت الرمال املتحركة ، 
ُتعد من ال�شجريات الهامة املمكن ا�شتخدامها يف برامج ا�شت�شالح واإعادة تاأهيل الأرا�شي املاحلة اجلافة ون�شف 

اجلافة. حتتفظ  الأوراق بطعمها املالح حتى لو منت يف ترب قليلة امللوحة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

نبات �شهل الإنبات ُيكاثر بالبذور، من الأف�شل اإزالة الأغلفة الثمرية اأو نقعها باملاء ملدة 36 �شاعة. تنبت البذور خالل 
oم. ميكن اإكثاره كذلك ب�شهولة بوا�شطة العقل، وُين�شح اأن تكون العقل امل�شتخدمة ذات 

1 - 3 اأ�شابيع يف حرارة 13 
اأوراق. 

A. hortense
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Chenopodium ambrosioides L.

 Chenopodiaceae  الف�صيلة: ال�رشمقية
الأ�صماء املتداولة: ال�شاي املك�شيكي، الزربيخ، الرمرام الطارد للديدان.

Eng. Wormseed Oil ،  Fr. Anserine  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :  
متفرعة.  اأو  ب�شيطة  منت�شبة،  ال�شاق  �شم.   90  -  25 - زغب، عطري، طوله  احل��ول، خمملي  ثنائي  اأو  ع�شب حويل 
الأوراق ق�شرية املعالق، م�شتطيلة اإىل رحمية، جيبية - م�شننة، الأوراق العلوية تامة، جميعها حتمل غددًا م�شفرة 
على الوجه ال�شفلي. الأزهار خنثوية، خ�رشاء، جتتمع يف جمموعات كثيفة وت�شكل �شنابل متطاولة تتو�شع يف عنقود 
طويل مورق. الكم ب�شيط، طوله نحو 1.5 مم، يت�شمن الثمرة، قطعه 4 - 5، حرة اأو تلتحم بقواعدها، خمملية - غدية. 

املذكر 4 - 5 اأ�شدية. املاأنث كربلتان، املبي�ض علوي وحيد احلجرية.الثمرة قربية. البذور اأفقية، لمعة. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ت�رشين الأول/اأكتوبر.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
تعّد اأمريكا الو�شطى واجلنوبية املوطن الأ�شلي للنبات ومنها انت�رش اىل معظم اأنحاء العامل. حتتل الوليات املتحدة 

الأمريكية مركزًا هامًا يف اإنتاج النبات وزيته، تليها الهند. 
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التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض من اليونانية ويعني "ِرجل الإوزة" حيث: chêne تعني اإوز، و podion تعني ِرْجل، اإملاعًا اإىل �شكل ورقة 

النبات التي ت�شبه رجل الإوزة. 
ا�شتخدم الهنود احلمر م�شتخل�ض النبات يف عالج اأمرا�ض جهاز اله�شم ب�شكل خا�ض. اأُدخل النبات اإىل اأوروبا عام 

1900م، وكان واحدًا من اأهم العقاقري امل�شتخدمة لطرد الديدان. 

زاد الهتمام به اإّبان احلرب العاملية الأوىل، ثم تناق�ض بعد اأن ا�شتبدلت به مركبات �شناعية. 
اجلزء امل�صتعمل:  البذور، الأوراق.

املكونات الكيميائية: 
  ، الكينوبوديوم"  "بزيت  %  ويعرف جتاريا   1  -  0،6 اإىل  اللون ت�شل ن�شبته  اأ�شفر  البذور على زيٍت طّيار  حتتوي 
 alpha-terpenes،  ،alpha-pinenes األفا بينني   ،p-cymene 80 %، بارا�شيمن   ascaridole الأ�شكاريدول  اأهم مركباته 

.butyric acid اإ�شافة اإىل احتواء البذور على زيٍت د�شم اأهم اأحما�شه حم�ض الزبدة .L- pinocarvone limonene

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع النبات بخوا�ض �شاّمة وخا�شة مركب الأ�شكاريدول .

ا�شُتعمل النبات للتخل�ض من ديدان الأ�شكاري�ض وامللقوات اأو ديدان الأنكيلو�شتوما  Ankylostoms، تراجع ا�شتخدامه 
حاليًا نظرًا لوجود الكثري من البدائل الأقل خطورة .

ت�شتخدم  بذور واأوراق النبات يف الطب ال�شعبي لأمريكا اجلنوبية يف عالج الربو . ُي�شتخدم الزيت الطّيار يف الطب 
ال�شيني يف عالج روماتيزم املفا�شل والأكزميا ونزيف الرحم. 

حماذير ال�صتعمال: 
نبات �شام، ُتقدر اجلرعة القاتلة من النبات بحدود 10 ملغ بالن�شبة للكبار واأقل من هذا لالأطفال. قد يوؤدي تعاطي 
النبات اإىل تاأذي اجلملة الع�شبية ب�شكل عام و تاأذي حا�شة ال�شمع ب�شكل خا�ض، قد يدوم هذا الأذى لأعوام لذلك ل 

ُين�شح بتعاطي النبات .
البيئة:

ينمو النبات بريًا يف احلقول والأماكن املهملة وعلى حواف الرتع وامل�شارف والطرق. الزربيخ حم�شول �شيفي من 
نباتات الأقاليم املعتدلة، الرطبة والنهار الق�شري التي تقع بني خطي العر�ض 40 - 70 �شمال خط ال�شتواء وجنوبه، 
تنا�شبه معظم اأنواع الرتب، لكنه يف�شل الرتب اخلفيفة الغنّية بالآزوت، كما يتحّمل ملوحة الرتبة، وتنا�شبه درجة 

pH بني 5.2 - 8.3.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر النبات بالبذور ب�شهولة. ُتنرث البذور يف اأر�ض امل�شتل يف بداية الربيع، تنقل البادرات اإىل الأر�ض الدائمة يف 
نهاية الربيع عندما ي�شل ارتفاعها اإىل 5 - 10�شم. 

تغر�ض ال�شتول يف حفر على خطوط مبعدل 10 - 15 �شم بني احلفرتني و75 �شم بني اخلّطني بوجود املاء. ي�شتجيب 
النبات للت�شميد الآزوتي ب�شكل خا�ض نظرًا ل�رشاهته الكبرية لهذا العن�رش. 

يتم جمع النبات بق�شه فوق �شطح الرتبة عندما ي�شبح لون البذور اأ�شود وقبل تلون النبات بالبني، اإذ يوؤدي التاأخر 
يف اجلمع اإىل �شقوط الثمار و�شياع جزء كبري من املح�شول. 

ُيعطي الهكتار حوايل 900 كغ من الثمار التي ينتج عنها 50 - 60 كغ من الزيت الد�شم.
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Haloxylon salicornicum (Moq.) Bge. ex Boiss. 
Caroxylon salicornicum Moq.in DG. Hammada salicornica (Moq.) lijin
Hammada elegans (Bunge) Boc., Haloxylon schweinfurthii Ascherson.

 Chenopodiaceae الف�صيلة: ال�رشمقية
الأ�صماء املتداولة: الرمث، احلم�ض.

Eng. Saxaul, Fr. Saxaoul  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ال�شفلية  ال�شوق  تولد  �شم،    60  -  30 طولها   يبلغ  جنبة 
املتخ�شبة كل �شنة وب�شكل غري منتظم اأفرعًا جديدة. الأفرع 
عاجي،  اإىل  ف��احت  ل��ون  ذات  �شلبة،  �شاعدة،  متمف�شلة، 
اإىل  تختزل  الأوراق  اجلفاف.  عند  �شمعية  �شفراء  ت�شبح 
قمع  �شكل  على  تلتحم  ال�شكل،  مثلثية  �شغرية،  حرا�شف 
ق�شري غ�شائي احلافة، �شويف الوبر من الداخل. النورات 
 6  -  3 طولها  متفرقة  ق�شرية  �شنابل  من  تتاألف  منت�رشة 
اأو  رئي�شية  اأفرع خ�رشاء  نهايات  يوجد معظمها يف  �شم، 
جانبية تت�شكل �شنويًا. الزهرة خنثوية، يحيط بها قنابتان 
يتاألف  ب�شيط  الكم  الأ�شفل.  من  الوبر  �شوفيتا  مقعرتان 
خم�ض  مع  تتناوب  حرة،  اأ�شدية،   5 املذكر  �شبالت.   5 من 

�شديوات خطية - بي�شوية ال�شكل وحليمية القمة. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض علوي، القلمان ق�شريان، ينتهيان 
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مبي�شمني حليميني. الثمرة 7 - 8 مم )مبا يف ذلك طول الأجنحة(. الأجنحة بي�شوية مقلوبة - مدورة، متجهة نحو 
الأعلى، مرتاكبة ب�شكل كبري، غري مت�شاوية، متيل للبني ال�شاحب. البذور اأفقية. 

الإزهار من اأيلول/�شبتمرب اإىل ت�رشين الثاين/نوفمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اإيراين توراين، وينت�رش يف العديد من املناطق اجلافة العربية، الكويت وقطر والإمارات العربية املتحدة  و�شمايل 
�شبه اجلزيرة العربية والعراق وفل�شطني و�شورية واجلزائر وموريتانيا و�شلطنة عمان وم�رش وليبيا وتون�ض، كما 

يوجد يف جنوبي اإيران واأفغان�شتان.
التاريخ والرتاث:

  salicornicum  تعني خ�شب، اأّما ا�شم النوع xylon تعني ملحي و halio ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية حيث اأّن
 .Salicornica فيعني �شبيه باخلريزي

اجلزء امل�صتعمل : 
الأجزاء الهوائية )طعمها حام�ض ومالح(.

املكونات الكيميائية:
حتوي الأجزاء الهوائية عدة قلويدات من جمموعةالبيربيدين piperidine اأهمها: الهالوك�شني haloxynine، الأنابازين 
anabasine، الهالو�شالني halosaline، الهالوك�شني haloxine. كما حتتوي على كومارينات و�شابونيات و�شتريولت 

وجلوكوزيدات قلبية وفالفونوئيدات وزيت طّيار. 
تبداأ اأطراف اأفرع النبات قبل فرتة الإزهار مبا�رشة باإفراز مادة لزجة �شكرية املذاق بي�شاء اللون ت�شمى " املن اأو 

ع�شل الرمث اأو ع�شيلي" .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

تاأثري  الأبحاث  وبينت  لالإلتهاب.  م�شادة  بخوا�ض   piperidine ال�  جمموعة  قلويدات  من  يحويه  مبا  النبات  يتمتع 
النبات الإيجابي يف عالج مر�ض ال�شكري. كما بينت تاأثري مغلي نبات الرمث الإيجابي يف حيوانات التجربة امل�شابة 

مبر�ض ال�شكرمما يّعلل ا�شتخدامه ال�شعبي يف عالج مر�شى ال�شكري.
لعالج  النبات  م�شحوق  ُي�شتخدم  كما  املتقيحة،  والقروح  واحلروق  اجلروح  لعالج  �شعبيًا،  الرمث  رماد  ُي�شتخدم 

الزكام والوهن واحلمى ووجع عظام اجل�شم .ُي�شتخدم بخار ماء الرمث لعالج الروماتزم. 
ا�صتعمالت اأخرى: 

نبات رعوي، كما اأنه م�شدر للحطب وكان ي�شتعمل بدياًل عن ال�شابون .
البيئة:

ينمو الرمث يف املناطق احلارة اجلافة و�شديدة اجلفاف. يف اله�شاب والأودية على الرتب الرملية، واجلب�شية الرملية، 
اأوالرملية الطميّية متو�شطة العمق، والتي يوجد حتتها طبقة كل�شية، وكذلك على الرتب ال�شلتية. يتحمل الظروف 
ال�شعبة ول�شيما امللوحة العالية. يجّمع النبات الرمال حوله ليكّون اأكمات ي�شل ارتفاعها اإىل اأكرث من ن�شف مرت.

ال�صتزراع والإنتاجية:
اأن  التخزين يف ظروف املخترب، وميكن  اإىل �شنة( عند  اأ�شهر  ُيكاثر بالبذور. تتميز ثماره بفرتة حياة ق�شرية )9 
تت�شاعف املّدة عند التخزين  يف جو ج�����اف  وعلى درج������ات حرارة منخف�شة )- 2مo(، كما اأن التخزين على درجة 
 ،oويتوقف عند درجة حرارة 33 م ،oيطيل من عمر الثمار. ترتاوح درجة احلرارة املثلى لالإنبات بني 15 - 18م o5 م -
ل متنع درجات احلرارة  املنخف�شة عن 3 درجة مئوية من اإنبات الرمث. وقد ُلوحظ اأن اإزالة الأغلفة الثمرية ت�رّشع 
وتزيد من ن�شبة الإنبات. يتم معظم منو الرمث بني ني�شان واأيلول، وُيف�شل جتنب رعي النبات يف اأواخر ال�شيف 

واأول اخلريف لأنها الفرتة احلرجة بالن�شبة له.
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Salsola kali L.
S.tragus L.,S.aptera Iljin,S. praecox Litv.,S. pontica Iljin,S. acicularis Salisb.
S. decumbens Lam., S. turgida Dumort

.Chenopodiaceae الف�صيلة: ال�رشمقية
الأ�صماء املتداولة: حاذي القلي، احلاذي ال�شوكي، القلي.

 Eng. Prickly saltwort ، Russian thistle ،  Fr. Soude brulee :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل حلمي القوام وبخا�شة يف املراحل الأوىل من النمو، يك�شوه 
زغب واأوبار هلب اإىل �شبه اأجرد، طوله 20 - 70 �شم. ال�شوق ب�شيطة اأو 
متعددة، مفرت�شة اأو �شاعدة، زاوية، تتفرع ثنائيًا ول�شيما من القاعدة. 
الأوراق ب�شيطة، اأبعادها 6 - 30×2 - 3 مم، ال�شفلية متقابلة والعلوية 
متناوبة، حلمية، خطية، م�شتدقة الطرفني، نهايتها اأ�شلية - م�شوكة. 
القنابات م�شتطيلة-بي�شوية اإىل مثلثية، اأطول قلياًل من القطع الكمية، 
تنتهي ب�شوكة واخزة. الأزهار خنثوية، مفردة اأو جتتمع كل 2 - 3 
اأزهار معًا، اإبطية التو�شع، ت�شكل �شنبلة غري مرتا�شة ومورقة. الكم 

ب�شيط، قطعه طولها 3 - 4 مم، حرة، غ�شائية، م�شتطيلة، كليلة القمة. املذكر 5 اأ�شدية، حرة. املاأنث ثنائي الكرابل، 
املبي�ض علوي، وحيد احلجرية، امليا�شم 2 - 3، طويلة، خيطية. الثمرة قربية )اأكينة(، قطرها 4 - 10 مم )مبا يف ذلك 

طول الأجنحة(، الأجنحة بي�شوية مقلوبة اإىل كلوية، خمططة، اأحيانًا خمتزلة. البذور اأفقية. 
الإزهار من متوز/يوليو اإىل ت�رشين الأول/اأكتوبر.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اآ�شيوي، وانت�رش على نطاق وا�شع يف اأنحاء العامل واأ�شبح نباتًا غازيًا يف بع�ض البلدان   - النبات ذو انتماء اأورو 

كالوليات املتحدة الأمريكية وا�شرتاليا.
التاريخ والرتاث:

اأو  قلي  العربية  من   kali للنوع  الوا�شف  وال�شم  املالح،  اأي   ،salsus الالتينية  الكلمة  من  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
قلوي. 

البوا�شري وجتفيف  دم  قطع  يف  رم��اده  فوائد  الأنطاكي  ذكر  وم��در،  للح�شى  كمفتت  ب��ذوره  فوائد  �شينا  ابن  ذكر 
القروح. 

اجلزء امل�صتعمل: النبات.
املكونات الكيميائية: 

 oxalic acid الوك�ش��اليك  salsolidin. حم�ض  ال�شال�شوليدين   ،alsoline ال�شال�شولني  اأهمها:   %  0.3  -  0.2 قلويدات 
اأرا�شيديك   ،oleic  a.اأوليك  ،linolenic  acid الزيتي(  )الكتان  لينولينيك  الدهنية:  اأحما�شها  اأهم  د�شمة  زيوت   .% 5

)الف�شتق(.arachidic a، باملتيك )النخل(.palmitic a، اأمالح ال�شوديوم والبوتا�شيوم، �ش�����كاكر )غلوكوز، فركتوز، 
اأرابينوز، رامنوز(. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
�شعبّيًا  الغ�ّض  النبات  ع�شارة  وُت�شتعمل  لل�رشايني.  مو�شعًا  كونه  لل�شغط  كخاف�ض  ال�شال�شولني  قلويد  ُي�شتخدم 

خلوا�شها املدّرة، ويف عالج اأمرا�ض الكبد وال�شفراء، التهاب املجاري البولّية وطرد الديدان. 
ُي�شتعمل رماد النبات مو�شعّيًا لعالج الأمرا�ض اجللدّية )جرب، بهاق، ثاآليل(. 

ا�صتعمالت اأخرى: 
ا�شُتعمل النبات يف �شناعة الزجاج. ا�شُتعمل الرماد قدميًا كنوع من ال�شابون.

حماذير ال�صتعمال:
نباٌت �شاٌم، ينبغي ا�شتعماله بحذٍر �شديٍد، يوؤدي ا�شتعماله بكميات كبرية )حم�ض الوك�شاليك( اإىل تثبيت العديد من 

العنا�رش الغذائية يف اجل�شم بحيث ت�شبح عدمية الفائدة مما ي�شّبب عوز يف تلك العنا�رش. 
يجب البتعاد عن ا�شتعماله من قبل الأ�شخا�ض املّيالني لتكوين ح�شى الكلى اأو لديهم حمو�شة مفرطة اأو مر�شى 

الروماتيزم، التهاب املفا�شل، وداء النقر�ض، لأنه قد ُي�شاعف من �شوء حالتهم ال�شحية. 
مُيكن لغبار طلع احلاذي اأن ي�ّشبب بع�ض اأمرا�ض احل�شا�شّية التنف�شّية عند بع�ض الأ�شخا�ض. ت�شّبب اأ�شواك النبات 

ح�شا�شية لدى الإن�شان واحليوان.
رمبا كان حم�ض الوك�شاليك اأو نرتات البوتا�شيوم KNo3 وراء حوادث ت�شّمم احليوانات التي ترعاه )تتحول النرتات 
اإىل مركب ميثيموغلوبني  No2  الذي يتفاعل مع هيموغلوبني الدم ويحوله  اإىل النرتيت   No3  يف معدة احليوانات 

Methemoglobin، مما مينع نقل الأوك�شجني اإىل اأع�شاء واأن�شجة اجل�شم، ويوؤدي اإىل ا�شطرابات تنف�شية وقلبية(.

البيئة:
من النباتات الغازية، ينت�رش يف الأرا�شي الطميية والرملية جّيدة ال�رشف، وميكنه النمو يف الرتب املاحلة والقلوية 
)pH = 7 - 7.9(. يف�ّشل الأماكن امل�شم�شة ول يتحّمل الظّل، تنا�شبه احلرارة املعتدلة )9 - 23مO(، يتحمل اجلفاف. 

ميكن م�شادفته يف الأرا�شي الرملية ال�شاحلية. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيَكاثر بالبذور التي تنرث يف الأر�ض الدائمة يف الربيع. ل حتتفظ البذور بحيويتها لفرتة طويلة لذلك يجب تخزينها 
يف ظروف باردة �شتاًء.
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Colchicum automnale L.

Colchicaceae الف�صيلة: اللحالحية
الأ�صماء املتداولة: �ُشْوَرجْنان اخلريف، اللحالح اخلريفي ، زعفران اخلريف ، زعفران كاذب.

Eng. Colchicum ، Fr. Colchique : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جهة،  من  حمدبة  بنية،  �شبكية  )اأغلفة(  جافة  ب��اأوراق  مغلفة  بي�شوية،  الكورمة  كورمات.  بو�شاطة  معمر  ع�شب 
ال�شنة  اإىل جانب كورمة  ت�شتبدل كل �شنة بكورمة جديدة تتطور  الأخرى،  لالأ�شفل من اجلهة  م�شطحة ومتطاولة 
ال�شابقة يف قاعدة الفارع املزهر. الأوراق والفارع املزهر مت�شمنة يف غمد اأنبوبي اأبي�ض اللون، يتحول اإىل غ�شاء بني 
اللون يف ال�شنة التالية. الأوراق 2 - 9، توجد يف قاعدة النبات، خطية اإىل رحمية، تظهر مع الأزهار اأو بعد انق�شاء 
فرتة الإزهار، وتكون قاعدة الأوراق اخلارجية اأنبوبية. الأزهار مفردة اأو جتتمع يف نورة عنقودية ق�شرية ت�شم 
2 - 5 اأزهار، خنثوية، زاهية. الكم ب�شيط، تبلي، لونه وردي اأو اأرجواين اأو اأبي�ض )نادرًا اأ�شفر(، قمعي، يتاألف 

الأنبوب،  فوهة  على  تتو�شع  الكم،  ف�شو�ض  من  اأق�رش   ،6 الأ�شدية  الأج��زاء.  �شدا�شي  ون�شل  طويل  اأنبوب  من 
الدوارة الداخلية اأطول قلياًل من اخلارجية. املبي�ض يتو�شع حتت الرتبة، ثالثي احلجريات، تت�شمن كل حجرية 
اإهليلجية،  اإىل  بي�شوية  عليبة،  الثمرة  الكم.  اأنبوب  بارزة خارج  3، حرة، خيطية، طويلة،  الأقالم  بوي�شات.  عدة 
ثالثية الأ�شالع، ت�شتدق قمتها لت�شكل منقارًا، حممولة على �شويقة طويلة، تن�شج بالقرب من �شطح الرتبة. البذور 

كروية اأو زاوّية. 
تزهر معظم الأنواع يف نهاية اخلريف وبداية ال�شتاء.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املناطق املتاخمة للبحر الأ�شود اإذ يعتقد باأن كلمة 
Colchicum م�شتقة من مقاطعة Colchis املطلة على 

ذلك البحر. متو�شطي، اإيراين - توراين و�شحراوي 
الباردة  املناطق  اأن��واع اجلن�ض يف  - عربي. تنت�رش 
والرطبة من اأوروبا الو�شطى ويف �شواحل البلدان 

الأوروبية املطلة على البحر املتو�شط.
التاريخ والرتاث:

وهو   Colchide كول�شيد  من  ينحدر  العلمي  ال�شم 
عند  امل�شهورة  امة  مَّ ال�شَّ  Medee ِم��ْي��ِدَي��ه  م��وط��ن 
الأغريق يف الع�رش القدمي اإملاعًا اإىل �شمّية النبات. 
يعني خريفي   automnale للنوع  الوا�شف  ال�شم 
اإ�شارًة اىل اأنه يزهر يف اخلريف. ال�شم �ُشْوَرجْنان 
م���ف���ردات ابن  ف��ار���ش��ي وق���د ورد  يف  اأ���ش��ل  م��ن 

البيطار. 
كنبات   ، القدماء  الأطباء  لدى  ال�ُشوَرجْنان  ُعرف 

�شام وطبي.
اجلزء امل�صتعمل : 

بداية  ال��ن��ا���ش��ج��ة ) جت��م��ع يف  ال���ب���ذور  الأزه������ار، 
ال�شيف(، الكورمات.

املكونات الكيميائية:
 ،colchicine نبات �شام بكل اأجزائه، حتوي البذور قلويدات جمموعة الرتوبولون 0،25 - 1،2 % اأهمها: الكول�شي�شني

مركب ذو بنية جليكوزيدية الكول�شيكوزيد colchicoside، وزيتًا د�شمًا.
  ،demecoline  الدميوكولني ،colchicine حتوي الكورمات ن�شبة اأقل من قلويدات الرتوبولون اأهمها: الكول�شي�شني
  apigenine الأبيجينني  فالفونية  �شبغة  الع�شوية،  الأحما�ض  من  والعديد   colchicoside الكول�شيكوزيد  جليكوزيد 

اإ�شافة اإىل الن�شاء.
حتوي الأزهار قلويدات م�شابهة لتلك املوجودة يف الكورمات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
لنقل  مثبط  وامليوز،  امليتوز  مرحلة  يف  اخللوي  لالنق�شام  مثّبطة  بخوا�ض  يتمتع  ج��دًا،  �شاّم  الكول�شي�شني  قلويد 

الكروموزومات. ُي�شتعمل لتثبيط النق�شام اخللوي )بع�ض اأنواع ال�رشطان(.
ل يعطى عن طريق الفم اإل لعالج هجمات الروماتيزم واآلم املفا�شل والنقر�ض احلادة، ومعاجلة حمى البحر الأبي�ض 

 . F.M.F  املتو�شط
ُي�شتخدم  الكول�شي�شني مو�شعيًا يف عالج الروماتيزم والآلم املف�شلية، عالج الأورام اجللدية وال�شدفية والأكزميا 

املزمنة، اللتهابات الب�رشية. وا�شُتخدم ملعاجلة الربو، النقر�ض وع�رش التبول.
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية: 

يوجد على �شكل ع�شارة، اأمبول، حبوب، �شبغة، خال�شة جافة. 
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الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال: 
�شديد ال�شمّية، ميكن اأن ي�شّبب ا�شتعماله غري املراقب طبّيًا، �شلل الع�شالت املل�شاء واآلم البطن واإ�شهاًل وغثيانًا 

واإقياًء واإدماًء ه�شميًا وتخر�ّشاٍت كبديًة وكلويًة وفقر دم والتهاب الأع�شاب واعتالًل ع�شليًا وتاأذي نقي العظام. 
ل ُي�شتخدم عند كبار ال�شن. 

ل ُت�شتخدم م�شتح�رشاته يف حالت الأمرا�ض القلبية والكلوية وا�شطرابات جهاز اله�شم والأمرا�ض الكبدية. 
يوؤدي ال�شتخدام املديد اإىل ت�شاقط ال�شعر، ول ُيعطى للحوامل واملر�شعات. 

البيئة:
الأن�شجة  �شالبة  بف�شل  ُيذكر  �رشر  اأي  دون  طويلة  لفرتات  وال�شقيع  البارد  املناخ  ظروف  ال�ُشْوَرجْنان  يتحمل 
واملواد  الكل�ض  على  حتتوي  التي  وال�شلتية  الرملية  الرتب  وُيف�ّشل  الزراعية  الأرا�شي  جميع  تالئمه  الداخلية. 
الع�شوية للح�شول على كورمات كبرية احلجم. يتحمل احلمو�شة الأر�شية )pH( ما ي�شاعد على حماية الكورمات 

املطمورة من الإ�شابات الفطرية والبكتريية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يزرع ال�شوَرجْنان يف املناطق املعتدلة يف اأواخر ال�شيف واأوائل اخلريف وذلك با�شتخدام ال�شتول اأو الكورمات يف 
حني يزرع يف املناطق الباردة يف الربيع با�شتعمال الكورمات. 

يراعى عند الزراعة �شتاًل اأن توؤخذ البذور من ثمار حديثة واأن تنقع يف املاء ال�شاخن )45 مo( لعدة دقائق ثم يف املاء 
العادي ملدة 24 �شاعة لت�شهيل خروج اجلنني من ق�رشة البذور ال�شلبة. 

ب��ادرات �شغرية ذات كورمات �شغرية وتنقل  تتكون  البذور يف م�شاتل مغطاة خالل اخلريف وترتك حتى  تزرع 
الكورمات لتزرع يف الأر�ض الدائمة يف اأوائل اخلريف التايل. 

25 �شم بني الكورمة والأخرى على اخلط  60 - 65 �شم ومبعدل  اأوالكوررمات يف خطوط متباعدة  ُتو�شع ال�شتول 
الواحد ثم ُتروى الأر�ض عقب الزراعة مبا�رشًة. ُيروى النبات مبعدل مرة واحدة بال�شهر اإذ توؤدي زيادة الرطوبة 
الأر�شية اإىل تعفن الكورمات، وُيوقف الري عندما ت�شبح الأوراق �شفراء تقريبًا. ين�شح باإ�شافة بع�ض العنا�رش 

النادرة )نحا�ض ومنغنيز( عند اإ�شافة الأ�شمدة التقليدية لأهميتها يف ت�شكل املواد الفعالة.
جتمع الكورمات خالل فرتة الإزهار، عند ذبول الأوراق وقبل ت�شّكل الب�شلة اجلديدة، وجُتمع البذور بعد ن�شج 
الثمار يف اأواخر ال�شيف وح�شب املنطقة. بعد جمع الكورمات ُتغ�شل وُتنظف وُتقّطع اإىل �رشائح عر�شية رقيقة ثم 
ُتن�رش لتجف حتت اأ�شعة ال�شم�ض، ثم جُتمع وُتعباأ وُتخزن يف مكان ُمهّوى وبارد بعيدًا عن الرطوبة. ُيعطي الهكتار 

2 - 2.5 طن من الكورمات اجلافة.
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Terminalia chebula Retz.
Myrobalanus chebula Gaertn., Myrobalanus gangetica Kostel.
Terminalia gangetica Roxb., Terminalia reticulata Roth

 Combretaceae :الف�صيلة
الأ�صماء املتداولة: اأهلي��لج، بليلج، الهندي ال�شعريي )بالد ال�شام(، الاللوب، متر العبيد.

 Eng. Indian almond، Black myrobalan ،  Fr. Badamier chébule :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

كبري،  اإىل  متو�شط  حجم  ذات  �شجرة 
اأفرعها  م.   30   -  25 اإىل  طولها  ي�شل 
الق�رشة  ب��اه��ت��ة،  خ�����رشاء  منب�شطة، 
متناوبة  الأوراق  وم��ل�����ش��اء.  رم��ادي��ة 
 15   -  10 ط��ول��ه��ا  م��ت��ق��اب��ل��ة،  ���ش��ب��ه  اإىل 
اأو  اإهليلجية  4 - 8 �شم،  �شم  وعر�شها 
القاعدة،  قلبية  اأو  م��دورة  م�شتطيلة، 
جلدية القوام،  يك�شوها اأوبار حريرية 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ف��ت��ي��ة، ت�����ش��ب��ح ج���رداء 
غدتني،  قمته  يف   يحمل  املعالق  لحقًا. 

طوله 1 - 4 �شم.
�شم،   15  -  5 طولها  انتهائية،  �شنبلة  ال��ن��ورة 
حمورها موبر. الأزهار خنثوية، عر�شها نحو 
القنابات خطية، زغبة، طولها  5 مم، م�شفرة، 
4 مم،   -  3 الكاأ�ض  اأنبوب  مت�شاقطة.  6 مم،   -  5

الأ�شنان  الداخل،  من  موبر  اخلارج  من  اأجرد 
5، ق�شرية جدًا، مثلثية. البتالت غائبة. املذكر 
الثمرة  احل��ج��رية.  وحيد  املبي�ض  اأ�شدية.   10

طولها  مقلوبة،  بي�شوية  اأو  اإهليلجية  نووية، 
2 - 4 �شم، الأ�شالع اخلم�شة غري وا�شحة. 

الإزه����ار م��ن ن��ي�����ش��ان/اإب��ري��ل اإىل ح��زي��ران/
يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
الهند، ماليزيا، الباك�شتان، اإيران وال�شودان، وُيزرع يف العديد من البلدان الأخرى.

التاريخ والرتاث: 
ت�شمية اجلن�ض من الالتينية terminus وتعني طريف - علوي - قمي . يذكر ال�شهابي )1978( اأن الت�شمية من الفار�شية 

والأ�شل �شن�شكريتي. 
اجلزء امل�صتعمل: الثمار )تقطف بعد الن�شج(، الأوراق. 
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املكونات الكيميائية :
حتوي الثمار تانينات )غالوتانني gallotannins( 20 - 45 %  منها: 

 .punicalagin ،terflavin ، terchebulin ،chebulinic a. ، chebulic a. حم�ض الإهليلج
�شكاكر منها: غلوكوز، فركتوز، �شكاروز. اأحما�ض فاكهة  fruit acids 2 %  منها: حم�ض الكينيك .quinic a، حم�ض 

.shikimic a. ال�شيكيميك
حتتوي البذور على بروتينات وزيت د�شم 40 %.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
تتمتع الثمار مبا حتويه من حم�ض الإهليلج بخوا�ض 
ومثبط  للكبد،  وح��اٍم  مناعي،  ومثبط  اأك�شدة،  م�شاد 
معدة  يف  ي��وج��د  )اأن����زمي  جلوكو�شيديز  ال��ف��ا  لأن����زمي 

الإن�شان مهم يف درا�شات  مر�ض ال�شكري(. 
اأن���واع  بع�ض  ���ش��د  ال��ث��م��ار  م�شتخل�ض  ن�����ش��اط  ث��ب��ت 
البكترييا والفريو�شات )التهاب الكبد الفريو�شي(. كما 
تو�ّشلت الدرا�شات  اإىل حتديد العديد من املواد الأولية 
الكيميائية يف الثمار امل�شتخدمة يف تخليق الهرمونات 
الأوراق  الأبحاث خوا�ض  بينت  وقد  وموانع احلمل. 
خاليا  تلف  من   احلّد  يف  وتاأثريها  لل�شموم،  امل�شادة 

الكبد الناجت عن ا�شتن�شاق املواد الكيميائية ال�شاّرة.
خلوا�شه  �شعبيًا   الثمار  منقوع  اأو  مغلي  ُي�شتعمل 

اخلاف�شة للكولي�شرتول وال�شحوم لتنظيف جهاز اله�شم، كما ُي�شتخدم خلوا�شه امل�شّهلة والقاب�شة املفيدة يف عالج 
الإم�شاك والإ�شهال وال�شعال واأزمات الربو ويف احّلد من تكون املخاط يف املجاري التنف�شية، وعالج حرقة البول 

اأوحالت البول املدّمى. 
ُي�شتعمل مغلي الثمار مو�شعيًا يف عالج اجلروح والقروح النازفة واجلذام.

ا�صتعمالت اأخرى :
تدخل الثمار النا�شجة يف �شناعة اخلبز وحت�شري احل�شاء.

ا�شتخدمت ق�رشة ال�شاق �شابقًا كطارد للديدان وكبديل لل�شابون. 
ي�شتخدم ّلب الثمار يف بع�ض البلدان ملعاجلة املياه الراكدة وقتل الطفيليات فيها. 

البيئة:
يتحمل النبات درجات احلرارة العالية، لكنه ل يتحمل الربودة واجلفاف. يوجد على ارتفاعات من 1500 – 2000 م. 

يف�شل الأرا�شي اخل�شبة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر الإهليلج بالبذور. بعد جمع البذور وجتفيفها تتم اإزالة الغالف اللحمي اجلاّف. وميكن ك�رش الغالف القا�شي 
دون اأن يت�رشر الّلب، ثم تنقع يف املاء البارد ملدة 36 �شاعة. تعطي هذه الطريقة ن�شبة جيدة من الإنبات.
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Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin 
Bryonia dioica Jacq.

 Cucurbitaceae الف�صيلة: القرعية
الأ�صماء املتداولة: الفا�رش، لعبة مّرة، عنب احلّية، العردي�شة.

Eng. Red bryony ، Fr. Bryone dioïque :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

مت�شلقة،  مل�شاء  ج��رداء،  نحيلة،  ال�شاق  املغذية.  امل��واد  فيه  يدخر  درين  اجلذر حلمي  امل�شكن.  ثنائي  معمر  ع�شب 
جرداء،  الأوراق  متفرعة.  غري  طويلة،  املحالق 
قلبية  العام،  �شكلها  �شبه مدورة يف  اإىل  بي�شوية 
القاعدة، مف�ش�شة ب�شكل راحي اإىل 5 - 7 ف�شو�ض 
بي�شوية - رحمية ال�شكل؛ املعالق اأجرد اأو يحمل 
الأزه���ار  جتتمع  مبعرث.  ب�شكل  بي�شاء  درن���ات 
�شم،   15  -  5 عنقودية طولها  ن��ورات  يف  امل��ذك��رة 
ت�شم 12 - 30 زهرة، ذات �شماريخ طويلةخيطية 
دقيقة. ال�شبالت 5، ق�شرية، مثلثية. التويج زغب، 
اأ�شفر يحمل عروقًا خ�رشاء، دولبي، خما�شي 
خيوطها  ح���رة،  اأ���ش��دي��ة،   5 امل��ذك��ر  الف�شو�ض. 
كثيفة الأوبار. عناقيد النورات الأنثوية مرتاخية 
اأو كثيفة، اأحيانًا متفرعة من القاعدة، ت�شم 4 - 25 
زهرة، املبي�ض كروي، اأمل�ض، القلم بارز تقريبًا. 
مم.   9  -  7 قطرها  كروية،  حمراء،  عنبة،  الثمرة 

البذور �شبه م�شغوطة، بي�شوية، مل�شاء.

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا و�شمايل  دول �رشقي املتو�شط، وجنوبي 
اإفريقيا.

التاريخ والرتاث:
الت�شمية من اليونانية bryein وتعني منو، اإملاعًا اإىل 
النامية، وقوة منو جذورها،  فروعها اخل�رشاء 
ثنائي  ويعني  اليونانية  من   dioïca النوع  وا�شم 

امل�شكن. 
يف  عنه  وُكتب  اأوروب���ا،  يف  طبيًا  النبات  ا�شُتخدم 

الطب الد�شتوري الإنكليزي يف عام 1653م.
الذي  �شينا  وابن  والأنطاكي  البيطار  ابن  ذكره 
يجلو  واحللبة  بالكر�شنة  الفا�رش  "جذمور  قال: 

ظاهر البدن وينقيه وي�شفيه ويذهب بالكلف والآثار ال�شوداء الباقية بعد القروح".
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اجلزء امل�صتعمل: 
اخلريف(،  واأوائ����ل  ال�شيف  ف�شل  خ��الل  )جُت��م��ع  اجل���ذور 

الأطراف الغ�شة )جُتمع يف الربيع واأوائل ال�شيف(.
املكونات الكيمائية:

يحتوي النبات وخا�شة اجلذور على مركب الكوكوربيتا�شني 
للجلد والأغ�شية املخاطية(  cucurbitacin )مركب �شام، مّهيج 

يوجد يف اجلذور الغ�شة على �شكل غليكونات وغليكوزيدات.
 ،bryoamarid كمية قليلة من الغليكوزيدات منها: الربيواأماريد

.bryodiosides A ، C بريوديوزيد ،bryoside بريوزيد
برييونولي�����ك  حم�ض  منها:  الرتبين������ات  ثالثي�����ة  اأحما�ض 
      bryocoumaric a. بريوكوم�������اري�����ك  حم�ض   ،bryonolic a.

.ahpla-hydroxymultiflora

بروتينات مثبطة للريبوزومات منها: برييودين bryodine - L و 
bryodine - R. اأحما�ض دهنية ، ن�شاء، راتنج وقلويدات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
وم�شّهلة،  ملّينة  بخوا�ض  )كوكوربيتا�شني(  العقار  يتمّتع 
ي�شتعمل يف حالت الإم�شاك املزمن، كما يتمّتع بخوا�ض م�شادة 

للفريو�شات واللتهابات وخاف�شة ل�شغط الدم املرتفع.
واللتهابات  ال�شكري  داء  ع��الج  يف  �شعبيًا  العقار  ُي�شتعمل 

الداخلية مثل تقرحات الأثني ع�رش، التهابات ال�شعب الهوائية والربو وال�شعال الديكي، وهومدر بويل، وي�شتعمل 
لعالج ال�شت�شقاء، والتهابات املفا�شل وخا�شة النقر�ض. 

.in vitro يتمّتع الربيودين بخوا�ض �شامة للخلية احلية يف الزجاج
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية : 

يوجد على �شكل �شبغات ومغلي وم�شاحيق )بودرة(.
حماذير ال�صتعمال:

ويحذر  اإ�رشاف طبي.  اإل حتت  النبات  ا�شتخدام  عدم  يجب  عالية،  بجرعات  ا�شتعماله  عند  �شامًا جدًا  العقار  ُيعّد 
ا�شتخدامه عند الأطفال واحلوامل واملر�شعات.

العقار خُمّر�ض للجلد وميكن اأن ي�شبب تهّيجًا وتنقطًا وتبقعًا حممرًا وحكة على الأجزاء التي يالم�شها .
البيئة: 

نبات مت�شّلق �رشيع النمو، ذو جذور عميقة ينت�رش يف الأماكن الظليلة يف املاكي والغابات اأوعلى �شفاف اجلداول. 
ينمو يف اأغلب اأنواع الرتب �رشيطة اأن تكون جيدة ال�رشف وغري حام�شية. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
اأوعية  �شمن  زجاجية  بيوت  يف  تزرع  اأو  خطوط  يف  تنرث  التي  النا�شجة  بالبذور  يتكاثر  ال�شتزراع.  �شهل  نبات 
خا�شة وتنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام، مع النتباه اإىل اأن النبات ثنائي امل�شكن عند الزراعة لأجل احل�شول على 

البذور.
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Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Cucumis colocynthis L., Colocynthis vulgaris Schrad.

 Cucurbitaceae الف�صيلة:القرعّية
الأ�صماء املتداولة: حنظل، الرقي الرّبي، العلقم، التفاح املّر.

 Eng. Colycynth،Bitter apple،  Fr.Coloquinte :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر، اأخ�رش- رمادي اللون، خ�شن امللم�ض، متفّرع من القاعدة. ال�شوق نحيلة، م�شّلعة، اأطوالها متباينة، 
تفرت�ض الأر�ض، يك�شوها اأوبار هلب. املحاليق ق�شرية ونحيلة، ب�شيطة اأو متفرعة. الأوراق قا�شية، خ�شنة الوجهني، 
الوجه العلوي اأخ�رش باهت، والوجه ال�شفلي رمادي مك�شو بوبر قا�ض؛ مثلثية - بي�شوية يف مظهرها العام، حادة 
القمة، قلبية القاعدة، مق�شمة بعمق اإىل 5 - 7  ف�شو�ض. الف�ض كليل القمة، جيبي – متموج احلافة، مق�شم بدوره 
�شماريخ  ذات  املذكرة  الأزهار  مفردة، �شفراء.  امل�شكن(،  )النباتات وحيدة  اجلن�ض  ف�شو�ض.الأزهار وحيدة  اإىل 
ينتهي  عري�ض  اأنبوب  �شكل  على  ملتحمة  بتالت   5 التويج  الزهرة؛  كر�شي  طول  لها  �شيقة،   5 ال�شبالت  ق�شرية، 
بخم�شة ف�شو�ض حادة القمة واأ�شلية. املذكر 5 اأ�شدية، ق�شرية اخليوط. الكم يف الأزهار املوؤنثة ي�شبه كم الأزهار 
املذكرة؛ املبي�ض �شفلي، موبر، وي�شاهد فيها 3 اأ�شدية عقيمة )�شديوات(. الثمرة حلمية، كروية، لها حجم برتقالة 
)قطرها نحو 10 �شم(، موبرة قلياًل يف بداية ت�شكلها ثم ت�شبح جرداء عند الن�شج، خ�رشاء معلمة باأ�رشطة �شفراء 
كثرية،  البذور  امل��رارة.  �شديد  اأبي�ض،  ا�شفنجي،  الداخلي  الثمري  الغالف  جتف،  عندما  �شفراء  ت�شبح  متموجة 

م�شغوطة، مل�شاء، لمعة، متيل للون البني. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شحراوي عربي. ينمو بريًا على 
اإفريقيا  ل�شمايل  ال�شاحلية  الرمال 
اآ�شيا.  وغربي  اأوروب���ا  وجنوبي 
اأهم  ال�شام.  بادية  يف  بريًا  ينت�رش 
ال��ب��ل��دان امل�����ش��درة ل��ث��م��اره م�رش 

وال�شودان وتركيا واإ�شبانيا.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ت�شغري 
وذلك  الليمون  اأي   Citrus ل�شم 
ولونها  ث��م��رت��ه  ح��ج��م  ل��ت�����ش��اب��ه 
الربتقال  ث��م��ار  م��ع  الن�شج  ع��ن��د 
)ال��ل��ي��م��ون(، اأم���ا ا���ش��م ال��ن��وع من 
اليونانية kolokynthis وتعني قرع. 
والإغ���ري���ق  ال����روم����ان   ا�شتعمله 

"اإن احلنظل منه الذكر ومنه الأنثى،  والعرب يف معاجلة الإم�شاك وتنظيف اجلهاز اله�شمي. قال عنه ابن �شينا: 
فالذكر ليفّي  اّللب والأنثى رخوة مل�شاء،  واملختار منه هو الأبي�ض �شديد البيا�ض، اأما الأ�شود فهو رديء، وجنيه 
يكون يف ف�شل اخلريف، وينبغي اأن ل ُينزع �شحمه من جوفه اإذا ُجني، بل يرتك فيه كما هو، وان ُفِعَل ذلك اأ�شعفه، 

ة بتمامها و اإل فهو �شار ورديء".  واأن ل ُيجنى ما مل ياأخذ يف ال�ُشْفَرة ومل تن�شلخ عنه اخُل�رْشَ
اجلزء امل�صتعمل: 

الّلب ال�شفنجي للثمار النا�شجة )colocynth(، البذور ، الأوراق.
املكونات الكيمائية:

)elaterin اإيالترين=( cucurbitacins على :جليكوزيدات انرتاكينونية: كيوكربيتا�شني  )colocynth( يحتوي  لّب الثمار
 colocynthetin كولو�شنتتني ،colocynthin  مركبات ّمرة: كولو�شنثني

 . chlorogenic acid  اأحما�ض ع�شوية من م�شتقات حم�ض القهوة منها: حم�ض الكلوروجينيك
قلويدات ، مواد راتنجية، مركبات بكتينية.

الدهنية )حم�ض  بالأحما�ض  اللون غنيًا  اأ�شفر   %  20  -  15 زيتًا دهنيًا  البع�ض هبيد(  البذور )وت�شمى عند  حتوي 
الكتان الزيتي 70 %، حم�ض الزيت 10 - 16 %،  حم�ض النخل، حم�ض جوزة الطيب(، مرّكبات مل حتدد بعد، ذات 

تاأثري خاف�ض ل�شكر الدم، مركبات فيتو�شتريولية وقلويدات و�شابونيات و�شكاكر.
.cucurbitacins B،E حتوي الأوراق جليكوزيدات

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
امللينة وامل�شّهلة، اعُترب احلنظل حتى زمن قريب من بني  الأنرتاكينونية عمومًا بخوا�شها  ت�شتهر اجلليكوزيدات 

اأقوى العقاقري النباتية امل�شّهلة التي يكرث ا�شتخدامها يف عالج حالت الإم�شاك املزمن. 
بينت الدرا�شات احلديثة تاأثري جليكوزيدات الأوراق يف احّلد من تكاثر خاليا �رشطان الثدي، واأظهر امل�شتخل�ض 

الكحويل لالأوراق فعالية م�شادة لاللتهابات.
اأو�شحت البحوث تاأثري امل�شتخل�ض املائي لبذور احلنظل اخلاف�ض لن�شبة ال�شكر يف الدم، اإ�شافًة لفعالية م�شتخل�ض 

.Bacillus pumilus، Staphylococcus aureus البذور والأوراق الكحويل جتاه بع�ض اأنواع البكرتيا
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ُي�شتخدم منقوع  لّب الثمار املائي �شعبّيًا يف حالت الإم�شاك املزمن، تن�شيط حركة الأمعاء واملعدة وامل�شاعدة على 
اله�شم وتقليل الغازات الناجتة، عالج اأمرا�ض الكبد واملرارة )الريقان(.  

ُي�شتعمل م�شتخل�ض الأوراق كمدّر للبول ويف عالج الربو والريقان.
ُي�شتعمل زيت البذور يف عالج البوا�شري وبع�ض الأمرا�ض اجللدية من التهابات وتقرحات وجرب، وُي�شتعمل على 

�شكل كّمادات  لتخفيف اآلم الروماتيزم واملفا�شل. 
اجللدية  الأمرا�ض  عالج  يف  بيطرية  ا�شتطبابات  على  حاليًا  ويقت�رش  الراهن،  الوقت  يف  احلنظل  ا�شتعمال  تراجع 

)اجلرب، القراد( .
ا�صتعمالت اأخرى: 

ُي�شتخدم مطحون البذور)املغ�شولة باملاء وامللح للتخل�ض من املرارة( املحّم�شة والغنية بالزيوت الدهنية والربوتينات 
يف حت�شري بع�ض اأنواع احل�شاء.

حماذير ال�صتعمال : 
ُي�شبب لّب الثمار مبا يحويه من مركب كيوكربيتا�شني تاأثريًا خُمّر�شًا لالأغ�شية املخاطية لالأمعاء يرتافق مع اإ�شهال 
قوي مدمى. عمومًا ت�شّبب زيادة اجلرعة الإقياء والتهاب الأمعاء واملعدة والإ�شهال املدمى، واملغ�ض، وتخّر�ض الكلى 
واأذى الكبد، تبداأ اجلرعة القاتلة من 2 غرام وتوؤدي اإىل حدوث مغ�ض بطني و�شعور بالتعب والوهن والدوخة وعدم 
انتظام التنف�ض، وتوقف الدورة الدموية و�شلل بالأطراف، وما مل ُتعالج بال�رشعة املمكنة فيمكن اأن توؤدي اإىل املوت. 

مينع ا�شتعماله اأثناء فرتة احلمل والر�شاعة.
البيئة:

ُيعّد احلنظل من نباتات البيئة امل�شم�شة اجلافة وال�شحراوية Xyrophytic. ترتاوح درجة احلرارة املثالية لالإزهار 
ون�شج الثمار بني 25 - 27 درجة مئوية. ُيوؤدي �شعف الإ�شاءة اإىل تاأخر ظهور الأزهار املوؤنثة عن الأزهار املذكرة. 
ُيف�شل الأرا�شي اخلفيفة ول�شّيما الرملية احل�شوية منها، يتحمل درجات مرتفعة من امللوحة والقلوية الأر�شية، 

.8 - 7 (pH) رقم احلمو�شة املنا�شب
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور احلديثة، ُتزرع البذور خالل ف�شل الربيع واأول ال�شيف على خطوط عري�شة )150-180�شم( 
و�شمن حفر امل�شافة بينها 25 - 30 �شم، ومبعدل 2 - 3 بذرة يف احلفرة الواحدة، جُترى عملية اخلّف لحقًا وُيرتك 
نباتان يف احلفرة. جتري عمليات اخلدمة املنا�شبة من ري معتدل وت�شميد ومكافحة اآفات. جُتمع الثمار عند ن�شجها 

وُي�شتدل على ذلك من ا�شفرار الأوراق وجفافها ومن تلّون الثمار باللون الأ�شفر املخ�رش وت�شّلب جلدها. 
ُتنقل الثمار بعد جمعها اإىل مكان التجفيف وترتك يف مكان ظليل لعدة اأيام ثم تعباأ وتخّزن يف مكان مهّوى، بعيدًا عن 

الرطوبة. يرتاوح اإنتاج الهكتار بني 1 - 1.5 طن من الثمار اجلافة الكاملة اأو 1 طن من الثمار املجّزاأة.
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Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
Momordica elaterium L.
 

 Cucurbitaceae  الف�صيلة: القرعّية
الأ�صماء املتداولة: قّثاء احلمار، فّقو�ض احلمري.

Eng.Squirting cucumber، Fr.Cocombre d،âne  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
عدمية  لالأر�ض،  مفرت�شة  وموبرة،  خ�شنة  ما،  حٍد  اإىل  حلمّية  ثخينة،  ال�شوق  القاعدة.  من  متفّرع  معمر،  ع�شب 
املحاليق. الأوراق ب�شيطة، معالقية، قلبية – بي�شوية، كليلة القمة، عرفية ومتموجة احلافة. الأزهار وحيدة اجلن�ض 
والنبات وحيد امل�شكن. الأزهار الذكرية جتتمع يف نورات عنقودية حمورها اأق�رش من معالق الورقة ويغطيه اأوبار 
خ�شنة، الكاأ�ض 5 �شبالت خطية - رحمية زغبة، التويج اأ�شفر، موؤلف من 5 بتالت ملتحمة على �شكل اأنبوب جر�شي  
الأزهار  اأ�شدية حرة، ق�شرية اخليوط.  املذكر خم�ض  القمة،  ينتهي بخم�ش����ة ف�شو�ض بي�شوية م�شتطيلة، حادة 
الأنثوية مفردة، الكم الزهري فيها ي�شبه كم الأزهار الذكرية، ويالحظ فيها 3 - 5 �شديوات )اأ�شدية عقيمة عدمية 

املاآبر(. املاأنث ثالثي الكرابل، املبي�ض �شفلي، م�شتطيل ال�شكل، يغطيه اأوبار هلب، القلم ق�شري. 
البذور  ينبج�ض مع  اأوبار هلب و�شائكة، خ�رشاء، ممتلئة بع�شري  اإهليلجية، تك�شوها   - الثمرة متدلية، م�شتطيلة 
اإىل م�شافة كبرية)عدة اأمتار( عندما تنف�شل الثمرة عند الن�شج وذلك من خالل فتحة قاعدية )منطقة التقاء الثمرة 

باحلامل(. البذور م�شتطيلة، م�شغوطة، مل�شاء، بنية م�شودة اللون. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  كانون الأول/دي�شمرب.



261 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
يف  انت�رش  ت����وراين.   - واإي����راين  متو�شطي 

مناطق اأخرى كثرية من العامل.
التاريخ والرتاث:

من   Ecbalium ل��ل��ج��ن�����ض  ال��ع��ل��م��ي  ال����ش���م 
اليونانية ekballein اأي رمى خارجًا، اإ�شارًة 
اإىل اندفاع البذور من الثمرة عند انف�شالها 
 elaterium عن النبات. ال�شم الوا�شف للنوع

من اليونانية elatêrion اأي املُ�ْشِهل.
ُع��رف��ت م��ن��اف��ع��ه ال��ط��ب��ي��ة م��ن��ذ زم���ن طويل 
ذكره  وم�شّهل،  الدموي  لل�شغط  كخاف�ض 

ابن البيطار والأنطاكي، وابن �شينا.
اجلزء امل�صتعمل: الثمار.

املكونات الكيميائية: 
كوكوربيتا�شينات  ع��ل��ى  ال��ث��م��ار  حت��ت��وي 
cucurbitacins، راتنج resin، كربوهيدرات، 

.mucilage مواد لعابية
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يتمتع العقار بفعالية م�شادة لالأك�شدة، كما 
يتمتع بخوا�ض من�شطة للكبد وال�شفراء، وم�شاد لاللتهاب والفريو�شات. 

ُي�شتعمل �شعبيًا يف حالت الأمرا�ض الكبدية وال�شفراوية وحالت الوقاية من الإ�شابة بت�شمع الكبد اأو تنخره، ويف 
اأمرا�ض الر�شح والزكام. 

الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال : 
خلال�شة الثمار تاأثري خمّر�ض لالأغ�شية املخاطية، وت�شّبب حت�ش�شًا جلديًا. ي�شّبب ا�شتعماله حت�ش�شًا اأنفيًا و�شعاًل. ل 

ي�شتعمل يف حالت احلمل والإر�شاع.
البيئة:

ينمو النبات على جوانب الطرق والأرا�شي البور واملحروثة. املجموع اخل�رشي ح�ّشا�ض لل�شقيع ولكن املجموع 
اجلذري ي�شتطيع حتمل ظروف ال�شتاء الباردة. ُيف�ّشل الرتب الرطبة جيدة ال�رشف وامل�شم�شة، وينجح يف الرتب 

اخل�شبة لكنه ي�شتطيع النمو يف الرتب الفقرية. ميكن اأن ي�شبح النبات ع�شبًا �شارًا يف بع�ض املناطق.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُتنرث البذور يف الربيع املبكر يف كمبو�شت خ�شب يف بيت زجاجي اأو م�شتل. تو�شع 2 - 3 بذور يف الوعاء  اأوالكي�ض 
البال�شتيكي وُتخف لحقًا على اأقوى نبات. تنبت البذور خالل 10 - 21 يومًا على حرارة  25 مo. تنقل النباتات اإىل 

الأر�ض الدائمة عند ارتفاع احلرارة يف الربيع.
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Cupressus sempervirens L.

Cupressaceae الف�صيلة: ال�رشوية
الأ�صماء املتداولة: ال�رشو دائم اخل�رشة.

Eng. Cypress ، Fr. Cyprès :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة دائمة اخل�رشة طولها 10 - 30 م، مُيكن اأن ي�شل قطر جذعها اإىل نحو 1 م. الأفرع كثيفة جدًا، منت�شبة اأو 
تنت�رش ب�شكل اأفقي، الأوراق حر�شفية، مت�شالبة ومرتاكبة، مثلثّية ال�شكل، حمّدبة وغالبًا ما جند غدة راتنجية غائرة 
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يف اخللف. الأزهار وحيدة اجلن�ض 
الذكرية  جتتمع  امل�شكن،  وح��ي��دة 
تن�شاأ  ���ش��غ��رية  خم��اري��ط  يف  منها 
وجتتمع  الأغ�������ش���ان.  ن��ه��اي��ات  يف 
الأنثوية يف خماريط كروية قطرها 
2 - 3 �شم تقريبًا، وموؤلفة من 6 - 14 

- 7 مم، مزودة   5 البذور  حر�شفة. 
بحافة ت�شبه اجلناح، تن�شج خالل 

فرتة �شنة بعد التاأبري. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/

مايو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

امل��ت��و���ش��ط وجنوب  ����رشق  اأق��ال��ي��م 
ال�����ش��غ��رى، ومنها  اآ���ش��ي��ا  غ��رب��ي 
ليحتل  ال��ب��ل��دان  بقية  اىل  ان��ت�����رش 
منطقة  م��ن  بكثري  اأو���ش��ع  مناطق 
طبيعيًا  ينت�رش  الطبيعي،  انت�شاره 
ولبنان  و�شورية  وتركيا  اإي��ران  يف 
وال���ي���ون���ان  وق����رب�����ض  والأردن 

وايطاليا وليبيا وتون�ض واملغرب.
التاريخ والرتاث: 

"�رشو"  للجن�ض  ال��ع��رب��ي  ال���ش��م 
ا�شم   .Hasuru �شومري  اأ�شل  من 
ا�ش��م  ه���و   Cupressus اجل��ن�����ض 

ال�شجرة القدمي و sempervirens تعني بالالتينية الدائم اخل�رشة.
والربو  كالدزنتاريا  الأم��را���ض  بع�ض  عالج  يف  القدامى  اليونانيون  ا�شتعمله  للخ�شوبة.  رم��زًا  الرومان  اعتربه 

وال�شعال. اعُترب ال�رشو �شجرة جنائزية عند قدماء الرومان، وُزرعت كثريًا يف مقابرهم. 
ذكره دي�شقوريد�ض وابن البيطار وابن �شينا والأنطاكي.

اجلزء امل�صتعمل : 
املخاريط املوؤنثة، )يتم جمعها قبل متام الن�شج(، الأغ�شان الفتية املورقة. الزيت الطّيار امل�شتخرج منهما.

املكونات الكيميائية:
حتتوي املخاريط الأنثوية والأغ�شان النتهائية الفتية املورقة على زيت عطري طّيار يرتكب ب�شورة رئي�شية من 
 cedrol  ،cadinene  ،p-cymene  ،silvestrene  ،camphene  ،alpha-pinene: مكوناته  اأهم  وكحولت،  تربينية  فحوم 

وكحولت الفورفورول furfurol وال�شيدرول cedrol. اإ�شافة اإىل مركبات عف�شية )تانينات( 3 - 5 % وفالفونية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع الزيت العطري بخوا�ض مطهرة، م�شادة للت�شّنج، مقّب�شة لالأوعية الدموية.
تتمتع املخاريط الأنثوية بخوا�ض قاب�شة نظرًا لحتوائها على مواد عف�شية، ُت�شتعمل داخليًا على �شكل خال�شات 
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مائية لعالج الإ�شهال. وُت�شتعمل مو�شعيًا على �شكل مراهم اأو حمامات مائية يف حالت النزف الرحمي والبوا�شري 
.)HSV-1 والدوايل. كما  تتمتع خال�شة املخاريط الأنثوية الكحولية بتاأثري م�شاد للفريو�شات )فريو�ض الهرب�ض

اأن  كما  للديدان،  وطاردًا  والزكام،  الق�شبات  والتهاب  ال�شعال  ولعالج  كمق�ّشع،  �شعبيًا،  املخاريط  مغلي  ُي�شتعمل 
مغط�ض منقوع املخاريط يفيد يف تنظيف الأقدام ومكافحة التعرق املفرط.

ا�صتعمالت اأخرى: 
يدخل الزيت الطّيار يف �شناعة العطور وال�شابون واملنظّفات ُمك�شبًا اإياها الرائحة املميزة.

حماذير ال�صتعمال: 
ميكن اأن ي�شّبب ا�شتعماله تخر�شًا يف الكلى يف حال ا�شُتعمل بجرعات عالية.

البيئة:
ال�رشو  العلوي.  واجل��اف  اجلاف  �شبه  اإىل  الرطب  �شبه  الطابق  من  بيومناخية  طوابق  عدة  يف  ال�رشو  ُي�شادف 
الأ�شيجة  زراعة  يف  مرغوبًا  يجعله  مما  للرياح  التحمل  عالية  املرتفعة،  واحلرارة  للربودة  املتحملة   الأ�شجار  من 
متباينة  مناطق  يف  املتو�شط  �رشق  بلدان  يف  ينت�رش  املطرية،  الهطولت  جتاه  مرن  نوع  وهو  الرياح،  وم�شدات 
الأمطار )200 - 1300 مم �شنويًا(. ي�شادف على الرتب البنية النا�شئة من املارن وعلى الرتب النا�شئة من الكل�ض 
املارين وهي ترب غ�شارية كل�شية، كما ي�شادف على ترب رملية نا�شئة عن ال�شخور احلجرية الرملية ، ميكن اأن 

يعي�ض على اأرا�ٍض �شطحية فقرية، ل يتحمل امللوحة والرتب الغدقة �شيئة ال�رشف.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر ال�رشو بالبذور التي ُتزرع يف اأكيا�ض بامل�شتل يف ف�شل اخلريف وتنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام، وتزرع 
مب�شافات تختلف ح�شب الهدف من الزراعة وتقدم لها عمليات اخلدمة املطلوبة من �شقاية وت�شميد ومكافحة.
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Juniperus communis L.

Cupressaceae الف�صيلة: ال�رشوية
الأ�صماء املتداولة: العرعر ال�شائع.

Eng. Common juniper ، Fr. Genévrier commun، Peteron :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

جنبات اأو اأ�شجار �شغرية ثنائية امل�شكن، ي�شل طولها عادة حتى 4 م 
)اأو حتى 10 م يف بع�ض احلالت(. ال�شوق عديدة، ممتدة على الأر�ض 
اإىل �شاعدة )ن��ادرًا منت�شبة(. الق�رشة بنية، ليفية، تتق�رش على �شكل 
الأوراق  الُغ�شينات منت�شبة.  الفتية مل�شاء.  ال�شوق  اأ�رشطة؛ ق�رشة 
خ�رشاء )تبدو يف بع�ض احلالت ف�شية(، خمرزية ال�شكل، منب�شطة، 
حادة اإىل مدورة القمة، اأ�شلية. ي�شتغرق ن�شج املخاريط الأنثوية �شنتني، 
وهي ذات حجمني مميزين، حاملها م�شتقيم، كروية اإىل بي�شوية، قطرها  

6 - 13 مم، مزرقة-�شوداء، راتنجية، ت�شم 2 - 3 بذور. 

يزهر يف الربيع.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا و�شمايل اإفريقيا يف اجلزائر واملغرب. 
التاريخ والرتاث: 

وهو  الالتينية  اللغة  من   Juniperus للجن�ض  العلمي  ال�شم 
اأوروبا،  ال�شم الالتيني لل�شجرة عند ال�شعوب الالتينية يف 
وتذكر بع�ض املراجع اأ�شل الكلمة قاب�ض ن�شبًة لطعم ثماره. 

ا�شم النوع commonis يعني �شائع.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار والثمار والأوراق وال�شوق. 
املكونات الكيميائية: 

يحتوي النبات على زيت طيار 2 % غني باأحاديات الرتبني 
camphine، بارا  alpha-beta، كامفني   pinene األفا وبيتا بينني  monoterpene hydrocarbons منها  الهيدروكربونية 
�شينول para - cenole، مري�شني myrcine، �شابينني sabinene. اإ�شافًة اإىل احتوائه على مركبات ثنائيات التريبني 
 ،flavonoids فالفونوئيدات ،catechine tannins حتتوي الثمار اإ�شافًة للزيت الطّيار على تانينات كات�شية .diterpene

.proanthocyanidins شكاكر ب�شيطة، برواأنتو�شيانيدين�
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

مدر،  للت�شنج،  وحاّل  لل�شفراء  مفرغ  ها�شم،  للميكروبات،  م�شاد  التهاب،  م�شاد  اأوك�شيجيناز،  لل�شيكلو  مثبط 
مق�ّشع. ُي�شتعمل الزيت الطيار داخليًا يف عالج ا�شطرابات اله�شم، وخارجيًا يف عالج الروماتيزم. 

ُي�شتخدم الزيت الطيار �شعبيًا كمدّر، ولعالج التهاب الربو�شتات، ونفخة البطن وت�شنج الكولون. وُيُ�شتعمل مو�شعيًا  
تدليكًا كمحّمر للجلد يف حال الروماتيزم، وم�شكنًا لآلم الدي�شك، ولعالج النقر�ض، ونق�ض الرتوية. كما ُي�شتعمل على 

�شكل غ�شول يف حال الأكزميا وحّب ال�شباب. 
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ال�صتعمالت الأخرى: 
يدخل الزيت الطّيار يف حت�شري العديد من م�شتح�رشات التجميل.

التاأثريات اجلانبية، التداخالت واملحاذير: 
ل ُي�شتعمل الزيت داخليًا يف حالة التهاب الكلى، وُي�شّبب ال�شتعمال املديد انخفا�ض كال�شيوم الدم، يجب احلذر عند 

ا�شتعماله من قبل مر�شى ال�شكري، ل ُي�شتعمل يف حالت اأمرا�ض القلب الحتقانية. 
قد ُي�شّبب ال�شتعمال املو�شعي تخري�ض واإ�شابات جلدية واأذيات ووذمة. ل ي�شتعمل على اجلروح اجللدية الكبرية 

والوا�شعة ويف اأمرا�ض اجللد احلادة. ل ي�شتعمل يف حالت احلمل والإر�شاع.
البيئة:

ينمو العرعر ال�شائع يف طوابق مناخية متعددة . وعلى اأنواع ترب خمتلفة املُحجرة والرمّلية، اإّل اأنه ُيف�ّشل الأرا�شي 
جيدة ال�رشف. كما يوجد على الرمال يف املناطق ال�شاحلية، ورمبا ي�شادف بالقرب من احلقول واملراعي. ينمو على 
اأنه يتحمل جمال  اإل  املتعادلة  للرياح وال�شم�ض. يف�شل الرتب  البحر. متحمل  م/�شطح   3000 ارتفاعات قد ت�شل 

وا�شع من pH. يت�رشر العرعر باحلرائق. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

يكاثر العرعر بالبذور) بطيئة النبات( يف بداية اخلريف اأو الربيع. تنقع البذور باملاء ملدة 24 �شاعة قبل الزراعة ثم 
تزرع يف اأكيا�ض مبعدل 2 - 3 بذور يف الكي�ض الواحد ثم يتم تفريدها بعد بلوغها الطول املنا�شب.

كما يكاثر بالعقل ، التي تزرع يف تربة جيدة ال�رشف ويف مكان م�شم�ض اإىل ن�شف ظليل.
ي�شاب النبات ببع�ض الأمرا�ض مثل ال�شداأ والعناكب احلمراء.  

  .
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Juniperus phoenicea L. 
Cupressaceae الف�صيلة: ال�رشوية
الأ�صماء العربية: العرعر الفينيقي.

 Eng. Phoenician juniper ، Fr.Genévrier de Phénicie : الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

اأ�شجار اأو جنبات وحيدة امل�شكن، ي�شل ارتفاعها حتى 8م. الأفرع منت�شبة اأو �شاعدة، كثيفة، اأ�شطوانية عندما تكون 
فتية. الأوراق 1 - 2 مم، �شبه حر�شفية، منطبقة على ال�شاق، ترتب كل ثالث منها يف دوارات اأو متقابلة ومرتاكبة، 
بي�شوية - معينية، حمدبة من الناحية الظهرية، معلمة بقناة راتنجية خطية. املخاريط الذكرية انتهائية، لطئة، بي�شوية 

النا�شجة  الأنثوية  املخاريط  م��دورة.  حرا�شفها  م�شتطيلة،   -

مم، �شبه لطئة، حلمية  كروية اإىل �شبه كروية، قطرها 8 - 15 
القوام، بنية - حمراء اإىل �شمراء م�شفرة، لمعة، تتاألف من 6 - 8 
حرا�شف. البذور 3 - 8، حرة، م�شتطيلة، تن�شج يف ال�شيف من 

العام الثاين لتكونها. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
العربية.  اجل��زي��رة  �شبه  غربي  جنوب  اإىل  وميتد  متو�شطي 

ينت�رش يف ليبيا  وتون�ض واملغرب واجلزائر و�رشقي الأردن.
التاريخ والرتاث: 

للون  ن�شبًة  اأرجواين  يعني   phoenicia للنوع  الوا�شف  اللفظ 
�شكنوا  الذين  القدامى  للفينيقيني  ن�شبة  فينيقي  اأو  ثماره 
من  بالرغم  بالأرجوان،  يتاجرون  وكانوا  ال�شوري  ال�شاطئ 

عدم وجوده طبيعيًا يف تلك املنطقة.
برديات  يف  فرعونية  و�شفات  يف  الفينيقي  العرعر  ذك��ر  ورد 
وعالج  الآلم  لت�شكني  عالجية  كو�شفات  و"ايربز"  "هري�شت" 

التهابات امل�شالك البولية وت�شكني املغ�ض الكلوي. عرفه الإغريق 
والرومان وا�شتعملوه يف عالج اأمرا�شه������م، كما كانوا يحرقونه 
لأبعاد الأفكار ال�شيئة والأمرا�ض عنهم. قال عنه دي�شقوريد�ض: 
منه كبري و�شغري وكالهما يدران البول. كما ذكر ابن �شينا اأن 

العرعر جيد لأوجاع ال�شدر، وال�شعال واملعدة.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق والثمار وزيت الأخ�شاب.
املكونات الكيميائية : 

ترتاوح ن�شبة الزيت الطّيار يف اأجزاء النبات بني 0،5 - 2 % تبعًا 
مل�شدر النبات اجلغرايف وطريقة التجفيف والتقطري. 

باملركبات  غ��ن��ي��ًا   %  0.6 ط����ي����ارًا  زي���ت���ًا  اخل�����ش��ب  ي���ح���وي 
 .% 13 cedrol ال�شي�شكوتربينية  58 % اأهمها مركب ال�شيدرول
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  ،% 48 α - pineneحتوي الأوراق زيتًا طيارًا 0.8 - 1.7 % غنيًا باملركبات ال�شي�شكوتربينية  87 % اأهمها: األفا بينني
األفا - توجني α- thujene 36 %،  كادينني cadinene  6 %،  كاريوفيلني caryophylenne 5 % اإ�شافًة لبع�ض املركبات 

.geraniol الكحولية اجلريانيول
حتوي الثمار زيتًا طيارًا 0،7 % غنيًا باملركبات اأحادية الرتبني 60 % اأهمها: األفا - بينني α-pinene 13%، فريبينون 

 . sabinol 6%، كحول تربيني ال�شابينول verbinone

اإ�شافة اإىل ال�شكاكر 30 %، تانينات كات�شية catechic tannins 3 - 5 %، فالفونوئيدات flavonoids ومركبات انتو�شيانية 
.leucanthocyanes

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
يتمّتع زيت العرعر بخوا�ض م�شادة للبكترييا والفطور، وُي�شتعمل يف عالج التهاب امل�شالك البولية. ورد يف بع�ض 
الزيت مو�شعيًا يف عالج اجلروح والأمرا�ض  ُي�شتخدم  lignins يف عالج الأورام.  الليغنني  املراجع خوا�ض مركب 

اجللدية.
ُت�شتخدم اأوراق العرعر �شعبيًا على هيئة منقوع اأو مغلي للتخل�ض من الغازات املعوية، عالج ال�شل الرئوي والربو، 
عالج الإ�شهال، اإدرار البول والتخل�ض من ح�شى املجاري البولية . وت�شتعمل مو�شعيًا لعالج الروماتيزم والأمرا�ض 

اجللدية مثل الأكزميا والبثور والدمامل.
ُيقّطر خ�شب العرعر للح�شول على القطران الأ�شود الذي ي�شفى ويوؤخذ منه زيت القطران ي�شمى "�شفوة". ي�شتعمل 

كمطّهر وقاتل للبكترييا. 
لعالج  كمادات  �شكل  على  مغليها مو�شعيًا  ي�شتعمل  كما  لل�شهية وها�شمة.  كفاحتة  املحّم�شة،  العرعر  ثمار  توؤكل 

القروح والبثور اجللدية، وغراغر للتخل�ض من روائح الفم غري املرغوبة.
ا�صتعمالت اأخرى:

ُي�شتعمل زيت القطران يف الطب البيطري للتخل�ض من القراد يف جلود حيوانات املزرعة.
حماذير ال�صتعمال: 

ا�شطرابات  ي�شّبب  وقد  املخر�ض،   sabinol ال�شابينول  مركب  لوجود  نظرًا  داخليًا،  الثمار  زيت  ا�شتعمال  لُيحّبذ 
ه�شمية وع�شبية وقلبية وتنف�شية وكبدية وكلوية. 

البيئة:
ينمو العرعر الفينيقي يف البيئات اجلافة و�شبه اجلافة يف طوابق مناخية متعّددة من الرطب العذب يف جزر الكناري، 
لل�شوء، يوجد على  األيف  للربد،  الأردن. مقاوم  ال�شفلي يف جنوبي  العلوي و�شبه اجلاف  للطابق اجلاف  و�شوًل 
للحمو�شة.  قلياًل  املائلة  اإىل  املعتدلة  الرتب  تالئمه   ، والرملية  واملحجرة  الكل�شية  الرتب، حتى  من  اأنواع خمتلفة 

متحمل ن�شبيًا للملوحة ومقاوم للرياح. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

لته�شيل  ال�شمغية  الطبقة  لإزال��ة  الرمل  بوا�شطة  بالتخدي�ض  مبعاملتها  البذور  طريق  عن  الفينيقي  العرعر  يكاثر 
النبات. وميكن معاملة البذور با�شتعمال حم�ض الكربيت برتكيز 30 % ملدة 20 دقيقة.

يف�شل جمع البذور من ثمار نا�شجة طرية اأي غري جافة، وي�شتغرق ن�شج الثمار عامني. 
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Juniperus oxycedrus L.
 

 Cupressaceae الف�صيلة: ال�رشوية
الأ�صماء املتداولة: العرعر الكادي، عرعر �رشبيني، �رشبني ، عرعر �شائك ، اأرز �شائك. 

 Eng. Prickly juniper  ، Fr. Genievre :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

ثنائية  ���ش��ج��ريات  اأو  اأ���ش��ج��ار 
ي�شل طولها  اأن  امل�شكن، ميكن 
اإىل 10 م، الأفرع الفتية مقطعها 
ث���الث���ي ال����زواي����ا ب�����ش��ك��ل غري 
ال�شاق  ق�����رشة  وا���ش��ح مت��ام��ًا، 
اللون.  – بنية  رمادية  خ�شنة، 
اإبرية،  �شبه  واخ���زة،  الأوراق 
خطية -  رحمية، طولها 15 - 20 
مم وعر�شها  1 - 2  مم ، خ�رشاء 
مزرقة، �شلبة، جتتمع كل ثالث 
بوجود  وتتميز  بع�شها،  م��ع 
الوجه  ع��ل��ى  اأب��ي�����ش��ني  خ��ط��ني 
الذكرية  ال��ع��ل��وي.امل��خ��اري��ط 
مفردة، �شبه لطئة، �شبه كروية 
الأنثوية  اأو بي�شوية. املخاريط 

النا�شجة كروية قطرها 6 - 10 مم، حمراء - بنية اإىل بنية، 
وهي عبارة عن التحام عدة حرا�شف )3 - 6(، يغطي الثمرة 
ب�شكل خفيف دقيق مزرق اللون. البذور 2 - 3 )نادرًا 1(، 

تن�شج يف العام التايل.
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل .

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
اأوروبا، وينت�رش  اآ�شيا وجنوبي  متو�شطي، جنوب �رشقي 
من  جبلي  كعن�رش  املتو�شط  حو�ض  ���رشق  ب��الد  غابات  يف 

�شورية ولبنان و�شوًل اإىل �شمايل اإفريقيا. 
اجلزء امل�صتعمل: الثمار والأوراق وزيت الكاد .

رائحته  داك��ن،  بني  لونه  القوام،  كثيف  �شائل  الكاد:  زيت 
قوية، وطعمه لذع وّمر.

اجلاف  التقطري  بطريقة   ،cade oil الكاد  زي��ت  ي�شتخرج 
القوام  اإ�شفلتي  املتبقي  الرا�شب  ويهمل  الأ�شجار،  خل�شب 

.tar امل�ّشمى قطران
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التاريخ والرتاث: 
اللفظ الوا�شف للنوع oxycedrus من اليونانية: املقطع oxy يعني حاد ن�شبًة لأوراقه احلادة واملقطع cedrus يعني 

الأرز اأي الأرز ال�شائك. 
ا�شُتهر النبات قدميًا، حيث كان يحرق لإبعاد ال�شيطان والأفكار اخلبيثة، وطرد القمل والرباغيث. 

املكونات الكيميائية : 
اأحما�ض ع�شوية ومركبات  النبات على راتنجات، زيوت طيارة، جليكوزيدات فالفونية، تانينات،  اأجزاء  حتتوي 

تربينية: acetic acid، pyroligneous acid  اإلخ... 
زيت الكاد Cade oil: يرتكب ب�شكل رئي�شي من مركبات فينولية 17 - 26 %، اأهمها الغايكول guaiacol 12%، تربينات 
�شي�شكوتربينية اأهمها الكادينني  α-muurolene ،%9 cis-thujopsene ،%14،5 δ - cadinene 5 % وتربينات كحولية 

. cardinol كاردينول
.cresol القطران: يرتكب ب�شكل رئي�شي من الكادينني، الغايكول ، الكري�شول

 ،%19 β - myrcene 27%، بيت�����ا - مري�ش�������ني α-pinene حتتوي الثمار على زيت طي������ّار اأهم مكونات�����ه األف����ا - بينني
.germacrene ،% 2،2  - δcadinene 7%، كادينني  limonene 7%، ليمونني α - phellandrene األفا - فيالندرين

حتوي الأوراق زيتًا طيارًا يرتكب اأ�شا�شًا من مركبات اأحادية الرتبني: األفا - بينني  α - pinene 40 - 57% ومركب 
.sabinic a.5 - 10 % اإ�شافة اإىل حم�ض دهني manoyl  oxide

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
يتمتع زيت الكاد بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة، مطهرة، م�شادة للميكروبات، والطفيليات و�شافية للجروح. 

يدخل زيت الكاد �شمن تركيب امل�شتح�رشات امل�شتعملة مو�شعيًا ملعاجلة البوا�شري واجلروح والأمرا�ض واللتهابات 
اجللدية، مثل التهاب ب�رشة اجللد والتقرحات والأكزميا املزمنة وحب ال�شباب وال�شدفية. بينت الأبحاث خوا�ض 

الأوراق )زيت طيار( امل�شادة لاللتهابات.
ا�صتعمالت اأخرى:

يدخل زيت الكاد يف ت�شنيع اأنواع العطور وال�شابون وال�شامبو املخ�ش�شة للعناية بفروة الراأ�ض وتقوية ال�شعر 
ومنع ت�شاقطه والتخل�ض من ق�رشة الراأ�ض. ُي�شنع  من الثمار يف بع�ض البلدان م�شحوق ي�رشب بدًل من القهوة.

التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال: 
ل ُين�شح با�شتعمال زيت الكاد اأو ثماره داخليًا للن�شاء احلوامل اأو ملن يعانون من التهابات معوية اأو م�شاكل كلوية نظرًا 

ملا يحويه الزيت والثمار من مركبات خمر�شة للكلى وامل�شالك البولية اإذا ما ا�شُتعملت بجرعات ُمفرطة وملدد طويلة.
البيئة:

يعد من الأنواع األيفة ال�شوء، املتحملة للربد واملتاأقلمة مع بيئة اأعايل اجلبال، يعي�ض على اأنواع خمتلفة من الرتب 
حتى اجلافة وال�شطحية، مع تف�شيله للرتب غري الكل�شية.

ال�صتزراع والإنتاجية:
يكاثر ال�رشبني بالبذور التي حتتاج للمعاملة املتناوبة باملاء ال�شاخن والبارد لمتالك البذور غالفًا قا�شيًا. ميكن 

اأي�شًا معاملتها باملاء املغلي من 3 - 6 ثوان.
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Cyperus rotundus L.

 
Cyperaceae الف�صيلة: ال�شعدية

الأ�صماء املتداولة: حب العزيز، حب الزمل ، ال�ّشعد ، �شعادي ، �شعدي احلّمار.
Eng. Cyperus :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر، طوله 15 - 60 �شم، ذو جذمور 
- بنية وي�شدر  نحيل يحمل حرا�شف حمراء 
عنه اأراآد نحيلة تنتهي بدرنة �شبه كروية بنية 
داكنة. ال�شاق نحيلة، ثالثية الأ�شالع، مورقة 
يف اجلزء ال�شفلي. الأوراق ي�شل عر�شها اإىل 
نحو 6 مم، م�شّطحة، موؤنفة القمة، اأق�رش غالبًا 
من ال�شاق. النورة خيمية ب�شيطة اأو مركبة، 
مت�شاوية،  ، غري   9  -  3 اأ�شعتها )حم��اوره��ا( 
منها  كل  ينتهي  �شم،   10 حتى  طولها  ي�شل 
ب�شنبلة ق�شرية اأو مبجموعة من ال�شنيبالت. 
القنابات التي حتيط بالنورة 2 - 4، م�شطحة، 

اأطول من النورة. 
ال�شنيبلة 10 - 35×2 - 3 مم، عديدة الأزهار، 
جمنح.  حمورها  ب�شدة،  م�شغوطة  خطية، 
منهما  واح���دة  ك��ل  م��رتاك��ب��ت��ان،  القنبعتان 
بنية  اإىل  حممرة  ال�شكل،  زورقية  بي�شوية، 
غامقة، غ�شائية احلافة، حتمل 5 - 7 اأع�شاب. 
جويزة،  ال��ث��م��رة   .3 امل��ي��ا���ش��م   .3 الأ���ش��دي��ة 
اإهليلجية،  اأو  مقلوبة  بي�شوية   - م�شتطيلة 
ت�شل  م��ا  ن����ادرًا  لم��ع��ة،  الأ����ش���الع،  ثالثية 
مرحلة الن�شج، ويتم التكاثر غالبًا بو�شاطة 

الأراآد. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل كانون الأول/دي�شمرب. 

يوجد نوع اآخر يدعى .Earth almond( Cyperus esculentus L( ، ي�شبه النوع اأعاله يف مركباته وا�شتعمالته.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

متو�شطي، اإيراين - توراين ومداري. ينت�رش طبيعيًا يف مناطق وا�شعة يف اآ�شيا واإفريقيا واأ�شرتاليا .
التاريخ والرتاث:

 ، اأومغذٍّ  ماأكول  اأي   C.esculentus املاأكولة   اأنواعه  اأحد  ا�شم  وهو   kypeiros اليونانية  من  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
حيث توؤكل درناته حلوة الطعم، وهو معروف با�شم حب الزمل. ومن اأنواعه اأي�شا نبات الربدي C.papyrus وكانوا  
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ي�شنعون من حلائه ورق الربدي. والنوع امل�شمى يف بالد ال�شام الثداء C.conglomeratus اأي متكّتل، هو نبات األيف 
للرمال وله اأهمية يف تثبيت الكثبان الرملية يف املناطق اجلافة يف املغرب العربي وامل�رشق العربي. 

يعتقد اأنه �شّمي حب العزيز نظرًا لأن اأحد ملوك م�رش كان مولعًا باأكله، اإذ كان يطلق على ا�شم ملك م�رش" عزيز 
م�رش".  وقد جاء ذكره �شمن الو�شفات الفرعونية لطرد ثعبان البطن وعالج كتاركتا العني والأكزميا وحكة اجللد 
والتهابات الرحم ، عرث بع�ض علماء الآثار على ثماره يف اإحدى حجرات " دير اأبوالنجا " حيث وجدوا كوبًا مملوًء 
بثمار حب العزيز. كما ُعرث على حب العزيز حول رقبة مومياء الأمري " كنت".  اأطلق العرب على النبات ا�شم ّحب 

الزمل، وكانوا ي�شتخدمونه كنوع من الفاكهة. قال عنه ابن �شينا اإنه "طيب الطعم جدًا ويزيد يف املني".
اجلزء امل�صتعمل: 

الدرنات اجلذرية ذات الرائحة العطرية والريزومات.
املكونات الكيمائية:

 ،cyperene :حتتوي الدرنات على زيت ثابت وزيت طيار له رائحة كافورية وطعم ّمر. اأهم مركبات الزيت الطيار
.cyperorotundene ،α-cyperone ،rotundene

الن�شاء كمادة  اإىل كمية كبرية من  اإ�شافة  الريزومات والدرنات على �شكاكر مثل: اجللوكوز والفركتوز،  حتتوي 
.C ادخارية، جلوكوزيدات قلبية، قلويدات، مواد عف�شية، مواد مرة ، فيتامني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يبدي زيت الدرنات الطّيار خوا�ض �شّمية خلوية وم�شاد اأك�شدة  وم�شاد اأورام. 

ت�شتخدم درنات وريزومات النبات �شعبّيًا لتاأثريها املهّدئ وامل�شاد لالإقياء والطارد للغازات. 
ت�شتخدم الدرنات كمهّدئ لل�شداع، لعالج القلق والإجهاد والتهاب املجاري البولية والتنا�شلية وا�شطراب الطمث. 

ا�صتعمالت اأخرى:
ُت�شتعمل الدرنات كنوع من البخور زكي الرائحة وخا�شة لتبخري مالب�ض الر�شع. ُتوؤكل الدرنات والريزومات بعد 

طحنها رغم مرارة طعمها. 
البيئة:

ينمو على اأطراف امل�شتنقعات والربك املوحلة ال�شحلة، وبني ال�شخور، وعلى اأطراف الطرق، يف املناطق املدارية 
واملعتدلة احلارة، اإذ ُيحّب البيئات الرطبة الدافئة، يتاأثر جمموعه اخل�رشي بال�شقيع الربيعي، ينمو على اأنواع 
الكربيت  من  ن�شبيًا  عالية  كميات  التي حتوي  الر�شوبية  الرتب  وُتعّد  ال�رشف،  تكون جيدة  اأن  على  ترب خمتلفة 
واملغنيزيوم والكال�شيوم والبورون اأن�شب الرتب لنمو نبات حّب العزيز ويجود يف الأرا�شي الطميّية الرملّية والتي 
النهرية  ال�شفاف  تثبيث  يف  كال�شني  البلدان  من  العديد  يف  ُي�شتخدم   .pH 6.5 - 5.5 بني  درجة حمو�شتها  ترتاوح 

وال�شدود الرتابية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر بالبذور التي تنرث على تربة خ�شبة، تنبت البذور خالل 2 - 6 اأ�شابيع على درجة حرارة 18 مo. يتميز ب�رشعة 
منو ريزوماته ودرناته حتت الأر�شية موؤدية اإىل ت�شكيل م�شتعمرات كبرية تناف�ض النباتات املزروعة ب�شدة م�شببة 

الكثري من امل�شاكل لدى املزارعني.
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Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Polypodium filix-mas L. Aspidium filix-mas (L.) Sw

Dryopteridaceae :الف�صيلة
الأ�صماء املتداولة: �رشخ�ض مذكر، خن�شار ، �رشد.

Eng. Male Fern ، Fr. Fougère mâle :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ال�شكل،  يف  متجان�شة  الأوراق  ثخينة.  بو�شاطة جذامري  معمر  ع�شب 
متوت يف ال�شتاء، اأبعادها 28-120×10-30 �شم. طول املعالق اأقل من 
ربع طول الورقة، يحمل حرا�شف عند القاعدة، احلرا�شف مبعرثة، 

بنّية، لها منطان:
النوع ميلك منطني  هذا  )فقط  الأوب��ار  ي�شبه  والثاين  عري�ض،  الأول 
كامد،  اأخ�رش  الن�شل  و�شط(.  ح��الت  دون  احلرا�شف  من  مميزين 

�شلب، بي�شوي - رحمي، مق�ّشم بعمق مرتني اإىل اأجزاء بي�شوية - رحمية، حافتها م�شننة اإىل مف�ش�شة. ال�رشات 
كلوية ال�شكل، تتو�شع يف �شفني يف منت�شف امل�شافة بني الع�شب املتو�شط وحافة الورقة. القمي�ض له �شكل كروي 

اأي�شًا، اأجرد يفتقر اإىل الغدد. 
تتكون الأبواغ من حزيران/يوليو اإىل اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي- �شيبريي، متو�شطي.
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التاريخ والرتاث:
مذكر.  يعني �رشخ�ض   filix-mas للنوع  الوا�شف  وال�شم  له،  اليوناين  Dryopteris هوال�شم  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
ا�شُتعمل قدميًا كطارد للديدان باأنواعها املختلفة. ذكره دي�شقوريد�ض والغ�شاين وابن البيطار والأنطاكي وقال عنه 

ابن �شينا: "فيه مرارة ويقتل الديدان".
اجلزء امل�صتعمل: 

اجلذمور اأو الريزومات اجلافة اأو الغ�شة، الأوراق القاعدية frond والربعم القّمي،  جُتمع اجلذامري عادًة  يف اأواخر 
ال�شيف واخلريف. 
املكونات الكيميائية :

حتتوي اجلذامري على مزيٍج من م�شتقات فلوروغلو�شينول phloroglucinoles derivatives  2%، ت�ّشمى فيلي�شني خام 
اأحادية وثنائية وثالثية ورباعية  ترتكز يف الأوبار املفرزة الداخلية  crude filicin، موجودة ب�شكل مركبات حلقية 

للجذامري وبران�شيم قواعد الأوراق وينتج عن تكاثف املركبات احللقية عدة مركبات اأهمها: حم�ض الفالفا�شبيديك 
. albasidine البا�شيدين ،aspinidol ا�شبينيدول ،filicinic a. حم�ض الفيلي�شينيك ،flavaspidic acid

تانينات، مواد معدنية 4 - 5 %، �شكاكر، مواد ن�شوية ، مواد د�شمة 4 - 6 % . حتتوي الأوراق على املركبات ال�شابقة 
نف�شها بن�شب اأقل 0،2 % ، بالإ�شافة لبع�ض املركبات الفالفونية . 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
طارد  فريو�شي،  م�شاد  بخوا�ض  الفيلي�شينيك  وحم�ض  الفالفا�شبيديك  حم�ض  من  يحويه  مبا  يتمتع  �شام،  نبات 
يوؤثر يف  اأنه ل  اإل   ،band worms ال�رشيطية  liver flukes والديدان  املثقوبة  الكبد  anthelmintic، مثل دودة  للديدان 

الديدان الدائرية والأق�شورات oxyuris  )نوع من الديدان الثعبانية(. 
ُي�شتخدم م�شتخل�ض ال�رشخ�ض املذكر �شعبيًا لطرد الديدان، وُي�شتخدم مو�شعيًا يف عالج الروماتيزم وعرق الن�شا 

والأمل الع�شبي واأمل الع�شالت وعالج البوا�شري . 
حماذير ال�صتعمال:

اإىل الإ�شابة بعاهات م�شتدمية كال�شلل والعمى ورمبا  نبات �شام، خمر�ض جلدي، يوؤدي تناول جرعات عالية منه 
املوت، مّما يوجب ا�شتخدامه حتت اإ�رشاف طبي. ل ُيو�شف ال�رشخ�ض املذكر اأو اأي من م�شتح�رشاته ملر�شى الكبد 

والكلى والقلب وال�شكري ول ُيو�شف للم�شنني واحلوامل .
البيئة:

ينمو ال�رشخ�ض يف الأماكن الظليلة الرطبة يف الغابات. يتحمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 30 مo. كما يتحمل 
اجلفاف يف املواقع الظليلة. ينمو يف الأماكن املعر�شة لل�شوء، لكنه ينمو ب�شكل اأف�شل يف املواقع الظليلة مع 2 - 3 
�شاعات �شم�ض باليوم. ُيحب الرتب املعتدلة اأو املائلة للحمو�شة، ينجح يف الرتب اخل�شبة ول ُيحب الرتب الطينية. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ال�شفلي  الوجه  على  البوغية  البثور  بوا�شطة  يتكاثر  تزييني.  كنبات  ُي��زرع  اأو  بريًا  ينمو  كمح�شول،  ُي��زرع  قّلما 
اأ�ش�ض حتتوي على  اأوبتق�شيم ال�شاق مع جزء من اجلذامري. يتم نرث البثور املحتوية على الأب��واغ يف  ل��الأوراق، 
كومبو�شت معقم ويحافظ عليه رطبًا من خالل و�شع الأ�شي�ض يف كي�ض بال�شتيك اأ�شود. تنبت الأبواغ بعد 1 - 3 �شهور 
بحرارة 20 مo. تو�شع البادرات يف مكان ظليل حتى تكرب وتزرع خالل الربيع يف الأر�ض الدائمة. كما ميكن زراعة 
النباتات املق�شمة مع جذامريها ربيعًا يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت كبرية مبا فيه الكفاية، ولكن من الأف�شل 
ب�شكل  بالدبال ويف موقع ظليل من خالل طمرها  غنية  تربة رطبة  اأوًل يف  الزجاجي  البيت  اأو  امل�شتل  ُتزرع يف  اأن 
�شطحي يف الرتبة، ثم تر�ّض برذاذ املاء مع مراعاة ال�رشف اجليد ملياه الري الزائدة عن احلاجة، وذلك حتى تكّون 

جذامري قوية ثم ُتنقل اإىل الأر�ض الدائمة يف الربيع الالحق.
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Elaeagnus  angustifolia L.

Elaeagnaceae الف�صيلة: الزيزفونية 
الأ�صماء املتداولة: زيزفون ، زيتون عطري ، زيتون بوهيميا ، خالف ف�شي.

Eng. Russian olive ، Fr. L'Olivier de Bohème :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ق�شرية  متناوبة،  دائمة،  اأو  مت�شاقطة  الأوراق  غالبًا.  م�شوكة  الأف��رع  م.   8  -  3 �شجرة �شغرية، طولها  اأو  جنبة 
ال�شفلي،  الوجه  على  ف�ّشية  العلوي،  الوجه  على  فاحتة  - خطية، خ�رشاء  اأو رحمية  8 مم(، رحمية   -  5( املعالق 
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�شم.    1.6  -  0.6 ×  5  -  2 اأب��ع��اده��ا 
جمموعات  يف  اأو  م��ف��ردة  الأزه����ار 
مم،   8 -  4 اأزه���ار، طولها   3 -  2 من 
زكية  مم(،   2( ال�شمراخ  ق�شرية 
طولها  اأنبوبية،  الكاأ�ض  الرائحة. 
ق�شرية،   ،4 ال�شبالت  مم،   5 نحو 
مثلثية، ف�شية بي�شاء من اخلارج، 
�شفراء من الداخل، التويج غائب. 
اأ�شدية، خيوطها ق�شرية.   4 املذكر 
املبي�ض �شبه كروي. الثمرة نووية، 
اإهليلجية، �شفراء اأو حمراء طعمها 
�شم،   1.5  ×  2 نحو  اأبعادها  حلو، 

تن�شج يف نهاية اخلريف. 
الإزه�����ار م��ن ن��ي�����ش��ان/اإب��ري��ل اإىل 

متوز/يوليو.
التاريخ والرتاث:

 gnusa ومعناه �شجرة الزيتون، واملقطع "elaia" منحدر من اليونانية القدمية: املقطع Eleagnus ال�شم العلمي للجن�ض
ويعني اأرثد Vitex وهو نبات عطري، وبالتايل ي�شبح ال�شم الزيتون العطري اإ�شارًة لرائحة اأزهاره العطرة. اللفظ 
angustifolia يعني احلاد الأوراق ك�شفة لأوراق النبات. ال�شم ال�شائع هو الزيزفون، كما ُيطلق  الوا�شف للنوع 
عليه ا�شم "زيتون بوهيميا " وهي الرتجمة احلرفية ل�شم النبات يف اللغة الفرن�شية، وُي�شمى اأي�شًا "اخلالف الف�شي" 

ن�شبة لأوراقه الف�شية الالمعة. 
اجلزء امل�صتعمل : 

الثمار والأزهار  والأوراق.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

جنوبي اأوروبا، وغربي واأوا�شط اآ�شيا، وم�رش، ومنها انت�رش اإىل اأماكن وا�شعة يف العامل.
املكونات الكيميائية:

10 % اأهمها حم�شا  22 %، بروتينات واأحما�شًا اأمينية  27 %، الغلوكوز  حتوي الثمار �شكريات اأهمها الفركتوز 
52%، حم�ض   linoleic  a. الزيتي  الكتان  اأحما�شه حم�ض  اأهم  د�شم  غلوتاميك والأرجينني، كما حتتوي على زيت 
 polyphenols 5 %، وحتوي اأي�شًا مركبات متعددة الفينول oleic a.12% وحم�ض الزيت linolenic a.الكتان الزيتيني
 .rutin فالفونوئيدات منها الروتني ،tannic a.و cafeic a. اأحما�شًا فينولية منها ،catechin مركبات تانينية،كات�شية
 ، %16 phosphatidylethanolamine ،% 52 phosphatidylcholine اأهمها phospholipides اإ�شافة اإىل دهون فو�شفاتية

.Mg املغنيزيوم ،K البوتا�شيوم ،Ca واملعادن مثل الكال�شيوم ،C ،A ،E والعديد من الفيتامينات اأهمها
.%79 trans - ethylcinnamate حتوي الأزهار زيتًا طيارًا اأهم مكوناته

حتوي الأوراق مركبات فينولية ت�شابه تلك املوجودة يف الثمار.  
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

 ،Pseudomonas aeruginosa ، Staphylococcus aureus اأظهرت الأبحاث خوا�ض م�شتخل�ض الثمار امل�شادة  للبكترييا
.rutin امل�شكنة وامل�شادة لالأك�شدة ملا حتتويه من مركب الروتني
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بّينت درا�شة على فئران التجربة خوا�ض البذور )مركبات فالفونوئيدية( املخففة للتوتر الع�شلي، كما بينت تاأثري 
م�شتخل�ض الثمار يف عالج القرحة املعدية.

ت�شتعمل الثمار والأزهار �شعبيًا ملعاجلة الغثيان والإقياء والأرق والربو والريقان ومر�ض الكزاز )مر�ض بكتريي( 
وتطبل البطن. وي�شتعمل  مغلي الأزهار ) بخار( مبا يحويه من زيت طّيار لتح�شني عمل القلب.

ي�شتعمل مغلي الأوراق خلوا�شه امل�شكنة يف حالت القلق وال�شعال الت�شنجي، كما ي�شتعمل مغلي الأوراق والأزهار 
كمدر ولعالج احلمى. 

اآلم الروماتيزم   توؤكل الثمار الغ�شة كنوع من الفاكهة الفاحتة لل�شهية، وُت�شتعمل عجينة الثمار مو�شعّيًا لعالج 
والتهاب املفا�شل.
ا�صتعمالت اأخرى:

يعد الزيزفون من الأنواع متعددة الأغرا�ض التي ميكن ال�شتفادة منها، كم�شّد رياح، و�شجرة تزينية جميلة، كما 
اأن اأزهارها العطرية مرغوبة كمرعى للنحل لإنتاج الع�شل اجليد، الأوراق ذات قيمة علفية عالية، اخل�شب م�شامي 
ُتوؤكل من قبل الطيور والن�شان، كما ميكن  ي�شلح لال�شتخدامات اخلفيفة، وممتاز كخ�شب وقيد. الثمار �شكرية 

اأن تدخل يف �شناعة املربيات. 
البيئة: 

اأنواع خمتلفة من  اأن تعي�ض على  �شجرة حمبة لل�شوء، مقاومة للجفاف والتلوث، ل حتتاج لعناية خا�شة. ميكن 
الرتب، حتى متو�شطة امللوحة، �رشط اأن تكون جيدة ال�رشف. يوجد على جذور النبات عقد تعاي�شية فطرية ت�شاعد 

على حت�شني منو ال�شجرة وت�شمح لها بالعي�ض على الرتب الفقرية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ال�شجرة ذات منو �رشيع، تخلف ب�شدة بعد القطع، ميكن اإكثارها بوا�شطة العقل والف�شائل مما يعطيها ميزة كبرية 
لالنت�شار والتو�شع. ميكن زراعتها يف الرتب العادية املروية جيدًا يف اخلريف اأو الربيع، كما ميكن اإكثارها بالبذور 
املن�شدة. تقلم ال�شجرة �شتاًء  لت�شجيع التفرع مع مراعاة الت�شميد الع�شوي يف الربيع. للح�شول على منو وتفرع 
جيد يف�شل يف ال�شنوات الأوىل تقليم حوايل ثلث النبات يف نهاية ال�شتاء، علمًا اأن النبات يتحمل التقليم ب�شكل جيد، 
كما يتحمل الآفات والأمرا�ض. يبداأ الإزهار يف ال�شنة ال�شاد�شة من عمر النبات، ول تتجاوز مدة الإزهار الأ�شبوع 

الواحد حيث يبداأ قطف الأزهار عندما يتفتح ثلثاها.
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Ephedra alata Decaisne
 

 Ephedraceae الف�صيلة: الفدرية 
الأ�صماء املتداولة: َعَلندى ، الإيفيدرا املّجنحة.

Eng. Joint pine ،  Fr. Ephedra :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
20 - 50 �شم واأحينًا اأكرث من  جنبة �شغرية من غمديات البذور، ثنائية امل�شكن، رمادية خم�رشة اللون، ارتفاعها 
ذلك. ال�شوق �شلبة، خ�شنة، متمف�شلة - عقدية. الأوراق خمتزلة اإىل غمد ب�شيط ق�شري طوله 3 - 4  مم وعر�شه 1 - 2  
مم. الأزهار وحيدة احلن�ض، الأزهار الذكرية لطئة، جتتمع يف جمموعات كروية ال�شكل، تخرج من اآباط الأوراق يف 
قمة اأفرع �شغرية، طولها نحو 3 �شم، تذّكر مبخاريط ال�شنوبريات. املاآبر عددها 4 يف قمة خيوط متفرعة. املخاريط 
الأنثوية 7×5 مم، اإبطية لطئة اأو قمية يف نهاية اأفرع �شغرية، طولها نحو 2 �شم. القنابات ملتحمة حتى منت�شفها 
لت�شكل 4 - 5 اأقداح �شغرية، ت�شبح الداخلية منها حلمية يف نهاية تطورها. البذور م�شتطيلة، كليلة القمة، عر�شها 

نحو 2.5 مم وطولها نحو 6 مم. 
تتحرر الأبواغ يف منت�شف اآذار/مار�ض. وتظهر الثمار يف اأيار/مايو. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
�شبه اجلزيرة العربية وبالد ال�شام و�شمايل اإفريقيا. ينت�رش يف اململكة العربية ال�شعودية والكويت والعراق والأردن 

و�شورية وم�رش وفل�شطني وقد اأ�شبح نادرًا يف العديد من الدول العربية . 
ي�شّم جن�ض اليفدرا Ephedra قرابة 70 نوعًا، اأهمها : 

E. sinica Stapf، E. distachya L.، E. vulgaris Rich، E. equisetina Bunge، E. intermedia Shrenk ex Meyer، 
E. geradiana Wallich ex Meyer. 

التاريخ والرتاث:
اأي  مقعد  "كر�شّي" اأو  تعني   hedraو "على" ،  تعني   epi اأن  حيث  اليونانية  من   Ephedra للجن�ض  العلمي  ال�شم 
"على مقعد"، وهو ا�شم اأطلقه الأقدمون يف اأوروبا على نبات متعر�ض خاٍل من الأوراق. وكلمة  alata تعني جمّنح، 
تاج  يف  جاء  فقد  الَعَلْنَدى  ا�شم  اأما  الفروع.  على  اجلال�شة  الأجنحة  وتو�شع  النبات  �شكل  من  م�شتمدة  والت�شمية 
ِويُل ال�شديُد، وكذلك الفَر�ض. عرف ال�شينيون فعالية العلندى لعالج الربو  ْخُم الطَّ العرو�ض للزبيدي اأنه الَبِعرُي ال�شَّ

منذ 5000 �شنة، ودر�ض كيميائي �شيني اليفدرين يف العام 1924، ومت تركيبه �شناعيًا يف العام 1929. 
اجلزء امل�صتعمل : 

الأجزاء الهوائية )وخا�شة امل�شافات ما بني العقدية من الأفرع(. جتمع الأفرع الطرية والقمم الطرفية من اليفيدرا 
يف اخلريف، لأن القلويدات التي حتويها الأجزاء الهوائية تت�شاعف من الربيع حتى اخلريف، كما اأن اأعلى ن�شبة 

للقلويدات توجد يف النباتات التي عمرها 4 �شنوات. 
املكونات الكيميائية: 

تت�شابه اأنواع  الإيفيدرا عمومًا يف مركباتها مع اختالف يف ن�شب تلك املركبات، حتتوي اأنواع الإيفيدرا على قلويدات 
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 % 90- 30 L- ephedrin تنتمي ملجموعة القلويدات الأمينية غري التقليدية  0،2 – 0،5 % وب�شكل خا�ض اليفدرين املي�رش
.pseudo ephedrine والب�شودوايفدرين

كما حتتوي على زيت طيار يتكون ب�شكل رئي�شي من تريبينوئيدات )األفا تريبينول، ليمونني، ترتاميثيل بريازين، 
تريبينول، لينالول(. اإ�شافة للعديد من املركبات الثانوية: مثل الفالفونوئيدات )lacenin ، kaempferol(، تانينات ، 

غليكانات Glykans، والأحما�ض الع�شوية . 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

1، الفا  األفا  sympathmimetic، وخوا�ض مناه�شة مل�شتقبالت  يتمتع قلويد اليفدرين بفعاليات مقلدة لنظري الودي 
2. كما ي�ّشبب فعالية قاب�شة لالأوعية، من�شطة للقلب )ت�رّشع القلب(، ارتفاعًا حادًا يف �شغط الدم، واأرقًا  2 وبيتا 
ودوارًا و�شداعًا وع�شبيًة.  ويتمتع الب�شودو ايفدرين  بخوا�ض معززة للفعالية املناه�شة مل�شتقبالت بيتا 2، مت�شمنة 

تو�شيع الق�شبات، كما له خوا�ض قاب�شة لالأنف.
يتمتع نبات اليفيدرا عمومًا بتاأثريات م�شادة للفريو�شات، رافعة ل�شغط الدم، ويف عالج الإ�شابات الع�شبية ملر�شى 
ال�شكري، من�شطة للفعالية اجلن�شية عند الذكور، فعالية مثبطة لالأنزميات، م�شادة للدوار، مو�ّشعة للق�شبات، من�ّشطة 
واحتقان  واحل�شا�شية،  الربو  ملعاجلة  اليفدرين  ي�شتعمل  للوزن.  وخاف�شة  الأدريرنجية،  وبيتا  األفا  للم�شتقبالت 

الأنف والأعرا�ض املتعلقة باجلهاز التنف�شي العلوي. 
ي�شتعمل نبات اليفيدرا �شعبيًا ملعاجلة الربو ) بخاخات فموية اأو قطرات اأنفية لتو�شيع الق�شبات( وال�شعال الديكي، 
وحمى الق�ض واأمرا�ض الربد واحلمى وال�رشي وانخفا�ض ال�شغط والروماتيزم واأمرا�ض املفا�شل  والوذمة واآلم 

العظام  ومن�شطًا للجملة الوعائية القلبية.  
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

.efadrin يوجد على �شكل مادة ع�شبية اأوخال�شة اأو�شبغة تباع حتت اأ�شماء مثل
التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال:

يالحظ عدم انتظام وت�رشع قلبي، واأرق، وقلق وع�شبية. كما ميكن مالحظة حدوث الرجفة، وجفاف الفم، وخلل يف 
الدوران، وارتفاع �شغط، واندفاع جلدي واأكزميا واحتبا�ض بويل. كما لوحظ تاأثري م�شّبب للهلو�شة عند الأطفال.

ل ت�شتعمل الإيفيدرا يف حالت  النزوف التاجية، وال�شكري، وزرقة العني، واأمرا�ض الدرق، وت�شخم الربو�شتات 
والورم القتامي، واختالل عمل الكلى.

يجب جتنب تناول اليفيدرا وم�شتح�رشاتها مع مثبطات املونواأمينو اأك�شيداز، ول تعطى للمر�شى الذين �شيخ�شعون 
للتخدير بال�شيكلوبروبان اأو الهالوتان اأو غريهما من املخدرات اجلراحية الطيارة. ميكن اأن ي�شبب اإعطاء الفدرين 
بامل�شاركة مع الغليكوزيدات الفلبية اأو الكينيدين، اأو م�شادات الكتئاب ثالثية احللقات ت�رشعاً بالقلب، وتزداد خطورة 
تناولها يف حالت  يجب جتنب  ال�شيلم(.  مهماز  فطر   ( الأرغوت  قلويدات  يتناولون  الذين  لدى  ال�رشايني  ت�شيق 

احلمل والإر�شاع.
البيئة:

يّعد الَعَلندى من نباتات املناطق امل�شم�شة اجلافة و�شديدة اجلفاف. يعي�ض يف الظروف البيئية احلرجة. ي�شادف على 
�شكل جتمعات وحيدة واأحيانًا مرافقًا لأنواع نباتية اأخرى على الرتب اجلب�شية والرتب البنية ال�شاحبة اأوالهيكلية، 

كما ينت�رش على الكثبان الرملية الكل�شية اجلب�شية الثابتة اأواملتحركة. 
ال�صتزراع والإنتاجية: يتكاثر النبات بالبذور.
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 Equisetum arvense L.
 

 Equisetaceae الف�صيلة: اأذناب اخليل
الأ�صماء املتداولة: ذنب اخليل احلقلي، كنباث احلقول.

 Eng. Horse tail ، Fr. Prêle des champs :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

بني  ل��ون  ذات  زاح��ف��ة،  ج��ذام��ري  بو�شاطة  معمر  نبات 
ال�����ش��وق: يف  م��ن  عليها منطان  اأ���ش��ود، يظهر  اإىل  ق��امت 
الربيع تظهر �شوق خ�شبة، منت�شبة، �شلبة، وق�شرية 
)35 �شم(، ل يخ�شورية، غري متفرعة، تنتهي ب�شنابل 
متطاولة حتمل العديد من الأكيا�ض البوغية بنية اللون. 
اأما يف ال�شيف فتنمو اأفرع عقيمة، طولها نحو 60 �شم، 
وهي متفرعة، واأفرعها دوارية التو�شع. ال�شاق جموفة 
وحمززة )متلك ما بني 6 اإىل 19 �شلعًا طولنياُ بارزًا(، 
ثخانتها من 2 - 35 مم، تتاألف من تتابع عقد و�شالميات. 
- 6 �شم. يتو�شع يف م�شتوى العقد   2 ال�شالمية طولها 
غمد غ�شائي ،حلاّفته اأ�شنان �شمراء، مثلثّية اإىل رحمية 
ال�شكل، يتوافق عددها مع عدد الأ�شالع، وهي تكافئ 

الأوراق. 
ت�رشين الأول/ اإىل  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر   م��ن  الإزه�����ار 

اأكتوبر.
 E. امل�شتنقعي  اخَلْيل  َذَنْب  اأخرى منها:  اأنواع  للجن�ض 

. maxima

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املوطن الأ�شلي للنبات هو اأوروبا واآ�شيا. 

التاريخ والرتاث:
 equus Equisetum حيث  للجن�ض  العلمي  لال�شم  اخَلْيل هو ترجمة  َذَنُب 
تعني خيل اأو فر�ض وseta تعني وبر طويل، اإملاعًا اإىل ال�ّشبه بذنب اخليل. 
يعّد هذا اجلن�ض من بقايا ع�شور ما قبل التاريخ فهو ن�شيب قريب جدًا 
لالأ�شجار التي كانت تنبت على �شطح الأر�ض قبل 270 مليون �شنة، والتي 

هي م�شدر طبقات الفحم احلجري املعروفة. 
ا�شتعمله اليونان القدماء ملداواة اجلروح. ذكره الأنطاكي وابن البيطار 
ع�شارته،  ول�شيما  قاب�ض  اخليل  ذنب  اأّن  �شينا  ابن  وذكر  والغ�شاين. 

واأنه نافع جدًا يف ايقاف نزيف الدم.
اجلزء امل�صتعمل: 

الروؤو�ض املزهرة والنبات الع�شبي.
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املكونات الكيميائية : 
اأحما�ض فينولية ع�شوية منها: حم�ض القهوة، حم�ض الغاليك. فالفونات: quercetol ،kaempferol، فالفونوئيدات 
اآثار من   .equisetonine kaempferol. �شابونيات:  luteoline، الكامفريول  isoquercitoside.جليكوزيدات اللوتيولني 

القلويدات )نيكوتني nicotine، بالو�شتريين palustrine، ميتوك�شي برييدين(. 
اأحما�ض غري ع�شوية منها:حم�ض ال�شيلي�شيك 60 - 80 %. اأمالح معدنية منها كلورور البوتا�شيوم.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع النبات بخوا�ض مدرة)البوتا�شيوم والفالفونات(، حالّة للت�شنج. كما اأن له فعاليات قاب�شة وخاف�شة حلم�ض 

اليوريك )حم�ض البول(.
ُي�شتعمل داخليًا يف عالج الوذمات، ويف غ�شل امل�شالك البولية يف حال الإ�شابة بالإنتانات، ويف معاجلة ح�شى الكلى 

واحلالب. وي�شتعمل خارجيًا ملعاجلة اجلروح واحلروق.
ُي�شتعمل �شعبيًا لعالج ال�رشطان والإ�شهال والنقر�ض والروماتيزم  والتهابات الفم  ولإيقاف النزف )نزيف الأنف(، 

ويف عالج البوا�شري، واحتبا�ض ال�شوائل اأو البول عند ال�شيوخ امل�شابني بت�شخم الربو�شتات )الوذمة(. 
اأرنبة  ي�شيب جلد  )�شّل  الذئب  وداء  كالأكزميا  امل�شتع�شية  الآفات اجللدية  لعالج  النبات مو�شعيًا  مغلي  ُي�شتعمل 
الأنف يف اجلانبني ويقرحه(، وي�شتعمل على �شكل غراغر يف عالج التهاب اللوزتني وعفونة الأ�شنان ورائحة الفم 

غري املرغوبة. 
مل يتم تاأكيد خوا�ض منتجات ذنب اخليل املغذية لل�شعر والعظام والأظافر والن�شيج ال�شام. 

الأ�صكال ال�صيدلنية: 
يتوفر ذنب اخليل على �شكل خال�شات �شائلة. 

التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :
من التاأثريات اجلانبية املحتملة لذنب اخليل: ارتكا�ض حت�ش�شي  وحمى  وعدم انتظام �رشبات القلب  و�شعف عقلي، 

و�شعف التنا�شق وفقدان الوزن.
يجب احلذر ب�شكل خا�ض عند م�شاركة ذنب اخليل مع كل من املدرات، ومنبهات اجلملة لع�شبية. 

يجب العلم باأن النبات يحتوي على النيكوتني وا�شتخدام مقادير كبرية منه قد ي�شّبب �شمية نيكوتينية. 
يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل اأو املر�شع. 

ال�صتعمالت الأخرى: 
منظف لالأوعية واملوبيليا والأر�شيات.

البيئة:
ينموالنبات على �شفاف الأنهار وامل�شتنقعات واملروج الرطبة وحوا�شي الغابات والأماكن الظليلة الرطبة وذلك يف املناطق 
املعتدلة والدافئة من العامل. درجة احلرارة اجلوية املنا�شبة للنبات 6 - 30 مo ودرجة حرارة الرتبة املنا�شبة 10 - 24 م

o كما ميكن اأن يتحمل الهواء البارد. يعّد ذنب اخليل من الأنواع املتحملة للظل ويف�شل الرتبة  الرطبة اخل�شبة الغنية 
باملواد الع�شوية.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يتكاثر بالريزومات )جذامري( والأبواغ )بذور( التي تنبت بعد 25 - 40 يوماً، وي�شتمر النمو اخل�رشي 40 - 90 يومًا 
والنمو الزهري 90 - 120 يومًا. يحتاج النبات خالل منوه اإىل عمليات اخلدمة ال�رشورية من تقليم )خالل فرتة �شكون 
الع�شارة( وت�شميد وعزق وتع�شيب. تن�شج النباتات �شيفًا، يتم احل�شاد يف اأواخر ال�شيف وخالل اخلريف، وذلك 

بق�ض ال�شوق والنموات وو�شعها يف حزم، ثم جتفف وحتفظ  حلني ال�شتخدام.
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Arbutus unedo L.

Ericaceae  الف�صيلة : اخللنجية
الأ�صماء املتداولة:  قطلب، قطلب يونيدي، ع�شري الدب، حّناء اأحمر، قاتل اأبيه، �شي�شنو، اللنج. 

Eng. Common arbutus، Fr. Arbousier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
اأ�شجار �شغرية اأو جنبات دائمة اخل�رشة، طولها 1 - 4  م. الأفرع منت�شبة، الق�رشة بنية، خ�شنة - حبيبية عندما تكون 
فتية. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، معالقية، جلدية القوام، بي�شوية، م�شننة احلافة، ق�شرية املعالق، طولها  4 -  6 �شم.  
الأزهار خما�شية القطع، جتتمع يف عثاكيل انتهائية متدلية، القنابات �شغرية جدًا، حر�شفية. الكاأ�ض �شغرية جدًا 
لها �شكل قر�ض، ف�شو�شها مثلثية، مف�ش�شة بعمق. التويج قربي ال�شكل، اأبي�ض، طوله 5 - 7 مم، مت�شّيق القمة، 
ف�شو�شه مهدبة، ملتفة للخلف. املذكر 10 اأ�شدية، اخليوط موبرة، قواعدها مت�شعة قلياًل. املبي�ض علوي، خما�شي 

احلجريات. الثمرة عنبة، كروية، حتمل ثاآليل، حمراء اأو اأرجوانية، قطرها 1.5 - 2 �شم، عديدة البذور، ُتوؤكل.
الإزهار من كانون الأول/دي�شمرب اإىل اآذار/مار�ض.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
امل��ن��اط��ق ال��داف��ئ��ة وامل��ع��ت��دل��ة م��ن ب��ل��دان ���رشق البحر 
اأوروبا،  وغربي  وتركيا  اليونان  يف  ينت�رش  املتو�شط. 
كما ينمو يف املنطقة املمتدة من األبانيا اإىل �شبه جزيرة 
من  ال�شمال  اإىل  الأ�شود  البحر  ب�شاحل  م��رورًا  القرم 
وتون�ض  املغرب  يف  وكذلك  ولبنان،  و�شورية  العراق 
من  اجل��ن��وب��ي  والق�شم  وق��رب���ض  وم��ال��ط��ة  واإ�شبانيا 

اإيطاليا.
التاريخ والرتاث: 

ا�شم اجلن�ض Arbutus  هو الإ�شم الالتيني القدمي لهذه 
ال�شجرة، بع�شهم يقول باأ�شله الفينيقي ويعني اجلذع 

الأحمر اأو البني ن�شبًة جلذع ال�شجرة املمّيز. اللفظ الوا�شف للنوع unedo هو ال�شم الالتيني القدمي لهذا النوع يف 
اأوروبا  Un-edo اإ�شارًة اإىل ثماره املفردة. الكلمة "قطلب" من اأ�شل غري معروف لكنه �شائع ال�شتعمال يف بالد ال�شام. 

ذكر الأنطاكي باأن ثمرة القطلب تنفع من ال�شموم اأكاًل وجميع النوازل ل�شوقًا، وورقه يحّلل الأورام طالًء.
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق.

املكونات  الكيميائية :
 .methyl arbutine  3 - 8 %، ميتيل الأربوتني arbutine حتوي الأوراق مركبات تانينية، جليكو�شيد هيدروكينوين: الأربوتني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع مركب الأربوتني بخوا�ض مدّرة ومطّهرة للمجاري البولية. 

ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا يف عالج التهاب الكلى واملثانة مع النتباه اإىل تاأثري املركبات الدباغية املخّر�شة لالأغ�شية 
املخاطية.

حماذير ال�صتعمال: 
ل ُين�شح با�شتعماله اأثناء فرتة احلمل والإر�شاع. قد ي�ّشبب ا�شتعماله الغثيان والإقياء.

البيئة:
ينت�رش النبات يف الغابات. ُمقاوم للربودة، يعي�ض على ترب �شيلي�شية، حتوي جذوره على ميكوريزا، مما ي�شاعده على 
العي�ض على اأرا�ٍض �شخرية فقرية، متحمل ن�شبيًا للكل�ض يف الرتبة، ليهتم بالري حيث ميكنه النمو ب�شكل بعلي. ُيعّد 
من الأنواع املقاومة للحريق اإذ يعود للنمو بقوة بعد احلريق بدءًا من الأرومة، لكنه ل يعطي اإ�شطاءات �شادرة عن 

املجموع اجلذري، ونتيجة ملقاومته فهو يحتل املواقع التي تتكرر فيها احلرائق. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر طبيعيًا بالبذور التي تنتقل بوا�شطة الطيور التي تاأكل الثمار وتنقلها من مكان لآخر، اأو بالف�شائل  التي ميكن 
زراعتها من اخلريف وحتى بداية الربيع.
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Ricinus communis L.

Euphorbiaceae الف�صيلة:الإفوربية
الأ�صماء املتداولة: اخَلْرَوع.

     Eng. Oil castor، Fr.Ricin :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
الأعلى، ثخينة،  ال�شوق منت�شبة، متفرعة بكرثة من  م.   4 -  1 اأو �شجرية، خ�رشاء رمادية، ج��رداء، طولها  جنبة 
جموفة. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، طولها 6 - 25  �شم )اأو اأكرث(، معالقية. الن�شل راحي، مف�ش�ض، ي�شم من 7 - 11 

ف�شًا بي�شويًا - رحميًا وم�شنن احلافة. الأذينات ملتحمة.
الأزهار وحيدة اجلن�ض، وحيدة امل�شكن، جتتمع معًا يف نورات عنقودية اإبطية اأوانتهائية، حيث تتو�شع الأزهار الذكرية 
ف�شو�ض. يف اأعلى النورة والأزه��ار الأنثوية يف اأ�شفلها. الأزه��ار املذكرة نحو 1 �شم، الكم ب�شيط موؤلف من  3 - 5  
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الأ�شدية عديدة ملتحمة، تتفّرع عدة مرات اإىل 
ماآبر عديدة. الأزهار الأنثوية نحو 1 �شم، الكم 
ب�شيط موؤلف من 5 ف�شو�ض مت�شاقطة، املبي�ض 
القلم  بي�شوي،  اأو  ك��روي  احلجريات،  ثالثي 
الف�ض،  ثنائية  امليا�شم ثالثة، حمراء،  ق�شري، 
الثمرة  واح����دة.  بوي�شة  ح��ج��رية  ك��ل  ت�شم 
عليبة، 1 - 3 �شم، م�شتطيلة - اإهليلجية، مغطاة 
باأ�شواك طرية، نادرًا مل�شاء، تتفتح كل حجرية 
وفق م�رشاعني. البذور  1 - 1.5 �شم، غالفها 
ق�رشي، اأجرد، مربق�ض، حتمل يف قمتها حليمة 

�شغرية جدًا ثنائية الف�ض. 
الإزه��ار من اآذار/مار�ض اإىل ت�رشين الثاين/

نوفمرب .
املوطن الأ�صلي والنت�صار اجلغرايف: 

اأ�شبح   ، اإفريقيا  من  املدارية  واملناطق  الهند 
املناطق  الن��ت�����ش��ار، وت��اأق��ل��م ج��ي��دًا يف  ع��امل��ي 
نطاق  على  يزرع  العامل.  يف  واملعتدلة  املدارية 
والهند  ال�شمالية  واأمريكا  الربازيل  يف  وا�شع 

وال�شودان وم�رش وال�شني.
التاريخ والرتاث:

ال�شم  ه��و   Ricinus للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
الكلب"،  "قّراد  ويعني  النبات  لهذا  الالتيني 
النوع  �شفة  و  ال���ب���ذور،  �شكل  اإىل  اإ����ش���ارًة 

communis تعني �شائع. 

م��ن��ذ زم����ن ط���وي���ل ب�شبب  ُع�����رف اخل������روع 
الأثرية  الأدل��ة  اأثبتت  العالجية،  خ�شائ�شه 
وجود بذوره يف بع�ض قبور قدماء امل�رشيني 
روتينية  بطريقة  البطن  تليني  اأن  لعتقادهم 
اإج���راء  ه��و  الأق���ل  على  �شهريًا  م���رات  ث��الث 
ال�شليمة.  ال�شحة  �شمان  ل���دوام  ����رشوري 
كذلك  ال��ق��دمي��ة   البابلية  ال��ك��ت��اب��ات  اأو���ش��ت 

با�شتخدام زيته لعالج ا�شطرابات البطن، وا�شُتخدم للغر�ض نف�شه لدى الإغريق والهنود.
اجلزء امل�صتعمل: 

. castor oil البذور والزيت امل�شتخرج منها
املكونات الكيميائية:

اأثار من   اإىل  اإ�شافة   ،ricinin يحتوي النبات باأجزائه كافًة على قلويدات من م�شتقات البرييدين  منها: الري�شينني 
حم�ض ال�شيانهيدرات. 
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حتوي الأوراق مركبات فينولية، وحتوي ال�شوق مركبات تريبينية، �شتريولت و�شتريوئيدات . 
حتتوي البذور على زيٍت د�شٍم 42 - 55 % غني باأ�شرتات حم�ض اخلروع ricinoleic acid )اإليه يرجع التاأثري امللنّي(، 
ricin ال�شام وقلويد  .Oleic a. كما حتتوي البذور على قلويد الري�شني  وحم�ض الزيت   Linolic a. حم�ض اللينوليك 

.E غري ال�شام. وفيتامني ricinin الري�شينني
ُيح�رّش زيت اخلروع بالع�رش البارد للبذور، ُيعّر�ض الزيت بعدها حلرارة كافية لتثبيط اأنزميات الليباز. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
وج��ود حم�ض  اإىل  اخل��روع  زيت  يف  اخلا�شّية  هذه  تعود  اله�شمي،  للجهاز  ومفّرغة  م�شّهلة  بخوا�ض  الزيت  يتمتع 
الري�شنوليك ricinoleic acid امل�شاد لالمت�شا�ض. ُي�شتعمل زيت اخلروع النقي اخلايل من الري�شني لإفراغ اجلهاز 

اله�شمي قبل العمليات اجلراحية وقبل الو�شع. 
ُي�شتعمل زيت اخلروع  �شعبيًا يف حالت الإم�شاك احلاد، واللتهابات املعوية، والتخل�ض من الديدان. كما ُي�شتعمل 

مو�شعيًا يف حالت التهاب اجللد، الدمامل، اخلراجات، التهاب الأذن الو�شطى واآلم الراأ�ض )على �شكل كّمادات(.
ا�صتعمالت اأخرى:

َيدخل زيت اخلروع يف �شناعة ال�شابون وال�شامبو امل�شتعمل للعناية بال�شعر وزيادة ملعانه ومنع ت�شاقطه وتق�شفه.
الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال:

لُي�شتعمل يف حالة الن�شداد املعوي، والأمرا�ض املعوية اللتهابية، والتهاب الزائدة الدودية، واآلم البطن جمهولة 
امل�شدر، وخالل احلمل والإر�شاع كما ليعطى الدواء لالأطفال دون �شن 12.

اإىل تخّر�ض  اأن يوؤدي فرط اجلرعة  اآثاٌر جانبية تتجّلى بطفح جلدي حت�ش�شي يف حالت نادرة. وميكن  قد ُتالحظ 
معدي مع الغثيان، واإقياء، ومغ�ض واإ�شهال �شديد.

يف  ف��رط  اإىل  ي��وؤدي  قد  مّم��ا  البوتا�شيوم،  �شوارد  ول�شيما  ال�شوارد،  خ�شارة  اإىل  الأم��د  طويل  ال�شتخدام  ُي��وؤدي 
الألدو�شتريون، تثبيط للحركة املعوية ويعزز من تاأثري ال�شتريوئيدات الفعالة قلبيًا. 

امل�صتح�صرات ال�صيدلنية: 
يتوفر زيت اخلروع كدواء كامل، ب�شكل �شلب ون�شف �شلب و�شمن م�شتح�رشات �شيدلنية لال�شتخدام الداخلي 

واخلارجي. 
البيئة:

ينمو النبات يف الأرا�شي البور واملهملة وعلى جوانب الطرقات والأودية، يف جميع املناطق املدارية واملعتدلة. وتنجح 
زراعته يف الرتبة اخلفيفة والرملية جيدة ال�رشف والتهوية.

الإ�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر ب�شهولة بالبذور التي لحتتاج اإىل اأية معاملة اأو قد ُتنقع باملاء العادي ملدة 24 �شاعة قبل الزراعة. ُتزرع البذور 
خالل �شهري �شباط/فرباير واآذار/مار�ض يف املناطق املعتدلة واحلارة، اأما يف املناطق الباردة فتزرع يف ني�شان/

اإبريل واأيار/مايو. 
يحتاج الدومن 10 كغ بذورًا، ُتزرع على عمق 3 �شم يف الرتبة وعلى خطوط مب�شافة  50x75 �شم، ُتروى باعتدال خالل 

ال�شيف. 
يبداأ جمع الثمار عند ن�شجها حيث يكون لونها اأ�شفر فاحتًا، ومبعدل مرة كل اأربعة اأيام، وت�شتمر عملية القطاف 

مدة �شهر، حُتفظ الثمار يف مكان جاف نظيف حيث تتفتح م�شاريعها وي�شهل �شقوط البذور منها.
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Acacia arabica (Lam.) willd, (1)
A. nilotica (L.) Del., A. adansonii Guill. & Perr. 

)Mimosoideae حتت الف�شيلة الطلحية( Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: اأكا�شيا النيل، ال�شنط العربي، ال�شنط النيلي، الطلح العربي، �شمغ ال�شنط. 

Eng. Acacia gum، Egyptian thorn ،Black thorn،Prickly acacia، Fr. Acacia d'arabie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
اأما  جرداء،  القدمية  الأفرع  م،   14  -  2.5 طولها  �شغرية،  �شجرة 
الفتية فزغبة. الق�رشة رقيقة، خ�شنة، مت�شققة، حمراء - بنية قامتة، 
3 �شم. الأوراق  الأ�شواك منحنية ب�شكل طفيف، ي�شل طولها حتى 

لدى  اأو  الثانوية  املحاور  قاعدة كل  اأخرى يف  املعالق، وغدد  قاعدة  2   غدة يف   -  1 ري�شية م�شاعفة، متلك   مركبة 
العلوية منها فقط. املحاور الثانوية عددها 2 - 12 �شفعًا. يحمل كل حمور ثانوي 7 - 25  �شفعًا من الوريقات، الوريقة 

م�شتطيلة ال�شكل، كليلة القمة، طولها 1.5 - 7 مم وعر�شها 0.5 - 1.5 مم، جرداء اأو زغبة.
النورة روؤي�شية، قطرها 6 - 15 مم، اإبطية التو�ّشع، جتتمع يف جمموعات على الأفرع احلديثة، ويوجد القناب يف قاعدة 
�شمراخ النورة اأو يف ن�شفه ال�شفلي. الأزهار �شفراء زاهية. الكاأ�ض1 - 2 مم، جرداء اإىل زغبية. التويج  2.5 - 3.5 مم، 
ملتحم البتالت، اأجرد اإىل موبر من اخلارج. القرن خطي، غري متفتح، طوله 8 - 20  �شم وعر�شه 13 - 22 مم، م�شتقيم 
اأو مقّو�ض، اأجرد اأو خمملي الوبر، منتفخ، ي�شيق بني البذور، م�شوّد اللون، ي�شم نحو 12 بذرة. البذور مل�شاء، 

�شبه كروية، قطرها 6 - 7 مم، م�شغوطة. 
الإزهار من ت�رشين الأول/اأكتوبر اإىل كانون الأول/دي�شمرب.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ميتد نطاق انت�شار ال�شنط النيلي من جنوبي اإفريقيا وحتى العراق �شماًل والهند �رشقًا. ينمو يف م�رش وال�شودان 

وليبيا وموريتانيا و�شلطنة عمان واململكة العربية ال�شعودية. 
التاريخ والرتاث:

كلمة اأكا�شيا من اليونانية akakia  وتعني وديع اأو غري عدواين وا�شم النوع arabica اأي ال�شنط العربي، وقد ي�شمى 
nilotica ويعني النيلي، اأي اأكا�شيا النيل. 

تكمن الأهمية الرئي�شية للثمار )القرون( يف ا�شتخدامها يف دبغ اجللود اإذ اأن اإ�شافة القرون املطحونة اإىل اأية مادة 
دباغية اأخرى ت�شفي على اجللد لونًا اأحمر غنيًا مائاًل للبني، كما ُتنتج الأ�شجار �شمغًا ي�شمى ال�شمغ العربي وهو 

 . Acacia senegal اأدنى جودًة من ال�شمغ العربي الذي تنتجه �شجرة ال�شنط ال�شنغايل
اجلزء امل�صتعمل: 

ق�رشة ال�شاق، والثمار)قرون(، وال�شمغ.
املكونات الكيميائية :

حتوي الثمار واللحاء مركبات دباغية )تانينات(.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

الأغ�شية  والتهاب  اللثة  اأمرا�ض  �شعبيًا يف عالج  )تانينات(  ال�شاق  ق�شور  مغلي  ُي�شتعمل  قاب�شة،  بخوا�ض  يتمتع 
املخاطية للفم واحللق، ويف احّلد من الإ�شهال وعالج ال�شيالنات املهبلية، كما ي�شتخدم على �شكل حقن �رشجية يف 

عالج البوا�شري. 
البيئة: 

ينت�رش يف اأودية ال�شحارى احلاّرة، يف مناطق يرتاوح معدل الهطول فيها من 250 -  750 مم / �شنة ، على الرتب الر�شوبية 
واللومية. يتحمل درجات احلرارة املرتفعة حتى 50 مo، وامللوحة العالية حتى 5000 -  6000 جزء يف املليون. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر النبات بوا�شطة البذور التي تزرع بعد نقعها باملاء ال�شاخن ملدة 24 �شاعة.
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Acacia senegal (L.) Willd. 
Mimosa senegal L.

)Mimosoideae حتت الف�شيلة الطلحية( Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة:  ه�ّشاب ، اأكا�شيا ذات ال�شمغ ال�شنغالية، ال�شمغ العربي. 

   Eng. Gum Arabic Tree، Fr. Gomme arabique  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
زغبة،  الفتية  الأف��رع  م،   6  -  3 طولها  �شغرية،  �شجرة 
الأفرع القدمية خ�رشاء مزرقة - رمادية، تتق�رش الق�رشة 
داكن.  لون  ذات  رقاقات  �شكل  على  القدمية  ال�شوق  يف 
الورقة،  معالق  ق��اع��دة  يف  ثالثيات  يف  الأ���ش��واك  توجد 
منها �شوكتان جانبيتان م�شتقيمتان اأو منحنيتان بع�ض 
طولها  منحنية  الثالثة  وال�شوكة  الأعلى،  باجتاه  ال�شيء 
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�شم،   5  -  2.5 املركبة طوله  الورقة  5 مم. حمور  نحو 
يوجد غدد بني اأدنى واأعلى �شفع من املحاور الثانوية. 
يحمل املحور الرئي�ض 3 - 5 اأ�شفاع من املحاور الثانوية 
�شم.   2.5  -  1 يبلغ طولها  متناوبة(،  )اأحيانًا  املتقابلة 
الوريقات التي حتملها املحاور الثانوية 8 - 15 �شفعًا، 
�شبه  خطية،  مم،   1.5  -  1 وعر�شها  مم   5  -  2 طولها 
�شم.   10  -  5 طولها   �شمراخية  �شنبلة  النورة  لطئة. 
�شم، جر�شية، جرداء.   2 نحو  الكاأ�ض  الأزه��ار لطئة. 
التويج طوله نحو 4 مم. الأ�شدية عديدة، طول خيوطها 
6 - 7 مم. القرن بطول 5 - 8 �شم وعر�ض 1.7 - 2.5 �شم، 

مبنقار  قمته  تنتهي  تقريبًا،  م�شتقيم  م�شّطح،  رقيق، 
ال�شكل، مدورة  - 6، قر�شية   5 البذور  قلياًل.  معقوف 

اإىل بي�شوية.
الإزهارمن اآب/اأغ�شط�ض اإىل كانون الأول/دي�شمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
مناطق ال�شافانا املدارية من ال�شودان )اإقليم كوردفان( وال�شنغال و�شوًل اىل زامبيا و�شمايل نيجرييا، ي�شّكل عرب و�شط 

N ° 14 - 10 ال�شودان حزام ال�شمغ العربي يف املنطقة بني خطي عر�ض
التاريخ والرتاث:

3500 �شنة، فقد كان ُينقل من خليج عدن اإىل م�رش القدمية، ا�شتخدمه  يعود ا�شتخدام ال�شمغ العربي اإىل حوايل 
قدماء امل�رشيني يف الل�شق وت�شكني الآلم، ذكر ثيوفرا�شتو�ض اأنه ُينتج يف م�رش العليا، ا�شتخدمه اأطباء العرب يف 
عالج طيٍف وا�شٍع من الأمرا�ض، مّما اك�شبه ا�شمه احلايل )ال�شمغ العربي(، عرف الأوروبيون ل�شيما الربتغاليون 
اأهمية ال�شمغ العربي التجارية وا�شتوردوه من اإفريقيا، وا�شتخدموه يف �شناعة احلرير، ون�شب بينهم العديد من 

احلروب البحرية يف القرن التا�شع ع�رش يف �شبيل احتكار هذا املنتج  ال�شمغي املربح جتاريًا. 
اجلزء امل�صتعمل: ال�شمغ 

املكونات الكيميائية: 
بويل  من  الرئي�شي  بجزئه  ال�شمغ  يتكون  الآن.  حتى  كامل  ب�شكل  العربي  لل�شمغ  الكيميائي  الرتكيب  ُيعرف  مل 
الأرابينوز،  من  جانبية  �شال�شل  ويحمل  للغالكتوز،  املت�شّعبة  الوحدات  من  مت�شّعب   polysaccharides �شكريدات 

والرامنوز، واأحما�ض اليورونيك uronic acid املرتبطة، كما يحتوي على بروتني، اأنزمي اأوك�شيداز، وماء 14 % .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

رابطًا ول�شقًا ممتازًا.  مّكثفًا،  مّثبتًا،  وامل�شتحلبات، مما جعله  املعلقة  املحاليل  ثبات  على  العربي  ال�شمغ  ُيحافظ 
يقاوم التحلل الع�شوي الذي حتدثه البكرتيا يف الفم والذي يوؤدي عادًة اإىل ت�شّو�ض الأ�شنان.

خوا�شه  وُت�شتخدم  للم�ّض،  املّعدة  الطبية  والأقرا�ض  الدوائية،  الكب�شولت  �شناعة  يف  العربي  ال�شمغ  ُي�شتخدم 
املطرّية يف م�شتح�رشات متنوعة مثل �رشاب ال�شعال واأدوية احللق، و�شيالن الأنف والإ�شهال. 

بّينت الأبحاث خوا�ض ال�شمغ الإيجابية يف احّلد من م�شاكل الكلى عرب خف�شه حلم�ض البول يف الدم، مما يوؤدي اإىل 
احلّد من الإ�شابة بالف�شل الكلوي.

يدخل يف حت�شري م�شتح�رشات التجميل من كرميات الوجه، مثبتات ال�شعر، ومراهم املحافظة على ن�شارة و�شفاء 
الب�رشة. 
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ال�صتعمالت الغذائية وال�صناعية: 
يحتل ال�شمغ العربي اهتمامًا كبريًا نظرًا لتمّيزه عن اأنواع ال�شموغ الطبيعية الأخرى وذلك لحتفاظه بخوا�شه 
الطبيعية لفرتة طويلة دون تغيري، و�شهولة ذوبانه يف املاء وانخفا�ض درجة لزوجته، مما اأّهله للدخول �شمن املواد 

امل�شموح باإ�شافتها عامليًا للغذاء وامل�رشوبات والدواء.
ُي�شتخدم ال�شمغ العربي يف معاجلة وت�شنيع الأغذية، وُيعد من اأف�شل املواد التي ُتبقي على النكهة واملذاق ، كما 

ُيخّف�ض من تبلور ال�شكر يف احللوى، ومينع تبلور املاء يف املثلجات )الآي�ض كرمي واللنب(. 
اأنواع امل�رشوبات، وُيعد املكّون الأ�شا�شي لكل املحاليل التي تتطّلب ثباتًا حتى يف  يدخل ال�شمغ يف �شناعة بع�ض 

احلالت ال�شعبة التي يفر�شها الو�شط احلم�شي . 
اأن حمتواه  كما  العاملية،  العربي  ال�شمغ  الغازية واحللويات حوايل70 % من جتارة  امل�رشوبات  ت�شتهلك �شناعة 

العايل من الألياف اأ�شاف موؤخًرا العديد من ال�شتخدامات اجلديدة يف اأغذية احلمية ال�شحية. 
اإ�شافًة ملا �شبق يدخل ال�شمغ العربي يف �شناعات اأخرى اأهمها :

1 -  �شناعة  الألوان وطالء الزجاج  واأعمال اخلزف ذات التقنية العالية.
2 - تنقية وت�شفية خامات بع�ض املعادن واملواد املانعة لتاآكل الفلزات.

3 - الأدوات املكتبية )�شمغ، �رشائط ل�شقة، حرب الطباعة، ورق التغليف... الخ( .
البيئة: 

ال�شمغ العربي وا�شع النت�شار ب�شبب حتّمله للجفاف. يوجد عمومًا يف مناطق ارتفاعها 100 -  1700م، ومعدل هطولها 
ال�شنوي 300 - 400 مم، لكنه ينمو يف مناطق يتدنى هطولها ال�شنوي اإىل 100 مم، وتتميز بفرتة جفاف متتد 8 -  11 
اخلفيفة  الطينية  والرملية  الرملية  الرتب  يف�ّشل  لل�شقيع.  لكنه ح�شا�ض  املرتفعة  درجات احلرارة  يتحمل  �شهرًا. 

 .8 - 5 pH جيدة ال�رشف مع درجة حمو�شة
ال�صتزراع والإنتاجية: 

لهذا النوع اأهمية كبرية يف تثبيت الرمال الزاحفة وتثبيت الآزوت يف الرتبة كما متثل الأوراق والثمار التي ت�شقط 
على الأر�ض علفًا غنيًا باملواد الغذائية للحيوانات، ُيكاثر بالبذور املجموعة حديثًا وتنبت ب�شكل جيد دون اأية معاملة، 
اإنتاجية  24 �شاعة. تتباين   -  12 اأما البذور املجموعة من الف�شل املا�شي فتحتاج ملعاملة بالنقع يف املاء البارد ملدة 
ال�شمغ العربي كثريًا من منطقة لأخرى بح�شب عمر الأ�شجار والظروف املناخية والإ�شابة باحل�رشات. ترتاوح 

الإنتاجية بني 200 - 240 كغ/ ه�، وقد تنخف�ض يف مناطق اأخرى اإىل 30 - 40 كغ/ه�.
تبداأ اأ�شجار اله�شاب يف اإنتاج ال�شمغ بعمر 5 �شنوات ، ُيفرز بع�ض ال�شمغ من الأ�شجار ب�شكل ّحر نتيجة لت�شدع 
" )ّطق ال�شمغ( وجتري  " تف�شيد  ل عليه من الأ�شجار عرب عملية تدعى  اللحاء، ولكن ال�شمغ الأكرث قيمة يتح�ّشّ
بخد�ض حلاء جذع واأغ�شان ال�شجرة ما بني �شهري اأيلول/�شبتمرب وكانون الثاين/يناير، ويجري تف�شيد اآخر يف 

�شهر اآذار/مار�ض اأو ني�شان/اإبريل . 
الربتقايل )ال�شمغ ذو  البني  اإىل  لونه  اأ�شوله، مييل  اأنواعه واأ�شكاله باختالف  ال�شمغ مادة لزجة دبقه، تختلف 
امل�شدر الكوردفاين لونه �شارب لالأ�شفر( ، ل رائحة له، ل يذوب بالكحول، يذوب يف املاء احلار مكونًا خيوطًا لزجة 

طعمها حام�ض. 
اإنتاجًا  العامل  دول  اكرث  ال�شودان  وُيعد  60000 طن،   -  50000 يعادل  ما  اله�شاب  �شنويًا من �شمغ  العامل  ي�شتهلك 

لل�شمغ العربي حيث ينتج 75 % من الحتياج العاملي. 
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Alhagi maurorum Medik. 
Alhagi graecorum Boiss., Hedysarum alhagi L., Alhagi mannifera Desv.

 Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: العاقول املغربي، العاكول.

  Eng. Manna tree، Camelthorn  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شم.   100  -  40 طولها  جرداء،  �شبه  اأو  جرداء  �شغرية  جنبة 
حتمل  مثّلمة،  التفرع،  كثرية  �شاعدة،  اإىل  منت�شبة  ال�شوق 
فروعًا ق�شرية منب�شطة، ُت�شكل نهايتها �شوكة واخزة. الأوراق 
ب�شيطة، طولها 1 - 2 �شم، م�شتطيلة اإىل بي�شوية مقلوبة، كليلة 
اأو حادة القمة، تامة احلافة. الأذنات �شغرية، خمرزية ال�شكل. 
املعالق ق�شري. الأزهار خنثوية، مفردة، اإبطية، تتو�شع على 
الأفرع الق�شرية امل�شّوكة، �شماريخها بطول الكاأ�ض اأو اأطول 
قلياًل. الكاأ�ض 3 - 4  مم، تتاألف من اأنبوب ينتهي بخم�شة اأ�شنان 
ق�شرية مثلثية اإىل بي�شوية ال�شكل. التويج 5 بتالت، وردي اإىل 

قرمزي اللون، طوله يفوق بنحو ثالث مرات طول الكاأ�ض، العلم بي�شوي مقلوب، قمته مثلومة وترتد نحو الأعلى. 
املذكر 10 اأ�شدية ثنائية اخلوة )9+1(. املاأنث وحيد الكربلة، املبي�ض علوي، حريري الوبر، ي�شم العديد من البذور. 
القرن x 30-12 3 - 4  مم، ي�شم 2 - 8  بذور، خطي - اأ�شطواين ال�شكل، يت�شّيق بني البذور، اأجرد اأو �شبه اأجرد. البذور 

نحو 2 مم، كلوية ال�شكل، بنية اللون، مل�شاء. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اإيراين - توراين وميتد اإىل املناطق املتو�شطية وال�شودانية، ينت�رش حاليًا يف معظم بلدان الوطن العربي وال�شحراء 

العربية.
التاريخ والرتاث: 

ال�شم العلمي للجن�ض Alhagi من العربية وتعني احلاج، وا�شم النوع maurorum يعني مغربي. ا�شتخدمه ال�شومريون 
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لتح�شني الرتبة، كما ا�شُتخدم  كنبات طبي.  كتب الأنطاكي يف العاقول: "اإنه �شوك اجلمال،  وهو نبت كثري الأ�شواك 
وحبه م�شتدير، �شائر اأجزاء  النبات تربئ البوا�شري �رشبًا وبخورًا وطالًء ولو برمادها".

اجلزء امل�صتعمل: 
جميع اأجزاء النبات مبا يف ذلك اجلذور. 

املكونات الكيميائية: يحتوي النبات على فالفونوئيدات نذكر منها:
 . kaempferol-3-galactorhamnoside، isorhamnetin، chrysoeriol-7-O-xylosoid ، chrysoeriol، kaempferol

كما يحوي جليكوزيدات انرثاكينونية و�شابونية، مواد عف�شية وراتنجية وكومارين واأحما�شًا ع�شوية و�شتريولت 
غري م�شبعة و�شكرًا خمتزًل وفيتامينات وزيتًا طيارًا، علمًا اأن اجلذور ل حتتوي على الزيت الطّيار.

 (Manna)  يدعى املّن saccharine exudence ُتفرز الأوراق والأفرع  يف فرتة الإزهار �شيفًا، �شائاًل ذا قوام ع�شلي
على �شكل حبات �شغرية لونها بني فاحت مذاقها �شكري )mannitol(. ُتفرز القرون نوعًا اآخر من املن (Manna)  ذا 

خوا�ض ملينة. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

فطري  كم�شاّد  النبات  فعالية  على  الأبحاث  وتدّل  املعدية،  القرحة  يف عالج  ملحوظًا  ن�شاطًا  الفالفونوئيدات  ُتبدي 
جلدي. ُي�شتخدم الع�شري الطازج للنبات اأو مغلّيه �شعبيًا، كم�شّكن لل�شعال، مطّهر للجهاز اله�شمي ، خاف�ض لل�شكر، 

مدّر للبول، ي�شاعد على التخل�ض من ح�شى الكلى واملثانة. 
اأو مرهم ي�شتخدم يف وقف النزف وجتفيف  اأزهاره مو�شعيًا يف حت�شري عجينة  ُي�شتخدم م�شحوق النبات ل�شيما 

اجلروح وتطهريها )م�شاد التهاب( وعالج البوا�شري. 
ُي�شتعمل الزيت امل�شتخل�ض من الأوراق على �شكل كمادات لعالج الروماتيزم والتهاب املفا�شل والتهاب العيون، 
بالأخ�ض عند الأطفال. كما ي�شتعمل املّن بغر�ض زيادة حيوية اجل�شم والن�شاط اجلن�شي، ويعمل على زيادة قوة القلب 

وحت�شني اله�شم.  
ي�شتعمل املّن الذي تفرزه القرون بخلطه مع احلليب اأو املاء ال�شاخن كملنّي اأو كم�شّهل خفيف.

تالحظ قلة الأبحاث العلمية حول النبات وجُترى حاليًا درا�شات على تاأثريه يف الكلى. 
البيئة: 

نبات عميق اجلذور، ينت�رش على التالل ويف ال�شهوب والوديان وعلى اأطراف احلقول والطرقات يف البيئات ن�شف 
اجلافة واجلافة. تنا�شبه الرتب الثقيلة والطميية ذات م�شتوى املاء الأر�شي املرتفع، متحّمل للملوحة وُي�شادف 

فوق الأتربة امللحية )ال�شبخات(. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيعد العاقول من الأنواع الغازية  للمراعي حول ال�شبخات  والوديان، وقّلما يتم ا�شتزراعه. ُيكاثر بالبذور التي يجب 
اأن تنقع باملاء الفاتر ملدة 12 �شاعة، ثم ُتزرع يف اأكيا�ض بال�شتيكية يف امل�شتل وُتنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام على 

الأقل. ميكن اإكثاره بالعقل الفتية اأي�شًا.
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Astragalus gummifer Labill.

.)Leguminosae  القرنية( Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: �شمغ الكثرياء، �شمغ القتاد.

 Eng. Gum Tragacanth ، Fr. Gomme adragant :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

القاعدة،  من  متفّرعة  �شم،   60  -  20 طولها  �شغرية،  جنبة 
جرداء، ق�رشتها بلون بني. قواعد ال�شوق والأفرع حماطة 
ري�شّية  مركبة  الأوراق  اللون.  املبي�ّشة  الأوراق  مبعاليق 
ِوْترّية، تتاألف من 4 - 7 اأزواج من الوريقات اجلرداء التي 
يبلغ طولها من 5 - 8 مم، معالق الورقة اأجرد طوله 2 - 3 �شم، 
ُت�شكل نهايته �شوكة واخزة، الأذنات جرداء طولها من 7 - 
روؤي�شية  عنقودية  نورات  الأزهار لطئة، جتتمع يف  9 مم. 
الأوراق وحُتاط  اآباط  من  اأزهار، تخرج   3  -  2 من  تتاألف 
باأذنات الأوراق املجاورة. القنابات بي�شوية، قمتها مائلة، 
غ�شائية، اأطول من الكاأ�ض. الكاأ�ض موبرة وبكثافة، اأ�شنانها 
مثلوم.  العلم  اأبي�ض م�شفر،  التويج  الأنبوب.  من  اأق�رش 
 4 نحو  ال�شكل، طولها  بي�شوية  اإىل  دائرية  قرنية،  الثمار 
مم، موبرة، وحيدة البذرة. ل ينتج هذا النوع ال�شمغ اإل 

عندما يكون النبات �شليمًا. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينمو طبيعيًا يف جنوبي اأوروبا و�رشقيها ومرتفعات �شورية ولبنان وفل�شطني والأردن وتركيا واإيران. 

تعّد تركيا اأكرث الدول اإنتاجًا له.
التاريخ والرتاث: 

 "gum" من  gummiferمن اليونانية ويعني "عظم �شغري" يف الر�شغ، وت�شمية النوع Astragalus ال�شم العلمي للجن�ض
اأي �شمغ اإ�شارًة اإىل املادة ال�شمغية )ال�شمغ الدودي( التي ُيفرزها النبات. ُيعد �شمغ الكثرياء من اأقدم العقاقري 

املعروفة. ا�شتخدمه الأطباء العرب يف عالج ال�شعال. 
اجلزء امل�صتعمل: �شمغ الكثرياء.

�شمغ الكثرياء غايل القيمة، وهو من اأف�شل اأنواع ال�شموغ امل�شاعدة على اإعطاء قوام جيالتيني ثابت لفرتة زمنية 
طويلة، حتى يف الأو�شاط احلام�شية اأو لدى تعّر�شه للحرارة. 

ُي�شتخرج من طبقة ما حتت القلف مبا�رشة جلذع واأفرع النبات يف الفرتة مابني �شهري اأيار/مايو واأيلول/�شبتمرب، 
عن طريق اإحداث �شق يف اأ�شفل اجلذع ، ي�شيل ال�شمغ مبا�رشة بعد التجريح، ويت�ّشلب عند مالم�شته الهواء متحّول 
اإىل �رشائح اأو قطع �رشيطية، ه�ّشة البنية، جُتمع القطع ال�رشيطية )2،5 �شم( يدويًا، اأف�شل اأنواعه ال�رشائح البي�شاء 

اأو ال�شاربة اإىل الأ�شفر الفاحت جدًا، ال�شفافة واملتقّرنة، عدمية الرائحة خفيفة الطعم، النقّية من ال�شوائب.
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املكونات الكيميائية: 
يتكون �شمغ الكثرياء من معقد عدة �شكاكر اأهمها :

تراغاكانتني tragacanthin 40 % ، �شكاكر متعددة ) ذّوابة يف املاء (.
با�شورين tragacanthic a. =( bassorin(60 % ، �شكاكر متعددة )غري ذّوابة يف املاء(، وكال املكونني غري ذّواب يف 
الكحول. وتتلخ�ض الآلية باأنه عندما يو�شع �شمغ الكثرياء يف املاء فاإن الرتاغاكانتني يذوب يف املاء ليكّون حملوًل 

ل�شقًا والبا�شورين غري الذّواب ينتفخ لي�شكل اجليالتني.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

يتمتع �شمغ الكثرياء بخوا�ض ملّينة، وي�شتعمل كملنّي وم�شّهل يزيد من احلركة اللولبية لالأمعاء. ت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن �شمغ القتاد ي�شجع على ت�شنيع الكريات احلمراء. 

ي�شتعمل كمادة ل�شقة للحبوب والأقرا�ض الدوائية ويف عمل املعلقات الطبية.
ال�صتعمالت التجميلية والغذائية وال�صناعية :

الالذوابة(،  للم�شاحيق  ا�شتعالق  )كعامل  التجميل  م�شتح�رشات  من  العديد  ت�شنيع  يف  الكثرياء  �شمغ  يدخل 
واللو�شيونات، والكرميات، ومعاجني الأ�شنان. 

اأو  يدخل �شمغ الكثرياء يف ت�شنيع العديد من منتجات ال�شناعات الغذائية )اجليلى(، اخلل، امل�رشوبات العادية 
املعطرة، الكرميات، املايونيز، وال�شكاكر واملثلجات( .

كما ُي�شتخدم �شمغ الكثرياء يف الر�شم على الرخام، حيث ينقع ال�شمغ يف املاء املقّطر ملدة ثالثة اأيام  ليذوب ثم ي�شّفى 
لنح�شل على �شائل كثيف ُي�شتخدم يف الر�شم على الرخام.

حماذير ال�صتعمال: 
لم�شاكل �شحية اأو تاأثريات جانبية ترافق ا�شتعماله. يوؤدي ا�شتعمال كميات كبرية من �شمغ الكثرياء دون تناول 

�شوائل كثرية اإىل حدوث ان�شداد الأمعاء وانغالق املري.
البيئة: 

يعي�ض القتاد على الرتب الرملية والطينية اخلفيفة جيدة ال�رشف، كما يوجد على الرتب املتعادلة والقلوية اخلفيفة، 
وينمو على الرتب عالية احلمو�شة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور التي جُتمع �شيفًا وُتزرع يف الربيع، مُيكن اأن يزيد التن�شيد البارد  من اإنبات البذور املخزنة. حتتاج 
24 �شاعة قبل الزراعة. ميكن اأن يكون الإنبات  البذور املخزنة، وحتى الطازجة اأحيانًا، للنقع يف املاء الدافئ ملدة 
بطيئًا اأو غري منتظم، ولكنه يتم غالبًا خالل 4 - 9 اأ�شابيع اأو اأكرث على حرارة 13مo اإذا عوملت البذرة اأو مت نرثها 

طريًة.
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Ceratonia siliqua L.
  

)Caesalpinoideae حتت الف�شيلة ال�شيزالبينية( Fabaceae الف�صيلة: الفولّية
الأ�صماء املتداولة: َخْرنوب ، َخّروب.

Eng. Carob، Fr. Caroubier :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

4 - 10 م. الأفرع منحنية، متعرجة، التاج كروي. الأوراق مركبة  �شجرة دائمة اخل�رشة، ثنائية امل�شكن، طولها 
اأو  كليلة  بي�شوية،  الوريقات م�شتطيلة  �شم.   25  -  10 املعالق، طولها  اأ�شفاع، ق�شرية   5 -  2 �شفعية، ت�شم  ري�شية 
- 4 �شم.   3 �شم وعر�شها   7  -  3 ال�شفلي، طولها  العلوي وزغبة الوجه  القوام، لمعة الوجه  القمة، جلدية  مثلومة 
لونها  �شغرية،  اجلن�ض،  وحيدة  الأزه��ار  جمموعات.  يف  اأو  مفردة  منت�شبة،  اأ�شطوانية،  اإبطية،  عنقودية،  النورة 
اأ�شفر حممّر اإىل اأخ�رش. الكاأ�ض خما�شية الأ�شنان. التويج غائب. املذكر يف الأزهار الذكرية موؤلف من 5 اأ�شدية. 
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كربلة  من  موؤلف  الأنثوية  الأزه��ار  يف  املاأنث 
ومنحرف.  ثخني  ع��ل��وي،  املبي�ض  واح���دة، 
القرن خّطي، م�شتقيم اأو مقو�ض قلياًل، طوله 
10 - 30 �شم وعر�شه 2 - 3 �شم، وثخنه نحو 

4 مم، عديد البذور، لونه بني  بنف�شجي لمع 
حمّدبة  م�شّطحة  البذور  الن�شج.  عند  وقامت 
الثمرة  لب  من  حواجز  يف�شلها  الوجهني، 
حلو املذاق، وتت�شكل القرون نهاية ال�شيف 

وبداية اخلريف. 
ت�رشين  اإىل  اآب/اأغ�����ش��ط�����ض  م��ن  الإزه������ار 

الثاين/نوفمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

حو�ض البحر املتو�شط. يوجد طبيعيًا يف دول 
فل�شطني،  لبنان،  �شورية،  املتو�شط،  ���رشق 
اإىل تركيا  قرب�ض، والأردن، وم�رش و�شوًل 
وجنوبي اأوروبا و�شمايل اإفريقيا. يوجد عدد 
الإنتاجية،  عالية  امل��زروع��ة،  الأ���ش��ن��اف  م��ن 
منت�رشة يف مناطق عديدة من العامل )اأمريكا، 
وحو�ض  اإف���ري���ق���ي���ا،  ج��ن��وب��ي  اأ����ش���رتال���ي���ا، 

املتو�شط(.
التاريخ والرتاث: 

اليونانية  من   Ceratonia اجلن�ض  ا�شم  اأ�شل 
Kèras وتعني قرن، ن�شبة اإىل  Kerâtonia من 

 Siliqua ثماره القرنية. الإ�شم الوا�شف للنوع
يعني قرين اأي�شًا وهو ال�شم الالتيني لقرن 
البحر  ح��و���ض  منطقة  يف  زرع   اخل��رن��وب. 
وكان  �شنة،   4000 قبل  املتو�شط  الأب��ي�����ض 

اليونانيون على معرفٍة بفوائده وا�شتعمالته، كما ذكره ابن �شينا كقاب�ض. كانت بذوره لدى القدماء من الوحدات 
املرجعية يف الوزن )يقال اإنها الأ�شل لوزن القرياط امل�شتخدم يف وزن الأحجار الكرمية(. 

اجلزء امل�صتعمل: 
gomme de caroube القرون اأو الثمار )لّب الثمار(، البذور التي ُتعطي بودرة بي�شاء اللون تدعى �شمغ اخلروب

املكونات الكيمائية:
  ، % 3 - 2 % اأهمها ) �شكاروز، فركتوز، اكزيلوز و�شرياتوز(، مواد لعابية   70 يحتوي لّب الثمرة على �شكريات 
بكتينات،  وفالفونوئيدات منها: isoschaftoside، neoschaftoside، schaftoside، وبروتينات وحم�ض نظري الزبدة 

)امل�شوؤول عن النكهة املميزة لّلب الثمار(.
% من وزنه مواد لعابية، تتمّيه معطيًة الكاروبني )مركب متعّدد ال�شكريات(    45 -  40 يحتوي دقيق البذور على 

 .  galactomannanes  و�شمغًا غنيًا خ�شو�شًا مبركبات غالكتومانان
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
ُي�شتخدم يف عالج التهاب الكولون،  ُي�شتخدم منقوع لّب الثمار خلوا�شه امللّينة واملفيدة يف احّلد من ال�شعال. كما 
وعالج فرط اأ�شيتون الدم acetonemic، وعالج الإ�شهال الناجت عن بكرتيا ال�شاملونيال اأو الفريو�شات خ�شو�شًا عند 

الر�شع والأطفال، ويقّلل بذلك من فقد املاء امل�شاحب حلالت الإ�شهال الذي يوؤدي لفقد اأمالح اجل�شم. 
الأنزميات  تن�شيط  خالل  من  الدم  ل�شحوم  واخلاف�ض  الدم  ل�شكر  املنظم  اخل��ّروب  �شمغ  تاأثري  الدرا�شات  اأثبتت 

الها�شمة ورفع لزوجة الع�شارة الها�شمة . 
كثري  يف  ُي�شتعمل  كما  البدانة،  لعالج  احلمية  اأنظمة  يف  ويدخل   ، الدم  تخرّث  من  احّلد  يف  اخل��روب  �شمغ  ُي�شتعمل 
من ال�شناعات الغذائية وامل�شتح�رشات الطبية نظرًا خلوا�شه امل�شادة للفريو�شات واملطهرة لالأمعاء من ال�شموم 

والإفرازات ال�شارة املوجودة فيها ومعادلة حمو�شتها.
ُي�ّشنع من بذور اخلروب دقيق ي�شنع منه خبز مفيد يف عالج حالت التقيوؤ التي ت�شيب احلوامل واّلر�شع، ويف اإنتاج 

الغلوتني احلّر  glutin- free  امل�شتخدم يف عالج حالت �شوء المت�شا�ض الناجت عن الغلوتني املوجود يف اخلبز العادي.
ا�صتعمالت اأخرى :

ُي�شتعمل  لّب الثمار لطعمه احللو واملغذي، ُيخلط مع املك�رشات، وقد �ُشنع منه نوع من ال�شوكول لذيذة الطعم.
البيئة:

اخلرنوب من الأ�شجار احل�شا�شة للربد خا�شة يف مرحلة الغرا�ض ال�شغرية، حيث يتحمل ب�شعوبة درجات احلرارة 
البارد  يف  منو الأ�شجار ال�شغرية فيجعلها  ، يوؤثر اجلو  oم 

 5 - اإىل   o  4 -  oم وتت�شاقط ثماره يف درجة 
7- اأقل من 

امل�شم�شة،  لالأماكن  يحتاج اخلرنوب  بالعمر.  التقدم  مع  النبات لنخفا�ض احلرارة  يزداد حتّمل  ع�شارية رخوة. 
وهو مقاوم للرياح ال�شيفية ال�شاخنة ولدرجات احلرارة املرتفعة، والهواء اجلاف وجو ال�شحراء، متحّمل للعط�ض 
وينمو ب�شكٍل اأف�شل عند توّفر املاء. يتحمل اخلرنوب الرتب الكل�شية والفقرية، وُين�شح با�شتعماله يف ت�شجري هذه 
الرتب يف املناطق معتدلة احلرارة، اإل اأن زيادة الكل�ض عن احلد الالزم ُت�شّبب ا�شفرار الأوراق ب�شبب نق�ض عن�رش 
احلديد. كما ي�شتطيع العي�ض يف ترب ماحلة ن�شبيًا، لكنه يخ�شى الرتب الغدقة الكتيمة �شيئة ال�رشف. ل تنجح زراعة 
اخلرنوب يف الرتب �شيئة التهوية، وي�شتجيب للت�شميد الآزوتي، لأن جذوره غري قادرة على تثبيت الآزوت اجلوي.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر اخلرنوب  بوا�شطة البذور التي جُتمع من القرون التي ل تتفتح بعد الن�شج، والتي يجب جمعها وتك�شريها 
وا�شتخراج البذور منها يف الوقت املنا�شب، حتى ل ت�شقط على الأر�ض وتتعفن. ميكن كذلك اإكثاره بالتطعيم الربعمي 
Budding، وي�شعب اإكثاره بالعقل. تنقل الغرا�ض من امل�شتل اإىل الأر�ض امل�شتدمية بعد تطعيمها برباعم ماأخوذة من 

الأ�شجار اخلنثى يف عمر �شنة واحدة وارتفاعها بني 90 - 120 �شم. ُتربى الأ�شجار يف ال�شنني الأوىل من حياتها على 4 - 5 
فروع موزعة على نحو منتظم حول املحور الرئي�ض امل�شتقيم  ويتبع ذلك يف ال�شنوات الالحقة اإجراء عمليات خّف الطرود 
الكثيفة واملتزاحمة وقطع الفروع املري�شة والياب�شة، وذلك طوال حياة ال�شجرة وحتى مئة �شنة من عمرها، تفيد الرتبية 
اجليدة يف انتظام املردود. وتظهر على الأ�شجار املتقدمة بالعمر )25 - 30 �شنة( اأعرا�ض تك�رش للفروع الرئي�شة التي 

تزال عند اإجراء التقليم من دون ترك اأي اآثار على نقاط من�شئها.
عام، وحتمل الأ�شجار املوؤنثة حم�شولها كل عامني )معاومة(، وهنا يجب   20 - 15 ُتثمر ال�شجرة ابتداًء من عمر 

مراعاة وجود الأ�شجار املذكرة قريبًة من املوؤنثة ل�شمان حدوث الإلقاح والإخ�شاب.
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Glycyrrhiza glabra L. 
G. glandulifera Waldst. et Kit. ،G. hirsute Pall. 

)Leguminosae  القرنية( Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: �شو�ض ، ِعْرق ال�ّشو�ض.

 Eng. Reglisse  ، Fr. Licorice :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
�شم،   100  -  50 ط��ول��ه  دب���ق،  منت�شب،  معّمر  ع�شب 
عديدة  ال�شوق  امل��ذاق.  ثخينة وطويلة وحلوة  جذوره 
طولها   ِوْترية،  ري�شية  مركبة  الأوراق  التفّرع.  قليلة 
الوريقات.  من  اأ�شفاع   8  -  4 من   تتاألف  �شم،   15  -  5

الوريقات  غائبة.  تكون  قد  م�شتطيلة، موبرة  الأذنات 
اأو  3 - 5×1-2 �شم، م�شتطيلة اىل م�شتطيلة اهليلجية، حادة اأو كليلة القمة، دبقة الوجه ال�شفلي. النورة عنقودية 

�شبه �شنبلية، اإبطية التو�ّشع، اأق�رش اأو بطول الأوراق الداعمة، غري مرتا�شة الأزهار، اأ�شطوانية. الأزهار خنثوية، 
تفوق  مت�شاوية،  اأ�شنان  ينتهي بخم�شة  اأنبوب  يف  تلتحم  �شبالت   5 الكاأ�ض  �شم.   1 نحو  التناظر، طولها  ازدواجية 
الأنبوب يف طولها. التويج 5 بتالت فرا�شّية الت�شفيف، اأزرق اأو بنف�شجي، العلم مبي�ض اللون. املذكر 10 اأ�شدية، 
ثائية اخلوة. املاأنث وحيد الكربلة، املبي�ض علوي، اأجرد اأو يك�شوه اأوبار غّدية، القلم مقّو�ض، ينتهي مبي�شم انتهائي. 
الثمرة قرن اأبعاده 2 - 3×0.4 - 0.7 �شم، م�شّطح، م�شتطيل اإىل خّطي ال�شكل، الغالف الثمري جلدي القوام، اأجرد 

اأو يك�شوه اأوبار غّدية بدرجات متفاوتة، يتفتح متاأخرًا، ي�شّم من بذرة اإىل عدة بذور كلوية اإىل كروية ال�شكل. 
الإزهار من  اأيار/مايو اإىل  ت�رشين الأول/اأكتوبر.

يوجد �شنفان من النوع :
-ال�شنف G.g. var. glabra، القرن اأجرد وي�شم من 1 - 7 بذور . 

-ال�شنف G.g. var. glandulifera، القرن مك�شو باأوبار غدية وي�شم من 2 - 3 بذور. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي، اأوروبي - �شيبريي، واإيراين - توراين. ُيزرع ب�شكل وا�شع يف الوليات املتحدة ورو�شيا وا�شبانيا وتركيا 

واليونان والهند واإيطاليا والعراق و�شورية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية glykys ويعني حلو اأو �شكري وrhiza تعني َجذر، اإملاعًا اإىل جذوره ال�شكرية، اأما 
glabra فتعني اأجرد. ُي�شتخدم �رشاب ال�شو�ض يف كثري من البالد العربية وخا�شة يف ف�شل ال�شيف و�شهر ال�شوم.

اجلزء امل�صتعمل: اجلذور املجففة غري املق�شورة .
املكونات الكيميائية: 

�شابونينات ثالثية تريبني triterpene saponins  3 - 15% )غلي�رشيزين glycyrrizin(. وفالفونوئيدات flavonoids مثل 
اللون  chalcone=(،isoliquiritin(،isolicoflavonol )مركبات م�شوؤولة عن  liquiritin واليزوليكويريتني  الليكويريتني 
 glabridin ّمولد لالأ�شرتوجني(، والغالبريدين( glabren مثل الغالبرين isovlavons ايزوفالفونات .)الأ�شفر للجذور
والغالبرول glabrol. وكالكونات chalcons، م�شتقات كومي�شتان cumestan مثل الغلي�شريول glycyrol والليكوكومارين 
 ،umbelliferone والومبيليفريون herniarin الهريينيارين : hydroxycoumarins هيدروك�شي كومارينات .liqcoumarin

steroids مثل بيتا  licopyranocoumarin . و�شتريوئيدات  والليكوبريانوكومارين    glycocoumarin الغليكوكومارين 
�شيتو�شتريول beta-sitosterol وال�شتيغما �شتريول stigmasterol. يحتوي العقار اأي�شًا على زيت طيار بن�شبة قليلة 

 .hexanoic acid وحم�ض الهكزانوئيك eugenol  اأوجينول ،estragole  ا�شرتاجول ،anethole اأهم مكوناته اأنيتول
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يتمتع ال�شو�ض بخوا�ض م�شادة للتقّرحات املعدية gastric ulcers )يثّبط بكترييا Helicobacter pylori امل�ّشببة للقرحة(، 
يوؤثر يف ا�شتقالب الهرمونات ال�شتريوئيدية، له تاأثريات معّدلة للمناعة، م�شاد للتاأثريات امل�شّببة للطفرات، وتاأثريات 
م�شادة لالأورام، وم�شاد للوذمات )قاب�ض على اجلذور احلرة(، وم�شاد لتاأثريات املركبات احلاّلة للدم، يوؤثر يف 
تاأثريات على فعالّية الأنزميات،  له  اأن  الدم، كما  الدم، م�شاد لفقر  الدم، وتاأثريات م�شادة ل�شحوم  األكرتوليتات 
وتاأثريات ا�شرتوجينية وم�شادة للتح�ش�ض. كما يتمتع ال�شو�ض بتاأثري م�شاد للفريو�شات، وقد اأظهرت الدرا�شات 
اأن مركب الغالي�شرييزين يوؤثر يف فريو�ض التهاب الكبد من  تاأثريه يف عالج التهاب الكبد الفريو�شي املزمن، ذلك 
النمط B. كما ُيكافح الفريو�ض امل�شمى Herpes simplex  امل�ّشبب لتقرحات املناطق التنا�شلية،  ُيّعزز مقاومة اجل�شم 

لفطور الكانديدا Candida alibicans التي ُت�ّشبب الأمرا�ض الن�شائية املهبلية.
ُي�شتعمل يف عالج التهابات الطرق التنف�شية )ال�شعال، التهاب اجليوب امل�شحوب باإفرازات خماطية غزيرة م�شفّرة 

كريهة الرائحة، كما ي�شتخدم يف عالج التهابات البلعوم الأنفي والق�شبات(.
ُت�شتخدم خال�شة ال�شو�ض التي حتتوي  حم�ض الغلي�شريتنيك يف معاجلة املغ�ض اله�شمي اللتهابي  )التهابات املعدة 

املزمنة(، حيث يزيد املادة املخاطية التي حتمي جدار املعدة ويقلل اإفراز احلوام�ض وي�شاعد على التئام القرحة.
ُتعد املركبات الكومارينية يف ال�شو�ض مرققات دم طبيعية، وهي مّتيع الدم ومتنع جتّلطه وحّتد من اأمرا�ض اجللطات 

الدموية وجلطات الدماغ، ويعتقد اأن مادة الكومارين متنع منو ال�رشطانات .
اأظهر  الذي  الأخ�رش(  ال�شاي  يف  املوجود  الفينويل  باملركب  )�شبيه   BHP مركب  ال�شو�ض  جذور  من  العلماء  عزل 
قدرًة على اإيقاف تطور �رشطان الثدي عند الن�شاء و�رشطان الربو�شتات عند الرجال وذلك من خالل تعطيل ن�شاط 

الربوتني امل�شوؤول عن تكاثر اخلاليا ال�رشطانية.
ُي�شتعمل  ال�شو�ض �شعبيًا ك�رشاب منع�ض، مرّطب، مق�ّشع، ها�شم، ولعالج تقرحات الربد، والزكام ال�شائع، وال�شعال، 

واأمل املعدة، والإم�شاك، وزيادة اإفراز احلليب، ومعاجلة ال�رشع وال�شداع. 
ُي�شتعمل خارجيًا يف حالت التهاب اجللد، والأكزميا، وتقرحات الفم وعالج اجلروح واأمرا�ض العني. 
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الأ�صكال ال�صيدلنية :
يوجد على �شكل كب�شولت، خال�شة �شائلة، منقوع، منتجات تبغية، �شكاكر، علكة، وملب�شات �شكرية للبلعوم. تباع 

حتت اأ�شماء خمتلفة.
ا�صتعمالت اأخرى: 

ت�شديقًا ل�شمه اليوناين  Glycyrrhiza  "اجلذر احللو"  فال�ّشو�ض اأحلى 50 مرة من ال�شكر، ُي�شتعمل حاليًا ب�شكٍل كبري 
منّكهًا وحملّيًا لالأدوية املّرة، ال�شكاكر، امل�رشوبات، الأطعمة، اللبان، �شناعة التبغ، معاجني الأ�شنان وال�شابون.

التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :
للجرعات  املاء(، كما ميكن  امللح واحتبا�ض  الراأ�ض، �شعف عقلي، وذمة )من  اأمل  املحتملة  التاأثريات اجلانبية  من 
العالية  اأن ت�شّبب ف�شل قلبي واأورام الع�شالت املخططة. يجب عدم م�شاركة عرق ال�ّشو�ض ب�شكل خا�ض مع كل من 
الكالريتني، والربوكان املديد، الكوينيدين، ال�شيرتوئيدات مثل بريدنزلوت، ال�شيرتوئيدات النيكوتينية، الداكتون، 
املدّرات، الأدوية اخلاف�شة ل�شغط الدم، الالنوك�شني. يجب عدم تناول عرق ال�شو�ض عند امل�شابني باأمرا�ض القلب 

وارتفاع ال�شغط، واأمرا�ض الكبد والكلى، كما يجب جتنب ا�شتعماله لدى احلامل اأو املر�شع.  
يعّزز حم�ض الغلي�شريتنيك )امل�شّنع من عرق ال�ّشو�ض( تاأثري ال�شيرتوئيدات املطّبقة على اجللد.

 ،deglycyrrhizinated licorice)DGL( الناجت  و�ُشّمي  الغلي�شريتنيك،  اأ�شيد  من   %  97 اإزالة  اإمكانية  العلماء  اكت�شف 
وتلجاأ �رشكات الأدوية يف الوقت الراهن اإىل نزع اأ�شيد الغلي�شريتنيك من النبات للّحد من تاأثرياته ال�شلبية .

البيئة:
يوجد طبيعيًا قرب امل�شتنقعات و�شفاف الأنهار والأرا�شي املغمورة �شتاًء. يتكّيف نبات العرق�شو�ض ب�شكل جّيد مع 
o. يتحمل النبات درجات احلرارة العالية غري اأنه ل 

الظروف البيئية املختلفة يف املناطق الواقعة بني خطي عر�ض 37 - 45
يتحمل الربودة ول�شّيما يف عمره الفتي. يجود يف الأرا�شي حيث رقم احلمو�شة  pH  6 - 7 . يتحمل ن�شبيًا امللوحة. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر بالبذور اأو بالعقل التي تنتج من تقطيع عقل ال�شوق الأر�شية "الريزومات" اإىل قطع �شغرية. يختلف موعد 
ال�شتول  وتنقل  امل�شتل  اأر���ض  يف  الربيع  يف  البذور  ُت��زرع  اجلن�شي  الإكثار  عند  التكاثر،  طريقة  باختالف  الزراعة 
اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام، اأّما يف حالة الإكثار اخل�رشي، وهي الطريقة الأف�شل، فُتغر�ض الريزومات يف املكان 
اإىل خطوط متباعدة  ال�شتاء وبداية الربيع. بعد حت�شري الأر�ض، تخطط  امل�شتدمي قبل �رشيان الع�شارة يف نهاية 
مبقدار 110 - 120 �شم ثم تو�شع ال�شتول على اخلط مبعدل 40 - 50 �شم بني ال�شتلة والأخرى. اأما الزراعة بالعقل، 
فتتم �شمن حفر على م�شافات 60 �شم، ويو�شع يف احلفرة ثالث عقل على الأقل ب�شكل اأفقي على عمق 5 - 8 �شم ثم 
تروى مبا�رشًة. يحتاج العرق�شو�ض اإىل ري متقارب يف ال�شهور الأوىل من الزراعة بغية م�شاعدة العقل على تكوين 
اجلذور والنمو، ثم ُتروى الأر�ض مرة واحدة كل �شهر ويختلف ذلك باختالف نوع الرتبة ودرجة احتفاظها باملاء 

والظروف اجلوية، يح�شن الت�شميد من الإنتاج ب�شكل وا�شح.
ين�شح ببدء جمع اجلذور بعد مرور 2 - 3 �شنوات على الزراعة، اأح�شن موعد لقتالع اجلذور هو خالل اخلريف 

عندما يبداأ النبات بال�شفرار، اأي بعد مرحلة الإزهار ب�شهرين.
يبداأ اجلمع بقطع النموات اخل�رشية هوائيًا على ارتفاع 5 �شم من الأر�ض، ثم حُترث اخلطوط لتفكيك الرتبة، ُتقطع 
بعدها ال�شوق املدادة والريزومات ب�شكاكني خا�شة وحادة ثم ُتقلع من الأر�ض، ت�شاعد عملية القطع الأجزاء الباقية 
اأجزاء  اإىل  ُتقطع  ُتنظف اجلذور وال�شوق املدادة ثم  الفراغ. بعد عملية اجلمع  النمو ب�رشعة وملء  يف الرتبة على 
�شغرية اأطوالها 5 - 10 �شم. جُتفف الأجزاء املقطوعة حتت اأ�شعة ال�شم�ض ملدة اأ�شبوع، وُتقلب يوميًا ملنع التخمر 

والتعفن الفطري و�رشعة التجفيف. ُيعطي الهكتار حوايل 5 طن جذورًا جافة. 
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Lupinus albus L.
L. termis Forssk.

Fabaceae  الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة : الرتم�ض.

Eng. Lupin ، Fr. Lupin blanc :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ال�شوق  �شم.   60 -  10 اأوب��ار منطبقة حريرة، طوله  يك�شوه  ع�شب ح��ويل، 
منت�شبة، متفرعة. الأوراق مركبة كفية، طولها 5 - 20 �شم. الأذنات تتجاوز 
عادة 2 �شم، تلتحم مع قاعدة املعالق، خمرزية – م�شفاة، موبرة. املعالق 
اأطول من ن�شل الورقة. الوريقات 6 - 9 �شبه لطئة، م�شتطيلة – رحمية، 
وتدية القاعدة، موؤنفة القمة، جرداء على الوجه العلوي وزغبة على الوجه 
تتجاوز  م�شتطيلة،  منت�شبة،  الأزه���ار،  عديدة  عنقودية،  ال�شفلي.النورة 

الأوراق. القنابات ت�شقط �رشيعًا. �شماريخ الأزهار اأق�رش من الكاأ�ض. الأزهار نحو 1.5 �شم، متناوبة عادة اأو جتتمع 
يف دوارات متباعدة. الكاأ�ض م�شتدمية، خ�رشاء اإىل مزرقة، موبرة يف اجلزء ال�شفلي، ثنائية ال�شفة. التويج طوله �شعفا 
طول الكاأ�ض، العلم اأبي�ض - ليلكي، مزرق حول احلافة، طوله م�شاٍو لطول الأجنحة. القرن 5 ×1.3 �شم، ي�شم 2 - 4 بذور 

م�شطح خطي ينتهي مبنقار ق�شري. البذور م�شغوطة، عد�شية ال�شكل، بي�شاء اإىل بنية باهتة، مل�شاء. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل  ني�شان/اإبريل.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشقي املنطقة املتو�شطية ، كما ينت�رش يف كثري من دول �شمايل الكرة الأر�شية. ترتكز زراعته يف اأ�شرتاليا واأوروبا 
الإنتاج  من   %  50 من  اأكرث  �شابقًا  ال�شوفيتي  الحت��اد  دول  تنتج  كانت  حيث  اإفريقيا،  وجنوبي  وبولندا  ورو�شيا 

العاملي.
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الرتم�ض  الأب��ي�����ض،  الرتم�ض  امل��زروع��ة:  اأ�شنافه  م��ن 
الأ�شفر، الرتم�ض احللو.

التاريخ والرتاث:
ترم�ض  كلمة  اأّن  مايرهوف  عن   (1978) ال�شهابي  ذكر 
القبطّية  اإىل  نقلت  واأنها   thermos اليونانية  من  اأت��ت 
والفار�شية،  العربية  اإىل  ومنها  والآرام��ي��ة،  والعربّية 
العلمي  ال�شم  يكون  اأن   (2009) نّحال  يرجح  حني  يف 
للجن�ض من اليونانية lupus اأي ذئب مبعنى فول الذئب، 
اإ�شارًة اإىل مرارة بذوره. ت�شتعمل بذور الرتم�ض منذ 
العرب  للبول. اعتربه  لل�شهية، مدّر  القدم كغذاء فاحت 

مقوّيًا جن�شّيًا، و ذكره ابن �شينا.
اجلزء امل�صتعمل: البذور والأوراق.

املكونات الكيميائية :
حتوي الأوراق قلويدات كينوليزيدين بن�شبة ت�شل اإىل 
3.3 % منها  اإىل  البذور  الن�شبة يف  1.6 % وت�شل هذه 

الغرامني   ،lupinine اللوبينني   ،sparteine ال�شبارتئني 
gramine ، اإ�شافًة اىل مواد د�شمة 6 %، كربوهيدرات منها ال�شتاكيوز 6 % اإ�شافة اإىل بروتينات 48 %. 

تتناق�ض ن�شبة القلويدات يف بذور الأنواع املزروعة )ترم�ض حلو( اإىل اأقل من 0،1 % .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تتمتع بذور الرتم�ض بخوا�ض طاردة  للديدان.  وت�شتعمل �شعبيًا كمقٍو ع�شبي، منبه للقلب، مدرة للبول، طاردة 
للديدان  ولعالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية مثل الأكزميا وال�شدفية، ت�شاعد على خف�ض ال�شكر لدى املر�شى، ول�شيما 
اأن الألياف تبطئ من امت�شا�ض اجل�شم للجلوكوز )ال�شكر الب�شيط( الناجت عن حتلل الن�شويات وال�شكريات مما يحد 
من حدوث ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم، كما وجد اأن هذه الألياف، والتي تتوفر يف احلبوب عامة، تقاوم ارتفاع 

م�شتوى الكول�شتريول، وتقاوم حدوث الإم�شاك، وحتمي من الإ�شابة ب�رشطان الأمعاء الغليظة.
ُي�شتخدم مغلي بذور الرتم�ض على �شكل حقن �رشجية للق�شاء على الديدان، اأو ُتدلك به الأيدي واجل�شم للتخل�ض 

من اجلرب والأكزميا . 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال: 

زيادة اإفراز اللعاب و�شعوبة البلع مع اقياء واإ�شهال و�شداع و�شعوبة روؤية، ويف حال ا�شتعمال كميات كبرية منه 
يالحظ حدوث �شلل ورمبا الوفاة ب�شبب توقف التنف�ض. 

البيئة:
ميكن اأن ي�شادف طبيعيًا على الرتب الرملية، ينمو الرتم�ض يف العديد من اأنواع الأرا�شي، تنجح زراعته يف الرتب 

احلمراء اأو الكل�شية الطينية، كما يف�شل املواقع امل�شم�شة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر بالبذور. تزرع البذور مب�شافة 25 �شم بني البذرة والأخرى بعد فالحة الرتبة وحت�شريها للزراعة. حت�شد 
النباتات يف ال�شيف، وجُتّفف وُتدر�ض لُت�شتخرج منها البذور. يثبت الآزوت بف�شل البكرتيا املتعاي�شة مع جذوره، 

لذلك يف�ّشل ق�ض ال�شوق عند نهاية املح�شول وعدم اقتالعه.
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Medicago sativa L.

Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: ف�شة مزروعة، بر�شيم حجازي، رطبة ، َق�َشب. 

 Eng. Alfalfa,  Fr. Luzerne :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

ع�شب معمر، متخ�شب القاعدة، اأجرد 
اأو يحمل اأوب��ارًا منطبقة، طوله 10 - 
م�شتلقية،  ع��دي��دة،  ال�شوق  �شم.   50

ثالثية  ال���ورق���ة  م���ورق���ة.  م��ت��ف��رع��ة، 
الوريقات. الأذنات بي�شوية - رحمية، 
�شم   1.5  -  1 الوريقات  تامة.  موؤنفة، 
ال�شفلية  الأوراق  يف  مم،   6  -  3  ×
م�شتطيلة،   - مقلوبة  بي�شوية  تكون 
مدورة  رحمية،  العلوية  الأوراق  ويف 
م�شننة  القمة،  واأ�شلية  مقطوطة  اأو 
فقط.  منها  العلوي  اجلزء  يف  احلافة 
  20 - 8 ت�����ش��م   ال���ن���ورة ع��ن��ق��ودي��ة، 
زهرة، �شماريخها اأطول من الأوراق 
- 10 مم، طول   6 الأزه����ار  ال��داع��م��ة. 
�شمراخها م�شاٍو لطول اأنبوب الكاأ�ض 
5 مم،  الكاأ�ض نحو  اأو �شعفي طوله. 
لطول  م�شاٍو  الأن��ب��وب  ط��ول  موبرة، 
اأ�شفر.  اأو  اأزرق  التويج  الأ�شنان. 
القرن حلزوين يتاألف من 2 - 3 لفات 
منجلي،  اأو  خطي  اأن���ه  اأو  متباعدة 
موبر، غري م�شوك. البذور م�شتقيمة 

اأو منحنية ب�شكل طفيف. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  اأيار/

مايو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

 - الإي��ران��ي��ة  املنطقة  وغ��رب��ي  �شيبريي  اأوروب����ي  متو�شطي، 
التورانية. يزرع  يف كثري من دول العامل .

التاريخ والرتاث:
 ،Medica ال�شم العلمي للجن�ض م�شتق من ال�شم الالتيني للنبات

اأي ع�شبة ميديا، وا�شم النوع sativa يعني  مزروع. 
اجلزء امل�صتعمل : الأوراق والبذور.
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املكونات الكيميائية: 
حتتوي الأوراق على مركبات اأ�شباه الكاروتني، منها اللوتني lutein وغريه.

.aglycones medicagenic acid ،hederagenin ،sojasapogenols A - E :triterpene saponins شابونينات تربينية�
اإيزوفالفونوئيدات منها:

 .daidzein الدايدزين ، gentistein اجلني�شتني ،formononetinغليكوزيدات الفورمونونيتني
كومي�شتانات coumestans اأهمها : 

. trifoliol تري فوليول ،sativol شاتيفول� ،lucernol لو�شرينول ، coumestrol كوم�شرتول
تربينات ثالثية: ت�شم stigmasterol ، spinasterol ومركبات اأخرى.

.K فيتامينات ول�شيما فيتامني . cyanogenic glycosides غليوكوزيدات موّلدة لل�شيان
حتوي البذور: L-canavaine، بيتائني stachydrine  ، homostachydrine  ،betaine، تريغونيلني trigonelline، زيتاً د�شماً .

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
توؤّثر املحتويات ال�شابونية يف اجلهاز القلبي الوعائي واجلهاز الع�شبي واجلهاز اله�شمي.

ُي�شتخدم العقار �شعبّيًا، ملعاجلة داء ال�شكري واخللل الوظيفي للغدة الدرقية، وم�شاكل الكلى واملثانة والربو�شتات، 
وزيادة تدفق البول، كما ُيفيد يف عالج اإ�شطرابات احلي�ض و�شن الياأ�ض نظرًا ملفعول الف�شة املوّلد لال�شرتوجني. 

ُت�شتعمل البذور يف تخفي�ض امل�شتوى العايل من الكول�شتريول، عالج التهاب املفا�شل الرثياين. م�شدر للفيتامينات 
A ،E ،K وبع�ض الأمالح املعدنية.

حماذير ال�صتعمال : 
مل تذكر حوادث �شحية اأو تاأثريات جانبية حدثت مع الإعطاء املالئم للجرعة العالجية املحددة. يف�ّشل جتنبه اأثناء 

احلمل نظرًا ملا يعتقد اأنه يوؤثر يف م�شتوى ال�شرتوجني.
ُيحّذر من تغذية احليوانات املُجرّتة ل�شيما الأغنام على النموات الفتية للف�ّشة والنامية بعد ح�ّشها لأن ذلك يوؤدي اىل 

انتفاخ بطون تلك احليوانات.
البيئة:

تنمو الف�شة برّيًا على حواف احلقول والأرا�شي املهملة. اإنباتها �رشيع، من نباتات النهار الطويل املُحّب لل�شوء 
2 - 3مo. تتحّمل  الف�ّشة احلرارة العالية التي  وخا�شًة يف املراحل الأوىل للنمو. ت�شتطيع البذور الإنبات بحرارة 
ت�شل اىل 40مo كما تتحّمل انخفا�ض درجة احلرارة يف منطقة التفرع القاعدي حتى - 15مo. حتتاج الف�ّشة اإىل كميات 
كبرية من املاء ولكنها مقاومة للجفاف بف�شل تعّمق جذورها يف الرتبة. ُتعد الف�شة من املحا�شيل املتحملة مللوحة 

الرتبة، وحتتاج لوجود ن�شبة من الكل�ض. ل تنا�شبها احلمو�شة املرتفعة، درجة pH املنا�شبة  6 - 7  .
ال�صتزراع والإنتاجية:

تتكاثر الف�شة بالبذور وتزرع يف اخلريف اأو الربيع، تتطلب زراعة الف�شة حراثة عميقة  لالأر�ض، تليها عدة حراثات 
�شطحية لتنعيم الرتبة. ت�شتجيب الف�شة للت�شميد الفو�شفوري والبوتا�شي وبن�شبة اأقل الآزوتي. تنمو الف�شة يف خمتلف 
الق�شاء على  اأهم عمليات اخلدمة  التهوية.  واملفككة وجيدة  العميقة  الأرا�شي  وتف�شل  الزراعية  الأرا�شي  اأن��واع 

الأع�شاب، والري املنتظم  يف املراحل الأوىل ب�شكل خا�ض. ي�شل اإنتاج الهكتار من البذور حتى 360 كغ.
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Melilotus officinalis  (L.)  Lam.
Trifolium melilotus officinalis L.

Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: حندقوق ، اإكليل امللك ، ُذَرق.

 Eng. Sweet clover، Sweet Melilot، Fr. Melilot  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب ثنائي احلول، طوله 50 - 100 �شم. ال�شاق منت�شبة، متفرعة. الأوراق متناوبة، ثالثية الوريقات، طويلة املعالق. 
الوريقتان اجلانبيتان بي�شويتان مقلوبتان والو�شطى م�شتطيلة م�شننة احلافة؛ الأذنات ملتحمة مع معالق الورقة. 
ال�شمراخ.  6 مم، ق�شرية  نحو  الأزهار �شغرية، طولها  الأوراق.  من  بكثري  اأطول  اإبطية،  كثيفة،  عنقودية  النورة 
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الكاأ�ض ق�شرية، تنتهي بخم�شة اأ�شنان مت�شاوية الطول. التويج 5 بتالت، �شفراء. الأ�شدية ثنائية اخلوة.  القرن غري 
متفتح، وحيد البذرة، بي�شوي، تنتهي قمته باأ�شلة، طوله نحو 3 مم، يحمل �شطحه جتاعيد عر�شانية غري منتظمة.

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل  اأيار/مايو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا واآ�شيا، و�شمايل تركيا، ويف �شورية ولبنان. يت�شمن اجلن�ض عدة اأنواع تت�شابه فيما بينها، يعتمد متييزها 
على جمموعة من ال�شفات اأهمها: 

1 - لون الأزهار )اأبي�ض يف النوع M. albus واأ�شفر يف باقي الأنواع( .
2 -اأبعاد القرن و�شكل التزيينات التي يحملها �شطحه. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية melilôtos، وهو ا�شم النبات، من meli ويعني ع�شل، وlotus اأي ُلوط�ض. ال�شم 

الوا�شف للنوع officinalis يعني د�شتوري )طّبي(. 
اجلزء امل�صتعمل: 

القمم املزهرة الطازجة اأو املجففة. )للع�شب اجلاف رائحة عطرية(.
املكونات الكيميائية: 

كومارينات حرة 0.4 - 0.9 % تتكون من احلمو�ض الكومارينية اأثناء عملية التجفيف.
م�شتقات الكومارينات: بع�شها على �شكل غليكوزيدات احلمو�ض الكومارينية اأو على �شكل هيدروك�شي كومارينات 

.fraxidin، scopoletin، umbelliferone، melilotin، melilotol، coumarin، herniarin :نذكرمنها
.salicyc a.، ferulic a.، cafeic a.،melilotic acid. :حمو�ض فينولية منها

.kampferol- quercetin glycosides : فالفونوئيدات اأهمها
�شابونينات تربينية منها: 

.melilotigenin، aglycones  soya sapogenols B ، E، azuki saponin II ، azuki saponin -v-carboxylate

.canavanin، trigonelline :كما حتوي البذور
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
ُي�شتعمل احلندقوق يف عالج ال�شطرابات املتعلقة بق�شور الدوران الوريدي املزمن، عالج الوذمات، عالج مكّمل 

للبوا�شري والحتقان اللمفاوي.
ا�شُتعمل العقار يف الطب ال�شعبي يف عالج اأمرا�ض الق�شبات وغ�شل العيون. وي�شتعمل مو�شعيًا على �شكل كمادات 

لت�رشيع التئام اجلروح ، عالج الر�شو�ض والكدمات والتواء املفا�شل. 
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

نقيع )�شاي( و�شائل ي�شتعمل حقنًا ومراهم وحتاميل ولزقات اأو كمادات. 
ا�صتعمالت اأخرى :

ي�شتخرج مركب ال�  dicoumarol من النبات على امل�شتوى ال�شناعي لإنتاج مبيد للقوار�ض.
خلوا�شها   البذور  ُت�شتعمل  كما  ال�شلطة،  اإعداد  يف  الأوراق  وُت�شتخدم  كخ�شار،  والأوراق  احلديثة  الفروع  ُتطبخ 

املنكهًة.
التاأثريات، التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال: 

ل يوجد خماطر �شحية اأو تاأثريات جانبية اإذا ما مت احرتام اجلرعة املو�شوفة. اأما عندما يوؤخذ بجرعات عالية فهذا 
يوؤدي اإىل اآلم راأ�ض وذهول، كما ميكن اأن ُيحدث �رشرًا موؤقتًا للكبد. 

مُيكن اأن تكون الأوراق اجلافة �شامة اإذا ما تعفنت، ويعود ذلك اإىل اأن الكومارينات التي يحويها النبات تتحول عند 
اأن يوؤخذ النبات بحذر ول ُيعطى لالأ�شخا�ض الذين  dicoumarol، وهومانع قوي للتخرث، ولهذا يجب  اإىل  ف�شادها 

 .warfarin يعانون من بطء تخرث الدم اأو الذين ياأخذون دواء
يجب حفظ العقار بعيدًا عن ال�شوء يف اأوعية حمكمة، كي لتتخرب الكومارينات. 

البيئة:
ينمو النبات يف احلقول واملروج والأرا�شي البور وعلى حواف الطرقات ويف ال�شهوب. لتنا�شبه الأرا�شي احلام�شية 
ويف�ّشل الرتب املعتدلة اأو القاعدية، جيدة ال�رشف. يف�ّشل املواقع امل�شم�شة، ول يحب الظل. النباتات البالغة تتحمل 

اجلفاف. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر بالبذور. التي تنرث يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف الربيع وحتى اأوائل ال�شيف. ُي�رشع اإنبات البذور بنقعها يف 
املاء الفاتر ملدة 12 �شاعة قبل الزراعة. ي�شتغرق الإنبات حوايل اأ�شبوعني تقريبًا. يجمع النبات خالل فرتة الإزهار 

ثم يجفف يف الظّل. تتعاي�ض مع جذور النبات بع�ض اأنواع البكترييا املثبتة لالآزوت يف الرتبة.
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Prosopis farcta (Banks et Sol.) Macbride, 
Mimosa farcta Banks et Sol., Lagonychium farctum (Banks et Sol.) Bobr., 
Prosopis stephaniana (M.B.) Kunth ex Spreng., Mimosa stephaniana M.B., 
Acacia stephaniana (M.B.) Wilid., Lagonychium stephanianum (M.B.) M.B.,

) Mimosoideae حتت الف�شيلة الطلحية( Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: خرينيبة، خرنوب املاعز، ينبوت، عرق ، �شي�شالن.

Eng. Syrian mesquite،Mesquite :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
جنبة �شغرية، طولها 40 - 100 �شم واأكرث، تتفرع من القاعدة وتتكاثر عرب جذور عار�شة تن�شاأ اأ�شفل ال�شاق وعرب 
ريزومات. متتد اجلذور والريزومات عميقًا داخل الرتبة مل�شافة تبلغ 15 مرتًا اأو اأكرث. الأفرع نحيلة، م�شوكة، الفتية 
منها موبرة. الأوراق مركبة ري�شية م�شاعفة، ي�شل طولها حتى 5 �شم، بي�شوية يف �شكلها العام، يحمل املحور الرئي�ض 
�شبه لطئة،  الوريقة  الوريقات.  �شفعًا من   15 -  10 منها  كل  التي يحمل  الثانوية  املحاور  اأ�شفاع من   7 -  3 للورقة 
م�شتطيلة، حادة القمة، يك�شوها اأوبار ق�شرية، اأبعادها 3 - 7×2 - 3 مم. الأذنات ت�شقط �رشيعًا. جتتمع الأزهار يف 
نورات �شنبلية، اإبطية التو�شع، يبلغ طولها نحو 7 �شم. الزهرة ق�شرية ال�شمراخ، خنثوية. الكاأ�ض خما�شية الأ�شنان. 

التويج 4 - 5 مم، خما�شي القطع، اأ�شفر باهت اللون. املذكر 10 اأ�شدية، حرة، بارزة قلياًل من التويج. 
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الثمرة  ع��ل��وي.   واملبي�ض  الكربلة  وحيد  امل��اأن��ث 
�شم،   3-1×5-2 اأب����ع����اده  م��ت��ف��ت��ح،  غ���ري  ق����رن 
بي�شوي،اهليلجي ال�شكل، ي�شبح لونه بنيًا داكنًا 
عند الن�شج، الغالف الثمري املتو�شط ا�شفنجي. 

البذور م�شغوطة، قليلة العدد، لونها بني داكن. 
الإزهار من  ني�شان/اإبريل اإىل  اآب/اأغ�شط�ض .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املتو�شطية  املنطقة  اإىل  ميتد  اإيراين-توراين، 

وال�شحراوية العربية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العربي   خرينيبة، ت�شغري للخرنوب اإ�شارًة 
اإىل ت�شابه الثمار معها. 

اجلزء امل�صتعمل : الأوراق والثمار والبذور.
املكونات الكيميائية: 

�شكاكر   ، ط��ي��ارة  م��رك��ب��ات  فينولية،  م��رك��ب��ات 
)غلوكوز، فركتوز، �شكروز..(.

 luteolin 7-O-glucoside جليكوزيدات فالفونية:  
.myricetin، rutin، isovitexin، vitexin،

لثاأ )مواد لعابية( وخا�شة يف البذور 19 %. وحمو�ض ع�شوية منها: اأوك�شاليك، ماليك، �شيرتيك، ترتريك.
لينولينيك(  لينوليك،  )اأوليك،  تانينات وزيت د�شم موؤلف من حمو�ض دهنية غري م�شبعة  البذور على  كما حتتوي 

واأخرى م�شبعة )النخل(.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

البكترييا  اأن��واع  بع�ض  �شد  الهوائية  لالأجزاء  املائي  للم�شتخل�ض  �شعيفة  اإىل  متو�شطة  فعالية  الأبحاث  اأظهرت 
والفطور امل�شّببة لبع�ض الأمرا�ض اجللدية. 

ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا يف عالج ح�شى الكلى وخف�ض ال�شكر. كما ُي�شتعمل مغلي الأوراق والأزهار وغالف 
الثمار كمق�ّشع، ويف عالج الروماتيزم  ول�شع احل�رشات .

تتمتع القرون والبذور بخوا�ض قاب�شة )تانينات( وت�شتعمل يف عالج الإ�شهال.
ا�صتعمالت اأخرى:

ت�شتعمل التانينات امل�شتخرجة من النبات يف دباغة اجللود .
البيئة:

الأماكن املهملة والأودية واملنخف�شات وجدران  الدافئة وامل�شم�شة يف  النبات على الرتب الطميية واملاحلة  ينت�رش 
احلقول املهملة �شواء يف الداخل اأو قرب ال�شواحل.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
نبات غاٍز، ميكن اأن يتحول اإىل اآفة ي�شعب التخّل�ض منها يف الأرا�شي الزراعية، يتكاثر من خالل جذور عار�شة تن�شاأ 

اأ�شفل ال�شاق ومن خالل  الريزومات.
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Retama raetam (Forssk.) Webb 
Genista raetam Forssk. ، Lygos raetam (Forskål) Heywood  
Retama duriaei (Spach) Webb

)Leguminosae القرنّية( Fabaceae الف�صيلة: الفولّية
الأ�صماء املتداولة: الّرمت.

Eng. White broom ، Fr. Genêt du désert :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
جنبة ت�شبه الأ�شل، طولها 1 - 3 م. اجلذور ثخينة، قليلة التفّرع، تنت�رش عموديًا، متغلغلة بعمق يف الرتبة، حيث ميكن 
اأن يبلغ طولها 20 م. ال�شوق ثخينة، مثّلمة، الأفرع منت�شبة اأو منب�شطة، الفتية قد تكون متدلية. الأوراق ب�شيطة، 
تعي�ض لفرتة ق�شرية جدًا، خطية - م�شتطيلة، اأبعادها 5-20×3-8 مم. النورات عنقودية ت�شم 1 - 5 اأزهار، تنت�رش على 
طول الغ�شينات. الأزهار خنثوية، ازدواجية التناظر، طولها 10 - 15 مم. الكاأ�ض قرمزية، ثنائية ال�شفة، ال�شفة العليا 
تتاألف من �شّنني عري�شني مثلثيني، وال�شفة ال�شفلى من ثالثة اأ�شنان ق�شرية. التويج اأبي�ض، البتالت خم�ض ذات 
ت�شفيف فرا�شي نازل، قمتها قرمزية، العلم خمطط بالبنف�شجي، بي�شوي مقلوب اإىل مدور ال�شكل، الزورق اأق�رش 
7-20×5-9 مم، غري متفتح اأو يتفتح متاأخرًا، بي�شوي اإىل م�شتطيل اأو  من اجلناحني. الثمرة قرن �شغري، اأبعاده 
اإهليلجي ال�شكل، تنتهي قمته باأ�شلة ذات منقار �شغري منت�شب اأو مقو�ض، املحيط الثمري جلدي اأو حلمي القوام، 

اأمل�ض اأو جمّعد. البذور �شفراء اأو بنية اللون. 
الإزهار من �شباط/فرباير  اإىل ني�شان/اإبريل.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
عربي - �شندي، وينت�رش طبيعيًا يف جزر الكناري و�شمايل اإفريقيا 

وم�رش و�شبه اجلزيرة العربية وفل�شطني و�شورية.
التاريخ والرتاث:

َرمَت ا�شم عربي وهو اأ�شل ال�شم العلمي للجن�ض والنوع اأي " الرمَت 
الرمتي ". 

اجلزء امل�صتعمل: 
ال�شوق والأوراق والأزهار التي جتمع يف ف�شل الربيع.

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الثمار على قلويد cytisine، جليكوزيد genistein، مركبات 

فالفونية، بروتينات ودهون.  
.anagyrine كما حتتوي الأزهارعلى قلويد

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ُيعد جليكوزيد genistein م�شادًا لالأورام ومثبطًا اأنزمييًا )كيناز(، 
وت�شري الأبحاث على الفئران اإىل فعالية امل�شتخل�ض املائي لالأجزاء 
الهوائية  يف احّلد من منو بع�ض الفطور واإنقا�ض ن�شبة ال�شكر وزيادة 
اإدرار البول. ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا، كمدّر، وخاف�ض لل�شكر، 
املر�شى  عند  الكبد، وخا�شة  املعدة وا�شطرابات  ويف عالج مغ�ض 

امل�شابني بحمى وارتفاع احلرارة امل�شحوب باإ�شهال ويرقان. 
كمقّيء،  �شعبيًا،  الع�شل  مع  الأف��رع  م�شحوق  خملوط  ُي�شتعمل 

م�شهل، طارد للديدان وجمه�ض.
ي�شتعمل مغلي الأوراق والأزهار مو�شعيًا على �شكل كمادات لعالج 
واحلكة،  اجللدي  والطفح  اجل��روح  وتطهري  ول�شفاء  الظهر  اآلم 

وغ�شل العيون امللتهبة. 
ُي�شتعمل النبات يف الطب البيطري لعالج مر�ض اجلرب. 

حماذير ال�صتعمال: 
ثمار الرمت �شاّمة وُيعتقد باأنها ت�شّبب الهلو�شة. كما اأن ا�شتعمال 
كميات كبرية من مغلي الأزهار يوؤدي اىل اإ�شطرابات يف املجاري 

البولية، ل ُي�شتعمل من قبل احلوامل.
البيئة:

املتو�شطي  املناخي احليوي  الطابق  ُي�شادف يف  الأقاليم احلارة.  Xerophyte، ينت�رش يف  األيفة اجلفاف  الأنواع  من 
�شديد اجلفاف املعتدل. ينمو على الرتب الرملية والكل�شية الداخلية اأوال�شاحلية وعلى الكثبان الرملية املتحركة، 

يقاوم الرمت الطمر بوا�شطة الرمال، كما يقاوم �شفي الرمال.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر النبات طبيعيًا بوا�شطة البذور التي ميكن اأن تبقى فرتة طويلة بالرتبة قد ت�شل اإىل 20 �شنة. ُتعطي النباتات 
الفتية من الرمت جذورًا وتدية عميقة ما يجعل قلعها �شعبًا. كما ميكن للرمت اأن يتكاثر خ�رشيًا باخللفات. يبداأ النبات 

بالإزهار بعمر �شنتني. كما ميكنه اأن ينت�رش ب�شكل وا�شع اأحيانًا بحيث ي�شعب التخل�ض منه.
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Senna alexandrina (Gars.) Thell. 
Cassia senna L., C. acutifolia Del., C. angustifolia M. Vahl , C. lanceolata Nect

 )Caesalpinoideae حتت الف�شيلة ال�شيزالبينية( Fabaceae الف�صيلة: الفولّية
الأ�صماء املحلية : �شنامّكه، �شنامّكي، �شنامّكي حجازي اأو ا�شكندراين. 

Eng. Alexandrian Senna ، Fr. Le Séné :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة ي�شل طولها حتى 1 م يك�شوها بع�ض الأوبار املنطبقة - الق�شرية. ال�شوق �شاعدة، ع�شبّية. الأوراق مركّبة 
ري�شّية �شفعّية، موؤلفة من 3 - 7 اأ�شفاع من الوريقات، طولها 8 - 10 �شم، الوريقة �شبه لطئة، رحمية - م�شتطيلة، حاّدة 
القمة، الأذنات دائمة، خمرزية.النورة اإبطية، منت�شبة، اأطول من الأوراق الداعمة. القنابات مت�شاقطة، غ�شائية، 
بي�شوية اأو بي�شوية مقلوبة. ال�شمراخ 4 - 6  مم، يتطاول يف الثمرة. الأزهار نحو 1 - 1.5 �شم. الكاأ�ض 5 �شبالت، 
تلتحم يف اأنبوب ق�شري جدًا، ثم ت�شبح قطعه مرتاكبة. التويج اأ�شفر، موؤلف من 5 بتالت. املذكر 10 اأ�شدية، غري 
مت�شاوية، العلوية )اخللفية( منها اأق�رش دون ماآبر.القرن 3 - 6×2 - 2.5 �شم، حممول على �شويقة ق�شرية، م�شطح، 
م�شتطيل اإىل اإهليلجي، ينتهي باأ�شلة ق�شرية، م�شتقيم اأو مقو�ض قلياًل، يحمل الدرز من كلتا جهتيه جناحًا �شيقًا، 

اأجرد اأو زغبًا. البذور م�شغوطة، بي�شوية مقلوبة - وتدية. 
الإزهار مابني اآذار/مار�ض وحزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش يف اجلزيرة العربية وم�رش وال�شودان والهند والباك�شتان واإيران التي تعد من اأهم الدول امل�شدرة لل�شنا.

التاريخ والرتاث:
ا�شم ال�شنا Senna هو الت�شمية العربية لأوراق النبات، وقد ُعرف لدى الأطباء العرب والهنود، وا�شُتخدمت الأوراق 
والأزهار والثمار والفروع يف اخللطات الع�شبية، كما اعتاد �شكان �شمايل اإفريقيا وجنوب غربي اآ�شيا ا�شتخدام ال�شنا 

كعالج ملنّي منذ قرون. وُيذكر اأن اأول من اأدخل ال�شنا يف الطب هما الطبيبان العربيان �رشبيون وابن املو�شوي. 
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اجلزء امل�صتعمل :
الوريقات املجفّفة والثمارالنا�شجة.

املكونات الكيميائية: حتتوي اأوراق وثمار ال�شنا على : 
م�شتقات انرثاكينونية  2،5 - 4 % بع�شها ّحر وخمتزل ال� di- anthrone وبع�شها مرتبط على �شكل جليكوزيدات انرتاكينونية: 
�شينو�شيد من النمطني الف و باء، sennosides a،b، كما يوجد جليكوزيد ثالث )C( من الألواإمودين. حتوي ثمار ال�شنا كمية 

اأقل من املركبات الأنرتاكينونية مقارنة بالأوراق. اإ�شافًة اإىل مواد هالمية وفالفونوئيدية وزيت طّيار.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

ُتعّد اأوراق وثمار ال�شنا حاليًا من اأف�شل امللّينات وامل�شّهالت النباتية امل�شجلة يف د�شاتري الأدوية الأوروبية والأمريكية 
والهندية وال�شينية. وقد اأثبتت الأبحاث على اأوراق وثمار ال�شنا اأنه مّلني لطيف اإذا اأخذ بجرعات �شغرية معتدلة، 
يتّحول اإىل م�شّهل اإذا اأخذ بجرعات كبرية. يبداأ مفعول املركبات الأنرتاكينونية يف القولون )الأمعاء الغليظة( حتديدًا، 
 sennidin ،حيث يتم حتّلل اجلليكوزيدات الأنرتاكينونية بوا�شطة البكترييا املعوية اإىل ال�شكر واجلينني �شينيدين اأ، ب
A،B اللذين ين�شطران بدورهما اإىل املركبني الرين rhein  والأنرتون anthrone. اللذين يحر�شان بدورهما القولون على 
احلركة، وبالتايل مرور الرباز ب�شكل طبيعي . يتمّيز ال�شنا بعدم تاأثريه يف املعدة والأمعاء الدقيقة وبالتايل ل يوؤثر يف 
امت�شا�ض الغذاء بعد فرتة الإ�شهال، كما تفعل امل�شهالت الأخرى التي يحدث بعد ا�شتعمالها خمول حلركة الأمعاء، 
فيحدث الإم�شاك بعد الإ�شهال، مما ي�شطر املرء اإىل معاودة ا�شتعمال امل�شهالت والتعّود عليها،  عمليًا يبداأ تاأثري ال�شنا 
امللنّي عندما ي�شل اإىل القولون ويتطلب ذلك من 6 اإىل 12 �شاعة اأو اأكرث. ُي�شتعمل ال�شنا داخليًا على هيئة مطبوخ )تكفى 
اأواأقرا�ض م�شنعة متوفرة يف ال�شيدليات. كما ميكن  اأو على هيئة حبيبات  اأو منقوع  ع�رش ورقات لتليني البطن(، 
ا�شتخدام منقوع اأوراق ال�شنا مو�شعياً على هيئة حقن �رشجية لالأطفال كم�شهل وذلك با�شتعمال منقوع 1غ لكل �شنة 
من العمر، اأما الكبار فن�شبة احلقن ال�رشجية من 10 - 15 غ لكل 500 مليلرت من املاء. ُي�شتعمل ال�شنا �شعبيًا لعالج الكلى 

والريقان وت�شخم الطحال وفقر الدم والتيفوئيد.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

. puresenid ، sennakot :اأنتجت �رشكات الأدوية كثريًا من م�شتح�رشات ال�شنا منها
حماذير ال�صتعمال:

ل ُين�شح با�شتخدام الأوراق اجلافة م�شحوقًة لأن ذلك قد ي�ّشبب مغ�شًا �شديدًا، واإن ا�شتعمال مركبات ال�شنا ب�شكل 
غري متكرر " مرة يف الأ�شبوع " وبجرعة �شغرية ل يوؤدي عادة اإىل تاأثريات جانبية ذات اأهمية، وخا�شة عند امل�شنني. 

اإل اأن ال�شتمرار عليه اأكرث من ع�رشة اأيام ي�شّبب م�شاكل يف القولون.
ل ُي�شتعمل ال�شنا يف حالة التهاب اأو ان�شداد الأمعاء ويف حالة التهاب الزائدة الدودية ، اأو امل�شاكل الكبدية. كما يجب 

عدم ا�شتعماله من قبل احلامل واملر�شع.
البيئة:

ينت�رش النبات يف املناطق ال�شحراوية و�شبه ال�شحرواية وينمو يف البيئات الرمليه اجلافة ب�شكل عام. ُتعّد الرتبة 
الرملية اخلفيفة اأف�شل انواع الرتب، لُيف�ّشل زراعته فى الأر�ض الثقيلة. كما ُين�شح باإ�شافة ال�شماد الع�شوي اأو 

الأ�شمدة الأخرى لتح�شني الإنتاجية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور التي تزرع فى بداية ف�شل الربيع، والتي يف�شل نقعها فى املاء ملده 12�شاعة قبل الزراعة مّما 
يزيد من الإنبات. ُينتج الهكتار بحدود طن من الثمار. 
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Cassia italica (Mill) Lam. 
Senna italic Mill., C. obovata Collad., C. aschrek forssk.

 )Caesalpinoideae حتت الف�شيلة ال�شيزالبينية( Fabaceae الف�صيلة: الفولّية
الأ�صماء املتداولة: ع�رشق.

Eng. Italian senna , Fr. Séné:ال�صماء الجنبية

الو�صف النباتي :
جرداء.  �شبه  مزرقة،  خ�رشاء  القاعدة،  من  متفرعة  ال�شوق  �شم.   70  -  50 طوله  القاعدة،  متخ�شب  معمر،  ع�شب 
الأوراق مركبة ري�شية �شفعية تتاألف من 4 - 7 اأ�شفاع، متناوبة، طولها نحو 10 �شم اأو اأكرث. الأذنات 3 - 5 مم، رحمية. 

الوريقات 1 - 3×0.7 - 2 �شم، بي�شوية مقلوبة ب�شكل مائل، نادرًا م�شتطيلة، كليلة القمة )اأحيانًا اأ�شلية(. 
النورات عنقودية، اإبطية، منت�شبة، غري مرتا�ّشة الأزهار، يفوق طولها طول الأوراق الداعمة، القنابات مت�شاقطة، 
مرتاكبة،  بتالت،   5 التويج  الربعم.  يف  مرتاكبة  ح��رة،  �شبالت،   5 الكاأ�ض  ق�شرية.  ال�شماريخ  بي�شوية.   - م��دورة 
فاملئربان  مت�شاوية،  املاآبر غري  اأ�شدية حرة،   10 املذكر  اأ�شغر حجمًا.  بنف�شجية، اخللفية  بعروق  �شفراء خمططة 
الأماميان اأكرب حجمًا ويبلغ طولهما نحو 1 �شم، اأما املاآبر الأخرى فتتدرج يف ال�شغر واحد بطول نحو 7 مم، واأربعة 
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زغب.  املبي�ض  مم.   2 بطول  وثالثة  مم،   5 بطول 
القرون 3 - 6×1.5 - 2 �شم، حممولة على �شويقة 
النهايات،  م��دورة  م�شطحة،  مقو�شة،  ق�شرية، 
مق�شومة ب�شكل عر�شي بو�شاطة حاجز غ�شائي، 
من  �شبكة  يحمالن  ال��ق��وام،  جلديا  امل�����رشاع��ان 
على طول  متموجًا  وعرفًا  اللون،  غامقة  العروق 
 4×6 اأبعادها  البذور �شغرية،  املتو�شط.  ال�شلع 
مقرو�شة  م��ق��ل��وب��ة،  بي�شوية  م�����ش��غ��وط��ة،  مم، 

القمة. 
الإزهار من اأيلول/�شبتمرب اإىل ني�شان/اإبريل.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شوداين، وميتد اإىل �رشقي املنطقة الإفريقية ، ينت�رش يف م�رش، ليبيا، اجلزائر، نيجرييا، وال�شومال.

التاريخ والرتاث:
ليوجد ل�شم اجلن�ض Cassia اأ�شاًل لغويًا معروفًا ويذكر )نحال2009( اأن م�شدر ال�شم رمبا من الت�شمية املحلية 

الهندية، اأما ا�شم النوع italica فيعني اإيطايل. 
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق.

املكونات الكيميائية: 
حتوي الأوراق مركبات انرثاكينونية وم�شتقاتها، نذكر منها جليكو�شيدات ال�شينو�شيد A،B،C، اللوامودين. 

ال�صتعمالت الطبية: ملنّي  وم�شّهل.
البيئة:

تنت�رش اأنواع ال�شنا يف الأودية يف املناطق ال�شحراوية و�شبه ال�شحراوية، وينمو يف البيئات الرملية اجلاّفة ب�شكل 
عام. ُتعد الرتبة الرملّية اخلفيفة اأف�شل اأنواع الرتب.

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيزرع ال�شنا يف بداية ف�شل الربيع، عند بدء ارتفاع درجه احلرارة، ويف�شل عدم التاأخري عن �شهر ني�شان. ُيكاثر  
بالبذور، يحتاج الهكتار اإىل 8 - 10كغ من البذور ال�شليمة، وقد تزيد اإىل 13 - 16 كغ. ميكن نقع البذور يف املاء ملدة 
12�شاعة قبل الزراعة وهذا يزيد من معدل الإنبات. يف�شل الري كل 5 اأيام بعد بدء منو النباتات وثباتها فى الرتبة، 

مع �رشورة تقليل الري بعد الإزهار،  ت�شبب زيادة مياه الري ا�شفرار النباتات، ويظهر ذلك وا�شحًا على الأوراق. 
ُين�شح بت�شميد النبات بالعنا�رش الأ�شا�شية وميكن ا�شتخدام الت�شميد بالر�ض. يتوقف موعد احل�شاد على العقار 
الذي ُي�شتخدم اإما اأوراقًا اأو قرونًا اأو كليهما، وفى حالة الرغبة يف احل�شول على الأوراق فاإن احل�شاد يكون مرتني 
اأو ثالث، ويتوقف ذلك على عملية الري والت�شميد، ففي حالة اإ�شافة كميات قليلة من املخ�شبات، يقّل عدد احل�شات 
اإىل اثنتني بدل من ثالث خالل مو�شم النمو. اأما يف حالة جمع القرون فاإن ذلك يبداأ يف �شهر متوز ب�شفة دورية. ينتج 

الهكتار 1.5 - 2.5 طن من الثمار.
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Spartium junceum L.

 Fabaceae الف�صيلة: الفولّية
الأ�صماء املتداولة: وّزال.

Eng. Rush broom ،  Fr. Genét d’Espagne :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة، جرداء، طولها 1 - 3 م. ال�شوق رمادية، 
ب�شيطة،  الأوراق  مثلمة.  خ�����رشاء،  الأف���رع 
خطية،   - رحم��ي��ة  م��ب��ك��رًا،  ت�شقط  لاأذن���ي���ة، 
اأو  ج��رداء  القاعدة،  باجتاه  تدريجيًا  ت�شتدق 
�شبه جرداء، اأبعادها 1 - 4 × 0.5 - 1.7 �شم، 
املعالق مّت�شع قلياًل عند القاعدة وي�شبه الغمد. 
حمببة،  رائحتها  �شم،   2 نحو  طولها  الأزه��ار 
انتهائية  عناقيد  يف  جتتمع  ال�شمراخ،  ق�شرية 
ت�شبه  غ�شائية  الكاأ�ض  الأزه��ار.  مرتا�شة  غري 
العليا  ال�شفة  تنتهي  ال�شفة،  ثنائية  الغمد، 
اأ�شنان �شغرية  ال�شفلى بثالثة  ب�شنني وال�شفة 
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جدًا. التويج اأ�شفر، العلم  بي�شوي مقلوب عري�ض اإىل �شبه مدور، اأق�رش من الزورق. الأ�شدية 10، تلتحم خيوطها 
جميعًا يف اأنبوبة �شدوية. املبي�ض علوي، لطئ. القرن 6 - 9×0.6 - 0.8 �شم، ي�شم 6 بذور اأو اأكرث، خطي، اأجرد اأو 
موبر، ي�شبح لونه بنيًا قامتًا عند الن�شج، امل�رشاعان مفتولن عند التفتح. البذور خطية، م�شغوطة، حممرة - بنية، 

لمعة. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف:
متو�شطي، ينمو بريًا يف �شورية ولبنان والأردن، كما ينت�رش يف �شمايل اآ�شيا وجنوبي وو�شط اأوروبا.

التاريخ والرتاث:
 ،Genista spartos اأو spartion، وهما ا�شمان قدميان لأنواع من جن�ض  ال�شم العلمي للجن�ض م�شتق من اليونانية 
م�شتقة من   junceum النوع  الطبيعية. �شفة  النوع باحلالة  اليونان حيث يوجد هذا  ا�شبارتا يف  اإىل مقاطعة  ن�شبًة 

Juncus اأي الأ�َشل.

اجلزء امل�صتعمل: النبات الع�شبي والأزهار.
املكونات الكيميائية:

حتتوي اأجزاء النبات كافة على قلويدات الكينوليزيدين chinolizidin alkaloids منها : ال�شيتيزين cyticin وم�شتقاته، 
. lupanin واللوبانني ammodenderin والأموديندرين ،spartein اإ�شافًة اإىل ال�شبارتئني ،rhombifolin الرومبيفولني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
الدم. ي�شتعمل  الدموية ورافعة ل�شغط  sympathicomimitic، مقب�شة لالأوعية  للوّدي  العقار بخوا�ض مقّلدة  يتمتع 

طبيًا يف معاجلة ا�شطرابات الدورة الدموية ورفع ال�شغط الدموي. 
ا�شُتعمل النبات يف الطب ال�شعبي ملعاجلة الإم�شاك، القرح املعدية، التخفيف من احتبا�ض ال�شوائل، الإقياء، عالج 

اأمرا�ض الكبد، النقر�ض والروماتيزم.  
الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال: 

ت�شبب اجلرع الكبرية الغثيان والقياء، طنني الآذان، �شيالن اللعاب، اآلم بالفم واحللق والبلعوم، تعّرق، �شداع،  
وقد يحدث اإقياء �شديد، وت�شنج الكولون ومن ثم �شلل، وقد حتدث الوفاة. ل ُيعطى للحامل اأو املُر�شع ولالأطفال دون 

12 عام. كما لُيعطى يف حالة ارتفاع �شغط الدم، ولُيعطى بامل�شاركة مع العقاقري امل�شادة للمونواأمينواأك�شيداز. 

البيئة:
نبات مرن بيئيًا، ينمو يف املناطق ال�شخرية واجلبلية املرتفعة والأحراج اجلافة واملتدهورة وعلى جوانب الطرقات. 
يتحمل ظروف خمتلفة من احلرارة بالرغم من اأنه ل يتحمل ال�شقيع فرتة طويلة كما يتحمل اجلفاف، ينمو على 

اأنواع خمتلفة من الرتب ل�شيما الكل�شية منها ويعّد نوعًا داًل على التدهور.
ال�صتزراع والإنتاجية:

اإكثاره  ميكن  كما  دافئة،  م�شم�شة  مواقع  يف  �شتاًء  ن�شجها  بعد  مبا�رشًة  احلجم  كبرية  النا�شجة  البذور  ُت��زرع 
بالعقل. جُتمع الأزهار وروؤو�ض الفروع احلديثة والبذور يف ف�شلي الربيع وال�شيف. ويزرع النبات اأي�شًا لأغرا�ض 

تزيينية.
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Trigonella foenum- graceum L.
 

 Fabaceae الف�صيلة: الفولية
الأ�صماء املتداولة: حلبة.

 Eng. Fenugreek ، Fr.Trigonelle :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، موبر اأو اأجرد، طوله 15 - 50 �شم. ال�شاق 
من  موؤلفة  الأوراق  منت�شبة.  التفرع،  قليلة  اأو  ب�شيطة 
ثالثة وريقات، اأذنية، متناوبة، معالقية. الأذنات مثلثية 
- رحمية، موؤنفة، تامة. الوريقات 1 - 3×0.8 - 1.5 �شم، 
م�شتطيلة - بي�شوية مقلوبة، كليلة القمة، م�شننة احلافة يف 
جزئها العلوي، جرداء. النورة عنقودية، لطئة اأو �شبه 
لطئة، قليلة الأزهار )2 زهرة غالبًا(. الأزهار 13 - 18 مم. 

الكاأ�ض اأنبوبية، اأ�شنانها مت�شاوية واأق�رش من الأنبوب، موبرة. التويج اأبي�ض اإىل كرميي اللون، طوله �شعفا طول 
الكاأ�ض، العلم بي�شوي مقلوب، مثلوم القمة، اأطول من اجلناحني. 

القرن 6 - 15 �شم×4 - 5 مم، م�شطح، خطي، م�شتقيم اأو مقو�ض، اأجرد اأو موبر، يحمل امل�رشاع �شبكة من الأع�شاب 
الطولنية، ي�شتدق تدريجيًا لي�شكل منقارًا طوله 2 - 4 �شم. البذور عديدة، طولها 3 - 5 مم، وعر�شها 2 - 3 مم، لونها 
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بني فاحت اأو رمادي حممر اإىل م�شفر، عديدة الأ�شالع، معينية، مدورة ب�شكل غري منتظم، جعدة وجلدية.  
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل.

من اأنواعها الربية نذكر: احللبة العربية  T. arabica وهي اأكرث اأنواع احللبة انت�شارًا يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة 
.T. caerulescens احللبة زرقاء الأزهار ،T. stellata احللبة النجمية ،T. filipes  يف املنطقة العربية، احللبة اخليطية

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شمايل اإفريقيا )وادي النيل( وبلدان ال�رشق الو�شط، انت�رشت زراعتها يف بلدان املناطق ال�شتوائية واملدارية. اأهم 

البلدان املنتجة للحلبة باك�شتان والهند وال�شني وم�رش و�شورية وبلدان املغرب العربي.
التاريخ والرتاث:

 T. foenum-graecum اأي مثلثّي ال�شكل اإ�شارًة اإىل �شكل التويج عند النوع trigonus ال�شم العلمي للجن�ض من الالتينية من
 graecum تعني بالالتينية علف و foenum فيعني "علفية  -  يونانية" اإذ اأن foenum-graecum ب�شكل خا�ض، اأما ا�شم النوع

تعني يونانية. وجاء ا�شمها  العربي احللبة من ا�شم »حلبا« واأ�شله هريوغليفي. 
زرعت احللبة وا�شتخدمت بذورها منذ القدمي يف الغذاء والطّب ال�شعبي، يف الهند ووادي النيل. ا�شتخدمها قدماء 
"اإيربز" امل�رشية و�شفة لعالج احلروق من احللبة. ذكرها الطبيب  امل�رشيني لت�شهيل الولدة، وقد �شجلت بردية 
الإغريقي اأبقراط كاأحد اأهم واأنفع النباتات، واأو�شى دي�شقوريد�ض باحللبة كدواء لالأمرا�ض الن�شائية مبا يف ذلك 

التهاب الرحم واملهبل. ا�شتخدمها العرب القدماء كدواء وغذاء.
اجلزء امل�صتعمل: 

البذور )�شلدة لونها اأ�شفر بني، رائحتها عطرية مّميزة(.
املكونات الكيميائية : 

حتتوي بذوراحللبة على مركبات هالمية mannogalactans ، % 45 - 25  mucilage، بروتينات 25 - 30 %، مواد دهنية 
6 - 10 %، اإ�شافًة اإىلمركبات �شابونية ا�ش������تريويدية steroid saponins 1 - 5،1 % اأهمها: trigofoennosides وجينني 

)aglycones( نذكر منها: ديو�ش������جينني diosgenin، ياموجينني yamogenin، جيتوجينني gitogenin، �ش����ميال جينني
 . smilagenin

. foenugraenin :اأ�شرت �شابوين بيبتيدي ا�شتريويدي
 .isovitexin ، orientin ، saponaretin ، vicenin. فالفونوئيدات

 .% 0.4 trigonelline 1.3%، الرتيجونيلني choline قلويدات: الكولني
زيت طّيار يتكون من مركبات �شي�شكوتربينية ولكتونات. 

�شكريات منها: اجلالكتوز واملانوز، معادن )الفو�شفور، احلديد، الكربيت، الكال�شيوم، املغنزيوم( وفيتامني اأ،ج وب1.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

تتمتع بذور احللبة بخوا�ض خاف�شة للكول�شتريول، ال�شحوم الثالثية، ت�شهم يف الوقاية من العوامل امل�شاعدة على ظهور 
اأمرا�ض الأوعية والقلب. كما تتمتع بخوا�ض خاف�شة ل�شكر الدم، وحتمي من اأمرا�ض الكبد وخا�شة الت�شمع الكبدي. 

يبدو اأن م�شادات الأك�شدة املوجودة يف احللبة ميكن اأن ت�شهم يف الوقاية من �رشطانات الكبد، الكولون والثدي . 
diosgenin على تخليق الهرمونات اجلن�شية، واأظهرت البحوث  تعمل املركبات ال�شابونية ال�شتريويدية وخا�شة 

فوائد بذور احللبة يف ت�شهيل عملية الولدة. كما حّت�ض على اإدرار حليب diosgenin، tigogenin لدى املر�شعات .
ت�شاعد املواد اللعابّية يف تلطيف التهابات احللق وعالج الربو.

الدم،  �شكر  ن�شبة  الدم، وخلف�ض  بفقر  وامل�شابني  النحالء  الأ�شخا�ض  لدى  لل�شهية  كفاحت  �شعبيًا  البذور  ت�شتعمل 
مقويًا معديًا وها�شمًا، ولعالج قرحة املعدة والثني ع�رشية، واأمرا�ض ال�شدر وال�شعال، ولطرد الديدان املعوية، 

ولعالج البوا�شري وع�رش البول والطمث والإ�شهال.
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الأكزميا،  اجللد،  ت�شقق  اجللدية،  الأمرا�ض  احل��روق،  عالج  يف  واملطّهر  امللنّي  لتاأثريها  مو�شعيًا  احللبة  ت�شتخدم 
الدمامل وقروح الأقدام وخراج ال�رشج.
التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال : 

نظرًا لتاأثري احللبة يف خف�ض �شكر الدم فاإن ا�شتعمالها مع الأدوية اخلاف�شة ل�شكر الدم يوؤدي اإىل حدوث نق�ض 
�شديد يف �شكر الدم. ين�شح بالبتعاد عن ا�شتخدام احللبة يف بدء فرتة احلمل، حيث اأنها ت�شاعد على الإجها�ض يف 

ال�شهور الثالثة الأوىل من احلمل. 
ال�صتعمالت الغذائية: 

بقيمتها  احللبة  بذور  تتميز  واح��د.  اآن  يف  ودواءٍ  كغذاٍء  العامل  اأنحاء  جميع  يف  وا�شع  نطاق  على  احللبة  ت�شتعمل 
الغذائية العالية، وين�شح بتناولها لالأ�شخا�ض الذين يقومون باأعمال جمهدة حيث ت�شاعد على زيادة حتمل التعب 

والإجهاد، ويبدو اأنها حتافظ على ع�شالت امل�شّنني وتقّوي جهاز املناعة لديهم وت�شاعدهم على مقاومة الأمرا�ض.
تدخل بذور احللبة يف بلدان �شمايل اإفريقيا وال�رشق الأو�شط يف حت�شري خلطات تابلية فاحتة لل�شهية تدخل �شمن 

العديد من الأطباق ال�شعبية لتلك البلدان. مع مالحظة اأن ا�شتهالك  بذور احللبة يعطي البول رائحة مميزة. 
توؤكل قمم النبات الأخ�رش والأوراق نظرًا لقيمتها الغذائية العالية )مر�ض الزهيمر(. 

ا�صتعمالت اأخرى :
تدخل احللبة كمادة اأولية رخي�شة التكاليف يف حت�شري الهرمونات اجلن�شية )حبوب منع احلمل( والكورتيزونات، 
وهذا مايف�رش تزايد وزن اجل�شم عند تناول احللبة لحتوائها على الهرمونات الأنثوية التي تزيد ن�شبة الدهون يف 

اجل�شم. ت�شتخدم الثمار يف �شبغ الأن�شجة بلون اأحمر قرمزي جميل. 
البيئة:

تنمو احللبة حتت ظروف مناخية خمتلفة فهي تتحمل اجلفاف ودرجات احلرارة املرتفعة والربودة، لكنها تنمو 
جيدًا يف املناطق املعتدلة. بالرغم من اأن احللبة من نباتات العروة ال�شتوية ذات الفرتة ال�شوئية الق�شرية فاإن الفرتة 
ال�شوئية الطويلة و�شدة اأ�شعة ال�شم�ض تعمل على �رشعة النمو اخل�رشي وتبكري الإزهار والن�شج الثمري ال�رشيع. 
تنمو احللبة يف كل اأنواع الرتب ما عدا الغدقة والقلوية منها، وتنجح زراعتها يف الأرا�شي املحتوية على كمية مرتفعة 

من كربونات الكال�شيوم والفو�شفور القابل لالمت�شا�ض والأرا�شي اخلفيفة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور على اأّل يكون قد م�شى على تخزينها اأكرث من 10 �شنوات. تزرع يف بداية اخلريف، وُيح�ّشن 
الت�شميد بالعنا�رش الأ�شا�شية من كمية الإنتاج. 

القرون جافة تقريبًا  الأوراق، وعندما ت�شبح  للنبات، وا�شفرار معظم  القاعدي  القرون عند جفاف اجلزء  جُتمع 
ولونها بنيًا فاحتًا وبذورها تامة الن�شج �شلبة القوام، حُت�ض النباتات فوق �شطح الرتبة يف ال�شباح الباكر لتجنب 

تفتح القرون وانتثار البذور. يعطي الهكتار 1.2 - 2 طن من البذور.
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Quercus infectoria Oliv.

Fagaceae الف�صيلة: الزانّية
الأ�صماء املتداولة: املّلول، �شنديان بلوطي، بّلوط ، �شنديان عف�شي.

Eng. Gall oak ، Fr. Chêne  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة مت�شاقطة الأوراق، ارتفاعها 4 - 15 م، الق�رشة رمادية، حر�شفية، غري متفلنة، التاج بي�شوي. الأفرع �شاعدة 
واأفقية. الرباعم بي�شوية، حرا�شفها بي�شوية، موبرة احلافة اأو جرداء. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، اأبعادها 4 - 7 × 2 - 4  
�شم، بي�شوية - م�شتطيلة اإىل م�شتطيلة رحمية، كليلة القمة، قاعدتها مدورة اأو ت�شتدق تدريجيًا، متموجة اإىل جيبية 
احلافة، لمعة الوجه العلوي، زغبة الوجه ال�شفلي عندما تكون فتية، ت�شبح جرداء اأو �شبه جرداء لحقًا، حتمل   

7 - 9  اأع�شاب جانبية. املعالق 0.5-2 �شم، اأجرد اأو �شبه اأجرد، الأذنات موبرة، ت�شقط �رشيعًا.
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الأزهار وحيدة اجلن�ض. الأزهار الذكرية جتتمع يف نورات هرية غري مرتا�شة، طولها 4 - 6 �شم، ذات حمور موبر، 
الكم ب�شيط، موؤلف من 4 - 6 قطع موبرة، الأ�شدية 4 - 12. الأزهار الأنثوية اأقل عددًا. املاأنث 3 كرابل، املبي�ض �شفلي، 

ثالثي احلجريات، الأقالم 3، تتطور �شمنه بوي�شة واحدة فقط نتيجة اإجها�ض البوي�شات الأخرى. 
اأ�شطوانية  لطئة،  اأو  ال�شمراخ  ق�شرية  اأ�شفاع،  يف  اأو  مفردة  �شم،   2-1×5-3 اأبعادها  بلوطة(،  )اأو  جوزة  الثمرة 
ال�شكل، حتاط من قاعدتها بقدح ن�شف كروي. حرا�شف القدح منطبقة عليه وغري ناتئة، مثلثية - بي�شوية، يفوق 

طول البلوطة طول القدح ب� 3 - 5 مرات.
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل، ويثمر يف ت�رشين الأول/اأكتوبر.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ولبنان  �شورية  يف  املتو�شط  البحر  غابات �رشق  يف  كبري  ب�شكل  ينت�رش  ت��وراين.   - اإي��راين  وغ��رب  متو�شطي  �رشق 
وفل�شطني والأردن والعراق واإيران وتركيا وقرب�ض ويف بلدان اأخرى يف غربي اآ�شيا، كما ينت�رش يف جنوبي اأوروبا 

و�شمايل اإفريقيا. يزرع يف اأوروبا ودول املغرب العربي وم�رش.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض Quercus هو ال�شم الالتيني امل�شتعمل من قبل قدماء الرومان يف اأوروبا، والبع�ض يعيد ال�شم 
لل�شلتية القدمية من الأ�شل Kaër quez ويعني ال�شجرة اجلميلة. واللفظ الوا�شف للنوع infectoria يعني اأن ال�شجرة 
ت�شاب  بح�رشة Gall wasp(  Cynips tinctoria( التي ت�شع بي�شها على الفروع والأوراق، ما ي�شّبب لها ت�شكل اأورام 

غنية باملادة العف�شية )التانني(. ا�شم ال�شنديان من اأ�شل فار�شي وا�شم البلوط اآرامي الأ�شل. 
يف  الرعد  اإله   Zeus زيو�ض  لالإله  ن�شب  وقد  بال�شاعقة  ي�شاب  ما  ن��ادرًا  اأنه  ال�شنديان  عن  القدمية  الأ�شاطري  تذكر 
ُتعد �شجرة جوبيرت يف الأ�شطورة  اإله الربق عند قدامى اجلرمان، كما   Donar اليونانية ولالإله دونار  امليتولوجيا 
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البيطار  وابن  العرب"  ل�شان  ابن منظور يف كتاب"  والقوة. ذكرها  لل�شجاعة  ال�شلتيني رمزًا  عند  كانت  الرومانية. 
التبول  اله�شمي ومعاجلة  والتهابات اجلهاز  الإ�شهال  قدميًا يف معاجلة  البلوط  ا�شُتخدم  �شينا.  وابن  والنطاكي 

الالاإرادي وعالج الطفح اجللدي والبوا�شري. 
ا�شُتخدم خ�شب ال�شجرة يف التدفئة وبناء البيوت و�شنع عنابر املوؤنة، وكانت الثمار جُتمع وُت�شتخدم يف الغذاء مثل 

اجلوز والبطم واللوز والتني املجّفف.
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، العف�شة. 

املكونات الكيميائية :
حتتوي الأوراق على  �شيكليتول  cyclitole  منها: الكري�شيتول quercitol،  مواد دباغية غالية ( gallo tannin ) منها : الإلجيتانني 

 .ellagitannin

(galic acid) و�شكاكر  اإىل حمو�ض غالية  اإ�شافة   ،%  70 اإىل  العف�شة على: مواد دباغية غالية بن�شبة ت�شل  حتتوي 
ون�شاء و�شمغ وراتني واآثار من زيت طيار. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
يتمتع البلوط بخوا�ض قاب�شة، مهدئة وم�شكنة لالأمل، خاف�ض ل�شكر الدم. وي�شتعمل يف املعاجلة الداعمة لاللتهابات 

اجللدية. 
ُي�شتخدم �شعبيًا لعالج النزف املعوي، ال�شعال امل�شحوب بالدم، التهاب الق�شبات. ُي�شتعمل  مغلي الأوراق مو�شعيًا 
م�شتح�رشات  ت�شتعمل  كما  اللوزتني،  التهاب  التقرحي،  الفم  التهاب  اللثة،  التهاب  عالج  يف  غراغر  �شكل  على 
الأوراق والعف�شة على �شكل مراهم يف عالج التهابات اجللد، الأكزميا والقوباء impetigo، ال�شيالن وغزارة الطمث 

والبوا�شري.
ا�صتعمالت اأخرى:

ي�شتعمل يف ال�شناعة للح�شول على التانينات امل�شتخدمة يف دباغة اجللود وت�شنيع الأحبار. 
الآثار اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:

ل يحبذ ا�شتخدامه داخليًا لفرتات طويلة ملا قد ي�شّببه من اأذيات كبدية، كما ميكن اأن ي�شبب ال�شتعمال املو�شعي 
املديد واملرّكز ظهور بع�ض الأورام اجللدية. 

البيئة:
نوع األيف لل�شوء، متحّمل للربد واجلفاف ن�شبّيًا. ينمو جّيدًا يف الرتب الكل�شية ويف�ّشل الرتب احلمراء رغم قدرته 

على العي�ض يف اأرا�ٍض فقرية �شخرية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر البلوط عن طريق الثمار بعد تن�ّشد على درجة حرارة 5 مئوية ملدة 45 يومًا. ترزع الثمرة بو�شعها على جانبها 
يف اأكيا�ض بال�شتيكية يف امل�شتل وتروى باعتدال. يتم الإنبات بعد حوايل 15 يومًا من الزراعة.
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Fumaria officinalis L. 
F. media Boiss.,  F. sturmii Opiz, F. vulgaris Bub.

 Fumariaceae الف�صيلة: ال�شاهرتجية
الأ�صماء املتداولة: ال�شاهرتج املخزين، بقلة امللوك، دخان الأر�ض.

 Eng. Fumitory ، Fr. Fumeterre :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
اأخ�رش  لونها  متفرعة، جرداء،  زاوية،  الرتبة،  على  م�شتلقية  �شبه  نحيلة،  ال�شاق  �شم،   50-10 ع�شب حويل، طوله 

رمادي. الأوراق متناوبة، مركبة ري�شية �شديدة التق�شم وف�شو�شها خيطية.
النورة عنقودية انتهائية. الأزهار اأنبوبية، طولها 7 - 9 مم، ذات �شمراخ ق�شري غري مقو�ض، القنابات طولها م�شاو 
اأو  وردي��ة  متالقية،  دوارت��ني،  يف  بتالت   4 التويج  البتالت.  عر�ض  من  اأقل  عر�شها   ،2 ال�شبالت  ال�شمراخ.  لطول 
بنف�شجية، نهاياتها حمراء، البتلة العليا يف الدوارة اخلارجية �شبه اأ�شطوانية جمنحة من الأعلى، تتطاول قاعدتها 
على �شكل مهماز، البتلة ال�شفلى يف الدوارة اخلارجية �شيقة، تاأخذ �شكل قناة، البتلتان يف الدوارتني الداخليتني 
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وحيد  املبي�ض  ���ش��دات��ان.  امل��ذك��ر  ال�شكل.  ملعقيتا 
غري  ج��وي��زة،  الثمرة  البوي�شة.  وحيد  احل��ج��رية، 
القمة،  مثلومة  - 2.5 مم،   2 متفتحة، كروية، قطرها 

تت�شمن بذرة واحدة. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل حزيران/يونيو.

 F. ال��ورق   �شغرية  الفوماريا  الأخ��رى  اأنواعه  من 
parviflora ، ينت�رش يف بلدان �رشق املتو�شط.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
انت�شاره  ومي��ت��د  امل��ت��و���ش��ط  ح��و���ض  ودول  اأوروب�����ا 

الطبيعي حتى اإيران �رشقًا.
التاريخ والرتاث:

وتعني   fumus الالتينية  م��ن  منحدر  اجلن�ض  ا���ش��م 
دخان، اإ�شارًة اإىل لون الأوراق الرمادي الذي ي�شبه 
الدُّخان،  رائحة  ت�شبه  التي  لرائحتها  اأو  ال��دخ��ان، 
ال�شم  الدخان.  مثل  العني  لدمع  املوّلد  لتاأثريها  اأو 

الوا�شف للنوع  officinalis  يعني دوائي د�شتوري. 
طويل  زمن  منذ  معروفة  عالجية  خ�شائ�ض  للنبات 
وخا�شًة لالأمرا�ض اجللدية، ذكره دي�شقوريد�ض، كما 

ذكره ابن �شينا والأنطاكي والغ�شاين.
اجلزء امل�صتعمل: 

الطعم  الرائحة،  )عدمية  املزهرة،  الهوائية  الأج��زاء 
ّمٌر ومالح(

املكونات الكيميائية: 
ال�شكولريين  مثل   protoberberine بروتوبريبريين  م�شتقات  منها:   %  1.25 قلويدات   .rutin الروتني  فالفونوئيد 

 .protopine وبروتوبني scoulerine

.fumariline والفوماريلني fumaricine مثل الفوماري�شني spirobenzylisoquinoline قلويدات �شبريوبنزيل ايزوكينولئني
.fumarofine والفوماروفني fumaritine مثل الفوماريتني indenobenzenzazepine قلويدات اندينبنزازابني

 .caffeoylmalic a. :م�شتقات حم�ض هيدروك�شي ال�شيناميك منها
.C تانينات، بوتا�شيوم وفيتامني .fumaric acid اأحما�ض ع�شوية منها

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ملعاجلة  وي�شتعمل  اله�شمي  اجلهاز  من  العلوي  اجل��زء  يف  خا�ض  وب�شكل  للت�شنج  ح��اّل  بخوا�ض  العقار  يتمتع 

ال�شطرابات املتعلقة بال�شفراء، الطرق ال�شفراوية والكبد.
ي�شتعمل العقار �شعبيًا يف عالج اأمرا�ض الكبد الإن�شدادية وتن�شيط اجلهاز اله�شمي وحركة الأمعاء، عالج التهاب 
املثانة cystitis. ي�شتعمل مو�شعيًا ملعاجلة الأمرا�ض اجللدية، تطهري الب�رشة والق�شاء على البثور. ي�شتعمل يف اإيطاليا 
ملعاجلة الت�شلب الع�شيدي، الروماتيزم وتنقية الدم، ي�شتعمل يف بلغاريا بعد تخلي�شه من القلويدات خاف�شًا ل�شغط  

و�شكر الدم  وم�شاد اإنتان ومقويًا وم�شاد مغ�ض.
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الأ�صكال ال�صيدلنية: 
يتوفر النبات على �شكل م�شتح�رشات ع�شب جمّفف، خال�شة �شائلة، �شبغة. 

التاأثريات اجلانبية، التداخالت وحماذير ال�صتعمال: 
البطيء. يف اجلرعات   ال�شعف والنب�ض  كالدّوار،  الدم  انخفا�ض �شغط  اأعرا�ض  املحتملة:  التاأثريات اجلانبية  من 
"غلوكوما" )الذي  الزرق  العني م�شببًا  ال�شغط داخل  اأن يزيد  ي�شّبب نوبات، وميكن  اأن  لل�شاهرتج  العالية ميكن 

يوؤدي اإىل فقدان الب�رش( .
يجب عدم م�شاركة بقلة امللك ب�شكل خا�ض مع كل من الأدوية امل�شتعملة خلف�ض �شغط الدم،  الأدوية القلبية التي تدعى 
 ،calan procardia Inderal، الأدوية القلبية التي تدعى حا�رشات قناة الكال�شيوم مثل  حا�رشات بيتا مثل انديرال 

لنوك�شني lanoxin  وعقاقري اأخرى تبطئ �رشعة القلب. 
بالزرق  ال�شخ�ض م�شابًا  اإذا كان  ا�شتعماله  املر�شع، ويجب جتنب  اأو  النبات لدى احلامل  ا�شتعمال  يجب جتنب 
�شيق  �شعف،  دوار،  وجود  مالحظة  عند  الطبيب  اإب��الغ  يجب  كما  للنوبات،  عر�شة  يجعله  مر�ض  اأو  "غلوكوما" 

التنف�ض، تغريات ب�رشعة النب�ض.
البيئة: 

ينموالنبات برّيًا يف الأرا�شي املهملة والب�شاتني وعلى اجلدران القدمية، ُي�شّنف اأحيانًا كع�شب �شاّر يناف�ض املحا�شيل 
الزراعية على املاء والعنا�رش الغذائية يف الرتبة. ُيف�شل الرتب اخلفيفة جيدة ال�رشف والأماكن امل�شم�شة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر بالبذور التي تنرث مبا�رشًة يف الأر�ض الدائمة مع بداية الربيع، يف اأحوا�ض اأو م�شاكب معزولة عن احلقول 

الزراعية.



329 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

Centaurium erythraea Rafn
C. umbellatum Gilib., C. minus Moench,  Erythraea centaurium Borkh.

 Gentianaceae الف�صيلة: اجلنتيانية
الأ�صماء املتداولة: القنطريون، القنطريون ال�شغري، مرارة احلن�ض،  قو�شط احلية.

 Eng. Centaury ، Fr. Petite centaurée :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

 -  20 )اأحيانًا معمر(، طوله  ثنائي احلول  اأو  ع�شب حويل 
40 �شم. ال�شوق منت�شبة، رباعية الأ�شالع، تنتهي بنورة 

م�شطية موؤلفة من جمموع نورات �ش��يمية ثنائية التفرع، 
مرتا�شة الأزهار. الأوراق ب�ش���يطة، متقابلة، لطئة، تامة، 
الأوراق  ح��ادة،  �ش�����به  اإىل  م��دورة  اإهليلجي���ة،  لاأذن��ي��ة، 
وري��دة،  �ش��كل  على  ال��رتب��ة  �شطح  على  تخرج  القاعدية 
الأوراق ال�ش�����اقية متباعدة. الأزهار خما�شية القطع، ذات 
تقريبًا  م�شاٍو  7 مم، طولها   -  5 الكاأ�ض   ق�شري.  �ش����مراخ 
وردي،  ال�شكل،  قمعي  التويج  التويج.  اأنبوب  ط��ول  اإىل 
طوله 17 - 20 مم، الأنبوب اأ�شطواين، غ�شائي بعد الإزهار. 
الأ�شدية تتو�شع على اجلزء العلوي لأنبوب التويج، املاآبر 
ثنائي  املبي�ض علوي،  التفتح.  بارزة مفتولة حلزونيًا بعد 

الكرابل، القلم خيطي، دائم، امليا�شم 2. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: متو�شطي، اإيراين - توراين.
التاريخ والرتاث:

ذكره ابن البيطار والنطاكي وابن �شينا والغ�شاين. 
لوفا  بالعربية  ي�شمى  القنطريون  "اأن  �شينا  اب��ن  ق��ال 
من طرف  القدمي  منذ  نبتة ممدوحة  القنطريون  ال�شغري. 
دواء،  الأل��ف  ع�شبة  فهي  هذا،  يومنا  اإىل  القدماء  الأطباء 

وهي ع�شبة احلمى، كما اأنها نافعة للبطن، فُتذهب النتفاخ وتطرد ديدان الأمعاء". 
اجلزء امل�صتعمل: 

النبات الع�شبي )اجلزء الهوائي من النبات(.
املكونات الكيميائية:

 ،swertiamarin ال�ش������ويرتيامارين   ،sweroside ال�ش�������وروزيد  منها:  نذكر   secoiridide �ش�����يكوايريدوئيدات  مركبات 
 .gentiopikrin  اجلينتيوبكرين

.gintianidine واجلينتيانيدين gentianine قلويدات مثل اجلينتيانني
 .bellidifoline مثل البيليدي فولني xanthone كزانتونات
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ي�شّبب ا�شتعمال العقار زيادًة يف اّللعاب والإفرازات الها�شمة، كما اأنه م�شاد التهاب وخاف�ض للحرارة، ُي�شتعمل يف 
حالت فقدان ال�شهية، ع�رش اله�شم وال�شطرابات اله�شمية. ُي�شتعمل النبات �شعبيًا كخاف�ض للحرارة، مقٍو ّمر، 

فاحت لل�شهية، كما ُي�شتعمل يف عالج ح�شى الكلى. ُي�شتعمل مغلي النبات مو�شعيًا يف عالج اجلروح. 
ا�صتعمالت اأخرى : 

يدخل يف تركيب م�شتح�رشات �ّشد اجللد التجميلية، تلوين و�شباغة ال�شعر. 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :

يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل اأو املر�شع ومر�شى القرحة املعدية واملعوية، كما يجب جتنب ا�شتخدامه 
املديد. 

البيئة: 
ينموالنبات بريًا على جوانب الطرق والقنوات املائية والأماكن املهملة، على الرتب ال�شلبة واملحجرة. متحمل لقلوية 

الرتب ول يف�شل الأماكن الظليلة
ال�صتزراع والنتاجية: 

يتكاثر القنطريون بالبذور، التي تنرث يف بداية الربيع ، اأما يف املناطق الدافئة فيمكن زراعتها يف اخلريف حيث يزهر 
النبات مبكرًا.
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Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér

Geraniaceae الف�صيلة: الغرنوقية
الأ�صماء املتداولة: العطرة، العرتة، غرنوق َعِطر، عطرية، َلْقَلقي.

Eng. Apple geranium ، Fr. Pélargonium odorante :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ج���ن���ب���ة دائ�����م�����ة اخل�����������رشة، ك���ث���رية 
الأوراق  �شم.   80 -  20 التفرع، طولها 
فاحتة،  خ�����رشاء  �شميكة،  م��ت��ن��اوب��ة، 
عطرية  رائحة  ذات  التف�ّش�ض،  راحّية 
متيل  خنثوية،  الأزه��ار  اأذنية.  مميزة، 
نورات  التناظر، جتتمع يف  لزدواجية 
���ش��ي��م��ي��ة. ال��ك��اأ���ض 5 ���ش��ب��الت، ح��رة، 
بتالت،   5 التويج  م�شتدمية.  م��وب��رة، 
اأ�شدية   10 املذكر  اللون.  وردية  حرة، 
كرابل،   5 املاأنث  تتو�شع يف حميطني. 
مركزيًا،  عمودًا  لت�شكل  نهاياتها  متتد 
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تنف�شل عنه عند الن�شج لي�شكل هذا اجلزء منقارًا طوياًل للثمرية، املبي�ض علوي، ينتهي بخم�شة ميا�شم حرة خطية. 
الثمرة ف�شومة موؤلفة من 5 اأق�شومات ثمرية وحيدة البذرة تنف�شل من الأ�شفل باجتاه القمة. 

الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

جنوب اإفريقيا، وانت�رشت زراعته يف العديد من بلدان العامل  )نبات منزيل تزييني(. 
التاريخ والرتاث:

اإملاعًا اإىل �شكل الثمرة ال�شبيه باللقلق. ا�شم النوع  pelargos اأي لقلق،  ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة اليونانية 
odoratissimum يعني عطري. يزرع النبات يف احلدائق املنزلية للزينة ولرائحته العطرية.  

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
املكونات الكيميائية:

%، ال�شيرتونيللول   70 - 60 اأهم مكوناته اجلريانيول   %  3 - 2 اأوراق��ه على زيت طيار  يحتوي النبات وخ�شو�شًا 
واللينالول. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ي�شتعمل النبات يف عالج الأخماج الفريو�شية. يتوفر نبات العطر على �شكل: Potpourri ، زيت عطري، منّكه لل�شاي.

ا�صتعمالت اأخرى:
العطور  �شناعة  يف  الطّيار  الزيت  يدخل  احل��دائ��ق(،  يف  طبيعي  ح�رشي  كمبيد  ا�شتعماله  )ميكن  للح�رشات  مبيد 

وم�شتح�رشات التجميل )لتح�شري م�شغوطات وكرميات(. 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال : 

ل يتوفر لدى الباحثني معلومات من اأجل معرفة ما اإذا كان هذا النبات اآمنًا وفعاًل ل�شتعماله لدى الب�رش. 
يجب مراجعة الطبيب يف حال ظهور اأي من التاأثريات اجلانبية املحتملة مثل تفاعالت اأرجية )حت�ش�شية(، التهاب 

اجللد من جراء مل�ض النبات. يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل اأو املر�شع .
البيئة:

والدافئة  املعتدلة  باملتغريات  والرطبة  الرطبة  و�شبه  اجلافة  ن�شف  البيومناخية  الطوابق  يف  النبات  زراعة  تنجح 
وحتى العذب اإذا متت حمايتها من ال�شقيع. ينمو يف خمتلف اأنواع الرتب مبا فيها الرملية والطينية عالية املحتوى 

من كربونات الكال�شيوم، ل يتحمل الغدق اأو امللوحة. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثر بوا�شطة العقل الطرفية دون معاملة هرمونية خالل الربيع وحتى منت�شف ال�شيف. 
جتمع الأجزاء الطرية من النبات بعد تفتح 50 % من الأزهار وميكن جمع املح�شول ثالث مرات يف ال�شنة. يعطي 

الهكتار الواحد اأكرث من 70 كغ من الزيت.
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Hypericum perforatum L. 

 )Guttiferae( Hypericaceae الف�صيلة: الداذية
الأ�صماء املتداولة: العرن املثقب الأوراق، ح�شي�شة القلب، ع�شبة القدي�ض جون، �شيدي يحيى.

 Eng. Saint - Johns wort ، Fr. Millepertuis :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب معمر، اأجرد، طوله 50 - 100 �شم، ال�شاق 
جانبية  ف��روع��ًا  حتمل  ���ش��اع��دة،  اأو  منت�شبة 
مورقة، ولها �شلعان طولّيان بارزان. الأوراق 
متثل  نقطًا  حتمل  اإهليلجية،  لطئة،  متقابلة، 
مثقوبة،  وكاأنها  ال��ورق��ة  فتبدو  �شفافة  غ���ددًا 
متباعدة،  ���ش��وداء،  "غدد"  نقط  حافتها  وعلى 

احلافة ملتفة لالأ�شفل بدرجات متفاوتة.
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جتتمع الأزهار يف نورات اأولية �شيمية، جتتمع بدورها يف نورات عثكولية م�شطية وا�شعة انتهائية. الكاأ�ض اأق�رش 
اأوب��ارًا مفرزة  5، �شفراء، حتمل  مبرتني من التويج، ال�شبالت، تامة، حادة القمة، غري غدية ول منقطة. البتالت 
3  جمموعات. املاأنث ثالث كرابل يعلوها اأقالم  �شوداء ول�شيما على حافتها. املذكر كثري الأ�شدية التي تلتحم يف 
– خمروطية، مميزة بوجود حزم حوي�شلية متوازية، ثالثية  اللون. الثمرة عليبة بي�شوية مقلوبة  طويلة حمراء 

احلجريات. البذور عديدة، يحمل �شطحها حفريات دقيقة. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل متوز/يوليو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: اأوروبا وغربي اآ�شيا. 
التاريخ والرتاث:

اأتت ت�شمية اجلن�ض Hypericum مركبة من اليونانية hypo وتعني قريب اأو�شبيه، و ereike تعني خلنج  اأي نبات �شبيه 
باخللنج. اأما �شفة النوع  perfortum فهي ن�شبًة ل�شفة الورقة املثقبة. 

يذكر اأن النبات اأُخذ ا�شمه النكليزي "St. John’s wort: اأي ع�شبة القدي�ض يوحنا" من فر�شان القدي�ض يوحنا املقد�شي 
الذين ا�شتخدموه ملداواة اجلروح يف ميادين القتال. 

ا�شتخدمه قدماء امل�رشيني ملعاجلة العديد من الأمرا�ض واأطلقوا عليه ا�شم " بل�شم اجلروح"، كما ا�شتخدمه الإغريق 
والرومان، وكان يعتقد �شعبيًا اأن النبات نافع  لطرد الأرواح ال�رشيرة، لذلك كان �شائعًا تعليق باقة من النبات على 

اأبواب املنازل.  
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية ل�شيما القمم املزهرة.
املكونات الكيميائية: 

" الهيوفاريقون الأحمر".كما يحوي  اأزهار واأوراق النبات على زيت طّيار غني بالهيدروكربونيات يدعى  حتتوي 
 ،pseudohypericin ب�شودو هيربي�شني ،hypericin اأهمها: هيربي�شني naphtone dianthrone مركبات نافتودي اأنرتون

م�شتقات فلوروغلو�شينول مثل مركب الهيربفورين )naphtodianthrones( hyperforin )�شبغة حمراء(.
،quercitrin. مركبات دباغية كات�شية   rutin،  amentoflavone،  hyperoside )hyperin( :4 % منها -  2 فالفونوئيدات 

 . % 15 - 7 catechin tannins

 .chlorogenic acid وحم�ض الكلوروجينيك caffeic acid م�شتقات حمو�ض ع�شوية مثل حم�ض الكافيئيك
الزيتي  الكتان  حم�ض   ،%30   palmitic a. النخل  حم�ض  الدهنية:  اأحما�شه  اأهم  ثابتًا  زيتًا  املزهرة  القمم  حتوي 

 .%13 linoleic a.
يح�رش الزيت بنقع كمية من الأزهار يف زيت الزيتون �شمن زجاجة مغلقة حتت اأ�شعة �شم�ض قوية لعدة اأ�شابيع حتى 

يتحول لون الزيت اإىل لون الدم في�شفى وي�شتخدم. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

يتمتع العقار بخوا�ض حاّل  للتوتر الع�شبي، م�شاد اكتئاب، م�شاد التهاب، م�شاد بكترييا، م�شاد اأورام، م�شاد 
اأك�شدة، من�شط لإفراز الهرمونات ال�شتريوئيدية، خاف�ض ل�شكر الدم، ملئم للجروح. 

ي�شتعمل  كما  الرتكيز،  وعدم  اخلوف  التوتر(،   ( القلق  النف�شية،  ال�شطرابات  الكتئاب،  لعالج  النبات  ي�شتعمل 
مو�شعيًا لعالج التهاب اجللد، اجلروح املتقيحة، واحلروق. معاجلة فريو�شات احلالأ HIV  ويف املعاجلة ال�شوئية 

لداء ال�شدف )البقع املرتفعة واملتق�رشة(، الثاآليل.
ُي�شتعمل العقار  �شعبيًا، ملعاجلة الأرق، الكاآبة )اخلفيفة اإىل املعتدلة(، التهاب الق�شبات، الربو، اأمرا�ض ال�شفراء، 
واجلروح،  احل��روق  ال��الاإرادي،  الليلي  التبول  الروماتيزم،  النقر�ض،  الكلى،  اأمرا�ض  املعدة،  وتقرحات  التهاب 

النزوف، ع�شات ولدغات احل�رشات،اجلرب، نق�ض ن�شاط الدرق.
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تتوفر ع�شبة القدي�ض جون على �شكل حمافظ فموية حتت الل�شان، كرميات و�شبغات �شائلة، وتباع منتجاتها حتت 
. Hypericalm، Hypericum، Kira، Mood support، Ct. john's wort : اأ�شماء مثل

التاأثريات اجلانبية، التداخالت وحماذير ال�صتعمال:
ل�شوء  حت�ش�شًا  قلقًا،  الفم،  جفاف  دوارًا،  اإم�شاكًا،  )اأرجيًا(،  حت�ّش�شيًا  تفاعاًل  العقار  ا�شتعمال  ي�شبب  اأن  ميكن 

ال�شم�ض، انزعاجًا معديًا، وم�شاكل يف النوم.
اأو الأدوية الأخرى التي تبطئ اجلملة الع�شبية مثل اأدوية نزلت الربد  يجب جتنب ا�شتعمال العقار مع الكحول 
واأدوية احل�شا�شية، اأدوية الأنفلونزا، م�شادات الحتقان، مزيالت الأمل املخدرة اأو املنومة، مركبات الأمفيتامني، 

م�شادات الكتئاب امل�شماة مثبطات التقاط ال�شريوتونني النتقائية، وم�شادات الكتئاب ثالثية احللقة. 
يجب جتنب تناول العقار يف حال وجود تفاعل حت�ش�شي، كما يجب جتنب ا�شتعماله لدى احلامل اأواملر�شع .

النبيذ والبرية واجلبنة  التريامني مثل  التي حتتوي على  الأطعمة وامل�رشوبات  النبات يجب جتنب  ا�شتخدام  عند 
من  التاأكد  يجب  لل�شم�ض.  التعر�ض  وجتنب  اللحم،  ومطريات  واملوز  وال�شوكول  الدجاج  وكبد  )القدمية(  املعتقة 

امل�شدر قبل �رشاء هذا النبات لأن نوعيته تختلف بني املنتجني. 
البيئة: 

ينت�رش النبات على اأطراف الغابات وال�شهوب الغابوية وعلى �شفاف الأنهار وجوانب الطرقات واملنحدرات الظليلة 
يف املناطق ذات ال�شتاء البارد. يف�شل الرتب الرطبة جيدة ال�رشف واحلام�شّية.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يكاثر بالبذور وبالتق�شيم. تزرع البذور مبعدل 3 -  4 كغ / هكتار يف اأحوا�ض، و تنبت خالل 1 - 3 اأ�شهر على حرارة 

o 10 مئوية. تزرع ال�شتالت الناجتة يف الأر�ض الدائمة مب�شافة 40 �شم بينها وتروى يف ال�شيف. 

يتم ح�شاد النبات على ارتفاع من 15 - 25 �شم من الأر�ض. 
تقدر اإنتاجية النبات ب� 3 - 5 طن/ه� مادة جافة. وتقدر انتاجيته من البذور ب� 400 -  950 كغ/ه�.
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Iris germanica L.

 Iridaceae الف�صيلة: ال�شو�شنية
الأ�صماء املتداولة: ال�شو�شن الأملاين، عرق الطيب.

Eng. German Iris ، Fr. Allmagnd Iris :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
30 - 100 �شم. الأوراق قاعدية، خ�رشاء مزرقة، �شيفية  ع�شب معمر بو�شاطة جذمور ثخني، طول حامل الزهرة 
ال�شكل، طولها 30 - 40  �شم وعر�شها 2 - 4  �شم. حامل الزهرة ب�شيط اأو يتفرع اإىل عدة اأفرع حتمل 4 - 5  اأزهار. 
الأزهار كبرية احلجم وعطرة، لونها متباين من �شنف لآخر )اأزرق غالبًا، اأ�شفر، اأرجواين، اأبي�ض ..(، يحيط بكل 
منها قنابتان غ�شائيتان. الكم 6 تبالت تتو�شع يف دوارتني، التبالت اخلارجية منب�شطة اأو منحنية لالأ�شفل وحتمل 
غالبًا خطًا من الأهداب متعدد الألوان )اأ�شفر غالبًا(، والتبالت الداخلية منت�شبة تفتقد لالأهداب. املذكر 3 اأ�شدية 
ي�شبه  ينتهي بثالثة ميا�شم مظهرها  املبي�ض ثالثي احلجريات و�شفلي، يعلوه قلم  3 كرابل ملتحمة؛  املاأنث  حرة. 

البتالت. الثمرة عليبة بي�شوية ال�شكل. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
جنوبي اأوروبا ودول حو�ض املتو�شط و�شمايل اإفريقيا، تزرع اأنواعه يف معظم اأنحاء العامل.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض اأت�ى من امليثولوجيا اليونانية اإذ يحكى اأّن "اإيري�ض" هي الر�شولة املجنحة التي اختارتها الآلهة 
والتي �شّبه منديلها ذو الألوان ال�شبعة بقو�ض قزح، اإملاعًا اإىل تنوع وقوة األوان الّزهر عند اأنواع هذا اجلن�ض. ال�شم 

الوا�شف للنوع germanica يعني اأملاين.
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وكان  وال�شحر،  للقوة  رم���زًا  ال��ق��دم  منذ  ال�شو�شن  اعترب 
و�شعه  كما  ال��روم��ان،  عند  ال�شماء  ملك  جلونو  خم�ش�شًا 
واعتربت  ملوكهم  ���ش��وجل��ان��ات  على  ال��ق��دم��اء  امل�����رشي��ون 
الأوراق الثالث لأزهاره ممثلة لالإميان واحلكمة وال�شجاعة، 

ا�شتعمل العرب جذوره لأغرا�ض عالجية.
اجلزء امل�صتعمل: اجلذمور.

املكونات الكيميائية: 
 ،%  0.3  -  0.1 بني  ن�شبته  ترتاوح  اللون،  اأ�شفر  طّيار  زيت 
ت�شبه  عطرية  رائحة  )ذو   irone اليرون  الرئي�ض  املركب 
رائحة البنف�شج(. زيت ثابت 9 %  يعرف بدهن ال�شو�شن اأهم 

.myristic acid مكوناته حم�ض جوزة الطيب
فالفونوئيدات منها : ايريدال iridale ، ايريلون irilon ، ايريزولون irisolone وغليكوزيداتها. 
كزانتونات xanthones: مثل ايري�ض كزانتون magniferin ،iris xanthone. ن�شاء )20 - 50 %(.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع جذمور ال�شو�شن  بخوا�ض مق�ّشعة، وي�شتعمل يف عالج التهاب الق�شبات والربو وال�شعال الديكي. 

.c- AMP phosphodiesterase متلك الفالفونوئيدات تاأثريًا مثبطًا لأنزمي
اأظهرت الدرا�شات اأن ا�شتعمال املركب  irisolidone  عن طريق الفم  يحّر�ض على ت�شكيل اخلاليا التائية اللمفاوية واخلاليا 

ال�شيتوكينية T- cells و  Th1 cytokine. ميتلك املركب irilone دورًا كابحاً للمناعة لكل من منطي اخلاليا ال�شابقني.
ي�شتعمل اجلذمور �شعبّيًا يف عالج القرحة، حاّل ت�شنج، تاأثري م�شاد لل�شريوتونني. اإزالة �شموم اجل�شم، يزيد من 
اأمرا�ض اجللد  لعالج  مفيدًا  يجعله  التاأثريات  من  املزيج  معتدل، وهذا  ملنّي  مفعول  وله  ال�شفراء،  واإنتاج  التبول 

املزمنة مثل حب ال�شباب والأكزميا.
ا�صتعمالت اأخرى: 

تدخل بودرة الريزومات املجففة عطرية الرائحة )اإيرونات( يف �شناعة م�شتح�رشات التجميل من عطور ومعاجني 
الأ�شنان واأنواع ال�شابون املعّطر واملطّهر.

حماذير ال�صتعمال: 
ليوجد خماطر معروفة يف حال مت اللتزام باجلرعة العالجية املطلوبة. ت�شبب جرعاته العالية داخليًا الإقياء، اآلمًا 

يف البطن، اإ�شهاًل مدّمى، والتهابات حادة لالأغ�شية املخاطية. ل ي�شتعمل اأثناء احلمل .
البيئة: 

ينمو ال�شو�شن يف ظروف بيئية متباينة اإذ يتحمل درجات احلرارة املرتفعة واملنخف�شة اأثناء منوه واإزهاره. تنا�شبه 
معظم الرتب، وخا�شًة الأرا�شي اخلفيفة ال�شفراء والرملية، اخل�شبة جيدة ال�رشف والتهوية، يتحمل احلمو�شة 

املرتفعة قلياًل، ويف�شل الرتب املتعادلة اأو املائلة للقلوية.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر ال�شو�شن خ�رشيًا بتف�شي�ض الريزومات التي توؤخذ من نباتات ال�شنة الثانية قبل يومني اإىل ثالثة من موعد 
الزراعة بحيث يكون طولها 5 �شم وجذورها نامية ب�شكل جيد. تو�شع الريزومات على خطوط عر�شها 65 - 70�شم 

وامل�شافة بني النبات والآخر 25 - 30 �شم على عمق 10 - 12�شم. يحتاج الهكتار حوايل 50 األف ريزوم.

Iris pseudacorus
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Crocus sativus L. 

Iridaceae الف�صيلة: ال�شو�شنية
الأ�صماء املتداولة: الزعفران، �شعر الزعفران، راأ�ض الزعفران، جادي.

Eng. Saffron ، Fr. Safran cultivé :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

ع�شب �شغري معمر بو�شاطة كورمة حلمية، قطرها 1.5 - 3 �شم، مغطاة باأوراق حر�شفية بنية حريرية يتاألف �شطحها من 
�شبكة من الألياف الدقيقة، تتطاول فوق عنق الكورمة مل�شافة 2 - 5 �شم. الأوراق قاعدية منت�شبة، طويلة و�شيقة، ذات 

تع�شيب مواٍز، عر�شها 5 - 10 مم، تظهر يف نهاية الإزهار. 
الأزهار مفردة اأو مزدوجة. الكم 
ليلكي  ل��ون  ذو  القطع،  �شدا�شي 
قطعه  تلتحم  بالبنف�شجي،  معرق 
-25 ف�شو�شه  اأب��ع��اد  بقواعدها، 
40 × 10-12 مم. املذكر 3 اأ�شدية، 

خيوطها بي�شاء م�شفرة، ق�شرية؛ 
املاآبر 12 - 17 مم، �شفراء. املبي�ض 
طويل  القلم  احل��ج��ريات،  ثالثي 
اأفرع  ثالثة  اإىل  ينق�شم  وردي، 
برتقايل  لونها  مي�شمية  طويلة 
مغزلية  عليبة  ال��ث��م��رة  حم��م��ر. 

ال�شكل، طولها نحو 2 �شم. 
الأول/ ت�����رشي��ن  م��ن  الإزه������ار 
ال��ث��اين/ ت�����رشي��ن  اإىل  اأك��ت��وب��ر 

نوفمرب.
الأخ�رش  الزعفران:  اأن��واع  من 
والدم�شقي،  وال�شبكي،  امل�شفر، 
دم�شق  يف  ُي�������ش���ّم���ى  وال���������ذي 
جبل  يف  "حلوز"  و  "ِحْر�ِشّنني" 

توؤكل  حيث  �شورية،  يف  ال�شيخ 
وه����ي بحجم  الأر����ش���ي���ة  ع���ق���ده 

البندقة.
املوطن والنت�صار اجلغرايف:

غربي  ج��ن��وب  الأ���ش��ل��ي  موطنه 
اآ�شيا، وانت�رشت زراعته يف اإيران 
وايطاليا  وف��رن�����ش��ا  وال���ي���ون���ان 

وا�شبانيا.
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التاريخ والرتاث:
يعني مزروع.   sativus للنوع  الوا�شف  الزعفران، وال�شم  ا�شم  krokos وهو  اليونانية  للجن�ض من  العلمي  ال�شم 
اجلزء  وهي  الربتقايل،  واللون  العطرية  الرائحة  ذات  الكبرية  وميا�شمه  البنف�شجي  اأزه��اره  بلون  النبات  ا�شتهر 
امل�شتخدم وامل�شمى زعفران. ا�شتخدم يف تلوين الأطعمة وامل�رشوبات، ويعتقد اأنه عرف منذ اأكرث من 4 اآلف �شنة.  

اجلزء امل�صتعمل: 
امليا�شم stigma وقمة القلم style، رائحتها عطرية ولونها برتقايل حممّر اأو اأحمر.

املكونات الكيميائية: 
الذي ينتج   α-crocin apocarotinoid glycosides وخا�شة مركب الكرو�شني  حتوي امليا�شم جليكوزيدات كاروتينية 
عن تفاعل اأ�شرتة بني الكرو�شيتني crocetin وβ-D-gentiobiose )الكرو�شني عبارة عن �شبغة كاروتينية منحلة باملاء، 

وهي امل�شوؤولة عن اإعطاء الزعفران اللون الأ�شفر الربتقايل، ي�شكل  الكرو�شني 2 % من وزن امليا�شم(.
وينتج عن احتاد  امليا�شم،  من وزن   %4  Picrocrocin البيكروكرو�شني   :bitter glucoside ّمر  كما حتوي جليكوزيد 

 .zeaxanthin واملركب الكاروتيني safranal املركب الألدهيدي ال�شافرانال
ُيعد البيكروكرو�شني املركب امل�شوؤول عن نكهة الزعفران املمّيزة، توؤثر احلرارة والن�شاط  الأنزميي يف البيكروكرو�شني 

م�شّببة ان�شطاره اإىل غلوكوز وجزيء ال�شافرانال احّلر املوجود يف الزيت الطّيار.
ا�شافًة اإىل زيت طّيار0،4 - 3 و1 % اأهم مكوناته األدهيد ال�شافرانال safranal وال�شافرون saffron، مركبات ح�ّشا�شة 
بعيدًا عن  ي�شتوجب حفظها  املوؤك�شدة مما  ال�شوء والعوامل  لتغريات درجة احلمو�شة وتتفّكك ب�رشعة يف وجود 

ال�شوء والأوك�شجني.
ُتعد مركبات البيكروكرو�شني األدهيد ال�شافرانال وال�شافرون املركبات امل�شوؤولة عن رائحة الزعفران.

ال�رشطان(.  من  وعالج  وقاية  )عوامل   beta-Carotene كاروتني  بيتا   ،lycopene ليكوبني  الكاروتينويد:  مركبات 
اإ�شافة اإىل زيوت دهنية ون�شاء.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع الزعفران بخوا�ض ها�شمة ومنبهه لإفراز الع�شارة الها�شمة، طاردة للديدان املعوية، ت�شتعمل ملعاجلة الكتئاب 
وال�شطرابات النف�شية، حت�شني الطاقة اجل�شدية وحت�شني ال�شمع والذاكرة. من�شط قلبي، ومن�شط للجهاز الع�شبي 

املركزي.
بينت الدرا�شات اإمكانية ا�شتخدام الزعفران كعامل وقاية وعالج من ال�رشطان، فقد تبنّي اأن الزعفران لمينع ت�شكل 
اأورام �رشطانية فح�شب، بل ي�شهم اأي�شًا يف تقل�ض وانكما�ض الأورام املوجودة. قد ترجع تلك اخلوا�ض جزئيًا اإىل 
قد  ليكوبني  مركب  اأن  يعتقد  كاروتني.  وبيتا  ليكوبني  مادتي  ت�شمل  التي  الكاروتينويدية  املركبات  من  حمتواه 

ي�شاعد يف تقليل التلف املت�شبب عن جزيئات اجلذور احلرة ال�شارة واملوؤدية اإىل اأمرا�ض ال�شيخوخة.
بينت البحوث فوائد الزعفران يف منع فقدان الب�رش يف مرحلة ال�شيخوخة، واإمكانية م�شاعدته يف حت�شني الب�رش 
لدى بع�ض النا�ض الذين يعانون من اأمرا�ض العيون امل�شّببة للعمى. واأظهرت جتربة �رشيرية لعالج مر�شى م�شابني 
�شفاء  اإمكانية  على  مبكرة  موؤ�رشات  الزعفران،  من  غذائية  مكّمالت  با�شتخدام  بالعمر  املت�شل  البقعي  بالتنك�ض 

وا�شرتداد خاليا العني املعطوبة.
ُي�شتعمل مغلي م�شحوق الزعفران �شعبيًا، يف حالة �شيق ال�شدر، نزلت الربد والربو وال�شعال، التهاب الق�شبات 
الهوائية، تهدئة املغ�ض املعوي وع�رش اله�شم. كما عرف عنه تاأثريه املن�شط للدورة الدموية والطحال والكبد والقلب 

وخف�ض �شغط الدم. يفيد ا�شتعماله  املعتدل يف تخفيف اآلم العادة ال�شهرية والنزيف الرحمي.
ُي�شتعمل زيت اأو �شبغة الزعفران مو�شعيًا يف حالة التهاب املفا�شل وت�شكني اآلم اللثة لدى الأطفال عند بدء الت�شنني. 

ويدخل م�شحوقه  يف تركيب بع�ض اأنواع الكحل امل�شاعد يف اإزالة الغ�شاوة من العني. 
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ال�صتعمالت الغذائية وال�صناعية:
يذكر اأن غرامًا من ميا�شم الزعفران تكفي لتلوين مائة لرت ماء باللون الأ�شفر، وُي�شتخدم م�شحوق امليا�شم لإك�شاب 
املواد الغذائية وامل�رشوبات لونًا اأ�شفر كهرمانيًا ونكهًة ومذاقًا عطريًا مميزًا. ُي�شتعمل م�رشوبه يف البلدان الباردة 

كم�رشوب لذيذ.
ُي�شتعمل الزعفران يف ال�شناعة لتلوين ال�شجاد واملفرو�شات واملالب�ض وغريها، ويف �شناعة العطور.

حماذير ال�صتعمال : 
ليعطى للحوامل لأنه ي�ّشبب الإجها�ض يف اجلرعات التي تقدر ب� 10غ، اأما اجلرعات الأكرب 12 - 20 غ فقد ت�شبب 
املوت. تتجلى مظاهر واأعرا�ض الت�شمم بالزعفران بدوخة واإقياء، نزف رحمي، مغ�ض معوي، اإ�شهال وبول مّدمى، 

نزف ال�شفاه والأنف وجفن العني، خدر و�شلل، ا�شفرار اجللد.
البيئة:

يف�شل الزعفران مناطق ال�شتاء البارد وال�شيف الدافئ، مع مطر يف اخلريف وال�شتاء والربيع. جتود زراعته يف 
.7 - 6  (pH)  معظم الأرا�شي ل�شّيما اخلفيفة جيدة ال�رشف والتهوية، ذات رقم احلمو�شة

ال�صتزراع والإنتاجية:
اإيران، كان ومازال يزرع يف منطقة ك�شمري، ومع هجوم املغول على  ُزرع الزعفران يف القرن العا�رش امليالدي يف 

اإيران وجد الزعفران طريقه اىل ال�شني، ويف القرن العا�رش امليالدي حمله العرب اإىل بالد الأندل�ض. 
املعتدلة وحو�ض  املناطق  الأول يف  اأيلول وت�رشين  �شهري  الكورمات احلديثة خالل  تزرع  النبات خ�رشيًا.  ُيكاثر 
اأي خالل  الزراعة  التبكري يف  الأزه��ار، ويتم  لإنتاج  الباردة  املناطق  اآذار/مار�ض وني�شان/اإبريل يف  املتو�شط ويف 
�شهرمتوز/يوليو لإنتاج كورمات كبرية جيدة املوا�شفات، ليقل قطرها عن 3.5 �شم ومب�شافة 25 �شم بني الكورمة 
والأخرى. ُتروى بعد الزراعة مبا�رشًة، وحتتاج للت�شميد الع�شوي والكيميائي عند حت�شري الرتبة للزراعة وحتتاج 

لكميات اإ�شافية من البوتا�شيوم ب�شكل خا�ض. ُتعّد زراعة الزعفران ُمكلفة ماديًا وفنياً. 
قيمة الزعفران القت�صادية:

ُيّعد الزعفران من اأثمن توابل العامل ويباع عادة بالغرام ولقب لذلك بالذهب الأحمر . 
يبلغ الإنتاج العاملي من الزعفران حوايل 300 طن �شنويًا، يتطلب احل�شول على 500 غرام منه زراعة ما ل يقل عن 
70000 زهرة، ويلزم ما يقرب من 140 زهرة من الزعفران للح�شول على غرام واحد من امليا�شم.اأهم الدول املنتجة 

للزعفران حاليًا مقاطعة ك�شمري، اإيران، ا�شبانيا واملغرب.
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Juglans regia L.

Juglandaceae الف�صيلة: اجلوزية
الأ�صماء املتداولة: اجلوز.   

 Eng. Walnut ، Fr. Noyer :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة طولها 10 - 25 م، ق�رشتها مل�شاء، رمادية فاحتة. الأوراق مركبة، ري�شّية ِوْترّية، تكون يف البداية حممّرة ثم 
ت�شبح خ�رشاء، طولها نحو 25 �شم وتتاألف من 7 - 9  اأ�شفاع من الوريقات، تامة احلافة، اإهليلجية ال�شكل، جلدية 
القوام اإىل حد ما. جتتمع الأزهار الذكرية يف هريرات خ�رشاء، متطاولة، انتهائية اأو جانبية، طولها نحو 10 �شم، 
حتمل قواعدها عددًا من احلرا�شف الربعمية، وتظهر على اأفرع ال�شنة ال�شابقة. النورات الأنثوية اأق�رش، تتاألف 
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من 1 - 3  اأزه��ار، وتظهر على اأفرع ال�شنة 
اخلارجي  غالفها  نووية  الثمرة  احلالية. 
اللون  اأخ�����رش  حلمي  واملتو�شط  �شفاف، 
متخ�شب  والداخلي  البني،  اإىل  يتحول  ثم 
وقا�ض يتفتح عرب م�رشاعني. البذرة مق�شمة 
كبريتان،  الفلقتان  ف�شو�ض،  اأرب��ع��ة  اإىل 

حلميتان، جعدتان. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اإيران، جنوبي القفقا�ض وال�رشق الأو�شط، 
جنوب  يف  ل�شّيما  كثرية  مناطق  يف  وي��زرع 
و�شورية،  ال�شغرى  اآ�شيا  اأوروب��ا،  �رشقي 

�شمايل الهند، ال�شني، و�شمايل اإفريقيا.
التاريخ والرتاث:

من  منحدر   Juglans للجن�ض  العلمي  ال�شم 
الالتينية Jovis Glans، ومعناه ثمرة جوبيرت، اأّما اللفظ الوا�شف للنوع regia فيعني ملكي، ن�شبًة ل�شكل ال�شجرة 
املمّيز، كما ت�شمى جوز فار�ض ن�شبة لأ�شلها. ت�شمية اجلوز معّربة من الفار�شية، وبع�شهم يربطها بطبيعة حمل 

ال�شجرة كون ثمرة اجلوز حتمل ب�شكل ثنائي على ال�شجرة. 
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، الغالف الثمري اللحمي، البذور، ق�رشة ال�شاق .

املكونات الكيميائية : 
.ellagitannins و galloylglucose :حتتوي الأوراق والغالف الثمري على: مواد عف�شية 10 % منها

م�شتقات نافتوكينونية naphtoquinonese تتحلل مائيا معطية هيدروجوغلون ، ليلبث اأن يتحول اإىل جوغلون عندما 
تتعر�ض الأوراق اأو الثمار للر�شو�ض اأو عند التجفيف، ويتبلمر ب�شهولة اإىل مكونات �شفراء اأو بنية اللون )ت�شّبب 

تلطخ اجللد(، وبالتايل نكاد ل نعرث على اجلوغلون �شمن العقار.
فالفونوئيدات 3.4 %  اأهمها: hyperoside ، quercitrin. زيت طّيار غني باملركبات اأحادية الرتبني. حمو�ض فينولية، 
حتتوي الأوراق اأي�شا على كميات هامة من فيتامني C )0.85 - 1 %(. حتتوي البذور على 40 - 60 % مواد د�شمة 

)زيت اجلوز(، والكثري من الأحما�ض الأمينية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تتمّتع اأوراق اجلوز وق�شوره بخوا�ض قاب�شة )العف�ض(، كابحة لنمو الفطريات )اجلوغلون والزيت العطري(. 
اأ�شارت البحوث اإىل اأن كاًل من ق�رشة ال�شاق والأوراق قد اأظهر فعالية عالية �شد جراثيم ال�شل. وظهر من خالل 
يف  ال�شكر  م�شتوى  ملحوظ  ب�شكل  تخف�ض  اجلوز  لأوراق  الكحولية  اخلال�شة  اأن  الفئران  على  اأج��ري  اآخر  بحث 
الدم وتعيد قيمه اإىل قيم قريبة من امل�شتوى الطبيعي، كما اأنها رفعت م�شتوى الأن�شولني يف الدم وخف�شت من قيم 

.glycosylated hemoglobin اخل�شاب الغلوكوزي
ارتفاع  من  يعانون  الذين  للمر�شى  الدموية  الأوعية  بطانة  وظائف  يح�ّشن  الثمار  ا�شتهالك  اأن  البحوث  ت�شري 

الكول�شتريول يف الدم، ويعيد لالأوعية مرونتها الطبيعية يف حال حدوث ت�شلب فيها.
ت�شتعمل اأوراق اجلوز وق�شوره مو�شعيا ً )حمامات، كمادات، غ�شول، حقن( يف عالج امل�شاكل اجللدية مثل حب 

ال�شباب، الأكزميا، التقرحات...الخ، وعالج التعّرق املفرط للقدمني اأو احّلد من ال�شيالنات املهبلية.
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ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا لعالج الإ�شهال اخلفيف وعالج اأعرا�ض الق�شور الوريدي )مثل ال�شعور بثقل الأقدام( 
والنزلت املعدية املعوية، وطرد الديدان ال�رشيطية . 

خارجيًا ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبياً على �شكل حمامات لعالج التهابات اجللد والقروح واحلروق والتعرق املفرط 
للقدمني، وي�شتخدم على �شكل حقن للّحد من ال�شيالنات املهبلية امل�شحوبة بالتهابات فطرية اأو جرثومية، وعلى �شكل 

غراغر وغ�شول لعالج التهاب ملتحمة اجلفن، التهاب احلنجرة، كما ي�شتعمل كغ�شول للراأ�ض يف حالة ت�شاقط ال�شعر. 
حماذير ال�صتعمال : 

ل يوجد خماطر �شحية اإذا ا�شتعمل النبات باملقادير العالجية املعروفة. يعترب البع�ض اأن مركب اجلوغلون خطر 
ال�شفاه   الل�شان وت�شكل طلوان  اإىل حدوث �رشطان  للق�شور  املو�شعي  ال�شتخدام  املطفرة ويوؤدي  نظرًا خلوا�شه 

.leukoplakia
ا�صتعمالت اأخرى:

�شجرة متعددة الأغرا�ض حيث تزرع لثمارها املاأكولة، وُي�شتخرج منها زيت عايل القيمة، كما ُي�شتخل�ض من الق�رشة 
مواد دباغية اإ�شافة خل�شبها اجليد ل�شناعة املوبيليا.

البيئة:
ُتعّد  �شجرة اجلوز من الأنواع املحبة للحرارة املعتدلة وال�شوء. وحتتاج لكتمال ن�شج الثمرة اإىل درجة حرارة 25-

o 35 وملدة 130 - 150 يومًا. يعّد ال�شقيع الربيعي من اأهم اأعداء ال�شجرة لأنه يق�شي على حم�شول ال�شنة اجلارية، 

oم، 
فالرباعم اخل�رشية والثمرية والأزهار والثمار ال�شغرية تت�رشر بال�شقيع متامًا عند تدين درجة احلرارة عن - 1

كما اأن ارتفاع احلرارة عن o 38 م �شيفًا يوؤدي اإىل اإ�شابة الثمار بلفحة ال�شم�ض وينتج عنها ثمار فارغة، ويوؤدي 
ارتفاع احلرارة اأواخر ال�شيف ل�شوداد اللّب. يف�شل املناطق قليلة الرياح لأنه يت�رشر بزيادة �شدة الرياح وكذلك 
يف�شل اجلو معتدل احلرارة �شيفًا املائل للجفاف قلياًل. قد ت�شبب اأ�شعة ال�شم�ض العالية ظهور حروق �شوداء على 
الثمار. ينمو اجلوز على اأنواع خمتلفة من الرتب لكنه يف�شل الأتربة العميقة اخل�شبة الرطبة اجليدة ال�رشف، نوع 

متحمل للكل�ض يف الرتبة لكنه ح�شا�ض مللوحة الرتبة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر نبات اجلوز با�شتخدام ثمار اجلوز النا�شجة وال�شليمة حيث يتم انتاج الغرا�ض البذرية وتطعيمها لحقًا. جتري 
على البذور عملية تن�شيد ملدة 30 - 35 يومًا يف درجة حرارة 2 - 3 مo   مع الري ال��رذاذي. تنمو البادرات خالل عام 
وجترى عليها عملية التطعيم يف الربيع وال�شيف للح�شول على غرا�ض معروفة ال�شنف واملوا�شفات، حتتاج اأ�شجار 
اجلوز اإىل عمليات خدمة يف ال�شنوات اخلم�ض الأوىل للنمو، وقبل بدء اإثمار ال�شجرة تقلم لإعطائها الهيكل املنا�شب، 
وعند بدء الإثمار يقت�رش التقليم على اإزالة الت�شابك وا�شتبدال بع�ض الفروع الرئي�شية اإن لزم الأمر، يجري الت�شميد 

والتع�شيب امل�شتمر يف ب�شاتني اجلوز مع اقتالع ال�رشطانات النامية قرب منطقة اجلذور.
من ال�رشوري ري الأ�شجار �شيفًا يف فرتات اجلفاف مع مراعاة عدم مالم�شة مياه الري ل�شاق ال�شجرة لأن ذلك 
يوؤدي اإىل الإ�شابة بعفن ال�شاق التاجي. يختلف عدد الريات وكمياتها ومواعيدها باختالف ظروف املناخ والرتبة 
وعمر الأ�شجار وُيعد ري اجلوز بالتنقيط با�شتخدام �شبكة ري منا�شبة من اأف�شل الطرق القت�شادية. تبداأ اأ�شجار 
اجلوز بحمل الثمار بعمر 5 - 8 �شنوات بعد الغر�ض يف الب�شتان. وتتباين انتاجية ال�شجرة الواحدة ح�شب الظروف 
البيئية واخلدمات والعمر، جتمع الثمار عند ن�شجها التام فقط. يكمن اأن ترتاوح اإنتاجية ال�شجرة الواحدة من  

البذور10 - 25 كغ �شنويًا.
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
Teucrium chamaepitys L. , Chamaepitys trifida Dumort.

 Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: �شنفورة، م�شك القبور، بّلوط الأر�ض. 

  Eng. Yellow bugle ، Fr. Bugle jaune :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
طوله  منب�شطة،  بي�شاء  طويلة  اأوب��ار  وبكثافة  يك�شوه  الأ�شفل،  من  متفرع  متخ�شبة،  �شبه  قاعدته  معّمر،  ع�شب 
10 - 25 �شم. ال�شوق م�شتلقية ثم �شاعدة اأو منت�شبة. الأوراق ت�شتدق قاعدتها لت�شكل املعالق. الأوراق ال�شاقية 

معالقية يف �شكلها العام، قمتها مق�شمة اإىل ثالثة ف�شو�ض تامة. الأوراق الزهرية اأق�رش عادة من الأزهار. جتتمع 
الأزهار يف دوارات قليلة الأزهار )زهرتني عادة يف كل دوارة(، اإبطية، يوؤلف جمموعها نورة �شبه عنقودية. الأزهار 
خنثوية، ازدواجية التناظر، لطئة. الكاأ�ض نحو 5 مم، اأنبوبية، بي�شاء الأوبار، تنتهي بخم�شة اأ�شنان رحمية حادة 
القمة طولها اأق�رش من طول الأنبوب. التويج 12 - 15 مم، اأبي�ض الوبر، اأ�شفر خمطط ومنقط بالبنف�شجي، تلتحم 
بتالته اخلم�شة يف اأنبوب يفوق طوله طول الكاأ�ض ثم ين�شطر اإىل �شفتني غري مت�شاويتني باحلجم بحيث يبدو وحيد 
ال�شفة. ال�شفة العليا �شغرية جدًا م�شتقيمة ومثلومة القمة.ال�شفة ال�شفلى موؤلفة من ثالثة ف�شو�ض منب�شطة، الف�ض 
الأو�شط اأكربها حجمًا قمته مثلومة،  يبدو وكاأنه موؤلف من ف�شني. الأ�شدية 4، ثنائية القوة، بارزة. املاأنث ثنائي 
الكرابل، املبي�ض علوي مق�شم اإىل اأربع حجريات. الثمرة رباعية اجلويزات، 3×1.5 مم، بنية اللون، خ�شنة ب�شكل 

عر�شاين. 
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اأي��ار/ اإىل  الثاين/يناير  كانون  من  الإزه���ار 
مايو.

التاريخ والرتاث:
اأوبلوط  اأي�شًا م�شك القبور.  ت�شمى ال�شنقورة 
الأر�ض، واأطلق عليها ادوار غالب يف مو�شوعته 
ا�شم: العر�شف اجلعدي، والعر�شف عند اإبن 
اأن اجلعدة عند  العطار هو الكمافيطو�ض. ذلك 
دي�شقوريدو�ض هو Teucrium polium الذي اأطلق 
 Ajuga chamaepitys عليه البع�ض اخلمافيطو�ض
يذكر  ال��ذي  الأنطاكي  عن  ماجاء  يوافق  وه��ذا 
وبالرببرية   Polium هي  باليونانية  اجلعدة  اأن 
اأرطال�ض، اأما ابن البيطار في�شف اجلعدة على 
من  نحو  طوله  دقيق  اأبي�ض  �شغري  نبات  اأنها 
�شرب وهو مالآن بالبذر. واجلعدة عند اإبن �شينا 
هي نوع من ال�شيح فيه حرارة وحدة ي�شرية، 
وال�شغرية اأحّد واأمّر، لها ق�شبان وزهر زغبي 
وراأ�شه  ب���ذرًا،  مملوء  ال�شفرة  اإىل  اأو  اأبي�ض 

كالكرة فيه كال�شعر الأبي�ض ثقيل الرائحة مع اأدنى طيب ، والأعظم اأ�شعف وهو مّر اأي�شًا وفيه حرافة واجلبلي 
هو الأ�شغر. والدار�ض للجعدة لدى كل من الأنطاكي وابن البيطار وابن �شينا يجدها تنطبق على ما يعرف بع�شبة 

Teucrium polium اأي ح�شي�شة الريح اأو م�شك اجلن، اأما ال�شنقورة فهي �شنف من Ajuga منها الزاحفة واملزغبة. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشق متو�شطي وغرب اإيراين - توراين.

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر
املكونات الكيميائية: 

الرتبني  ثنائية  مّرة  مركبات   .% 8  germacrene B  ،% 20  limonene  ،  %40  muurolene مركباته  اأهم  طّيار،  زيت 
diterpene bitter principles. تانينات. اأمالح معدنية، جليكوزيدات، �شابونيات.

 .caffeic acid derivatives م�شتقات حم�ض القهوة
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

اجلروح،  ال��روم��ات��ي��زم،  الع�شبي،  الرجفان  اأم��را���ض  ع��الج  يف  ا�شتعماله  �شابقًا  ُع��رف  ح���اّد،  لذع  طعم  للنبات 
الريقان، ال�شت�شقاء. ُي�شتخدم مغلي الأوراق �شعبيًا كمدّر للطمث والبول وعالج اأمرا�ض اجلهاز البويل والنقر�ض 

والروماتيزم. 
البيئة:

ينت�رش النبات يف البيئات ن�شف اجلافة والرطبة على اله�شاب واملنحدرات امل�شم�شة ذات الرتب اجلريية، ويف�شل 
الرتب احلام�شية. ميكن اعتبار النبات من الأنواع التي ت�شلح لتزيني احلدائق.

ال�صتزراع والنتاجية: 
يتكاثر النبات بالبذور التي ُتنرث يف ف�شل الربيع.
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Ajuga iva (L.) Schreb
 Ajuga humilis Porta & Rigo,  A.pseudoiva Robill & Castagne 

 Lamiaceae الف�شيلة: ال�صفوية
الأ�صماء املتداولة: �شندكورة.

  Eng. Yellow bugle ،Fr. Bugle jaune :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

موبر،  الأ�شفل،  من  متفّرع  متخ�ّشبة،  �شبه  قاعدته  معّمر،  ع�شب 
رمادي اللون، طوله 20 - 30 �شم. ال�شوق م�شتلقية اأو �شاعدة، كثيفة 
الأ�شفل،  نحو  ملتفة  حافتها  م�شتطيلة،  اإىل  خطية  الأوراق  الأوراق. 
اأطول عادة  اأ�شنان يف كل جهة. الأوراق الزهرية   3-1 اأو حتمل  تامة 
من الأزهار. جتتمع الأزهار يف دوارات قليلة الأزهار ) 2 - 4  زهرة 
يف كل دوارة(، اإبطية، يوؤلف جمموعها نورة �شبه عنقودية. الأزهار 
خنثوية، ازدواجية التناظر، لطئة. الكاأ�ض نحو 5 مم، اأنبوبية، بي�شاء 
م�شاو  طولها  رحمية،  اإىل  بي�شوية  اأ�شنان  بخم�شة  تنتهي  الأوب��ار، 
اأرجواين  مم،   15 نحو  طوله  التويج  منه.  اأق�رش  اأو  الأنبوب  لطول 
اأو زهري اأو اأ�شفر، تلتحم بتالته اخلم�ض يف اأنبوب يفوق طوله طول 
يبدو  بحيث  باحلجم  مت�شاويتني  �شفتني غري  اإىل  ين�شطر  ثم  الكاأ�ض، 
القمة. ومثلومة  م�شتقيمة  العليا �شغرية جدًا،  ال�شفة  ال�شفة.  وحيد 

الأو�شط  الف�ض  منب�شطة،  ف�شو�ض  ثالثة  من  موؤلفة  ال�شفلى  ال�شفة 
اأكربها حجمًا، قمته مثلومة، يبدو وكاأنه موؤّلف من ف�شني. 

الأ�شدية 4، ثنائية القوة، بارزة. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض علوي رباعي احلجريات. الثمرة رباعية اجلويزات، 
اأبعادها نحو 3×1.5 مم، �شوداء، منقرة. 

الإزهار من �شباط/فرباير اإىل حزيران/يونيو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: متو�شطي.

التاريخ والرتاث: ذكر يف النوع ال�شابق.
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية )جتمع خالل ف�شل الإزهار (

املكونات الكيميائية: 
 .polypodine ،cyasterone ،phytoecdysteroids makisterone ،polyhydroxylated-sterols تانينات، زيت طّيار، �شتريولت

اخلوا�س وال�صتعمالت  الطبية:
بينت  كما  لالأك�شدة،  امل�شادة  للنبات  املائي  امل�شتخل�ض  خوا�ض  التجارب  فئران  على  اأجريت  التي  البحوث  بينت 

البحوث متتع النبات بخوا�ض م�شادة للبكترييا والقرح، ومنق�شة ل�شكر الدم .
ُي�شتخدم مغلي النبات �شعبيًا خلوا�شه املنقية، الطاردة للديدان، ا�شطرابات اله�شم والتهاب الأمعاء، الربو والتهاب 

اجليوب، الإ�شهال. وُي�شتعمل مو�شعيًا لعالج تقرحات الفم واجلروح والبوا�شري والروماتيزم.
البيئة: 

ينت�رش يف الأماكن ال�شخرية �شمن املاكي املتو�شطي.
ال�صتزراع والإنتاجية: نبات لي�شتزرع، ينمو بريًا.
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Ballota nigra L. 
Ballota foetida Lam.
 

 Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: فرا�شيون اأ�شود ، بلوط الأر�ض، َكتيلة ، �رشماء. 

Eng. orehound ، Fr. Ballote noire  :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

نبات معمر، ارتفاعه 30 - 80 �شم، ميلك �شاقًا جذمورية 
يتولد عنها �شوق قوية منت�شبة، زاّوية. النبات زغب 
بنف�شجي  اإىل  ب��ن��ي��ًاً  اخل��ري��ف  يف  ي�شبح  واأخ�����رش، 
اللون. الأوراق متقابلة، معالقية، ال�شفلية منها اأكرب 
حجمًا، ذات �شكل بي�شوي اإىل مدّور، حافتها عرفية 
ي�شبح  ثم  البداية  يف  زغب  وجهيها  وكال  م�شنّنة  اإىل 
 10 اأجرد ولمعًا. الأزهار طولها من  العلوي  الوجه 
- 15 مم، جتتمع يف نورات �شيمية متباعدة عددها 4 - 

ال�شكل  القنابات خمرزية  اأوراق زهرية،  اآباط  10 يف 

الكاأ�ض حم��زّزة، خما�شية  8  مم.   -  4 و�شلبة طولها 
بنف�شجي،  التويج  باأ�شلة.  الأ�شنان  الأ�شنان وتنتهي 

الثمرة جويزة  4 بطولني خمتلفني.  الأ�شدية  ال�شفة.  ثنائي 
بي�شوية طولها 12 مم ومل�شاء. 

الإزهار من حزيران/يونيو اإىل متوز/يوليو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ينت�رش ب�شكل اأ�شا�شي يف غربي حو�ض املتو�شط.
التاريخ والرتاث: 

وهو   ballôté اليونانية   من   Ballota للجن�ض  العلمي  ال�شم 
غري  وهو  اليونان  يف  النباتات  هذه  على  يطلق  ال��ذي  ال�شم 
معروف الأ�شل، ال�شم الوا�شف للنوع nigra يعني اأ�شود. 

التنف�شية  ال���ش��ط��راب��ات  ع��الج  يف  ق��دمي��ًا  النبات  ا�شُتعمل 
مع  النبات  اأوراق  عجينة  اأن  دي�شقوريد�ض  ذكر  والق��ي��اء. 
اجلافة  الأوراق  وعجينة  الكالب،  ع�شة  ملعاجلة  نافعة  امللح 

مع الع�شل ملعاجلة اإنتانات اجلروح.
اجلزء امل�صتعمل: القمم املزهرة.

املكونات الكيميائية:
 : منها   marrubiin املاروبني   )bitter principles ّمرة  )مركبات   diterpenes lacton الرتبني  ثنائية  لكتونية   مركبات  
 7 - ahpha -  7 -  األفا - اأ�شيتوك�شي ماروبني، ballonigrin بالونيجرين ،ballotinon ،بالوتينون  ،ballotenol  بالوتينول

 .acetoxymarrubiin
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 chlorogenic a. وحم�ض الكلوروجيني ، ferulic a. حم�ض الفرييويل ،caffeic acid اأحما�ض فينولية: حم�ض القهوة
.germacrene زيت طّيار كريه الرائحة غني باملركبات ال�شي�شكوتربينية اأهمها.tannins وم�شتقاتها. تانينات

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
الأع�شاب  ط��ب  يف  ال���ش��ت��خ��دام  قليل 

احلديث ب�شبب طعمه غري امل�شتحب.
حاّل  من�ّشطة،  بخوا�ض  النبات  يتمتع 
اله�شمية،  وال���ش��ط��راب��ات  للت�شنج 
ال�شفراوية.  الع�شارة  لإف���راز  منّبه 
ي�شتعمل  ع�����ش��ب��ي،  وم�����ش��ك��ن  م��ه��ّدئ 
الع�شبي،  املن�شاأ  ذي  الإق��ي��اء  ل��ع��الج 
الأرق،  ،الك���ت���ئ���اب،  ال��ت��وت��ر  ال��ق��ل��ق، 
يف  ي�شتعمل  كما  القلب،  نب�ض  وت�رشع 

عالج ال�شعال الديكي عند الأطفال. 
�شكل  على  النبات  خال�شة  ُت�شتعمل 
الديدان  لطرد  حتاميل وحقن �رشجية 

والطفيليات من اجل�شم. 
خارجيًا  اأو  داخليًا  النبات  ي�شتعمل 
على �شكل مغلي، م�شتخل�ض اأو �شبغة 

كحولية اأو حتاميل.
حماذير ال�صتعمال: 

مل يالحظ اأية خماطر لدى ا�شتعماله.
البيئة:

ينمو يف الأرا�شي املهملة وعلى جوانب الطرقات والأماكن الظليلة. تنا�شبه الرتب الرطبة جيدة ال�رشف والغنية 
بالآزوت. يف�شل املواقع امل�شم�شة اأو ن�شف الظليلة. قّلما يوجد على ترب حام�شية.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيَكاَثر النبات بالبذور التي تنرث يف الربيع اأو يف اخلريف يف امل�شتل اأو يف بيت زجاجي. تنبت البذور خالل 3 - 6 اأ�شابيع 
على درجة حرارة 15مo. تنقل ال�شتول اإىل الأر�ض الدائمة يف اخلريف التايل. ميكن اإكثار النبات بالتق�شيم اأي�شًا حيث 
ُتزرع النباتات املق�شمة يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت كبرية اأو ُتزرع يف اأكيا�ض بال�شتيكية وترتك يف امل�شتل 

ملدة عام.
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Ballota undulata (Sieb. ex Fresen.) Benth
Marrubium undulatum Sieb.

 Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: كتيلة، ال�رشماء.

 Eng. Common ballota , Fr.  Ballote ondulée :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
�شم،   80  -   30 ارتفاعه  معّمر  ع�شب 
عديد ال�شوق، اأ�شفر - خم�رّش اللون، 
منب�شطة  واأوب��ار  غدية  اأوب��ار  يك�شوه 
منت�شبة  ال�شوق  جنمية.  اأو  ب�شيطة 
اأو �شاعدة، رباعية الأ�شالع ومثلمة. 
�رشيعًا،  ت����زول  ال�����ش��ف��ل��ي��ة  الأوراق 
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الأوراق ال�شاقية املتو�شطة معالقية، مدورة اأو كلوية ال�شكل، اأبعدها x 25 35 مم، قلبية اأو مقطوطة القاعدة، عرفية 
- متموجة احلافة، غائرة العروق )جعدة(. الأوراق الزهرية اأق�رش من النورات الدوارية با�شتثناء ال�شفلية منها. 

جتتمع الأزهار يف نورات دّوارية عديدة، ال�شفلية منها تكون متباعدة، والعلوية مرتا�شة. 
القنابات ق�شرية 3 - 4 مم، خطية - ملعقية اأو خمرزية، �شلبة وزغبة.  الكاأ�ض 9 - 12 مم، تتاألف من اأنبوب يحمل نحو 
10 اأ�شالع، تكون يف بدايتها �شيقة ثم تت�شع اعتبارًا من منت�شفها لت�شكل ن�شاًل عر�شه 12 - 15 مم، عليه عروق 

�شبكية، حافته عرفية وم�شننة ب�شكل غري منتظم. الأ�شنان مقطوطة اأو تنتهي باأ�شلة ق�شرية. التويج 15 - 18 مم، 
اأبي�ض، تلتحم بتالته يف اأنبوب يكون مت�شمنًا يف الكاأ�ض ل يلبث اأن ين�شطر اإىل �شفتني. الأ�شدية 4 بطولني خمتلفني 

وتوجد اأ�شفل ال�شفة العليا. الثمرة جويزة م�شتطيلة - بي�شوية، مل�شاء. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل ت�رشين الأول/اأكتوبر. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشق متو�شطي، ميتد اإىل املناطق غرب الإيرانية - التورانية و�رشق ال�شحراوية العربية. 

التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض Ballota ورد يف النوع ال�شابق وا�شم النوع undulata تعني متموجة. 

اجلزء امل�صتعمل : النبات املزهر.
املكونات الكيميائية: 

 .germacrene - D  زيٌت طّيار غني باملركبات ال�شي�شكوتربينية
 . ballonigrinon ،ballotinon ballonigrin :املاروبني)bitter principles  مركبات لكتونية تربينية )مركبات ّمرة

. rutin ،quercetin ،kaempferol ،myricetin :مركبات فالفونوئيدية منها
 .coumaric،  chlorogenic ، ferulic منها: اأحما�ض phenolic acids اأحما�ض فينولية

 .betonyoside ، verbascoside ، forsythoside :مركبات جليكوزيدية منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

 . )Pseudomonas aeruginosa ، Escherichia coli  ،Staphylococcus aureus ( يتمتع النبات بخوا�ض م�شادة للبكترييا
تتمتع املركبات اجلليكوزيدية بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة. ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا لعالج ح�شا�شية اجللد.

البيئة: 
ينمو على التالل امل�شم�شة ذات الرتب الكل�شية  املحجرة ن�شف اجلافة ويدل على تدهور واجنراف الرتبة. يف�شل 
النبات الرتب الرملية والطينية املتو�شطة املائلة للحام�شية واملتعادلة الرطبة جيدة ال�رشف. يتحمل انخفا�ض درجة 

احلرارة حتى  - o 10م.
ال�صتزراع والإنتاجية: ينمو بريًا.
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Lamium album L.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: القّرا�ض الأبي�ض اأوالكاذب.

Eng. White dead nettle ، Fr. Lamier blanc :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
بو�شاطة  معمر  �شم،   60  -  30 طوله  زغ��ب،  ع�شب 
منت�شبة،  هوائية  �شوق  عنه  يتفرع  زاحف  جذمور 
متقابلة، معالقية،  ب�شيطة،  الأوراق  املقطع.  مربعة 
موؤنفة  احلافة،  م�شننة  ال�شكل،  قلبية  اإىل  بي�شوية 
2 �شم، جتتمع  القمة. الأزه��ار بي�شاء، طولها نحو 
 16  -  6 ال���واح���دة  ت�شم  ال�����ش��اق  ح���ول  دوارات  يف 
زهرة، ي�شكل جمموعها عناقيد من الأزهار. الكاأ�ض 
ت�شتدمي  مت�شاوية،  اأ�شنان  بخم�شة  تنتهي  جر�شية، 

مع الثمرة. اأنبوب التويج بارز، منحٍن على �شكل حرف S، ال�شفة العليا مقّو�شة، ت�شبه اخلوذة، وذات حافة مهدبة، 
ال�شفة ال�شفلى منب�شطة ثالثية الف�شو�ض، غري اأن الف�شني اجلانبيني خمتزلن كثريًا. املذكر 4 اأ�شدية، �شفع طويل 
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و�شفع ق�شري تتو�شع �شمن ال�شفة العليا. اأفرع القلم مت�شاوية. الثمرة 4 جويزات، مثلثية. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو.

ي�شبه �شكل النبات قبل ازهاره نبات القرا�ض الال�شع ولذلك يدعى بالقرا�ض الأبي�ض اأو الكاذب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا وغربي اآ�شيا، ومت اإدخاله اإىل اأمريكا ال�شمالية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية والالتينية lamia املنحدرة من laïmos اأي: حنجرة، اإ�شارًة اإىل �شكل تاج الزهرة 
الذي ي�شبه حنجرة مفتوحة. ال�شم الوا�شف للنوع album يعني اأبي�ض.

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
املكونات الكيميائية: 

 ،  caryoptoside ، alboside A ، B  ،lamalbide منها:   iridoide  monoterpenes ايرويدية  الرتبني  اأحادية  مركبات 
 .lamiridosins A ، B

.kaempferol شابونينات ثالثية الرتبني. فالفونوئيدات منها : الكامفريول�
حم�ض القهوة وم�شتقاته منها: chlorogenic a. ،rosmaric acid. مواد عف�شية ولعابية )لثاأ(.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع النبات بخوا�ض مق�ّشعة )ال�شابونينات واللثاأ( وقاب�شة لغناه باملواد العف�شية. ُي�شتعمل يف عالج ال�شعال، 

التهاب الق�شبات، التهاب الفم واحلنجرة. التهاب اجللد.
 ،iridoid isomers lamiridosins  A ، B ت�شري البحوث اإىل احتواء اخلال�شة املائية للقمم املزهرة للنبات على م�شادات فريو�شية

.C تثبط الإ�شابة بفريو�ض التهاب الكبد
ُي�شتخدم النبات �شعبيًا يف عالج التهاب املجاري التنف�شية العليا، ال�شطرابات اله�شمية كالتهاب املعدة والنفخة. 

ُي�شتعمل مو�شعيًا يف عالج اللتهابات متو�شطة ال�شدة للغ�شاء املخاطي للفم واحللق واللتهابات ال�شطحية للجلد. 
كما ي�شتعمل يف حالة ا�شطرابات �شن الياأ�ض وامل�شالك البولية.

ا�صتعمالت اأخرى:
ُت�شتخدم الأوراق احلديثة ك�شلطة اأو تطبخ كخ�شار. النبات رحيقي وي�شمى اأحيانًا بقّري�ض النحل. 

البيئة:
نبات �شهل النمو يعي�ض يف بيئات متنوعة كاملروج املفتوحة والغابات، �شائع قرب ال�شكن والأنقا�ض والأ�شيجة. يحب 
 ،oالأماكن امل�شم�شة ولكنه ي�شتطيع النمو يف الأماكن املظللة جزئيًا. يتحّمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 25م

يتحّمل اأغلب اأنواع الرتب والظروف البيئية، لكنه يحب الرطوبة وينمو جيدًا يف الرتب الطينية الثقيلة واخل�شبة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

اأي�شًا  ُيكاثر  الإن�شان بعد زراعته لأول مرة.  اإىل م�شاعدة  تلقائيًا وقّلما يحتاج  النبات بذوره  ينرُث  بالبذور.  ُيكاثر 
بالتق�شيم يف ف�شل الربيع ومُيكن اأن ينجح باأي وقت خالل  ف�شل النمو. ُتزرع النباتات املق�شمة يف الأر�ض الدائمة 
مبا�رشة اأو يتم الرتيث حتى الربيع التايل ريثما تكون قد �شّكلت جذورًا قوية. ميكن للنبات اأن يتحول اإىل ع�شب 

�شار.
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Lavandula angustifolia Mill. 
Lavandula officinalis Chaix ex Vill.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: اخلزامى.

 Eng. Lavender، Fr. Lavande :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
قائمة  الأف���رع  �شم،   80  -  30 طولها   التفرع،  كثرية  عطرية،  جنبة 
الأوراق  امل��ورق��ة.  م��ن  وا���ش��ح  ب�شكل  اأط���ول  منها  امل��زه��رة  رم��ادي��ة، 
اأبعادها  خطية،  رحمية  اإىل  خطية  املعالق،  ق�شرية  متقابلة،  ب�شيطة، 
2 - 5 �شم × 3 - 5  مم، تكون يف البداية زغبة ثم ت�شبح جرداء، خ�رشاء 

رمادية، لها رائحة عطرية قوية، تامة احلافة؛ اأوراق الأفرع املزهرة 
الأزهار  فهي يف جمموعات.  املزهرة  الأف��رع غري  اأوراق  اأما  متباعدة 
زرقاء، جتتمع يف دوارات ت�شم 6 - 10  اأزهار، ي�شكل جمموعها �شنابل 
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طويلة. القنابات �شغرية، معينية - بي�شوية 
اأو موؤنفة - خمرزية. الكاأ�ض اأنبوبية، طولها 
اأ�شنان  اأ�شنان )4  - 5 مم، تنتهي بخم�شة   4

�شغرية  �شفة  ي�شكل  واخل��ام�����ض  ق�����ش��رية 
تنمو  13ع�شبًا،  حتمل  قلبية(،  اأو  بي�شوية 
زرق���اء،  البتالت  ال��ث��م��ار.  ت�شكل  م��ع  قلياًل 
الكاأ�ض ثم  اأنبوب يربز من  َجِعَدة، تلتحم يف 
ين�شطر اإىل �شفتني. املذكر 4 اأ�شدية بطولني 
خمتلفني، مت�شمنة يف اأنبوب التويج. املبي�ض 
ثنائي احلجريات، تق�شم كل حجرية بدورها 
اإىل حجرتني بو�شاطة حاجٍز كاذب، تت�شمن 
كل منها بوي�شة واحدة. الثمرة 4 جويزات 

مل�شاء.
الإزهار يف نهاية ال�شيف.

وامل�شتخدمة  املنت�رشة  الأخرى  الأنواع  من 
L.multifida يف �شمايل اإفريقيا
املوطن والنت�صار اجلغرايف:

امل�شم�شة  امل��ت��و���ش��ط��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��واح��ل 
واجلبال حتى ارتفاع 1800م. 

التاريخ والرتاث:
لتعطري  ت�شتعمل  كانت  النباتات  هذه  اأن  اإىل  اإ�شارًة  َغ�َشَل،  تعني  التي   lavare الالتينية  من  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
املالب�ض عند غ�شلها ومياه احلمامات، كما اأنها اإحدى اأكرث الأع�شاب الطبية رواجًا منذ اأقدم الع�شور حيث يو�شي 
تابرنيمونتانو�ض وهو من م�شاهري الأطباء القدماء، با�شتعمال الأزهار لإعادة النطق اإىل الل�شان بعد اإ�شابته بال�شلل 
الدماغي، ا�شتعملت اأنواع اخلزامى يف الطب العربي كمق�ّشع وم�شاد للت�شّنج، ومقٍو للقلب والدماغ، ولتنقية ال�شدر، 

واأنه ل يعّدله �شيء يف تنقية الكلى والطحال واملعدة والكبد.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار والأوراق والزيت الطّيار امل�شتخل�ض منها.
املكونات الكيمائية: 

 linalyl acetate اأ�شيتات،  linalool، وليناليل  3 %، اأهم مكوناته اللينالول  حتتوي الأزهار والأوراق على زيت طّيار 
 .ocimene اأو�شيمني ،lavanulyl acetate لفانديل اأ�شيتات

حم�ض  تانينات،   .umbelliferone والأمبيليفريون   herniarin الهرينيارين  منها:  كومارينات  هيدروك�شي  مركبات 
 .rosmaric acid حم�ض الروزماريك ،caffeic acid الكافييك

مركبات �شتريولية وثالثيات تريبني يف الأزهار، اإ�شافة اإىل مواد دباغية وحمو�ض فينولية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع العقار بخوا�ض  م�شاد التهاب، خاف�ض  لل�شحوم والكولي�شتريول، م�شاد للميكروبات، م�شاد ل��الأورام، مهدئ 
مركزي، طارد لالأرياح. وُي�شتعمل يف حالت نق�ض ال�شهية وال�شطرابات اله�شمية، احلالت الع�شبية والأرق، ا�شطرابات 

الدورة الدموية . ي�شتعمل الزيت الطيار يف حالة التوتر الع�شبي وا�شطرابات النوم وامل�شاكل اله�شمية العلوية.

L. multifida 
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تتمتع الأزهار بخوا�ض مفرغة ومدرة لل�شفراء، وت�شتعمل داخليًا يف عالج ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي العلوي 
الوظيفية، حالة القلق وعدم الراحة، ا�شطرابات النوم، وت�شتعمل مو�شعيًا ملعاجلة ا�شطرابات الدورة الدموية.

الروماتيزم،  اأمرا�ض  حالت  يف  للتدليك  الق�شبي.  الربو  ال�شقيقة،  الت�شنج،  حالت  يف  �شعبيًا،  الأزه��ار  ت�شتعمل 
لال�شرتخاء، يف حالت اجلروح �شيئة الندمال ولتح�شني النوم. 

وُي�شتعمل  الطمث.  ا�شطراب  ويف  ال�شقيقة،  الروماتزم،  الق�شبات،  التهاب  لعالج  �شعبيًا  الطّيار  الزيت  ي�شتعمل 
مو�شعيًا  على �شكل حمامات مائية لتخفيف التوتر وال�شرتخاء، معاجلة اجلروح �شعبة ال�شفاء والندمال، كما 

ي�شتخدم يف عالج الأكزميا ال�رشجية والعجانية املزمنة،  وللوقاية من اأمرا�ض الربد وتن�شيط جهاز الدوران.
التاأثريات اجلانبية، والتداخالت وحماذير ال�صتعمال: 

ميكن اأن يت�شبب ا�شتعمال اأ�شكال العقار بحدوث ا�شطرابات ه�شمية، تخر�ض جلدي، �شعف بالفعل ال�شرتوجيني. 
يجب عدم تناول اأكرث من قطرتني من الزيت الطّيار وميكن اأن ت�شبب اجلرع العالية تثبيط اجلهاز الع�شبي املركزي، 
اإم�شاكًا، تثبيطًا تنف�شيًا، �شداعًا، اقياًء، تاأثريات ت�شبه تاأثري الناركوتني. يجب عدم تناوله عند اأخذ الكحول اأو الأدوية 

املهدئة مثل: dalmane ،halcyon ،valium، وم�شكنات الأمل الناركوتينية. 
يجب جتنب ا�شتعماله لدى احلامل واملر�شع.

ا�صتعمالت اأخرى:
يدخل الزيت الطّيار يف �شناعة الروائح والعطور وم�شتح�رشات التجميل من مراهم و�شابون و�شامبو ومزيالت 

روائح، كما يدخل يف ال�شناعات الغذائية وخا�شة امل�رشوبات لإك�شابها الرائحة والطعم املقبولني.
البيئة:

ينمو النبات بريًا يف احلقول املهملة ويف املناطق �شبه الغابّية التي تتمتع مبناخ متو�شطي، يتحمل اجلفاف واحلرارة 
كما يتحمل ال�شقيع ملدة ق�شرية ويجود يف الظروف معتدلة احلرارة والرطوبة. ينمو يف خمتلف اأنواع الأرا�شي 

والأتربة اإل اأنه يف�شل الرتب ال�شفراء، متحمل للملوحة. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور اأوالعقل ال�شاقية )الطرفية اأو الو�شطية( اأوالتق�شيم  علمًا اأن  التكاثر اخل�رشي هو الأف�شل. 
اأو على خطوط يف امل�شتل بداية الربيع وتنقل ال�شتالت للزراعة يف الأر�ض الدائمة خالل  ُتزرع البذور يف م�شاكب 
يّف�شل  واإع��ادة زراعتها،  القدمية مع جذورها على �شكل �شتالت  النباتات  تق�شيم  ال�شتاء. ميكن  واأوائ��ل  اخلريف 
زراعة العقل ال�شاقية يف امل�شتل يف اخلريف على خطوط �شيقة عر�شها 50 �شم وعلى م�شافة 10�شم بني العقل داخل 
اخلط الواحد ثم تنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد 4 - 5  اأ�شهر. تقدم عمليات اخلدمة من ت�شميد وري معتدل. ُتق�ض 
النباتات يف نهاية ال�شيف بعد جني الأزهار علىارتفاع 10 �شم عن �شطح الرتبة لتقويتها وزيادة تفرعها ومقاومها 
لربد ال�شتاء. يختلف اإنتاج اخلزامى باختالف النوع والظروف البيئية واجلزء النباتي. يعطي ال�طن الواحد من 

ع�شب اخلزامى الأخ�رش 5 - 6 كغ من الزيت الطّيار.
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Lavandula stoechas L.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: اخلزامى، ال�شطقدو�ض.

Eng. Arabian Lavender ، Fr. Lavande :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة �شغرية، طولها 30 - 50 �شم، كثرية التفرع، 
ال�شوق  اللون.  رمادية  كثيفة  اأوبار  يك�شوها 
ب�شيطة،  الأوراق  الأوراق.  كثرية  منت�شبة، 
القمة،  كليلة  احلافة،  تامة  م�شتطيلة،   - خطية 
على  اللون  رمادية  الأ�شفل،  نحو  تلتف  حافتها 
كال �شطحيها، ويالحظ وجود خ�شل من الأوراق 
على اأفرع ق�شرية جدًا يف اآباط الأوراق الكبرية. 
جتتمع الأزهار يف دوارات متقاربة ت�شم الواحدة 
6 - 10 اأزهار وي�شكل جمموعها �شنابل م�شتطيلة - 

بي�شوية، اأبعادها 2 - 3×1 �شم، القنابات اخل�شبة 
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)التي يوجد يف اآباطها اأزهار( مرتاكبة، لها �شكل مثلثي مقلوب مع زوايا مدورة، حتمل �شبكة من الأع�شاب، اأما 
القنابات العقيمة )التي ل يوجد يف اآباطها اأزهار( فبي�شوية مقلوبة، لونها اأرجواين اإىل بنف�شجي، ت�شكل خ�شاًل 
اأ�شنان  ينتهي بخم�شة  اأنبوب  5 مم، رمادية زغبة، موؤلفة من  الكاأ�ض طولها نحو  ال�شنيبلة.  اللون يف قمة  �شارخة 

مثلثية، تنتهي العلوية بالحقة لها �شكل قلبي مقلوب. التويج اأرجواين قامت، الأنبوب اأطول قلياًل من الكاأ�ض. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض املتو�شط والبحر الأ�شود.

اأن �شفة النوع من�شوبة اىل جزر تقع جنوب  التاريخ والرتاث: ا�شم اجلن�ض ذكر يف النوع ال�شابق. يذكر البع�ض 
فرن�شا وكانت ُتعرف با�شم ا�شطر خور�ض والتي تعني م�شفوفة على خط م�شتقيم، بينما يرى البع�ض الآخر اأنها 

ا�شارًة اىل الأزهار على �شكل �شنبلة )نحال 2009(.
اجلزء امل�صتعمل: القمم املزهرة.

املكونات الكيميائية: 
 ،%37 linalol  17% ، اللينالول camphre  حتوي الأجزاء املزهرة  0.7-1.2 % زيتًا طيارًا غنيًا باملركبات مثل الكامفر

.%25 1-8 cineole  ال�شينول
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

تتمتع القمم املزهرة بخوا�ض خاف�شة ل�شكر الدم، وُت�شتخدم �شعبيًا يف عالج حالت اآلم الرئتني، الربو والنزلت 
ال�شدرية، واملعدة. 

ُي�شتعمل الزيت الطّيار مو�شعيًا يف عالج اجلروح، ال�شدفية، الأكزميا، التهاب املهبل.
التاأثريات اجلانبية، التداخالت وحماذير ال�صتعمال: 

ي�شبب ا�شتعمال اجلرعات العالية من الزيت اأعرا�ض ال�شمّية، ومل يعد ُم�شتخدم.
البيئة: 

ينت�رش النبات علىاملنحدرات امل�شم�شة ويف�شل الرتب ال�شيلي�شية، لي�شتطيع النبات النمو يف الظل ويتحمل ن�شبيًا 
اجلفاف.

ال�صتزراع والنتاجية: 
ُيكاثر النبات  بالبذور التي تنت�ض خالل فرتة 1 - 3 اأ�شهر على درجة حرارة 15مo ، اأوبالعقل ال�شاقية يف اأي وقت من 

ال�شنة.
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Marrubium vulgare L. 
M. apulum Ten., M. ballotoides Boiss., M. hamatum Humb 

 .Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة:  فرا�شيون، الرّبة ال�شائعة. 

Eng. White horehound  ، Fr. Marrube blanc :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
�شاعدة،  متينة،  ال�شاق  ال�شفلي.  اجلزء  يف  ل�شيما  الوبر  �شويف  ال�شوق،  عديد  �شم،   60  -  30 طوله  معمر،  ع�شب 
مربعة املقطع. الأوراق ب�شيطة، معالقية، خ�شنة، يك�شوها اأوبار طرية �شوفية، رمادية اأو مبي�شة اللون على الوجه 
ال�شفلي، بي�شوية اإىل مدورة، قلبية القاعدة، عرفية اإىل م�شننة احلافة، طولها 1 - 4 �شم، الأوراق الزهرية ق�شرية 

املعالق، وتدية - م�شتطيلة، متدلية لالأ�شفل، اأطول من الدوارات الزهرية.
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�شيمية  ن����ورات  يف  الأزه�����ار  جتتمع 
عديدة  دوارات  جم��م��وع��ه��ا  ي�شكل 
القنابات  ال�شكل.  ك��روي��ة  متباعدة 
من  اأق�رش  القمة،  معقوفة  خمرزية، 
الكاأ�ض. الكاأ�ض يك�شوها اأوبار جنمية 
- �شوفية، حتمل 10 اأع�شاب، تنتهي 
منب�شطة،  مت�شاوية،  اأ���ش��ن��ان   10 ب��� 
�شن  كل  ينتهي  الأنبوب،  من  اأق�رش 
ب�شوكة معقوفة جرداء، اأنبوب الكاأ�ض 
باأوبار  م�����ش��دودة  فوهته  مم،   7  -  4

�شفوي،  اأب��ي�����ض،  ال��ت��وي��ج  �شوفية. 
ال�شفة العليا منت�شبة، ثنائية الف�ض، 
الأ�شدية  منب�شطة.  ال�شفلى  ال�شفة 
القلم  التويج.  اأنبوب  يف  مت�شمنة   ،4
اأي�شًا.  التويج  اأن��ب��وب  يف  مت�شمن 
مدورة  بي�شوية،  ج��وي��زة،  الثمرة 

القمة، مل�شاء، �ش�����وداء اللون.
اإىل  ني�ش�����ان/اإبريل  م��ن  الإزه����ار 

حزيران/يونيو .
املوطن والنتماء اجلغرايف: 

متو�شطي واإيراين - توراين.
التاريخ والرتاث:

العربّية حيث  اأتى من  العلمي  ال�شم 
تعني   robو م��ّر،  تعني   mar كلمة  اأن 

ع�شارة، مبعنى نبات مّر الع�شارة، وvulgare تعني �شائع. اأما كلمة فرا�شيون فاأ�شلها يوناين. 
ا�شتعمل القدماء ع�شبة الفرا�شيون يف معاجلة الأمرا�ض ال�شدرية كال�شعال والربو وقروح الرئة، ويف ان�شداد الكبد 

اأي�شًا. ذكرها ابن البيطار.
اجلزء امل�صتعمل: 

النبات املزهر، )ينبعث من الأوراق عند فركها رائحة نفاذة ولها طعم ّمر وحار(.
املكونات الكيميائية: 

ة( اأهمها مركب  املاروبني marrubiin 0.1 - 1 %، يت�شكل  لكتونات ثنائية الرتبني lacton diterpene :)مركبات ُمرَّ
.marrubenol ،%0.1 premarrubiin اعتبارًا من مركب

.fenchene فان�شون ، p-cymene بارا �شيمني ،camphene اآثار من زيت طّيار اأهم مركباته  كامفني
.cafeic a. ،chlorogenic a. :اأهمها caffeic acid derivatives )اأحما�ض فينولية  )م�شتقات حم�ض القهوة

.apigenin ، luteolin ، chrysoeriol ، vicenin  :منها flavonoids  فالفونوئيدات
تانينات، اآثار من مركبات �شابونية، كولني، اأمالح معدنية  خ�شو�شًا اأمالح البوتا�شيوم
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
فاحت  وتانينات وفالفونوئيدات بخوا�ض  طّيار  marrubinic acid وزيت  ّمرة  يحويه من مركبات  النبات مبا  يتمّتع 

�شهية، من�شط كبدي ومن�شط لإفراز الع�شارات الها�شمة، ها�شم وطارد للغازات.
ت�شري البحوث اإىل خوا�ض م�شتخل�ض النبات املائي marrubiin ،marrubenol كم�شاد اأك�شدة ف�شاًل عن خوا�شه يف 
اإرخاء وتو�شيع الأوعية الدموية اإ�شافة لتاأثريه املخف�ض لن�شبة الكول�شتريول مما يجعله خاف�شًا لل�شغط املرتفع. 

يتمتع النبات مبا يحويه من ماروبني marrubiin بخوا�ض م�شكنة لالآلم اإ�شافة خلوا�شه امل�شادة للوزمات واخلاف�شة 
لن�شبة ال�شكر يف الدم.

ونزلت  واحلنجرة  الق�شبات  )التهاب  التنف�شي  اجلهاز  التهابات  ولعالج  مق�شعًا،  �شعبيًا،  النبات  مغلي  ُي�شتعمل 
الربد وال�شعال والربو(، الإ�شهال، الريقان واآلم الدورة الن�شائية.

ُي�شتعمل مغلي النبات مو�شعيًا يف عالج اجلروح والتقرحات اجللدية وغرغرة احلنجرة امللتهبة. 
لع�شارة النبات الّغ�ض خوا�ض مطهرة ومعرقة ومدرة وم�شاعدة على التئام اجلروح وطاردة للديدان.

ا�صتعمالت اأخرى: 
ُت�شتعمل الأوراق اأو الزيت الطّيار الناجت عنها كمنكه لبع�ض امل�رشوبات )برية، �شاي(. 

حماذير ال�صتعمال:  
لوحظ اأن ا�شتهالك كميات كبرية من النبات ُي�شبب اإ�شهاًل واإقياًء. ل ُي�شتعمل من قبل احلوامل، وامل�شابني بقرحة 

املعدة، اإذ اأن زيادة الع�شارات الها�شمة يزيد من اآلم القرحة لديهم.
البيئة:

الرملية املح�شاة، تالئمه   - ال�شهوب ذات الرتب الطميية  النبات على حواف الطرقات وعلى املنحدرات ويف  ينمو 
الرتب اجلافة الكل�شية جيدة ال�رشف. ُيف�ّشل النبات الرتب املعتدلة اأو املائلة للقلوية. يدل على الرعي اجلائر.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيَكاثر بالبذور. تزرع البذور يف امل�شتل اإما يف بداية الربيع اأو يف بداية اخلريف، ويكون الإنبات غري منتظم. تنقل 
البادرات اإفراديًا اإىل اأكيا�ض اأو اأوعية بعد و�شولها حلجم منا�شب. تنقل النباتات اإىل الأر�ض الدائمة يف الربيع التايل. 
ميكن اإكثار النبات اأي�شاَ بالتق�شيم يف اأواخر الربيع حيث يتم قطع الأفرع مع اأجزاء من ال�شاق حتت الأر�شية عندما 
اإىل  اأوعية وترتك يف مكان مظلل حتى جُتّذر جّيدًا، ثم تنقل  اأو  اأكيا�ض  النباتات يف  - 10�شم. تو�شع   8 يبلغ طولها 

الأر�ض الدائمة.
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Mellisa officinalis L.
 

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: مّلي�شة، ترجنان ، ح�شي�شة النحل ، حبق ُتُرجْناين. 

  Eng. Lemon balm، Fr. Melisse. :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

�شم،   100  -  60 طوله  معمر،  ع�شب 
له  زغ���ب،  اأو  ه��ل��ب  اأوب����ار  يك�شوه 
ال�����ش��اق مربعة  ال��ل��ي��م��ون.  رائ��ح��ة 
املقطع، منت�شبة، متفرعة على �شكل 
حزم قوية �شلبة. الأوراق متقابلة، 
كليلة  ال�شكل،  بي�شوية  معالقي������ة، 
اإىل  م�شننة  ال��ق��اع��دة،  قلبية  القمة، 
�شم،   6  -  2 طولها  احل��اف��ة،  عرفية 
عادة  ال��زه��ري��ة  الأوراق  ت��ت��ج��اوز 
الدوارات الزهرية. الدوارة الزهرية 
ت�شم 6 - 10 اأزهار، ي�شكل جمموعها 
نورة �شنبلة اأو �شبه عنقودية. القنابات 
اإهليلجية اإىل بي�شوية. �شمراخ الزهرة 
يك�شوها  الكاأ�ض  م��ا.  حد  اإىل  طويل 
اأوب������ار ه��ل��ب، وحت��م��ل ���ش��ب��ك��ة من 
الأع�شاب، تتدىل عند الن�شج، ثنائي 

باهت  بنف�شجي  اإىل  اأبي�ض  مم،   18  -  15 التويج  ال�شفة. 
)م�شفر يف الربعم(، طوله �شعفا طول الكاأ�ض، الأنبوب 
بارز. الأ�شدية 4، مت�شمنة حتت ال�شفة العليا. الثمرة 4 

جويزات، بي�شوية، مل�شاء. 
الإزهار  من اأيار/مايو اإىل اأيلول/�شبتمرب.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي واإيراين توراين. يزرع يف العديد من الدول.

التاريخ والرتاث:
اليونانية  م��ن  م�شتق   Melissa للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
ويعني نحلة الع�شل، وال�شم الوا�شف officinalis للنوع  

يعني د�شتوري اأو دوائي. ربط النا�ض بني الرتجنان والنحل منذ اأقدم الع�شور، كما اأن للرتجنان خ�شائ�ض عالجّية 
ومقّوية �شبيهة بخ�شائ�ض الع�شل. عرف النبات منذ اأكرث من 2000 �شنة وقد عرفه الإغريق والرومان والعرب. كان 
الرتجنان من الأع�شاب املف�شلة يف القرون الو�شطى لتح�شري ما يدعى ب� "اأك�شري ال�شباب" وحتى القرن الثامن ع�رش 

كان يعتقد اأن الرتجنان "يجدد ال�شباب" وباأنه "يعّزي القلب ويطرد الأحزان".
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اجلزء امل�صتعمل : 
ال�شوق والأوراق )رائحتها عطرية ليمونية، جتمع قبيل الإزهار(. 

املكونات الكيميائية : 
 ،%25 -20 )citral =( neral 30 - 35 %، النريال aldahyd geranial  زيت طيار 0.02 - 0.8 %  اأهم مركباته: األدهيد اجلريانيال
�شيرتونيالل citronellal 3 % ، ت�شكل هذه املركبات ما بني 40 - 75 % من مكونات الزيت واإليها ترجع النكهة املميزة 
 ،eugenol  الأوجينول ،citronnellol شيرتونيلول� ،geraniol  جريانيول ،linalol  للنبات.فينولت اأحادية الرتبني اللينالول

.germacren ،caryophyllene ، b-ocimene ،geranylactetate، methyl citronellale ،caryophyllene oxide

 eugenol الأوجينول  جليكوزيد  ومثالها  الطيار  الزيت  يف  املوجودة  الفينولية  اأو  الكحولية  املركبات  جليكوزيدات 
.glucoside

 caffeic حم�ض القهوة ، )labiatic a.=( rosmaric acid :4،7 % اأهمها caffeic acid derivatives م�شتقات حم�ض القهوة
acid وغريها. 

.cynaroside، cosmosiin، rhamnocitrin، quercitrin : فالفونوئيدات منها
اأحما�ض ثالثية الرتبني triterpene acids منها: ursolic a. ، oleanolic acid وغريها.

للبكترييا  امل�شادة  النبات  فعالية  يف  الرتبينية  املركبات  مع  ت�شهم   %  4 الفينول(  )متعددة  كاتي�شية  تانينات 
والفريو�شات. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
اأف�شل العقاقري املهدئة للجملة الع�شبية وامل�شادة للت�شنج امل�شاحب للقلق  اأوراق امللي�شة وزيتها الطّيار من  ُتعد 

والأرق، كما يتمتع بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة. 
ُي�شتعمل  الزيت الطّيار يف عالج التهاب الأغ�شية املخاطية املبطنة للجهازين التنف�شي واله�شمي،  ويتمتع بخوا�ض 

م�شاد بكترييا وفريو�شات وديدان معوية. 
ُي�شتعمل مغلي اأوراق النبات �شعبيًا يف حالة ال�شعف العام، الربو املزمن، الوهن الع�شبي، ال�شغط املرتفع، طرد 

الغازات وا�شطرابات اله�شم ذات املن�شاأ الع�شبي، تنبيه اإفراز الع�شارة الها�شمة. ا�شطراب الدورة الن�شائية. 
ُي�شتعمل زيت امللي�شة مو�شعيًا على �شكل كمادات يف عالج الروماتيزم والآلم الع�شبية .

البيئة:
تنمو امللي�شة يف البيئات ن�شف اجلافة و اجلافة ذات احلرارة املعتدلة 20 - 25 مo فهي ح�ّشا�شة جدًا للربد. وهي من 
الأنواع املحبة لل�شوء اإذ اأن منوها يكون �شعيفًا وتنخف�ض ن�شبة املادة الفعالة فيها يف الأماكن الظليلة. يحتاج النبات 
لرطوبة معتدلة اإذ يوؤدي نق�شها اإىل �شعف النمو وا�شفرار الأوراق وت�شاقطها، يف حني يوؤدي ارتفاعها املرتافق مع 
درجة حرارة منخف�شة اإىل موت النبات. ينمو جيدًا يف الأرا�شي الغنية باملواد الع�شوية، وميكن زراعته يف خمتلف 

اأنواع الأرا�شي عدا املاحلة منها، كما يتحمل احلمو�شة pH حتى 4.5.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يكاثر النبات بالبذور التي تزرع يف امل�شتل يف بداية الربيع وتنبت بعد 20 - 25 يومًا عند درجة حرارة 10-12مo ثم 
تنقل ال�شتول اإىل الأر�ض الدائمة وتزرع. ميكن كذلك اإكثار النبات باخللفات التي تزرع يف اخلريف. ي�شتجيب النبات 

للت�شميد بالعنا�رش الأ�شا�شية.
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Mentha piperita L.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: النعناع الفلفلي، النعناع الب�شتاين.

Eng. Peppermint ، Fr. Menthe poivrée :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب معمر بو�شاطة اأراآد قوية. ال�شاق منت�شبة، 
لالأحمر  مييل  لونها  امل��ق��ط��ع،  مربعة  متفرعة، 
البنف�شجي، طولها نحو 70 �شم. الأوراق ب�شيطة، 
م�شننة  معالقية،  ال�شكل،  بي�شوية  متقابلة، 
احلافة، حتمل غددًا لطئة متتلئ بزيت عطري ذي 
رائحة مميزة، طولها 3 - 9 �شم وعر�شها 1 - 3  �شم. 

الأزهار زرقاء بنف�شجية، جتتمع يف �شيمات كثيفة الأزهار جتتمع بدورها يف �شنابل انتهائية. الكاأ�ض اأنبوبية تنتهي 
ب� 5 اأ�شنان. التويج قمعي، ينتهي ب� 4 ف�شو�ض مت�شاوية اأو �شبه مت�شاوية. الأ�شدية 4، �شبه مت�شاوية الطول، بارزة من 

الأنبوب ومتباعدة. 
ل يعطي النبات ثمارًا اإل ا�شتثنائيًا وهي عقيمة. يّعد النوع هجينًاً بني عدد من اأنواع النعناع. 
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هناك عدد من الأ�شناف التجارية نذكر منها: ال�شنف الأ�شمر اأو الأ�شود Mentha peperita var.vulgaris وال�شنف 
.Mentha peperita var.officinalis الأبي�ض

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي - �شيبريي، متو�شطي، وغرب اإيراين - توراين. وّطن يف الأمريكيتني، وزرع يف خمتلف اأنحاء العامل.

التاريخ والرتاث:
ينحدر ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة اليونانية Minthê، وهو ا�شم حورّية املاء يف اأ�شاطري اليونان الإغريق. ا�شم 
اأنواع  يعني فلفلي، وهو الذي يزرع وي�شتخدم تاباًل. ا�شتعمله ديو�شقوريد�ض وغريه للدللة على   peperita النوع 
كثرية من النعنع وقد كتب ويالفريد �شرتابو يف القرن الثاين ع�رش: "اإذا ا�شتطاع الإن�شان اأن ي�شّمي جميع خ�شائ�ض 

النعناع، فال بّد واأنه يعرف عدد الأ�شماك التي ت�شبح يف املحيط الهندي". 
اجلزء امل�صتعمل : 

النبات املزهر والزيت امل�شتخرج منه .
املكونات الكيميائية :

 ،% 5 - 3  menthyl acetate 15- 20 %، خالت املانتيل menthone  35-45 %، املنتون menthol زيت طّيار اأهم مركباته املنتول
نيومنتول neomenthol 2،5- 3،5 %، بوجليون pulegone، األفا وبيتا بينني alpha - beta pinene وغريها من املركبات.

 .rosmaric acid م�شتقات حم�ض القهوة منها
فالفونوئيدات: جليكوزيدات الأبيجينني apigenine، ديو�شمتني diosmetin، وغريها.

.xanthomicrol، gardenine D :فالفونات
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :  

يتمتع الزيت الطّيار بخوا�ض حاّل ت�شنج، م�شاد بكترييا وفريو�شات، وي�شتخدم خلوا�شه املهدئة، ويف عالج اأمرا�ض 
الكبد واملرارة وا�شطرابات اله�شم والت�شنجات التي ت�شيب املجاري اله�شمية العلوية وجماري ال�شفراء وعالج 

القولون املتهيج. 
واجلهاز  الق�شبات  والتهاب  والبلعوم،  الفم  يف  املخاطية  الأغ�شية  التهابات  عالج  يف  ي�شتخدم  ميكروبات،  م�شاد 

التنف�شي. يتمتع الزيت الطّيار مو�شعّيًا بتاأثري مرّبد على اجللد .
حماذير ال�صتخدام :

ليو�شف النعناع الفلفلي يف حالت ح�شى املرارة والكلى، ل يو�شف يف حالت ان�شداد قنوات ال�شفراء وحالت 
التهاب املرارة، قد ي�ّشبب املغ�ض للم�شابني بح�شى املرارة نظرًا لتاأثريه املدر لل�شفراء. ل ي�شتعمل الزيت الطيار 

على وجوه الر�شع والأطفال وخ�شو�شًا قرب الأنف والفم .
البيئة:

يجود النعناع يف جميع الأرا�شي عالية اخل�شوبة وجيدة ال�رشف والتهوية وُيف�ّشل الأرا�شي الرملية، كما يتحمل 
.5.2 pH حمو�شة الرتبة حتى

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يكاثر النعناع خ�رشيًا بوا�شطة ال�شوق الزاحفة والريزومات بحيث جتزاأ باأطوال من 5 - 8 �شم ويحمل كل جزء 
املاء على م�شافة  ال�شتالت بوجود  الأ�شمدة الع�شوية واملعدنية وحُترث الأر�ض مرتني ثم تزرع  عقدتني. ُت�شاف 

20 - 25 �شم.
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Mentha pulegium L.
  

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: نعناع بري، نعناع بوليو، فوتنج بري.

 Eng. Pennyroyal، Fr. Menthe pouilot :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
عطرية  رائحته  لطئة،  غ��ددًا  يحمل  معمر،  ع�شب 
قوية، طوله 20 - 50  �شم، موبر بدرجات متفاوتة. 
ال�شوق م�شتلقية اأو �شاعدة، اأرجوانية اللون غالبًا. 
اإىل  - م�شتطيلة  بي�شوية  املعالق،  الأوراق ق�شرية 
الأوراق  وخفي،  دقيق  ب�شكل  م�شننة  اإهليلجية، 
الزهرية ت�شبه يف ال�شكل الأوراق ال�شاقية وتتجاوز 
عادة الدوارات الزهرية. الأزهار خنثوية، جتتمع 
�شبه  متباعدة  دوارات  ت�شكل  �شيمية،  ن��ورات  يف 



املركــز العربي - اأك�ســــــاد366                                            

زغبة، فوهتها موبرة،  اأنبوبية، حم��ّززة،  3 مم،  نحو  الكاأ�ض طولها  غائبة.  القنابات  �شم،   1.5 -  1 كروية، قطرها 
اأ�شنانها 5 �شبه مت�شاوية. التويج قمعي، ينتهي باأربعة ف�شو�ض �شبه مت�شاوية، اأرجواين وردي اأو بنف�شجي باهت. 
املذكر 4 اأ�شدية �شبه مت�شاوية يف الطول، بارزة من التويج ومتباعدة. الثمرة موؤلفة من 4 جويزات، بي�شوية، مل�شاء 

اأو حتمل ثاآليل ناعمة. 
الإزهار من حزيران/يونيو اإىل اأيلول/�شبتمرب .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي - �شيبريي، متو�شطي، وغرب اإيراين -  توراين. زرع يف خمتلف اأنحاء العامل.

التاريخ والرتاث: ذكر يف النوع ال�شابق. 
اجلزء امل�صتعمل : 

القمم املزهرة، الزيت الطّيار امل�شتخرج من النبات الّغ�ض.
املكونات الكيميائية : 

زيت طيار 1 - 2 %  اأهم مركباته  بوليجون  pulegone 60 - 90 %، منتون methone 10 - 20 % ، اإيزو منتون  2 - 10 % ، 
 .limonene  ليمونني  ،neoisomenthylacetate   نيواأيزوميثايل اأ�شيتيت ، piperitone بيربتون

 .rosmaric acid مركبات عف�شية منها حم�ض الروزماريك
مركبات فالفونية  منها: دايوزمني diosmin، هي�شبرييدين hesperidin، بالإ�شافة اإىل بع�ض املركبات املّرة.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
زيت  ي�شتعمل  واحل�رشات.  للميكروبات  م�شاد   بخوا�ض  البوليجون  مركب  من  يحويه  ميا  الطّيار  الزيت  يتمتع 

النعناع مو�شعيًا كمطهر جلدي.
ي�شتعمل �شعبيًا يف عالج ا�شطراب اله�شم )يّنبه اإفراز الع�شارة الها�شمة(، ي�شتخدم اأحيانًا لعالج الديدان املعوية 

وانقطاع الطمث من خالل تنبيه الع�شالت الرحمية بقوة وح�ّشها على احلي�ض. 
حماذير ال�صتعمال:

منع  وقد  التنف�شي،  اجلهاز  انهيار  ب�شبب  املوت  ثم  وغيبوبًة  الدم  �شغط  وارتفاع  اإقياًء  الزائدة  جرعاته  ُت�شبب 
ا�شتخدامه يف كثري من الدول.

ينبغي احلذر ال�شديد من ا�شتعمال الزيت داخليًا نظرًا ل�شمّيته العالية وخا�شًة للكبد ب�شبب احتوائه على مركب 
البوليجون. يجب عدم ا�شتعماله من قبل احلوامل لأنه ي�شّبب الإجها�ض. 

البيئة:
يعي�ض النبات على الرتب الرطبة ويتاأثر باجلفاف ب�شدة، ُيف�ّشل الرتب املائلة للحمو�شة ب�شكل طفيف. تزيد اإنتاجيته 

من الزيت العطري يف املواقع امل�شم�شة وميكنه حتمل املواقع الظليلة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع يف الربيع يف امل�شتل اأو يف البيت الزجاجي، يحدث الإنبات ب�رشعة. تنقل البادرات 
اإىل اأوعية عند بلوغها طوًل منا�شبًا، ثم تنقل اإىل الأر�ض الدائمة يف ال�شيف. ل تت�شابه النباتات الناجتة عن البذور 
مع النباتات الأم بن�شبة الزيت العطري، لذلك يف�شل اإكثاره بالتق�شيم الذي ميكن اإجراوؤه ب�شهولة يف اأي وقت من 

ال�شنة، ويف�ّشل يف الربيع اأو اخلريف.
ينبت اأي جزء من اجلذر متحوًل اإىل نبات جديد، لذلك ين�شح بتق�شيم اجلذور اإىل اأجزاء ل يتجاوز طولها 3 �شم، 
وو�شعها يف ظروف ظل يف بيت زجاجي لتنمو ب�رشعة، ومن ثم تنقل اإىل الأر�ض الدائمة يف ال�شيف. يقطع الع�شب 

قبل فرتة الإزهار مبا�رشًة وذلك على ارتفاع 8 - 10 �شم فوق �شطح الرتبة ويجفف يف الظّل.
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Micromeria nervosa (Desf.) Benth.
Satureja nervosa Desf.

Lamiaceae  الف�صيلة:  ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة : الّزوفا، ع�شبة ال�شاي. 

Eng. Micromerie  ، Fr. Micromerie الأ�صماء الأجنبية: 

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر، يتفرع من القاعدة، طوله 15 - 40 �شم، قليل الزغب با�شتثناء اجلزء 
العلوي الذي يك�شوه اأوبار منب�شطة. ال�شوق �شلبة، �شاعدة، ب�شيطة )مفردة( 
متخ�شب.  �شبه  جذمور  من  تولد  البنف�شجي،  اإىل  مييل  لونها  التفرع،  قليلة  اأو 
الأ�شفل،  نحو  قلياًل  حوافها  تلتف  لطئة،  �شبه  اإىل  املعالق  ق�شرية  الأوراق 
ال�شكل،  بي�شوية  القاعدة،  قلبية  �شبه  ال�شفلي،  الوجه  على  ب��ارزة  الأع�شاب 
�شبه حادة القمة. الأوراق الزهرية ت�شاوي الأزهار يف الطول اأو تفوقها قلياًل. 
النورة الأولية �شيمية، �شمراخية، يك�شوها اأوبار غزيرة قا�شية، عديدة الأزهار، 
جتتمع يف نورات ثانوية ت�شبه ال�شنبلة الق�شرية، وتكون الدوارات ال�شفلية منها 
�شمراخ  ذات  الأزه��ار  ال�شكل.  خمرزية  القنابات  مرتا�شة.  والعلوية  متباعدة 
يك�شوها  3 مم،  للبنف�شجي، طولها نحو  اأنبوبية، حمززة، متيل  الكاأ�ض  ق�شري، 
التويج  الأنبوب،  اأق�رش من  منب�شطة، طولها   - الأ�شنان منت�شبة  اأوبار طويلة، 
بنف�شجي، طوله نحو 5 مم، موبر قلياًل، اأنبوب التويج �شبه مت�شمن يف الكاأ�ض. 
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الثمرة موؤلفة من 4 جويزات �شغرية بي�شوية ال�شكل. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اأيار/مايو.

 Micromeria myrtifolia ، M. fruticosa الأخ���رى:  اأنواعها  من 
وتنت�رش يف دول �رشق املتو�شط.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: �رشق متو�شطي.
التاريخ والرتاث:

�رشقي  يف  ال�ّشعال  لعالج  طويل  زم��ن  منذ  ال��ّزوف��ا  ا�شُتعملت 
ي�شتعمل  اإذ  املنطقة  تلك  يف  بيت  منها  ليخلو  ويكاد  املتو�شط، 
اأيام  يف  وعالجي  وقائي  ب�شكل  �شاخن  ك�رشاب  النبات  مغلي 
واو�شى  اجلنب  ذات  ملعاجلة  الزوفا  ابقراط  و�شف  ال�شتاء. 
الربو والنزلة.  الزراعي حلالت  ال�شذاب  بها د�شقوريد�ض مع 
ذكرها الأنطاكي "ل يعدل الزوفا �شيء يف اأمرا�ض ال�شدر والرئة 
والربو وال�شعال وع�رش النف�ض خ�شو�شًا اإذا خلط معها التني 

وال�شذاب والع�شل.."، كما ذكرها ابن �شينا وابن البيطار.
اجلزء امل�صتعمل : النبات املزهر. 

املكونات الكيميائية: 
الّزوفا على زيت طّيار تختلف ن�شبه ومكوناته  اأنواع  حتتوي 

الرئي�شية تبعاً لختالف الأنواع، يف النوع M.  myrtifolia ت�شل ن�شبة الزيت  اإىل 0.5 %، اأهم مركباته بيتا كاريوفيللني
 . %81 pulegone  واأهم مركباته بوليجون M. fruticosa 44%،  بينما ت�شل ن�شبة الزيت اإىل 4 % يف النوع β-caryophyllen

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
عالج  يف  امل�شتعملة  امل�شتح�رشات  تركيب  يف  وتدخل  لاللتهاب،  وم�شادة  مق�شعة  بتاأثريات  الزوفا  اأن��واع  تتمتع 
اأن لها فّعالية ها�شمة ومدّرة للبول، طاردة لالأرياح ومدرة للطمث وم�شاعدة على  اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي، كما 

التئام اجلروح. كما لوحظت فعالية الزيت الطّيار امل�شادة للبكترييا والفطريات. 
كما   ، اله�شمي  اجلهاز  واأمرا�ض  والربو  ال�شعال  عالج  يف  �شاي طبي  �شكل  على  �شعبيًا،  الزوفا  اأن��واع  ت�شتخدم 

ي�شتخدم مغليها اأو زيتها مو�شعيًا يف عالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية. 
حماذير ال�صتعمال :

ي�ّشبب وجود البوليجون يف الزيت الطّيار اإجها�شًا للحوامل، لذلك ل يعطى يف حالت احلمل. 
البيئة:

تنمو اأنواع الزوفا برّيًا يف الأرا�شي ال�شخرية الفقرية واملتدهورة على �شفوح اجلبال واملاكي، وتنجح زراعتها يف 
البيئات �شبه الرطبة ون�شف اجلافة، ذات احلرارة املعتدلة، كما جتود زراعته ب�شكل كبري يف الأرا�شي اخل�شبة.

ال�صتزراع والإنتاجية:
تزرع البذور يف اخلريف نرثًا يف م�شاكب على نطاق �شيق. يحتاج الهكتار 4 - 5 كغ من البذور. ت�شاف الأ�شمدة 
املعدنية الأ�شا�شية يف اخلريف قبل الزراعة، وت�شاف كمية اأخرى من الآزوت بعد احل�ض. حت�ض النباتات يف مرحلة 

الإزهار بق�ض �شوقها على ارتفاع 10-15�شم.
تقدر كمية الإنتاج من الع�شب الأخ�رش يف ال�شنة الأوىل 2 - 2.3 طن/ه� وي�شل يف ال�شنوات التالية حتى 8 - 9 طن/ه�. 

ت�شتمر النباتات يف الأر�ض 5 - 6 �شنوات.

 Micromeria myrtifolia
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Origanum syriacum L. 
 Majorana syriaca (L.) Rafin., O. maru L.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة : مردكو�ض، بردقو�ض، زعرت اخلليلي، زوبع، حبق ال�شيوخ، َمروز.

Eng. Syrian marjoran، Fr. Marjolaine de la Syrie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
وبر  يك�شوها  �شم،   50  -  30 طولها  �شغرية،  جنبة 
اأوب����ار غ��دي��ة لطئة.  اإىل  اإ���ش��اف��ة  - رم���ادي  ���ش��ويف 
عنقودي.  ب�شكل  تتفرع  �شلبة،  منت�شبة،  ال�شوق 
تامة  لطئة،  اإىل  املعالق  ق�شرية  ب�شيطة،  الأوراق 
احلافة، بي�شوية ال�شكل، كليلة القمة، ثخينة قلياًل، 
ي��راف��ق الأزه���ار  ب���ارزة.  اأع�����ش��اب ال��وج��ه ال�شفلي 
اأوراق لها �شكل بي�شوي مقلوب اإىل مدّور، مرتاكبة، 
طولها م�شاو لطول الكاأ�ض. النورة �شيمية، ق�شرية 
�شكلها  يف  م�شتطيلة  �شنبلة  يف  جتتمع  ال�شماريخ، 
العام. الكاأ�ض طولها 2 - 2.5 مم، تلتحم �شبالتها يف 
ين�شطر من اجلهة  اأن  يلبث  ل  ج��دًا  اأنبوب  ق�شري 
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طوله  اأبي�ض،  التويج  م�شننة.  �شفيحة  لي�شكل  اخلارجية 
نحو 4 مم، ثنائي ال�شفة، يربز الأنبوب من الكاأ�ض. الأ�شدية 
4، بارزة، تتباعد من القاعدة. املبي�ض ثنائي الكرابل، ي�شم 
4 بوي�شات. الثمرة موؤلفة من 4 جويزات، مل�شاء، طولها 

نحو 1 مم. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  اأيلول/�شبتمرب .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املحجرة.  التالل  املاكي وعلى  املتو�شط �شمن  دول �رشق 
ينت�رش برّيًا يف جنوبي تركيا ويف �شورية ولبنان وفل�شطني 

ونادرًا يف م�رش، ُيزرع يف العديد من دول العامل.
التاريخ والرتاث:

 origanon و origanos ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية
وهما ا�شمان منحدران من oros اأي جبل وganos اأي ملعان 
اأو تاألق للدللة على اأنه نبات جميل يج�شد جمال اجلبال. 

ال�شم الوا�شف للنوع syriacum يعني �شورّي. 
اجلزء امل�صتعمل : 

النبات  م��ن  امل�شتخرج  ال��ط��ّي��ار  ال��زي��ت  امل��زه��ر،  ال��ن��ب��ات 
املزهر.

املكونات الكيميائية : 
 .% 16  thymol 44%، تيمول carvacrol زيت طيار 2 % ذو طبيعة فينولية كارفاكرول

 .%4 g-terpinene 30 %، غاما تربينني p-cymene بارا�شيمني :monoterpeneneمركبات اأحادية  الرتبني
اأحما�ض فينولية منها   ،% 8 تانينات  اإىل  اإ�شافة   .%2  b-caryophyllene بيتا كاريوفيلني  مركبات �شي�شكوتربينية: 

  .quercetin حم�ض اأكليل اجلبل، فالفونوئيدات منها الكوير�شيتني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

يتمتع زيت الربدقو�ض الطيار )مركبات فينولية( بخوا�ض م�شاد بكتريي وفطري وفريو�شي. 
يتمتع م�شتخل�ض نبات الربدقو�ض مبا يحويه من مركبات فينولية وفالفونوئيدات بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة ومنبهة 
جلهاز املناعة. ي�شتعمل مغلي الأجزاء الهوائية �شعبيًا خلوا�شه املق�ّشعة والطاردة للغازات والها�شمة وامل�شادة 
والتهابات  الت�شنجي  )ال�شعال  والتنف�شي  اله�شمي  للجهازين  املخاطية  الأغ�شية  التهاب  ولعالج  املعدي،  للت�شنج 
الق�شبات والتهاب اجليوب الأنفية واحلنجرة(، التهابات اجلهاز البويل. ي�شتعمل الزيت الطيار مو�شعياً يف عالج 

اللتهابات اجللدية واجلروح واحلروق والتهاب املفا�شل والآلم الروماتزمية.
ال�صتعمالت الغذائية :

 يلقى الزعرت اخلليلي طلبًا كبريًا يف دول �رشق البحر املتو�شط، حيث يحر�ض ال�شكان على تاأمني حاجتهم منه جمعًا 
اأو �رشاًء لأغرا�ض غذائية وطبية. ُتّعد اأوراق الزعرت تاباًل مك�شبًا للطعم والنكهة، وتدخل يف اإعداد الكثري من الأطعمة 

واملعجنات واحللويات، ُتّعد الأوراق العن�رش الرئي�شي يف خلطة الزعرت امل�شهورة  يف بالد ال�شام كافة.
ا�صتعمالت اأخرى :

بيّنت البحوث فّعالية زيت الربدقو�ض الطّيار كبديل عن املبيدات الكيميائية  امل�شتعملة يف ال�شيطرة على تكاثر الديدان 

Origanum vulgare
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الثعبانية )النيماتودا - Nematodes(، حيث تّبني اأن للمركبات carvacrol، thymol، linalool املوجودة يف الزيت الطّيار 
varroa تاأثريًا وا�شحًا يف منع فق�ض بي�ض الديدان الثعبانية، وبّينت التجارب فعالية الزيت يف عالج مر�ض الفروا

الذي ي�شيب النحل املنتج للع�شل. 
البيئة:

ينمو املردقو�ض على ال�شفوح اجلبلية يف البيئات �شبه الرطبة ون�شف اجلافة، يعّد من نباتات النهار الطويل ويتطلب 
درجة حرارة عالية خالل فرتة منّوه يف ف�شل ال�شيف، يتحّمل انخفا�ض درجات احلرارة يف ف�شل ال�شتاء، ل يتحمل 
ال�شقيع لفرتة طويلة. جتود زراعته يف معظم الأرا�شي، ويف�ّشل الأرا�شي ال�شفراء، معتدلة احلمو�شة، والكل�شية، 

ويتحمل اجلفاف.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاَثر بالبذور. تزرع البذور يف م�شاتل خا�شة مبعدل 100 - 150غ للح�شول على �شتول تكفي لزراعة هكتار واحد، 
ثم تنقل البادرات اإىل الأر�ض الدائمة عندما ت�شل ملرحلة الورقة احلقيقية الرابعة اأو اخلام�شة يف بداية الربيع. ميكن 
كذلك اإكثاره خ�رشّيًا بتجزئة النبات الأم وزراعته يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة. يتم بعد ذلك اإجراء عمليات اخلدمة 
اإزالة  املختلفة، يتم ت�شجيع النبات على التفّرع يف ال�شنة الأوىل ومنعه من الو�شول اإىل مرحلة الإزهار عن طريق 

الرباعم الزهرية قبل ظهورها. 
ُيعطي الهكتار يف احل�شة الأوىل 1 - 1.25  طنًا من الورق املجفف ويعطي هذا 20 - 25 كغ زيتًا عطرّيًا، يعطي الطن من 

الع�شب الأخ�رش حوايل 1 - 1.25 كغ من الزيت العطري.

ومن الأنواع الأخرى نذكر:

Origanum vulgare  L.
نوع م�شابه للزعرت اخلليلي ينت�رش يف بع�ض دول حو�ض املتو�شط )فرن�شا، اإيطايا، ا�شبانيا(.

يحتوي النبات على زيت طيار غني باملركبات الفينولية  كارفاكرول carvacrol 64% ، تيمول thymol 4%، مواد تانينية 
وحم�ض الروزمارينيك ومواد راتنجية  وفالفونيدات .

اجلزء امل�صتخدم : 
النبات املزهر، الزيت امل�شتخرج منه .

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
م�شابهة ل�شتخدامات الربدقو�ض ال�شوري .

Origanum floribundum L.
الفينولية  باملركبات  غنيًا  طيارًا  زيتًا  املزهر  النبات  يحوي  اجلزائر،  يف  وخا�شة  العربي  املغرب  بالد  يف  ينت�رش 
امل�شادة  والها�شمة،  والأمعاء  للمعدة  املطهرة  للبكترييا،  لل�شهية،امل�شادة  الفاحتة  )تيمول(، وي�شتعمل خلوا�شه 

للت�شنج خا�شة ال�شعال، واملطّهرة للجهاز التنف�شي .
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Phlomis syriaca Boiss. 
P. nissolii L. var. leptorrhacos Boiss.

  Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: اللهيب ال�شوري، لهيب ني�شويل.
 Eng. Lampwick ،  Fr. Phlomis :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
جنبة �شغرية، طولها 50 - 70 �شم، م�شفرة اللون، يك�شوها اأوبار ق�شرية لّبادية واأوبار جنمية، ت�شبح فيما بعد �شبه 
جرداء. ال�شوق منت�شبة، نحيلة، ب�شيطة اأو متفرعة يف اجلزء العلوي على �شكل هرمي. الأوراق معالقية، غري مق�شمة، 
ثخينة؛ ال�شاقية م�شتطيلة اإىل رحمية، مقطوطة القاعدة، اأبعادها x 4 - 1.5 2.5 - 10 �شم، حافتها عرفية اإىل حد ما، اأما 
الأوراق الزهرية فلها طول الدوارات اأو تفوقها طوًل. جتتمع الأزهار يف دوارات قليلة العدد ومتباعدة، ت�شم كل منها 
4 - 6 اأزهار لطئة اأو �شبه لطئة. القنابات قليلة العدد، خمرزية ال�شكل، اأق�رش من الكاأ�ض، طولها 4 - 6 مم. الكاأ�ض 

باأ�شلة  غالبًا  تنتهي  القمة،  بي�شوية، حادة  الأ�شنان  بارزة،  اأ�شالعًا  اأنبوبية حتمل  - 15 مم،   12 �شبالت، طولها   5
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الأ�شنان  قلياًل من  اأطول  ال�شفليان  وال�شّنان  ق�شرية، 
طول  �شعفا  طوله  اأ�شفر،  بتالت،   5 التويج  العليا. 
العليا  ال�شفة  الكاأ�ض،  يف  مت�شمن  الأن��ب��وب  الكاأ�ض، 
ن�شف  ي�شبه  ما  وت�شكل  ال�شفلى،  ال�شفة  من  اأق�رش 
القوة،  ثنائي  املذكر  الأعلى.  يك�شوها زغب يف  دائ��رة، 
اخليوط ل حتوي لواحق. املاأنث ثنائي الكرابل، ثنائي 
حجريات،  اأرب��ع  اإىل  ك��اذب  حاجز  يق�شمه  احلجريات 
تت�شمن كل منها بوي�شة واحدة. الثمرة اأكينة بي�شوية 

اإىل ثالثية الأ�شالع، مل�شاء اأو �شبه مل�شاء. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
الأمانو�ض  )جبال  متو�شطي  و�رشقي  توراين  اإيراين- 

و�شورية ولبنان(.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة اليونانية phlox وتعني 
لهيب اأو �شعلة، اإ�شارًة اإىل اأّن الأوراق كانت ت�شتخدم 
للنوع  الوا�شف  ال�ش�������م  لل�رشاج.  فتيلًة  املا�شي  يف 

syriaca ي�شري اإىل انت�شاره يف �شورية.

اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية.
املكونات الكيميائية:  

حتتوي الأجزاء الهوائية على عدة جليكوزيدات فالفونية منها: 
 .luteolin، acetoside، lamiide ، samioside ،naringenin

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:  
ت�شري البحوث اىل خوا�ض مركب acetoside  امل�شادة لالأك�شدة والأورام والتعفن والتقيح، كما ت�شري اإىل متتع مركب 

samioside بخوا�ض م�شادة للبكترييا، ومتتع مركب naringenin بخوا�ض م�شادة للقرحة. 

تدخل اأزهار اللهيب ال�شوري �شمن تركيب بع�ض اخللطات الع�شبية التي تباع عند العطارين يف اأ�شواق العطارة يف 
�شورية.
البيئة:

1500م، كما  ينمو يف املناطق ن�شف اجلافة على اله�شاب واملنحدرات اجلبلية امل�شم�شة واملحجرة  وحتى ارتفاع 
ينمو يف احلقول واملراعي.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يكاثر بالبذور وبالتق�شيم. النبات ب�شكل عام غري م�شتزرع.
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Prunella vulgaris L.
 

 Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: ح�شي�شة اجلراح ، �شافية اجلراح، ع�شبة اجلراح البنف�شجية، بقلة الأوجاع.

 Eng. Self-Heal، Fr. Brunelle commune :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

ع�شب معمر، اأجرد. ال�شوق �شاعدة، قليلة الرتفاع )نادرًا ما 
يتجاوز طولها 15 - 20 �شم(، متفرعة من القاعدة، اأرجوانية - 
حمراء. الأوراق معالقية )طول املعالق 7 - 25  مم(، رحمية اإىل 
بي�شوية، تامة اأو قليلة الت�شنن، كليلة القمة، مقطوطة اأو وتدية 
القاعدة، اأبعاد الن�شل 1.5 - 6×0.6 - 2.5 �شم، جرداء اإىل قليلة 

الأوبار، الأوراق ال�شاقية متباعدة.
النورة �شنبلة، كثيفة، بي�شوية اأو م�شتطيلة، طولها 2 - 4 �شم، 
قناباتها عري�شة، غ�شائية، مهدبة، مدورة، ت�شبح قمتها موؤنفة 
م�شغوطة  ال�شفة،  ثنائية  �شم،   1 نحو  الكاأ�ض  فجائي.  ب�شكل 
ق�شرية   ،3 العليا  ال�شفة  اأ�شنان  الثمار،  ت�شكل  اأثناء  ومغلقة 
رحمية.   ،2 ال�شفلى  ال�شفة  واأ�شنان  اأ�شلية،  مقطوطة،  ج��دًا، 
التويج ثنائي ال�شفة، بنف�شجي، طوله 10 - 15 مم، الأنبوب بارز 
ب�شكل طفيف، ال�شفة العليا لها �شكل اخلوذة، وال�شفة ال�شفلى 
تنتهي  اخليوط  متوازية،  القوة،  ثنائية   ،4 الأ�شدية  متدلية. 

باأ�شلة م�شتقيمة. القلم ثنائي الف�ض. الثمرة 4 جويزات، م�شتطيلة، مل�شاء، طولها من 1 - 2 مم. 
الإزهار من حزيران/يونيو اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شبه عاملي، ينت�رش يف اأوروبا واملناطق املعتدلة

التاريخ والرتاث:
عرف النبات كع�شب طبي وماأكول منذ زمن طويل، وكان يقال يف اأوروبا: اإن هذا الع�شب مقّد�ض اأر�شله اهلل ل�شفاء 

جميع اأع�شاء الإن�شان واحليوان، كما كان يزرع يف احلدائق املنزلية لعتقادهم باأن ذلك "يطرد ال�شيطان". 
ا�شتهر يف املا�شي خل�شائ�شه يف التئام اجلروح واإيقاف النزف، اأزهاره ال�شنبلية كثريًا ماا�شتخدمت يف عالج  التهاب 

الفم واحللق لالعتقاد باأن النباتات ت�شفي الأع�شاء التي ت�شبهها.  
اجلزء امل�صتعمل : 

النبات املزهر )الأوراق طعمها ّمر وقاب�ض(.
املكونات الكيميائية : 

.triterpene saponins تانينات. �شابونيات ثالثية الرتبني .hyperoside ،rutin :فالفونوئيدات ، bitter principles  مركبات ّمرة
روزمارينيك   حم�ض   ،oleanolic a. اأوليانوليك  حم�ض   ،ursolic acid اليور�شيليك  حم�ض  الرتبني:  ثالثية  اأحما�ض 
.rosmarinic a جليكوزيدات �شتريولية  sterol glucosides، زيت طّيار، �شكاكر. فيتامينات A، B1، C، K واأمالح معدنية 

.K، ca، cu، mg
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمّتع النبات بخوا�ض م�شادة  للبكترييا والفريو�شات، وقد اأو�شحت درا�شة علمية ن�رشتها اجلمعية الأمريكية 
الإ�شابات  من  الأخ��رى  الأن��واع  وعالج  الإي��دز،  فريو�ض  عمل  لتثبيط  مفيدة  النبات  �شبغة  اأن  امليكروبات  لعلوم 

 .genital herpes  الفريو�شية، مثل فريو�ض الهرب�ض التنا�شلي
يتمّتع النبات بتاأثري قاب�ض يّحد من النزيف الداخلي يف املعدة والأمعاء، كما يّحد من الإ�شهال.

ي�شتعمل النبات ل�شفاته القاب�شة مو�شعيًا كمطهر وموقف للنزف، وت�شتعمل م�شتخل�شاته على �شكل غراغر اأو 
كرميات وكمادات يف عالج التقرحات املزمنة وجروح الفم واللثة واحللق واحلروق وعالج الدمامل وقرحة الفرا�ض 

والبوا�شري والتهابات اجللد الفريو�شية .
ا�صتعمالت اأخرى:

توؤكل اأوراق النبات طازجة اأو مطبوخة، �شمن حمتويات ال�شلطة اأو احل�شاء وي�شنع من اأوراقه اجلافة اأو الطازجة 
�شاي منع�ض، مقو للج�شم، ها�شم ين�شط عمل الكبد وينقيه من ال�شموم. 

البيئة:
ينمو النبات يف الأرا�شي املهملة واملروج وعلى اأطراف الغابات. ُيف�ّشل الرتب القاعدية واملعتدلة. ُيزرع يف ترب رطبة 

يف اأماكن م�شم�شة اأو مظللة جزئّيًا. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يكاثر بالبذور. تنرث البذور يف الربيع يف امل�شتل اأو يف ظروف بيت زجاجي وعندما ت�شل البادرات حلجم منا�شب 
تنقل اإىل اأكيا�ض اأو اأوعية مبعدل بادرة يف كل وعاء، وتنقل اإىل الأر�ض الدائمة يف بداية ال�شيف. وقد تنرث البذور يف 
الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا توفرت كمية كافية منها. ُيكاثر النبات بالتق�شيم يف ف�شل الربيع اأو اخلريف. ُتزرع 
النباتات املق�شمة يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت كبرية مبا فيه الكفاية، اأو ترتك يف امل�شتل لبع�ض الوقت اإذا 
كانت �شغرية. يزهر النبات يف اأوقات خمتلفة ح�شب املناخ وظروف اأخرى غالبًا يف ال�شيف. ميكن للنبات اأن ي�شبح 

ع�شبًا �شارًا ي�شعب التخل�ض منه يف بع�ض الأحيان.
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Rosmarinus officinalis L.
 

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: اإكليل اجلبل، ح�شالبان، روزماري.

 Eng. Rosemary، Fr. Rosmarin :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة معمرة، دائمة اخل�رشة، متخ�شبة، قوية النمو، كثرية التفرع، طولها  50 - 150  �شم. الأوراق عطرية، خطية، 
لطئة، حافتها تامة، تلتف نحو الأ�شفل، جلدية القوام، خ�رشاء قامتة على الوجه العلوي، وخ�رشاء باهتة على 
الوجه ال�شفلي، الع�شب الرئي�ض بارز على الوجه ال�شفلي وغائر على الوجه العلوي، طولها 2 - 3 �شم، وعر�شها 
3 - 4 مم. الأوراق الفتية زغبة الوجه العلوي، بينما امل�شنة جرداء. الأزهار �شبه لطئة، زرقاء اأو بنف�شجية نادرًا 

5 �شبالت ملتحمة، ثنائية ال�شفة، زغبة. التويج ثنائي ال�شفة،  بي�شاء، جتتمع يف نورات عنقودية ق�شرية. الكاأ�ض 
وتختزل  التويج،  من  بارزتني  �شداتني  من  موؤلف  املذكر  جزاأين.  اإىل  بعمق  مق�شمة  ن�شبيًا،  كبرية  ال�شفلى  ال�شفة 

ال�شداتان الأخريان اإىل ُكاّلب. الثمرة رباعية الأكينات، �شمراء اللون. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اأيلول/�شبتمرب. 
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وجود  تبنّي  وقد  كبريًا،  تباينًا  النوع  يبدي 
العديد من الأ�شناف والطرز الكيميائية. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ع��ل��ى حو�ض  امل��ط��ل��ة  اإف��ري��ق��ي��ا  ���ش��م��ايل  دول 
انت�رشت  اأوروب���ا.  جنوبي  ودول  املتو�شط 

زراعته يف دول �رشقي حو�ض املتو�شط.
التاريخ والرتاث: 

الالتيني  ال�شم  هو  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
القدمي لهذا النبات وهو من كلمة ros القريبة 
باليونانية   rhous و  بالالتينية   rhus م��ن 
اأي  ومعناها �شماق وmarinus  تعني بحرّي 
البحر  �شّماق  هو  ل�شمه  احل��ريف  املعنى  اأن 
ولي�ض ندى البحر كما يرد يف بع�ض املراجع. 
د�ش�����توري  يعني   officinalis النوع  ا�ش���������م 
لالأذكياء  كتاج  الإغ��ري��ق  ا�شتعمله  )طبي( 
لطرد  واأغ�شانه  والأتراح،  الأفراح  واأكاليل 
العادات  م��ن  وكثري  والكوابي�ض  الأ���ش��ب��اح 
لتن�شيط  اإ�شافًة ل�شتعماله كدواء  ال�شعبية، 
النبات  ُيعد  كما  ال��ذاك��رة،  وتقوية  ال��دم��اغ 
اأول من زرع��ه يف  اأن  وُيذكر  للذكرى.  رم��زًا 

انكلرتا زوجة امللك ادوارد الثالث وذلك يف القرن الرابع ع�رش. 
اجلزء امل�صتعمل: 

القمم املزهرة، الأوراق املجففة، وجتمع بعد فرتة الإزهار )رائحتها عطرية، طعمها كافوري لذع ومّر(، الزيت 
امل�شتخرج من الأوراق.

املكونات الكيميائية  : 
.rosmarinic acid اأهمها حم�ض اأكليل اجلبل caffeic acid derivatives م�شتقات حم�ض القهوة

املّر،  الطعم  عن  )picrosalvin(امل�شوؤول   carnosolic acid الكارنو�شول  حم�ض  اأهمها:  الرتبني  ثنائية  ّمرة  مركبات 
.rosmariquinone ،rosmaridiphenol ،rosmadial ،isorosmanol اإيزورو�شمانول

 homoplantiginin،hesperidin ،diosmin ،cirsimarin :فالفونوئيدات منها
 % 2،5 -1 volatile oil واأ�شرتاتها. زيت طيار ursolic a.  ،oleanolic acid اأهمها:   triterpenes مركبات ثالثية الرتبني 
تختلف مكوناته تبعًا لل�شاللة،اأهم مركباته الأوك�شيد الرتبيني ال�شينيول eucalyptol=( 1،8-cineole( 20-50 %، األفا 
 bornyl البورنيل اأ�شيتات ،borneol البورنيول ،camphene 15- 25 %، الكامفور 10 - 25 %، الكامفن a-pinene بينني
acetate، بيتا كاريوفيلني b - caryophyllene، ليمونني limonene، بارا - �شيمني p-cymene، مري�شني  myrcene، لينالول  

.verbenone فريبينون ،  terpineol تريبينول ،linalool

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
 rosmarinic acid يتمتع اإكليل اجلبل بخوا�ض واقية للكبد، حاّلة لت�شنج الطرق املرارية الوراثية، م�شادة لالأك�شدة

يّحد من الطفرات ويثبط منو الأورام.
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ي�شتعمل النبات يف عالج م�شاكل �شغط الدم، وفقدان ال�شهية، وا�شطرابات اله�شم )حاّل ت�شّنج، ي�شاعد على ارتخاء 
الع�شالت املل�شاء املبطنة للقناة اله�شمية(. ي�شاعد يف عالج مر�ض الزهيمر.

ُي�شتعمل الزيت الطّيار مو�شعّيًا لتن�شيط الدورة الدموية وعالج الروماتيزم. 
ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبّيًا يف عالج ا�شطرابات اله�شم، وال�شداع، والكتئاب، والحتقانات الأنفية وال�شدرية 

امل�شاحبة لنزلت الربد والأنفلونزا واحل�شا�شية، وع�رش الطمث وانقطاعه.
ُي�شتخدم مغلي النبات اأو زيته الطّيار مو�شعيًا على �شكل كمادات يف تطهري وعالج اجلروح وترميم الأن�شجة اجللدية 

. sciatica والأكزميا وت�شكني الآلم الع�شلية والإرهاق الع�شبي وعرق الن�شا
ال�صتعمالت الغذائية والتجميلية : 

)امل�رشوبات  الغذائية  املنتجات  من  العديد  يف  الطيار  الزيت  يدخل  ومنكه،  لل�شهية  كفاحت  اجلبل  اإكليل  ي�شتخدم 
واللحوم( لإك�شابها الطعم والرائحة وحفظها ملدد طويلة دون ف�شادها وتعفنها.

وال�شابون  ال�شامبو  واأن��واع  الثمن  رخي�شة  والعطور  التجميل  م�شتح�رشات  �شناعة  يف  الطيار  الزيت  ي�شتخدم 
املقوي لل�شعر.

حماذير ال�صتعمال :
ُيعد اإكليل اجلبل من الأع�شاب اآمنة ال�شتعمال بالن�شبة للبالغني، با�شتثناء احلوامل اأو املر�شعات فاإن اإكليل اجلبل 

ُيعد اآمنًا اإذا ا�شُتعمل باجلرعات املو�شى بها بال�شبط. 
البيئة:

ينمو النبات برّيًا على املرتفعات ويف جوار الغابات يف البيئات �شبه الرطبة والرطبة املوجودة يف املناطق املعتدلة 
والدافئة. يتحمل درجات احلرارة املنخف�شة لياًل حتى ال�شفر، لكّن منوه ي�شعف كثريًا اأو يتوقف يف هذه احلالة. 
حمب لل�شوء وال�شم�ض. يزرع يف خمتلف اأنواع الرتب الزراعية اأو احلراجية اجلبلية، اأو على اله�شاب ذات الرتب 

الكل�شية وال�شفراء اخلفيفة وجيدة ال�رشف، يتحمل امللوحة بدرجة عالية لذلك ي�شاهد على ال�شواحل البحرية.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور التي تزرع يف الأر�ض مبا�رشًة اأو ُت�شتنبت يف مراقد خا�شة من اأواخر ال�شتاء حتى اأوائل ال�شيف،وعندما 
اأو بالتف�شي�ض يف بداية ف�شل  اإكثاره بالعقل ال�شاقية  ت�شبح بالطول املنا�شب تنقل اإىل الأر�ض امل�شتدمية. يف�شل 
الربيع، حيث توؤخذ العقل من اأفرع عمرها �شنة، طولها 10 - 15 �شم، وحتتوي 3 براعم على الأقل، ثم جتّذر يف مراقد 
خا�شة ملدة اأ�شبوع، وتنقل بعدها اإىل الأر�ض الدائمة، وتزرع يف الثلث العلوي للخط مب�شافة 60 - 70 �شم بني النبات 
والآخر وتروى جّيدًا. حت�شن الأ�شمدة من الإنتاج. يزهر يف الربيع ومرة ثانية يف اخلريف، حُت�ّض النباتات خالل 
الفرتة من ني�شان/اإبريل حتى اأيلول/�شبتمرب ابتداًء من ال�شنة الثانية وذلك على ارتفاع 25 - 30  �شم ثم جتفف. 

يعطي الهكتار 2.5 - 6 طن ع�شبًا جافًا وحتى  60 - 70 كغ من الزيت العطري.
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Salvia officinalis L.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: املرميّية، الق�شعني، �شالفيا خمزنية، ناعمة احلقول.

Eng. Sage ، Fr. Sauge :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة معمرة، قوية النمو، ال�شوق ع�شبية، لكّن قواعدها متخ�شبة، 
منت�شبة، �شديدة التفرع، خمملية الأوبار، مربعة املقطع، طولها 
ي�شل اإىل نحو مرٍت، جتف هذه الأفرع كل �شنة. الأوراق ثخينة، 
عطرية مميزة، متقابلة، معالقية يف اجلزء ال�شفلي لل�شاق، ولطئة 
يف اجلزء العلوي منه، م�شتطيلة اأو اإهليلجية اأو بي�شوية ال�شكل، 
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خ�رشاء رمادية اللون نظرًا لغزارة الأوبار القطنية 
على �شطحها ال�شفلي، الن�شل   1 - 8  �شم، وعر�شه 
8 - 35 مم، قاعدته مدورة اأو �شبه مقطوطة، احلافة 

عرفية.
زرقاء  اأو  بنف�شجية  �شم،   2 نحو  طولها  الأزه���ار 
 18 -  1 الواحدة  دوارات، ت�شم  اللون، جتتمع يف 
زهرة، ي�شكل جمموعها نورات �شبه �شنبلية، يرتاوح 
العلوية  الزهرية  القنبات  �شم.   18  -  4 من  طولها 
بي�شوية، موؤنفة القمة. �شمراخ الزهرة نحو 3 مم. 
الكاأ�ض نحو 1 �شم، ت�شبح 1.5 �شم يف الثمرة، ثنائية 
ال�شفة، موبرة. التويج ثنائي ال�شفة. املذكر ثنائي 
طوله  الطلعيني  الكي�شني  بني  الوا�شل  الأ�شدية، 
جويزات،   4 الثمرة  مت�شاوية.  الأذرع  مم،  نحو3 

بنية ، �شبه كروية، قطرها نحو 2.5 مم. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
يزرع  وجنوبها.  اأوروب��ا  وو�شط  اإفريقيا  �شمايل 

بكرثة يف العديد من البلدان.
التاريخ والرتاث:

 salvare اليونانية  م��ن  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
ال�شفائية  ال�شفات  اإىل  اإ����ش���ارًة  ���َش��َف��ى،  وتعني 
ي�شميه  كان  وال��ذي  ق��رون،  منذ  للنبات  املن�شوبة 
الالتينيون الع�شبة املقد�شة herba sacra، وال�شم 
النوع  اأن  على  دللة   officinalis للجن�ض  الوا�شف 
من  طويل  تاريخ  النبات  لهذا  ود�شتوري.  طبي 
ال�شتخدام الطبي، فقد عرف منذ اأكرث من 1400 
الإغريق  واأدخ��ل��ه  ال��ي��ون��ان،  يف  امل��ي��الد  قبل  �شنة 

والفينيقيون اإىل ا�شبانيا وغربي املتو�شط، كما ا�شُتخدم يف طقو�ض الولدة والزواج يف بع�ض بلدان �شمايل اإفريقيا. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار، والأوراق، والزيت امل�شتخرج منهما.
املكونات الكيميائية :

حتتوي الأوراق على: زيت طيار Volatile oil 0.08% قد ت�شل ن�شبته اإىل 3.3 % والذي يحتوي على ن�شبة عالية من املركب 
 .borneol والبورنيول camphorوالكامفور Cineole اإ�شافة اإىل ال�شينول .thujon الكيتوين: التوجون

rosmarinic acid حم�ض الروزمارينيك ،cinnamic acid derivatives مركّبات م�شتقات هيدروك�شي حم�ض ال�شيناميك
 .chlorigenic acid وحم�ض الكلوروجينيك

.rosmanol a. والرو�شمانول carnosolic  منها: حم�ض الكارنو�شوليك diterpenes مركبات ثنائية تريبني
.luteolin واللوتيولني apigenin منها: غلوكوزيدات الأبيجينني flavonoids فالفونوئيدات
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 lacton carnosol ّمر  كارنوزول  لكتون   ،salvin ال�شالفني  منها:   abietan اأبيتان  منط  من  التريبني  ثنائية  مركبات 
)بيكرو�شالفني  pikrosalvin) يوجد ب�شكل خا�ض يف النبات املجفف اأو املحفوظ. 

مركبات ثالثية التريبني triterpene مثل حم�ض الأورزوليك ursolic acid وحم�ض الأوليانوليك .oleanolic a اإ�شافًة اإىل 
اآثار من عنا�رش معدنية كاحلديد واملغنزيوم والتوتياء.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
والفطور   للبكترييا  م�شادة  بخوا�ض  يتمّتع  ال��ذي  الطيار  الزيت  على  لحتوائه  النبات  خوا�ض  معظم  تعود 
والفريو�شات، م�شادة للتعرق، م�شادة لرتفاع �شغط الدم، ينبه اإفراز ال�شفراء، حاّل لت�شنج الع�شالت املل�شاء، 

تاأثري من�شط مركزي، فعالية م�شادة  للداء ال�شكري اإ�شافًة اإىل فّعاليات م�شادة للوذمة.
ُي�شتعمل الزيت  مو�شعيًا على �شكل غراغر لعالج التهابات الأغ�شية املخاطية للفم  والبلعوم واللثة )اللثة املتورمة اأو 

النازفة(، ُي�شتعمل داخليًا يف حالت نق�ض ال�شهية، وع�رش اله�شم ومعاجلة زيادة اإفرازات العرق، وفرط التنف�ض.
ب�شكل  الثدي  من  وتدفق احلليب  املعدة(،  بطانة  )التهاب  املعدة  والتهاب  الإ�شهال،  لعالج  �شعبيًا  النبات  ي�شتعمل 

فائ�ض اأو غري منتظم، واأمل الطمث، والت�شنجات الع�شلية. 
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

تتوفر املرميية على �شكل اأوراق جمففة وغ�شة، اأجزاء غ�شة من الأزهار، زيوت م�شتخل�شة من الأزهار وال�شيقان. 
ا�صتعمالت اأخرى:

ا�شتخدم ل�شنوات عديدة كمنّكه للطعام  ومعّطر يف ال�شابون والعطورات .
التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال: 

من التاأثريات اجلانبية املحتملة للمريمية التهاب الفم، نوبات ال�رشع وتهيج اجللد. 
يجب جتنب ا�شتعمال املرميية مع الأدوية اخلاف�شة ل�شكر الدم، الأن�شولني، م�شادات املخدرات (antabuse )، الأدوية 
التي توؤثر يف نوبات ال�رشع. كما يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل اأو املر�شع، ويجب عدم تناول املرميية 

يف حال الإ�شابة بال�شكري اأو تناول الأدوية امل�شادة لل�رشع.
البيئة: 

يف�شل النبات املناطق امل�شم�شة والرتب الرطبة جيدة ال�رشف ويتاأثر بالرتب الثقيلة واحلام�شية. يتحمل اجلفاف 
ن�شبيًا، لكن النبات يتاأثر كثريًا بال�شقيع.

ال�صتزراع والنتاجية:
ُيكاثر النبات ب�شهولة بالبذور، عندما تكون درجة احلرارة 15-21 مo. وميكن اإكثاره خ�رشيًا بالعقل.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد382                                            

Salvia triloba L. fil
S. fruticosa Miller, S. libanotica Boiss. Et Gaill.

Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: املريمية، املريمية ثالثية الف�شو�ض.

Eng. Greek Sage ، Fr. Sauge :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
جنبة �شغرية، يك�شوها بكثافة اأوبار منطبقة – �شوفية. ال�شوق ثخينة، مربعة املقطع. الأوراق ب�شيطة، معالقية، 
اإىل  م�شتطيلة   - بي�شوية  مقطوطة،  اأو  قلبية  قاعدتها  ال�شفلي،  الوجه  من  واأكرث  ُموبر  لها  العلوي  الوجه  عرفية، 
رحمية، وتكون يف معظم اأجزاء النبات ثالثية الف�شو�ض نتيجة وجود ف�شني متباعدين يف قاعدتها. الأوراق الزهرية 
ال�شاق وي�شكل جمموعها نورة  اأفرع  الأزه��ار يف نورات �شيمية تتو�شع يف دوارات على  ق�شرية، موؤنفة. جتتمع 
عنقودية اأو عثكولية، دبقة ومرتا�شة. القنابات الزهرية ق�شرية، غ�شائية، مت�شاقطة. الكاأ�ض يك�شوها اأوبار هلب، 
دبقة، �شبه ثنائية ال�شفة، اأ�شنانها مثلثية. التويج بنف�شجي باهت، طوله 12 - 18 مم. املذكر �شداتان. املبي�ض ثنائي 
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بع�ض  هناك  جويزات.   4 الثمرة  احلجريات.  رباعي  الكرابل، 
قاعدة  يف  اجلانبيني  الف�ّشني  وج��ود  اإىل  تفتقر  التي  الأف���راد 

الورقة. الإزهار من �شباط/فرباير اإىل  متوز/يوليو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

متو�شطي يف اليونان واألبانيا وقرب�ض وتركيا و�شورية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية salvare وتعني �َشَفى، اإ�شارًة 
اإىل ال�شفات ال�شفائية املن�شوبة لبع�ض اأنواع اجلن�ض، والإ�شم 

الوا�شف للنوع triloba تعني الأوراق ثالثية الف�شو�ض.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق )جتمع اأوراق النباتات الربية مرة واحدة يف العام اأما 
يف  مرات  ثالث  اأوراقها  فتجمع  احلقول  يف  املزروعة  النباتات 

العام الواحد(، الأزهار، الزيت الطّيار امل�شتخرج منهما.
املكونات الكيميائية: 

.cineol زيت طّيار اأهم مركباته ال�شنيول
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

يتمتع مركب ال�شينيول بخوا�ض م�شاد للميكروبات.
ومهدئ.  تاأثريم�شكن  ذو  وهو  ال��دم،  ل�شكر  خاف�ض  للت�شنج،  حاّل  ال��دم،  ل�شغط  خاف�ض  بخوا�ض  النبات  يتمتع 

ُت�شتخدم خال�شته على �شكل غراغر كغ�شول للفم واحلنجرة .
وي�شتخدم خارجيًا يف عالج  والرئة.  القلب  اأمرا�ض  ال�شكري، عالج  �شعبيًا يف عالج مر�ض  النبات  مغلي  ي�شتخدم 

الإ�شابات اجللدية.
البيئة:

يوجد النبات يف مناطق املاكي والغاريك �شمن الغابات املتو�شطية، يف�ّشل املواقع امل�شم�شة والرتب الرملية. ت�شّجع 
الرتب الغنية بالآزوت النمو اخل�رشي الغزير على ح�شاب الإزهار. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتنرث يف اأكيا�ض اأو اأوعية يف امل�شتل مع بداية الربيع، يتم الإنبات خالل اأ�شبوعني. بعد 
و�شول البادرات اإىل حجم منا�شب يتم نقلها اإىل الأر�ض الدائمة يف بداية ال�شيف. ميكن اإكثار النبات بالعقل ن�شف 

املتخ�شبة اأي�شًا خالل مو�شم النمو.
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Teucrium polium L.  
Teucrium virescens Pomel, Teucrium commune Rouy

 Lamiaceae  الف�صيلة:ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة:اجلعدة الرمادية ، ح�شي�شة الريح ، جعيدة.

  Eng. Germand golden،Fr. Germandrée tomenteuse :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
زغب  يك�شوها  �شم،   40 و   20 بني  طولها  ي��رتاوح  �شغرية،  جنبة 
القاعدة.  من  تتفرع  اأبي�ض،  �شويف  وبر  اأو  اللون،  رمادي  كثيف 
الأفرع اأ�شطوانية م�شتدقة الطرفني، �شاعدة اإىل منت�شبة، طولها 
10 - 35 �شم، ينتهي كل منها بنورة م�شطية اأو عثكولية. الأوراق 

القمة، عرفية احلافة،  اإىل خطية، كليلة  ب�شيطة، لطئة، م�شتطيلة 
تلتف حافتها ب�شدة نحو الأ�شفل، ونادرًا ما تكون م�شطحة، طولها 
1 - 3 �شم. الأوراق الزهرية خطية – م�شتطيلة، تلتف حوافها ب�شدة 

روؤي�شات  لت�شكل  التناظر، جتتمع يف دوارات كثيفة  ازدواجية  الأزه��ار خنثوية،  الأزه��ار.  اأق�رش من  اأي�شًا، وهي 
كروية اإىل بي�شوية ال�شكل، �شماريخها ق�شرية. الأزهار �شبه لطئة. الكاأ�ض كثة الزغب اأو �شوفيته، طولها نحو 
4 مم، جر�شية، اأ�شنانها خم�شة، خمباأة �شمن الأوبار. التويج اأبي�ض اإىل كرميي اللون، يبدو وحيد ال�شفة وي�شقط 
�رشيعًا، يتاألف من اأنبوب يبقى مت�شمنًا يف الكاأ�ض، ون�شل بارز، عري�ض، منب�شط، خما�شي الف�شو�ض. املذكر ثنائي 
القوة، تربز الأ�شدية من التويج ب�شكل طفيف. املاأنث ثنائي الكرابل، ثنائي احلجريات، يق�شمه حاجز كاذب اإىل اأربع 

حجريات، يت�شمن كل منها بوي�شة واحدة.الثمرة رباعية اجلويزات، اجلويزة بي�شوية مقلوبة ال�شكل. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اآب/اأغ�شط�ض.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي وغرب اإيراين - توراين.
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التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين والالتيني لهذه النباتات ويعني حرفّيًا "ع�شبة طروادة". ال�شم الوا�شف 

للنوع polium من اليونانية polios ويعني رمادي اأبي�ض لمع. 
اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.

املكونات الكيميائية: 
 ،a - b pinene ،cedrenol  ،linalool ،a-cadinol ،a-humulene( زيت طّيار 0.1 - 1 % غني باملركبات الرتبينية والكحولية

b-caryophyllene ،caryophyllene oxide ، terpine - 4 - oL ، اإلخ..(. 

 ،picropolinol بيكروبولينول ،picropolin تختلف  باختالف امل�شدر منها:  بيكروبولني diterpenes مركبات ثنائية الرتبني
 .gnaphalidin جنافاليدين ،teupolins توبولني ،montanines مونتانني ،teucrin توكرين ،picropolinon بيكروبولينون

 .acacetine،cirsiliol،eupatorin ،cirsimaritin، salvigenin،luteolin لوتيولني ،apigenin فالفونوئيدات منها:  اأبيجينني
 .teucardoside ،harpagide منها: هارباجيد iridoid glycosides جليكوزيدات اإيرويدية

 .brassicasterol،campesterol،stigmasterol، B-sitosterol :شيرتولت منها�
�شكاكر )غليكوز، فركتوز(، تانينات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ال�شكر  ن�شبة  من فالفونوئيدات يف خف�ض  يحويه  الهوائية مبا  لالأجزاء  املائي  امل�شتخل�ض  فعالية  الأبحاث  اأثبتت 
بالدم. بالرغم من عدم ثبوتها �رشيريًا ب�شكل نهائي.اأظهرت التجارب على احليوانات موؤ�رشات اإيجابية على تراجع 
القرحة لديها بعد ا�شتعمال العقار. يتمتع امل�شتخل�ض املائي لالأوراق وال�شاق )فالفونوئيدات( بخوا�ض م�شادة 

لالأك�شدة )منع اأك�شدة البيتا كاروتني مثاًل(. كذلك دّلت البحوث على فعالية م�شتخل�ض الأوراق كخاف�ض لل�شغط.
وال�شحوم  تقريبًا(   % 40 الكول�شتريول )مبقدار  ن�شبة  تخفي�ض  النبات يف  م�شتخل�ض  اإىل خوا�ض  الأبحاث  ت�شري 
الثالثية عند الفئران. يتمتع الزيت الطّيار للنبات املزهر بخوا�ض م�شاد ت�شنج ي�شاعد على التخل�ض من ال�شطرابات 
اله�شمية امل�شحوبة بحمى واإ�شهال. يتمتع العقار بخوا�ض م�شاد بكتريي وفطري )زيت طيار، فالفونوئيدات، 
�شتريولت(. ي�شتعمل م�شتخل�ض النبات مو�شعيًا كمطهر ويف عالج اللتهابات اجللدية، وعالج اجلروح والتهاب 
الأمعاء  التهاب  عالج  ويف  لل�شكر،  وخاف�ض   ، حمى  وم�شاد  ومعرق  كمدّر،  �شعبيًا،  اجلعدة  مغلي  ُي�شتعمل  اللثة. 

والقرح. 
حماذير ال�صتعمال: 

قد ي�ّشبب ال�شتعمال املديد للعقار وبكميات كبرية التهاب الكبد الذي يظهر على �شكل يرقان واأعرا�ض اأخرى، وقد 
منع ا�شتخدامه يف فرن�شا مثاًل  ب�شبب هذه الأعرا�ض .

البيئة:
ينت�رش النبات يف الأرا�شي ال�شهبية الرملية واملنحدرات املحجرة اجلافة. يف�ّشل املواقع امل�شم�شة والرتب املتعادلة 
املناطق  ينمو يف موائل متنوعة من  النباتي والرعي اجلائر.  الغطاء  الّدالة على تدهور  الأن��واع  يعّد من  والقلوية. 

الرملية ال�شاحلية وحتى اجلبال واله�شاب الداخلية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

اأوعية �شغرية بعد  اإىل  الربيع بامل�شتل وتغطى بطبقة رقيقة من الرتبة. تنقل  ُتنرث يف  التي  النبات بالبذور.  ُيكاثر 
اإنباتها، ثم تنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام. كما ميكن اإكثار النبات بالعقل ن�شف املتخ�شبة اأو بالتق�شيم، ويف احلالة 
الأخريةتزرع النباتات املق�شمة يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت كبرية اأو ترتك يف امل�شتل حتى العام التايل اإذا 

كانت �شغرية وهو الأف�شل.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد386                                            

Thymus syriacus Boiss.
 

 Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: الزعرت ال�شوري.

Eng. Thyme،  Fr. Thyme de Syrie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
جنبة �شغرية، متباينة الأحجام، طولها من 30 - 50 �شم. 
الأفرع منت�شبة، متخ�شبة بدرجات متفاوتة، �شلبة، مورقة، 
بي�شاء زغبة. الأوراق لطئة، �شلبة، منت�شبة – منب�شطة، 
خطية - رحمية، حادة القمة، يك�شوها وبغزارة غدد مفرزة 
لزيوت طيارة، اأبعادها من 1 - 3 �شم مميزة. الأزهار جتتمع يف 
نورات روؤي�شية انتهائية كثيفة، بي�شوية اإىل �شبه اأ�شطوانية، 
اأبعادها 1 - 3 �شم. القنابات بي�شوية م�شتطيلة، حتمل من 5 - 
7 اأع�شاب، ت�شاوي يف طولها طول الكاأ�ض. الكاأ�ض 6 - 7 مم، 
ثنائية ال�شفة، زغبة قلياًل. التويج اأبي�ض، يتاألف من اأنبوب 
�شفتني،  اإىل  وين�شطر  الكاأ�ض،  خ��ارج  طفيف  ب�شكل  ي��ربز 
ال�شفة العليا م�شتطيلة وعري�شة وثالثية الأ�شنان، ال�شفة 
ال�شفلى ذات �شّنني. الأ�شدية 4. الثمرة اأكينة بي�شوية اأو 

م�شتطيلة، ق�شرية. 
الإزهار من حزيران/يونيو اإىل ت�رشين الأول/اأكتوبر.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأقاليم �رشقي املتو�شط، وينت�رش ب�شكل رئي�شي يف �شورية، لبنان، والأردن.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين والالتيني القدمي لعدد من نباتات �شغرية من ف�شيلة Lamiaceae وينحدر 
 syriacus وهو ل�شم نبات كان ي�شتخدم يف عملية التحنيط. ال�شم الوا�شف للنوع tham من اللغة امل�رشية القدمية
يعني ال�شوري. عرفت اأنواع الزعرت وا�شُتخدمت منذ الع�رش القدمي وو�شفها دي�شقوريد�ض يف معاجلاته وقد ا�شُتعمل 
الزعرت كرتياق ل�شّم الأفعى ول�شّم املخلوقات البحرية، كما كان الرومان يقومون بحرقه لعتقادهم اأن دخانه يطرد 
العقارب، وقد و�شف بلينيو�ض عام 77م مغلي الزعرت الربي لعالج ال�شداع. اأُدخلت اأنواع الزعرت يف �شناعة الأدوية 

منذ القرن ال�شاد�ض ع�رش.
اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.

املكونات الكيميائية: 
حتوي الأجزاء الهوائية املزهرة زيتاً طيارًا )1.3 - 1.7 %( غنيًا باملركبات الفينولية التي قد ت�شل ن�شبتها اىل 70 % 

)p-cymene )carvacrol ، thymol  (13 %) ومركبات فالفونية، وتانينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

تاأثريه  التجارب  اأثبتت  وقد  والفطريات.  للبكترييا  وم�شاد  مطّهر  اأك�شدة،  م�شاد  بخوا�ض  املزهر  النبات  يتمتع 
املّطهر لالأمعاء من الطفيليات والديدان وبكترييا القولون. 

التنف�شية  ال�شعب  والتهاب  اجلاف  ال�شعال  عالج  يف  يفيد  وُمق�شع  كملنّي  �شعبيًا  والأزه��ار  الأوراق  مغلي  ُي�شتعمل 
املعدية(،  القرح  وع��الج  املعدة  التهاب  ولعالج  غ��ازات،  وط��ارد  ت�شّنج،  )م�شاد  اله�شمية  ال�شطرابات  والربو، 

التهابات امل�شالك البولية واملثانة. 
ُي�شتعمل مغلي النبات مو�شعيًا على �شكل غراغر يف عالج اللثة امللتهبة والتهابات الأغ�شية املبطنة للفم واحلنجرة، 

كما ُي�شتعمل الزيت الطّيار تدليكًا للّحد من الآلم الروماتيزمية وداء النقر�ض والتهاب املفا�شل وتطهري اجلروح.
ينت�رش يف بلدان �شمايل اإفريقيا النوع  Thymus capitatus )L.( Hoffmanns et Link الذي ي�شابه يف تركيبه الكيميائي 

وا�شتعمالته الزعرت ال�شوري.
ال�صتعمالت الغذائية:

ي�شتعمل الزعرت ال�شوري كتابل فاحت لل�شهية، كثريًا ما ي�شتخدم يف املطبخ ال�شوري والأردين واللبناين، حيث ي�شاف 
للعديد من الأغذية واملعجنات لإعطائها النكهة املميزة .

البيئة: ينت�رش على املرتفعات امل�شم�شة املحجرة والكل�شية يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة اىل �شبه الرطبة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

بالعقل  كذلك  يكاثر  اأن  ميكن  �شم.   60  -  45 بينها  امل�شافة  خطوط  على  ال�شتول  ُت��زرع  ثم  بالبذور،  الزعرت  ُيكاثر 
ال�شاقية. يحتاج للري اإذا زرع كمح�شول اقت�شادي. ي�شتجيب النبات للت�شميد املعدين بالعنا�رش الأ�شا�شية. يتم 
ح�ّض املجموع اخل�رشي مرة يف مرحلة الإزهار واأخرى بعد �شهرين وجتفف يف الظل ملدة اأ�شبوع ثم تعباأ. اأما اإذا 

كان الهدف تغذوي فيتم ح�ّض املجموع اخل�رشي غ�ّشًا طّريًا قبل الزهار.
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Thymus vulgaris L.

 Lamiaceae الف�صيلة:ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة:الزعرت ال�شائع. 

 Eng. Common thyme ،  Fr. Thym:الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر، طوله 20 - 40 �شم، كثري التفرع، �شوقه قائمة، متخ�شبة، زغبة ، لونها رمادي مائل للحمرة، حتمل 
الأوراق والنورات وبغزارة غددًا لطئة. الأوراق عطرية، �شغرية، خطية اأو اإهليجية، تامة احلافة، ق�شرية املعالق 
اأو لطئة، لونها اأخ�رش رمادي، طولها من 4 - 12 مم وعر�شها نحو 3 مم، �شطحها العلوي اأخ�رش وال�شفلي يغطيه 

زغب رمادي، ويحمل بع�ض الأوبار املفرزة، الن�شل جلدي، تلتف حوافه نحو الداخل يف قاعدة الن�شل. 
الأزهار بنف�شجية اأو زرقاء جتتمع يف حزم حول ال�شاق، ُت�شكل بدورها �شنابل اأو روؤي�شات انتهائية قليلة الأزهار؛ 
القنابات �شغرية. الكاأ�ض اأنبوبية زغبة، ثنائية ال�شفة، حتمل 10 اأع�شاب. التويج ثنائي ال�شفة ب�شكل طفيف. املذكر 

4 اأ�شدية. املاأنث 2 كربلة، املبي�ض علوي، رباعي احلجريات. الثمرة 4 جويزات. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اأيلول/�شبتمرب. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
جنوبي اأوروبا و�شمايل اإفريقيا. 
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التاريخ والرتاث:
ذكر يف النوع ال�شابق. ال�شم الوا�شف للنوع vulgaris تعني ال�شائع.

اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر.
املكونات الكيميائية :  

ونوعية  ن�شبة  تختلف  �شاللت(،  النوع)حوايل7  لهذا  الكيميائية  ال�شاللت  من  العديد  وجود  اإىل  التنويه  ينبغي 
املركبات  فيها  ت�شيطر  التي  تلك  ال�شاللت  واأه��م  املدرو�شة،  لل�شاللة  تبعًا  الطّيار  الزيت  يف  امل��وج��ودة  املركبات 

الفينولية)الكارفاكرول والتيمول(  والكحولية )لينالول(.  
زيت طّيار 2 - 2,5 %  اأهم مركباته التيمول thymol ، الكارفاكرول carvacrol 60 %، بارا�شيمني p-cymene، بورنيول 

borneol، لينالول linalool، وغريها.

% 1.35 - 0.15 rosmarinic acid :caffeic acid derivatives  م�شتقات حم�ض القهوة
 .thymusine  ،naringenin  نارينجينني ،apigenin اأبيجينني ،luteolin فالفونوئيدات منها: لوتيولني

.% 0،6 oleanolic a. ،% 2 ursolic acid :triterpenes مركبات ثالثية الرتبني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع الزعرت ال�شائع بخوا�ض م�شاد لالأك�شدة، حاّل للت�شنج التنف�شي، مق�ّشع، م�شاد بكتريي وفريو�شي وفطري 
وطارد للطفيليات. ي�شتعمل يف عالج ال�شعال والتهاب ال�شعب التنف�شية .

ي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا، كمطهر للمجاري التنف�شية، عالج ال�شعال الديكي، الربو. كما ي�شتعمل كمطهر معوي، 
والطفيليات  للديدان  واملثانة، طارد  البولية  امل�شالك  التهابات  للغازات، من�شط كبدي،  الأمعاء وطارد  لت�شّنج  حاّل 

املعدية.
ي�شتعمل مغلي الأجزاء الهوائبة مو�شعيًا على �شكل غراغر يف عالج اللّثة امللتهبة ، وي�شتعمل زيته تدليكا لعالج اآلم 

الفقرات، عرق الن�شا واآلم الروماتيزم، تطهري وعالج اجلروح وحب ال�شباب والأكزميا.
البيئة:

ينمو العديد من اأنواع الزعرت برّيًا يف الأرا�شي املهجورة واملحجرة واملروج واأطراف املواقع احلراجية وعلى ال�شفوح 
الدافئة، كما يتحمل درجات احلرارة  الرطبة ون�شف اجلافة  البيئات �شبه  تنا�شبه  املرتفعات اجلبلية.  امل�شم�شة يف 
املنخف�شة وال�شقيع �شتاًء، لكن الظروف البيئية ذات احلرارة املعتدلة واملرتفعة وذات الرطوبة املنا�شبة )70 - 75 %( 
ال�شفوح اجلنوبية ذات  يزرع على  لذلك  لل�شوء  املحبة  الأن��واع  الزعرت من  يعّد  القت�شادي.  لالإنتاج  الأف�شل  هي 
ال�شطوع ال�شم�شي الطويل. تنجح زراعته يف جميع اأنواع الرتب الزراعية واأف�شلها الرتبة جيدة ال�رشف والتهوية 

والغنية باملواد الع�شوية، كما يجود يف الأرا�شي الكل�شية. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ال�شيف يف م�شاتل خا�شة. تظهر  3 �شنوات يف نهاية  اأكرث من  التي مل مي�ض على تخزينها  البذور احلديثة  تزرع 
اإىل الأر�ض الدائمة يف الربيع التايل حيث تزرع يف خطوط امل�شافة بينها  15يومًا من الزراعة وتنقل  البادرات بعد 
اإذا زرع  للري  يحتاج  لكنه  العط�ض  مقاومة  الزعرت  ي�شتطيع  ال�شاقية.  بالعقل  كذلك  يكاثر  اأن  �شم. ميكن   60 -  45

كمح�شول اقت�شادي. ي�شتجيب النبات للت�شميد املعدين بالعنا�رش الأ�شا�شية. يتم ح�ّض املجموع اخل�رشي مرة يف 
مرحلة الإزهار واأخرى بعد �شهرين وجتفف يف الظل ملدة اأ�شبوع ثم تعباأ. العمر الإنتاجي القت�شادي لل�شعرت 5 

�شنوات ين�شح بعدها بتجديد النبات.
يعطي الهكتار من الزعرت ال�شائع T.vulgaris 0.5 - 2.5 طن من الع�شب الأخ�رش و نحو1طن من الع�شب اجلاف.
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Vitex agnus - castus L.
 

)Verbenaceae و�شع �شابقًا يف الف�شيلة الأرثدية( Lamiaceae الف�صيلة: ال�شفوية 
الأ�صماء املتداولة: كف مرمي، الأَرثد ، غار بري، �شجرة العفة، �شجرة ابراهيم، الأرثد الطهاري.

Eng. Chaste tree، Fr. Le gattilier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبات اأو �شجريات طولها 1 اإىل 6 م، اأفرعها الفتية رباعية الزوايا، رمادية اللون، زغبة. الأوراق مركبة كفية تتاألف 
من 5 اإىل 7 وريقات، متقابلة، مت�شاقطة، طويلة املعالق. الوريقات رحمية، موؤنفة القمة، ت�شتدق قاعدتها تدريجيًا، 
تامة احلافة، ق�شرية املعالق، طولها ميكن اأن يبلغ 10 �شم، �شطحها العلوي اأخ�رش وال�شفلي رمادي وزغب. الأزهار 
بنف�شجية باهتة )اأحيانًا قرنفلية اأو بي�شاء(، جتتمع يف نورات انتهائية متفرعة �شبه �شنبلية، يبلغ طولها 8 - 10 �شم. 
الكاأ�ض 3 مم، كثة الزغب، تلتحم �شبالتها يف اأنبوب ينتهي بخم�شة اأ�شنان ق�شرية. التويج موؤلف من 5 بتالت تلتحم على 
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يفوق  ال�شفة،  ثنائي  �شبه  اأنبوب  �شكل 
الكاأ�ض.  طول  مرات  ثالث  بنحو  طوله 
خمتلفني.  ب��ط��ول��ني  اأ���ش��دي��ة   4 امل��ذك��ر 
كل  ت�شم  احل��ج��ريات،  رباعي  املبي�ض 
حجرية بوي�شة واحدة. الثمرة نووية، 
كروية اإىل م�شتطيلة ال�شكل، قطرها من 
اللون عند  4 مم، حممرة �شوداء  اإىل   3
بالكاأ�ض  ثلثيها  حتى  حماطة  الن�شج، 
الذي ياأخذ �شكاًل ي�شبه الفنجان، يحمل 
الغالف الثمري اخلارجي اأوبارًا غدية 

ق�شرية ال�شويقة. 
الإزه�������ار م���ن ح���زي���ران/ي���ون���ي���و اإىل 

اأيلول/�شبتمرب. ويثمر يف اخلريف.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

دول حو�ض املتو�شط وميتد اإىل املنطقة 
لأغرا�ض  وُيزرع  -التورانية.  الإيرانية 

الزينة يف العديد من البلدان.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني 
واليوناين القدمي لهذه ال�شجرية، وهو 
منحدر من الكلمة الالتينية vieo وتعني 
فروعِه  اإىل  اإ���ش��ارًة  �َشَبَك"،  اأو  َل،  َج��دَّ  "

يف  قدميًا  ت�شتخدم  كانت  والتي  املرنة 
 agnus اأما  الل.  اليونان يف �شناعة ال�شِّ

فهي من اليونانية وتعني "عفيف" وcastus من الالتينية ولها نف�ض املعنى، اإ�شارًة اإىل ا�شتعمال هذا النوع يف الطقو�ض 
الدينية القدمية اخلا�شة بالعّفة عند الرهبان، وذلك ملفعول ثمارها الكابح جلماح ال�شهوة اجلن�شية.

اجلزء امل�صتعمل : 
الثمار النا�شجة املجففة، والأوراق املجففة.

املكونات الكيميائية :
.،eurostoside،  agnuside،  aucuboside منها: الأوكوبني iridoid  glycosides حتتوي الثمار على جليكوزيدات اإيرودية
 ،a-b pinene األفا وبيتا بينني ،cineol حتتوي الأوراق على زيت طّيار 1 - 1،6 %، غني مبركب ال�شينيول cetosetèroïdes

.homoorientine، chrysosplenol ،casticine ،luteoline، luteoline7-glucoside :اأ�شيتات البورنيل، فالفونوئيدات منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

 ،anti-androgene م�شاد اندروجني ،anti-oestrogene ليحوي النبات على اأي هرمون  ولكنه يوؤدي مفعول م�شاد ا�شرتوجني
وذلك من خالل ن�شاط كيميائي ميار�شه على املحور الوطائي النخامي، يوؤدي اإىل اإعادة التوازن الهرموين اأ�شرتوجني/ 
بروجي�شرتون اإىل حالته الطبيعية عرب زيادة اإنتاج هرمون الربوجي�شرتون، كما يّحد من زيادة هرمون الربولكتني 

prolactin ويعيده ملعدله الطبيعي. 
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هرمون  ن�شبة  انخفا�ض  عن  الناجتة  ال�شهرية  الدورة  قبل  ما  ا�شطرابات  عالج  يف  رئي�ض  ب�شكل  النبات  ُي�شتعمل 
الربوجي�شرتون يف الفرتة التي ت�شبق الدورة، ا�شطرابات الدورة ال�شهرية واآلمها ) غياب الطمث، وجع الراأ�ض، 
الياأ�ض، تنظيم  الغ�شب(، عالج ا�شطرابات �شن  الثديني، قلق، تهيج وح�شا�شية و�رشعة  انتفاخ وح�شا�شية  تعب، 

اإدرار احلليب لدى الأمهات اللواتي يعانون من م�شاكل هرمونية.
 prolactin ُي�شتعمل �شعبيًا يف رفع ن�شبة احلمل عند ال�شيدات الالتي يعانني من العقم الناجت عن ارتفاع ن�شبة هرمون
وانخفا�ض هرمون الربوجي�شرتون، كما ي�شتعمل يف معاجلة حب ال�شباب النا�شئ عن ا�شطرابات هرمونية ، عالج 
التهاب الربو�شتات واأورام اخل�شية، اإ�شافة اإىل ما ا�شتهر به من تخفيف و�شبط الغرائز اجلن�شية الزائدة لدى الرجال 

)لذلك اأطلق عليه ا�شم �شجرة العفة(.
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:

الراأ�ض وغثيانًا واإقياًء واإ�شهاًل  اأن ي�شبب ا�شتعماله لدى بع�ض الأ�شخا�ض ح�شا�شية معدية وجلدية، وجع  ميكن 
وزيادًة يف تدفق دماء الدورة ال�شهرية. ل ين�شح با�شتخدامه اأثناء فرتة احلمل والر�شاعة اأو لدى الن�شاء اللواتي 

ي�شتخدمن حبوب منع احلمل اأو اأي دواء هرموين.
البيئة:

ينت�رش النبات يف البيئات الرطبة وعلى جوانب املجاري املائية ال�شاحلية اأو الداخلية، مع ذلك فهو يتحمل ظروف 
املناخ املتقلب ويقاوم اجلفاف ويتحمل العط�ض اإىل حد كبري. تنجح زراعته يف جميع الطوابق البيومناخية باملتغريين 
املعتدل والدافئ واأحيانًا العذب اإذ يتحمل تدين درجة احلرارة �شتاًء اإىل - 15مo �رشيطة اأن ل يدوم هذا النخفا�ض مدة 
طويلة وقد ي�شلك يف هذه احلالة �شلوك مت�شاقطات الأوراق. يتحمل ال�شطوع ال�شم�شي العايل والرتفاع ال�شتثنائي 
يف درجة احلرارة �شيفًا اإىل حدود 48مo �رشيطة تاأمني الكميات الكافية من مياه الري التي يحتاجها النبات يف مثل 

هذه الظروف. ل يتحمل التظليل ولو كان خفيفًا وينجم عن ذلك تباطوؤ �شديد يف �رشعة منوه.
ينجح  الأرثد  يف جميع اأنواع الأرا�شي مبا فيها الطينية ذات الغدق املو�شمي املوؤقت ويتحمل امللوحة اإىل حدود 4000 

جزء باملليون. ا�شتعمل حديثًا يف الت�شجري الأويل للرتب املاحلة يف اآ�شيا الو�شطى.
ال�صتزراع والإنتاجية:

بالعقل ن�شف  لالإكثار اخل�رشي  ي�شتجيب  كما  �شاعة،   24 ملدة  العادي  باملاء  املنقوعة  بالبذور  ب�شهولة  اإكثاره  يتم 
املتخ�شبة دون احلاجة اإىل هرمون جتذير.
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Ziziphora tenuior L. 
Z. acutifolia Bentham, Z. hispanica auct. sensu Med Checkl. 

 Lamiaceae  الف�صيلة: ال�شفوية
الأ�صماء املتداولة: الزيزفران، النعينع.

 Eng. Spear-leaved ziziphora،  Fr.La ziziphora   :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب حويل، يرتاوح طوله بني 5  - 15�شم، يك�شوه زغب رمادي. ال�شاق نحيلة، ب�شيطة اأو متفرعة من القاعدة، والأفرع 
منت�شبة اأو �شاعدة. الأوراق ب�شيطة، تامة، خ�شنة، اأبعادها 4x7-1-20 مم، وهي قليلة العدد ومتباعدة يف اجلزء ال�شفلي 
)العقيم( من ال�شاق، اهليلجية اإىل بي�شوية ال�شكل، ت�شتدق قاعدتها تدريجيًا. اأما الأوراق الزهرية فهي اأكرث عددًا 
ومرتا�شة، رحمية اإىل خطية ال�شكل، حادة القمة، مهدبة احلافة، بارزة الأع�شاب، وتفوق الأزهار طوًل، منت�شبة 
بدرجات متفاوتة، حتمل غددًا ل ترى بو�شوح. الأزهار خنثوية، ازدواجية التناظر، �شغرية )10-12مم( �شبه لطئة، 

جتتمع يف دوارات قليلة الأزهار 2 - 5 ، يدعمها بع�ض الأوراق، وي�شكل جمموعها نورة �شبه �شنبلية متطاولة. 
اأوبار منب�شطة وغدد لطئة،  - 2 مم، مثلمة، يك�شوها   1×9 -  6 اأبعادها  الأ�شنان،  اأنبوبية �شيقة، خما�شية  الكاأ�ض 
الأ�شنان ق�شرية، بي�شوية - مثلثية. التويج خما�شي البتالت، وردي )نادرًا اأبي�ض(، ثنائي ال�شفة، الأنبوب ل يربز 
منه اإل جزء �شئيل، ال�شفة العليا منت�شبة، وال�شفلى منب�شطة، ثالثية الف�شو�ض، والف�ض الأو�شط اأكرب يف احلجم 
قلياًل من الف�شني اجلانبيني. املذكر موؤلف من �شداتني خ�شبتني مت�شمنَتني يف التويج، حتمل املاآبر لحقة ت�شبه 
منها  كل  يت�شمن  حجريات،  لأربع  كاذب  حاجز  يق�ّشمه  احلجريات  ثنائي  الكرابل،  ثنائي  املاأنث  الكرة.  م�رشب 

بوي�شة واحدة. الثمرة جويزة بي�شوية، مل�شاء. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.
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 Z.capitata اأخرى  اأن��واع  املتو�شط  يوجد يف دول �رشق 
ال�شعبية  ا�ش������تعمالتها  يف  ت�ش�������ابه   ، Z. canescens

 Z tenuior.النوع
املوطن والنت�صار اجلغرايف: اإيراين - توراين.

التاريخ والرتاث: 
ُعرف النبات منذ القدم كتابل، وا�شُتخدم �شعبيًا يف بع�ض 

بلدان غربي اآ�شيا ك�رشاب مهدىء.
اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر )يتمتع النبات برائحة 

عطرية قوية(.
املكونات الكيميائية: 

حت��ت��وي ك��اف��ة اأج�����زاء ال��ن��ب��ات ع��ل��ى زي���ت ط��ي��ار 2 % 
 thymol،)%  85  Pulegone( الرتبينية  باملركبات  غني 
.يحوي   limonene  pinene، myrcene،  isomenthone

النبات اآثار من تانينات  وفالفونات . 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

وال�شطرابات  الإ�شهال  لعالج  املزهر  النبات  ُي�شتعمل 
اله�شمية )خوا�ض ها�شمة وطاردة للغازات(.

الوهن  ح��الت  ع��الج  يف  مفيدة  بخوا�ض  الزيت  يتمتع 
املعرقة،  خل��وا���ش��ه  اإ���ش��اف��ة   )anti-stress( الع�شبي 
املق�شعة وامل�شادة للبكترييا والأك�شدة. يفيد  ا�شتعماله 

يف عالج حالت الربد وال�شعال. 
القلبية  الآفات  لعالج بع�ض  ال�شعبي  الطب  ُي�شتخدم يف 

نظرًا لكونه يح�ّشن دوران الدم.
ا�صتعمالت اأخرى:

تركيب  يف  ويدخل  احل�رشات  الطّيار  النبات  زيت  ينّفر 
بع�ض امل�شتح�رشات الطاردة للح�رشات. 

ال�شناعات  اأن���واع  بع�ض  يف  العطري  الزيت  ي�شتعمل 
الغذائية لإعطاء النكهة.

حماذير ال�صتعمال: 
يظهر النبات �شمات �شّمية منخف�شة، وميكن اأن ي�شّبب 
بع�ض ال�شطرابات اإذا ا�شتعمل داخليًا بجرعات كبرية.

البيئة:
ينت�رش النبات يف املناطق اجلافة ون�شف اجلافة وينمو يف ال�شهوب وعلى املنحدرات وعند �شفوح التالل واله�شاب 

ذات الرتب الطميية الرملية، يدّل انت�شاره على الرعي اجلائر.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

مُيكن اإكثاره بالبذور.

Ziziphora capitata

Ziziphora canescens
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Laurus nobilis L.

Lauraceae الف�صيلة: الغارية
الأ�صماء املتداولة: الغار النبيل، الرند.

 Eng. Laurel، Fr. Laurier-sauce :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة دائمة اخل�رشة، طولها 3 - 10 م، جميع اأجزائها جرداء با�شتثناء ال�شماريخ الزهرية التي تكون زغبة قلياًل. 
تامة، ق�شرية  متناوبة،  ب�شيطة،  الأوراق  الأعلى.  يف  ال�شفلي، خم�رّشة  اللون يف اجلزء  رمادية  م�شتقيمة،  ال�شاق 

املعالق، جلدية القوام، م�شتطيلة اإىل رحمية، متموجة احلافة، موؤنفة القمة، وتدية القاعدة، طولها 8 - 12 �شم. 
الأزهار وحيدة اجلن�ض والنبات ثنائي امل�شكن، جتتمع الأزهار يف نورات �شيمّية موؤلفة من عدة خيمات �شغرية، 
ت�شم الواحدة منها 4 - 5 اأزهار، حُتاط قبل تفتحها بعدة قنابات ت�شقط �رشيعًا. �شماريخ النورات اخليمية و�شماريخ 

الأزهار ق�شرية وزغبة. 
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موؤلف  باهت،  اأ�شفر  ب�شيط،  الكم 
ت�شتدمي  اأرب��ع قطع ج��رداء، ل  من 
املذكرة  الأزهار  الأ�شدية يف  طوياًل. 
عديدة، تتو�شع يف اأكرث من دوارة، 
ماآبرها  تتفتح  اخل��ي��وط،  ق�شرية 
على  يرتفعان  م�رشاعني  بو�شاطة 
الأزهار  الن�شج.  بعد  قو�ض  �شكل 
املوؤنثة قليلة العدد، الكم فيها رباعي 
القطع اأي�شًا، ت�شم 4 اأ�شدية عقيمة، 
امل��ب��ي�����ض وح��ي��د احل���ج���رية، وحيد 
�شوداء،  عنبة  ال��ث��م��رة  البوي�شة. 
تتو�شع على كر�شي الزهرة الدائم، 
ثمرة  وحجمها  �شكلها  يف  وت�شبه 

زيتون �شغرية. 
الإزه�������ار م���ن اآذار/م�����ار������ض اإىل 

ني�شان/اإبريل، تن�شج الثمار عندما ي�شبح لونها اأ�شود يف نهاية ال�شيف وبداية اخلريف.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

بلدان حو�ض البحر املتو�شط .
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذه ال�شجرة. اأما اإ�شم النوع nobilis فيعني النبيل اإ�شارًة ل�شتخدامه 
يف اأكاليل تتويج املنت�رشين يف احلروب عند الرومان. تذكر امليتولوجيا اليونانية اأن دفنة احلورية اجلميلة مل ت�شتطع 
جذب واإغراء Apollon )اإله الفن وال�شم�ض( الذي طلب من الآلهة حتويلها ل�شجرة غار، ومنذ ذلك الوقت فاإن الأبطال 
املنت�رشين وال�شعراء والعلماء ي�شعون تيجانًا من الغار كرمز للنبل والنت�شار وال�رشف. كما كان رمزًا للحماية 
من ال�شواعق اأثناء العوا�شف عند قدماء الرومان، وكان الإمرباطور تيبري يغطي راأ�شه بغ�شن غار حلمايته من 

ال�شاعقة. وبقيت هذه القناعة حتى القرون الو�شطى كمثل يقال اإن " ال�شاعقة ل ت�رشب حيث يوجد الغار" 
ُعرفت خوا�ض الغار منذ القدم، وذكره ابن البيطار والأنطاكي والغ�شاين، كما ذكر ابن �شينا اأن دهن الغار ينفع يف 

عالج  اأوجاع الع�شب.
اجلزء امل�صتعمل : 

الثمار، الأوراق، والزيت الطّيار امل�شتخرج من الأوراق .
املكونات الكيميائية : 

حتتوي الأوراق على: زيت طيار1 - 3 % اأهم مركباته �شينيول cineol 1،8 (40 - 50 %)، لينالول linalol 10 %، اأوجينول 
.geraniol  جريانيول ،eugenol

 furthermore،costunolide،dehydrocostuslactone منها:   sesquiterpene lactones �شي�شكوتربينية  لكتونات 
.laurenbiolide،eremanthin

قلويدات من طراز اإيزوكينولني Isoquinoline alkaloids منها قلويد ريتيكولني reticulin. وتانينات.
 ،1 - 8 cineol حتتوي الثمار على :زيت طيار 1 - 4 %  تختلف ن�شبته تبعًا لطريقة القطاف والتخزين اأهم مركباته

.methylcinnamat ،citral ،a-b pinene
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.laurenbiolide، furthermore eremanthin، costunolide، dehydrocostuslactone :لكتونات �شي�شكوتربينية
ُي�شتخرج الزيت الدهني عرب مترير الثمار على بخار املاء حتى تلني ثم ُتع�رش على البارد وي�شيل منها مادة زيتية خ�رشاء 
.)linoleic a.، lauric a.، palmitic a.، oleic a.( 25 - 55 %  واأهم مكوناتها اأحما�ض )laurel paste( اللون ت�شمى زبدة الغار

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
ُي�شتعمل زيت الأوراق الطيار مو�شعيًا على �شكل بال�شم اأو مراهم  يف عالج اأمرا�ض الروماتيزم واملفا�شل وت�شكني 
الآلم الع�شبية، كما اأن خوا�شه املحّمرة وامل�شادة للميكروبات ) بكترييا، فطور، فريو�شات( جعلت زيته فعاًل يف عالج 
التهاب اللثة والأذن واجلروح والكدمات والأمرا�ض واللتهابات اجللدية املختلفة )الب�رشة الدهنية، ال�شدفية، حب 

ال�شباب(. ي�شتعمل خليط الزيت الد�شم والطّيار يف عالج الدمامل والبثور.
ا�صتعمالت اأخرى :

ُت�شنف اأوراق الغار العطرية �شمن جمموعة التوابل املن�شطة لله�شم امل�شتخدمة يف حت�شني مذاق اللحوم والأ�شماك. 
ت�شتعمل زبدة الغار يف الطب البيطري لطرد احل�رشات وعالج الطفيليات التي ت�شيب جلود احليوانات.  

تدخل زبدة الغار �شمن مكونات �شناعة �شابون الغار التي ا�شُتهرت به بع�ض املدن ال�شورية والذي حظي ب�شمعة 
عاملية نظرًا حلفاظه على نعومة اجللد و�شحته.يقاوم النبات الأمرا�ض واحل�رشات ويحمي النباتات املحيطة من الأمرا�ض.

حماذير ال�صتعمال :
ل ين�شح با�شتعمال الزيت الطيار من قبل احلوامل، نظرًا ملا قد ي�شّببه من ح�شا�شية ب�شبب الالكتونات ال�شي�شكوتربينية 

التي حتويها الأوراق.
البيئة:

ينت�رش الغار يف البيئات الغابية، وُيعد من الأنواع املرنة بيئيًا. يتحمل الربودة لكنه يتاأثر بال�شقيع الذي يلحق �رشرًا 
كبريًا باملجموع الورقي، تنا�شبه الرتب اخل�شبة الرطبة، جيدة ال�رشف، واملعّر�شة جيدًا لل�شوء .

ال�صتزراع والإنتاجية:
يتكاثر الغار ب�شهولة بالبذور اأو الثمار اجلافة اأو الطازجة غري منزوعة الغالف اللبي، واملعاملة بالتن�شيد البارد 
مع النتباه اإىل اأن بذور الغار تفقد حيويتها ب�رشعة. ي�شتجيب لالإكثار اخل�رشي بالرتقيد وبالعقل املتخ�شبة املعاملة 

باأحد الهرمونات.
ُتزرع الغرا�ض بعمر 2 - 3 �شنوات وحتتاج اإىل تربة خ�شبة يف مواقع م�شم�شة اأو ن�شف ظليلة وحتتاج اإىل رّي غزير 

ورطوبة دائمة يف الرتبة يف ف�شل ال�شيف.
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Linum catharticum L.
Cartholinum partense Rchb., Linum versifolium Gilib.

Linaceae  الف�صيلة: الكتانية
الأ�صماء املتداولة: الكتان.

.Eng. Fairy flax، Mountain flax،، Fr. Lin sauvage purgative :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ع�شب حويل اإىل ثنائي احلول، وقد يعي�ض لعدة اأعوام، 
بارتفاع ي�شل اإىل 30 �شم. اجلذور وتدّية طويلة، رفيعة، 
اأو منت�شبة،  قائمة  ال�شاق  الأبي�ض.  اإىل  بلون �شارب 
قليلة  القاعدة، دقيقة وجرداء  اأو متفرعة عند  ب�شيطة 
الأوراق. الأوراق متقابلة، كاملة. الأزهار بي�شاء اإىل 
اإىل  ي�شل  بطول  ال�شكل  الثمار كروية  اللون.  �شفراء 
3 ملم. البذور 1 - 1.5 ملم مل�شاء، جرداء وبلون بني 

باهت.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا، حو�ض البحر املتو�شط، و�شمايل اإفريقيا.
التاريخ والرتاث:

linon وهو ال�شم  ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية 
 catharticum النوع  ا�شم  اأما  النباتات،  لهذه  الالتيني 

فيعني م�شّهل.
اجلزء امل�صتعمل: النبات الع�شبي.

املكونات الكيميائية:
ليجنان lignans 0.5%: منها الأكروماتني achromatin )مادة مّرة(،  مواد دباغية tannins 2 %، راتني وقليل من زيت 

طّيار 0.15 %.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

عالج  يف  �شعبيًا  النبات  ُي�شتعمل  مقيئًا.  ي�شبح  كبرية  بجرعات  اأخذ  واإذا  وم�شهلة،  ملّينة  بخوا�ض  النبات  يتمتع 
الإم�شاك، وحالت نق�ض الإدرار البويل، ويف عالج النزلت والأمرا�ض الروماتيزمية. وحالت الإ�شابة بالديدان. 

حماذير ال�صتعمال: 
ي�شبب التهاب املعدة ، والإقياء.

البيئة:
يجود الكتان يف الرتب جيدة ال�رشف ذات الرتكيب املتو�شط كالرتب ال�شفراء الطينية اأو الطميية، لتالئمه الرتبة 

اخلفيفة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيَكاَثر بالبذور. حت�رّش الرتبة للزراعة باإجراء حراثة خريفية عميقة وعدة حراثات �شطحية وت�شاف الأ�شمدة. يعّد 
الكتان من املحا�شيل قليلة التطلب ن�شبيًا للعنا�رش الغذائية،  ل ُين�شح بالت�شميد املعدين اإذا كانت الرتبة خ�شبة. عمليات 

اخلدمة الأ�شا�شية بعد الزراعة هي العزق ومكافحة الأع�شاب والأمرا�ض واحل�رشات وكذلك الرّي عند احلاجة.
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Linum usitatissimum L.  
.Linaceae  الف�صيلة: الكتانية

الأ�صماء املتداولة: الكتان ال�شائع.
Eng.Flax ، Fr. Lin :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
منت�شبة،  �شاقه  معمر،  واأحيانًا  ح��ويل  ع�شب 
ب�شيطة،  الأوراق  م��رٍت.  نحو  اإىل  تعلو  نحيلة، 
اأحيانًا �شيقة وخطية، جرداء،  لطئة، رحمية، 
تامة احلافة، ثالثية الأع�شاب، طولها 2 - 4 �شم 
وعر�شها نحو 3 مم. الأزهار خنثوية، �شعاعية 
اأو  اإبطية  �شيمية،  ن��ورات  يف  جتتمع  التناظر، 
انتهائية، قطرها 15 - 25 مم. الكاأ�ض 5 �شبالت، 
دائمة. التويج 5 بتالت، ذات لون اأزرق �شماوي، 
ل تتفتح اإل يف ال�شم�ض وت�شقط ب�شهولة. املذكر 
5 اأ�شدية، قواعد خيوطها عري�شة، تتناوب مع 
5 �شديوات. املبي�ض خما�شي احلجريات، ت�شم 
خم�شة  الأق���الم  حجرية،  كل  �شمن  بوي�شتني 
 9  -  7 من  اأبعادها  كروية،  علبية،  حرة.الثمرة 
بذور.  ع�رش  ي��ق��ارب  م��ا  ت�شم  فاحتة  بنية  مم، 
البذور ذات لوٍن بني حممر، لمعة، بي�شوية اأو 
م�شتطيلة، م�شطحة، طولها 4 - 6 مم وعر�شها 2 
- 3 مم، وثخانتها 0.75 - 1.5مم. اإحدى نهايتيها 

يحتوي  ومعقوفة.  موؤنفة  والأخ����رى  م���دورة 
للبذرة على ثقوب دقيقة وغري  العلوي  ال�شطح 
منتظمة. الق�رشة �شهلة النزع وتغطي طبقة من 
وكالهما  م�شتقيمًا  وجنينًا  الرقيقة  ال�شويداء 
تكوين  اإىل  ي���وؤدي  امل��اء  يف  ال��ب��ذور  نقع  لعابي. 

غالف لعابي. فلقات اجلنني �شخمة، م�شطحة وغنية بالزيت. 
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

�رشقي املتو�شط والهالل اخل�شيب، ويزرع حاليًا يف جميع اأنحاء العامل من اأجل األيافه وبذوره وزيته.
التاريخ والرتاث:

يعني   usitatissimum النوع  ا�شم  النباتات،  لهذه  الالتيني  ال�شم  وهو   linon اليونانية  من  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
ماألوف. 

ُعرف الكتان منذ اأكرث من خم�شة اآلف �شنة، وقد عرفه قدماء امل�رشيني والهنود. وقاموا بزراعته للح�شول على 
األيافه، وا�شتخدموا بذوره طبيًا. كما عرف اليونانيون القدماء اخلوا�ض الطبية لبذوره، فقد اأو�شى اأبقراط بها 
اأ�شدر �شارملان يف فرن�شا قوانني تق�شي با�شتهالك  الثامن ع�رش،  القرن  التهابات الأغ�شية املخاطية. ويف  ملعاجلة 
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البذور ليحافظ على �شحة رعاياه، وقد قال املهامتا 
غذائية  مادة  الكّتان  بذور  ت�شبح  "حيثما  غاندي 

�شائعة و�شط ال�شعب، تكون ال�شحة اأف�شل".
اجلزء امل�صتعمل: 

ب����ذور ال��ك��ت��ان، زي���ت ال��ك��ّت��ان ال��ن��اجت ع��ن ع�رش 
البذور.

يتم احل�شول على زيت الكتان الد�شتوري بالع�رش 
البارد للثمار النا�شجة، لونه اأ�شفر فاحت �شارب 
الرائحة  املظهر،  رائ��ق  الأخ�����رش،  اأو  البني  اإىل 
يتجمد  ما  �رشعان  منخف�شة،  اللزوجة  مميزة. 
جاف(.  )زي��ت  رقيقة  طبقة  �شكل  على  ُت��رك  اإذا 
باليرت  ميتزج  لكنه  باليتانول،  ال��ذوب��ان  �شعب 

والكلوروفورم والبنزول.
املكونات الكيميائية : 

 (% 24 linoleic acid حتتوي بذوره  على : زيت د�شم )30 - 45 %( موؤلف من حمو�ض د�شمة غري م�شبعة )حام�ض اللينوليك
من وزن مكونات زيت بذر الكتان، حام�ض الألفالينوليك ALA( alpha linolenic acid( 40 %، حمو�ض د�شمة م�شبعة 

.)stigmasterine غري مت�شبنة )كول�شتريين، �شتيغما�شتريين
 ،linusitamarine 25%، م�شتقات الفينيل بروبان منها lignans كما حتتوي البذور على مواد لعابية و ليجنانات

linamarin (cyanogenic glycoside) له تاأثري مهدئ على  اإ�شافة اإىل كمية قليلة من مركب غليكوزيدي: اللينامارين 
اجلهاز التنف�شي.

على  وال�����ش��وق  الأوراق  حت��ت��وي  �ش�������يانوجينية.  وغليكوزيدات  الكلوروجينيك  حم�ض  على  اجل���ذور  حت��ت��وي 
فالفونوئيدات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
 ،cytokinase يتمتع زيت الكتان بخوا�ض م�شاد التهاب، م�شاد لالأورام، واقي للقلب، منظم للتغوط، مثبط لل�شيتوكيناز

.Omega  3 -fatty acids خاف�ض لل�شحوم، م�شاد للبكترييا، م�شاد للعوامل امل�رشطنة، ومزود باأحما�ض اأوميغا
ُي�شتعمل داخليًا يف حالت الإم�شاك كما ي�شتعمل مو�شعيًا يف حالت اللتهابات اجللدية.

ُي�شتعمل زيت الكتان املخّفف �شعبيًا، يف حالت القولون املتهيج والتهابات الأمعاء والبوا�شري. 
كما ُي�شتعمل مو�شعيًا يف حالت احلروق، التهابات ال�رشج، والتهاب الربو�شتات املزمن. 

ُي�شتعمل مغلي البذور �شعبيًا، كملنّي لعالج الإم�شاك، خاف�ض ل�شكر الدم، م�شاد لت�شنج والتهاب القولون. وت�شتعمل 
العجينة امل�شنوعة من مطحون البذور على �شكل كّمادات لعالج م�شاكل اجلهاز التنف�شي واللتهابات اجللدية.

ي�شتعمل مطبوخ البذور �شعبّيًا ملعاجلة التهابات املثانة وال�شعال الديكي وت�شنجات اجلهاز اله�شمي.
ال�صتعمالت الأخرى: 

زيت طبخ، �شابون لل�شحوم، يدخل يف تركيب الورني�ض، والدهانات الزيتية ويف �شناعة الورق. كما ي�شتعمل �شواغ 
للم�شتح�رشات الدوائية اجللدية.

الأ�صكال ال�صيدلنية: 
 Flaxseed،Barlean Vita - Flax :يتوفر النبات على �شكل  م�شحوق، حَمافظ  هالمية  طرية، زيت. وُتباع حتت اأ�شماء مثل

.Barlean, Flax Oil
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التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال : 
تتجلى اأعرا�ض فرط اجلرعة ب�شيق التنف�ض، التنف�ض 
الذي  ال��رديء  الع�شلي  التنا�شق  ال�شعف،  ال�رشيع، 

يتطور اإىل �شلل ونوبات. 
اأو الإم�شاك احلاد،  ان�شداد الأمعاء  لُيعطى يف حالت 
اللتهابات احلادة يف اجلهاز اله�شمي. وحالة �رشطان 

الربو�شتات. 
القولونية.  امللينات  مع  الكتان  ا�شتعمال  جتنب  يجب 
كما يجب جتنب ا�شتعماله لدى احلامل اأو املر�شع لأنه 
قد يوؤذي اجلنني اأو ي�شبب الإجها�ض. يجب عدم تناول 

بذور الكتان غري النا�شجة. 
من  ك��ب��رية  كمية  ت��ن��اول  يجب  الكتان  ا�شتعمال  عند 

ال�شوائل لتقليل الغازات املعوية.
البيئة:

ال��ك��ت��ان م��ن ن��ب��ات��ات ال��ن��ه��ار ال��ط��وي��ل. ت��ب��داأ البذور 
البادرات  - 5 مo وت�شتطيع   3 بدرجة حرارة  بالإنبات 
 .oم  4 حتى-  احل���رارة  درج���ات  انخفا�ض  تتحمل  اأن 
ارتفاعها  وي��وؤدي   o18م  -  15 لنموه  املنا�شبة  احل��رارة 
اإىل زيادة تفرع النباتات والإ�رشاع يف تكوين الأزهار 
وزيادة يف اإنتاج البذور، يف حني ت�شوء نوعية الألياف 
يف هذه احلالة.يحتاج الكتان للرطوبة يف مراحل منوه 
با�شتثناء مرحلة الن�شج. يجود يف الرتب جيدة ال�رشف 
اأّما  الطميية،  اأو  الطينية  ال�شفراء  كالرتب  املتو�شطة 
يف  الأخ�����ض  على  زراع��ت��ه،  تالئم  ف��ال  اخلفيفة  ال��رتب��ة 

املناطق التي تقّل فيها الأمطار اأو مياه الري. درجة pH املنا�شبة 6 - 6.5.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيَكاَثر النبات بالبذور. يزرع الكّتان يف اخلريف يف املناطق املعتدلة ويف الربيع يف املناطق الباردة. حُت�رّش الرتبة للزراعة 
باإجراء حراثة خريفية عميقة وعدة حراثات �شطحية وُت�شاف الأ�شمدة. ُيعّد الكتان من املحا�شيل غري املتطلبة  ن�شبيًا 
للعنا�رش الغذائية ول ُين�شح بالت�شميد املعدين اإذا كانت الرتبة خ�شبة. عمليات اخلدمة الأ�شا�شية بعد الزراعة هي العزق 
ومكافحة الأع�شاب والأمرا�ض واحل�رشات والرّي عند احلاجة. ُيعطي الهكتار 600 - 700 كغ من البذور يف الظروف 

العادية.
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Lowsania inermis  L. 
Lawsonia alba Lam., Lawsonia spinosa L.

.Lythraceae الف�صيلة: احلنائية
الأ�صماء املتداولة:احلّناء.  

Eng. Henna، Egyptian priven، Fr.Jalousie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة ذات رائحة ذكية، جرداء، ي�شل طولها اإىل 2.5 م، اأفرعها 
القدمية ت�شبح م�شّوكة. الأوراق ب�شيطة، متقابلة، تامة احلافة، 
�شبه لطئة، اإهليلجية، بي�شوية اأو بي�شوية مقلوبة، حادة اأو 

كليلة القمة، طولها 8 - 44 مم وعر�شها  2 - 20 مم.
النورة عثكولية، انتهائية التو�شع، طولها 3 - 22 �شم. الأزهار 

خنثوية، �شعاعّية التناظر، رباعّية القطع، ال�شمراخ طوله 2 - 3.5 مم. ال�شبالت بي�شوية، ت�شتدمي مع الثمرة. البتالت 
جعدة، بي�شوية مقلوبة، بي�شاء اإىل م�شفّرة اللون، طولها 3 - 4 مم وعر�شها 4 - 5 مم. املذكر 8 اأ�شدية يف اأ�شفاع، 

اخليوط طولها نحو 4 مم. املبي�ض �شبه كروي، رباعي احلجريات.
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الثمرة عليبة، قطرها 3 - 9 مم، جدارها يحمل �شبكة من الأع�شاب، تتفتح ب�شكل غري منتظم. البذور عديدة، هرمية 
ال�شكل.

الإزهار من ت�رشين الأول/اأكتوبر اإىل  ت�رشين الثاين/نوفمرب .
ل�شجرية احلناء �شنفان يختلفان يف لون الزهر، ال�شنف Alba ذو الأزهار البي�شاء، وال�شنف Miniata ذو الأزهار 

البنف�شجية.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

مل ُيعرف املوطن الأ�شلي لنبات احلّناء، التي تنمو يف املناطق احلارة املدارية يف جنوب غربي اآ�شيا وبخا�شة يف جنوب 
�شبه اجلزيرة العربية ومنها انت�رشت زراعتها اىل بالد كثرية من العامل، اأهم البلدان املنتجة حاليًا م�رش وال�شودان 

والهند وال�شني. 
التاريخ والرتاث:

�ّشمي اجلن�ض Lawsonia تخليدًا لذكرى د.ا�شحق لو�شن )تويف عام 1747م(. قام بتمويل كتاب "نظام الطبيعة" الذي 
األفه لنايو�ض. اأما ا�شم النوع inermis فتعني ل�شوكي.

ُزرع النبات منذ القدمي يف بلدان �رشق املتو�شط وم�رش واجلزيرة العربية والعراق واإيران والهند. وقد ُعرث على 
�شعرها  لطلي  للعرو�ض  احلناء  ليلة  يف  كثريًا  وا�شتعملوه   حّناء  العرب  اأ�شماه  امل�رشية،  املومياء  على  منه  اأج��زاء 
واأطرافها قبل ليلة الزفاف. ذكرت امل�شادر الإ�شالمية القدمية ا�شتخدام احلناء لعالج الكثري من الأمرا�ض، كان 
الأرواح  تاأثريات  من  بها  ي�شبغ  ال��ذي  ال�شخ�ض  حماية  يف  فّعالة  النبات  هذا  من  املاأخوذة  اخلال�شات  اأن  ُيعتقد 
ال�رشيرة. كان القدماء ي�شتخدمون اأزهار احلناء وي�شعونها بني طيات مالب�شهم فتطيبها وحتفظها من الإ�شابة 

بح�رشات املالب�ض التي تعرف بالعتة. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار العطرية، الثمار واّللحاء وم�شحوق الأوراق والأغ�شان الغ�شة.
املكونات الكيمائية:

حتتوي اأوراق احلناء و�شوقها الغ�شة على : 
 .Henne tannin مركبات دباغية  ن�شبتها 5 - 10 % تعرف با�شم حناتانني

جليكوزيات خمتلفة تتحلمه اأنزمييًا اإىل �شكاكر وجينني، ل يلبث اجلذر الال�شكري)اجلينني( اأن يتاأك�شد ذاتيًا ُمعطيًا 
مركبًا متبلورًا برتقاليًا حممّرًا ذوابًا يف املاء ي�ّشمى الالوزون Lawsone )-2 هيدروك�شي - 1، 4  - نافتوكينون(.

مركبات كومارينية، فالفونات، حم�ض اجلاليك، كمية من ال�شتريولت )ال�شيتو�شتريول(. مواد �شكرية وراتنجية 
ن�شبتها حوايل 1 % . 

ُيالحظ ازدياد كمية املواد الفّعالة وخا�شة الالوزون يف اأوراق احلّناء مع تقدم النبات يف العمر. 
.A ، B Ionone حتتوي الأزهار زيتًا طيارًا اأهم مكوناته مركب األفا وبيتا اإيونون

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
املزمنة  القروح  وخا�شة  اجل��روح  واندمال  النزف  وقف  على  ت�شاعد  احل��روق،  اآلم  احلّناء  م�شتح�رشات  تخّفف 

والأكزميا، عالج الثاآليل، والتقرحات التي ت�شيب القدم وخا�شة لدى مر�شى ال�شكر  .
للحناء تاأثري م�شاد للبكترييا، الفريو�شات والطفيليات . 

تنقي احلّناء فروة ال�شعر من امليكروبات والطفيليات، وُتقّلل من اإفراز العرق ومن الإفرازات الدهنية الزائدة ، تفيد 
يف عالج الق�رشة والتهابات فروة الراأ�ض. تغذي ال�شعر وتك�شبه حيوية وقوة، كما متنع املواد القاب�شة املتوفرة يف 

احلناء ت�شّقق اجللد ومتّده  باحليوية. 
اأثبتت الدرا�شات فعالية املركبني Lawsone وisoplumbagin  يف الق�شاء على ال�رشطان.
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ُت�شتعمل احلناء �شعبيًا، يف عالج نزف قرحة الإثني ع�رشية، كما ت�شتعمل على �شكل حقنة �رشجية يف عالج التهاب 
القولون التقّرحِي. ُي�شتعمل منقوع الأوراق على �شكل لبخات مو�شعية لعالج ال�شداع والأمرا�ض اجللدية واحلروق، 

وُي�شتعمل على �شكل غراغر قاب�شة ومطّهرة لعالج قروح الفم واللثة والل�شان.
ال�صتعمالت ال�صناعية:

تدخل احلّناء يف �شبغ املن�شوجات ال�شوفية والقطنية واحلريرية لإك�شابها لونًا، وتنظيفها من املواد والبقع الدهنية، 
ويف دبغ اجللود، بالإ�شافة اإىل ا�شتخال�ض زيت عطري زكي الرائحة من اأزهارها ُي�شتخدم يف �شناعة العطور ومنه 

العطر ال�شهري )التمرحنة(. 
فوائد احلناء اجلمالية : 

ُت�شتخدم عجينة احلناء يف �شناعة �شبغات ال�شعر، تزيني الأيدي والأرجل بنقو�ض ور�شومات خمتلفة ح�شب الذوق 
والرغبة. 

اإعداد ال�صباغ: 
يتم احل�شول على �شباغ برتقايل واأحمر عن طريق �شحق الأوراق والرباعم الفتية اإىل م�شحوق اأخ�رش اللون ل 

يلبث اأن يتحول اإىل الأحمر الربتقايل عند تعر�شه للهواء.
حماذير ال�صتعمال: 

العطا�ض، التح�ّش�ض ملكوناتها، احلنة نبات جمه�ض ينبغي عدم ا�شتعماله داخليًا من قبل احلوامل.
البيئة:

ُتزرع احلناء كثريًا يف احلدائق واملنتزهات واأطراف املروج اخل�رشاء والأحوا�ض، يف املناطق الدافئة. تنجح زراعتها 
النبات  تاأثر  البيومناخية باملتغريين املعتدل والدافئ ونادرًا يف املتغري العذب الذي ُيخ�شى فيه  يف جميع الطوابق 
بال�شقيع. ُتعّد احلّناء من الأنواع  التي تتطلب الإ�شاءة ول تتحمل الظّل اإل نادرًا. ينمو النبات ب�شكل جيد يف الرتب 
الطينية الدبالية والرتب الرملية، لكنه يتحمل الأرا�شي الطينية والطينية ال�شلتية، ليتحمل امللوحة اأكرث من 2500 

جزء باملليون يف مياه الري اإل نادرًا، ويتحمل اجلفاف ن�شبيًا.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُتزرع احلناء لأجل اأزهارها العطرة، وبغر�ض احل�شول على ال�شبغة من اأوراقها. يتم اإكثار النبات ب�شهولة بوا�شطة 
البذور، كما اأنه ي�شتجيب لالإكثار اخل�رشي بوا�شطة العقل املتخ�شبة مبعاملة هرمونية اأومن دونها. ُتقطف الأوراق 

والقمم النامية ثم ُتعّر�ض لل�شم�ض حتى جتف وتخزن حلني ا�شتخدامها.
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Althaea officinalis  L.  
Althaea rosea L. 

.Malvaceae الف�صيلة: اخلبازية
الأ�صماء املتداولة: ختمية، اخلبيزة املخزنية، اخلطمية، اخلطمي، ع�شبة حلوة، ع�شبة ال�شفاء.

 Eng. Marshmallow ، Fr. Guimauve :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

�شاق  ذو  م���وب���ر،  م��ع��م��ر،  ع�����ش��ب 
قليلة  ال��ق��اع��دة،  متخ�شبة  �شلبة، 
�شم.   100  -  50 ارتفاعه  التفرع، 
بي�شاء  ليفية،  غليظة،  اجل����ذور 
الأوراق متعاقبة، معالقها  اللون. 
الأذنات  ع��ادًة،  الن�شل  اأق�رش من 
3 - 5 مم، مت�شاقطة، الن�شل م�شنن 

- عريف احلافة وثخني، زغبة، مييل 
تع�شيب  ذات  ل��الأب��ي�����ض،  ل��ون��ه��ا 
راحي، اأبعادها 4 - 10×2-7 �شم، 
قلبية  بي�شوية،  ال�شفلية  الأوراق 
مف�ش�شة  اإىل  تامة  �شبه  القاعدة، 
�شحلة؛  ف�����ش��و���ض   5  -  3 اإىل 
�شكلها  العلوية مثلثية يف  الأوراق 

العام، مف�ش�شة بدرجات متفاوتة، قاعدتها مقطوطة اأو وتدية. 
جتتمع الأزهار يف جمموعات اإبطية ت�شم 1 - 3  زهرات، ال�شمراخ ثخني، اأق�رش من الأزهار، يتطاول لحقًا. الكاأ�ض 
8 - 10 مم، خما�شية الف�شو�ض، موبرة، يدعمها كوؤي�ض موؤلف من 6 - 12 قطعة ملتحمة بقواعدها واأق�رش مبرتني من 

ال�شبالت، م�شتطيلة اإىل رحمية ال�شكل. التويج قطره نحو 2 �شم، موؤّلف من خم�ض بتالت بي�شاء اإىل وردية، بي�شوية 
مقلوبة، مثلومة القمة، طولها �شعفا طول الكاأ�ض. تلتحم خيوط الأ�شدية معًا لت�شكل اأنبوبة �شدوية حتيط بالقلم، 
تنق�شم  اأق�رش منها ول  الكرابل عديدة، حّرة، تتو�شع عل �شكل حلقة حول حمور  املاآبر.  الكثري من  يتفرع عنها 

حجرات املبي�ض بو�شاطة حاجز. 
الثمرة قر�شية ال�شكل قطرها من 7 - 9 مم، تتاألف من اأق�شومات ثمرية وحيدة احلجرية، زغبة من اخلارج وذات 

عروق �شعاعية. البذور �شوداء، بنية، جرداء، كلوية ال�شكل وم�شغوطة قلياًل.
الإزهار من حزيران/يونيو اإىل  ت�رشين الثاين/نوفمرب .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي - �شيبريي، متو�شطي، اإيراين - توراين. ينت�رش النبات يف �شورية ولبنان وفل�شطني والأردن ويف اأغلب مناطق 

اأوروبا با�شتثناء املناطق ال�شمالية كما ُي�شادف يف �شمايل اإفريقيا واإيران واأفغان�شتان.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض م�شتق من الالتينية واليونانية Althianô  ويعني �َشَفى نظرًا ل�شتعمال بع�ض اأنواع اجلن�ض 
قدماء  عرف  د�شتوري.  طبي  وتعني  الالتينية  من  فاأ�شلها   officinalis اأم��ا   املذكور،  النوع  مثل  الطب  يف   Althaea

امل�رشيني خ�شائ�ض النبات الطبّية وا�شتخدموه لعالج العديد من الأمرا�ض منذ القرن التا�شع قبل امليالد كما كتب 
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املفكر اليوناين جيزيود�ض عن النبات اأنه كان م�شهورًا لدى 
 Herba omniborbium قدماء اليونانيني الذين اأطلقوا عليه
للفقراء،  �شديقًا  واعتربوه  الأم��را���ض(،  كل  ع�شبة  )اأي 
ابن  به  واأ�شاد  ودي�شقوريد�ض.  ثيوفراتو�ض  ذك��ره  وقد 
يف  وا�شتخدمه  للبلغم،  ومذيٌب  ملنّيٌ  باأنه  وو�شفه  �شينا 
والع�شبية،  الع�شلية  الأمرا�ض  اأعرا�ض  العديد من  عالج 

كما ذكره ابن البيطار والأنطاكي.         
اجلزء امل�صتعمل : 

الأول/اأكتوبر  ت�رشين  �شهري  خ��الل  )جتمع  اجل���ذور 
الإزهار(،  بدء  بعد  )جتمع  الأوراق  والثاين/نوفمرب(، 

والأزهار )جتمع يف بداية فرتة الإزهار(. 
املكونات الكيميائية :

 -  5  mucilage لعابية  م��واد  على  اخلتمية  ج��ذور  حتتوي 
�شكاكر  خليط  من  تتكون  كربوهيدراتية  35%،)مركبات 

خما�شية و�شدا�شية تعطي البنتوز، الغالكتوز، الرامنوز، 
ا�شباراجني   ،% بكتني11   ،%  35 ن�شاء  الديك�شرتوز(، 
تانينات،   ،lesitine لي�شيتني   ،%  4  betaine بيتائني   ،%  2
فالفونوئيدات، scopoletol، اأحما�ض فينولية، واأنزميات. 

حتتوي الأوراق على مواد لعابّية  10 % ون�شاء واآثار من زيت طّيار.
حتتوي الأزهار على  مواد لعابية 5 - 8 % ، ن�شاء ،�شكريات خما�شية و�شدا�شية، مواد بكتينية، تانينات، اآثار من زيت 

عطري طّيار، اإ�شافة اإىل فالفونوئيدات .
اأق�شاها عند بدء تكوين  النبات بالعمر، وتبلغ  تزداد كمية املواد اللعابية يف الأوراق والأزهار واجلذور مع تقدم 

الأزهار.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

ترجع القيمة الطبية للنبات ملا يحويه من مواد لعابية لزجة تتمتع بخوا�ض واقية من تهيج  الأغ�شية املخاطية . 
ُت�شتعمل م�شتح�رشات جذور العقار داخليًا كمادة ملّطفة وملّينة اإ�شافًة لكونها تّعدل من حمو�شة املعدة وتفيد يف 
عالج التهاب الأغ�شية املخاطية املبطنة للجهاز اله�شمي )التهاب الأغ�شية املبطنة، القرحة املعدية والثني ع�رشية(، 
ت�شكيل طبقة هالمية  الهوائية( وذلك من خالل  والبلعوم والق�شبات  )التهاب احلنجرة  التنف�شي  التهاب اجلهاز 

تغطي اجلزء املتخر�ض، وت�شاعد على تهدئة الأمل وجتديد اخلاليا وت�رشيع التئامها .
تدخل املواد الهالمية املوجودة يف الأوراق والأزهار يف حت�شري اأدوية الق�شع، ال�شعال، التهاب الق�شبات والربو، 

وُت�شتعمل على �شكل حقن �رشجية )ملنّي( يف حالة الإم�شاك املزمن. 
تدخل املواد الهالمية يف حت�شري الغ�شول )غراغر فموية مطهرة للفم واللثة(، املراهم واملعاجني املعدة لعالج اجلروح 

والتقرحات اجللدية.
ُيعد الهالم اأحد املكونات الرئي�شة التي تدخل يف �شناعة الأقرا�ض الدوائية بغر�ض زيادة �شالبتها. 

تختلف طريقة احل�شول على املادة الهالمية تبعًا لهدف ال�شتعمال فاإذا كان ال�شتعمال داخليًا يتح�ّشل على املادة 
الهالمية على البارد منعًا لنحالل الن�شاء ، اأما يف حالة ال�شتعمال اخلارجي ميكن ا�شتخال�ض الهالم مع ا�شتخدام 

احلرارة.



407 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

البيئة:
ُتعد اخلتمية من الأنواع املحبة لل�شوء. تنجح زراعتها يف البيئات الدافئة، اجلافة ون�شف اجلافة و�شبه الرطبة، حيث 
تتوفر درجة حرارة معتدلة 15 - 35مo ورطوبة جوية 75 - 85 %. ت�شبب احلرارة املرتفعة والرطوبة املنخف�شة �شعف 
النمو اخل�رشي وبالتايل انخفا�ض كمية الثمار. تنمو اخلتمية على اأنواع خمتلفة من  الرتب  لكنها جتود يف الرتب 
الرتبة،  مللوحة  التحمل  جيدة  وهي  والرطبة،  العميقة  ال�شفراء  الأرا�شي  ويف  الع�شوية،  باملادة  الغنية  اخل�شبة 

ترتاوح درجة احلمو�شة املنا�شبة )pH( بني 5 - 8.8. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور، التي ُتزرع ربيعاً يف امل�شتل يف اأحوا�ض اأو خطوط مب�شافة 50 �شم. تنقل ال�شتول اإىل الأر�ض 
الدائمة عندما ي�شبح لها اأربعة اأوراق، كما ميكن زراعة البذور بالأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف املناطق الدافئة. ميكن 
اإكثار النبات اأي�شًا بطريقة التف�شي�ض وذلك عن طريق تق�شيم اجلزء ال�شفلي للنباتات الكبرية اإىل اأق�شام عدة يحتوي 

كل منها على جمموع جذري �شغري، يتطور ليعطي نباتًا كاماًل بعد 7 - 8 اأ�شهر. 
ُتقطع النباتات يف بداية مرحلة الإزهار من فوق �شطح الرتبة بحوايل 5 �شم خالل ال�شيف، ثم جُتّفف يف مكان مظلل. 
يعطي الهكتار 6 - 7 طن ع�شبًا اأخ�رش. جُتمع اجلذور عندما يبلغ عمر النبات من 2 - 3 �شنوات، ت�شل اإنتاجية اجلذور 

اجلافة هوائيًا اإىل 2 - 3  طن يف الهكتار.
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Hibiscus sabdariffa L. 
Hibiscus cannabinus L., Sabdariffa rubra Kosteletzky 

 Malvaceae الف�صيلة: اخلّبازية
الأ�صماء املتداولة: الكركديه ، كجارات.

 Eng. Roselle ، Fr. Karkade :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل اأو معمر، ميكن اأن ي�شل طوله حتى 
2 م. ال�شاق ب�شيطة اأو متفرعة، �شلبة، جرداء. 
الأوراق ب�شيطة، كبرية، طويلة املعالق 4 - 15�شم، 
ثنائية ال�شكل، ال�شفلية بي�شوية غري مف�ش�شة، 
والعلوية مف�ش�شة ب�شكل راحي، وكلها جرداء. 

الأذنات 6 - 8 مم، خيطية. 
�شبه  م��ف��ردة،  اإبطية،  ن�شبيًا،  كبرية  الأزه���ار 
 12  -  8 من  موؤلف  كوؤي�ض  الكاأ�ض  يدعم  لطئة. 
بعد  ي�شبح  مم،   10  -  6 طولها  خطية،  قطعة، 
الإزه�����ار حل��م��ي��ًا، اأح��م��ر ال��ل��ون وي�����ش��ت��دمي مع 
ملتحمة  اأرجوانية،  �شبالت،   5 الكاأ�ض  الثمرة. 
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�شم، حلمية القوام، �شوفية الأوبار وم�شّوكة، حتمل يف قاعدتها غّدة خطية على الع�شب   3 -  1 بقواعدها، طولها 
املتو�شط. التويج اأ�شفر ذو بقعة قرمزية يف املركز، يبلغ طول البتلة 3 - 5 �شم، وت�شقط البتالت خالل التجفيف. 
البذور كروية  العديد من  2 �شم، بداخلها  الثمرة عليبة طولها نحو  اأنبوبة �شدوية.  تلتحم خيوط الأ�شدية لت�شكل 

ال�شكل.
الإزهار يف ال�شيف - اخلريف.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
جزر الهند الغربية، و�شط اإفريقيا ، تنت�رش زراعته حاليًا يف املناطق ال�شتوائية واحلارة من العامل . يزرع يف �شعيد 

م�رش وال�شودان .
التاريخ والرتاث:

ُيعتقد اأن اأ�شل ت�شمية اجلن�ض من اليونانية من كلمة hibiskos وهي من اأ�شل ibis  ن�شبة اإىل طائر اأبو منجل الذي ياأكل من 
النبات. وقد ا�شتخدم الهنود اأوراقه قدمياً يف الغذاء. 

اجلزء امل�صتعمل: الكاأ�ض وال�شبالت املت�شحمة احلمراء اللون .
املكونات الكيميائية: 

 ،hibiscus  acid اأهمها اأحما�ض:   % 30 -15   fruit acids اأحما�ض ع�شوية )اأحما�ض الفاكهة(  ال�شبالت على  حتتوي 
.C وفيتامني ،malic a. حم�ض التفاح ،citric a. حم�ض الليمون ،tartaric a. حم�ض الطرطريك

cyanidin-3-xyloglucoside ، delphinidin-3-glucoside :)لون اأحمر( anthocyans شبغات انتو�شيانيدية�
delphinidin-3-xyloglucoside.مركبات فالفونية منها: hibiscin ، gossypetin . كميات من اأوك�شالت الكال�شيوم. 

.rhamnogalacturonans ، arabinogalactans ،arabinans:مركبات لعابّية )هالمية( منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يتمتع �رشاب الكركديه مبذاق حم�شي ملّطف، مرطب، خمفف لالإح�شا�ض بحرارة اجلو، يحتوي على مركبات مطهرة 
وقاتلة للبكترييا التي ت�شيب كثريًا من الأ�شخا�ض عند ارتفاع درجات احلرارة �شيفًا . 
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كما يتمّتع ال�رشاب بخوا�ض منع�شة، من�ّشطة لله�شم  واإفراز الع�شارة الها�شمة، ملنّي معتدل ، مذيب للبلغم ، يقطع 
.hibiscus ال�شعور بالعط�ض، ملا يحويه من اأحما�ض ع�شوية ل�شّيما حم�ض

يتمّتع امل�شتخل�ض املائي لل�شبالت بتاأثري من�شط قلبي وخاف�ض ل�شغط الدم  ومرخٍ لع�شالت الرحم. 
اأفادت الدرا�شات اأن �رشاب الكركديه ي�شاعد يف  تخفيف اآلم النقر�ض والروماتيزم. 

بينت البحوث تاأثري خال�شة اأزهار الكركدية يف الق�شاء على بكترييا ال�شل والعديد من ال�شاللت البكتريية الأخرى 
وبع�ض الطفيليات، كما بينت خوا�ض الأزهار والأوراق املهدئة لتقّل�شات الرحم واملعدة والأمعاء.

للجهاز  مطّهر  ب��ويل،   م��دّر  ج،  وفيتامني  الع�شوية  بالأحما�ض  غني  كم�شدر  �شعبيًا،  الكركديه  ���رشاب  ُي�شتخدم 
اله�شمي، مهّديء لتقل�شات الرحم والأمعاء ، مهديء لالأع�شاب و يزيد من �رشعة دوران الدم كما ُي�شاعد يف تقوية 

.C رشبات القلب. كثريًا ما ي�شتخدم �شتاًء يف عالج الزكام ونزلت الربد لحتوائه على ن�شبة عالية من فيتامني�
ا�صتعمالت اأخرى :

يقدم   اأو غليها لفرتة ق�شرية وت�شفيتها.  البارد  املاء  الأزه��ار وذلك بنقعها يف  الكركديه من �شبالت  يجّهز �رشاب 
�رشاب الكركديه باردًا اأو �شاخنًا  وُيحّلى ح�شب الطلب.

ُت�شتخدم  ال�شبالت  يف �شناعة اجللي واملربيات والأي�ض كرمي واحللوى لإ�شفاء اللون الطبيعي ال�شحي والنكهة املحببة.

ت�شتعمل م�شانع الأدوية وال�شابون ال�شحي املواد امللونة الطبيعية امل�شتخل�شة من �شبالت زهرة الكركديه يف منتجاتها.
تدخل ال�شبالت يف �شناعة م�شتح�رشات التجميل ك�شبغة ملونة طبيعية )اأحمر ال�شفاه، وم�شاحيق الوجه( .

 ُيعد نبات الكركديه م�شدرًا رئي�شيًا طبيعياً لإنتاج الألياف النباتية الالزمة ل�شناعة احلبال والورق وال�شليليوز  النقي .
حماذير ال�صتخدام: 

حتتوي ال�شبالت على ن�شبة عالية من اأوك�شالت الكال�شيوم، لذا ل ُين�شح بها ملر�شى الكلى واجلهاز البويل ب�شكل 
عام ، كما ُيحذر من ا�شتخدامها من قبل الأ�شخا�ض ذوي ال�شغط املنخف�ض.

البيئة:
ينمو الكركديه يف املناطق احلارة واجلافة ذات النهار الطويل حيث احلرارة املرتفعة والرطوبة املنخف�شة، وُيعطي 
حتت هذه الظروف حم�شوًل زهريًا مرتفعًا كمًا ونوعًا. يف�شل النبات الرتبة اخلفيفة اخل�شبة، يتاأثر ت�شكل الأ�شبغة 
الأنتو�شيانية بعامل الوراثة والبيئة، فوجود تركيز عاٍل من ال�شكر يف اخلاليا ي�شهل ت�شكل الأ�شبغة الأنتو�شيانية. 

وُت�شاعد الإ�شاءة ودرجات احلرارة املنخف�شة على زيادة تركيز ال�شكر وزيادة الأ�شبغة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور التي تزرع يف الربيع، التاأخر يف زراعتها يوؤدي اإىل تقليل التفرع اجلانبي وت�شّكل اأزهار قليلة 
العدد و�شغرية احلجم. تتم الزراعة على خطوط عر�شها 75 �شم مع ترك 60 �شم بني اجلور على اخلط وو�شع من 
4 - 5 بذور يف اجلورة. يحتاج الهكتار 12 - 25 كغ من البذور. يتطّلب النبات اإجراء عمليات اخلدمة ال�رشورية من 

ترقيع وخّف وت�شميد ورّي معتدل للنباتات.
تبداأ عملية جمع كوؤو�ض الأزهار امللت�شقة بالثمار عند انب�شاطها وانفراجها اإىل اخلارج، حيث ت�شبح �شهلة التق�شف، 
وذلك يف بداية اخلريف وحتى بداية ال�شتاء مبعدل مرة كل 3 - 4  اأيام. ُتنقل الكوؤو�ض بعد قطفها اإىل مكان التجفيف 
وُتو�شع فوق منا�رش ب�شماكة ل تزيد عن 10�شم مع التقليب اليومي لدرء التعفن والتخمر ولت�رشيع عملية التجفيف. 

ي�شل اإنتاج الهكتار من الكوؤو�ض الزهرية اجلافة اإىل 1.5 طن.
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Malva sylvestris L.
M. sylvestris L. var. mauritiana (L.) Boiss., M. sylvestris L. var. oxyloba Post

Malvaceae  الف�صيلة: اخلّبازية
ْيز.  ْيَزة ، ُخبَّ اَزة ، ُخبَّ الأ�صماء املتداولة: اخلّبيزة احلرجّية ، ُخبَّ

Eng. Common mallow ، Fr. Mauve sylvestre :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي: 

ع�شب حويل اأو ثنائي احلول، موبر، طوله 20 - 70 
�شم. ال�شاق منت�شبة اإىل �شاعدة م�شتلقية اأحيانًا، 
متفرعة. الأوراق ب�شيطة، طويلة املعالق، مدورة 
ال�شكل العام، مف�ش�ّشة اإىل 3 - 7 ف�شو�ض م�شّننة 
تع�شيب  ذات  م��وب��رة،  ال��ق��اع��دة،  قلبية  احل��اف��ة، 
بي�شوية  الأذن��ات  متباينة يف احلجم.  كفي، وهي 

اإىل م�شتطيلة، موؤنفة.
 3  -  2 ت�شم  توجد يف جمموعات  اإبطية،  الأزه��ار 
يدعم  منت�شبة.  ال�����ش��م��اري��خ  اأك����رث.  اأو  زه����رات 
الكاأ�ض كوؤي�ض موؤلف من 3 قطع، حرة، م�شتطيلة- 
رحمية، طولها م�شاٍو لثلثي طول الكاأ�ض. الكاأ�ض 
- 10 مم، ف�شو�شها ملتقية،   6 5 �شبالت، طولها 
بي�شوية اىل مثلثية، حتمل اأوبارًا جنمية. البتالت 
بالبنف�شجي،  معرق  وردي  لونها  ح��رة،  خم�ض، 
طولها يفوق ب� 3 - 4 مرات طول الكاأ�ض، بي�شوية 
وتدية  ال��ق��م��ة،  مقرو�شة  م�شتطيلة،   - مقلوبة 
وموبرة القاعدة. املذكر 5 اأ�شدية، تلتحم خيوطها 
تتفرع  �شدوية  اأنبوبة  لت�شكل  بع�ض  مع  بع�شها 

اإىل ماآبر كثرية. املاأنث عديد الكرابل. 
الثمرة ف�شومة، قطرها نحو 1 �شم، تتاألف من عدد 

من الأق�شومات الثمرية م�شاٍو لعدد الكرابل. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل ني�شان/اإبريل .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي واأوروبي - �شيبريي وميتد اإىل املنطقة 
الإيرانية - التورانية. اأدخل اإىل اأمريكا اجلنوبية 

وال�شمالية واأ�شرتاليا.
التاريخ والرتاث:

اليونانية  الكلمة  م��ن  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
اأوراقها  ط��راوة  اإىل  تلميحًا  ط��رّي،  اأي   malakos
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واإىل خوا�شها امللّينة. ا�شُتعملت اخلّبيزة كع�شب غذائي وطبي �شعبي، ذكرها الغ�شاين والأنطاكي.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار املجفّفة، الأوراق املجفّفة، والنبات املزهر الغ�ّض.
املكونات الكيميائية : 

 .gossypetin-3-glucoside ،hypolaetin-3-glucoside :منها flavonoids حتتوي الأوراق على فالفونوئيدات
 .arabinogalactans، galacturonorhamane  :مواد لعابّية ، بويل �شكاريدات 17 %  منها

حت�توي الأزهار على: مركبات اأنتو�شيانيدية anthocyanidins منها املالفني malvin، ومواد لعابية 10 % م�شابهة لتلك 
املوجودة يف الأوراق.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
يتمّتع النبات مبا يحويه من مركبات لعابّية بخوا�ّض واقية من تهّيج الأغ�شية املخاطية . م�شاّدة للعوامل احلاّلة للدم 

. rhamnogalacturonan وب�شكل خا�ض مواد الرامنوغالكتورونان
ُت�شتعمل الأزهار والأوراق يف حالت ال�شعال اجلاف، التهاب الق�شبات والنزلت ال�شدرية ، التهابات الفم والبلعوم، 

التهابات اجلهاز اله�شمي. 
ُت�شتعمل الأزهار والأوراق �شعبيًا، يف عالج ال�شعال، الربو، التهاب ال�شعب الهوائية واللوزتني، تهيج البلعوم والفم، 

وتهيج اجلهاز اله�شمي .
ُي�شتعمل مغلي الأزهار اأو الأوراق مو�شعيًا،  يف عالج اجلروح وال�شحجات اجللدية، انتفاخ وتهيج اجللد ال�شديد 

احل�شا�شية، اأمل ظهور الأ�شنان، ول�شع احل�رشات. 
.Malveolو Malvedrin تتوفر اخلبيزة ب�شكل جاف وخال�شة �شائلة. تباع حتت اأ�شماء مثل

حماذير ال�صتعمال:
يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل اأو املر�شع. كما ل ين�شح با�شتعماله مطّوًل.

البيئة:
املعتدلة  الرطبة  �شبه  اإىل  واجلافة  اجلافة  ن�شف  من  متنوعة  بيئات  يف  ينمو  �شيفي،  ربيعي-  بري  نبات  اخلبّيزة 
والدافئة، يزرع يف خمتلف اأنواع الرتب ويف�شل الرتبة احلمراء الرطبة، يعطي حم�شوًل عاليًا يف الرتب املتو�شطة 

اخل�شبة كما اأنه ي�شتجيب جيدًا للري.
ال�صتزراع والإنتاجية:

تزرع اخلبيزة كمح�شول �شتوي يف املناطق الدافئة، وي�شتمر منوها اخل�رشي والزهري يف الربيع وال�شيف وحتى 
اأواخر اخلريف عند توفر الرطوبة املنا�شبة، بينما ُتزرع يف موعٍد ربيعي يف املناطق الباردة. تتم الزراعة على خطوط 
اأبعادها 60X25  اأو 30X25 واأحيانًا بكثافٍة اأعلى �شمن م�شاكب اأو اأحوا�ض باأبعاد 3X4م وُين�شح بطمر البذور على عمق 

3 �شم. يتم اإجراء عمليات اخلدمة املنا�شبة كالعزق ومكافحة الع�شاب والآفات.
يبداأ قطف الأوراق والأزهار بعد �شهرين من الزراعة، وي�شتمر ذلك خالل ال�شيف. جُتمع الأزهار يف الأيام احلارة 
الأوراق  لونها، كما جتمع  لتحافظ على   o40 م الظل على درجة  النهار، وجتفف يف  امل�شم�شة عند منت�شف  اجلافة 

وجتفف بالطريقة نف�شها.
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Ficus carica  L.  
 Moraceae الف�صيلة: التوتّية

الأ�صماء املتداولة: التني.
Eng. Fig ، Fr. Figue :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة �شغرية مت�شاقطة الأوراق، طولها 3 - 4  
اأن تاأخذ  8 م، كما ميكن  م )ميكن اأن ت�شل اإىل 
�شكل جنبة تتفرع من الأ�شفل(، التاج مدّور اأو 
نباتيًا  لبنًا  اأع�شائها  تت�شمن  بي�شوي عري�ض، 
مل�شاء،  رمادية،  الق�رشة  مهّيجًا.  اللون  اأبي�ض 
الرباعم جرداء. الأوراق كبرية احلجم، عر�شها 
املعالق،  طويلة  وخ�شنة،  ثخينة  �شم،   15  -  7

مدور  �شبه  حميطه  التع�شيب،  كفي  الن�شل 
- 5 ف�شو�ض   3 اإىل  اأ�شطواين، مق�ّشم بعمق  اإىل 
يف�شلها جيوب مدورة، جيبية - م�شننة احلافة.  
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النورة  كر�شي  ياأخذ  وفيها  التينّية  النورة  ندعوها  خا�شة  نورة  يف  جتتمع  التويج،  عدمية  ج��دًا،  �شغرية  الأزه��ار 
اللحمي القوام �شكل قربة تت�شل باخلارج عرب فوهة �شغرية، وتفرت�ض الأزهار وحيدة اجلن�ض والتي تعد باملئات 
باطنه، توجد الأزهار الذكرية بالقرب من فوهة النورة بينما ت�شغل الأزهار الأنثوية الق�شم الأكرب من النورة. لنورة 
التني األوان متعددة عند الن�شج وفق ال�شنف. التاأبري تقوم به ح�رشة خا�شة، علمًا اأن هناك اأ�شنافًا ذاتية التاأبري. 
يعطي التني عدة  اأجيال )2 - 3( من النورات خالل ال�شنة، لكن اجليل الذي ُيوؤكل ين�شج ب�شكل اأ�شا�شي بني حزيران/

يونيو واأيلول/�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اآ�شيا ويف منطقة �رشق املتو�شط ، يف تركيا، و�شورية واإي��ران، ويزرع يف كل بلدان حو�ض  ينت�رش يف جنوب غربي 
البحر املتو�شط ويف معظم املناطق الدافئة واملعتدلة .

التاريخ والرتاث: 
اأ�شل ا�شم اجلن�ض.Ficus  من اليونانية  Sykê اأوsykos،واملنحدرة من اللغة الفينيقية القدمية، اللفظ الوا�شف للنوع 

carica اأ�شله من Carra.اأو Carie وهي بلد قدمي يف ال�رشق الأدنى )تركيا(.

تعود زراعة التني اإىل اأكرث من 5000 عام ، وقد عرفه اليونان والرومان، كما يقال اإن ثمرة التني كانت هي املف�شلة عند 
كليوباترا واأن الأفعى التي قتلتها كانت خمتبئة يف �شلة من ثمار التني، ا�شتعمله الفينيقيون يف رحالتهم البحرية والربية  
للغذاء وعالج الأمرا�ض اجللدية والبثور والتهابات اللثة. قامت كثري من احلروب خالل التاريخ بهدف احتالل الأرا�شي 

حيث ينت�رش هذا النوع. ا�شُتعملت الثمار منذ القدم كعالج تقليدي �شد الإم�شاك، ولعالج ال�شطرابات اله�شمية.
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار النا�شجة الطازجة اأو املجففة، والع�شارة اللبنية (sap latex) التي جتري يف اأوعية النبات )مادة مهيجة للب�رشة(. 



415 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

املكونات الكيمائية:
حتتوي الثمار على: �شكاكر ب�شيطة ل�شّيما �شكر الديك�شرتوز dextrose  50 % ، اأحما�ض ع�شوية خا�شًة حم�ض 
الليمون وحم�ض التفاح. مواد لعابية لثئية (mucilage). ومعادن مثل احلديد والنحا�ض والكال�شيوم والبوتا�شيوم 

واملنغنيز والربوم  وفيتامينات مثل A، B1، B2، C، وبكتينات وفالفونوئيدات.
حتتوي الع�شارة اللبنّية اأنزمي الفي�شني ficin )اأنزمي خمرث للحليب(، مواد لعابية لثئية .

.bergaptene والبريغابتني ،psoralen منها: الب�شورالني furanocoumarins فورانوكومارينات
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

ثمار التني �شهلة المت�شا�ض، غنية بالطاقة، ُتعطى لالأطفال، والناقهني، والريا�شيني والنحفاء، ومُتنع عن امل�شابني 
بال�شكر، والبدناء ومر�شى ع�رش اله�شم.

تتمتع الثمار بخوا�ض ملّينة مفيدة يف حالة الإم�شاك ب�شكل عام  وعند امل�شنني ب�شكل خا�ض، ها�شمة )حالة ك�شل 
الأمعاء(، ولعالج ال�شعال الديكي، والتهابات ال�شدر واملجاري البولية.

اللثة، وُي�شتخدم على �شكل كمادات لعالج  ُي�شتخدم ُم�شتخل�ض الثمرة �شعبيًا يف عالج تقرحات احلنجرة، وتوّرم 
اأعناق  تفرزها  التي  اللبنية  الع�شارة  ُت�شتخدم  اللثة.  والتهاب  ال�شكري  الأوراق يف عالج  مغلي  ُي�شتعمل  الأورام، 
الأوراق والأغ�شان الغ�شة �شعبّيًا، يف عالج الأمرا�ض اجللدية )الثاآليل، الدمامل والتقرحات اجللدية(، كما ت�شتخدم 

كملني وطارد للديدان.
ا�صتعمالت غذائية:

ت�شتعمل الثمار للتغذية طازجًة اأو جمففًة اأو كمربيات.
البيئة:

التني نوع حمّب لل�شوء، مقاوم للربودة حتى - 5مo يف ال�شتاء، لكنه بحاجة للحماية والعناية كي يقاوم الربد. يتحمل 
الرياح. مقاوم ن�شبيًا للجفاف، كما اأن منّوه يف �رشوط �شيف حاّر �رشوري لإنتاج ثمار جيدة النوعية. ُيف�شل الرتب 

اخل�شبة جيدة ال�رشف، رغم قدرته على العي�ض على اأنواع خمتلفة من الرتب.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

�شتاًءً  ال�شجرة  بق�ض  ُين�شح  وبالتطعيم.  بالعقل  ُيكاثر  كما  الطيور،  بوا�شطة  وتنت�رش  تنتقل  التي  بالبذور  ُيكاثر 
واإنتاج  التاج  �شكل  على  للحفاظ  بعدها  ال�شجرة  ُتقّلم  التاج،  وتكوين  التفريع  لت�شجيع  �شم   70  -  60 ارتفاع  على 
الفروع الثمرية. ُت�شمد الأ�شجار بال�شماد الع�شوي �شتاًء وتروى عند احلاجة مع مراعاة ال�رشف اجليد للرتبة. 

نوع ح�ّشا�ض للح�رشات الق�رشية والعنكبوت الأحمر.
مُيكن زراعة ال�شجرة يف الب�شاتني واحلدائق وفوق امل�شطحات اخل�رشاء يف ظروف خمتلفة. تظهر الثمار �شيفًا، 

وت�شتمر حتى اخلريف. يبداأ الإثمار بعد 3 �شنوات من الزراعة وهذا يتعلق بال�شنف املزروع.
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Ficus  salicifolia Vahl

 Moraceae الف�صيلة: التوتية
الأ�صماء املتداولة : الأثب.

Eng. Willow-leaved fig ، Fr. Figuier sauvage :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي : 

�شجرة دائمة اخل�رشة ي�شل ارتفاعها اإىل حوايل 
كثة  اإىل اخل�رشة  اأزرق مييل  لون  ذات  اأمتار،   8
الأغ�شان والأوراق ، حتمل اأوراقًا كبرية رحمية 
ي�شل طولها اإىل 14�شم وعر�شها اإىل 4 �شم. النورة 
كينية يف حجم البندقة توجد يف جماميع يف اأعناق 
الأوراق. الأزهار وحيدة اجلن�ض ، الزهرة املوؤنثة 
تتكون من كربلتني ومبي�ض واحد يحوي بوي�شة 
�شداة  على  فتحتوي  الذكرية  الزهرة  اأما  واحدة 
واحدة ذات خيط م�شتقيم.  الثمرة كاذبة، مركبة 
تتكون نتيجة منو النورة املخروطية اأو الكروية 
املذكرة  الأزه���ار  م��ن  ك��اًل  بداخلها  ت�شم  وال��ت��ي 

الن�شج  اأنها �شغرية، خ�رشاء قبل  اإل  ال�شائع  التني  واملوؤنثة. ثمارها ت�شبه ثمار 
ويتحول لونها اإىل اللون الوردي بعد الن�شج وهي من الثمار املاأكولة .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
الهند وينت�رش ب�شكل كبري يف املناطق الباردة من اململكة العربية ال�شعودية وبالأخ�ض 

منطقة ع�شري. ميتد انت�شاره حتى اأمريكا اجلنوبية
التاريخ والرتاث: 

اللفظ الوا�شف للنوع salicifolia يعني ال�شف�شايّف الورق، وذلك ن�شبًة ل�شكل اأوراقه التي ت�شبه اأوراق ال�شف�شاف 
.Salix sp يقال اأن ا�شتهالك الثمار طازجة قد يوؤدي اإىل نوبات من الرجفان والهلو�شة.

اجلزء امل�صتعمل: 
الأجزاء الهوائية للنبات.

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الثمار على مواد هالمية و�شكرية.

حتتوي الأوراق على ع�شارة لبنية غنية باملركبات الكومارينية  والعف�شية. 
 .tannins  ومواد عف�شية sterols و�شتريولت flavonoids وفالفونيدات alkaloids حتتوي الأجزاء الهوائية على قلويدات

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
بينت البحوث احتواء الأثب على عدد من املواد الفعالة، بع�شها مقوٍّ للقلب وبع�شها يعمل على خف�ض �شغط الدم يف 

ال�رشايني وتن�شيط اجلهاز الع�شبي املركزي. 
الإ�شهال  واملفيدة يف عالج  القاب�شة  العف�شية   باملواد  الغنية  ال�شجرة  اأوراق وحلاء  الدرا�شات خوا�ض  بينت  كما 

والزحار واإيقاف النزيف الداخلي اأو اخلارجي.
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 Escherichia coli ،Staphylococcus aureus  بينت الدرا�ش�ات اأي�شًا اأن خال�شة الأثب الكحولي�ة قاتلة للبكترييا ول�شيما
.Candida albicans والفطور

ُت�شتخدم الثمار الغنية باملواد الهالمية وال�شكاكر �شعبيًا كملنّي يف حالة الإم�شاك، كما ُت�شتعمل الع�شارة اللبنية التي 
يفرزها النبات مو�شعيًا يف عالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية مثل الثاآليل والبهاق، ُت�شتعمل الع�شارة كغ�شول مطّهرة 

للعني ويف عالج البوا�شري واآلم املفا�شل والر�شو�ض.  
حماذير ال�صتعمال: 

يجب عدم ا�شتخدام الع�شارة اللبنية داخليًا.
البيئة: 

ينمو على ال�شفوح �شديدة النحدار، يّعد اأحد اأكرث اأنواع التني مقاومًة للجفاف.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ينت�رش برّيًا وقّلما يتم ا�شتزراعه.
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Ficus sycamores L.
 Moraceae الف�صيلة:التوتية

الأ�صماء املتداولة: اجلّميز، تني �شيكوموري.
Eng. Malberry fig ،Sycomore fig ،Sycomore ،Fr. Figuier Sycomore :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
�شجرة دائمة اخل�رشة، تتميز اأخ�شابها 
املاء.  يف  غم�شها  عند  وخ��ا���ش��ة  ب��ال��ق��وة 
اأوراقها بي�شوية ال�شكل خ�شنة امللم�ض، 
الثمار ت�شبه اإىل حد ما ثمار التني، ولكن 
اأرّق منها كثريًا، ليوجد يف الثمرة بذور 
ولونها  امل��ذاق  حلو  طعمها  التني،  مثل 
اأ���ش��ف��ر م��ائ��ل ل��الح��م��رار. ي��ف��رز النبات 
جزء  اأي  قطع  عند  غ��زي��رًا  لبنيًا  �شائال 
بعد  الثمار  باإعطاء  ال�شجرة  تبداأ  منه. 

حوايل 5 �شنوات من تاريخ زراعتها.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

وم�رش  العربية  اجلزيرة  �شبه  جنوبي 
بعيد  زم��ن  منذ  ُنقلت  وق��د  وال�����ش��ودان، 
كثري  يف  وان��ت�����رشت  ال�����ش��ام،  ب���الد  اإىل 
املعتدلة  البيئات  يف  ل�شيما  البلدان  من 

واحلارة.
التاريخ والرتاث: 

اللفظ الوا�شف للنوع Sycomorus واأ�شله 
 Sukon Sukomoros.من  اليونانية  م��ن 

وتعني تني وmoros وتعني توت.
الفراعنة  عند  القدم  منذ  معروفة  �شجرة 
لديهم،  الأ�شجار  اأقد�ض  من  ُتعد  وكانت 
�شمن  اللبنية  الع�شارة  ا�شتعملوا  وق��د 
الأمرا�ض  لبع�ض  العالجية  الو�شفات 
العقارب  ل�����ش��ع��ات  ع����الج   ويف  اجل��ل��دي��ة 
وع�����ش��ات ال��ث��ع��اب��ني، ك��م��ا ج���اء اجلّميز 
كم�شّهل  الفرعونية  ال��و���ش��ف��ات  �شمن 
لعالج  وملنّي وا�شتعملوا ع�شري اجلّميز 
ومر�ض  املعوية  والنزلت  الكبد  اأمرا�ض 

الإ�شقربوط. 
وُيقال اإن اأق��دم �شجرة من هذا النوع ما 
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تزال موجودة يف منطقة املطرية قرب القاهرة، وت�شمى �شجرة مرمي العذراء ويقال اإن ال�شيدة مرمي ا�شتظلت بظلها 
يف رحلتها امل�شهورة اإىل م�رش. 

اجلزء امل�صتعمل: 
الثمار، الأوراق والع�شارة اللبنية. 

املكونات الكيميائية: 
حتتوي ثمار اجلميز على لنب نباتي، �شكريات، فالفونوئيدات وفيتامينات. 

.psoralen، bergaptene :حتتوي الع�شارة اللبنية علىاأنزميات، ومواد لعابية، ومركبات فورانوكومارينية  اأهمها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

اأكدت البحوث خوا�ض الع�شارة اللبنية املطّهرة، وُت�شتعمل مو�شعيًا يف عالج اجلروح وبع�ض الأمرا�ض اجللدية 
مثل  القروح وداء ال�شدفية .

وطارد  املعوية  للنزلت  ومطّهر  والأمعاء  للمعدة  ومنّبه  الإم�شاك  حالة  يف  كملنّي  الطازجة  اجلّميز  ثمار  ُت�شتعمل 
للغازات، وي�شتخدم مغلي الأوراق على �شكل غراغر يف عالج التهاب اللثة.

البيئة:
يف  العي�ض  ال�رشف، ميكنه  الأرا�شي اخل�شبة جيدة  النبات  لل�شوء،ُيف�ّشل  والأليفة  للربد،  الأنواع احل�شا�شة  من 

املناطق ال�شاحلية اأو القريبة منها. ُيزرع على حواف الأنهار ويف احلدائق.
ال�صتزراع والنتاجية: 

�شجرة متعددة الأغرا�ض، ُتزرع اأ�شا�شًا لثمارها ال�شكرية والتي ت�شبه ثمرة التني . ُتكاثر اأ�شا�شًا بالعقل يف الربيع، 
 Sycophaga cressipes يبداأ الإثمار بعد 5 �شنوات من الزراعة، الثمرة تينية لتن�شج اإل بعد و�شع نوع من احل�رشات
لبيو�شها يف مباي�ض الأزهار املوؤنثة. وبالتايل يجب عمل �شق يف الثمرة لت�شهيل دخول احل�رشة اليها وت�شمى العملية 

بالتختني حيث ي�شَوّد مكان ال�شق مع ن�شج الثمرة، يوجد املح�شول على ال�شجرة مدار العام تقريبًا.
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Morus alba L. 
 Moraceae الف�صيلة: التوتية

الأ�صماء املتداولة: التوت الأبي�ض.
Eng.White mulberry، Fr. Mûrier blanc :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة مت�شاقطة الأوراق، طولها 3  - 10م، تنتج لبنًا نباتيًا. الق�رشة رمادية، �شقوقها �شطحية، يك�شو الأفرع اأوبارًا 
ناعمًة. الرباعم ال�شتوية حممرة بنية، بي�شوية، زغبة. الأذنات رحمية 2 - 3.5 مم. املعالق 1.5 - 5.5 �شم، زغب. ن�شل 
الورقة بي�شوي، من�شاري اإىل عريف احلافة، مدّور اإىل قلبي القاعدة، موؤّنف القمة، طوله 5 - 12 �شم، اأجرد ال�شطح 
العلوي وزغب فقط على طول ال�شلع املتو�شط يف الوجه ال�شفلي. الأزهار وحيدة اجلن�ض، عدمية التويج والنباتات 
وحيدة امل�شكن. النورات الذكرية هّرية، متدلية، اأ�شطوانية، طولها 2 - 3.5 �شم، يك�شوها وبر اأبي�ض كثيف، النورات 
الأنثوية هّرية �شبه كروية، 1 - 2 �شم، �شمراخها 5 - 10مم. الكاأ�ض رباعية ال�شبالت يف الأزهار الذكرية، ف�شو�شها 
اأ�شدية. واملاأنث ثنائي  اأوبارًا. املذكر4  اإهليلجية عري�شة، ويف الأزهار الأنثوية ف�شو�شها بي�شوية حتمل حافتها 
الكرابل. الثمرة متجمعة ناجت نورة �شمراخية، بي�شاء خم�رشة عند الن�شج، بي�شوية اأو اإهليلجية اأو اأ�شطوانية 

ال�شكل، طولها 1 - 2.5  �شم طعمها قبل الن�شج حلو قلياًل وت�شبح �شديدة احلالوة بعد متام الن�شج. 
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اأيار/مايو،  اإىل  الإزهار من ني�شان/اإبريل 
ويثمر من اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
الو�شطى  اآ�شيا  الأ�شلي  موطنه  اأن  ُيعتقد 
مناطق  يف  انت�رش  ومنه  ال�شني،  و�شمايل 
عديدة من العامل، وقد اأُدخل اإىل العديد من 

البلدان لرتبية دودة احلرير.
التاريخ والرتاث:

من  اأ�شله   Morus للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
اليونانية Morea وهو ا�شم ال�شجرة القدمي 
  alba للنوع  الوا�شف  اللفظ  اليونان،  عند 
ن�شبة لثمارها البي�شاء اللون. ال�شم العربي 
املتداول هو التوت وهو م�شتخدم منذ زمن 

لت�شمية اجلن�ض.
اجلزء امل�صتعمل: الثمار، والأوراق.

املكونات الكيميائية :
ماء  من87غ  )100غ(  التوت  ثمرة  ترتكب 
ت�شل  قد  والتي  اأحادية  �شكريات  8،3غ  و 
0،49غ  ب��روت��ني،  1.5غ  20غ،  اإىل  اأي�����ش��ًا 
دهن، 1،4غ األياف، 0،9غ معادن وعدد من 

الفيتامينات. 
.gamma-aminobutylic acid حتتوي الأوراق على اأحما�ض اأمينية عطرية

 . astragalin، scopolin، isoquercitrin :فالفونوئيدات منها
.deoxynojirimycin مركبات متعددة الفينول منها: الربونثوكانيدين اإ�شافًة ملركب

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
اإيقاف تكاثر فريو�ض  اأك�شدة، بينت الأبحاث تاأثري مركب الربونثوكانيدين يف  تتمتع ثمار التوت بخوا�ض م�شاد 
التهاب الكبد الوبائي )C( امل�ّشبب لتلّيف اأو �رشطان الكبد. ي�شاعد مركب gamma-aminobutylic acid على خف�ض 

�شغط الدم، وي�شاعد مركب deoxynojirimycin يف خف�ض م�شتوى ال�شكر بالدم.
ا�صتعمالت اأخرى:

�شجرة متعددة الأغرا�ض ت�شتخدم ك�شجرة فاكهة ولرتبية دودة القز، اخل�شب قوي لمع، ي�شلح لأعمال النجارة 
والنحت و�شناعة الأدوات الزراعية، ُيزرع يف احلدائق وال�شوارع ك�شجرة ظل، الأوراق ذات قيمة علفية.

البيئة : متحمل للربد واحلرارة املرتفعة، وامللوحة وميكن ا�شتخدامه يف ت�شجري الأرا�شي املاحلة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثربالبذور يف الربيع واخلريف، وبالعقل اأو التطعيم القلمي يف نهاية ال�شتاء.
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Morus nigra L.

 Moraceae الف�صيلة: التوتية
الأ�صماء املتداولة: التوت الأ�شود ) ال�شامي(.  

Eng. Black mulberry ، Fr. Mûrier noire :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ثنائية  م،   12 اإىل  ي�شل  الأوراق، طولها  مت�شاقطة  �شجرة 
امل�شكن اأو وحيدته. الق�رشة بنية �شوداء. الأوراق ب�شيطة، 
متناوبة. الأذنات رحمية، غ�شائية، زغبة. املعالق 1.5 - 2.5   
�شم، زغب، ن�شل الورقة بي�شوي عري�ض، غري مف�ش�ض، 
قاعدته قلبية، قمته حادة اأو موؤنفة قلياًل. حافته من�شارية، 
طوله 10 - 20 �شم يفوق طول ن�شل التوت الأبي�ض، ثخني، 
اأحد �شطحي الورقة اأخ�رش باهت وزغب والآخر اأخ�رش 
 4  -  2 اأ�شطوانية، طولها  الذكرية  النورات  داكن وخ�شن. 
  2.5  -  2 طولها   اإهليلجية،  الأنثوية  النورات  زغبة.  �شم، 
الأبي�ض(.  التوت  من  )اأق�رش  جدًا  ق�شري  ال�شمراخ  �شم، 
باأربع  ال��ك��م  ويتمثل  ال��ت��وت،  ل��دى  مت��ام��ًا  ال��ت��وي��ج  يغيب 
يف  املذكر  الثمرة.  ن�شج  عند  حلميًا  قوامًا  تاأخذ  �شبالت، 

الأزهار الذكرية موؤلف من 4 اأ�شدية. 
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الأزهار الأنثوية ذات قلم غري وا�شح، املي�شم ثنائي الأفرع. الثمرة متجمعة )ناجت نورة(، عدمية ال�شمراخ، م�شوّدة 
اللون عند الن�شج، اأبعادها 2 - 2.5×1.5 - 2.5 �شم، طعمها حام�شي جدًا قبل الن�شج التام ثم حام�شة - �شكرية بعد 

الن�شج. 
تهتم منطقة ال�رشق الأو�شط بهذا النوع وهناك العديد من الأ�شناف الزراعية، حيث يقّدر طعم هذه الثمار كثريًا. 

الإزهار يف نهاية الربيع وبداية ال�شيف، يثمر يف نهاية ال�شيف.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

�شمايل اإيران واأرمينيا، وانت�رشت زراعته يف مناطق �شورية والكثري من دول العامل.
التاريخ والرتاث: 

ت�شمية اجلن�ض كما يف النوع ال�شابق اأما الّلفظ الوا�شف للنوع nigra، ن�شبًة لثماره ال�شوداء اللون.
اجلزء امل�صتعمل: 

الثمار النا�شجة والأوراق )اأوراقه غري �شاحلة لرتبية دودة القّز نظرًا لق�شاوتها و�شماكتها(.
املكونات الكيميائية :

حتتوي الثمار على: اأحما�ض الفاكهة Fruit acids 2 % اأهمها: حم�ض التفاح، حم�ض الليمون، betulinic acid. �شكاروز 
saccharose 10 %، بكتينات، مركبات فينولية، وفالفونوئيدات اأهمها الروتني rutin. �شبغات انتو�شيانية )م�شوؤولة 

عن لون الثمار الأ�شود(. 
 .B 3 ،B 2 اأو حم�ض ال�شكوربيك 0،17 % ، فيتامني C العديد من الفيتامينات: فيتامني

.Ni النيكل ،Zn  الزنك ،Fe احلديد ،Na ال�شوديوم ،Mg  املغنزيوم ،Ca الكال�شيوم ،K معادن: البوتا�شيوم
 .rutinحتتوي الأوراق على مركبات فالفونوئيدية 2 - 6 % اأهمها الروتني

يحتوي قلف الأ�شجار على مركبات فالفونوئيدية منها albanin E - A، moracin M تتمتع بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

تتمتع ثمار التوت الأ�شود مبا حتويه من مركبات فالفونوئيدية وفينولت واأنتو�شيانات بخوا�ض م�شادات اأك�شدة 
والتهاب. وقد ُت�شاعد املركبات الأنتو�شيانية والأحما�ض التي حتويها الثمار يف الوقاية من �رشطان الأمعاء.

بينت التجارب على الفئران متّتع م�شتخل�ض الأوراق بخوا�ض خاف�شة لالأمل (antinociceptive)، وم�شادة للتهاب 
الأغ�شية املخاطية يف اجلهاز التنف�شي . 

ال�شعور  يخفف  ومرطب،  والفيتامينات،  والأحما�ض  واملعادن  بال�شكاكر  غني  مغٍذ  ك�رشاب  التوت  ع�شري  ُي�شتعمل 
باحلرارة والعط�ض، ُمطّهر  وملنّي يف حالة الإم�شاك، يعمل على خف�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم، ُمفيد يف حالة حمو�شة املعدة 
والتهاب الأمعاء، فقر الدم  و�شعف الكبد. ُي�شتعمل ع�شري التوت غرغرًة  لعالج التهاب اللثة، وي�شتخدم مهرو�ض الثمار 

لعالج حب ال�شباب وتطهري الب�رشة. كما ُي�شتعمل ع�شري التوت لتلوين وحت�شني طعم بع�ض اأنواع الأدوية.
البيئة:

نوع متحّمل للربودة وللحرارة املرتفعة، كما يتحّمل العط�ض، يعي�ض على اأنواع خمتلفة من الرتب رغم تف�شيله للرتب 
الرطبة جيدة ال�رشف، يتحمل امللوحة والأرا�شي احل�شوية القلوية. يحتاج لأماكن م�شم�شة وحممية من الرياح.

ال�صتزراع والإنتاجية:
�شجرة متعددة الأغرا�ض، يكاثر النبات بالبذور يف الربيع واخلريف، وبالعقل اأو التطعيم القلمي يف نهاية ال�شتاء. 
ُت�شّمد  واملتزاحمة،  املري�شة  الأفرع  اإزالة  على  التقليم  يقت�رش  بعدها  التفريع،  لت�شجيع  ال�شغرية  الأ�شجار  ُتقّلم 

الأ�شجار بال�شماد الع�شوي �شتاًء. 
ما ُيعيب هذا النوع ت�شابك الأفرع و�شقوط الثمار على الأر�ض مما يوؤدي ل�شبغ الثياب والطرقات باألوان ي�شعب 

اإزالتها.
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Moringa oleifera Lam.
Gualandinia moringa L., Hyperanthera moringa Rox b., 
M. edulis Medic., M. erecta Salisb., M. parviflora Noronha, M. polygona DC.,
M. pterygosperma Gaertn., M. zeylanica Pers.

Moringaceae :الف�صيلة
الأ�صماء املتداولة: املورينغا، �شجرة الفجل احلار، �شجرة عود الطبل، �شوع، �شجرة البان. 

Eng . Ben nut tree  ، Fr. Moringa :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة �شخمة، ق�رشتها �شمغية، اأفرعها الفتية زغبة. الأوراق متناوبة، مت�شاقطة، مركبة ثالثية الت�شاعف الري�شي، 
4 - 15 �شم(. املحور الرئي�ض  60 �شم )مت�شمنًا ذلك معالق الورقة الطويل الذي يبلغ  ميكن اأن ي�شل طولها حتى 
نحيل، موبر، يحمل 5 - 11 من املحاور الثانوية التي يبلغ طولها 1 - 3 �شم، ويحمل املحور الثانوي 5 - 11 حمورًا 
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3 - 9  وريقات.  ثالثيًا، حتمل بدورها 
يبلغ طول الوريقة 1 - 2 �شم وعر�شها 
 30 -  8 النورة طولها  �شم.   1.8 -  0.5
نحو  عر�شها  بي�شاء،  الأزه���ار  �شم. 
 2.1 -  1.3 2.5 �شم، وطول �شمراخها 
�شم، لها رائحة الع�شل. اأنبوب الكاأ�ض 
موبر، ف�شو�شه غري مت�شاوية، بتلية 
رحّمية،  اإىل  خّطية  مرتاكبة،  املظهر، 
طولها نحو 1.5 �شم، منحنية للخلف، 
حتمل اأ�رشطة �شفراء يف املركز، تامة، 
كليلة القمة. البتالت بي�شاء، الأمامية 
منت�شبة، والأخريات منحنية للخلف، 
ملعقية ال�شكل، حتمل اأع�شابًا بارزة، 
نحو  وعر�شها  �شم   1.5 نحو  طولها 
خيوطها  اأ�شدية،   5 املذكر  �شم.   0.5
موبرة من الأ�شفل. املبي�ض م�شتطيل. 
الثمرة قرن، متدل، يحمل 9 اأع�شاب، 
30 - 40 �شم. البذور تنغر�ض يف  طوله 
حفر �شمن امل�رشاع، ثالثية الزوايا، 
�شكلها  يف  ك��روي��ة  م�����ش��ودة،  جمنحة، 

العام.
اإىل  الثاين/يناير  كانون  من  الإزه��ار 

ني�شان/اإبريل .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

جبال  يف  الأ�شلي  موطنها  اأن  يعتقد 
العربية.  اجل��زي��رة  و�شبه  الهماليا 
املدارية  ال��دول  من  العديد  يف  وت��زرع 

و�شبه املدارية.
التاريخ والرتاث:

ا�شم  م��ن   Moringa اجل��ن�����ض  ت�شمية 
الهند،  غربي  مالبار  ولي��ة  يف  حملي 
ole تعني زيت، و  النوع من  اأما ا�شم 

ferre تعني حامل، والت�شمية من �شفة النبات حيث ي�شتخرج من بذوره الزيت.

العرق،  الأورام والنوازل، وتطّيب  النبات متنع  اأجزاء  "جميع  الأنطاكي عنه  النبات كغذاء ودواء. يقول  ُي�شتعمل 
املظفر:  ويقول  الأح�شاء".  يف  ال�شدد  وامل��اء  اخلل  مع  يفتح  "اإنه  �شينا  ابن  ويقول  اجلراح".  وتدمل  البدن،  وت�شّد 
يزيل  كما  املرهم،  يف  اإذا جعل  ال�شلبة  الأورام  وينفع  الوجه  من  الثاآليل  يزيل  وهو  العطر  الكبري  "واأجوده احلب 

�شالبة الكبد والطحال اإذا �رُشب من حبه بخّل اأحمر".
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اجلزء امل�صتعمل: 
الثمار والبذور )للنبات مذاق �شبيه مبذاق الفجل احلار(، واجلذور والأوراق.

املكونات الكيميائية :
حتتوي البذور على : 

غلوكوزينولت  )9 % يف البذور التي اأزيلت موادها الد�شمة( وتت�شمن من بني مركبات اأخرى بنزيل غلوكوزينولت 
والذي ينتج عنه بنزيل ايزوثيو�شيانات بو�شاطة اأنزمي املريوزيناز myrisinase. حمو�ض كاربوك�شيلية فينولية.

زيت د�شم 20 - 50 % املكّون الرئي�ض فيه حم�ض oleic acid  60 - 70 %، حم�ض النخيل .palmitic a 3 -12 %، حم�ض 
ال�شتاريك .stearic a 3 - 12 %، اإ�شافة اإىل حم�ض البيهينيك .behenic a ..الخ.

حتتوي الأوراق على كمية كبرية من الفيتامني B ، A ، C املركب، اإ�شافًة اإىل معادن احلديد والكال�شيوم وال�شيلينيوم، 
كما حتتوي على تراكيز عالية لع�رشة حمو�ض اأمينية اأ�شا�شية لالإن�شان.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
تتمتع البذور بتاأثري م�شاد للجراثيم وذلك ملحتواها من زيت اخلردل.

خلال�شة املورينغا اأهمية يف حماية الكبد من العوامل امل�رشطنة و�شفائه من الإ�شطرابات الكبدية. 
بينت التجارب على الأرانب تاأثري ثمار املورينغا يف خف�ض م�شتوى الكول�شتريول والفو�شفوليبيدات وال�شحوم الثالثية 

يف الدم، كما انخف�ض م�شتوى الليبيدات يف الكبد والقلب والأبهر، ولوحظ ارتفاع طرح الكول�شتريول عرب الرباز. 
ُي�شتعمل م�شتخل�ض اجلذور داخليًا  يف عالج الإ�شطرابات املعدية املعوية، ال�رشع، ال�شلل، وال�شطرابات القلبية 
و�شغط الدم، احلمى، ونزلت الربد. كما ُي�شتخدم خارجيًا يف عالج التهاب اللثة، اخلراجات والدمامل، الروماتيزم 

ولدغات الأفاعي.
ا�صتعمالت اأخرى:

ُتعّد اأوراق املورينغا متممًا غذائيًا ممتازًا، وهي غنية بالعنا�رش املعدنية والفيتامينات، وفيما يلي القيم التقديرية 
املوجودة يف 100غ من الأوراق اجلافة مقارنًة باأنواع اأغذية اأخرى:

اأغذية اأخرىاأوراق املورينغا اجلافةالعن�صر املغذي

Vitamin Amg 18mg 1.8 :اجلزر
Vitamin Cmg 15mg 30 :الربتقال
Calciummg 2000mg 120 :احلليب

Ironmg 28.2mg 1.14 :ال�شبانخ
Potassiummg 1320mg 88 :املوز

Proteing 27.9g 3.1 :اللنب الزبادي

الهند  يف  ُتوؤكل  فهي  قيمًة.  الأكرث  ال�شجرة  اأج��زاء  بني  من  الطبل"  "ع�شا  تدعى  والتي  النا�شجة  القرون غري  ُتعد 
وحُت�رش ب�شكل م�شابه للفا�شولياء اخل�رشاء، طعمها خفيف م�شابه لطعم الهليون. 

يّعد زيت املورينغا امل�شتخل�ض من البذور من الزيوت القّيمة مثل زيت الزيتون، وميكن ا�شتعماله يف التغذية طازجًا 
اأو مطهوًا )فهو يف�شد اأو يتزنخ ببطء �شديد(، كما ميكن ا�شتعماله يف ال�شناعة )الدهان، والت�شحيم(، اأو يف حت�شري 
بع�ض م�شتح�رشات التجميل والعطور. كما ي�شلح لال�شتخدام كزيت اإنارة يف م�شابيح الزيت فهو يعطي �شوءًا 

�شافيًا يكاد يكون بال دخان.
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ميكن ا�شتعمال بذور املورينغا املطحونة يف ت�شفية املياه امللوثة طاردًة بذلك 90 - 99  % من البكترييا. ُت�شكل البذور 
 UTN 100>( مادة خًمرثًة من املرتبة الأوىل ميكن ا�شتعمالها يف معاجلة مياه الأنهار التي حتتوي على مواد �شلبة معلقة

وحدة من العكارة(. وميكن ال�شتعا�شة عن م�شحوق البذور باملخلفات الناجتة عن ا�شتخال�ض الزيت من البذور.
حماذير ال�صتعمال:

ت�شّبب اجلرعات الكبرية من اجلذور غثيانًا، وطنينًا يف الآذان واقياًء. ول ت�شتعمل يف حالة احلمل. 
البيئة:

o 40 – 25 نبات متحمل للجفاف ينمو يف مناطق ذات معدل 250 مم من الأمطار �شنويًا. املدى احلراري املالئم من
م، يتحمل ارتفاع احلرارة حتى o 48م، ُيف�ّشل الرتب اللومية املتعادلة املائلة للحمو�شة جيدة ال�رشف، كما يتحمل 

الرتب الطينية اإل اأنه ل يتحمل الغدق.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور التي تنقع قبل يوم من الزراعة، ُتروى بعد الزراعة وتنبت يف غ�شون 15 يومًا. ميكن اإكثاره بالعقل 
اأي�شًا، ُتوؤخذ العقل بطول 45 �شم وقطر 10 مم، وُتزرع يف خلطة رمل مع تراب بن�شبة 3:1 . ُتعطي ال�شجرة بعمر 3 

�شنوات من 300 – 400 قرن يف ال�شنة، و ميكن اأن تعطي الأ�شجار الكبرية حتى 1000 قرن يف ال�شنة.
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Eucalyptus camaldulensis Dehn.  
 Myrtaceae الف�صيلة: الآ�شية

الأ�صماء املتداولة: الأوكاليبتو�ض، الكافور ،) ي�شمى يف �شورية الكينا(. 
 Eng. Eucalyptus ، Fr. Eucalyptus :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
2 م. اجلذع اأمل�ض،  50 م، وقطرها اإىل  �شجرة �شخمة، دائمة اخل�رشة، �رشيعة النمو، ميكن اأن ي�شل طولها اإىل 
رمادي مزرق، تنف�شل الق�رشة يف الق�شم الأو�شط من اجلذع كل �شنة على �شكل �شفائح متطاولة. الفروع والأوراق 
متهدلة. الأوراق طويلة، معالقية، تبدي تعددًا �شكليًا، فتكون على الأغ�شان الفتية بي�شوية ال�شكل رقيقة، وتكون 
رحمية اإىل �شيفية ال�شكل وثخينة على الأغ�شان امل�شنة، لونها رمادي -  اأخ�رش، حوافها مل�شاء وثخينة قلياًل، ميكن 

اأن يبلغ طولها 25 �شم وعر�شها 0.7 - 1.5 �شم. 
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)الكاأ�ض  ال��زه��رة  ك��ّم  ياأخذ  حيث  ممّيز،  �شكل  للزهرة 
املذكر  يغطي  خمروطيًا  �شكاًل  معًا(  امللتحمان  والتويج 
الفر�شة  متيحًا  وي�شقط  تدريجيًا  ينف�شل  وامل��اأن��ث، 
متخ�شبة،  عليبة  الثمرة  بالظهور.  الكثرية  لالأ�شدية 
ن�شف كروية، تعلوها ا�شطوانة بارزة، قطرها 5 - 6 مم، 

تت�شمن البذور وتتفتح باأربعة م�شاريع. 
ُيزهر معظم اأوقات ال�شنة.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأ�شرتاليا، وا�شعة النت�شار عامليًا  ل�شيما يف مناطق �شبه 

مدارية، وقد تكّيفت مع املناخ املتو�شطي.
ي�شم جن�ض الأوكاليبتو�ض Eucalyptus قرابة 400 نوعًا 

من اأهمها :
E. globules Labill، E. polybractea T. Baker، E. camaldulensis Dehn وهو النوع الد�شتوري.

التاريخ والرتاث:
اأ�شل ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية Eu – Kalyptos اأي املغطى جيدًا، ن�شبة اىل الغطاء الذي يغطي الزهرة ب�شكل 
)الكينا(  املنقاري. ت�شمى خطاأً  بالأوكاليبتو�ض  الت�شمية  اأتت  rostrate ومن هنا  الع�شفور  ي�شبه منقار  جيد والذي 
يف �شورية و)الكافور( يف م�رش وكال الإ�شمني يدل على نوع اآخر، كما ت�شمى )كلتو�ض( يف تون�ض. اأما ا�شم النوع 

camaldulensis م�شتق من املقطع camaldoli  وهو ا�شم منطقة يف ايطاليا.  
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق الفتية، الزيت امل�شتخرج من الأوراق والأغ�شان الفتية الغ�شة.
املكونات الكيميائية :

 ،limonien ليمونني ،α- pinen األفا بينني ،ρ - cymen 1،8(9 %)، بارا�شيمني - Cinol زيت طّيار 3 % اأهم مركباته �شينول
.euglobale اأ�شيل فلوروغلو�شينول، اأوغلوبال .camphen وكامفني geraniol  جريانيول

فالفونوئيدات flavonoides منها: الكري�شيتني والروتني والأوكاليبتني. اإ�شافة اإىل مركبات �شمعية. 
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
للربو�شتاغالندينات، وهو  لال�شطناع احليوي  مثبطة  والفطريات،  للبكترييا  بفعالية م�شاّدة  الطّيار  الزيت  يتمتع 

خمّر�ض مو�شعي خفيف، مق�ّشع وي�شّبب زيادة الإفرازات الق�شبية، م�شاد لل�شعال، يح�ّشن من وظائف الرئتني. 
اأوراق الأوكاليبتو�ض بخوا�ض م�شابهه فهي مق�ّشعة، تزيد الإفرازات الق�شبية، حاّلة للت�شّنج )الزيت  كما تتمتع 
ولالأك�شدة.  لاللتهاب  م�شادة  بفعالية  الأوغلوبال  ويتمتع  م��دّرة،  للبكترييا،  م�شادة  لل�شكري،  م�شادة  الطيار(، 

ُي�شتعمل داخليًا يف عالج اأمرا�ض الربد، وخارجيًا يف عالج الروماتيزم. 
ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبّيًا لعالج الأنفلونزا، التهاب الق�شبات، الربو، اأمرا�ض الربد والحتقان، ع�رش اله�شم 
�شكل  على  الأوراق مو�شعيا ً مغلي  وُي�شتعمل  املالريا،  والكلى، وحمى  املثانة  اأمرا�ض  وامل��رارة(،  الكبد  )اأمرا�ض 

غ�شول لعالج اللتهابات الن�شائية، حب ال�شباب، والتهاب الفم ونزيف اللثة.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

.Eucalypta mint ، Eucalyptus oil يتوفر الأوكاليبتو�ض على �شكل: زيت، وغ�شول، حتت اأ�شماء مثل
التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :

يالحظ عند ا�شتعمال الأوكاليبتو�ض تّلون اجللد بالأزرق الرمادي، والإح�شا�ض باحلرقة يف املعدة، و�شعف الع�شالت، 
وت�شيق احلدقة، والهذيان، الدوار، الغثيان، القياء وميكن اأن ي�شّبب الإم�شاك.

احلامل  لدى  ا�شتعماله  جتنب  ويجب  ل�شكرالدم.  خاف�شة  اأدوي��ة  تناول  عند  الأوكاليبو�ض  زيت  تناول  عدم  يجب 
واملر�شع. لُيعطى للم�شابني باأمرا�ض الكبد والأمرا�ض املعوية وجماري ال�شفراء. كما يجب متديد الزيت الطيار 
3 مل، حيث  اأو دهن اجللد به. يحدث الت�شمم بزيت اليوكاليبتو�ض لدى كبار ال�شّن اإذا جاوزت اجلرعة  قبل بلعه 

ينخف�ض �شغط الدم ويحدث الختناق.
hormone like توؤّثر يف �شغط الدم وحركة  prostaglandin مركبات �شبيهة بالهرمونات  مالحظة:الربو�شتاغالندين 

الع�شالت املل�شاء.
البيئة:

نوع وا�شع النت�شار يف ا�شرتاليا ، حيث  معدلت الهطول ال�شنوية من 250 - 600 مم/�شنة. ومن خالل ا�شتعماله يف 
الت�شجري خارج موطنه فقد اأظهر النوع مرونة بالن�شبة للظروف املناخية والرتبة، حيث يعي�ض على اأمطار حتى 300 
مم/�شنة. يف�شل النبات املناطق امل�شم�شة والرتب الرطبة جيدة ال�رشف ، لكنه مت�شامح حلٍد ما يف الرتب اجلافة 
وقليلة اخل�شوبة وكذلك ن�شبيًا مع الكال�شيوم وامللوحة. نوع يخ�شى الربد ال�شديد وبالتايل ل ين�شح با�شتعماله 
تتميز  متعددة  بيئية  واأمن��اط  على �رشوب  النوع  هذا  يحتوي  احل��رارة،  فيها  تنخف�ض  التي  املناطق  يف  اقت�شاديًا 
ب�شفات بيئية وفيزيولوجية خا�شة يجب اأخذها بعني العتبار يف عمليات الت�شجري وخا�شة �شفة املقاومة للكل�ض 

والربودة والرياح.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يكاثر النبات بالبذور التي تزرع يف اآذار/مار�ض  يف مناطق م�شم�شة وحممية مع مالحظة اأن البذور املجموعة من 
مناطق مرتفعة حتتاج اىل تن�شيد على حرارة 2 مo  ملدة 6 - 8  اأ�شابيع، يعطي هذا النوع منوًا كبريًا يف الرتب اخلفيفة 
والعميقة بحيث ميكن اأن ي�شل النمو ال�شنوي  10 - 20 م 3 / ه�، وهذه الإنتاجية تتاأثر بالإ�شابات احل�رشية  كاحل�رشة 

الثاقبة.
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Myrtus communis L.

 Myrtaceae الف�صيلة: الآ�شية
الأ�صماء املتداولة: الآ�ض، الريحان، احلبال�ض، مري�شني، هد�ض، ريحان، حمبال�ض.  

 Eng. Common myrtle ، Fr. Myrte commun :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة دائمة اخل�رشة جرداء، طولها 0.5 - 2 م. ال�ش��وق عديدة متفرعة، الأفرع رباعية الزوايا. الأوراق طولها 1 - 4 �شم 
وعر�شها 7 - 20 مم، عطرية عندما ُتفرك باليد، متقابلة اأو �ش��وارية، ق�شرية املعالق، جلدية القوام، بي�شوية - رحمية اإىل 
اإهليلجية، موؤنفة القمة، خ�رشاء لمعة، يوجد على �شطحها نقط �شفافة. الأذنات مت�شاقطة. الأزهار مفردة، قطرها 
نحو 1.5 �شم، �شمراخية.القنابات اإثنتان خطية، مت�شاقطة. الكاأ�ض خم�ض �شبالت ملتحمة، طولها 2 - 3 مم، بي�شوية، 
حادة. التويج 5 بتالت، بي�شاء، بي�شوية مقلوبة اإىل مدّورة، يفوق طولها بنحو ثالث مرات طول ال�شبالت. الأ�شدية 
عديدة وحّرة. املبي�ض �شفلي، يتاألف من 2 - 3 حجريات، ي�شّم كٌل منها بوي�شات عديدة. الثمرة عنبة ذات رائحة 
زكية، طولها 8 - 10 مم، اإهليلجية عري�شة اإىل �شبه كروية، بي�شاء اأو م�شودة - زرقاء عند الن�شج )ح�شب ال�شنف(، 

يعلوها اإكليل ميثل ف�شو�ض الكاأ�ض امل�شتدمية. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�ض، وتن�شج الثمار يف ت�رشين الثاين/نوفمرب. يتباين حجم الأزهار والثمار 

تبعًا للنوع. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض املتو�شط وميتد اإىل املناطق املجاورة. ينبت بكرثة يف اجلبال ال�شاحلية يف العديد من البلدان العربية املتو�شطية 

كنبات مرافق يف الغابات املتدهورة .
التاريخ والرتاث 

اأ�شل كلمة  اآ�ض  غري معروف   رغم   وجود  ما ي�شابهها  يف  اللغات  ال�شامية، واللفظ  الوا�شف للنوع  communis  يعني �شائع. 
ُعرف النبات منذ القدم، حيث عرث العلماء على فروعه يف بع�ض املقابر الفرعونية، وجاء �شمن العديد من الو�شفات 
العالجية يف الربديات الفرعونية لعالج ال�رشع والتهاب املثانة وتنظيم البول، عرفه الرومان وكان الإغريق يرمزون 
به اإىل الأجماد والنت�شارات. ا�شتعمل امل�شلمون وما يزالون اأغ�شان الآ�ض يف بع�ض البلدان لتزيني القبور يف الأعياد، 

ذكر ابن �شينا وابن البيطار خ�شائ�شه العالجية املختلفة. 
اجلزء امل�صتعمل:

الأوراق املجففة، الأفرع  الفتية املورقة واملزهرة، والزيت الطّيار املُ�شتخرج من النبات، ُيجمع النبات خالل �شهري 
اأيار/مايو وحزيران/يونيو.

املكونات الكيميائية: 
حتوي الأوراق زيتًا طيارًا 0،1 - 0،5 % اأهم مركباته: ال�شينيول 1،8 - cineol  (=eucalyptole) 15- 45 %، األفا - بينني 
 geraniol 2 - 3 %، جريانيول alpha-terpineol 4 - 10%، األفا تريبينول limonene 15- 38 %، ليمونني alpha-pinene

.% 20 - 4 myrtenylacetate ،%2 geranylacetate ،myrtol ،%5 -1 myrtenol 1،5%، مريتينول
.phloroglucinols myrtocommulon a ، b  ومركبات ،tannins تانينات
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمتع الزيت الطّيار والأوراق بخوا�ض مطّهرة، م�شاّدة للبكترييا والفطور والفريو�شات. 

ُي�شتخدم الزيت يف عالج اجلهاز التنف�شي )التهاب الق�شبات واجليوب الأنفية وال�شعال الديكي(، والتهابات الأمعاء 
والطرق البولية ) مثانة، برو�شتات(.

اإطالة فرتة النوم  ُتعد الأوراق مبا حتويه من زيت طّيار وتانينات مطهرًا وقاب�شًا قاطعًا للنزيف. ثُبت تاأثريه يف 
وخف�ض �شكر الدم. 

ُي�شتخدم مغلي اأوراق النبات �شعبيًا يف اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي والتهاب الربو�شتات والإ�شهال. 
ال�شطحية  للجروح  كمطهر  مو�شعيًا  الطّيار  الزيت  اأو  الأوراق  من  املح�رشة  اأوال�شبغة  الأوراق  مغلي  ُي�شتعمل 
واإزالة البثور وعالج التقرحات اجللدية وال�شدفية والبوا�شري. ت�شتعمل عجينة الأوراق لتقوية ال�شعر واحّلد من 

ت�شاقطه.
ُتوؤكل ثمار الآ�ض طازجًة خلوا�شها الفاحتة لل�شهية واملفيدة يف احّلد من الإ�شهال والغازات املعوية. 

ُي�شمى املاء امل�شتعمل يف تقطري زيت الأوراق والأزهار )ماء املالئكة(، وُي�شتعمل مطهرًا لالأنف. 
ا�صتعمالت اأخرى:

ُي�شتخدم الزيت الطّيار على نطاق وا�شع يف �شناعة العطور.
حماذير ال�صتعمال: 

ل ي�شتعمل زيت الآ�ض داخليًا يف حالت التهاب اجلهاز اله�شمي واأمرا�ض الكبد احلادة، كما لُي�شتعمل الزيت الطيار 
من قبل الن�شاء احلوامل اأوالأطفال. ت�شّبب اجلرعات الزائدة من م�شتح�رشات النبات اأحيانا �شداعًا اأوغثيانًا. 

البيئة:
ينت�رش الآ�ض يف الطوابق البيومناخية ن�شف اجلافة، �شبه الرطبة والرطبة. وينمو يف الأماكن الرطبة ويعي�ض على 
املعّر�شة  الدافئة غري  املناطق  الرتب اخل�شبة وامل�شم�شة. جتود زراعته يف  يف�ّشل  لكنه  الرتب،  اأنواع خمتلفة من 

لل�شقيع وينجح يف الأرا�شي اجلافة �رشيطة اأن تكون حممّية من الرياح الباردة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور التي ُتنقع يف املاء الدافئ ملدة 24 �شاعة وُتزرع اأواخر ال�شتاء. تقدم عمليات اخلدمة للغرا�ض من رّي 
وت�شميد وتع�شيب. ُتنقل الغرا�ض اإىل الأر�ض الدائمة يف اأواخر الربيع اأو بداية ال�شيف. مُيكن اإكثار الآ�ض اأي�شًا 
بالعقل ال�شاقية، واأن�شب موعد جلمعها يف نهاية اخلريف وبداية ال�شتاء. يحتاج النبات للرّي يف ال�شنة الأوىل لزراعته 

بالأر�ض الدائمة.
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Nitraria retusa (Forssk.) Aschens. 
Peganum retusum Forssk, N. tridentata Desf

 .Nitrariaceae الف�صيلة : الغرقدية
الأ�صماء املتداولة: الغرقد.

Eng. Salt tree, Fr. Nitraire à feuilles rétusés : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة كثرية التفرع، طولها 1 - 2 م، يك�شو الأفرع 
اأ�شواكًا.  نهاياتها  ت�شكل  رم���ادي،  زغ��ب  الفتية 
الأوراق  التفرع.  عديدة، منت�شبة، كثرية  ال�شاق 
ب�شيطة، طولها 1 - 2 �شم، معالقية، حلمّية القوام، 
حزمية اأو متناوبة، تامة احلافة، بي�شوية مقلوبة- 
اأ�شنان.   5  -  3 حتمل  اأو  مثلومة  قمتها  وت��دي��ة، 
الأذنات  جرداء.  �شبه  اأو  منطبقة  اأوبار  يك�شوها 
دقيقة، غ�شائية، م�شتدمية. الأزهار خنثوية طويلة 
املعالق، طولها 6 - 8 مم، جتتمع يف نورات �شيمية 

ثنائية التفرع يف نهاية الأفرع الفتية. الكاأ�ض 5 �شبالت ملتحمة جزئيًا بقواعدها، بي�شوية، طولها 2 مم، جرداء اأو 
بي�شاء،   - اأكرث، خم�رشة  اأو  الكاأ�ض  5 بتالت حرة، طولها �شعفا طول  التويج  الثمرة.  �شبه ج��رداء، ت�شتدمي مع 

موبرة. املذكر 15 �شداة تتو�شع يف ثالث دوارات، مت�شاوية الطول. 
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املاأنث ثالثي الكرابل، املبي�ض علوي ثالثي احلجريات، م�شتطيل - هرمي ال�شكل، ت�شتدق قمته تدريجيًا لتنتهي بقلم 
ق�شري. الثمرة نووية، وحيدة احلجرية ووحيدة البذرة، طولها 6 - 10 مم، بي�شوية - مثلثية، موؤنفة القمة، اأرجوانية- 

حممرة اللون، يجتازها بالطول اأثالم. البذور بي�شوية ال�شكل. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شحراوي - عربي، وينت�رش يف كل من فل�شطني و�شيناء وم�رش والعراق والكويت وال�شعودية واليمن، وميتد اإىل 

املنطقة ال�شودانية املجاورة.
التاريخ والرتاث:

هو الفراج يف املغرب العربي، ويف اجلزائر غردق. ذكره اإبن البيطار والأنطاكي  ومل يتعر�ض له ابن �شينا.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق وال�شوق الغ�شة.
املكونات الكيميائية: 

 .vasicinone  وقلويدات منها: الفا�شي�شينون  ، polyphenols حتتوي الأوراق وال�شوق الغ�شة على مركبات فينولية
 ،isorhamnetin 3-rutinoside ،isorhamnetin 3-glucoside ،وم�شتقاته  Isorhamnetin،  quercetin وفالفونوئيدات: 

.isorhamnetin 3-robinobioside

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
لالأك�ش�����دة )م�شاد جذور حّرة(  فينولية وفالفونوئيدات بخوا�ض م�شادة  النبات مبا يحويه من مركبات  يتمتع 

.anti - proliferative وم�شاد لل�رشطان
اأظهرت اخلال�شة الغولية لنبات الغرقد تاأثريًا خاف������شًا لل����شغط.

ُت�شتخدم الأوراق يف الطب ال�شعبي لعالج انتفاخ البطن وعالج اجلروح.
ا�صتعمالت اأخرى:

ُي�شتخدم الغرقد من قبل ال�شكان املحليني يف �شناعة ال�شابون، كما ي�شتخرج من ثماره �شبغًة لالأقم�شة. ُتوؤكل ثماره 
ُي�شتخدم خ�شبه وقودًا نظرًا  ُت�شتخدم يف تخثري احلليب.  ال�شائغة، كما  اأو مطبوخًة نظرًا لنكهتها املاحلة  طازجًة 

ل�رشعة ا�شتعاله. 
البيئة:

يعي�ض النبات يف الطابق البيومناخي اجلاف جدًا، احلار واملعتدل ويرّتكز يف جماري ال�شيول والوديان وبالقرب من 
املياه. يتّكيف مع الرتب اجلب�شية والطينية اأو الرملية املاحلة ن�شبّيًا. يدّل النوع على وجود طبقة مائية اأر�شية قليلة 
العمق. يقاوم الطمر بوا�شطة الرمال، ويتحمل رياح البحر والرذاذ البحري. ي�شهم النبات ب�شكٍل فّعال يف تثبيت 

الكثبان الرملية الغنية بالأمالح البحرية .
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور، وميكن اإكثاره بو�شاطة العقل. حتتاج البذور اإىل معاملة بالتجفيف على درجة حرارة 50مoملدة 
20 يومًا، ثم املعاملة بحم�ض اجلربيليك 750 جزء يف املليون ملدة 24 �شاعة.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد436                                            

Peganum harmala L.
 

) Zygophyllaceae شابقًا الرطريطية� ( Nitrariaceae  الف�صيلة: الغرقدية
الأ�صماء املتداولة: احلرمل، غلقة الذئب، حرمل ال�شحاري، ف�ّض الكلبة. 

Engl. Hermala ، Fr. Syrian rue  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
الأعلى.  يف  زاوّي��ة  التفرع،  ال�شوق كثرية  �شم.   50 اإىل   30 بني  اأجرد يرتاوح طوله  القاعدة،  نبات معمر، متخ�شب 
1.5 - 2.5 مم، خمرزية، ت�شبه  5 - 10 �شم، لطئة، الأذنات �شغرية  اأو �شاعدة. الأوراق متناوبة، طولها  منت�شبة 
الأوبار القا�شية، الن�شل جمزاأ بعمق وب�شكل غري منتظم اإىل ف�شو�ض منت�شبة، خطية رحمية ال�شكل، تامة احلافة، 
حادة القمة، طولها 2 - 4 �شم. النورة �شيمية انتهائية. الأزهار خنثوية، كبرية، طويلة ال�شماريخ. ال�شبالت خما�شية 
الف�شو�ض دائمة، طولها 1.5 - 2 �شم، خطية اأحيانًا ثالثية الف�شو�ض، ويوجد حرا�شف بني ال�شبالت )ت�شكل ما ي�شبه 
الكوؤي�ض(. البتالت خما�شية القطع، تبلغ نحو 1.5 �شم طوًل و0.5 - 0.7 �شم عر�شًا، بي�شاء اأو م�شفّرة، م�شتطيلة-

اإهليلجية، الأ�شدية عديدة )12 - 15(، تتو�شع يف �شفني على قر�ض ي�شبه الفنجان. املبي�ض ثالثي احلجريات، كروي، 
البوي�شات عديدة. الثمرة عليبة )0.8 - 1 �شم(، كروية م�شغوطة القمة، ثالثية احلجريات، كثرية البذور، جرداء، 

تتفتح عرب ثالثة م�شاريع، القلم م�شتدمي. البذرة نحو 2 مم، مثلثية ال�شكل، م�شودة - بنية، درنية.  
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اإيراين - توراين، �شحراوي - عربي، وميتد اإىل املنطقة املتو�شطية يف �شمايل اإفريقيا وال�رشق الأو�شط.

التاريخ والرتاث:
ا�شم اجلن�ض من اليونانية pêganon وا�شم النوع harmala م�شتق من ال�شم العربي "احلرمل". 

معروف ب�شّميته. ا�شتعمل قدماء اليونان م�شحوق البذور يف عالج املالريا كما ا�شتخدم كمقٍو جن�شي لدى الرجال. 
اجلزء امل�صتعمل: البذور.

املكونات الكيميائية:
 ،harmaline نبات �شاّم بكل اأجزائه نظرًا لغناه بالعديد من القلويدات ذات الطبيعة الأندولية البرييدينية )الهارمالني
الهارمني harmine، الهارمان harman، الهارمالول harmalol(. ترتكز القلويدات خ�شو�شاً يف البذور حيث تبلغ ن�شبتها 

3–4 % مقارنة مع اجلذور وال�شوق حيث الن�شبة 0.36 % والأوراق 0.52 % . 

ُي�شكل قلويد احلارمالني ثلثي القلويدات الكلّية للبذور، كما اأنه اأكرث �شّمية مبرتني من احلارمني.
ُيالحظ ارتفاع ن�شبة القلويدات اأثناء ف�شل ال�شيف خالل فرتة ن�شج البذور وما يليها من مرحلة ما قبل جمعها. 
ومركبات  وفالفونات،  هي�شتيدين(  برولني،  )فالني،  اأمينيه  اأحما�ض  على  للقلويدات  اإ�شافة  احلرمل  يحتوي 

كومارينية، وتانينات، و�شيرتولت وغريها.
يحتوي الغالف اخلارجي للبذور على �شبغة حمراء معروفة با�شم "الأحمر الرتكي"

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
للحرمل  فّعالية مثبطة للمونواأمينو اأوك�شيداز فهو من�شط للجهاز الع�شبي املركزي .

للديدان وم�شادًا   ،emetic ومقيئًا   ،antispasmodic للت�شنج  وم�شادًا   ،hypnotic ومنومًا   ،narcotic خم��درًا  ُي�شتعمل 
anthelmintic وم�شادًا لطفيليات  املالريا والزحار. 

للبذور خوا�ض م�شادة لأورام اجللد )بع�ض اأنواع اخلاليا ال�رشطانية( وم�شادة لالأك�شدة. 
ُي�شتعمل م�شتخل�ض البذور �شعبيًا، م�شكنًا لالأمل، ومعرقًا،  وطاردًا للديدان )من خالل �ّشل حركتها واإفقادها القدرة 
كما  البوا�شري،  عالج  ويف  اله�شمية،  وال�شطرابات  للمغ�ض  وم�شادًا  منها(،  التخل�ض  ي�شهل  مما  احلركة  على 

ُي�شتخدم مغلي الأوراق يف عالج مر�شى ال�شكري .
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ُي�شتعمل م�شتخل�ض البذور مو�شعيًا كمطّهر م�شاد للبكترييا والفطور، ي�شاعد على اندمال اجلروح و�شفاء احلروق 
وعالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية )حكة، حت�ّش�ض، دمامل، اأكزميا(.

اأثبتت الدرا�شات تاأثري البذور املجه�ض وامل�ّشبب للعقم عند الن�شاء.
حماذير ال�صتعمال: 

وتعرق،  بغثيان  مرتافق  باإقياء  تتمثل  ه�شمية  ا�شطرابات  منه  الكبرية  اجلرعات  ت�ش������ّبب  �ش���ّمي،  تاأثري  للبذور 
وا�شطرابات قلبية )خفقان القلب(، وا�شطرابات ع�شبية )هلو�شة ب�رشية ورجفان واختالجات وارتعا�ض ع�شلي 
وخدر اأو �شلل يف الأطراف مرتافقة بدوخة وانخفا�ض يف احلرارة(. جمه�ض بجرعات كبرية، قد ي�ّشبب ال�شتعمال 

الطويل الإدمان. 
ا�صتعمالت اأخرى: 

ُت�شتعمل �شبغة البذور "الأحمر الرتكي"  يف تركيا واإيران للح�شول على الألوان امل�شتعملة يف �شناعة ال�شجاد.
البيئة:

يعي�ض احلرمل يف الأقاليم اجلافة ون�شف اجلافة املعتدلة والباردة، يتحمل اجلفاف بف�شل تعمق جمموعه اجلذري. 
يف�شل الرتب الرملية املحتوية على ف�شالت ع�شوية اآزوتية، وُيالحظ على املقابر  وحواف الطرقات واملمرات حيث 
يكرث روث قطعان املوا�شي. من ناحية اأخرى ي�شتطيع النبات العي�ض حتت ظروف الإجهاد امللحي ويف الأرا�شي 

�شديدة القلوية.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور ومُيكن اإكثاره بوا�شطة العقل اجلذرية اأي�شًا. جتمع الثمار بعد ن�شج البذور.
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Olea europaea L.

Oleaceae الف�صيلة: الزيتونية
الأ�صماء املتداولة: الزيتون.

Eng. Olive، Fr. Olivier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة اأو جنبة، م�شتدمية اخل�رشة، طولها 2 - 8  م. ال�شاق متعرجة، غزيرة التفرع، الق�رشة رمادية - بنية، مل�شاء يف 
الأفرع الفتية، تت�شقق مع تقدم ال�شجرة بالعمر. الأوراق ب�شيطة، متقابلة، تامة، جلدية، ق�شرية املعالق، م�شتطيلة 
اإىل رحمية، خ�رشاء لمعة على الوجه العلوي، ف�شية يغطيها حرا�شف كثيفة على الوجه ال�شفلي.  النورة عنقودية 
اإبطية. الأزهار �شغرية، خنثوية. الكاأ�ض 4 �شبالت ملتحمة. التويج 4 بتالت ملتحمة، �شبه دولبي ال�شكل، اأبي�ض 
اإىل كرميي اللون. املذكر �شداتان، تتميزان بخيوط ق�شرية وماآبر كبرية. املاأنث كربلتان، املبي�ض وحيد احلجرية. 
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اأو  مقطوطة  اإهليلجية،  ن��ووي��ة،  ال��ث��م��رة 
تكون  النهايتني،  باجتاه  تدريجيًا  ت�شتدق 

خ�رشاء ثم ت�شوّد عند الن�شج.
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيار/مايو . 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
معظمها   يف  ُزرع  امل��ت��و���ش��ط،  ال��ب��ح��ر  دول 
القارات  يف  كثرية  دول  اإىل  انت�رش  ومنها 

اخلم�ض حيث تتوفر مناخات مماثلة.
التاريخ والرتاث:

العامية  الكلمة  م��ن  اجل��ن�����ض  ا���ش��م  اأ���ش��ل 
 europaeaباملعنى نف�شه، و elaï(f)a اليونانية
الوا�شع  لالنت�شار  ن�شبًة  اأوروب���ي،  تعني 
ل��ه��ذه ال�����ش��ج��رة ه��ن��اك. ال��زي��ت��ون �شجرة 
مثمرة زيتية، بّرّية ومزروعة، معروفة منذ 

القدم يف حو�ض املتو�شط، وا�شُتخدمت ثماره كغذاء ودواء منذ زمن طويل .
ُيذكر اأنه منذ  3500  �شنة، طّور الفينيقيون ثم اليونانيون والرومان وامل�رشيون القدماء زراعة هذه ال�شجرة، ون�رشوها 
يف كامل املنطقة املتو�شطية. حظيت �شجرة الزيتون مبكانة رفيعة عند اليونانيني وذكروها يف ق�شائدهم. اكُت�شف يف 

مملكة اإيبال الكثري من الرُقم التي ت�شري اىل زيت الزيتون واأنه كان يقدم هديًة للملوك ولأبطال الريا�شة. 
�ُشمّيت �شجرة الزيتون بال�شجرة املباركة وورد ذكرها يف جميع الكتب ال�شماوية. فقد اأ�شار القراآن الكرمي اإىل اأهمية 
اآيات عدة، وو�شفها باأنها مباركة، اأي كثرية العطاء والفائدة، وح�ّض النبي �شلى اهلل  �شجرة الزيتون وزيتها يف 
عليه و�شلم اأ�شحابه وجميع امل�شلمني بتناول زيت الزيتون. كذلك ورد ذكرها يف الإجنيل من خالل ذكر جبل الزيتون 
املقد�ض القريب من القد�ض، حيث تال هناك امل�شيح عليه ال�شالم �شلواته. وتبقى هذه ال�شجرة مميزة عند كثري من 

احل�شارات رمزًا لل�شالم و احلكمة والقوة.
اجلزء امل�صتعمل:

الأوراق، الأزهار، والزيت الد�شم امل�شتخرج من الثمار.
املكونات الكيميائية: 

حتتوي الأوراق على مركبات تريبينية منها: األيوروبني oleuropein وحمو�ض ثالثية التريبني، مركبات فينولية منها: 
الفالفونوئيدات، وقلويدات مثل ال�شينكونني cinchonin وال�شينكونيدين  cinchonidin، اإ�شافًة اإىل الكولني. 

يحتوي الزيت الد�شم على  اأ�شرتات اأحادية وثنائية وثالثية الغلي�شرييدات وحمو�ض د�شمة غري م�شبعة وحيدة الرابطة 
املزدوجة، اإ�شافة اإىل اأحما�ض د�شمة غري م�شبعة متعددة الأربطة امل�شاعفة، كما يحتوي الزيت على اأغوال ثالثية 
التريبني و�شتريولت، وتوكوفريولت، وفو�شفولبيدات، وكاروتينوئيدات وفيتينات. ومواد مّرة و�شيكوايريدوئيدات 

secoiridoids، كما يحتوي على فينولت ونافتالني، وفينانرتين، اإ�شافًة اإىل تريبينوئيدات غولية. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
تتمتع الأوراق بخوا�ض خاف�شة لل�شحوم الثالثية وال�شغط، مبطئة للقلب، حاّلة لت�شّنج الع�شالت املل�شاء، خاف�شة 

ل�شكر الدم، م�شادة للفطريات. 
وداء  والروماتيزم،  والنقر�ض،  ال�رشايني،  وت�شلب  املرتفع  الدم  �شغط  عالج  يف  �شعبيًا  الأوراق  مغلي  ُي�شتعمل 

ال�شكري، احلّمى اإ�شافًة اإىل ا�شتعماله كمدرٍّ للبول. 
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ويقلل من خطر  الأمعاء.  الدهني، ومينع �رشطان  الكبد  وي�شاعد يف عالج  الكبد،  وتن�شيط  تقوية  يف  الزيت  ُي�شاعد 
الإ�شابة ب�رشطان الثدي، اإ�شافًة لتاأثريه املّلني يف حالة الإم�شاك . 

ُي�شتعمل زيت الزيتون مو�شعيًا لتلطيف ال�شطوح امللتهبة يف اجللد، وتطرية الق�شور اجللدية الناجمة عن الأكزميا 
وداء ال�شدف. ي�شاعد و�شع زيت الزيتون على الراأ�ض لعدة �شاعات على التخل�ض من القمل . 

حماذير ال�صتعمال : 
ل ُيو�شف زيت الزيتون للم�شابني بح�شى املرارة خ�شية اإ�شابتهم باملغ�ض .

البيئة:
ُتعّد �شجرة الزيتون من الأ�شجار املقاومة للظروف البيئية ال�شعبة. وُتعد منطقة حو�ض البحر املتو�شط من اأف�شل 
املناطق لزراعة اأ�شجار الزيتون، حيث تتميز ب�شتاء بارد ممطر، و�شيف حار جاف. اإّن تعّر�ض الأ�شجار اإىل درجات 
من احلرارة املرتفعة امل�شحوبة برياح جافة ورطوبة منخف�شة خالل فرتة الإزهار والعقد والفرتة الأوىل من منو 
وعدم  كبرية،  بدرجة  الثمار  وت�شاقط  والإخ�شاب  التلقيح  عمليتي  اكتمال  وعدم  الأزه��ار  اإىل جفاف  يوؤدى  الثمار 
تعطي�ض الأ�شجار خالل هذه الفرتة يّحد من هذه الآثار ال�شارة. ميكن زراعة الزيتون يف اأنواع خمتلفة من الرتب 
�رشيطة توفر ال�رشف اجليد، كما تنجح زراعة اأ�شجار الزيتون يف الأرا�شي الكل�شية، ويتاأثر منوها �شلبًا يف الرتب 

الثقيلة �شيئة ال�رشف. متلك ال�شجرة املقدرة على حتّمل اجلفاف وملوحة الرتبة. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيعد التكاثر اخل�رشي  ُيكاثر الزيتون خ�رشيًا حيث ل تعطي زراعة بذور الزيتون نباتات مطابقة لل�شنف، لذلك 
اأو  اأو خ�رشية،  اأ�شول بذرية  لالأ�شناف التجارية املرغوبة الأ�شلوب الأمثل لإنتاج ال�شتالت �شواء بالتطعيم على 
الهتمام  ويجب  جذورها،  على  نامية  اأ�شجار  من  املف�شولة  ال�رشطانات  اأو  املختلفة،  باأنواعها  العقل  با�شتخدام 
الزيتون  اأ�شجار  تتحمل  الإنتاج.  عالية  معتمدة  اأمهات  من  توؤخذ  واأن  الآفات  اأو  بالأمرا�ض  الإ�شابة  بخلوها من 
العط�ض وجفاف اجلو، وتختلف حاجة الأ�شجار للري باختالف الرتبة والظروف اجلوية وعمر الأ�شجار وحالة 
النمو ونظام الري املتبع، ونق�ض املياه بالرتبة. ُيعد التقليم من اأهم عمليات اخلدمة املوؤثرة يف الإنتاج ويتم عادًة 
بعد جمع املح�شول من كانون الأول/دي�شمرب حتى كانون الثاين/يناير، وُيوؤجل يف الزراعات املطرية اإىل ما بعد 
�شقوط اأكرب كمية من الأمطار حيث يكون التقليم خفيفًا اإىل متو�شٍط عند وفرة الأمطار، وجائرًا عند قلتها. ُيراعى 
اإ�شافة الأ�شمدة الع�شوية والكيماوية بال�شورة واملوعد املنا�شبني مما يجعل الأ�شجار اأكرث قوة ومقاومة للعوامل 
البيئية واأكرث اإنتاجًا. تبداأ ال�شجرة بحمل الثمار يف ال�شنة الثانية. ُتع�رش ثمار الزيتون ل�شتخراج الزيت، وُي�شنع 

من زيتها �شابون زيت الزيتون.
تلفه  متنع  التي  احلافظة  باملواد  غني  الع�شلي،  البني  اللون  ذات  املمتازة  الأخ�شاب  من  الزيتون  �شجرة  خ�شب 

واإ�شابته باحل�رشات.
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Oxalis acetosella L.

 Oxalidaceae الف�صيلة: احُلّما�شّية
الأ�صماء املتداولة: احُلّما�ض، بقلة خرا�شانية.

 Eng. Common sorrel ، Fr. Surelle :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
 - ح��م��راء  ال�شاق  ج��ذم��ور.  بو�شاطة  معمر  ع�شب 
بنية، كثرية التفرع، ارتفاعها 20 - 50 �شم. الأوراق 
النفل(،  اأوراق  )ت�شبه  الوريقات  ثالثية  متناوبة، 
ال�شكل، مطوية على  الوريقة قلبية  طويلة املعالق، 
طول الع�شب املتو�شط، تنقب�ض الوريقات والأزهار 

لياًل اأو خالل املطر. 
الزهرة 3 - 4 �شم، خنثوية بي�شاء اأو وردية حتمل 
خطوطًا قامتة، مفردة، ح�رشية التاأبري اأو ذاتيته. 
الكاأ�ض 5 �شبالت حرة، مرتاكبة، طولها نحو 1 �شم. 

التويج 5 بتالت، حرة، طولها نحو 2 �شم. 
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ذات  ال��دوارة اخلارجية  اأ�شدية  دوارتني )5+5(،  تتو�شع يف  بقواعدها،  قلياًل  ملتحمة  اأ�شدية، خيوطها   10 املذكر 
خيوط اأق�رش. املاأنث 5 كرابل ملتحمة، املبي�ض علوي، خما�شي احلجريات. الثمرة عليبة، تتفتح حجرييًا. 

الإزهارمن اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو .
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

حو�ض املتو�شط، وينت�رش يف اأوروبا واإفريقيا وغربي اآ�شيا .
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين القدمي لنبات طعمه حام�ض. اأطلق العرب هذا ال�شم على هذا اجلن�ض وعلى 
 . acetum يعني خّلية الطعم، من خّل acetosella ال�شم الوا�شف للنوع .Rumex نباتات من جن�ض

اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء اخل�رشاء.
املكونات الكيميائية: مل يدر�ض النبات ب�شكٍل كاٍف حتى الآن.

.C يحتوي النبات على حم�ض الأوكزاليك 0.3 – 1.25 %،  الذي يتمثل ب�شكل ملح بوتا�شيوم وفيتامني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

حتتوي الأجزاء اخل�رشاء على كميات قليلة من اأوك�شيد النحا�ض colver acid الذي يوؤثر يف املثانة حيث يعمل كمدّر. 
.C ُيّعد النبات الطازج م�شدرًا غنيًا بفيتامني

قدميًا  اخل�رشاء  الأوراق  مغلي  ا�شتعمل  كما  والكبدية.  اله�شمية  ال�شطرابات  عالج  يف  �شعبيًا  النبات  ُي�شتخدم 
لعالج مر�ض الإ�شقربوط )عوز فيتامني C(. وُي�شتعمل جمرو�ض الأوراق مو�شعيًا يف عالج التهاب اللثة واجلروح 

والدمامل )لها تاأثري قاب�ض(.
ا�صتعمالت اأخرى :

ُت�شتعمل الأوراق يف املطبخ �شواٌء طازجة باإ�شافتها اإىل ال�شلطات، اأو مطبوخة �شمن احل�شاء اأو غريها، مما ُيك�شب 
الطبق طعمًا حام�شًا لذيذًا. 

حماذير ال�صتعمال:
مل ُتعرف حوادث �شحية اأو تاأثريات جانبية عند الإعطاء املالئم للجرعة املحددة  مع احتمال ح�شول الت�شمم بحم�ض 
الأوكزاليك فقط من خالل ه�شم كميات كبرية من الأوراق، كما يف ال�شلطة على �شبيل املثال. علمًا اأن طبخ النبات 

يخّف�ض من ن�شبة الأوكزالت. 
ل ُين�شح با�شتخدامه من قبل الأ�شخا�ض الذين يعانون من اأمرا�ض الروماتيزم، النقر�ض، ح�شى الكلى. ويبدو اأن 

الت�شممات امل�شار اإليها يف الكتب العلمية القدمية م�شكوٌك فيها.
البيئة:

ينمو النبات على حواف الأنهار واجلداول ويف الغابات والأماكن الرطبة والظليلة. تنا�شبه الرتب الغنية بالدبال، 
ليف�شل الرتب الثقيلة جدًا والغدقة. يتحمل انخفا�ض درجات احلرارة.

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر بالبذور التي تزرع فور ن�شجها اأو يف الربيع يف اأحوا�ض مب�شافة 25 �شم، مع مراعاة تفريدها بعد الإنبات 
ورّيها بانتظام. يبداأ جني الأوراق بعد 10 اأ�شابيع ب�شكل خفيف. كما ُيكاثر بالعقل اجلذرية التي ُتوؤخذ من جذور 
3 �شم  10�شم، وُتطمر يف الرتبة بعمق  3 �شنوات، وذلك بعد ق�ّض اأوراقها فوق �شطح الرتبة لرتفاع  نباتات بعمر 
الظروف  توّفرت  اإذا  تلقائيّا  وينت�رش  ب��ذوره  ينرث  اأن  للنبات  ميكن  الواحد.  اخلط  �شمن  بينها  �شم   25 ومب�شافة 

املنا�شبة. البذور الناجتة يف بداية الربيع حيويتها اأقّل من تلك الناجتة يف ال�شيف.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد444                                            

Papaver rhoeas L. 
P.strigosum (Boenn.) Schur, P. tenuissimum Fedde, P. tumidulum Klokov,
P.intermedium Beck, P. roubiaei Vig., P. insignitum Jord., P. trilobum Wallr.

Papaveraceae الف�صيلة: اخل�شخا�شّية
الأ�صماء املتداولة: خ�شخا�ض جداري، خ�شخا�ض منثور، �شقائق النعمان.

Eng. Corn poppy ، Fr. Coquelicot :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، يك�شوه اأوبار هلب، طوله 20 - 90 �شم. ال�شاق ب�شيطة اأو متفرعة، منت�شبة. الأوراق لها اأ�شكال متباينة،  

فهي عادة متو�شطة اأو عميقة التف�ش�ض، ونادرًا ما تكون �شبه تامة.
الأزهار قطرها 5 - 8 �شم، تتو�شع ب�شكل اإفرادي يف نهاية �شماريخ طويلة، منت�شبة، موبرة. الرباعم متدلية يف البداية، 
ثم تنت�شب متامًا قبل التفتح، بي�شوية - م�شتطيلة، يك�شوها اأوبار هلب. الكاأ�ض �شبلتان، موبرتان، �رشيعتا ال�شقوط. 
التويج 4 بتالت، طولها 2 - 3  �شم وعر�شها 2 - 4 �شم، مدورة اإىل اإهليلجية ال�شكل، حمراء توجد بقعة �شوداء يف قاعدتها، 
املذكر كثري الأ�شدية. املاأنث موؤلف من عدٍد من الكرابل التي ت�شكل مبي�شًا مق�ّشمًا بحواجز غري كاملة، لذا يعد وحيد 
احلجرية، يعلوه ميا�شم لطئة �شعاعية النتظام، ت�شّكل قر�شًا مي�شميًا )الأقالم غائبة(. الثمرة علبية، خ�رشاء مزرقة، 
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�شبه كروية اأو بي�شوية مقلوبة - مدورة اىل م�شتطيلة، 
يتجاوز  املي�شمي م�شطح،  القر�ض  �شم،   1 طولها نحو 
قطر العليبة، ف�شو�شه م��دورة، يغطي بع�شها بع�شًا 
موجودة  �شغرية  ثقوب  عرب  العليبة  تتفتح  بحوافها، 
اأ�شفل القر�ض املي�شمي. البذور �شغرية وكثرية، تنترث 

خارج العليبة بفعل حركة الرياح. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل حزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبا ودول �رشقي املتو�شط و�شمايل اإفريقيا.

التاريخ والرتاث:
 ،"pappa " من الالتينية Papaver يذكر اأن ا�شم اجلن�ض
وتعني غذاء اأو حليب ن�شبًة اىل الع�شارة احلليبية التي 
من  ينحدر   rhoeas النوع  ا�شم  اأما  النبات.  من  تخرج 

اليونانية ويعني اأحمر ن�شبًة اىل لون الأزهار.
اجلزء امل�صتعمل: 

بتالت الأزهار )جتّفف بعناية لأنها �رشيعة الف�شاد(. 
املكونات الكيميائية: 

 ،rhoeadine 1%  اأهمها: الرويادين isoquinoline alkaloids حتتوي  بتالت الأزهار على  قلويدات جمموعة الإيزوكوينولني
.isocorydine اإيزوكوريدين ،coptisine كوبتيزين ،rhoeagenine روياجينني ،isorhoeadine اإيزو رويادين

.cyanin شيانني� ،mecocyanin تعطي اللون الأحمر لالأزهار منها: ميكو�شيانني anthocyans شبغات اأنثو�شايانينة�
.quercetol فالفونوئيدات منها: جليكوزيد الكوير�شيتول

مواد لعابية اأو هالمية mucilages، وحم�ض امليكونيك، وحم�ض العف�ض . 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

والأرق  الع�شبي  الن�شاط  فرط  خف�ض  على  وامل�شاعدة  وامل�شكنة،  املهدئة  خلوا�شه  الأزه��ار  بتالت  مغلي  ُي�شتعمل 
وا�شطرابات النوم عند الأطفال والكبار )قلويد الرويادين rhoeadine(، كما ت�شتعمل يف حالة ا�شطرابات اجلهاز 
املّعرقة   خلوا�شها  �شعبيًا،  الأزه��ار  بتالت  ت�شتعمل  لعابية(.  )امل��واد  والربو  ال�شعال  عالج  ويف  مق�شعًا  التنف�شي 

واخلاف�شة للحرارة. 
البيئة: 

يوجد اخل�شخا�ض املنثور يف الأرا�شي البور واحلقول الزراعية. مُيكن اأن يزرع اعتبارًا من خط ال�شتواء وحتى 
درجة عر�ض 56 �شماًل. متتاز بذوره باحل�شا�شية، وحتتاج اإىل جو دافئ لإنباتها، ُيعّد اخل�شخا�ض من نباتات النهار 

الق�شري. يحتاج اإىل اأر�ض غنية بالدبال، جتود زراعته يف الأر�ض الغنية بالكال�شيوم.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيزرع اخل�شخا�ض كنبات �شتوي يف املناطق الدافئة اأو كنبات �شيفي يف املناطق الباردة وذلك بطريقة البذر املبا�رش 
اأوالت�شتيل. تتم الزراعة املبا�رشة �شمن اأحوا�ض نرثًا اأو على خطوط متباعدة 30 - 40  �شم. عند الزراعة بطريقة 
الت�شتيل تخطط الأر�ض اإىل خطوط مبعدل 50 �شم بني اخلطني، ثم ُت�شّتل البادرات على م�شافة 40 �شم بني النباتني 

على اخلط الواحد. ُتنقل ال�شتول اإىل احلقل الدائم عند ظهور 3 - 4 اأوراق. 
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Pinus spp.

Pinaceae الف�صيلة: ال�شنوبرية
الأ�صماء املتداولة: ال�شنوبر.

Eng. Pines ، Fr. Pin :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي:

ارتفاعها  اخل�����رشة،  دائ��م��ة  اأ�ش�����جار 
بحرا�شف  م��غ��ط��اة  ال���رباع���م  م.   25  -  6

)�شكلني(  منطني  من  الأغ�شان  مرتاكبة. 
اأوراقًا �شغرية، مت�شاقطة،  طويلة حتمل 
القاعدة،  متخ�شبة  حر�ش�����فية،  �شبه 
�شبه  الأوراق  اآب���اط  م��ن  ُت��ول��د  وق�شرية 
 2 من  موؤلفة  حزمة  وحتمل  احلر�شفية، 
خ�رشاء،  اإبرية،  �شبه  اأوراق   5 اأو   3 اأو 
قاعدتها  م��ن  حُت���اط  ���ش��م،   15  -  8 طولها 
الذكرية  املخاريط  ج��اف.  غ�شائي  بغمد 
يف  جمموعات  يف  جتتمع  التو�شع،  اإبطية 
املخروط  يتاألف  الفتية.  الأف���رع  ق��واع��د 
التو�شع،  حلزونية  حرا�ش���ف  من  املذكر 
حبوب  طلعيني.  كي�ش���ني  منها  كل  يحمل 
الطلع حتمل كي�ش����ني هوائيني. املخاريط 
الأنثوية جانبية اأو �شبه انتهائية التو�شع 
ي�شتغرق  ال�شجرة،  من  العلوي  يف اجلزء 
يف  اأو  م��ف��ردة  تتو�شع  �شنتني،  ن�شجها 
اأ�شفاع اأو دّوارات، لطئة اأو ذات حامل 
لآخر،  نوع  من  متباينة  اأبعادها  ق�شري، 
يف  ���ش��م   10  -  4×15  -  7 ب���ح���دود  وه���ي 
التي  لدينا. احلرا�شف  املوجودة  الأنواع 
التو�شع،  حلزونية  البوي�شات  حتمل 
جلدية اأو خ�شبية القوام، البذور جمنحة، 

حتمل 4 - 15 فلقة.  
ني�شان/ اإىل  اآذار/م��ار���ض  من  الإزه���ار 

اإبريل.
اأهم الأنواع التي توجد يف املنطقة العربية 

ذات البيئات املتو�شطية:
P. halepensis ،ال�شنوبر الربوتي P. brutia

ال�شنوبر   P. pinea. احللبي،  ال�شنوبر 
الثمري.

P. halepensis

P. brutia
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض املتو�شط، ال�شنوبر الربوتي يف �رشق املتو�شط )تركيا و�شورية ولبنان وقرب�ض واليونان(. ال�شنوبر احللبي  

يف اجلزء الغربي من حو�ض املتو�شط )�شمايل اإفريقيا وجنوبي اأوروبا( وبدرجة اأقل يف �رشق املتو�شط.
التاريخ والرتاث: 

ال�شم العلمي للجن�ض Pinus اأ�شله من اللغة ال�شلتية pen وتعني راأ�ض ن�شبة ل�شكل املخروط الثمري، ومنها انحدرت 
اأن ثماره حتوي  الّدالة على املخروط الثمري لأنواع ال�شنوبر. �ُشّمي الثمري للدللة على   pinea الكلمة الالتينية 
بذورًا ماأكولًة رغم اأن كل اأنواع ال�شنوبر ُتثمر ولها خماريط، اأما ا�شم "�شنوبر" فهو �شائع منذ زمن بعيد لكنه 
جمهول امل�شدر. ال�شم الوا�شف للنوع brutia، ن�شبًة اإىل جزيرة  brutus  يف اإيطاليا، حيث و�شفه العامل Tenore للمرة 

الأوىل انطالقًا من �شجرة مزروعة هناك، واللفظ الوا�شف للنوع halepensis، ن�شبًة اإىل مدينة حلب يف �شورية. 
�شجرة ال�شنوبر معروفة منذ القدمي وقد اأ�شهم الرومان القدامى اإ�شهامًا كبريًا يف ن�رش زراعتها يف حو�ض املتو�شط. 

ذكر فوائدها الأنطاكي وابن �شينا والرازي .
اجلزء امل�صتعمل: 

الزيت الطّيار )زيت الرتبنتني( امل�شتخرج من الأوراق وقمم الأفرع، وبراعم ال�شنوبر. 
املكونات الكيميائية: 

ُي�شتخرج من الأوراق الإبرية اأو الرباعم زيت طّيار 0،2 - 1 %: يت�شمن العديد من املركبات التي تتباين ن�شبها ح�شب 
 .phellandrene  ،  Delta 3- carene ،bornyl acetate، limonene ،cadinene  ،pinene اأهمها:  النوع،  الع�شو وح�شب 

 .(C فيتامني) حم�ض الأ�شكوربيك ،pinicrin :اإ�شافة اإىل مواد راتنجية. جواهر مرة منها
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يتمتع الزيت الطّيار بخوا�ض مطّهرة، حاّلة للمفرزات، hyperemic ومن�ّشطة لدوران الدم. 
(ينّقى زيت الرتبنتني قبل ال�شتعمال لأغرا�ض طبية. ويجب اأن يحتوي على الأقل 90 % بينينات pinenes، لكن لي�ض 

 .(Delta3 - carene اأكرث من 0،5 % من
ال�شنوبر  براعم  م�شتح�رشات  ُت�شتعمل  الع�شبية.  والآلم  الروماتيزم  عالج  يف  مو�شعيًا  الطّيار  الزيت  ُي�شتعمل 
داخليًا يف عالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي العلوي وال�شفلي )الزكام، ال�شعال، التهاب الق�شبات، احلمى والربديات(، 
وم�شاكل �شغط الدم. وُت�شتعمل مو�شعيًا على �شكل كمادات اأو غراغر لعالج الآلم الع�شلية والع�شبية، والتهاب الفم 
والبلعوم، والروماتيزم. ُت�شتعمل م�شتح�رشات براعم ال�شنوبر �شعبيًا، لعالج ال�شعال والأمرا�ض الق�شبية احلادة، 
الأكزميا، وال�رشي )مر�ض حت�ش�شي(.  املزمن،  والروماتزم  والبحة.  الأنف  احتقان  وت�شتخدم مو�شعيًا يف عالج 
ُي�شتعمل الزيت �شعبيًا، يف عالج نزلت املثانة bladder catarrh، وح�شى املرارة، والت�شمم الفو�شفوري. وُي�شتعمل 

مو�شعيًا يف عالج اجلرب، احلروق والتثليج )ل�شعة ال�شقيع( frostbite وجروح اجللد. 
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

براعم ال�صنوبر: تتوفر من اأجل ال�شتعمال الداخلي  يف ال�شاي، وال�رشابات وال�شبغات. وت�شتعمل حماليلها الكحولية 
وزيتها واملراهم املح�رشة منها مو�شعيًا.

وُي�شتعمل  ون�شوق.  وم�شتحلبات،  )ّجل(،  وهالمات  ومراهم،  كحويل،  حملول  ب�شكل  يتوفر  ال�صنوبر:  اأوراق  زيت 
مو�شعيًا كم�شاف لال�شتحمام بالفقاقيع واأمالح احلّمام. 

زيت الرتبنتني املنقى: يتوفر ب�شكل مراهم وهالمات وم�شتحلبات وزيوت وبال�شرت ون�شوق. 
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:

مع  �شحّية  حوادث  ُيعرف  مل  الديكي(.  ال�شعال  )�شهقة  وال�شاهوق  ق�شبي  ربو  وجود  حال  يف  العقار  لي�شتعمل 
الإعطاء ال�شليم للجرعة املفرو�شة. 
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يجب عدم ا�شتعمال الزيت مو�شعيًا باإ�شافته للحمامات من قبل املر�شى ذوي جروح اجللد الوا�شعة، اأو يف حالة 
وجود اأمرا�ض جلد حادة اأو الأمرا�ض الإنتانية اأو الق�شور القلبي. 

ميكن اأن تظهر عالمات التهيج على اجللد والأغ�شية املخاطية، وميكن اأن ت�شوء الت�شنجات الق�شبية.
تبول،  واإ�شهاًل، وع�رش ه�شم، وع�رش  األبومينية،  بيلة  الأعرا�ض  تت�شمن  عالية،  اأخذ جرعات  عند  الت�شمم  يحدث 
و�شعورًا بالدوخة، وبيلًة دمويًة، ومغ�شًا معويًا، وغثيانًا، واحمرار الوجه، وطفحًا، واأملًا باحللق، وم�شيًة مرتنحًة،  

وعط�شًا، وارتعا�شًا، واإقياًء. كما ميكن اأن يحدث الت�شمم من خالل ا�شتن�شاق البخار اأو التما�ض باجللد. 
البيئة:

تنمو غابات ال�شنوبر الربوتي طبيعيًا يف مناطق ل تقل فيها كمية الأمطار ال�شنوية عن 400 مم، مُيكن اأن يزرع يف 
مناطق تتلقى كميات اأقل من الأمطار، وين�شح برّيه يف ال�شنوات الأوىل لنموه يف هذه احلالة. يتحمل الربودة وُيعّد من 
الأنواع األيفة ال�شوء، يعي�ض على اأنواع خمتلفة من الرتب كتلك النا�شئة عن ال�شخور اخل�رشاء. ي�شتطيع العي�ض 

على الأرا�شي ال�شخرية الفقرية ويخ�شى الأرا�شي امللحية والكتيمة �شعيفة النفوذية.
األيفة احل��رارة، يتحمل ال��ربودة، ولكن ل ُين�شح بزراعته يف املناطق التي  اأما ال�شنوبر احللبي فيعد من الأن��واع 
ينخف�ض فيها متو�شط درجات احلرارة ال�شغرى لل�شهر الأكرث برودًة عن ال�شفر، ويتحمل القارية ب�شكل جيد. ُيعّد 
من الأنواع األيفة ال�شوء، اإذ حتتاج بذوره اإىل نور كامل حتى تنمو ب�شورة جيدة. ُيعّد من الأنواع اجلفافية فهو 
يكتفي بكمية من الأمطار ال�شنوية تعادل 250 مم يف حني اأن الكمية املثلى منها تعادل 450 - 500 مم �شنويًا. ي�شتطيع 

اأن يعي�ض يف اأنواع خمتلفة من الأرا�شي حتى ال�شخرية والفقرية جدًا ولكنه يخ�شى الأرا�شي امللحية.
اأما ال�شنوبر الثمري فمحب لل�شوء،  ُمتحمل للحرارة،  ُيف�شل الرتب اخلفيفة العميقة جيدة ال�رشف يف مناطق 
حت�شل على اأكرث من 400 مم �شنويًا ، يخ�شى الرتب الغدقة، ُمقاوم لرياح البحر وبالتايل ميكن ا�شتخدامه يف ت�شجري 

الرمال ال�شاحلية.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُتزرع البذور يف م�شاتل حراجّية �شمن اأكيا�ض بال�شتيكية مثقّبة، وتّقدم لها عمليات اخلدمة املنا�شبة من ري وت�شميد 
وتع�شيب. متّر البذور بحالة �شكون مدتها ثالثة اأ�شهر وترتاوح قدرتها النباتية بني 70 - 90 %، وميكن رفع ن�شبة 
الإنبات بتن�شيدها يف رمل رطب على درجة حرارة - 4مo خالل 45 يومًا. على الرغم من حاجة البادرات لالإ�شاءة فاإنه 
ين�شح بتظليلها ب�شكل جانبي خفيف يف بداية حياتها لفرتة ق�شرية من الزمن، ثم ُيزال التظليل تدريجيًا، كما تخفف 
ال�شقاية بالتدريج للح�شول على غرا�ض متخ�شبة قوية ت�شتطيع مقاومة الظروف ال�شعبة التي �شتزرع فيها. تنقل 
الغرا�ض بعمر 2 - 3 �شنوات اإىل الأر�ض الدائمة يف ال�شتاء. يبداأ ال�شنوبر الربوتي بالإثمار باكرًا، اأي بعمر 8 �شنوات 
اإىل البني الغامق. تتفتح  تقريبًا. تن�شج املخاريط الثمرية يف خريف ال�شنة الثانية، وتاأخذ عند الن�شج لونًا مائاًل 
املخاريط على ال�شجرة ابتداًء من ربيع ال�شنة الثالثة، وميكن لكل خمروط اأن يعطي 2.8 - 6.2 غ من البذور. يحتوي 
الكيلوغرام الواحد من البذور على 20 األف بذرة و�شطيًا بالن�شبة لل�شنوبر الربوتي، و40.000 بذرة  للحلبي، و1500 

بذرة لل�شنوبر الثمري. ُينتج الهكتار ما بني 230 - 250 كغ من البذور و�شطيًا.
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Plantago afra L. 
P.  psyllium L., P. afrum L.(Mirb.)

.Plantaginaceae الف�صيلة: ل�شان احلمل اأو الربلية
الأ�صماء املتداولة: بزر قطونا.

 Eng. Psyllium seed، Fr. Herbe aux puces، Psyllium :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب حويل �شغري احلجم، الأوراق رحمّية اأو خطّية، متقابلة اأو جتتمع كل ثالثة منها يف دّوارة. الأزهار �شغرية، 
جتتمع يف �شنابل انتهائية ق�شرية ومرتا�شة. جتذب الأ�شدية احل�رشات نظرًا لتوليدها كمية كبرية من حبوب الطلع. 

الثمرة علبية غ�شائية تتفتح عر�شانيًا.
املوطن والنت�صار اجلغرايف:املنطقة املتو�شطية. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذه النباتات، وهو ينحدر من Planta اأي باطن القدم، وago اأي 

َت�َشاُبه، اإ�شارًة اإىل �شكل الأوراق عند هذه النباتات. 
الأع�شاب"،  ب�"اأّم  الإغريق و�شّموه  ا�شُتخدم من قبل  اأنواع اجلن�ض، فقد  العديد من  لبذور  الطبية  ُعرفت اخلوا�ض 
وذهب بلينيو�ض اإىل ّحد القول باأنه لو ُو�شعت ب�شع قطع من اللحم يف قدر مع بذور ل�شان احلمل فاإنه يعيد جمعها 
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والربو  لل�شل  كعالج  الأنطاكي  ذكره  جديد.  من 
ونفث الدم وقروح الفم واللثة وحرقة البول، كما 

ذكر ابن البيطار وابن �شينا فوائد كثرية له.
اجلزء امل�صتعمل: 

البذور )حمراء بنية غامقة، تنتفخ ب�شدة يف املاء 
وحتاط بطبقة لثئية �شفافة(.

املكونات الكيميائية:
مواد   على  فقط  الغ�ش�ائية  البذور  اأغلفة  حتتوي 
متعددة  �ش������كاكر  من   موؤلفة   ،%  12-10 لعابية 

.arabinoxylans galacturonic acid :اأهمها
جليكوزيدية  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  ال���ب���ذور  حت��ت��وي 

% 0.41 aucubin اأهمهامركب الأوكوبني iridoids ايرويدية
indicainine ،indicaine ،plantagonine :قلويدات جمموعة البرييدين اأهمها

بروتينات 18 %، زيت د�شم 10-20 %، األياف 19 %، مركبات فينولية )راتنج، فالفونات، تانينات(، اأمالح معدنية 
)بوتا�شيوم، كال�شيوم، حديد، زنك( وفيتامينات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
تتمتع ق�شور البذور مبا حتويه من مواد لعابّية بخوا�ض مّلينة ميكانيكيًا )من خالل زيادة حركة الأمعاء وحجم الرباز( 
فّعالة يف عالج الإم�شاك واملغ�ض املعوي، كما ُتفيد يف احّلد من الإ�شهال واحلالت التي تتطلب خروجًا لينًا و�شهاًل كما يف 

حالة الت�شققات ال�رشجية والبوا�شري، وما بعد العمليات اجلراحية التي جترى يف منطقة ال�رشج. 
وراتنجية  تانينية  مركبات  على  احتوائها  ب�شبب  )رمبا  عمومًا   .Plantago sp. جن�ض  اأن��واع  وق�شور  بذور  تتمتع 
دّلت  كما  القولون،  التهاب  وخا�شة  لاللتهابات  امل�شادة  احليوية  امل�شادات  بخوا�ض  وجليكوزيدية(  وفالفونية 
املثانة  والتهابات  املعدة  لعالج قرحة  البذور  ُت�شتعمل  القولون.  احّلد من �رشطان  البذور يف  فعالّية  على  الأبحاث 

والكلى  .
يتمتع امل�شتخل�ض الكحويل للنبات بخوا�ض م�شادة لالأك�شدة )املركبات الفينولية(.

كرميات  �شكل  على  الأوراق  ع�شارة  وُت�شتعمل  املخر�شة،  اجللدية  ال�شطوح  لعالج  �شعبيًا،  البذور  مغلي  ُي�شتعمل 
ومراهم لعالج البوا�شري واجلروح وال�شطوح اجللدية امللتهبة .

حماذير ال�صتعمال: لين�شح با�شتخدام البذور لدى الأ�شخا�ض امل�شابني بت�شنج والتهاب الأمعاء، قد يوؤدي �شوء 
ال�شتعمال اإىل ان�شداد املري والأمعاء خ�شو�شًا لدى امل�شنني.

البيئة: 
تنجح زراعة النبات يف خمتلف الرتب متو�شطة اخل�شوبة واملناطق امل�شم�شة مع مالحظة وجود ت�شابه يف املتطلبات 

 .P. avenaria  بني هذا النوع والنوع
ال�صتزراع والإنتاجية: 

الزراعة وموعد احل�ض وعمليات اخلدمة  م�شافات  توؤثر  الربيع(.  اأو رطبًة )يف  البذور جافًة )يف اخلريف(  ُتزرع 
املختلفة )ت�شميد، ري( يف ن�شبة املادة الفعالة وح�شب النوع. تبداأ النباتات بالإزهار من نهاية الربيع وبداية ال�شيف 
البذور بعد  النوع. جُتمع الأوراق من بداية الإزهار وحتى بداية اخلريف، وجُتمع  اأوائل اخلريف ح�شب  وحتى 

ن�شج ال�شنبلة.
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Plantago albicans L.
 

.Plantaginaceae الف�صيلة:  ل�شان احلمل اأوالربلية
الأ�صماء املتداولة: الربل الأبي�ض، ل�شان احلمل الأبي�ض.
Eng. Woolly plantain ، Fr. Psyllium : الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب معمر بو�شاطة ريزوم طويل متفرع بني اللون، يك�شوه اأوبار حريرية - �شوفية منطبقة ف�شية اللون، طوله 
20 - 35 �شم. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، ل اأذنية، قاعدية، خطية اأو رحمية اإىل اهليلجية ال�شكل، موؤّنفة القمة، ت�شتدق 

قاعدتها تدريجيًا، تامة احلافة، م�شطحة اأو متموجة. جتتمع الأزهار يف نورة �شنبلية قنابية، حمورها عدمي الأوراق، 
منت�شبة اأو �شاعدة، طولها 10 - 30  �شم، ويفوق طول النورة عادة طول الأوراق. ال�شنبلة اأ�شطوانية،  ميكن اأن تكون 
متقطعة يف اأ�شفلها يف بع�ض الأحيان. القنابات لها طول الكاأ�ض اأو اأطول منه قلياًل، اهليلجية عري�شة اإىل �شبه مدورة، 
اأو اأوبارًا طويلة.  حافتها غ�شائية عري�شة، والع�شب الرئي�ض فيها عري�ض، اأجرد اأو يحمل اأوبارًا خمملية ناعمة 
الأزهار رباعّية القطع، �شغرية، لطئة. الكاأ�ض م�شتدمية مع الثمرة، موؤلفة من 4 �شبالت تلتحم بقواعدها وحتمل 
اأوبارًا طويلة يف قمتها، وهي غري مت�شابهة فيما بينها. التويج 4 بتالت تلتحم يف اأنبوب �شيق، ل يلبث اأن ين�شطر اإىل 
4 ف�شو�ض منب�شطة غ�شائية جافة مبي�شة اللون، ف�شو�ض التويج بي�شوية عري�شة اإىل مدورة، موؤنفة، جرداء عادًة، 
تنف�شل بعد الإثمار من قواعدها وتلت�شق اإىل اجلزء العلوي من الثمرة. الأ�شدية تتو�شع على التويج، وتتناوب مع 
ف�شو�شه، اخليوط حرة وطويلة تربز خارج التويج. املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض علوي ثنائي احلجريات، ت�شم 

كل حجرية بوي�شة واحدة عادًة، القلم وحيد، ينتهي مبي�شم ب�شيط خيطي وبارز. 
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الثمري  اهليلجية، غالفها  عليبة  الثمرة 
غ�شائي جاف، تتفتح وفق �شق حميطي، 
عند  منها  العلوي  اجل��زء  ي�شقط  بحيث 
التويج  وف�شو�ض  البذور  مع  الن�شج 
حت��ت��وي ع��ل��ى ب���ذرت���ني. ال���ب���ذور بنية 
تعرت�ض  عندما  ل��ث��اأً  تعطي  اهليلجية، 

للرطوبة، طولها 2 - 3 مم. 
الإزهار من اآذار/مار�ض  اإىل  اأيار/مايو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي و�شحراوي عربي.

يف  ورد  اجلن�ض  ا�شم  والــرتاث:  التاريخ 
الوا�شف  ال���ش��م  اأم��ا  ال�شابق.  ال��ن��وع 

للنوع albicans فيعني اأبي�ض.
املكونات الكيميائية:

األبومني  حتتوي البذور وق�شورها على 
البذور على  لعابية. كما حتتوي  ومواد 
زيٍت د�شٍم يحوي 50 % على الأقل حم�ض 

. linoleic acid اللينوليك
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

مع  ال��ن��وع  ب���ذور  ا�شتعمالت  تت�شابه 
ومفيدة  ملينة  ك��ون��ه��ا   P. afra ال��ن��وع 
مبغ�ض  امل�شحوب  الإم�����ش��اك  ع��الج  يف 

معوي. 
ُي�شتعمل زيت البذور لعالج ت�شلب ال�رشايني واإنقا�ض ن�شبة الكولي�شرتول.

البيئة: 
ينت�رش النبات على الرتب الرملية الفقرية يف البيئات اجلافة.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يكاثر النبات بالبذور.
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Plantago lanceolata L. 

Plantaginaceae الف�صيلة: ل�شان احلمل
الأ�صماء املتداولة: ل�شان احلمل ال�شناين، ل�شان احلمل ال�شغري، ربلة.

Eng. English plantain  ،Fr. Plantain lancéolé :الأ�صماء الأجنبية 

الو�صف النباتي: 
ع�شب معمر طوله من 20 - 60 �شم، عدمي ال�شاق، اأجرد اأو 
قليل الوبر، جتتمع اأوراقه يف وريدة قاعدية. الورقة خطية، 
قمة  يف  تلتقي  متوازية  اأع�شاب  ذات  القمة،  ح��ادة  رحمية، 
الورقة، نحيلة املعالق، يبلغ طولها نحو 20 �شم. يخرج من 
حتمل  الأخاديد،  خما�شية  الأوراق،  عدمية  �شويقة  اجلذور 
عددًا من الأزهار ال�شغرية، البي�شاء، امل�شمّرة اللون، والتي 

ت�شكل �شنابل خمروطية، بي�شوية اأو كروية ال�شكل. 
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ماآبر الأ�شدية بي�شاء م�شفّرة اللون، بارزة من الزهرة، وتتذبذب يف الهواء. الثمرة علبية متطاولة، تتفتح عر�شانياً، 
وتت�شمن حجرتني فيهما بذرة واحدة �شغرية ومل�شاء. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأوروبي - �شيبريي ومتو�شطي، واإيراين - توراين.

التاريخ والرتاث: 
ا�شم اجلن�ض  ورد �شابقًا، اأما ال�شم الوا�شف للنوع  lanceolata فيعني  رحمي  ن�شبًة اىل �شكل الأوراق.

اجلزء امل�صتعمل: 
الأوراق، والنبات الكامل الغ�ّض واجلاف، وع�شري النبات.

املكونات الكيميائية:
   rhamnogalacturonane ،abinogalactane،glucomannans :2 - 6%  نذكر منها  mucilages مركبات لعابية

مركبات جليكوزيدية ايرودية وحيدة الرتبني iridoide monoterpenes  2 - 3 %اأهمها : 
.catalpol ،)rhinantin =( aucubin  الأوكوبني

.luteolin لوتيولني ،apigenine اأهمها الأبيجينني flavonoids فالفونوئيدات
وتانينات   .acteoside  ،neochlorogenic a.  ،chlorogenic acid اأهمها:   caffeic acid esters القهوة  حم�ض  ا�شرتات 
6 %، واآثار من مركبات �شابونية، حم�ض ال�شيلي�شيك 1 %،  كومارين الأ�شكولتني aesculetin ومعادن اأهمها الزنك 

والبوتا�شيوم.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يتمتع ع�شري النبات الأخ�رش بخوا�ض م�شادة للبكترييا ويعتقد اأن اجلينني والأوكيوبيجينني aucubigenin الناجت 
عن تفكك ومتيه الأكوبني aucubin واملركبات ال�شابونية ت�شهم يف تلك اخلوا�ض. ُت�رّشع ع�شارة الأوراق عملية تخرث 

الدم واندمال اجلروح، وُت�شتعمل لعالج ال�شعال والتهاب الق�شبات. 
ُي�شتعمل ع�شري النبات �شعبيًا، كمدّر بويل ويف عالج التهاب املثانة و�شل�ض البول واملغ�ض املعدي، والقرحة املعدية، 
واأمرا�ض الكبد واملجاري التنف�شية والإ�شهال. وُي�شتعمل مو�شعيًا يف عالج التهاب الفم والبلعوم، والتهابات اجللد، 

واجلروح والتهاب ملتحمة جفن العني .
البيئة:

ينمو النبات يف املروج وجوانب الطرقات واحلقول والأماكن املهجورة و�شفاف اجلداول، يجود يف خمتلف الرتب 
اخل�شبة ويف املواقع امل�شم�شة، وميكن اأن يعي�ض يف الرتب الفقرية والرملية اجلافة. ُيعد النبات م�شدرًا غذائيًا للعديد 

من الريقات واأنواع الفرا�شات.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ال�شيف  تنقل يف وقت مبكر من  اأن  منا�شب ميكن  النباتات بطول  ت�شبح  الربيع وعندما  بالبذور يف  النبات  يكاثر 
لزراعتها يف الأر�ض الدائمة، كما ميكن نرث البذور يف الهواء ربيعًا اإذا توفرت كمية كافية من البذور.
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Plantago ovata Forssk.
P. ispaghula Roxb, P. brunnea Morris, P. insularis Eastw

 .Plantaginaceae الف�صيلة: الربلية
الأ�صماء املتداولة: ربل بي�شوي، قطوناء، قريطة، زباد، ل�شان احلمل البي�شوي.

   Eng. Spogel plantain، Fr. Ispaghala :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل اأو معمر، طوله 5 - 20  �شم، عدمي ال�شاق، تك�شوه اأوبار ناعمة كثيفة. الأوراق تخرج على �شكل وريدة يف 
قاعدة النبات، خطّية اإىل رحمّية ال�شكل، حاّدة القمة، ت�شيق تدريجّيًا باجتاه القاعدة، تامة احلافة اأو قليلة الت�شنن. 
النورة �ش����نبلة بي�شوية اإىل اأ�شطوانية ال�شكل، منت�شبة اأو م�ش����تلقية، متباينة يف الطول، حاملها عدمي الأوراق، طولها 
- مدورة، غ�شائية مع �شلع متو�شط ذي طبيعة ع�شبّية، طولها م�شاٍو لطول الكاأ�ض.  8 - 30 مم. القنابات بي�شوية 

الكاأ�ض 4 �شبالت، ملتحمة على �شكل اأنبوب ق�شري ينتهي باأربعة ف�شو�ض مت�شاوية تقريبًا، زورقية ال�شكل، بي�شوية 
اإىل اإهليلجية، كليلة القمة، غ�شائية �شلعها املتو�شط ذو قوام ع�شبي. 
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بي�شوية  ف�شو�شها  ملتحمة،  بتالت،   4 التويج 
ق�شرية.  باأ�شلة  قمتها  تنتهي  ج��رداء،  عري�شة، 
ثنائي  امل��اأن��ث  خفيف.  ب�شكل  ت��ربز   ،4 الأ���ش��دي��ة 

الكرابل، املبي�ض علوي، ثنائي احلجريات. 
ثنائية  بي�شوية،  جافة،  غ�ش������ائية  عليبة،  الثمرة 
ال�ش����كل،  اإهليلجية  اللون،  بنية  البذرة  البذور. 

طولها 2 - 2.5 مم، غنية باللثاأ النباتي. 
ني�شان/ اإىل  الثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  الإزه���ار 

اإبريل .
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

الإيرانية  املنطقة  وغ��رب��ي  ع��رب��ي   - ���ش��ح��راوي 
ل�شيما  البلدان  من  العديد  يف  ُي��زرع  التورانية. 
م�شتورد  اأك��رب  املتحدة  ال��ولي��ات  وُتعد  الهند،  يف 
ال�شناعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ت��دخ��ل  حيث  ل��ل��ب��ذور، 

الدوائية لديها. 
التاريخ والرتاث: 

ال�شم الوا�شف للنوع ovata  يعني بي�شوي.
اجلزء امل�صتعمل: البذور.

املكونات الكيميائية:
ت��ت�����ش��اب��ه امل��ك��ون��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل��ل�����ش��ان احلمل 

P. afra. البي�شوي مع النوع
حتتوي البذور على مواٍد لعابية 20 - 30 % اأهمها: 

  . arabinoxylans ،glacturonosidorhamnoses

 ،aucubin اأهمها:  ايرويدية  جليكوزيدية  مركبات 
 β-sitosterol  بروتينات، زيت د�شم  10 - 20 % )غني بحم�ض الكتان الزيتي(، كما حتتوي على مركبات ا�شتريولية

واألياف. 
حتتوي ق�شور البذور على مواٍد لعابية قريبة من تلك املوجودة يف البذور. 

حتتوي الأوراق على مواٍد لعابية 11 % وفالفونات وفيتامني K، وكاروتينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

تتمتع البذور بخوا�ض ملّينة وُت�شتعمل يف حالت الإم�شاك العر�شي واملزمن )تنتفخ البذور وق�شورها لدى مالم�شتها 
املاء داخل الأمعاء وت�شّكل طبقة �شّفافة من املواد اللعابّية، مما يزيد من حجم الكتلة الربازية وي�شاعد على طرحها 
اإىل خارج اجل�شم(. كما ُت�شتخدم كملّطف وملنّي للخروج )الرباز( يف حالت الت�شققات ال�رشجية و البوا�شري وما 

بعد العمليات اجلراحية التي جترى يف منطقة ال�رشج.
ُت�شتعمل البذور خلوا�شها اخلاف�شة لن�شبة الكول�شتريول، ل�شيما ال�شار منه )LDL(، كما حتّد من ت�شكل ح�شى 

املرارة، ت�شاعد على خف�ض �شكر الدم، وتفيد يف عالج القولون املتهيج والتقرحي .
دّلت البحوث على خوا�ض البذور امل�شادة للبكترييا وفوائدها يف تخفيف التخر�شات الناجتة عن البوا�شري، وهناك نقا�ض 

 .β-sitosterol �علمي مازال م�شتمرًا حول ا�شتعمال ق�شور البذور يف برامج حمية ال�رشطان ب�شبب وجود مركب ال
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ُيفيد ا�شتعمال مطحون البذور يف التخل�ض من البدانة، حيث ُيقلل من امت�شا�ض الدهون، ومينح اإح�شا�شًا بال�شبع 
والمتالء، ويزيد من املدة الالزمة له�شم الطعام عرب تثبيط عمل اأنزميات البنكريا�ض، وكثريًا ما تدخل بذور القطونة 
يف العديد من احلميات الغذائية املعتمدة على الإكثار من تناول الألياف والتقليل من الدهون امل�شبعة �شمن مكوناتها.

ُت�شتعمل البذور �شعبيًا، يف عالج اللتهابات البولية والتنا�شلية، والروماتيزم، والقرحات واجلروح )قاب�ض(.  
حماذير ال�صتعمال: 

لُت�شتعمل البذور يف حالت ت�شيق املجاري اله�شمية وان�شداد الأمعاء وقد يوؤدي ال�شتخدام اخلاطئ اإىل حدوث 
ان�شداد يف املري اأو الأمعاء وخ�شو�شًا لدى امل�شنني. 

لدى  الأن�شولني  جرعة  اإىل  النتباه  ويجب  البنكريا�ض.  اإف��راز  يف  بق�شور  امل�شابني  لالأ�شخا�ض  البذور  لُتو�شف 
مر�شى ال�شكري الذين يتعاطون هذا النبات حيث اأن النبات يخف�ض م�شتوى غلوكوز الدم. ميكن اأن ي�شبب مطحون 

البذور ح�شا�شية عند بع�ض الأ�شخا�ض.
ال�صتعمالت الغذائية :

تدخل البذور يف العديد من ال�شناعات الغذائية لتزيد من كثافتها وحجمها )بوظة وحلويات جممدة( .
ُي�شتعمل الزيت الد�شم املُ�شتخرج من البذور يف اأغرا�ض غذائية، وفوائده الطبية متاثل فوائد البذور من حيث خف�شه 

لن�شبة الكول�شتريول يف الدم واحلماية من ت�شّلب ال�رشايني واأمرا�ض القلب.
البيئة:

ينمو النبات على الرتب اللومية الرملية يف الأماكن امل�شم�شة، يف�شل املناخ البارد واجلاف، ويكتفي بكميات حمدودة 
من املاء. يتاأثر منو ومظهر النبات بكمية الهطول املطري.

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر النبات بالبذور، التي تنرث يف منت�شف الربيع يف حال توفر كمية كافية منها، اأو تزرع يف اأواٍن زراعية.
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Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski  
Agropyron repens (L.) P. Beauv., Triticum repens L., Elymus repens (L.) Gould

.Graminae اأو النجيلية Poaceae الف�صيلة:الكلئية
الأ�صماء املتداولة: جنيل زاحف، جنيل طبي، عكر�ض، جنم، ح�شي�شة القمح، رزين.

 Eng.Couch grass ، Fr.Chiendent ordinaire :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
ع�شب قوي معمر بو�شاطة جذامري زاحفة، طويلة، نحيلة، لونها اأبي�ض م�شفر، جلدية القوام، ُتوّلد يف م�شتوى العقد 
40 - 150 �شم. الأوراق خطية، طولها  جذورًا رفيعة. ال�شاق قا�شية، جوفاء، جرداء، منت�شبة اأو �شاعدة، طولها 
15 - 40 �شم وعر�شها 3 - 10 مم، غمد الأوراق اأجرد واأمل�ض. الل�شينة �شبه غائبة وتتمثل بحلقة ق�شرية جدًا. الن�شل 

�رشيطي، م�شّطح، �شطحه العلوي اأمل�ض اأجرد، و�شطحه ال�شفلي خ�شن فوق الأع�شاب. جتتمع الأزهار يف �شنيبالت، 
ت�شكل بدورها �شنابل انتهائية، طويلة املعالق، م�شتقيمة، طولها 5 - 15 �شم. ال�شنيبلة م�شغوطة، بي�شوية - رحمية، 

ت�شم 3 - 5 اأزهار. القنبعتان �شبه مت�شاويتني، طولهما ن�شف اإىل ثلثي طول ال�شنيبلة، حافتهما غ�شائية. 
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باأ�شلة  تنتهي  جلدية،  رحمية،  الع�شيفة 
)نادرًا ب�شفاة(. الثمرة بّرة م�شتطيلة اإىل 

بي�شوية.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

عاملي النت�شار.
التاريخ والرتاث:

 agrios ال�شم العلمي م�شتق من اليونانية
وتعني بري وpyros تعني قمح اأي القمح 
الربي، وا�شم النوع repens يعني زاحف، 
الزاحف.ذكر  القمح  ح�شي�شة  والت�شمية 
اأمرا�ض  معاجلة  يف  فوائده  دي�شقوريد�ض 

اجلهاز البويل. 
اجلزء امل�صتعمل : 

اجلذامري املق�شورة )�شفراء اللون طعمها حلو(.
املكونات الكيميائية : 

�شبيهة  )مواد   %8  triticin فركتوزان  بويل   ،%  11 لعابية  مواد   ،%  2 البوتا�شيوم  اأمالح  على  اجلذامري  حتتوي 
مركباته  اأهم  طّيار  زيت  من  واآثار  ومانيتول(،  )اإينو�شيتول  �شكرية  كحولت  ال�شالي�شيك،  حم�ض  بالإنيولني(، 

الأغروبرين agropyrene )مطهٌر وم�شاٌد بكتريي(.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

ُت�شتخدم اجلذامري كمدّر بويل، ويف عالج التهابات اجلهاز البويل، والتخل�ض من ح�شى الكلى واملثانة .
ُي�شتعمل مغلي اجلذامري �شعبيًا، خلوا�شه امللينة )مركبات لعابية( يف عالج ال�شعال والتهاب احلنجرة والإم�شاك، 
وعالج املثانة والربو�شتات املت�شخمة وامللتهبة، ي�شاعد يف التخفيف من اآلم الروماتيزم والنقر�ض، ويفيد يف عالج 
الريقان، وميكن ا�شتخدام منقوعه للتحلية )بويل فركتوزان( عند مر�شى ال�شكري. ُي�شتعمل مغليه مو�شعيًا على 

�شكل كّمادات مطّهرة وملّطفة يف عالج اللتهابات اجللدية واجلروح والبوا�شري.
البيئة:

ينت�رش النجيل يف الأرا�شي املزروعة واحلدائق واجلبال حتى ارتفاع 2000 م. ينمو يف املناطق �شبه اجلافة، و�شبه 
الرطبة والرطبة، يتحمل الفروقات الكبرية يف درجات احلرارة. يتحمل اجلفاف ومُيكن زراعته بعاًل عند توفر معدل 
الرتب  يف  ينجح  ال�رشف.  جيدة  ال�شفراء  اخل�شبة  ويّف�شل  الرتب،  اأنواع  جميع  يف  ينمو  �شنويًا.  مم   350 هطول 

اخلليطة ول تنا�شبه الرتب الرملّية اأو القلوّية. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور والريزومات وبالطريقة نف�شها التي تزرع فيها اأغلب النجيلّيات املعمرة. ينمو ب�رشعة وبقوة 
املنطقة  ح�شب  ربيعي  اأو  �شتوي  كمح�شول  الزراعة  تتم  الجتاهات.  كل  يف  الرتبة  �شطح  حتت  ريزوماته  ومتتد 
ويحتاج اإىل الري )خا�شة املوعد الربيعي( والت�شميد. ُيزهر يف نهاية الربيع، وتن�شج ال�شنابل يف نهاية ال�شيف، 
جُتمع الريزومات يف الربيع اأو اخلريف بعد احل�شاد، ُتنّظف وُتزال منها اجلذور اجلانبية واحلرا�شف ثم ُتغ�شل 

وجتّفف يف الهواء.
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Avena sativa L.
  

.Graminae اأو النجيلية Poaceae الف�صيلة:الكلئية
الأ�صماء املتداولة: ال�شوفان، َخرَطال، �شبول، زيوان، زمري.

 Eng. Oats ، Fr. Avoine :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب جنيلي حويل مزروع بكرثة، ال�شاق منت�شبة، مل�شاء، جرداء، جمّوفة وغري متفرعة يبلغ طولها 60 - 100 �شم. 
الأوراق خطّية، متناوبة، �شيقة، غمدية، تنتظم يف �شفني، الل�شينة ق�شرية، بي�شوية وم�شننة، يبلغ طول الورقة نحو 
45 �شم وعر�شها من 5 - 15 مم. جتتمع ال�شنيبالت يف نورات عثكولية، تتدىل يف نهاية الإزهار وت�شم كل �شنيبلة 3 - 4  

اأزهار. الثمرة بّرة م�شتطيلة ال�شكل، زغبة، يبلغ طولها من 7 اإىل 12 مم. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اأتى ال�شوفان املزروع نتيجة تهجني اأنواع برّية من ال�شوفان مثل A. fatua وA. barbata و A. sterilis املنت�رشة عامليًا 

نتيجة تكّيفها مع �رشوط الو�شط.
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التاريخ والرتاث: 
لل�شوفان املزروع  القدمي  الالتيني  للجن�ض هو ال�شم  العلمي  للدللة على هذا اجلن�ض. ال�شم  �شوفان كلمة �شائعة 

 .Avena sativa

ُعرف ال�شوفان يف اأوروبا قبل امليالد باأكرث من 1500 �شنة، واأ�شار الكتّاب الرومان اإىل ا�شتخدامه يف الطب، ا�شتخدمه 
الهنود يف معاجلة الإدمان على التدخني. ذكر الباحث John Gerard عام 1597م باأن ل�شاقًة من �شوق  واأوراق وبذور 

ال�شوفان جيدة لالأمرا�ض اجللدية )حّكة، جذام(. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية )جُتمع قبل متام الإزهار(، الرّبة )الثمار(. 
املكونات الكيميائية:

 ،newkestose kestose والكي�شتوز اجلديد  يحتوي الع�شب على �شكاكر منها: ال�شكر العادي )�شكروز(، الكي�شتوز 
 silicic acid حم�ض �شيلي�شي . glactoarabinoxylans الغالكتواأرابينوك�شيالنات ، B-glucans البيتاغلوكانات

.   avenacosides منها: الأفيناكوزيدات steroid saponins شابونينات ا�شتريوئيدية�
.tricinglycosides ، vitexin ، isovitexin ، apigenin :منها flavonoids فالفونوئيدات

 .arabinoxylans والأرابينوك�شيالنات B-glucans حتوي الثمار )الرّبة( �شكاكر اأهمها: البيتاغلوكانات
.gramine اأمينات وت�شمل مركب غرامني .avenalin والأفينالني avenin الأفينني ،glyadin بروتينات منها: الغليادين

.alpjia-avenothionine ، avenothionine : وت�شمل  peptides بيبتيدات
�شابونينات �شتريوئيدية streoidal saponins )متاثل تلك املوجودة يف الع�شب(. 

 .B ن�شاء وزيت ثابت وجمموعة الفيتامني .beta-sitosterol شتريولت منها: البيتا �شيتو�شتريول�
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
ُيّعد ال�شوفان م�شدرًا هامًا لالألياف الغذائية، ُي�شهم يف احّلد من اأمرا�ض القلب والإم�شاك بعد العمليات اجلراحية. 

كما ُي�شاعد يف ترميم التخّر�شات اجللدية.
ُت�شتخدم حم�رشات ال�شوفان )اجلزء الهوائي( يف حالت الع�شاب املزمن، وعالج القلق والتوتر والوهن الع�شبي 
واأعرا�ض ال�شيخوخة، وعالج م�شاكل الكلى و�شعف املثانة، والنقر�ض، وعالج الأعرا�ض الإن�شحابية الناجتة عن 

ترك التبغ وعن الروماتيزم.
تتمتع حبوب ال�شوفان بخوا�ض خاف�شة للكول�شتريول وُمعيقة لت�شكل الربو�شتاغالندين prostaglandin، وُيظن اأن 
مقدرة حبوب ال�شوفان على خف�ض الكول�شتريول تعود اإىل وجود عديدات ال�شكر polysaccharides وب�شكل خا�ض 

مركب البيتاغلوكان.  
والإم�شاك  واملزمنة،  الب�شيطة  القلبية  وال�شطرابات  وامل���رارة،  اله�شم  ا�شطرابات  ملعاجلة  احلبوب  ُت�شتعمل 

والإ�شهال، ومر�ض ال�شكري، والتعب الع�شلي، والروماتيزم، واأمرا�ض ال�شدر والبلعوم. 
ي�شتخدم الق�ض اأو م�شحوق التنب مو�شعيًا )حمامات مائية( لعالج اللتهابات اجللدية وب�شكل خا�ض يف احلالت 
ُي�شتخدم تنب ال�شوفان يف ا�شطرابات املثانة والروماتيزم والنقر�ض والقوباء و�شكاوى  املرتافقة مع احلّكة، كما 

العني واأدوية ال�شتقالب، كما ي�شتخدم يف حالت الأنفلونزا وال�شعال.
ُت�شتعمل احلبوب �شعبيًاَ ملعاجلة الأمرا�ض املعدية املعوية، الإجهاد الع�شبي واجل�شدي، حالت الروماتيزم، مدّرًا، 

منظمًا للتّغوط )يف حالت الإم�شاك والإ�شهال(، ولإنقا�ض �شكر الدم، خف�ض الكول�شتريول. 
الأ�صكال ال�صيدلنية:

يتوفر ال�شوفان على �شكل اأقرا�ض، حبوب، بر�شان، �شابون، �شاي، هالم، بودرة، م�شتح�رشات للحمام، وغ�شول 
 .Oats and Honey ،Aveeno oilated bath ، Aveeno cleansing ،Aveeno colloidal :تباع حتت اأ�شماء مثل ،(Lotions)

ال�صتعمالت الأخرى: يدخل يف تركيب بع�ض م�شتح�رشات التجميل.
التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :

الأرداف.  اأو  التنا�شلية  الأع�شاء  حول  وتخري�شًا  ونفخًة،  م�شتمّرة،  معوية  حركات  ال�شوفان  منتجات  ت�شّبب  قد 
ينبغي عند تناول ال�شوفان �رشب كمية كافية من املاء لتنظيم احلركات املعوية. كما يجب جتنب ا�شتعماله يف حال 
الإ�شابة بالداء الزلقي لأنه يحوي مادة الغلوتينني glutenin . يجب احلذر عند ال�شتحمام مبنتج ال�شوفان الغرواين 

كي ليدخل العينني اأو يالم�ض �شطح اجللد امللتهب. 
البيئة

تنجح زراعة ال�شوفان يف املناطق املعتدلة والرطبة، تبداأ بذوره بالإنبات على حرارة 2 - 3مo وتتحمل بادراته فرتة 
ق�شرية من ال�شقيع الربيعي يف حني ُتعّد حرارة - 2مo اأثناء الإزهار خطرة جدًا، كما اأن النبات قليل التحمل لرتفاع 
احلرارة �شيفًا. يتحمل ال�شوفان الرتب الفقرية وال�شيئة فيزيائيًا وتلك املائلة للحمو�شة، كما يتحمل ارتفاع ن�شبة 

الكل�ض يف الرتبة لكنه ل يتحمل ملوحتها.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر بالبذور التي ُيف�شل اأن تكون كبرية احلجم ولذلك ُين�شح بجمع البذور املوجودة يف اأ�شفل ال�شنيبلة. حُت�رش 
الرتبة بحراثٍة عميقٍة يف اخلريف املبكر مع اإ�شافة الأ�شمدة الع�شوية والأ�شا�شية الالزمة. ُتزرع البذور يف اخلريف 
وكمية  الزراعة  وطريقة  البذور  حجم  باختالف  البذار  كمية  وتختلف  الأف�شل،  وهي  �شيقة  �شطور  على  اأو  نرثًا 
قبل  ال�شطحي  كالعزق  الزراعة  بعد  ال�رشورية  اخلدمة  عمليات  ُتقدم  كغ/ه�.   160  -  110 بني  وت��رتاوح  الرطوبة، 

الإنبات وبعده. يرتاوح الإنتاج بني 1.5 - 3  طن/ه� وميكن اأن ي�شل اإىل 5 طن.
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Cymbopogon citratus (DC) Desf.

.Graminae اأو النجيلية Poaceae الف�صيلة:الكلئية
الأ�صماء املتداولة: ح�شي�شة الليمون، مّلي�شة الهند الغربية.

Eng. Lemongrass  ، Fr. Citronnelle d´Inde :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
ع�شب عطري معمر،ينمو يف باقات كثيفة، يبلغ طوله يف الأجمات الكبرية 
نحو 1.5 م. جذوره قوية، ميكن اأن متكث يف الأر�ض نحو ع�رش �شنوات. 
بي�شاء.  ال�شوق  ال�شتاء.  ف�شل  خ��الل  فُيخف  اخل�رشي  املجموع  اأم��ا 
الأوراق �رشيطية �شيقة الن�شل، خ�شنة امللم�ض، متموجة احلافة. النورة 

عثكولية، يدعمها غمد ي�شبه الغمد الذي يحيط بالنورة الطلعة، موؤلف من حزم ال�شماريخ التي تخرج يف اأ�شفاع، 
خ�شبة  اإحداهما  زهرتني  وت�شم  اأ�شفاع،  يف  تتو�شع  ال�شنيبالت  مفردة.  عنقودية  نورة  �شفع  كل  اإبط  من  يخرج 
والأخرى عقيمة، تقت�رش على الع�شيفة. اإحدى ال�شنيبلتني لطئة وخنثوية والأخرى �شمراخية ومذكرة اأو حيادية. 
الف�ض.  ثنائية  الزهرة اخلنثوية نهايتها  الع�شيفة يف  القنبعتان مت�شاويتان.  ال�شنيبلة الالطئة م�شغوطة، م�شفاة، 
ت�شكل جيبًا تخرج منه �شفاة. املذكر 3 اأ�شدية. ال�شنيبالت ال�شمراخية عدمية ال�شفاة، والع�شيفة والإتب خمتزلة اأو 

غائبة. الرّبة اإهليلجية ال�شكل.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

الهند ومدغ�شقر، وينمو يف املناطق املدارية من اآ�شيا وماليزيا وجنوب �رشقي اآ�شيا ويف كاليفورنيا، ُيزرع يف كثري 
العربية  واململكة  وال�شودان  وم�رش  �شورية  مثل  العربية  ال��دول  وبع�ض  واأمريكا  واإفريقيا  اآ�شيا  يف  البلدان  من 

ال�شعودية.
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التاريخ والرتاث:
يعتقد اأن ا�شم اجلن�ض Cymbopogon م�شتق من اليونانية "kymbe" وتعني زورق ، "pogon"، وتعني حلية وذلك اإملاعًا 
اىل �شكل ترتيب الأزهار. اأما ال�شم الوا�شف للنوع  citratus من الالتينية وتعني ليموين ن�شبًة اىل رائحة النبات 

ال�شبيهة برائحة الليمون.
اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، والزيت الطّيار امل�شتخرج من الأوراق )ليموين الرائحة(. 

املكونات الكيميائية : 
        )neral ،=( %  85 -  65  citral aldhyde ال�شيرتال  األدهيد  اأهم مكوناته   % 0،4-0،2 حتتوي الأوراق على زيت طّيار 

.% 20 - 12 myrcene  واملري�شني geranial
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

من  وماي�شاحبها  للغازات  ط��اردة  لالإقياء،  وم�شادة  ومهدئة،  م�شكنة  بخوا�ض  الطّيار  والزيت  الأوراق  تتمتع 
بخوا�ض  واملري�شني  ال�شيرتال  األدهيد  مركبي  من  يحويه  مبا  الطيار  الزيت  ويتمتع  ومعوية.  معدية  ا�شطرابات 

م�شادة لالإلتهاب، وم�شادة للبكترييا والفطور. 
دّلت البحوث على التاأثري الإيجابي حل�شي�شة الليمون يف الق�شاء على اخلاليا ال�رشطانية . 

ُي�شتخدم مغلي الأوراق �شعبيًا، كمّدر معتدل للبول، ومقوٍّ عام للج�شم، ومزيل لرائحة العرق، ُيفيد يف عالج اأمرا�ض 
الكلى واجلهاز اله�شمي، وطرد الديدان احللقية، وخاف�ض خفيف ل�شغط الدم املرتفع. ت�شتخدم عجينة الأوراق 
مو�شعيًا يف احلّد من ال�شداع. وُي�شتعمل الزيت الطيار اأو عجينة الأوراق مو�شعيًا لعالج اللتهابات اجللدية، وحّب 
ال�شباب، والآلم الع�شبية والروماتزم املزمن، والتواء املفا�شل، واآلم الع�شالت )الناجت عن تراكم حم�ض اللنب(، 

 .lumbago واآلم الع�شب الوركي
ا�صتعمالت اأخرى : 

ُت�شتخدم الأوراق يف اإعداد كثري من اأطباق احل�شاء الفاحتة لل�شهية. 
�شناعة  ويف  الدهنية،  الب�رشة  وتنظيف  بال�شعر  العناية  وم�شتح�رشات  العطور  �شناعة  يف  الطّيار  الزيت  يدخل 

ال�شابون. كما اأن رائحة الأوراق الليمونية طاردة للح�رشات .
حماذير ال�صتعمال: 

ل ُيعطى للحامل، وينبغي احلذر من ا�شتعماله لدى الأ�شخا�ض الذين توجد لديهم ح�شا�شية خا�شة للزيوت الطيارة.
البيئة:

البيئات  بيئات متنوعة، ويجود يف  ينمو يف  للظّل اخلفيف،  لل�شوء واملتحملة  املحبة  الأن��واع  الليمون من  ح�شي�شة 
احلاّرة املدارية و�شبه ال�شتوائية. ينمو النبات ببطء يف اخلريف والربيع ومّير بفرتة �شكون يف ال�شتاء، ليتحمل 
حرارة اأقل من - 1مo، ويعود للنمو مبجرد ارتفاع درجات احلرارة، يكون النمو يف اأف�شل حالته يف الظروف احلاّرة 
الرملية وال�شفراء  الأرا�شي  تنا�شبه الرتب اخلفيفة اخل�شبة جّيدة ال�رشف والتهوية، ميكن زراعته يف  الرطبة. 

ويتحّمل الرتبة القلوية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر النبات باخللفات كما يتكاثر بالتف�شي�ض يف املناطق املعتدلة، حيث ل ُي�شّكل النبات اأزهارًا يف هذه املناطق، يف 
حني يتكاثر بالبذور يف املناطق احلاّرة. ُت�شتخدم اخللفات ال�شليمة بطول 15 - 20 �شم وعمر ل يزيد عن 3 �شنوات. 
وُتزرع يف الربيع مبعدل 25000 خلفة/هكتار، كما ميكن الزراعة يف حفر عمقها 30 �شم. ُتروى النباتات بعد الزراعة، 
وُت�شاف لها الأ�شمدة املعدنية والع�شوية املنا�شبة. ُيح�ّض املجموع اخل�رشي للنبات مّرتني يف العام الأول، وميكن 

احل�ض 3 - 5 مّرات �شنويًا يف الأعوام التالية. ُيعطي الهكتار حوايل 25 طنًا من املجموع اخل�رشي يف العام الأول .
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Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.
Andropogon schoenanthus L. , Andropogon proximus Hochst. ex A. Rich.
Cymbopogon proximus (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

.Graminae اأو النجيلية Poaceae الف�صيلة:الكلئية
الأ�صماء املتداولة : اأذخر، �شخرب، ح�شي�ض اجلمل، �شنبل عربي، حلفا بر، حلفاء مكة. 

 Eng. Camel grass  ، Fr. Herbe à chameau :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب معمر ينمو يف باقات كثيفة، ذو رائحة عطرية. ال�شوق منت�شبة، طولها  30 - 60  �شم، حُتاط من الأ�شفل بقواعد 
اأغماد الأوراق القدمية. ن�شل الأوراق خطي �شيق اإىل خيطي، خ�شن، طوله ي�شل حتى 30 �شم وعر�شه 1 - 3  مم، 
10 - 40 �شم، حُتاط مبا ي�شبه القنابة )غمد الورقة  اأخ�رش رمادي. جتتمع ال�شنيبالت يف عثاكيل م�شتطيلة طولها 
العري�ض وعدمي الن�شل(. حمور ال�شنابل يحمل اأوبارًا بي�شاء طولها 3 - 4 مم. تتاألف النورة العثكولية من حزم 
من العناقيد املنت�شبة اأو املتدلية، تخرج يف اأ�شفاع حماورها غري مت�شاوية الطول، اإذ اأن ال�شفلي منهما ق�شرٌي جدًا، 
اأ�شفاع، الأوىل ذات �شويقة، مذكرة  ويدعم كل �شفع منها قنيبة )غمد ورقة(. ال�شنيبلة ت�شم زهرتني، تتو�شع يف 
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اأو حيادية طولها 4 - 7 مم، عدمية ال�شفاة، والأخرى 
لطئة، خنثوية، حتمل �شفاة طولها 5 - 10 مم. الثمرة 

بّرة اإهليلجية ال�شكل.
الإزهار يف ف�شل الربيع.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
وا�شع النت�شار يف �شمايل اإفريقيا، ويف �شبه اجلزيرة 

العربية، والهند وباك�شتان.
التاريخ والرتاث:

ا�شم اجلن�ض ورد يف النوع ال�شابق.
اجلزء امل�صتعمل: 

النبات كاماًل، والزيت الطيار. 
املكونات الكيميائية: 

قلويدات،   ،piperitone مبركب  غني  طّي������ار  زي��ت 
فالفونات، ا�شتريويدات وتريبينات  ثالثية .

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
التهاب،  م�شاد  بخوا�ض  النبات  ُم�شتخل�ض  يتمّتع 

وم�شاد بكترييا، وم�شاد اأك�شدة، ومدّر للبول. 
ُي�شتخدم مغلي النبات �شعبيًا، يف عالج مغ�ض البطن 
وطرد الغازات، ومطهر للم�شالك البولية ومدّر بويل 

خفيف. ُي�شتعمل الزيت الطّيار مو�شعيًا على �شكل كّمادات ملعاجلة اآلم الع�شب الوركي )اللمباجو( والروماتيزم 
واآلم املفا�شل والظهر، واأمرا�ض الرحم واحمرار اجللد. 

ا�صتعمالت اأخرى: 
�شناعة  يف  العطرية  مركباته  تدخل  كما  ح�رشي.  كمبيد   piperitone مركب  من  يحويه  مبا  الطّيار  الزيت  ُي�شتعمل 

العطور.
حماذير ال�صتعمال:  

ُي�شتعمل بحذر عند امل�شابني بالف�شل الكلوي، حيث جتدر ال�شت�شارة الطبية.
البيئة: 

ينمو النبات يف بيئات متنوعة غري اأنه يجود يف البيئات الدافئة املدارية و�شبه ال�شتوائية، لكنه يتحمل املناطق الباردة 
ن�شبيًا اإذا متت حمايته يف ف�شل اخلريف وال�شتاء، ُيعّد من الأنواع املحبة لل�شوء ولكنه يتحّمل الظّل اخلفيف. تنجح 

زراعة النبات يف الرتب اخلفيفة اخل�شبة جّيدة ال�رشف والتهوية.
ال�صتزراع والنتاجية:

ُيكاثر النبات خ�رشيًا بالتف�شي�ض حيث لينتج جتاريًا كميات كافية من البذور نتيجة ندرة اأزهاره ل�شيما يف املناطق 
3 - 5 مرات �شنويًا يف الأعوام  املعتدلة، ُيح�ّض املجموع اخل�رشي للنبات مرتني يف العام الأول ولكن ميكن احل�ض 

التالية.
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Calligonum comosum L'Her. 

 Polygonaceae  الف�صيلة: العقدية اأو احلما�شية
الأ�صماء املتداولة: اأرطى، اأَرطى جميل، َعَبل.

Eng. Abal ، Fr. Le bois de la terre :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
الفتية   اإىل منت�شبة، متمف�شلة،  ال�شوق والأفرع �شاعدة  2 م.  اإىل نحو  التفرع، ي�شل طولها  جنبة جرداء، كثرية 
منها �شعيفة، خ�رشاء، جتتمع يف حزم، تتخ�شب فيما بعد، وُت�شبح �شلبة مبي�شة اللون. الأوراق ت�شقط �رشيعًا 
غ�شائي ق�شري  الأذنتني  التحام  املت�شكل من  )الأك��رة(  الغمد  ال�شكل.  2.5×1 مم، خمرزية  اأبعادها  جدًا، �شغرية 
ثنائي الف�شو�ض. الأزهار �شغرية 3 - 5 مم، خنثوية، جتتمع يف جمموعات )1 - 3 اأزهار( على طول الأفرع احلديثة، 
ال�شمراخ الزهري متمف�شل يف الو�شط، يفوق طوله طول الكم. الكم ب�شيط، دولبي ال�شكل، خما�شي القطع اأبي�ض - 
خم�رش. املذكر 10 اأ�شدية ملتحمة بقواعدها. املبي�ض رباعي الأ�شالع، ينتهي بقلم رباعي الأفرع وميا�شم روؤي�شية. 
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الثمرة اأكينة، م�شتطيلة، متخ�شبة، حتمل 
10 - 16 �شفًا من الأوبار الناعمة الطويلة 

املتفرعة التي تت�شع يف القاعدة قلياًل لت�شكل 
4 اأجنحة ق�شرية، تبلغ اأبعاد الثمرة نحو 
البذور  الأوب����ار(.  )با�شتثناء  مم   6×13

م�شتطيلة. 
ني�شان/ اإىل  �شباط/فرباير  الإزه��ار من 

اإبريل. 
يبداأ الإثمار يف اأيار/مايو، وتن�شج الثمار 

يف اأواخره.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

�شحراوي  -  عربي وغرب اإيراين -  توراين. 
ينت�رش طبيعيًا يف الق�شم ال�شمايل والغربي 
والأو�شط من �شحراء اإفريقيا ال�شمالية يف 
واملغرب  واجلزائر  وتون�ض  وليبيا  م�رش 
وموريتانيا، كما ينت�رش يف اإيران والعراق 
والكويت  وفل�شطني  والأردن  و�شورية 
وقطر والإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�شعودية وُعمان واليمن. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي من اليونانية kallos وتعني 
وال�شم  رك��ب��ة،  وتعني    gonumو ج��م��ال، 

الوا�شف للنوع  comosum يعني جميل. 
منذ  الدوائية  الأرط��ى  ا�شتعمالت  ُعرفت 
زمن طويل، ا�شتعمله قدماء امل�رشيني منذ 
4000 �شنة يف عالج الأمرا�ض، حيث  نحو 
ورد ذكر ثماره يف و�شفة طبية يف "قرطا�ض 
هري�شت" لعالج الرع�شة، وذلك بطبخه مع 
غريه من الأع�شاب لُيعطي مرهمًا ُتدهن به 

الأع�شاء املري�شة. يف �شبه اجلزيرة العربية، ُي�شتخدم مغلي جذوره لعالج اأمل الأ�شنان وطرد الديدان املعوية.
اجلزء امل�صتعمل: النبات

املكونات الكيميائية: 
حتتوي اأجزاء النبات على قلويدات، و�شتريولت،  و�شابونيات ثالثية الرتبني، وتانينات 6 - 8 %، وانرثاكينونات، 
ونيو  لك�شانثني  فايو  برو�شيانيدين،  ايزوكري�شتني،  كري�شتني،  كامفريول،  اأهمها:  وفالفونوئيدات  وكومارينات، 

اإك�شانثني.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

اأثبتت  الدرا�شات خوا�ض الأرطي كم�شاد للعديد من اأنواع  البكترييا والفطور والديدان )الأ�شكاري�ض وغريها( . 
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بينت البحوث على فئران التجربة خوا�ض الأرطي امل�شادة لاللتهاب واملفيدة يف عالج القرحة. يتمتع النبات بتاأثري 
منبه وقاب�ض، كما ثبت مبدئيًا خوا�شه اخلاف�شة لل�شكر.

ُي�شتخدم مهرو�ض الأفرع الغ�ّشة �شعبّيًا لعالج الإ�شهال وا�شطرابات اله�شم وقرحة املعدة. كما ُي�شتخدم مهرو�ض 
الأفرع الغ�ّشة املخلوط مع الفازلني على �شكل مرهم لعالج الأمرا�ض اجللدية ) فطور، اأكزميا، حكة، جرب(. كما 

ُي�شتعمل مغلي اجلذور على �شكل غراغر لعالج التهاب اللثة. 
ي�شيل من النبات �شيفًا مادة اإفرازية ت�شبه الدب�ض لونها بني حُممّر، ي�شتعملها ال�شكان املحليون كعالج لل�شعال.

ا�صتعمالت اأخرى:
ُتوؤكل الأفرع الغ�ّشة الغنّية بال�شكاكر والربوتينات مع الأرز، اأو ُتخلط مع اللنب لُيطّيب رائحته. 

ا�شتعملت الن�شاء �شابقًا عجينة م�شحوق العروق لتعطري ال�شعر واإعطائه لونًا جمياًل.
ا�شُتعمل م�شحوق النبات املح�رش  على �شكل مرهم يف الطب البيطري لعالج الأمرا�ض اجللدية التي ت�شيب احليوانات 
)اجلمال، اخليول(. وا�شُتخدم م�شحوق الأغ�شان )مواد عف�شية( يف دباغة اجللود و�شبغ املالب�ض والأقم�شة بلون 

اأ�شبه بلون احلليب. 
ُيعد الأرطي من الإنواع املمتازة لتثبيت الكثبان الرملية. ُي�شتعمل خ�شب الأفرع القدمية واملطمورة بالرتبة وقودًا 
الإبل واملاعز حيث ترعى  الفحم. والأرط��ي نبات رعوي م�شت�شاغ من قبل  ُي�شنع منه  نظرًا جلودة ا�شتعاله، كما 

اأطرافه الغ�شة خالل ال�شيف. 
البيئة:

ينت�رش النبات يف اجلزء العلوي من الطابق البيومناخي ال�شحراوي الدايفء. ينمو على الرتب الرملية ال�شحراوية 
اجلافة، ينت�رش على الرتب الرملية اأو يف مناطق الكثبان الرملية املتحركة اأو املثبتة، ويف الأودية ذات الطبقات الرملية 

العميقة، كما يوجد على التالل ذات ال�شخور الرملية اجلب�شية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُيكاثر النبات بالبذور وبالعقل املتخ�شبة. جُتمع البذور قبل ن�شجها ويتم جتفيفها بني طبقتني من الرمل اجلاف. تّبني 
التجارب اأن اإنبات البذور يتثبط بوجود ال�شوء، لذلك يجب طمرها ب�شكل جيد عند الزراعة. درجات احلرارة املثلى 

لإنباته 25 - 27 مo يف حني اأن انخفا�ض درجات احلرارة اإىل 12مo يف �شباط مينع الإنبات. ين�شط منوه بالربيع.
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Polygonum aviculare L.
P. centinodum Lamk., P. erectum Roth Beitr., P.heterophyllum Lindm.

 Polygonaceae  الف�صيلة: العقدية اأو احلما�شية
الأ�صماء املتداولة: الرطراط العقدي، البطباط، ع�شا الراعي.

Eng. Common knotgrass ، Fr. Renouée des oiseaux :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، �شاعد اأو م�شتلٍق، اأجرد، متفرع من القاعدة. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، متباينة يف ال�شكل، فالأوراق 
فهي  والعلوية  اجلانبية  الأف��رع  على  توجد  التي  الأوراق  اأم��ا  كبرية،  الرئي�شة  الأف��رع  على  توجد  التي  ال�شفلية 
اأ�شغر، اأبعادها 8 - 25×2 - 10 مم، تامة، �شبه لطئة، رحمية اأو بي�شوية، حادة القمة، تامة احلافة، منقطة. الأكرة 
)الأذنات امللتحمة على �شكل غمد( طولها نحو 1مم، غ�شائّية، ف�شية اللون، ثنائّية الف�ض. النورات اإبطية، مفردة 
مم. الكم ب�شيط، موؤّلف   2 0.5 - 1 مم، ال�شمراخ نحو  . الأزه��ار خنثوية، �شغرية عر�شها   (5 - 3) اأو يف جمموعات 
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اأبعادها  رحمية،   - اإهليلجية  من خم�ض قطع �شبه مت�شاوية، 
اخليوط،  ق�شرية  اأ�شدية،   5 املذكر  مم.   1  -  0.5×2  -  1.5
املبي�ض علوي، وحيد احلجرية، يعلوه 3 اأقالم ق�شرية تنتهي 
مبيا�شم روؤي�شّية. الثمرة اأكينة، طولها 2 مم، بي�شوية ثالثية 

الأ�شالع، �شوداء، لمعة، خمططة. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل  اأيلول/�شبتمرب .

املوطن والنت�صار اجلغرايف:
وا�شع النت�شار يف املناطق املعتدلة و�شبه املدارية. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية polys اأي  كثري اأو متعدد، 
تعدد  اإىل  اإ�شارًة  العقد،  كثري  مبعنى  ِركبة،  وتعني   gonu و 
 avicular العقد عند هذا النبات. ي�شري ال�شم الوا�شف للنوع

اإىل الطيور التي تاأكل بذوره.
اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر .

املكونات الكيميائية: 
فالفونوئي������������دات flavonoids 0.1 - 1 % اأهمها: الأفيكولرين avicularin، هيبريوزي���د hyperoside، الكوير�ش��������يرتين 

.isovitexin اإيزوفيتك�شني ،vitexin فيتك�ش����ني ،quercitrin

تانينات، مواد لعابية، وحم�ض ال�شيلي�شيوم silicic acid 1% )مركب ذواب جزئيًا يف املاء(.
 .scopoletin و�شكوبوليتني ،umbelliferone منها: اأمبيليفريون hydroxycoumarins هيدروك�شي كوم�����������ارين

.aviculin اأفيكولني، lignans ليغنانات
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

يتمتع النبات بخوا�ٍض م�شادة لرتفاع ال�شغط، مثبطة للتخرث، توؤثر يف ال�شيكلو اأوك�شيجيناز. وي�شتعمل يف حالت 
التهاب الق�شبات والنزلت ال�شدرية، والتهابات الفم والبلعوم. 

ُي�شتعمل مغلي النبات �شعبيًا كمانع تعّرق عند مر�شى ال�ّشل، مق�ّشع، ويف عالج ال�شعال، واأمرا�ض الكلى واملثانة 
النبات مو�شعيًا  مغلي  وُي�شتعمل  والروماتيزم.  والنقر�ض  اله�شمي،  الب�شيط، وقرحات اجلهاز  البول  واحتبا�ض 

لعالج انتانات اجللد، ووقف النزف وعالج اجلروح �شعبة اللتئام. 
ُي�شتعمل يف ال�شني لعالج ال�شيالن املهبلي، واحلّكة، والريقان، ولطرد الديدان ال�رشيطية .

حماذير ال�صتعمال: 
قد يالحظ زيادة يف اإفراز اللعاب.

البيئة:
ينمو النبات يف الأماكن املهملة وجوانب الطرقات وعلى ال�شواحل. يف�ّشل الرتب احلام�شية الرطبة، تنا�شبه الأماكن 

امل�شم�شة واملظّللة جزئيًا. ُيعّد ع�شبًا �شارًا يف احلقول الزراعية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

الأجزاء   وتزرع  واخلريف،  الربيع  يف  بالتق�شيم  اإكثاره  كذلك  مُيكن  كما  الإنبات.  �شهل  الربيع،  يف  بالبذور  ُيكاثر 
الكبرية منه يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة، وترتك ال�شغرية يف امل�شتل حتى تقوى جذورها. ُينتج النبات كميًة كبرية 

جدًا من البذور ُت�شّكل غذاًء اأ�شا�شيًا للعديد من الطيور.
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Rumex crispus L.

polygonaceae العائلة: العقدية اأو احلما�شية
الأ�صماء املتداولة: احلّما�ض اجلعد.

Eng. Yellow dock ، Fr. Patience :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معّمر بوا�شطة جذوره املغزلية املتعمقة ، ال�شاق  ا�شطوانية  لها تفرعات ق�شرية، يرتاوح  طولها بني 30 - 100 �شم، 
مائلة للحمرة. الأوراق القاعدية كبرية طولها 10 - 12 �شم، مقارنة مع الأوراق ال�شاقية الأقل طوًل، الأزهار �شفراء 

خم�رشة، جتتمع على �شكل كوكبة عنقودية ال�شكل. 
الإزهار ابتداًء من �شهر اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
متو�شطي، ويزرع يف كثري من بلدان العامل.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذه النباتات، وال�شم الوا�شف للنوع crispus تعني َجِعد. 

ا�ض لدى العرب. ذكر دي�شقوريد�ض ا�شتعمالته. كما ُعِرَف احُلمَّ
اجلزء امل�صتعمل: اجلذور الطازجة اأو املجففة.
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املكونات الكيميائية: 
كوير�شتني   ،chryosphanol كري�شوفانول  منها   %  2،5  -  0،9  anthracene derivatives انرتاكينونية  جليكوزيدات 

quercitrin، الإميودين emodin، الألواإميودين aloe-emodin، الرين rhein وجليكوزيداتها. 

م�شتقات النافتالني منها لبودين lapodin، نيبودين neopodin. وتانينات 3 - 6 %.
.calcium oxalate واأوك�شالت الكا�شيوم ،oxalic acid اأوك�شالت: حم�ض الأوك�شاليك

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
ُت�شتعمل اجلذور �شعبيًا  خل�شوا�شها التنظيفية واملنّقية، حيث ُت�شاعد على التخل�ض من �شموم الكبد، تنبه ال�شفراء 
لزيادة اإفرازها وحت�ّشن اله�شم، كما ُت�شتعمل خلوا�شها امللّينة )جلوكوزيدات انرتاكينونية( يف حالة الإم�شاك  )اإذا اأُخذ 
بجرعات عالية فاإنها تكون م�شّهلة(، اإ�شافة خلوا�شها امل�شادة للبكترييا واللتهابات وامل�شتعملة يف عالج التهابات 
املجاري التنف�شية احلاّدة واملزمنة، والتهاب املفا�شل والروماتزم وه�شا�شة العظام . تتمتع اجلذور كذلك بخوا�ض 
قاب�شة )تانينات( نافعة يف اإيقاف الرعاف الأنفي، وعالج التهاب اللثة والبوا�شري والعديد من الأمرا�ض اجللدية 

مثل الأكزميا، وداء ال�شدف.
حماذير ال�صتعمال: 

قد ي�شّبب النبات الغ�ّض تهيجًا �شديدًا لالأغ�شية املخاطّية وذلك لوجود مركبات الأنرثون anthrones، التي تتاأك�شد 
.anthraquinones عند جتفيف النبات وتخزينه متحّولًة اإىل مركب الأنرثاكينون

البيئة: 
ينمو يف البيئات الباردة والرطبة.

ال�صتزراع والإنتاجية:
املنطقة و�رشوط  النبات ح�شب  اإنتاجية  تختلف  واملعدنية.  الع�شوية  الأ�شمدة  اىل  زراعته  بالبذور وحتتاج  ُيكاثر 

اخلدمة.
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Rumex vesicarius L.
  

polygonaceae العائلة: العقدية اأو احلما�شية
ا�ض، حمي�ض، حنبيط. الأ�صماء املتداولة: ُحمَّ

Eng. Bladder dock, Sorrel  ، Fr. Oseille vésiculeuse :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأخ�رش- مزرق، اأجرد، طوله 10 - 50 �شم. ال�شوق متفرعة من القاعدة، ثخينة نوعًا ما، م�شتلقية اأو 
�شاعدة. الأوراق متناوبة، معالقية، ت�شل اأبعادها اإىل نحو 4×7 �شم، بي�شوية اإىل مثلثية اأو م�شتطيلة ال�شكل، وتدية 
اأو مقطوطة اأو �شبه قلبية القاعدة، حاّدة اإىل كليلة القمة، تامة احلافة، تلتحم اأذناتها الغ�شائية لت�شّكل غمدًا يحيط 
بال�شاق ندعوه الأكرة. الأزهار خنثوية اأو وحيدة اجلن�ض، �شماريخها متمف�شلة، جتتمع يف عناقيد اأو عثاكيل. الكم 
ب�شيط موؤلف من 6 قطع خم�رّشة اللون، تتو�شع يف دّوارتني، القطع الثالث اخلارجية منب�شطة اأو ترتّد للخلف يف 
1 - 2 �شم، تاّمة احلافة، �شبه  اأما القطع الداخلية فتنمو لت�شّكل م�شاريع غ�شائية حتيط بالثمرة، طولها  الثمرة، 
مت�شاوية، �شبه كروية ال�شكل، قلبية - جيبية القاعدة، مطوية طولنيًا، اأرجوانية اللون، يحمل �شطحها �شبكة من 
الأ�شالع، لكن ال�شلع الهام�شي يغيب، وُيالحظ اأن م�رشاعني من امل�شاريع الثالثة يحمالن نتوءات يف قاعدتهما. 
املذكر 6 اأ�شدية يف دّوارتني. املبي�ض ثالثي الأ�شالع وحيد البوي�شة، ثالثي الأقالم، امليا�شم مهدبة. الثمرة اأكينة، 

طولها 3 مم اأو اأطول، مثلثية الأ�شالع، بي�شوية ال�شكل موؤّنفة القمة. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل ني�شان/اإبريل. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف :
العربية والعراق و�شورية  ينت�رش يف �شبه اجلزيرة  املتو�شطية وال�شودانية.  املناطق  اإىل  عربي، ميتد   - �شحراوي 

وفل�شطني و�شمايل اإفريقيا وجنوبي اإيران وباك�شتان واأفغان�شتان.
التاريخ والرتاث:

اأبو �ش���عيد عبد امللك الأ�شمعي يف كتابه الزرع  اأوراقه، ذكره  ا�ض لدى العرب قدميًا وكانوا ياأكلون  ُعِرَف احُلمَّ
(128 - 216 ه�) اأّنه ينبت بجبال جند، كما ذكره ابن �شينا يف كتابه "القانون".

اجلزء امل�صتعمل: النبات ل�شّيما الأوراق والبذور. 
املكونات الكيميائية: 

. mucilage )فالفونوئيدات منها: الكوير�شيتني، وتانينات 3-5 %، ومواد لعابية )لثاأ
.orientin ، iso - orientin الأورينتني ،isovitexin، vitexin غليكوزيدات منها: الفيتيك�شني

.lapathine ،rumicine ،chrysophanol ،emdin :منها anthraquinones  انرتاكينونيات
اأحما�ض ع�شوية: tocopherols، وحم�ض الليمون، وحم�ض التفاح ، وحم�ض احلّما�ض .

.C اأمالح معدنية اأهمها: الكال�شيوم، احلديد، النحا�ض، املغنزيوم. وفيتامني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

يف  ومفعوله  �شمومهما،  يزيل  والغدد،  للكبد  ومطّهر  ومّنظف  ال�شفراء  لتدفق  منّبه  بخوا�ض  احلّمي�ض  يتمتع 
تدفق ال�شفراء ي�شهم اإىل حّد كبري يف مفعوله املزيل لل�شموم، حيث تخرج املواد ال�شامة اأو الف�شالت عرب قنوات 

ال�شفراء.
ُي�شتعمل �شعبيًا، كفاحت لل�شهية، وطارد للغازات، وملنّي، ومقٍو للمعدة ، طارٍد لل�شموم. ُت�شتخدم بودرة البذور لعالج 

اأمرا�ض الكبد وعالج الريقان . 
ا�صتعمالت اأخرى: 

 ،Oxalis اأوراقه، التي ي�شابه طعمها طعم احلما�ض  ل حمو�شة  ُي�شتخدم احلمي�ض كنوع من اخل�شار، حيث ُتف�شَّ
وت�شاف عادًة  لل�شلطات.

حماذير ال�صتعمال: 
ينبغي جتنبه يف حال زيادة حم�ض البول وح�شى الكلى، ل ي�شتعمل اأثناء احلمل والإر�شاع .

البيئة:
ينت�رش النبات يف الأرا�شي الرملية والرملية - اللومية يف ال�شهوب وال�شحارى وجوانب املرتفعات اجلبلية. يحب الرطوبة 

وخ�شوبة الرتبة. يتحمل امللوحة واحلرارة املنخف�شة اإىل - 7مo، ويحتاج اإىل هطول مطري يبلغ نحو 100 ملم/ �شنة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور التي جُتمع يف اخلريف، وُتزرع يف الربيع. تنبت البذور على درجة حرارة  2 - 3مo. اأف�شل درجة حرارة 
لنمو النبات 15 - 23 مo، ويف حال ارتفاع درجات احلرارة وعدم توفر املاء ُيزهر النبات لإمتام دروة حياته. جُتهز الأر�ض 
بعد اإ�شافة الأ�شمدة الع�شوية واملعدنية. ُيروى يف ظروف اجلفاف من 2 - 3 مرات يف مو�شم النمو. تختلف الإنتاجية من 

املادة اخل�رشاء ح�شب املنطقة والظروف البيئية واخلدمات، وهي غالبًا تزيد عن 17 طن/ هكتار.
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Portulaca oleracea L. 
Portulacaceae الف�صيلة: البقلية

الأ�صماء املتداولة: بقلة، فرفحينة، بقلة مباركة، ِرجلة.
Eng. Purslane , Fr. Pourpier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأجرد م�شتلٍق، كثري التفرع، طوله 10 - 50 �شم. 
الأفرع ثخينة حلمية. الأوراق حلمية، طولها 1 - 2 �شم، متقابلة 
لطئة، بي�شوية مقلوبة - م�شتطيلة، تامة احلافة، خ�رشاء قامتة. 
مت�شاويتني،  غري  اثنتان،  ال�شبالت  لطئة.  خنثوية  الأزه���ار 
ملتحمتان بقواعدهما، كما تلتحمان جزئيًا مع املبي�ض، ت�شقطان 
�رشيعًا، عر�شها نحو 2 مم. التويج 4 - 6  بتالت، طولها م�شاٍو 
لطول ال�شبالت، مقرو�شة القمة. املذكر 8 - 15 �شداة، تتو�شع 
ب�  ينتهي  قلم،  يعلوه  احلجرية،  وحيد  املبي�ض  البتالت.  على 

2 - 8 ف�شو�ض. 
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الثمرة عليبة، غالفها الثمري غ�شائي، عر�شها 5 - 10 مم، اإجا�شية - معينية، عديدة البذور، تتفتح بو�شاطة غطاء. 
البذور 0.5 - 1 مم، �شوداء، درنية لمعة. 

الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اأيلول/�شبتمرب. 
متثل البقلة املزروعة �شنفًا متميزًا var. sativa �شمن هذا النوع.

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
�رشق املتو�شط واأ�شبح النوع عاملي النت�شار. 

التاريخ والرتاث:
كلمة "ِرْجلة" فار�شية الأ�شل، ثم ُنقلت اإىل ال�رشيانية ومنها اإىل العربية. ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني 
القدمي لهذه النباتات، اأما ال�شم الوا�شف للنوع oleracea فيعني بقلّية . اأو�شى الأطباء الإغريق با�شتخدامه لعالج 
احلمى ومر�ض احلمرة، واأمرا�ض املثانة واملعدة، كما جاء يف امل�شادر الإ�شالمية القدمية اأن النبات كان يو�شف 

كمادة قاب�شة، ومقوية لالأ�شنان، وم�شكنة لقرحة املعدة.
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية.

املكونات الكيميائية: 
 ،methionine، iysine، histidine، alanine حتتوي الّرجلة على فالفونات، وكومارينات، وقلويدات، واأحما�ض اأمينية
valine، وجلوكوزيدات انرثاكينونية، وتانينات، و�شابونيات، وحام�ض الهيدرو�شيانيك، وزيت ثابت اأهم اأحما�شه: 

oleic a.،alpha -linolenic a. ،linolenic a. ،linoleic acid، ومعادن الكال�شيوم واحلديد ونرتات وكلوريدات وكربيتات 

البوتا�شيوم واملغني�شوم، وبيتا كاروتني، وفيتامينات A,B,C وحم�ض الأك�شاليك. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُيبدي امل�شتخل�ض الكحويل لالأجزاء الهوائية خوا�شًا م�شكنًة، م�شادًة للفطور والإلتهابات. ُي�شتخدم ع�شري الأوراق 
�شعبيًا، كمدّر بويل، وخاف�ض للحمى، ويف عالج التهاب امل�شالك البولية، كما اأن اخل�شائ�ض الهالمية للنبتة جتعلها دواء 
ملطفًا ل�شطرابات املعدة والأمعاء مثل الإ�شهال. ُي�شتعمل النبات كطارد للديدان، وُي�شتعمل مغلي الأزهار والأوراق 

مو�شعياً يف عالج التهاب اللثة، وعالج التهابات اجللد، واإيقاف النزيف، والقروح، والأكزميا، والبا�شور واحلروق.
حماذير ال�صتعمال:

القدرة اجلن�شية لدى  توؤثر يف  ا�شتعمالها لفرتات مديدة كونها  اأثناء احلمل، كما يجب عدم  ا�شتعمالها  يجب عدم 
الرجال.

البيئة:
�شارًا  ع�شبًا  وتّعد  الرتب،  من  متنوعة  اأن��واع  على  احلدائق،  ويف  والبور  الزراعية  الأرا�شي  يف  برّيًا  الرجلة  تنمو 
الباردة  البيئات  يف  ينمو  اأن  وميكن  واملعتدلة،  الدافئة  املناطق  تنا�شبه  لل�شوء  حمّب  النبات  اأحيانًا.  للمزروعات 

واحلارة. يتحمل اجلفاف. ُيزرع يف خمتلف الرتب، وُيف�ّشل الرتب متو�شطة اخل�شوبة. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ال�شيف،  الربيع وحتى نهاية  اعتبارًا من نهاية  اأو م�شاكب على �شطور،  اأحوا�ض  ُيزرع يف  بالبذور،  ُيكاثرالنبات 
بعد نرث البذور ت�شغط الرتبة قلياًل باليد اأو بوا�شطة قطعة خ�شبية دون تغطيتها بطبقة �شميكة من الرتاب، ُتفّرد 
البادرات بعد الإنبات على م�شافة 8 - 10 �شم، ثم ُتروى الأر�ض مبا�رشًة لتقوية البادرات املتبقية وحت�شني منوها. 
مُيكن للبذور اأن حتتفظ بحيويتها لعامني متتاليني والكمية املطلوبة منها ن�شف غرام لكل 1م2 . ميكن كذلك اإكثار 
النبات بتجزئته وزراعته بالأر�ض مبا�رشًة خالل مو�شم النمو، ويتميز بقدرته العالية على جتديد النمو. يتم جمع 

ال�شوق والأوراق خالل مو�شم النمو، ويتوقف عندما يبداأ النبات بالإزهار.
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Anagallis arvensis L. 
Primulaceae الف�صيلة: الربيعية

الأ�صماء املتداولة: عوينة، عني القط، اآذان الفاأر الأزرق، ح�شي�شة ال�شابون.
Eng. Scarlet pimpernel ، Poorman's barometer ، Fr. Mouron rouge :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل، اأجرد، طوله 10 - 30 �شم. ال�شوق منت�رشة 
الأوراق  الأجنحة.  رباعية  الأ�شالع،  رباعي���ة  و�شاعدة، 
متقابلة، نادرًا ما تكون متو�شعة يف ثالثيات، تامة، لطئة، 
بي�شوية، منقطة غالبًا بغدد �شوداء على وجهها ال�شفلي. 
الأزهار مفردة يف اآباط الأوراق، �شماريخها نحيلة واأطول 
 5 الكاأ�ض  متدلية.  الثمار  �ش�����ماريخ  الداعمة،  الورقة  من 
�ش����بالت، ملتحمة بقواعدها، ف�شو�شها موؤّنفة، غ�شائية 
احلافة. التويج 5 بتالت، ملتحمة يف تويج دولبي ال�شكل، 
اأزرق اأو قرمزي، نادرًا اأبي�ض، قطره نحو 10 مم، طوله 
بي�شوية مقلوبة، مدّورة  الكاأ�ض، ف�شو�شه  م�شاٍو لطول 

القمة اأو مقطوطتها، م�شّننة وحتمل اأهدابًا غدية دقيقة، الغدد عديدة، ثالثية اخلاليا، تنتهي بخلية كروية. املذكر 5 
اأ�شدية، ملتحمة بقواعدها، خيوطها موبرة. املبي�ض علوي. الثمرة عليبة كروية، قطرها 4 - 6 مم. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل.
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مالحظة: يت�شمن النوع عدة اأ�شناف تختلف عن بع�شها بلون البتالت و�شكل الأوراق منها: اآذان الفاأر الفينيقي 
اأو كزبرة الثعلب الأحمر Anagallis arvensis var. phaenicea )L.( Gouan، له خ�شائ�ض اآذان الفاأر الأزرق نف�شها، 

علمًا اأن البع�ض يعّده نوعًا م�شتقاًل.  
ومنها حتت نوع اآخر Anagallis arvensis var. foemina، اأزهاره زرقاء غامقة لمعة، يعده  بع�ض علماء النبات نوعًا 

.Anagallis foemina  م�شتقاًل
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

وا�ش����ع النت�شار ل�ش���يما يف املناطق املتو�شطية، والإيرانية - التورانية، والأوروبية - ال�شيبريية. 
التاريخ والرتاث: 

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين والالتيني القدمي للنبات، اأما اللفظ الوا�شف للنوع arvensis  يعني حقلي. 
ا�شُتخدم قدميًا يف عالج ال�رشع وبع�ض الأمرا�ض النف�شية. ذكره ديو�شقوريدو�ض وابن البيطار وابن �شينا والأنطاكي، 

ا�شتخدمه الهنود لعالج النقر�ض وال�شت�شقاء. 
اجلزء امل�صتعمل: 

النبات املزهر اجلاف )لي�ض له رائحة، طعمه ّمر و�شبه قاب�ض(. 
املكونات الكيميائية:

مركبات �شابونية ثالثية الرتبني triterpene saponins  منها : الأناغالني  anagalloside(  anagalline (، الكيوكربيتا�شني 
.caffeic acid derivatives مركبات �شديدة ال�ّشمية(، ومركبات فالفونية، وم�شتقات حم�ض القهوة( cucurbitacin

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
والفريو�شات  للفطور  ال�شامة  �شابونية(  )مركبات  النبات  خوا�ض  التجربة  حيوانات  على  التجارب  اأظهرت 
والديدان ال�رشيطية واملبيدة للنطاف واحلاّلة للدم، وامل�شادة ل�شلل الأطفال. كما اأظهرت البحوث خوا�ض النبات 

ال�شرتوجينية واملّعجلة للولدة. 
ُي�شتخدم ع�شري النبات اأو الأوراق �شعبيًا، لعالج ا�شطرابات الكبد والكلى، واإدرار البول والتعّرق، ولطرد البلغم 
الع�شري  وُي�شتعمل  منها.  التخل�ض  ي�شهل  ما  �شيولتها،  درجة  وزيادة  متييعها  على  يعمل  حيث  املخاطية  واملواد 

مو�شعيًا لعالج اأمرا�ض الهرب�ض (HSV) والبوا�شري والروماتيزم.
املاء  مع  فركه  عند  ينتجها  التي  ال�شابونية  للرغوة  نظرًا  ال�شابون  ع�شبة  ال�شوري  ال�شاحل  يف  النبات  ُي�شّمى 

وي�شتعملها البع�ض كبديل عن ال�شابون.
حماذير ال�صتعمال :

يحتوي النبات مركبات �شامة ميكن التخل�ض منها بالتجفيف اأو الغليان، لذلك ين�شح بعدم ا�شتعماله داخليًا بحالته 
الطازجة. يوؤدي ا�شتعماله املديد اأو تعاطي جرعات عالية منه اإىل التهاب املعدة والأمعاء والكلى ب�شبب احتوائه على 

.cucurbitacine مركب الكيوكربيتا�شني
البيئة:

ينمو النبات على جوانب الطرقات واأطراف احلقول. تنا�شبه الرتب اجلافة الرملية امل�شم�شة. من ميزاته اأن اأزهاره 
تتفتح �شباحًا وُتغلق م�شاًء، وُتغلق باكرًا يف حال �شقوط الأمطار، لذلك ُيتنباأ من خاللها برطوبة اجلو. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
يتكاثر بالبذور التي ُتنرث يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة يف الربيع.
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Punica granatum L.  
Punicaceae الف�صيلة: الرّمانية

الأ�صماء املتداولة: الرّمان، جّلنار.
   Eng. Pomegranate ، Fr. La grenade    :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة اأو جنبة، طولها 1.5 - 5 م. الأفرع اأ�شطوانية، متقابلة، نهايات الغ�شينات م�شوكة. الأوراق ب�شيطة، متقابلة، 
ل اأذنية، جرداء، �شقيلة وملاعة، طولها 20  - 35 مم وعر�شها 8 - 12 مم، م�شتطيلة - رحمية اإىل بي�شوية مقلوبة اأو 

اإهليلجية، �شبه لطئة، تامة، كليلة القمة.
الأزهار مفردة، اإبطية اأو انتهائية، طولها 3 �شم اأو اأكرث. الكاأ�ض 20 - 35 مم، جر�شية، حلمية، حممرة اللون، الف�شو�ض 
5، طولها 5 - 8 مم، مثلثية، تتو�شع البتالت والأ�شدية على فوهة الكاأ�ض. البتالت 16-20×10-12 مم، حرة، مرتاكبة، 
جعدة، حمراء زاهية اأو بي�شاء، بي�شوية مقلوبة عري�شة، تتناوب مع ف�شو�ض الكاأ�ض. الأ�شدية عديدة، تتو�شع يف 
عدة حلقات، م�شتدمية. املبي�ض �شبه كروي، �شفلي، عديد احلجريات، تتاألف احلجرية من طبقتني، امل�شيمة حمورية 
يف اجلزء ال�شفلي وجدارية يف اجلزء العلوي. الثمرة منط خا�ض من الثمار العنبية، كروي�����ة، قطرها ولونها متباين، 
الغالف الثمري ثخني وجلدي، مق�شمة بو�شاطة حاجز رقيق جلدي م�شفر )ين�شاأ عن امل�شيمة(. البذور حمراء اأو 

وردية، طولها 5 - 10 مم، زاوّية، حلمية، ممتلئة بالع�شري. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  متوز/يوليو ، وُيثمر من اأيلول/�شبتمرب اإىل كانون الأول/دي�شمرب. 

الرمان العادي الذي ُتوؤكل ثماره، وينق�شم بدوره اإىل حام�ض وحلو ومّز، ونوع ثاٍن يزرع  هناك نوعان من الرمان: 
كاأ�شجار زينة نظرًا جلمال اأزهاره احلمراء.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض املتو�شط، واإفريقيا واآ�شيا. ُيزرع يف معظم الدول 

العربية ل�شيما العراق وبالد ال�شام.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني لهذا النبات، ويق�شد 
به mala اأي تفاحة قرطاجة، اأما granatum فم�شدرها من 

الالتينية وتعني كثري البذور. 
ُت�شريالوثائق التاريخية اإىل ا�شتخدامه من قبل ال�شومريني، 
ُيعيد العامل النباتي دوكاندل زراعته اإىل اأربعة اآلف �شنة، 
واعترب يف احل�شارات  والعالج.  الغذاء  يف  ا�شُتخدم  حيث 
ورد  كما  هومريو�ض،  عنه  كتب  للخ�شوبة،  رمزًا  القدمية 

ذكر الرمان يف الكتب املقد�شة. 
اجلزء امل�صتعمل:  

حلاء اجلذور وال�شوق، والثمار وق�شورها، والأزهار.
املكونات الكيميائية : 

حتتوي ق�شور ثمرة الرمان على مركبات تانيني���ة gallo tannins 25 -28 % منها: 
 .granatine B ،granatine A ،)granatine C=( punicalagin بونيكالجني ،)granatine=( punicalin بونيكالني

 casuarin ،punicalin  20 - 25% اأهمها: بونيكالني gallo tannins يحتوي حلاء اجلذور وال�شوق على: مركبات تانينية
punicacortein C. قلويدات البيبرييدين piperidine alkaloids  )0،4 % يف حلاء ال�شوق، 0،8 % يف حلاء اجلذور( اأهمها:  
 ،methyl isopelletierine البيليتارين  نظري  ميتيل   ،isopelletierine البيليتارين  نظري   ،pelletierine البيليتارين  قلويد 
البيليتارين الكاذب  methyl grantanine( pseudopelletierine( . كما يحتوي غالف الثمرة ال�شفاف والأغ�ش����ية بني الثمار 
)احلواجز املت�شحمة( على تانينات. يحتوي 100غ من حب الرمان على: 0،8غ بروتني و0،7 غ  دهون، 2 %األياف،  
15 % �شكريات ، 10ملغ  كال�شيوم، 24 ملغ  ف�شفور، 0،6 ملغ  حديد، 0،08 ملغ ثيامني، 0،02 ملغ رايبوفالفني، 0،9 ملغ  

نيا�شني، 8 ملغ اأحما�ض ع�شوية )فيتامني C(، 0،2 - 1 % مركبات فينولية ) اأنتو�شيانات و تانينات(.
ال�ش�����فاف واحلواجز  الثمرة  عبارة عن غالف  والباقي  الرمان  ثمار  % من وزن   60 الرمان حوايل  ُي�شّكل ع�شري 
املت�شحمة بني الثمار والبذور. يحتوي ع�شري الرمان على ما حتتوي عليه الثمار، فهو م�شدر لل�شكاكر والفيتامينات 
)فيتامني C( واملركبات الفينولية منها: تانينات ذوابة يف املاء )حم�ض الغاليك gallic acid ، حم�ض الإيالجيك  وغريها(، 

 .)delphinidol ،cyanidol ،pelargonidol( تعطي الع�شري لونه الأحمر anthocyanosides شبغات اأنتو�شيانية�
كما حتتوي الأزهار على تانينات.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

طفيلية  عدوى  ُت�شّبب  التي  للطفيليات  طاردة  بخوا�ض  )تانينات(  اجلذور  وق�شور  الق�شور  منقوع  من  كّل  يتمتع 
.E. invadens وطفيلي Entamoeba histolyica  لالأمعاء الغليظة مثل الدي�شنتاريا الأميبية والذي ت�شببه الآميبا

ُت�شتخدم ق�شور ال�شوق واجلذور الغنية بالقلويدات pelletierin لطرد الديدان ال�رشيطية واحللقية )يف�ّشل ا�شتخدام 
امل�شهالت عند ا�شتخدام الق�شور لطرد الديدان(. ُي�شتخدم م�شحوق ق�شور الثمار وال�شاق واجلذور )تانينات( يف 
ُي�شتخدم منقوع ق�شور الرمان و�شحمه )الأغ�شية بني الف�شو�ض( الغنية بالتانينات  عالج الإ�شهال والديزنرتيا. 
لعالج قرحة اجلهاز اله�شمي والتهابات الأمعاء والقولون، وذلك من خالل دبغ الطبقة املخاطية وتر�شيب بروتيناتها 

وت�شكيل طبقة واقية تق�شي على البكترييا والفطريات، كما تفيد يف عالج الإفرازات واللتهابات املهبلية. 
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يتمتع ع�شري الرمان مبا يحويه من تانينات وخ�شو�شًا حم�ض الإيالجيك بخوا�ض م�شاد اأك�شدة. ُي�شتقلب حم�ض 
الإيالجيك بوا�شطة بكترييا القولون اإىل مركب urolithines ، معطيًا ع�شري الرّمان خوا�شه امل�شادة لاللتهابات. 

بيّنت البحوث التي اأجريت على ع�شري الرمان اأو مرّكزه )دب�ض الرمان( تاأثريه يف اإبطاء تر�ّشب الكول�شتريول داخل 
ال�رشايني، وحت�شني حالة مر�شى ال�شكري املعتدل، ومنع ظهور اأو اإبطاء تّطور ال�رشطانات ل�شيما يف اجلهازين 

اله�شمي والبويل )�رشطان الربو�شتات(، اإ�شافًة اإىل تاأثريه يف احّلد من اللتهابات عمومًا و�شمنًا الروماتيزم .
ُي�شتخدم منقوع ق�شور الرمان مو�شعيًا يف عالج جروح الفم والتهاب اللوزتني )غراغر( وعالج البوا�شري. 

حماذير ال�صتعمال :
قد ُي�شّبب الإفراط يف ا�شتعمال العقار تخّر�شًا معديًا وت�شنجًا تنف�شيًا، ويوؤدي تناول اأكرث من 80غ من حلاء �شاق اأو 

جذور الرمان )قلويدات( اإىل ا�شطراب الروؤيا و�شعف عام، قد يعقبه املوت .
ال�صتعمالت الغذائية:

ُت�شتخدم ثمار الرمان اأكاًل اأو ي�شنع منها ع�شري منع�ض، مغٍذ يحتوي على كمية كبرية من ال�شكاكر والأمالح املعدنية 
 .C والفيتامينات ل�شيما فيتامني

يدخل ع�شري الرمان يف برامج احلمية الغذائية، وكثريًا ما ُيّركز لتح�شري دب�ض الرمان الذي ُي�شتعمل يف حتمي�ض 
املاأكولت، وغالبًا ما ُي�شتخدم مع الوجبات الد�شمة للم�شاعدة على ه�شمها.

ا�صتعمالت اأخرى :
ُيخلط ق�رش الرمان مع احلناء لدبغ ال�شعر باللون الأ�شود. كما ُت�شتعمل ق�شور الرمان الغنية باملواد امللونة الدابغة 

يف �شناعة دباغة اجللود، واحلرب وتثبيت األوان ال�شباغ.
البيئة:

�شجرية �شبه مدارية األيفة لل�شوء. تنمو يف مناطق ل تنخف�ض فيها درجة احلرارة �شتاًء عن - 12مo والتي يكون �شيفها 
طوياًل وخريفها جافًا ودافئًا. ُيقاوم الرّمان ال�شقيع الربيعي لتاأخره بالإزهار، بينما تت�رّشر الثمار من ال�شقيع 
مم، ومع ذلك   500 - 400 اأمطارها ال�شنوية  ُيعّد النبات مقاومًا للجفاف ن�شبيًا، تنجح زراعته يف مناطق  اخلريفي. 
يف�ّشل ريه باعتدال يف الأقاليم اجلافة، تن�شج ثمار الرّمان وتكت�شب جودة عالية يف ال�شيف احلار واخلريف الدافئ 

اجلاف. ُتّعد الرتب الطينية والطينية الرملية العميقة جيدة ال�رشف اأكرث منا�شبًة له. يتحمل امللوحة حلٍدما.
ال�صتزراع والإنتاجية:

مُيكن اإكثار النبات بالبذور اأوبالعقل اأوبالف�شائل اأو بالرتقيد، وُيّعد الإكثار بالعقل اأكرثها �شيوعًا. حُت�رّش العقل يف 
بداية ال�شتاء بطول 20 - 25 �شم وقطر 0.5 �شم من فروٍع بعمر �شنة اأو �شنتني من اأ�شجار �شليمة وغزيرة الإنتاج 
وحُتفظ يف رمل مرّطب حلني الزراعة. تتم الزراعة يف امل�شتل يف نهاية ال�شتاء على خطوط تبعد عن بع�شها 60 �شم 
وامل�شافة بني العقل 25 �شم، ويراعى اأن تكون العقل مائلًة، واأن يبقى ظاهرًا منها برعم واحد فوق �شطح الرتبة، 
ُتقدم عمليات اخلدمة يف  اأو �شنتني.  الدائمة بعد �شنة  اإىل الأر�ض  ُتنقل  اأن  اإىل  وُتقّدم لها عمليات اخلدمة الالزمة، 

الأر�ض الدائمة من �شقاية )يف بداية حياتها خا�شًة باملناطق اجلافة( وت�شميد وتقليم ومكافحة.
الثمار  الثمار. حتتاج  وتعطي  تعقد  والثانية  تعقد  ول  ت�شقط  الأوىل  دفعتني،  على  الربيع  اأواخ��ر  يف  النبات  ُيزهر 
اإىل فرتة 4 - 5 اأ�شهر لكتمال منوها ون�شجها بدءًا من الإزهار ويكون ذلك اعتبارًا من بداية اخلريف وعلى عدة 
دفعات. تبداأ ال�شجريات الناجتة عن العقل بحمل الثمار يف ال�شنة الثالثة، وتعطي حم�شوًل عاديًا بعمر 7 - 8 �شنوات، 

وي�شتمر اإنتاجها 25 - 30 �شنة.
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Adonis vernalis L.

Ranunculaceae الف�صيلة:احلوذانية
الأ�صماء املتداولة: اأدوني�ض ربيعي، ناب اجلمل، عني اجلمل، نقطة الدم. 

Eng. False hellebore، Fr. Adonis de printemps :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب معمر بو�شاطة جذمور طوله 5 - 35 �شم. الأوراق القاعدية �شبه حر�شفية، طولها نحو 1 �شم، لطئة. الأوراق 
اإىل ف�شو�ض خطية.  - 3 مرات   2 الغمد، مق�شمة بعمق من  ُي�شكل ما ي�شبه  ال�شاقية  ذات معالق قاعدته عري�شة، 
الأزهار مفردة وانتهائية التو�شع غالبًا، قطرها 4 - 8 �شم. الكاأ�ض 5 �شبالت ملت�شقة بالبتالت، بي�شوية اإهليلجية اإىل 
بي�شوية مقلوبة، حافتها موبرة. التويج 10 - 20 بتلة، منب�شطة، �شفراء، حتمل يف قاعدتها بقعة بي�شاء، م�شّطحة، 
طولها 25 - 35 مم، وهو يقارب 1.5 طول ال�شبالت. املذكر كثري الأ�شدية، اأق�رش من البتالت، لون املاآبر اأ�شفر. املاأنث 
موؤلف من عدد كبري من الكرابل احلرة التي تتو�ّشع على كر�شي خمروطي. الروؤي�شات الثمرية املوؤّلفة من عدد كبري 
من الأكينات كروية اإىل بي�شوية، اأبعادها 15 - 20×12 - 15 مم. الأكينة زغبة، طولها 3.5 - 5.5 مم، حمدبة، املنقار 

ق�شري، منحٍن ب�شّدة . 
الإزهار  من ني�شان/اإبريل  اإىل اأيار/مايو.

من اأنواعه الأخرى القريبة يف الرتكيب الكيميائي واخلوا�ض الطبية نذكر: الأدوني�ض ال�شيفي A. aestivals، الأدوني�ض 
  .A. dentate الأدوني�ض امل�شنن ،A. autumnal اخلريفي

يتّميز الأدوني�ض الربيعي بزهره الأ�شفر، والأدوني�ض ال�شيفي بزهره الأحمر وكذلك الأدوني�ض اخلريفي وكالهما 
اأقل فّعالية من الأدوني�ض الربيعي.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: بلدان حو�ض البحر املتو�شط .
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التاريخ والرتاث:
وهو  اليونانية،  من  معّربة  اأدوني�ض  ت�شمية 
ا���ش��م ���ش��اب ف��ائ��ق اجل��م��ال واب���ن القي�رش 
القرب�شي Kinir. وتبعًا لالأ�شطورة اليونانية 
قامت الّربة ع�شتار بتحويل اأدوني�ض ال�شاّب 
زهرة  اإىل  اجل��م��ال،  اخل����ارق  الأ���ش��ط��وري 
لتخل�شه  بري  خنزير  قتله  اأن  بعد  ال�شّقار 
اآلهة  اأن  الأ���ش��ط��ورة  وت��روي  اجلحيم.  من 
احلب واجلمال حزنت على اأدوني�ض ودفنته 
ُتنبت قطرات  ب��اأن  يف جبال قرب�ض واأم��رت 

دمه نباتًا جمياًل.
اجلزء امل�صتعمل: 

النبتة على  اأن حتافظ  النبات املزهر )يجب 
حّتول  واإذا  الأ�شا�شية،  اللونية  مكوناتها 
تخّرب  اإىل  ي�شري  ف��ه��ذا  ال��ب��ن��ي  اإىل  ال��ل��ون 

مكوناتها الفّعالة(.
املكونات الكيميائية : 

 ،adonitoxin اأدونيتوك�شني  منها:    cardenolids للقلب   من�شطة  ا�شرتوئيدية  جليكوزيدات  على  يحتوي  �شامٌّ   نباٌت 
. strophanthoside ال�شرتوفانتوزيد ،cymarin ال�شيمارين

 .luteolin ولوتيولني  vitexin وفيتيك�شني ،adonivernith فالفونوئيدات منها: الأدونيفرينيث
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

والأوردة  للقلب  مقّوية  بفّعالية  العقار  يتّمتع 
ن�شاط   انخفا�ض  ح��الت  يف  ُي�شتعمل  الدموية. 
ع�شبية.  اأعرا�ض  مع  املرتافق  اخلفيف  القلب 
 ،arrhythmia ويف حالت ا�شطرابات نظم القلب

. nervous heart وم�شاكل القلب الع�شبية
الزعرور  خ�شائ�ض  ت��اأث��ريه  يف  العقار  ُي��ق��ارب 
 Digitalis  sp. والقمعي���������ة   Crataegus  sp.

الديجوك�شني املوجود يف نبات  )ت�شابه فعالية 
الراحة  ف��رتات  يف  عمومًا  ُي�شتعمل  القمعية(، 
بكونه  عنه  ويتمّيز  بالديجوك�شني،  العالج  من 
اجل�شم.  يف  تراكمه  لعدم  ن��ظ��رًا  ت��اأث��ريًا  اأب��ط��اأ 
ولعالج  ب��ويل،  كمدّر  �شعبيًا،  العقار  ُي�شتعمل 
التهاب الكلى املزمن، ويّحد من ت�شكل احل�شى 
الت�شنجات الع�شلية  فيها ويف  املثانة، ولعالج 
وعالج احلمى وا�شطرابات الدورة ال�شهرية. 
 A. autumnals ا�شُتخرج من الأدوني�ض اخلريفي
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مادة كيميائية تدعى هيالورونات ال�شوديوم، ُت�شاعد على التئام اجلروح، وت�ّشهل تركيب العد�شات الال�شقة وتزيد 
مرونة الأطراف واملفا�شل امل�شابة بالروماتزم مما قد يوؤدي اإىل تخفيف اآلم الروماتزم والق�شاء عليها متامًا.

الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :
ُيعد النبات �شامًا، ُيف�ّشل ا�شتعماله حتت املراقبة الطبية الدقيقة. كما مُينع ا�شتخدامه اأثناء تناول مقويات القلب 
الديجيتالوئيدية digitalis glycoside، لُيعطى يف حالت نق�ض البوتا�شيوم الدموي. مُينع ا�شتعماله مع مدّرات البول 
اأوامل�شهالت مثل كينيدين اأنرثاكينون. ُيالحظ عند جتاوز اجلرعة املحددة اأعرا�ض ت�ّشمم ت�شبه تلك التي حتدث مع 

الديجيتالوئيدات.
البيئة:

تنت�رش اأنواع اجلن�ض برّيًا يف احلقول وال�شهوب واملراعي  وعلى املنحدرات امل�شم�شة ل�شيما الكل�شية وعلى اأطراف 
الغابات ال�شنوبرية. ح�ّشا�شة للربد ذلك اأن انخفا�ض احلرارة عن 10 م مينع اإنبات البذور وظهور البادرات فوق 
من  وُيقلل  النمو  ُيعيق  احل��رارة  وارتفاع  النمو اخل�رشي،  اأثناء  معتدلة  اإىل حرارة  اأنواعه  الرتبة. حتتاج  �شطح 
الرطبة واخلفيفة جيدة ال�رشف،  الأرا�شي ول�شيما  اأنواع اجلن�ض يف معظم  الفعالة. جتود زراعة  املادة  حمتوى 
للحمو�شة  ح�ّشا�شة  لأنها  واملعتدلة  امللوحة  قليلة  الأرا�شي  يف  زراعتها  ُي�شتح�شن  كما  اجلب�شية،  الرتب  وتتحمل 

الأر�شية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُتكاثر اأنواع اجلن�ض بالبذور احلديثة مكتملة الن�شج التي ل تزيد فرتة تخزينها عن 3 �شنوات. ُتزرع البذور يف اأوائل 
اأف�شل من املتاأخرة  اأن الزراعة املبكرة  الباردة، ويف اخلريف يف املناطق معتدلة احلرارة. علمًا  الربيع يف املناطق 
كونها تزيد املحتوى من املادة الفعالة. تتم الزراعة نرثًا يف الأرا�شي اخلفيفة اأما يف الأرا�شي الثقيلة فتتم الزراعة 
�شمن حفر على خطوط مبعدل 65 �شم بني اخلطني و 25 �شم بني احلفر على اخلط الواحد مع مراعاة و�شع 2 - 3 
بذور يف كل حفرة. ُتروى الرتبة بعد الزراعة مع المتناع عن الري خالل فرتة الإزهار كي ل ت�شقط الأزهار اأو تذبل. 
ي�شتجيب النبات للت�شميد الكيماوي. ُيجمع الق�شم الهوائي من النبات يف بداية الإزهار. ُيراعى اأن ُتقطع النباتات 
على ارتفاع 5 �شم من فوق �شطح الرتبة واأن يكون احل�ض وقت الظهرية. ُيعطي الهكتار من الأدوني�ض امل�شنن 2 - 3 

طن من الع�شب اجلاف يف حني ترتاوح اإنتاجية الدوني�ض الربيعي من الأزهار بني 33 - 71 كغ/ ه� مادة جافة.
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Nigella arvensis L.

 .Ranunculaceae الف�صيلة: احلوذانية
الأ�صماء املتداولة: حبة الربكة الربية )احلقلية(.

Eng. Love-in-a-mist ، Fr. Nigelle des champs :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
 50  -  10 ي��رتاوح طوله بني  ع�شب ح��ويل، منت�شب غالبًا، 
�شم. ال�شاق ب�شيطة اأو ُمتفرعة زاوية اأو مثلمة، خ�رشاء 
ب�شيطة،  الأوراق  خ�شنة.  اأو  مل�شاء  مزرقة،  خ�رشاء  اأو 
خطية  ف�شو�ض  اإىل  ومق�شمة  معالقية  ال�شفلية  متناوبة، 
وحيدة  اأو  الف�شو�ض  ثالثية  لطئة  والعلوية  رحمية،  اأو 
الف�ض، حافتها مل�شاء اأو خ�شنة. الأزهار خنثوية، كبرية 
ال�شمراخ،  طويلة  �شم،   2.5  -  1 قطرها  ن�شبيًا  احلجم  يف 
تتو�شع مفردًة يف نهايات الأفرع. ال�شبالت خم�ض حرة، 
بتلية، وردية، بي�شاء اأو مزرّقة اللون، دائمة، طولها 5 - 10 
مم، بي�شوية ال�شكل، �شبه قلبية القاعدة، موؤنفة اأو حادة 

القمة، جرداء. البتالت خم�ض، تتاألف من ن�شٍل وظفٍر ق�شري، يتاألف الن�شل من �شفتني، ال�شفلى منهما موبرة غالبًا 
وعليها اأ�رشطة غامقة اللون، وتنتهي على �شكل ف�شني خطيني طويلني، وال�شفة العليا لها حجم يعادل ن�شف حجم 
ال�شفلى، وهي خطية عري�شة عند القاعدة. الأ�شدية عديدة، تكون املاآبر منت�شبة يف البداية، ثم تنحني لالأ�شفل، قمتها 
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اأ�شلية اأو م�شتدقة اأو مقطوطة. املبي�ض موؤلف من 3 - 
5  كرابل، تلتحم مع بع�شها يف الثلث ال�شفلي، ويحمل 
�شطحها اخللفي ثالثة اأ�شالع بارزة طولنية. الثمرة 
درنية،  اأو  مل�شاء  ال�شكل،  مقلوبة  خمروطية  عليبة، 
جزئي،  ب�شكل   )5  -  3( كرابل  عدة  التحام  من  موؤلفة 
وينتهي كل جزء )كربلة( مبنقار طويل. البذور زاوية، 

حبيبية - خ�شنة.
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل متوز/يوليو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
حو�ض املتو�شط واآ�شيا ال�شغرى.

التاريخ والرتاث:
يذكر اأن ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة الالتينية niger وتعني اأ�شود بال�شارة اىل لون البذور، اأما ال�شم الوا�شف 

للنوع  arvensis يعني حقلي.
ا�شتعملها قدماء امل�رشيني كعالج لل�شعال وال�شدر وورد ذكرها يف بردياتهم. ذكرها الأنطاكي وابن البيطار واأبو 
القا�شم الغ�شاين، وُيروى عن النبي )�شلى اهلّل عليه و�شّلم( اأن احلّبة ال�شوداء �شفاٌء من كل داء ما عدا ال�شام اأي 

املوت. 
اجلزء امل�صتعمل: البذور.

املكونات الكيميائية:
زيت ثابت 17 - 40 %، يتكون ب�شكل رئي�ض من اأحما�ض دهنية غري م�شبعة )حم�ض الزيت  Oleic acid  15 - 36 %، وحم�ض 

 . )% 70 - 30 Linoleic a. الكتان الزيتي
 ،%25  carvacrol methyle ether  ،%  27  α-b- pinene اأ�شا�شًا من مركبات وحيدة الرتبني %، يتكون   0،4 زيت طّيار 

 .kaempferol الكامفريول ، quercetin 13 %. فالفونوئيدات جليكوزيدية منها: الكوير�شيتني n-undecane

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية والغذائية: 
يتمّتع الزيت الطّيار بتاأثري م�شاد بكترييا وفطور. 

ُت�شتعمل البذور �شعبيًا،  خلوا�شها املقوية واملدّرة واملنّقية والطاردة للغازات، وُيعزى اإليها خوا�ض مدّرة للحليب 
والطمث. ُت�شتعمل عجينة البذور يف عالج ل�شعات العقارب.

ا�صتعمالت اأخرى : 
البذور  ا�شُتعملت  بكميات كبرية.  ا�شتعمالها  ل�شّميتها عند  التوابل نظرًا  قليلة كنوع من  بكميات  البذور  ُت�شتعمل 
النيئة قدميًا كبديل للفلفل )ت�ّشبب العطا�ض(، ُت�شتعمل البذور املطبوخة لإعطاء النكهة للمعّجنات كافًة. يقبل النحل 

على الأزهار يف مو�شم تفتحها. 
البيئة: 

ينت�رش النبات يف احلقول املهملة اأو املزروعة باحلبوب.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ينمو النبات بريًا ويتكاثر بالبذور.
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Nigella sativa L.
N. cretica Mill.

 Ranunculaceae الف�صيلة: احلوذانية
الأ�صماء املتداولة: احلبة ال�شوداء، حبة الربكة املزروعة، حبة الربكة ال�شائعة، الكمون الأ�شود.

Eng. Black cumin ، Fr. Nigelle :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل منت�شب، اأجرد اأو زغب قلياًل، طوله 20 
- 60 �شم. ال�شاق منت�شبة، م�شلعة - زاوّية. الأوراق 

متناوبة، مق�شمة ب�شدة اإىل ف�شو�ض خيطية م�شطحة. 
الأزهار خنثوية، مفردة يف نهايات الأفرع، �شعاعية 
بي�شوية،  ال�شبالت،  م��زرق��ة.   - بي�شاء  التناظر، 
عادًة،   8 البتالت  ون�شل.  ظفر  من  تتاألف  بتلية، 
منب�شطة. الأ�شدية عديدة، تكون يف البداية منت�شبة، 
ثم تنحني للداخل، املاآبر تكاد تكون موؤنفة. الكرابل 
5 - 6 متال�شقة، وُت�شّكل عليبة �شبه كروية، يغطي 

�شطحها حوي�شالت مبي�شة اللون، وتنتهي براأ�ض 
طوله م�شاٍو لطول الكربلة. 
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اجلرابية  الثمريات  من  عدد  من  موؤلفة  الثمرة 
منها  كل  ت�شّم  الكرابل(،  لعدد  م�شاٍو  )عددها 
يبلغ طولها  التي  ال�����ش��وداء،  ال��ب��ذور  من  ع��ددًا 

نحو 3 مم، وتكون زاوّية. 
الإزه����ار م��ن ن��ي�����ش��ان/اإب��ري��ل اإىل ح��زي��ران/

يونيو.
يوجد اأنوع اأخرى معروفة من حبة الربكة منها: 
حبة الربكة الدم�شقية .N. damascene L  بذورها 
 ،)damascenine( قلويد  على  لحتوائها  �شاّمة 

.N. orientalis  وحبة الربكة ال�رشقية
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

حو�ض املتو�شط واآ�شيا ال�شغرى، ومنه انت�رشت 
اإفريقيا  يف  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  زراع��ت��ه��ا 
وال��ع��راق وم�رش  �شورية  يف  ُت���زرع  واأم��ري��ك��ا. 

بكميات جتارية .
التاريخ والرتاث: ا�شم اجلن�ض للنبات ورد ذكره يف النوع ال�شابق. اأما ال�شم الوا�شف للنوع sativa يعني مزروع. 

اجلزء امل�صتعمل: 
البذور النا�شجة، والزيت الطّيار املُ�شتخرج من البذور.

املكونات الكيميائية: 
زيت ثابت 35 - 40 %، ي�شم العديد من الأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة )حم�ض الزيت oleic acid 20- 24%، وحم�ض 

الكتان الزيتي.linoleic a 50 %، حم�ض الكتان الزيتيني .linolenic a 7%( وبع�ض الأحما�ض الدهنية املُ�شبعة.
زيت طّيار 0،5 - 1،5 % اأهم مكوناته الثيموكينون  thymoquinone )املادة الفّعالة يف حبة  الربكة(، وكمية  قليلة من ثنائي 
هيدروثاميوكينون، والنيجيلون nigellone )اأحد م�شادات الأك�شدة الطبيعية(، وبارا�شاميني Para cymene، والفا بينني 

 .carvoneوكارفون ،carvacrol وكارفاكرول ،citronellol و�شيرتونيللول ،limonene وليمونني ، a-pinen

جليكوزيد �شابوين امليالنتني melanthine، وحم�ض الأرجينني )حم�ض �رشوري لنمو الأطفال(، اإىل جانب ن�شبة قليلة 
من ال�شتريولت، وفيتامينات مثل فيتامني ه�، وكاروتني )ثبت مفعولها يف عالج اخلاليا ال�رشطانية(، وبروتينات 

21 %، ومعادن كالف�شفور واحلديد والكال�شيوم، اإ�شافًة اإىل هرمونات واأنزميات ها�شمة م�شادة للحمو�شة.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
تتمّتع حبة الربكة وزيتها الطّيار بخوا�ض حمّفزة جلهاز املناعة، فهي تزيد من عدد اخلاليا  اللمفاوية )T( واخلاليا 

القاتلة الطبيعية، كما تتمتع بخوا�ض م�شاد فريو�شي وبكتريي )بكترييا اجلهاز التنف�شي واله�شمي والبويل(.
املركبات  من  والكلى  والكبد  القولون  ي�شهم يف حماية  لالأك�شدة مما  امل�شادة  الطّيار  الزيت  البحوث خوا�ض  بّينت 

امل�رشطنة ومن بع�ض اأنواع الت�شمم الكبدي. كما ُوجد اأنه يثّبط منو خاليا �رشطان الثدي. 
ُت�شري البحوث اإىل اأهمية النيجلون يف حماية اجل�شم من �شّمية املركبات املوؤذية التي قد يتعر�ض لها.

ُيخّف�ض زيت حبة الربكة من مّعدل تاأك�شد الدهون، ويرفع م�شتوى الكول�شتريول املفيد. من املعروف اأن ارتفاع مركب 
الهومو�شي�شتني يف الدم يزيد من فر�ض حدوث اأمرا�ض �رشايني القلب والدماغ والأطراف، كما بينت البحوث اأّن زيت 
حبة الربكة )ثيموكينون( يقي القلب وال�رشايني من التاأثريات ال�شارة لرتفاع الهومو�شي�شتني homosystein وما 

يرافقه من تاأثريات �شاّرة مثل ارتفاع ده�ون الدم الثالثية والكول�شتريول وت�ّشلب ال�رشايني وارتفاع �شغط الدم. 
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بينت الدرا�شات التي اأجريت على فئران التجربة اأن الثيموكينون اأدى اإىل تثبيط طرح الربوتني والألبومني يف البول، 
واأن ن�شاطه امل�شاد لالأك�شدة يثّبط التاأثريات ال�شلبية التي قد ُت�شيب الكلى، مما يو�شح احتمال تاأثري الثيموكينون 
يف الوقاية من العتالل الكلوي. كما بينت البحوث تاأثري زيت حبة الربكة اأو الثيموكينون الوا�شح يف وقاية غ�شاء 

املعدة من التاأثريات املخّر�شة التي ي�ّشببها الكحول وغريه من الأذيات ال�شارة للمعدة.
ُت�شتعمل حبة الربكة يف الوقاية والعالج من اأمرا�ض احل�شا�شية كالربو، فقد بّينت الدرا�شات فّعالية زيت حبة الربكة 
يف عالج الأمرا�ض التح�ش�شية مثل ال�شعال والربو، واأكدت الدرا�شة تاأثري مركب الثيموكينون املرخي للع�شالت 
واملو�ّشع للرغامى والق�شبات.بينت الدرا�شات خوا�ض زيت احلبة ال�شوداء اخلاف�شة لل�شكر عند فئران التجربة، 
كما بينت زيادة م�شتوى الأن�شولني يف الدم ) تن�شيط البنكريا�ض(، مما يوحي باأن احلبة ال�شوداء ت�شاعد يف عالج 

مر�ض ال�شكر.
اأظهرت البحوث تاأثري حبة الربكة امل�ّشكن للتهاب املفا�شل واآلم الروماتيزم. 

تتمتع الأحما�ض الدهنية يف الزيت الد�شم بتاأثريات اإيجابية على �شحة اجللد وال�شعر والأغ�شية املخاطية، وعملية 
�شبط م�شتوى الدم واإنتاج الهرمونات باجل�شم وغريها من الوظائف احليوية املهمة. 

ُي�شتعمل مغلي البذور اأو الزيت الطّيار �شعبيًا، كمقوٍّ عام، ومطهر، وم�شكن، يفيد يف طرد الغازات  وحت�شني اله�شم 
وتخفيف ت�شنج املعدة واحلمو�شة، كما ُي�شتعمل يف طرد البلغم وعالج الأزمات ال�شدرية الناجتة عن الربد، ومدرًا 
للبول، ولعالج التهاب الكلى والكبد واملرارة . وُي�شتعمل الزيت الطيار مو�شعيًا يف عالج حب ال�شباب، والأمرا�ض 

اجللدية مثل احلكة، والثاآليل والدمامل، والبهاق والرب�ض .
ال�صتعمالت الغذائية :  

ُت�شتعمل البذور كفاحت �شهية ومنّكه لالأطعمة، وكثريًا ماُت�شاف اإىل اخلبز والأجبان واملخلالت لإك�شابها الرائحة 
والطعم املميزين.  

البيئة:
جتود زراعة احلبة ال�شوداء  يف املناطق املعتدلة وبع�ض املناطق احلارة منخف�شة الرطوبة اجلوية. يوؤدي ارتفاع 
الرطوبة اجلوية واحلرارة اإىل زيادة الإ�شابة بالأمرا�ض واحل�رشات وبالتايل انخفا�ض الإنتاج. ميكن زراعتها يف 

معظم الرتب ل�شيما اخلفيفة منها، ل تتحمل الأرا�شي امللحية اأو احلام�شية. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

تتكاثر بالبذور. وتزرع كمح�شول �شتوي يف اأواخر اخلريف، وتتم الزراعة نرثًا يف اأحوا�ض 5X5 م اأو تق�ّشم الأر�ض 
اإىل خطوط متباعدة مبقدار 50 - 60 �شم، حيث تو�شع البذور يف حفر مبعّدل 25 - 30 �شم بني احلفرتني و2 - 3 بذور 
كغ من البذور النا�شجة بعمر   12 - 10 ل�  1 �شم ثم ُتروى الأر�ض مبا�رشًة. يحتاج الهكتار  يف كل حفرة على عمق 
�شنة اأو غري خمزنة لأكرث من 3 �شنوات. جتري عملية اخلّف عند و�شول البادرات اإىل ارتفاع 8 - 10�شم، حيث يرتك 
اأقوى النباتات يف احلفرة. يحتاج اإىل الري بكميات معتدلة مع مراعاة اإيقاف الري اأثناء الن�شج. ت�شتجيب للت�شميد 
بالعنا�رش الأ�شا�شية وبع�ض العنا�رش النادرة )الزنك واحلديد(. جُتمع الثمار عندما ُت�شبح معظم اأوراق اجلزء 
القاعدي �شفراء بنية والثمار تاّمة الن�شج ولونها بني فاحت. يتّم اجلمع بق�ض النبات عند �شطح الأر�ض �شباحًا ثم 

جُتّفف وُتدر�ض وتغربل وُتخزن بعيدًا عن ال�شوء.
ُيعطي الهكتار نحو 1.1 - 1.8 طن من البذور اجلافة.

Ranunculus ficaria L.

Ranunculaceae الف�صيلة: احلوذانية
الأ�صماء املتداولة: الفيكاريا، حوذان، ع�شبة البوا�شري.

Eng. Lesser celandine ، Fr. Ficaire fausse-renoncule :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
 20 -  10 اأج��رد، طوله  ع�شب معمر، 
�شم. اجلذور ثنائية ال�شكل، بع�شها 
ال�شكل،  ول��ي��ف��ي  وط���وي���ل  ن��ح��ي��ل 
وبع�شها الآخر طويل ولكنه حلمي 
الأوراق  ع�شبية.  ال�شوق  ودرين. 
ج���دًا،  ط��وي��ل  معالقها  ���ش��م،   6  -  3

اإىل  تامة  قلبية،   - بي�شوية  �شاعدة، 
جيبية ولكن ب�شكل طفيف، جرداء، 
وغ�شائية.  عري�شة  امل��ع��الق  ق��اع��دة 

حامل الأزهار 5 - 15 �شم. 
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Ranunculus ficaria L.

Ranunculaceae الف�صيلة: احلوذانية
الأ�صماء املتداولة: الفيكاريا، حوذان، ع�شبة البوا�شري.

Eng. Lesser celandine ، Fr. Ficaire fausse-renoncule :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
 20 -  10 اأج��رد، طوله  ع�شب معمر، 
�شم. اجلذور ثنائية ال�شكل، بع�شها 
ال�شكل،  ول��ي��ف��ي  وط���وي���ل  ن��ح��ي��ل 
وبع�شها الآخر طويل ولكنه حلمي 
الأوراق  ع�شبية.  ال�شوق  ودرين. 
ج���دًا،  ط��وي��ل  معالقها  ���ش��م،   6  -  3

اإىل  تامة  قلبية،   - بي�شوية  �شاعدة، 
جيبية ولكن ب�شكل طفيف، جرداء، 
وغ�شائية.  عري�شة  امل��ع��الق  ق��اع��دة 

حامل الأزهار 5 - 15 �شم. 
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الأزهار �شفراء ذهبية، عر�شها 2 - 4  �شم. ال�شبالت ثالث  بي�شوية، مقعرة، �شفراء مبي�شة. البتالت 8 - 12 م�شتطيلة، 
حتمل حرا�شف رحيقية يف القاعدة. الأ�شدية عديدة. الروؤي�ض الثمري كروي، قطره نحو 5 مم، الأكينات كروية، قطرها 

2 - 2.5 مم، موبرة، تنتهي مبنقار ق�شري جدًا. 

الإزهار من كانون الثاين/يناير اإىل ني�شان/اإبريل.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: متو�شطي واأوروبي �شيبريي.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي لهذه النباتات، من rana اأي �شفدع و ranunculus تعني �شفدع �شغري، 
 Celandine لأن عددًا من اأنواع هذا اجلن�ض ينمو يف الأماكن الرطبة املبللة التي ترتادها ال�شفادع. ال�شم النكليزي
من الكلمة الالتينية chelidonia، وتعني �شنونو اإ�شارًة اإىل اإزهار هذا النبات مع قدوم ال�شنونو يف الربيع وذبوله عند 

مغادرة ال�شنونو. 
اجلزء امل�صتعمل: النبات الع�شبي الطازج.

املكونات الكيميائية: 
.protoanemonin والربوتواأنيمونني anemonin لكتونات منها الأنيمونني

 .ficarine منها: �شابونني الفيكارين triterpenoid saponin شابونينات ثالثية تريبني�
  .) C فيتامني ( ascorbic acid  وتانينات، وحم�ض الأ�شكوربيك ،chellidonin قلويد ال�شيليدونني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
يتمّتع العقار بتاأثري قاب�ض ومّلني، م�شاد للبكترييا والفطور. ُي�شتعمل �شعبيًا لعالج البوا�شري والنزوف الداخلية. 

امل�صتح�صرات ال�صيدلنية: النبات الع�شبي، وخال�شة �شائلة، ومرهم.
حماذير ال�صتعمال: 

خمّر�ض لالأغ�شية املخاطية واجللد، ي�شّبب حت�ش�شًا جلديًا. ل ُين�شح با�شتعماله داخليًا ول ُي�شتعمل يف حال احلمل 
والإر�شاع.

البيئة: 
ينمو جيدًا يف الغابات واأطرافها، يف�ّشل الرتب اللومّية الرطبة املتعادلة اإىل القلوية. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
ل ُينتج النبات كثريًا من البذور، لكّنه يعطي درنات على طول ال�شاق، مُيكن لكل منها اأن تنمو لت�شبح نباتًا جديدًا. 
ُيعّد ع�شبًا �شارًا يف بع�ض مناطق اأوروبا واأمريكا. وعندما ينمو يف الظل، يزيد من ت�شكل الدرنات على قاعدة ال�شاق. 

قّلما تتفّتح الأزهار يف اجلو الغائم، يثّبط منو بع�ض النباتات املحيطة به، وُي�شكل م�شتعمرات نقية منه.
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Zizyphus jujuba Mill.
Z. vulgaris Lam. , Z. sativa Gaertn., Rhamnus  ziziphus L.

.Rhamnaceae )الف�صيلة: النبقية )ال�شدرية
الأ�صماء املتداولة: العّناب.

Eng. Jujube، Fr. Jujubier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبات اأو اأ�شجار طولها 5 - 6 م، الأفرع عديدة، متعرجة، زاوّية. الأ�شواك غائبة اأو توجد على الأفرع الثانوية. الأوراق 
ب�شيطة متناوبة، تتو�شع يف �شبه �شفني، جلدية القوام، بي�شوية - م�شتطيلة اإىل اإهليلجية، م�شننة احلاّفة جرداء، حتمل 3 
اأع�شاب، طولها  2 - 3  �شم. الأزهار خنثوية، جتتمع يف جمموعات �شغرية، ت�شّم 3 - 5  اأزهار، طولها 3 - 4  مم، ال�شمراخ 
البتالت خم�ض، بي�شوية مقلوبة، مقطوطة.  ال�شبالت خم�ض، ج��رداء.  الكاأ�ض �شفراء خم�رّشة.  الكاأ�ض،  اأطول من 
الأ�شدية خم�ض. املبي�ض ينغم�ض قلياًل يف القر�ض، لكنه علوي. الثمرة نووية، توؤكل طعمها حلو لعابي، بي�شوية اإىل �شبه 

كروية، بنية - حمراء، طولها ي�شل اإىل نحو 3 �شم. البذور م�شغوطة قلياًل، بي�شوية اإىل �شبه كروية مل�شاء. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
موطنه ال�شني وُيزرع فيها منذ اأربعة اآلف �شنة، كما ُيزرع يف جنوب غربي اآ�شيا يف العديد من دول �رشق املتو�شط 

من اأجل ثماره حلوة الطعم.
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التاريخ والرتاث:
ا�شم اجلن�ض Ziziphus من اليونانية ziziphon وهي من اأ�شل فار�شي zizafun وهي ت�شمية �شعبّية لأي ثمرة ماأكولة، 
وهذا النوع هو العّناب املزروع لثماره. اأما ال�شم الوا�شف للنوع jujuba يعتقد اأنه من ت�شمية عامية للنبات يف مواطنه 
الأ�شلية. ُعرف النبات لفوائده الغذائية والطبية واجلمالية، وُي�شتخدم يف الطب ال�شيني منذ اأكرث من 2500 �شنة. 
عرفته ال�شعوب القدمية، وقيل اإن اجلنود الرومان الذين كانوا يف القد�ض اأيام ال�شيدامل�شيح �شنعوا تاجًا من �شوك 
العناب، و�شعوه على راأ�شه، وكانوا يحيطون مع�شكراتهم به ملنع النا�ض من القرتاب منهم اجتنابًا ل�شوكه، عرف 
العرب العناب قبل الإ�شالم، وورد ذكره يف �شعرهم اجلاهلي، حتدث الأطباء العرب القدامى عن العنّاب وفوائده، 

ذكره الأنطاكي وابن �شينا يف كتاب "القانون". اأُدخل اإىل اأمريكا منذ 1837 عن طريق اأوروبا. 
اجلزء امل�صتعمل: الثمار، والقلف.

املكونات الكيميائية :
الكال�شيوم  اأ،ب2، ج ومعادن مثل  الثمار على �شابونينات وفالفونوئيدات و�شكريات وهالم وفيتامينات  حتتوي 

والفو�شفور واحلديد. 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ُت�شتخدم ع�شارة الثمار خلوا�شها املق�ّشعة واملفيدة يف عالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي، ويف حت�شني مقاومة اجلهاز 
املناعي وتقوية الع�شالت وزيادة حّتمل اجلهد. ُيو�شف العّناب كمقٍو للكبد .

ُي�شتعمل مطبوخ الثمار �شعبيًا، كمدّر بويل، وم�شهل، ومعّدل حلمو�شة الدم، ولعالج اآلم الكلى واملثانة. وُي�شتعمل 
مغلي القلف لعالج الإم�شاك وال�شطرابات البولية.

حماذير ال�صتعمال: ل توجد اأية اأ�رشار جانبية للعّناب حتى للحوامل والأطفال.
البيئة: 

تتحمل �شجرة العنّاب احلرارة املرتفعة كما تتحمل الربودة حتى - 20 درجة مئوية. يحتاج النبات اإىل �شيف طويل 
وم�شم�ض للنمو. ُيف�شل الرتب الرطبة العميقة ويتحمل القلوية واجلفاف. ُيزرع اأحيانًا لتثبيت الكثبان الرملية. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
ُيكاثر بالبذور اأوالعقل ال�شاقية اأوال�رشطانات. ُيثمر بعمر 3 - 4 �شنوات يف الظروف املنا�شبة. ُيف�شل زراعة البذور 

بعد جمعها مبا�رشًة، اأما البذور القدمية فتحتاج ملعاملة طويلة قد ت�شتغرق �شتة اأ�شهر.
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Crataegus azarolus L. var. aronia L.
C. aronia (L.) Bosc. ex DC., C.chrysoclada Gandoger

.Rosaceae الف�صيلة: الوردية
الأ�صماء املتداولة: الزعرور الآروين، الزعرور العاروين.

Eng. Hawthorn ، Fr. Aubépine :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرة اأو �شجرية، مت�شاقطة الأوراق، ميكن اأن ي�شل 
الأ�شواك، بطيئة  قليلة  اأطول(،  5 م )نادرًا  اإىل  طولها 
لل�شمرة.  �شارب  لونها  موبرة،  الفتية  الأفرع  النمو. 
بي�شوية  ما،  حد  اإىل  القوام  جلدية  متناوبة،  الأوراق 
مف�ش�شة  �شم،   7  -  3 طولها  القاعدة،  وتدية  مقلوبة، 
اإىل 3 - 5 ف�شو�ض م�شّننة احلافة، زغبة، لونها اأخ�رش 
الوجه  العلوي، ورمادي على  فاحت ولمع على الوجه 
 15  -  6 ت�شّم  عذقية،  النورة  ق�شري.  املعالق  ال�شفلي. 

زهرة. الأزهار بي�شاء موبرة، قطرها نحو 1.5 �شم، ال�شمراخ 2 - 10 مم. الكاأ�ض 5 �شبالت ملتحمة يف اأنبوب موبر، 
طوله 3 - 4 مم، ف�شو�شه منحنية، طولها نحو 2 مم. التويج 5 بتالت، حّرة، �شبه مدورة. املذكر عديد الأ�شدية. 
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املاأنث 2 - 3 كرابل، املبي�ض �شفلي، ينتهي ب� 2 - 3  اأقالم. الثمرة �شفراء، �شبه كروية، قطرها 1 - 2  �شم، تت�شمن 
2 - 3 نوّيات، موبرة عندما تكون فتية، تن�شج يف نهاية ال�شيف وبداية اخلريف. 

الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل ني�شان/اإبريل.
 ،C. monogyna القلم  الزعرور وحيد  اإفريقيا منها:  املتو�شط و�شمايل  اأخرى م�شابهة تنت�رش يف �رشق  اأنواع  هناك 

والزعرور ال�شينائي C. sinaica، ي�شابه النوعان يف مكوناتهما الكيميائية وا�شتعمالتهما، الزعرور الآروين.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

دول �رشقي حو�ض املتو�شط ، اإفريقيا، واملنطقة الإيرانية - التورانية.
التاريخ والرتاث:

Cratos ويعني القوي ن�شبة خل�شبة  Crataegus هو ال�شم اليوناين القدمي لل�شجرة، وهو من املقطع  ا�شم اجلن�ض 
اللفظ  من  ا�شتق  اأنه  ويذكر  ال�شائع  الزعرور  وهو  العربية  من   azarolus للنوع  الوا�شف  ال�شم  القا�شي.  املتني 

.azarolo الإيطايل
ُعرف النبات منذ القدم عند احل�شارات املختلفة، ا�شتخدمه ال�شينيون القدماء لعالج الأمرا�ض الوعائية القلبية، 
كما كان على من يتزوج يف اأثينا اأن يحمل غ�شنًا من الزعرور ليمنحه ال�شعادة ويحفظ هذا الزواج م�شتقباًل. ويف 
روما القدمية كان على الزوج اأن يحمل غ�شن زعرور ويهّزه لعرو�شه وهو يقودها لبيت الزوجية، وكان ُيّعلق على 
اأ�رّشة الأطفال ليحميهم من ال�شوء وخمتلف الأمرا�ض. ُيقال اإن الفر�شان ال�شليبني كانوا يحملون  لن�ش����ائهم عند 
مغادرتهم لالأر�ض املقد�شة غ�شنًا من الزعرور للحفاظ على الرباط الزوجي املقّد�ض خالل الغياب الطويل، وكرمز 
غابة  اإىل  املر�شى  اأطفالهن  يحملن  الفرن�شية   Bourgogne بورجون  مقاطعة  الآن يف  الأّمهات حتى  مازالت  للوفاء. 
زعرور مزهرة لعتقادهن اأن �شلواتهن لل�شفاء �شت�شعد ب�رشعة مع رائحة الأزهار. ذكره الأنطاكي وابن البيطار 

با�شم الكيلدار، وبنّي اأن ثماره ُتقب�ض البطن قب�شًا �شديدًا.
اجلزء امل�صتعمل: 

الأزهار اأو الأوراق مع الأزهار، والثمار )جتمع يف نهاية اخلريف(. 
املكونات الكيميائية: 

 orientine الأورينتني ،iso - vitexine ايزوفيتك�شني ،vitexine فالفونوئيدات حّرة اأو غليكوزيدات منها: الفيتيك�شني
.luteoline لوتيولني ،rutine روتني ،hyproside هيربوزيد ،quersetin كري�شيتني ،iso - orientine واليزواأورينتني

C. monogyna C. sinaica
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كاتيكني والب��ي  للكاتيكني  ثنائّية  بوليمريات   ،epi catechin كاتيكني  اب��ي   ،catechin كاتيكني  ف��الف��ان:  م�شتقات 
 .polymers of catechin and epi catechin 

 .anthocyanidins واأنتو�شيانيدينات crataegolic acid منها: حم�ض triterpene مركبات ثالثيات تريبني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:  

يتمّتع العقار بفّعالية م�شادة لالأك�شدة، م�شادة للفريو�شات، خاف�شة لل�شحوم، خاف�شة لل�شغط، يّحفز التقل�شات 
القلبية، وزيادة مقاومة  الوعائية  الوعائية املحيطية، ويوؤدي اىل زيادة الرتوية  املقاومة  يقّلل من  للقلب،  الع�شلية 
الع�شلة القلبية لتحمل نق�ض الأوك�شجني.حتى الآن ل تزال بع�ض ال�رشكات تقوم باإعداد ثمار الزعرور ب�شكل مّكمل 
غذائي لرتوية واإنعا�ض القلب ونظام الدوران. ُي�شتعمل ب�شكل عام ملعاجلة �شعف الع�شلة القلبية يف مراحله الأوىل 
والتي ل حتتاج اإىل ا�شتعمال عقار الديجيتالني، ويف حالت الإح�شا�ض بال�شغط وال�شعور بالإحباط يف حميط القلب 

وتباطوؤ الع�شلة القلبية وا�شطرابات نظم القلب. 
Burger )حالة من الإح�شار والتهاب الأوعية  ُي�شتعمل الزعرور �شعبيًا يف عالج ت�شّلب ال�رشايني، ومر�ض برجر 

الدموية(، وف�شل القلب، وارتفاع �شغط الدم وت�رّشع النب�ض.
الأ�صكال ال�صيدلنية : 

 ،Hathorne Berry ،Cradi plant يتوفر الزعرور على �شكل خال�شة، وحمافظ الثمار، واأوراق وثمار، ُتباع حتت اأ�شماء مثل
.Hawthorne Heart

التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال:
اإرهاق، وغثيان وتعّرق، قد ُت�ّشبب اجلرعات العالية انخفا�شًا ب�شغط الدم وعدم انتظام �رشبات القلب. 

والأدوية  الكحول  مع  الزعرور  م�شاركة  عدم  يجب  ح�رشًا،  الطبية  الرقابة  حتت  الربي  الزعرور  ا�شتعمال  يجب 
الأخرى املثّبطة  للجهاز الع�شبي مثل اأدوية الربد والتح�ش�ض وامل�شكنات واملهدئات وحالة املري�ض املتعايف من اإدمان 
القلبية مثل الالنوك�شني  بالغلوكوزيدات  القلبية املدعوة  الأدوية  الدم،  الأدوية اخلاف�شة  ل�شغط  املخدرات، ومع 

. Lanoxin

يجب جتّنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل واملر�شع، كما يجب عدم تناول الزعرور الربي يف حال الإ�شابة بالتح�ش�ض 
لعنا�رش اأخرى من الف�شيلة الوردية Rosaceae، يجب جتنب القيادة والأعمال اخلطرة الأخرى حتى يتم التاأكد من 
اإنتهاء تاأثري الدواء، يف حال مل تتوقف الأعرا�ض بعد ا�شتعمال الزعرور الربي ملدة 6 اأ�شابيع يجب اإخبار الطبيب 
ويجب البحث عن عالج طبي طارئ يف حال حدوث ق�شور تنف�شي اأو اأمل �شدري ميتد اإىل الذراع واأ�شفل احلنك وفوق 

البطن.
البيئة:

الزعرور نوٌع مرٌن بيئيًا، يتحمل احلرارة والربودة والبيئات القريبة من �شواطئ البحار. يحتاج لأ�شعة ال�شم�ض 
املبا�رشة )حمّب لل�شوء اإىل ظليل(، يقاوم الرياح. يعي�ض على اأنواع خمتلفة من الرتب رغم تف�شيله للرتب اخل�شبة 

جيدة ال�رشف الطميية ذات الأ�شا�ض الكل�شي، متحمل للقلوية واجلفاف. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

املت�شابكة وال�رشطانات  الأفرع  لإزالة  التقليم  يتحّمل  والتطعيم،  بالبذور  يتكاثر  يعّمر طوياًل،  النمو،  نبات بطيء 
اأثناء ال�شتاء، كما ت�شّمد الأ�شجار بال�شماد الع�شوي �شتاًء. ُي�شاب الزعرور بعدد من احل�رشات كاملّن  واحل�رشات 
الق�رشية، كما ُي�شاب مبر�ض اللفحة النارية  وتقاوم بالتقليم  واإزالة الأفرع امل�شابة على م�شافة 30 �شم من اجلزء 

ال�شليم وحترق مبا�رشًة، وُتر�ض بعدها الأ�شجار باملبيدات املنا�شبة.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد498                                            

Fragaria vesca L.
 

 .Rosaceae الف�صيلة: الوردية
الأ�صماء املتداولة: الفريز، الفراولة، �شليك، توت الأر�ض، احلرجى.

 Eng. Strawberry ، Fr. Fraisier :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

ي�شّكل  ج��ذام��ري،  بو�شاطة  معمر  ع�شٌب 
منت�شبة  ���ش��وق��ًا  ُتعطي  ط��وي��ل��ة،  اأراآدًا 
اأو  �شم. الأوراق قاعدية  طولها 20 - 30 
م�شننة  وري��ق��ات،   3 م��ن  موؤلفة  �شاقية، 
احلافة، املعالق طويل جدًا، ي�شبه ال�شاق 
نهايتها  الأذن�����ات رحم��ي��ة،  م��ظ��ه��ره.  يف 
خنثوية،  الأزه��ار  بنية.  حممّرة  موؤنفة، 
ت��ت��و���ش��ع يف نهاية  ب��ي�����ش��اء،  ���ش��غ��رية، 
خم�ض  الكاأ�ض  ثنائيًا.  تتفرع  �شماريخ 
التويج  موؤنفة.  زغبة،  مثلثية،  �شبالت، 
خم�ض بتالت، مدورة اأو بي�شوية. املذكر 
20 �شداة. املاأنث عدد كبري من الكرابل، 

تتو�شع  - 1.5 مم،   0.8 من  يبلغ طولها 
�شمن كر�شي الزهرة اللحمي والأحمر، 
تتحرر ب�شهولة بعد الإلقاح عندما ت�شبح 
ثمريات اأكينية. ُيوؤلف جمموع الأكينات 
يتباين  كاذبة  ثمرة  الزهرة  كر�شي  مع 

طولها من �شنف لآخر.
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل  متوز/

يوليو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

اأوروبا  جنوبي  اأح��راج  يف  برّيًا  ينت�رش 
و�شمايل اإفريقيا وال�رشق الأدنى، ُيزرع 
يف العديد من دول العامل زراعًة حمميًة 

اأو مك�شوفًة ح�شب ف�شل النمو.
التاريخ والرتاث:

ت�شمية اجلن�ض من الالتينية fraga، وتعني عبق اأو طيب اأو �شذى، وذلك ن�شبًة اإىل رائحة الثمرة اجلميلة. اأما ا�شم 
النوع الالتيني vesca فيعني نحيل وتذكر مراجع اأخرى اأنه من vescor، وتعني مغذي اأو ماأكول .

اجلزء امل�صتعمل: 
الأوراق، وال�شوق واجلذور. 



499 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

املكونات الكيميائية: 
حتتوي الأوراق وال�شوق على اأحما�ض ع�شوية منها: 

 ،Cinammic a. القرفة   ،Salicylic acid ال�شف�شاف  اأحما�ض 
 .chlorogenic a. واحلم�ض الكلوروجيني Caffeic a. القهوة

فالفونوئيدات منها: الكري�شيتني quercetin والكوير�شيرتين، 
 .)rutin 2.2 %، روتوزيد )روتني

 ellagic acid الإيالجيك  حم�ض  مثل   %  12  -  5 دباغية  مواد 
وبيدينكولجني  واأغ��رمي��ون��ني،  الجيتانني،  كاتي�شينات. 
)برو�شيانيدينات  م��ت��ك��اث��ف��ة  دب��اغ��ي��ة  م����واد  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 

.)procyanidins

الأوراق  )مكونات  ع�شوية  اأحما�ض  على  اجل��ذور  حتتوي 
ومركبات   ،%  0.9 روتوزيد  منها:  فالفونوئيدات  نف�شها(، 

دباغية متاثل تلك املوجودة يف الأوراق.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

ومدّرة  دب��اغ��ي��ة(،  )م���واد  قاب�شة  بخوا�ض  النبات  يتمّتع 
للبول. 

ُت�شتعمل الأوراق واجلذور �شعبيًا، يف عالج الإ�شهال ول�شّيما عند الأطفال، كما ُي�شتعمل على �شكل غراغر يف التهابات 
الطرق التنف�شية )التهاب احللق، والتهاب الأغ�شية املخاطية الفموية واللثة(. ولعالج النزف اله�شمي واأمرا�ض الكبد 

وان�شداد ال�شفراء )داء غيلربت(، واأمرا�ض امل�شالك البولية والكلى واحل�شى البويل، والروماتيزم، والنقر�ض. 
حماذير ال�صتعمال: 

ميكن اأن يّت�شبب ببع�ض حالت التح�ّش�ض عند بع�ض الأ�شخا�ض.
البيئة:

الرتب  اأنواع  امل�شم�شة والرتب اخل�شبة خفيفة احلمو�شة. جتود زراعته يف خمتلف  الأماكن  الفريز  نبات  يّف�شل 
واأف�شلها ال�شفراء اخلفيفة، اخلالية من الأمالح، جّيدة ال�رشف ذلك اأن ارتفاع امللوحة يوؤدي اإىل احرتاق الأوراق 

وموت النباتات، كذلك فاإن �شوء ال�رشف يوؤدي اإىل تدهور وموت النباتات .
ال�صتزراع والإنتاجية:

تتم زراعة نبات الفريز بال�شتل، حيث حُترث الأر�ض وي�شاف ال�شماد البلدي مع احلراثة، ثم ُتروى للتخل�ض من 
احل�شائ�ض. ُيف�ّشل تعقيم الرتبة قبل زراعة ال�شتالت بحوايل 15 يومًا. ُت�شاف الأ�شمدة على دفعات وُتروى الأر�ض 
قبل ثالثة اأيام من الزراعة ح�شب طبيعة الرتبة. ُتزرع ال�شتالت بو�شعها يف جور منا�شبة، مع مالحظة عدم تغطية 
الربعم الطريف. ُتروى الأر�ض جيدًا ويحافظ على رطوبة الرتبة ل�شيما يف الأ�شبوعني الأول والثاين. ُت�شاف دفعات 
من الأ�شمدة وفق برنامج الزراعة وح�شب ظروف املنطقة، وبعد مرور 3 اأ�شابيع من الزراعة ُتر�ض النباتات مرًة كل 

�شهر باأحد الأ�شمدة الورقية الغنية بالزنك واملنغنيز واحلديد.
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Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb
Amygdalus communis L., Amygdalus dulcis Mill., Druparia amygdalus Clairv., 
Prunus amygdalus Batsch, Prunus communis (L.) Arcang.

.Rosaceae الف�صيلة: الوردية
الأ�صماء املتداولة: اّللوز ال�شائع.

Eng. Almond ، Fr. Amandier :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
م�شوكة.  غري  الأف���رع  م،   8  -  3 طولها  جنبة(،  )ن���ادرًا  �شجرة 
1 - 2.5 �شم، الن�شل  4 - 8×0.5 - 2 �شم، طول املعالق  الأوراق 
 - م�شننة  حافته  تدريجيًا،  قاعدته  ت�شتدق  رحمي،  اإىل  م�شتطيل 
 1.5 -  1 الكاأ�ض  اأجرد. الأزه��ار تظهر عادًة قبل الأوراق.  غّدية، 
الفوهة،  ق��رب  قلياًل  متخ�رّش  ال�شكل،  جر�شي  الأن��ب��وب  �شم، 
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ي��ق��اب��ل��ه ع���دة ح��را���ش��ف، �شبه 
اأوبار  يك�شوها  ال�شكل،  مدورة 
بي�شوية  الف�شو�ض  �شوفية، 
القمة،  م�����دّورة  م�شتطيلة،   -
طولها  موبرة،  بي�شاء  حافتها 
البتالت  الأنبوب.  لطول  م�شاٍو 
وردية،  اأو  بي�شاء  �شم،    2  -  1

حتمل عروقًا قامتة، �شبه مدورة 
ق�شرية  غ��ال��ب��ًا،  القمة  مثلومة 
اأبعادها  نووية،  الثمرة  الظفر. 
2-4×2-3 �شم، م�شغوطة، �شبه 

خ�رشاء،   - رم��ادي��ة  بي�شوية، 
م�����وب�����رة، غ���الف���ه���ا ال���ث���م���ري 
يتفتح  القوام،  جلدي  املتو�شط 
الثمري  ال��غ��الف  الن�شج،  عند 

غري  ب�شكل  منقر  م�شفر،  ج��دًا،  قا�ٍض  )ال��ن��واة(  الداخلي 
منتظم. البذور م�شّطحة، ذات لون كّموين - بني.

الإزهار  من �شباط/فرباير اإىل اآذار/مار�ض.
يت�شمن النوع عدة اأ�شناف، بع�شها بذورها حلوة الطعم 

واأخرى مّرة. نذكر منها: 
Prunus dulcis var. amara )DC.( Buchheim 
Prunus dulcis var. fragilis Buchheim 
Prunus dulcis var. spontanea )Korsh.( Buchheim

نذكر:  املتو�شط  دول �رشق  املنت�رشة يف  اجلن�ض  اأن��واع  من 
.P. orientalis واللوز ال�رشقي Prunus arabica اللوز العربي

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشق املتو�شط، غربي املنطقة الإيرانية التورانية، موطن اللوز ال�رشقي هو ال�رشق الأو�شط، وينت�رش برّيًا يف جبال 
زاغرو�ض وكرد�شتان وجبال �شورية الداخلية و�شل�شلة لبنان ال�رشقية. اأّما اللوز العربي فينت�رش يف املنطقة العربية 
ال�رشقية حيث يعي�ض طبيعيًا يف جبال زاغرو�ض وجبل �شنجار حتى اخلليج العربي وخليج عدن، ويف البادية ال�شورية 

يف وادي اللويزة بالقرب من تدمر. 
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من اليونانية وهو ال�شم القدمي لهذه ال�شجرة، وُت�شري بع�ض امل�شادر اإىل اأن ت�شمية اجلن�ض 
اأتت من الآ�شورية al-mugdala وتعني ال�شجرة اجلميلة. 

ف  ُي�شتعمل اللوز لالأغرا�ض الطبية �شواء كانت نواته حلوة اأو ّمرة املذاق. ذكره ابن �شينا: "كل اأنواع اّللوز ُتنظِّ
وتفتح ان�شداد الكبد.وزيت اللوز ُي�شاعد على تفتيت ح�شى الكلية"، كما ذكر ال�شريازي اأن اّللوز ي�شاعد على تنقية 

الأع�شاء الداخلية، ويقّوي خاليا املخ. 
اجلزء امل�صتعمل: البذور.

Prunus arabica
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املكونات الكيميائية: 
ت�شل  ال��ل��ون،  اأ�شفر  د�شمًا  زي��ت��ًا  ال��ب��ذور  حتتوي 
ل�شيما   %  20 وب��روت��ي��ن��ات   ،  %  55 اإىل  ن�شبته 
اجلبنني caseine، اإ�شافًة اإىل مواد لعابية وخمرية 
الأميول�شني emulsion )خليط من اخلمائر امل�شاعدة 

على اإماهة اجلليكوزيدات(. 
�شبق  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  املّ���ر  ال�شنف  ب���ذور  حتتوي 
الأميجدالني  ي�شمى  �شيانوجيني  غليكوزيد  على 
amygdalin 1- 8 %. الذي ُيعطي  عرب تفاعل اأنزميي 

مركب  اإىل  اإ�شافًة  ال�شام،  الهيدرو�شيانيك  حم�ض 
البنز األدهيد العطري.  

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
من  العديد  لتح�شري  احللو  اللوز  زي��ت  ُي�شتعمل 
احلقن  م��ن  للعديد  وكحامل  ال�شحية،  املنتجات 
احللو  اللوز  زيت  ي�شتعمل  )ُم�شتحلب(.  الزيتية 

داخليًا خلوا�شه امللّينة ل�شيما لدى الأطفال. 
ا�صتعمالت اأخرى:

األدهيد  البنز  ُي�شتعمل الزيت الطّيار مبا يحويه من مركب  البلدان،  العديد من  الغذائية يف  العادات  اللوز يف  يدخل 
كمادة ُمعطرة للعديد من امل�شتح�رشات التجميلية. 

حماذير ال�صتعمال : 
تعود �شّمية بذور اللوز املّر لحتوائها على غليكوزيد ّمر )الأميجدالني( .

البيئة:
ينمو اللوز ال�شائع يف الأرا�شي الزراعية وتخومها ويف الأرا�شي املحجرة بالقرب من الزراعات. 

اأما اللوز ال�رشقي ُيعد من الأنواع اجلبلية املرنة بيئيًا، وُي�شاَدف يف الطابق البيومناخي �شبه الرطب ال�شفلي البارد 
ومتو�شط الربودة، يتحمل الربودة واجلفاف بدرجة عالية. يعي�ض اللوز على اأنواع خمتلفة من الرتب. 

واللوز العربي هو اأكرث مرونًة ويعّد من اأكرث اأنواع اللوز حتماًل للجفاف والقارّية.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

مُيكن اإكثار اللوز بالبذور ومن ثم تطعيم الغرا�ض الناجتة، كما اأن هناك اأكرث من جتربة لإكثار اللوز خ�رشيًا بالعقل 
وبالرتقيد ل�شيما اّللوز العربي. ُتزرع البذور يف نهاية ال�شتاء، بعد تن�شيدها ملدة 20 - 40 يومًا، على خطوط تبعد عن 
بع�شها 60 - 100 �شم ومبعدل 20 - 25 �شم بني البذرة والأخرى. ُتزرع الغرا�ض يف الأر�ض الدائمة يف بداية ال�شتاء 
على م�شافة 5 - 7 م بني الغر�شة والأخرى ح�شب نوع وخ�شوبة الرتبة. ُتقدم عمليات اخلدمة املنا�شبة من ت�شميد 
وري وتقليم. جُتمع الثمار عند ن�شجها، ويعّد اجلفاف وت�شقق الغالف اخلارجي للثمرة العالمة الرئي�شة لن�شج 

الثمار.
تختلف الإنتاجية ح�شب النوع وال�شنف والظروف البيئية يف موقع الزراعة.

Prunus orientalis
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Rosa canina L.

.Rosaceae الف�صيلة: الوردية
الأ�صماء املتداولة: ورد الكالب، ورد الن�رشين، ورد ال�شياج، الورد الربّي، ورد الزروب.

Eng. Dog - rose،  Fr. Eglantier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة طولها 1 - 2  م. ال�شوق عديدة، مقّو�شة، حتمل اأ�شواكًا م�شطحة، عري�شة، مقّو�شة، مت�شاوية اأو �شبه مت�شاوية 
يف احلجم. الأوراق مركبة ري�شية ِوْترية، متناوبة، طولها 5 - 15 �شم، الأذنات ملتحمة مع معالق الورقة، عري�شة، 
غدية - مهدبة. الوريقات 2 - 4 اأ�شفاع، بي�شوية اأو اإهليلجية، م�شننة احلافة، ُيالحظ اأن الأ�شنان العلوية متجمعة 
اأو ُمت�شاّمة، كليلة اأو حادة القمة، جرداء اأو زغبة، اأبعادها 1.5 - 4×1 - 2.5 �شم. النورة عذقية. القنابات عري�شة، 
حتمل اأوبارًا غدية واأهدابًا بدرجات متفاوتة. �شماريخ الأزهار 0.5 - 2.5 �شم. الأزهار كبرية، عطرة. اأنبوب الكاأ�ض 
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من  كل  قواعد  التحام  ين�شاأ من  )ال��ذي 
اأجرد،  والأ�شدية(  والبتالت  ال�شبالت 
الف�شو�ض خم�شة، ترتد لالأ�شفل، تامة 
اأو حتمل لواحق جانبية عددها 2 - 6 من 
كل جهة، زغبة اأو غدّية. البتالت خم�ض، 
طولها 2 - 4 �شم، وردية )نادرًا بي�شاء(، 
موؤلف  املاأنث  عديدة.  الأ�شدية  مثلومة. 
م���ن ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ك��راب��ل احل���رة، 
املبي�ض �شفلي، الأقالم حّرة، جرداء اأو 
زغبة. الثمرة اأكينات ّحرة توجد �شمن 
 2  -  1 يبلغ طوله  ال��ذي  الثمري  الكاأ�ض 
يتحول  زاهيًا  اأحمر  لونه  ويكون  �شم، 

اإىل القرمزي - امل�شوّد. 
اآب/ اإىل  اأي���ار/م���اي���و  م���ن  الإزه������ار 

اأغ�شط�ض.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

وغربي  متو�شطي  �شيبريي،  اأوروب���ي 
اإىل  ت��وراين. وانتقلت زراعته   - اإي��راين 
البلدان العربية واإىل مناطق اأخرى من 

العامل.
التاريخ والرتاث:

ال�شم  ه���و  ل��ل��ج��ن�����ض  ال��ع��ل��م��ي  ال����ش���م 
الالتيني للنبات، و canina من كلب، اأي 
هذا  ا�شتخدام  اإىل  اإ���ش��ارًة  الكالب  ورد 
النبات لعالج ع�شات الكالب امل�شعورة 

منذ الع�رش الروماين. 
جمال  يف  طويٌل  ت��اري��ٌخ  باأنواعه  للورد 
اأه��م الزيوت  ال��ط��ّب، واع��ُت��رب زيته م��ن 
نقل  ثمنًا.  واأغالها  امل�شتعملة  العطرية 
وقدماء  وال��روم��ان��ي��ون  ال��ي��ون��ان��ي��ون 
مناطق  اإىل  ال����ورد  زراع����ة  امل�����رشي��ني 
ك��ث��رية، وع���رف ال��ع��رب وال��ف��ر���ض �رّش 

ا�شتخال�ض الزيت العطري من الأزهار، كما عرف امل�رشيون القدماء الورد با�شم )ورتو( اأّما العرب فعرفوه با�شم 
)اجلّل( والأحمر منه با�شم )احلوجم( والأبي�ض با�شم )الوترية(، ذكره الأنطاكي وابن �شينا والغ�شاين. كما ذكر 
ابن البيطار اأن القوة يف زهر الن�رشين اأكرث من اأوراقه، وقد ا�شُتعملت ثماره كم�شدر لفيتامني C يف احلرب العاملية 

الثانية بدًل من ثمار احلم�شيات النادرة. 
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اجلزء امل�صتعمل : 
لّب الثمار )cynorrhodon( دون البذور، والأوراق.  

املكونات الكيميائية : 
يحوي ّلب الثمار �شبغات كاروتينية، وفالفونوئيدات، اأحما�شًا ع�شويًة اأهمها )حم�ض التفاح malic acid، حم�ض 

 .% 2 )C( ascorbic acid شكاكر 12 - 15 %، بكتينات 20 - 25 %، وفيتامينات ل�شيما فيتامني� ،)citric a. الليمون
حتتوي الأوراق تانينات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
تتمتع البكتينات والأحما�ض الع�شوية املوجودة يف لّب الثمار بخوا�ض مدّرة وملّينة. ُت�شتعمل ثمار ورد الن�رشين 

. C الغنية بالفيتامينات كم�شدر اإ�شايف لفيتامني
 ،C فيتامني  ونق�ض  البولية،  واملجاري  الكلى  ح�شى  عالج  ويف  امل��دّرة،  خلوا�شه  �شعبيًا،  الثمار  مغلي  ُي�شتعمل 

والأنفلونزا، وتعديل حمو�شة املعدة، وفقر الدم، وداء احلفر )الأ�شقربوط(.
ُت�شتعمل الأوراق خلوا�شها القاب�شة )تانينات( ويف عالج الإ�شهال واجلروح واحلروق. 

البيئة:
ينمو النبات طبيعيًا على �شفوح اجلبال والتالل امل�شم�شة. يتحّمل �شقيع  ال�شتاء حني يكون يف فرتة �شكون، لكنه ل 
يتحمل احلرارة املنخف�شة اأواملرتفعة يف مراحل النمو اخل�رشي والزهري. ينمو يف اأنواع خمتلفة من الرتب ويف�ّشل 
الرتب الرملية اخلفيفة والرتب ال�شفراء وال�شلتية اخل�شبة، ينجح يف الأرا�شي الطينية جيدة ال�رشف والتهوية. 

يتحمل درجات متو�شطة من احلمو�شة الأر�شّية لكنه ل يتحمل الأرا�شي الغدقة اأو املاحلة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالعقل املتخ�شبة املاأخوذة من فرع بعمر يزيد على ال�شنة، كما ُيكاثر باخللفات ونادرًا بالبذرة. ُتوؤخذ 
العقل بطول 20 - 25 �شم، وُتزرع يف حفر اأبعادها 40X40X40 �شم، كما ُيو�شع يف احلفرة قبل الزراعة 2 - 3 كغ �شماد 
ع�شوي ثم ُتروى عند احلاجة. ت�شتمر عمليات اخلدمة بعد الزراعة يف الأر�ض الدائمة من رّي وت�شميد وتع�شيب 

وتقليم.
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Coeffia arabica L.
  

.Rubiaceae الف�صيلة: الفوية
الأ�صماء املتداولة: القهوة العربية.

Engl. Arabian coffee، Fr. Cafier:الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
�شجرية اأو �شجرة �شغرية بارتفاع ي�شل اإىل 8 م. 
الأوراق بطول ي�شل اإىل 20 �شم وعر�ض ي�شل اإىل 
6 �شم وهي جلدية قلياًل، ذات �شطٍح ملّاع، بي�شوية 
 15 بطول  العلوية  الأوراق  ل�شينية.  متطاولة  اإىل 
ملم وعر�ض 3 ملم. الروؤو�ض املزهرة جتتمع على 
�شكل باقة زهرية مكونة من 10 - 20  زهرة، وهي 
اليا�شمني(.  الرائحة )ت�شبه  اللون جميلة  بي�شاء 
ملم،   15 وعر�ض  ملم   18 بطول  النا�شجة  الثمار 
�شفراء  ت�شبح  اللون  خ�رشاء  منها  الفتية  تبدو 

ومن ثم حمراء داكنة عند متام الن�شج. 
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش النبات يف املناطق املدارية احلارة وال�شتوائية من العامل وبارتفاع 1000 - 1800 م عن �شطح البحر. 

ُيعّد جنوب غربي �شبه اجلزيرة العربية املوطن الأ�شلي للقهوة، كما تنمو برّيًا يف اأثيوبيا والكونغو، ومنها انت�رشت 
زراعتها اإىل املناطق احلارة الرطبة يف اآ�شيا واإفريقيا واأمريكا الالتينية، وُتزرع حاليًا يف اأكرث من 80 دولة.

التاريخ والرتاث:
ُيذكر اأن ا�شم ُبّن اأ�شله من احلب�شية. ال�شم العلمي للجن�ض  Coffea من العربية )قهوة( و�شفة النوع arabica تعني 
عربية. ُت�شري ق�شة اكت�شاف القهوة اإىل راعي اأغنام ميني لحظ اأن اأغنامه التي ترعى يف منطقة منو نباتات القهوة 

تن�شط ومترح كثريًا على غري عادتها، مما دعاه اإىل اأكل النبات و�رشب مغلي البذور فكان اأول اكت�شاف لنبات النّب.
اأول اأنواع القهوة امل�شتزرعة يف جنوب غربي اململكة العربية ال�شعودية على امتداد اأكرث من  ُتعّد القهوة العربية 
1000 �شنة. كما ُتعّد القهوة العربية حتى الآن م�شدرًا لأف�شل اأنواع القهوة. وهي من رموز ال�شيافة العربية التي 

يكاد ل يخلو منها بيت يف الوقت احلا�رش. 
اأما  اأن القهوة غري م�شمومة،  "الهيف"، وي�رشبه �شاحب البيت لتاأمني ال�شيف  ي�شمى الفنجان الأول من القهوة 
الفنج�ان الثاين في�شمى "ال�ش�يف"، وهو الفنج�ان الأول الذي يقدم لل�شيف وهو واجب ال�شياف�ة، وقد كان ال�شيف 
قدميًا يف البادية جم�ربًا على �رشبه اإل يف حال�ة العداوة، اأو اأن يكون لل�شيف طلب �شعب املنال عند امل�شيف فكان ل 

ي�رشبه اإل بعد وع�د من املُ�شيف بتلبية الطلب.
اجلزء امل�صتعمل: البذور.

املكونات الكيميائية: 
حتتوي اأغلفة الثمرة على اأنتو�شيانينات، ومواد دباغية يف اللحافات. 

حتوي البذور قلويدات من جمموعة البورين  purine alkaloids  اأهمها: 
 ،B1 وفيتامني   (ascorbic acid)  C فيتامني  الأ�شكوربيك  حم�ض  والثيوبرومني،   %2.2   caffeine الكافيئني  قلويد 

اإ�شافًة حلم�ض الكلوروجينيك .chlorogenic a امل�شاد لالأك�شدة.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

تتمّتع البذور بخوا�ض من�شطة للجهاز الع�شبي املركزي لوجود الكافيئني، ومدّرة لوجود الثيوبرومني، ومن�شطة 
لله�شم لوجود حم�ض الكلوروجينيك، كما ُتثبط ت�شكل الأورام. 

اأثبتت  الفم والبلعوم.  الفكري واجل�شدي، والتهاب  التعب والإجهاد  املحّم�شة يف حالت  القهوة  ُت�شتعمل خال�شة 
ُي�شاعد  اأما عند الأ�شخا�ض الأكرب �شّنًا  اأكرب،  ال�شعور بن�شاط  الزكام  على  ُي�شاعد مر�شى  الكافيئني  اأن  الدرا�شات 

الكافيئني على احلّد من انخفا�ض �شغط الدم بعد تناول الطعام. 
ُت�شتعمل القهوة �شعبيًا للمعاجلة املو�شعية للمخاطيات الفموية والبلعومية والتئام اجلروح، وكذلك اأي�شًا م�شكنًا 

ويف فقر الدم والوذمة والتهاب الكبد. 
ُت�شتعمل البذور غري املحّم�شة ملُعاجلة ال�شقيقة واحلمى والإ�شهال. وُت�شتعمل القهوة املرّكزة ملعاجلة الت�شّمم بالأفيون 

 .alcohol intoxication والكحول
يدخل الكافيئني يف تركيب بع�ض م�شكّنات الأمل، واملنبهات، واأدوية التح�ش�ض، واأدوية الزكام واحلميات الغذائية 

امل�شاعدة.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

جمففة  بلورات  اأو  جممدة  جمفّفة  بّلورات  ب�شكل  اأو  م�شحوقة  اأو  كاملة  جمفّفة  حبوب  �شكل  على  القهوة  تتوفر 
بالإرذاذ )القهوة اجلاهزة(. تباع القهوة باأ�شماء خمتلفة منها:

. Eight o'clock ،Folgres ،Bean company ،Maxwell house
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التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال:
قد ُي�شّبب تناول القهوة م�شاكل لدى بع�ض الأفراد كالن�شاء احلوامل واملر�شعات، والأ�شخا�ض الذين يعانون من 
الأ�شخا�ض  هوؤلء  الأطباء  ين�شح  لذلك  كالقرحة،  املعدية  والأمرا�ض  الدم،  �شغط  وارتفاع  الكول�شتريول  ارتفاع 

بتخفيف تناولهم للقهوة. 
من التاأثريات اجلانبية نذكر: ت�رّشع النب�ض، و�شداع رمبا نتيجة ارتفاع �شغط الدم، زيادة التبول، واأرق، وهذيان 
خفيف وا�شتثارة، ورجفان ونف�شات ع�شلية، وغثيان وقلق. كما مُيكن اأن تت�شبب القهوة بحدوث داء القل�ض املعدي 
الزرق، وازدياد خطورة حدوث  اإىل املري،  املعدة ب�شكل راجع  املريئي )GERD( وهي حالة ترتد فيها حمتويات 
اختالجات عند املر�شى الذين يتلقون معاجلة الكرتونية لالأع�شاب، والداء القرحي اله�شمي، اإنذار �شيء ملر�شى 

القلب والأوعية الدموية . 
يجب احلذر من الإيقاف املفاجئ لتناول القهوة بعد ال�شتهالك املزمن لها ما قد ي�ّشببه �شحب الكافيئني من اأعرا�ض 
ال�شداع، كما ميكن اأن ي�شيء اإىل مر�شى عدم انتظام �رشبات القلب، وي�شّبب ارتفاع �شغط الدم الدائم. اجلرعة املميتة 

للكافئني 10غ .
البيئة: 

الأ�شجار  بع�ض  ظّل  القهوة يف  �شجريات  زراعة  ُتف�شل  للحرارة،  املحّبة  الأن��واع  من  العربية  القهوة  �شجرية  تعّد 
الكبرية يف الدول التي تقع بني خطّي عر�ض 19 - 23 �شمال خط ال�شتواء، كما اأن �شجرية القهوة العربية ح�ّشا�شة 
لل�شقيع ما ي�شتدعي حمايتها منه يف املناطق املعّر�شة له. من ناحية اأخرى، ينخف�ض الإنتاج كثريًا يف املناطق التي 
يقّل فيها الهطول عن 1000مم �شنويًا. جتود زراعة القهوة العربية يف الرتب اخل�شبة الغنية باملواد الع�شوية ذات 
اأن الرتب  اللون البني الغامق وجيدة اخل�شائ�ض الفيزيائية، كما تنا�شبها الرتب الطينية الثقيلة العميقة يف حني 

الرملية اخلفيفة غري منا�شبة لها.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُتزرع بذور القهوة يف م�شاتل خا�ّشة لتعطي غرا�شًا جاهزًة للزراعة يف الأر�ض امل�شتدمية بعد نحو 12 - 15 �شهرًا. 
يحوي 1 كغ من البذور 2000 - 2200 بذرة. جُتهز احلفر لزراعة الغرا�ض يف الأر�ض الدائمة باأبعاد 40X40X40 �شم 
ومُتالأ بخليط من الرتاب وال�شماد الع�شوي وُتزرع يف احلفرة غر�شة واحدة وُتروى بعد الزراعة مبا�رشة، وُتعو�ض 
الغرا�ض امليتة بعد عدة اأ�شابيع من ال�شتل. تتم عمليات اخلدمة ال�رشورية يف الأر�ض الدائمة كالتخل�ض من الأع�شاب 
ال�شارة يف العامني الأول والثاين. يتم تقليم ال�شجريات لأول مرة يف العام الثالث، ثم يتم اإجراء تقليم دوري 3 مرات 
يف العام مرتني يف مو�شم هطول الأمطار والثالثة بعد جمع املح�شول لتن�شيط منو الأفرع اجلانبية احلديثة التي 
�شُتعطي حم�شول العام القادم، كما ُت�شاف الأ�شمدة وُتراقب الآفات املختلفة. تبداأ القهوة العربية بالإثمار يف العام 

الثالث، ويكون الإنتاج اقت�شاديًا يف العام اخلام�ض اأو ال�شاد�ض، وي�شتمر الإنتاج حتى عمر 30 - 40 �شنة.
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Rubia tinctorum L.
 

.Rubiaceae الف�صيلة: الفوية
الأ�صماء املتداولة: فّوة ال�شباغني.

Eng. Dyer's madder ، Fr. Garance des teinturiers :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معمر مت�شلق، طوله 50 - 80  �شم، ذو �شوق ع�شبية رباعية الأ�شالع، وجذور حمراء اللون. الأفرع احلديثة 
جرداء، حتمل وب�شكل متباعد اأ�شواكًا ق�شرية. الأوراق جتتمع يف دوارات ت�شم من 4 - 6 وريقات. الوريقة ي�شل 
طولها حتى 8 �شم، م�شتطيلة اأو رحمية، اأ�شلية، ت�شتدق قاعدتها تدريجيًا، ذات عروق �شبكية على الوجه ال�شفلي، 
يتجاوز طولها طول  �شيمية،  النورة  الظهرية.  الناحية  املتو�شط من  الع�شب  على احلواف وعلى  �شويكات  حتمل 
م�شفر،   - ع�شلي  دولب��ي،  التويج  اأثرية.  الكاأ�ض  ف�شو�ض  القطع.  خما�شية  خنثوية،  الأزه��ار  الداعمة.  الأوراق 
ف�شو�شه رحمية، ت�شتدق عند القمة. املاآبر خطية - م�شتطيلة. الأقالم ثنائية الف�ّض. الثمرة عنبة، وحيدة احلجرية 
غالبًا )نتيجة اإجها�ض احلجرية الثانية(، وحيدة البذرة، كروية، اأحيانًا نالحظ اأنها ثنائية العنبة وذلك عندما تتطور 

احلجرية الثانية، ولكنهما ل تنف�شالن عند الن�شج. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل متوز/يوليو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
يف  وينت�رش  ت���وراين.   - واإي����راين  متو�شطي 
وتركيا  املتو�شط  و����رشق  اأوروب����ا  جنوبي 

والعراق واإيران والقوقاز.
التاريخ والرتاث:

الالتيني  ال�شم  هو  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
اأي   rubber من  منحدر  وهو  النباتات،  لهذه 
 tinctorum للنوع   الوا�شف  وال�شم  اأحمر، 

يعني �شباغي.
القرون  م��ن��ذ  ال��ن��ب��ات  ا���ش��ُت��ع��م��ل��ت ج��ذام��ري 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ب��غ��ة تدعى  ال��و���ش��ط��ى 
الأقم�شة  ل�شبغ  ا�شُتعملت  التي  الأليزارين 

باللون الأحمر. 
اجلزء امل�صتعمل : اجلذور املجفّفة حمراء اللون.

املكونات الكيميائية : 
 ،alizarin األيزارين  اأهمها:   %  4  -2  anthracene derivatives اإنرثاكينونية وم�شتقاتها  حتوي اجلذور جليكوزيدات 
راتنجية  مواد  لوجود  اإ�شافًة  )�شام( وغريها.   lucidin اللو�شيدين  اللون(،  )مركبات حمراء   purpurin بوربورين 

وعف�شية و�شكريات وبكتني وكال�شيوم واأحما�ض ع�شوية.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

بينت البحوث خوا�ض اجلذور  يف احلد من اآلية ت�شكل اأوك�شالت الكال�شيوم يف الكلى. 
ُي�شتعمل مغلي اجلذور �شعبيًا، لتفتيت ح�شى الكلى وامل�شالك البولية. 

حماذير ال�صتعمال: 
ينبغي النتباه  اأثناء ا�شتعمال اجلذور نظرًا لحتوائها على مركب lucidin ال�شام وامل�رشطن وامل�ّشبب لظهور الطفرات 

الوراثية. ل ُت�شتعمل اجلذور من قبل احلامل .
ا�صتعمالت اأخرى: 

مازالت بع�ض الدول  ت�شتخدم اجلذور  للح�شول على مادة �شابغة طبيعية حمراء قوية ُت�شتخدم لتلوين الأقم�شة.
البيئة:

ينمو النبات يف املناطق الع�شبية وحول الأ�شيجة، ُيّف�شل املواقع امل�شم�شة ذات الرتب الرملية اخلفيفة وُيعطي كميًة 
اأكرب من ال�شبغة يف الرتب الكل�شية اخل�شبة. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
قّلت زراعة النبات ب�شكل كبري بعد ت�شنيع ال�شبغة التي ينتجها كيميائّيًا. يتكاثر بالبذور التي ُتنرث فور ن�شجها 
الأر�ض  اإىل  ُتنقل  اأن  قبل  امل�شتل  يف  �شنة  ملدة  البادرات  وُترتك  الزجاجي  البيت  اأو  امل�شتل  اأر�ض  �شمن  اأوعية  يف 
الدائمة. البذور املخزنة تنبت ببطء �شديد. كما مُيكن اإكثار النبات بالتق�شيم يف امل�شتل خالل ف�شل النمو مع املحافظة 
على رطوبة الرتبة با�شتمرار، ومُيكن زراعة النباتات املق�ّشمة يف الأر�ض الدائمة مبا�رشًة اإذا كانت كبرية مبا فيه 

الكفاية.
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Ruscus aculeatus L.
 

.)Liliaceae شابقًا الزنبقية�( Ruscaceae الف�صيلة: ال�شفندرية
الأ�صماء املتداولة: ال�شفندر، ال�شفندر، الآ�ض الربي ال�شائك، �رشم الديك.

 Eng. Butcher's Broom ، Fr. Fragon épineux :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة معمرة، ثنائية امل�شكن، خ�رشاء قامتة، طولها 25 - 60 �شم. ال�شوق �شلبة، متفرعة، منت�شبة. الأوراق احلقيقية 
�شغرية، غ�شائّية �شبه حر�شفية، رحمية اأو مثلثية، موؤنفة القمة. ال�شوق النتهائية التي تخرج من اآباط الأوراق 
اإىل  بي�شوية  ال�شوق خ�رشاء، �شلبة،  "�شاقًا ورقية". هذه  الورقة وندعوها  ي�شبه  �شكاًل  تاأخذ  احلقيقية م�شطحة، 
رحمية، جلدية القوام، طولها 1.5 - 4 �شم، ت�شتدق تدريجيًا لت�شكل نهاية م�شوكة. الأزهار وحيدة اجلن�ض، ق�شرية 
ال�شمراخ، ُتولد يف و�شط ال�شلع املتو�شط وذلك �شواًء على الوجه ال�شفلي اأو العلوي لل�شاق الورقية، يدعمها قنابة. 
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الكم خُم�رّش، موؤلف من 6 قطع، حرة، منب�شطة، غري مت�شاوية، قطع الدوارة الداخلية اأ�شيق من اخلارجية.
 ي�شل طول الكم اىل 2.5 مم، الأزهار الذكرية حتمل 3 اأ�شدية، تلتحم خيوطها يف اأنبوب. الأزهار الأنثوية حتمل 3 
1 �شم، كروية،  خيوط ملتحمة، لكنها ل تنتهي مباآبر، وحُتيط مببي�ض وحيد احلجرية. الثمرة عنبة، قطرها نحو 

حمراء، حتمل 1 - 2 بذرة �شبه كروية. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املنطقة املتو�شطية وميتد للمنطقة الأورو- �شيبريية وغرب الإيرانية - التورانية. ُيزرع يف املناطق الدافئة كنبات طّبي 

اأو تزييني.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من ا�شم النبات يف الالتينية ، واأ�شل ا�شم النوع  aculeatus من الالتينية وتعني �شائك اإ�شارًة 
لل�شاق الورقية احلاّدة للنبات. 

نباٌت طّبي معروٌف منذ القدم، ل يزال ُيباع لدى العطارين حتت ا�شم �رشم الديك اإ�شارًة اإىل ثماره العنيبية حمراء 
اللون.

اجلزء امل�صتعمل: اجلذامري )لونها مائل للرمادي(.
املكونات الكيميائية:

مركبات �شابونية ا�شتريويدية 4 - 6 % اأهمها: 
رو�شكني ruscoside ،ruscine، والأجليكونات منها: رو�شكوجينني ruscogenin ونيورو�شكوجينني neoruscogenin. كما 

حتتوي على اأحما�ض كحولية: clycolic acids glyceric، واأمالح البوتا�شيوم .
.euparone ، ruscodibenzofurane :منها Benzofuranes مركبات بنزوفوران
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
تتمتع اجلذامري بخوا�ض مدّرة للبول )اأحما�ض كحولية، اأمالح البوتا�شيوم(، وم�شادة لاللتهاب )رو�شكوجينني(. 
ومتتلك املركبات ال�شابونية )رو�شكوجينني، نيورو�شكوجينني( خوا�شًا قاب�شًة ومقويًة جلدران الأوعية الدموية 
مما يح�ّشن الدورة الدموية، ويجعل من م�شتح�رشات العقار عالجًا موؤازرًا للق�شور الوريدي املزمن وعالج امل�شاكل 
املرافقة مثل الوذمات، وركود الدم الوريدي، وت�شنج الأطراف ال�شفلية وتباطوؤ حركتها، ودوايل الأطراف ال�شفلية 

وتقرحاتها .
اأو م�شتخل�شات �شائلة قابلة لل�رشب، ويوجد على �شكل كرميات  يوجد العقار على �شكل بودرة �شمن كب�شولت 

)Ruscorectal( وحتاميل لال�شتعمال اخلارجي يف حالة حّكة وحرقة البوا�شري. 
حماذير ال�صتعمال: 

ال�شغط  رفع  ا�شتعماله  ُي�شبب  اأن  وريدياً، ميكن  مقب�ّشًا  العقار  لكون  نظرًا  اإ�رشاف طبي  ا�شتعماله حتت  ُيّف�شل 
ال�رشياين عند بع�ض الأ�شخا�ض، وا�شطرابات ه�شمية، وح�شا�شية واإقياء. ل ُي�شتخدم من قبل احلوامل .

ا�صتعمالت اأخرى:
 ل حتوي النموات الغ�شة اأية مادة �شامة وُت�شتهلك نيئًة اأو مطبوخًة كما يف حالة الهليون الربي، الثمار �شامة نظرًا 

ملا حتويه من مركبات �شابونية.
البيئة:

اأن  ب للمناخ املعتدل و�شلوكه يختلف ح�شب منطقة النت�شار، ميكن  نبات حراجي ينمو على ال�شفوح اجلافة. حُمّ
اأو�شاط مغلقة  ينمو يف  لالإ�شاءة، حيث  املتو�شطية. مرن يف حتمله  املناطق  الكل�شية يف  يتحمل اجلفاف والأرا�شي 
ومتو�شطة الإ�شاءة اأومفتوحة على حّد �شواء. جتود زراعة النبات يف خمتلف اأنواع الأرا�شي عدا الرملية املفككة، 

ُيف�ّشل الأرا�شي الطينية الثقيلة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالتف�شي�ض، حيث ُتق�ّشم النباتات القدمية اإىل اأجزاء عديدة وكل جزء يحتوي على جذر و�شاق، ثم ُتزرع هذه 
الف�شو�ض منف�شلة بع�شها عن بع�ض على م�شافات 40 - 50 �شم، وُتروى النباتات ريًا غزيرًا نظرًا لكون النبات حُمبًا 
للماء. بعد ذلك تتمّدد اجلذور ويخرج منها �شوق راأ�شية متالأ الفراغات بني الف�شو�ض مع ازدياد النمو اجلانبي 
للنبات. مُيكن اإجراء عملية التف�شي�ض والزراعة يف اأي وقت من ال�شنة يف حال توفر املاء. ل ُيزرع ال�شفندر كمح�شول 
حقلي، وعند الرغبة يف احل�شول على حم�شول، فاإنه يزرع يف احلقول بني الأ�شجار لتاأمني الظل املنا�شب اأو على 

جوانب ال�شواقي وبجوار اجلدران )الأماكن املظللة(.
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Ruta graveolens L.
Ruta divaricata Ten. , Ruta hortensis Mill.

.Rutaceae الف�صيلة: ال�شذابية
الأ�صماء املتداولة: ال�شذاب الننت.

Eng. Common rue ، Fr. Rue fétide :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
جنبة ذات رائحة حاّدة وقوية، جرداء، حتمل 
ن��ق��ط، طولها  �شكل  ع��ل��ى  ت��ب��دو  غ����ددًا لط��ئ��ة 
القاعدة،  متخ�شبة  ال�شوق  نحو1م.  اإىل  ي�شل 
2 - 10 �شم،  �شاعدة، كثرية التفرع. الأوراق 
متناوبة، جرداء، مق�ّشمة بعمق اإىل اأجزاء غري 
مت�شاوية، طولها 3 - 15 مم، اإهليلجية ال�شكل، 
لالأ�شفل  وملتفة  احل��اف��ة  م�شننة   - متموجة 

اأحيانًا، لونها رمادي خم�رّش. 
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النورة عذقية، القنابات 5 - 8  مم، لطئة، قلبية - بي�شوية اإىل رحمية. الأزهار 8 - 15 مم، �شمراخية. الكاأ�ض رباعية 
1 �شم، م�شتطيلة، مهدبة. املذكر  ، �شفراء، طولها نحو  اأربع  البتالت  القمة.  - بي�شوية، حادة  الف�شو�ض، قلبية 
6 - 10 مم،  4 ف�شو�ض، القلم ب�شيط. الثمرة عليبة، طولها  8 اأ�شدية. املبي�ض رباعي احلجريات، مق�ّشم بعمق اإىل 
تتاألف من 4 ف�شو�ض، حتمل الف�شو�ض اأثالمًا من الناحية الظهرية. البذور عديدة يف كل حجرية، زاوّية، طولها 

نحو 2 مم. 
الإزهار من اأيار/مايو اإىل حزيران/يونيو.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�رشقي، وجنوب �رشقي اأوروبا.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم اليوناين والالتيني القدمي لهذه النباتات. ا�شُتخدم النبات طبيًا منذ زمن طويل وقد 
جاء يف تذكرة  الأنطاكي عن نبات ال�شذب مايلي: "درهم منه ُيربيء من الفالج واللقوة، ويحّلل املغ�ض والقولنج، 
والرياح الغليظة والريقان والطحال وع�رش البول، وُيخرج الديدان واحل�شى، وُي�شفي اأمرا�ض الرحم كلها، وال�شدر 
والبا�شور والربو �رشبًا". وقد كانت الن�شاء تهتم بزراعته قرب املنازل لإعتقادهن بقدرته على طرد اجلنون. ومما 
�� ُيخرج ما يف البدن بالبول ، ُيقوي املعدة وينفع من الفالج  �� يقطع املني  ُذكر يف كتب الطب القدمي : مانع لل�شهوه 

والرع�شة والقولون، وهو جيد م�جرب اإذا ما ُتبّخر به اأو ُتزّيت به اأو ا�شُتعط به من به م�ّض من اجلّن .
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية املزهرة والزيت امل�شتخرج من النبات.
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املكونات الكيميائية: 
يحوي النبات عدة اأنواع من القلويدات منها:

جاما   ،skimmianin �شكيميانني  منها:  نذكر   furoquinolin alkaloids  %0،4 - 4 الفيوروكينولني  قلويدات  جمموعة 
.kokusaginine، ptelein ،dictamnin  دكتامني ،gamma-fagarine فجارين

graveolineine جرافيولينني ، graveoline نذكر منها: جرافيولني Quinoline alkaloids  جمموعة قلويدات الكينولني
.arborinine- 2-arylquinoline :Acridine alkaloids جمموعة قلويدات الأكريدين

.arborine :منها quinazoline alkaloids جمموعة قلويدات الكينازولني
. 2-undecanone ويف الثمار مركب ،methyl-nonyl-cetone زيت طيار 0.5-3 % )خا�شًة يف الأوراق( اأهم مركباته

.quercetine 2-5 %، والكوير�شيتني rutin منها: الروتني flavonoids فالفونوئيدات
xanthotoxin  ،bergapten البريغابتني   ،chalepensin ال�شاليبن�ش����ني  منها:   furocoumarins فيوروكومارينات  مركبات 

وغريها .
 .xanthyletine :منها pyranocoumarins مركبات بريانوكومارينات

.savinin ،helioxanthine :منها lignans مركبات ليغنان
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 

نبات �شاّم يقت�رش ا�شتعماله يف الوقت الراهن كطارد للديدان .  
الكومارين  م�شتقات  للخ�شوبة،  مثّبط  ال�شاليبن�شني   ،anti-exudative الإلتهابي  للن�شح  م�شادة  العقار  قلويدات 
�شوئية  ح�شا�شيًة  وي�شّبب  وجمه�شًا،  فطريًا،  م�شادًا  النبات  ُيعّد  لذلك  اإ�شافًة  للت�شنج،  م�شادة  والقلويدات 

.photosensitizing

تاأخر  م�شاكل  وعالج  الرجال،  عند  اجلن�شية  ال�شهوة  لتخفيف  ال�شعبي  الطب  يف  �شابقًا  النبات  اأوراق  ا�شُتعملت 
احلي�ض، وكمجه�ض ومانع للحمل، ولعالج التهاب الكبد، والتهاب اجللد )اأكزميا(، وم�شكنًا لأمل الأ�شنان والأذن 

و�شوء اله�شم والإ�شهال .
ُي�شتعمل الزيت الطيار مو�شعيًا خلوا�شه املحّمرة يف عالج الروماتيزم واآلم املفا�شل.

حماذير ال�صتعمال : 
ل ُي�شتعمل من قبل احلوامل لأنه جُمه�ض، ي�شبب تعاطي جرعات عالية من النبات بغر�ض الإجها�ض عواقب وخيمة 

)قيء، وتلف الكبد، وا�شطراب النوم، ودوار وهذيان واإغماء(. 
قد ُيوؤدي ا�شتعمال النبات اأو مالم�شة اأوراقه الغ�شة للجلد اإىل حدوث حت�ش�ض �شوئي، نظرًا لحتواء النبات على 

.furoquinoline وقلويدات الفيوروكوينولني furocoumarine الفيوروكومارين
البيئة:

امللحية  الرتب  ليتحمل  لكنه  الرتبة  يف  الكل�ض  يتحمل  امل�شم�شة.  املناطق  يف  الرتب  اأن��واع  النبات يف خمتلف  ينجح 
.oوالغدقة، يتحمل انخفا�ض درجات احلرارة حتى - 10 م

ال�صتزراع والإنتاجية:
اأواخر ال�شتاء وبداية الربيع، وخ�رشّيًا بوا�شطة العقل ن�شف املتخ�شبة من  ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع يف 

ت�رشين اأول/اأكتوبر اإىل ت�رشين ثاين/نوفمرب.
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Populus nigra L.  
.Salicaceae الف�صيلة: ال�شف�شافية

الأ�صماء املتداولة: احلور الأ�شود، احلور الفار�شي، احلور احلموي.
 Eng. Black poplar ، Fr. Peuplier noir :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
م،   30 حتى  ارتفاعها  ي�شل  اأن  ميكن  طويلة،  اأ�شجار 
جرداء،  �شغرية،  الإعا�شية  الرباعم  امل�شكن.  ثنائية 
مفرزة للراتنج، دبقة. ق�رشة ال�شاق مت�شقّقة. الأفرع 
�شاعدة. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، مت�شاقطة، طويلة 
القمة،  موؤنفة  ال�شكل،  قلبية  ج��رداء،  ن�شبيًا،  املعالق 
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م�شننة - عرفية احلافة. الأذنات غ�شائية، �شغرية، ت�شقط �رشيعًا. النورة هّرية، تظهر قبل الأوراق، الكّم خُمتزل اإىل 
قر�ض رحيقي ي�شبه الكاأ�ض. النورات الذكرية متدلية، حمراء اللون، تخرج من اإبط قنابة م�رش�رشة. املذكر ي�شم 
6 - 30 �شداة، حّرة. الأزهار الأنثوية ذات قر�ض بي�شوي، اأخ�رش، املاأنث ثنائي الكرابل، املبي�ض وحيد احلجرية، 

يعلوه قلم ب�شيط، ينتهي مبي�شمني كبريين. التاأبري ريحي. الثمرة عليبة، بي�شوية، تتفتح وفق م�رشاعني )اأو ثالثة 
م�شاريع(. البذور �شغرية، كثرية، حتمل باقة من الأوبار احلريرية وتن�شج يف اأيار/مايو-  حزيران/يونيو. 

الإزهار من �شباط/فرباير اإىل اآذار/مار�ض.
 ،P. euphratica Oliv. احلور الفراتي ،P. alba .L من الأنواع الأخرى املنت�رشة يف دول �رشق املتو�شط نذكر: احلور الأبي�ض

تت�شابه مكونات وا�شتعمالت احلور الأبي�ض والأ�شود.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

املوطن الأ�شلي للحور الأ�شود �شفاف الأنهار يف اأوروبا واإيران وتركيا. واملوطن الأ�شلي للحور الأبي�ض اأوروبا 
وجنوب غربي اآ�شيا، وينت�رش طبيعيًا يف اأماكن وا�شعة من �شمال اإفريقيا واآ�شيا ال�شمالية والغربية. يزرع يف كثري 

من الدول العربية.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض populus هو ا�شم ال�شجرة من الالتينية ويعني �شعبي اأو عام، وقد قيل اإن هذه ال�شجرة كانت ُتزرع 
اأيام الرومان القدامى يف الأماكن العامة. اأما اللفظ الوا�شف للنوع nigra يعني  اأ�شود. 

 Cerbère  حمل اأوراقاً من احلور الأ�شود خالل معركته مع حار�ض اجلحيم Hercule ُيذكر يف الأ�شطورة اليونانية اإن هرقل
وبعد املعركة حتّولت الأوراق للون الأبي�ض، كما ُتعّد  رمزًا للموت والفجيعة عند بع�ض ال�شعوب، اأما عند  �شعب ال�شلتيك 

فرتمز لل�شك وعدم اليقني.
اجلزء امل�صتعمل: 

ق�رشة ال�شاق، والأوراق والرباعم، جُتمع يف الربيع قبل تفتحها. ميكن ا�شتخدام هذه الأجزاء طازجًة اأو جمففًة.

P. alba 
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املكونات الكيميائية: 
حتتوي الق�رشة والأوراق على  جليكوزيدات  وا�شرتات تعطي حم�ض ال�شف�شاف salicylic acid وتت�شمن مركبات: 

 .salicortin شاليكورتني� ، tremulacin ترومول�شني ،salicin شالي�شني�
حتتوي  كما   .α-β caryophylene كاريوفيلني  وبيتا  الفا  مركباته  اأهم   %  0.7-0.5 طيار  زيت  على  الرباعم  حتتوي 
 ،tectochrysin،chrysin :الناجت( واأهمها propolis على فالفونوئيدات )ل�شيما يف الدبق الذي يغلف الربعم والعكرب

.quercetine الكوير�شتني، izalpinine ،galengine اجلالنجني
.populoside والبوبولني salicoside جليكوزيدات فينولية اأهمها: ال�شالي�شني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:
تتمتع الق�رشة والأوراق بخوا�ض م�شادة للبكترييا واللتهابات،  وم�شكنة لالأمل، وحاّلة للت�شنج. ويعود ذلك مل�شتقات 
حم�ض ال�شف�شاف والفالفونوئيدات. يفيد ا�شتعمال  العقار مبا يحويه من مركب الزنك ليغنان zinc lignans يف عالج 

ا�شطراب التبول الناجت عن ت�شخم الربو�شتات. 
ُي�شتعمل مرهم الرباعم الورقية املمتلئة بن�شغ راتنجي وبال�شالي�شني، مو�شعيًا خلوا�شها امل�شادة لاللتهاب يف عالج 

التهاب املفا�شل والروماتيزم، وعالج البوا�شري والت�شققات ال�رشجية واحلروق.  
ي�شتعمل بخار مغلي الرباعم �شعبيًا ا�شتن�شاقًا لعالج التهاب الق�شبات واجليوب واحتقان الأنف، وُت�شتخدم ق�رشة 

ال�شاق بطريقة م�شابهة للرباعم.
ا�صتعمالت اأخرى :

ُي�شتفاد من خ�شب الأفرع ال�شغرية يف �شناعة الفحم الطبي امل�شتعمل يف طرد الغازات املعدية.
حماذير ال�صتعمال: 

لُي�شتعمل من قبل الأ�شخا�ض الذين لديهم ح�شا�شية جتاه الأ�شبريين.
البيئة: 

ينت�رش احلور الأ�شود يف املناطق الرطبة، على اأطراف الأنهار واجلداول والينابيع. ميتاز احلور باأنه �رشيع النمو 
و�شديد التطلب لل�شوء وغري متحمل للظل. يتحمل الربودة ب�شورة جيدة وُيقاوم الريح ال�شديدة. 

يعي�ض يف اأنواع خمتلفة من الرتب لكنه يتاأثر بالرتب الغدقة واملاحلة، وُيف�شل الأرا�شي العميقة الرطبة اخل�شبة 
جيدة ال�رشف ذات pH املعتدل اإىل القاعدي قلياًل. 

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر احلور الأ�شود طبيعيًا بالبذور التي تنتقل ب�شهولة يف الهواء، ومُيكن اإكثاره بالعقل )اأ�شكال مزروعة( وهي 
الطريقة امل�شتخدمة يف حمطات الإنتاج. مع مالحظة �رشعة انبات بذوره  التي تفقد قدرتها الإنباتية ب�رشعة اأي�شًا 
كما اأنها ل تتحمل التخزين الطويل. ُيقّلم النبات بعد الزراعة خالل ال�شتاء وُي�شّمد بال�شماد الع�شوي �شتاًء واملعدين 

ربيعًا و�شيفًا. 
ُي�شاب احلور بعدد من الآفات كالرتب�ض وحفار �شاق احلور الذي ُيكافح باإزالة الفروع امل�شابة وحرقها مع اإجراء 

املكافحة املنا�شبة. 
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Salix alba L.
  

.Salicaceae  الف�صيلة: ال�شف�شافية
الأ�صماء املتداولة: �شف�شاف اأبي�ض، �شوحر، خالف، ا�شبيدرا.

Eng. White willow ، Fr. Saule commun :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
- بنية، موبرة عندما تكون فتية.  اأو ك�شتنائية  - خ�رشاء  اأفرعها طويلة، نحيلة، �شفراء  5 - 10 م.  �شجرة طولها 
اإىل بي�شوية، موؤنفة القمة،  الرباعم �شغرية غالبًا زغبة القمة. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، ق�شرية املعالق، رحمية 
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اأوبار  يك�شوها  احلافة،  تامة  �شبه  اإىل  تامة 
بي�شاء حريرية على كال وجهيها عندما تكون 
يك�شو  احلافة،  م�شننة  البالغة  الأوراق  فتية، 
وجهها العلوي زغب منطبق، ويك�شو وجهها 
ال�شفلي غبار طحيني اأبي�ض. طولها حتى 13 
املعالق.  ق�شرية  �شم،   3 حتى  وعر�شها  �شم 
�رشيعًا.  ت�شقط  املعالق،  من  اأق�رش  الأذن��ات 
يف  جتتمع  امل��ذك��رة  اجلن�ض،  وحيدة  الأزه���ار 
�شم، �شمراخها    6.5 -  3 نورات هرية طولها 
يتجلى  غائب  الكّم  ومتعرج.  وُم��ورق  ق�شري 
بالزهرة  ويحيط  بغّدتني،  اأو  رحيقية  بغّدة 
الأزه��ار  ال�شقوط.  �رشيعة  �شغرية  قّنابات 
موبرة  خيوطها  ���ش��دات��ني،  ت�شم  ال��ذك��ري��ة 
اأق���ّل  الأن��ث��وي��ة  ال��ه��ري��رات  ال�شفلي.  اجل���زء 
الذكرية.  النورات  قلياًل من  واأق�رش  اأزهارًا، 
الأزهار الأنثوية تتاألف من كربلتني، املبي�ض 
وح��ي��د احل��ج��رية، ي��ع��ل��وه م��ي�����ش��م��ان  )القلم 
غائب( الثمرة عليبة، بي�شوية، جرداء، عديدة 
البذور  م�رشاعني.  بو�شاطة  تتفّتح  البذور، 

حتمل جمموعة من الأوبار احلريرية. 
الإزه����ار  م��ن اآذار/م���ار����ض  اإىل  ح��زي��ران/

يونيو.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

الأنهار  على �شفاف  اإفريقيا  و�شمايل  اآ�شيا  يعي�ض يف جنوبي  كما  اآ�شيا،  اأوا�شط  املتو�شط وحتى  اأوروب��ا وحو�ض 
وجماري املياه.

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض Salix  هو ال�شم الالتيني لعدد من اأنواع هذا اجلن�ض، والبع�ض يعيد ال�شم اإىل ال�شلتية القدمية 
 alba ويعني ماء، اإ�شارًة اإىل منّوه قرب جماري املياه. اللفظ الوا�شف للنوع lis ويعني قريب واملقطع Sal  من املقطع

يعني اأبي�ض ن�شبًة اىل لون ال�شطح ال�شفلي لأوراق النبات. 
ا�شُتخدم النبات منذ القدمي كم�شّكن لآلم املفا�شل والروماتيزم واآلم الراأ�ض والديزنتاريا. اكت�شف العامل اليوناين 
اأبقراط يف عام 400 قبل امليالد فوائد م�شغ اأوراق �شجرة ال�شف�شاف يف تخفيف ال�شعور بالأمل وجّرب اكت�شافه على 

نف�شه و�شجل ذلك يف اأحد كتبه الطبية كما ذكره ابن البيطار والأنطاكي وابن �شينا. 
عمل العامِل الأملاين فيليك�ض هوفمان  عام 1897 على انتاج "حبة" من خال�شة اأوراق �شجرة ال�شف�شاف، ملعاجلة الأمل 

واحلمى معًا، فكانت حبة الأ�شربين ال�شهرية )حم�ض ال�شال�شيك(. 
اجلزء امل�صتعمل: 

اللحاء اأو ق�رشة ال�شاق الفتية بعمر عامني اأو ثالثة )جُتمع بداية الربيع(.  
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املركبات الكيميائية: 
  salicortin،  salicin salicylic acid 1.5- 12 % وتت�شمن:�شالي�شني  ال�شف�شاف  جليكوزيدات وا�شرتات تنتج حم�ض 

fragilin ،populin. اإ�شافة اإىل تانينات 8 - 20 % وفالفونوئيدات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
ُي�شتخدم ُم�شتخل�ض ق�شور ال�شاق لعالج الروماتيزم والآلم الع�شبية ول�شيما ال�شداع واآلم املفا�شل والإ�شهال 

كما ُي�شتعمل قاب�شًا ومقويًا وخاف�شًا للحرارة. 
تعود فّعالية العقار ب�شكل اأ�شا�شي اإىل ن�شبة ال�شالي�شني املوجودة. بعد �شطر ثمالة الأ�شيل من جليكوزيد ال�شالي�شني 
يتّحول اإىل �شالي�شني الذي  ُيعّد طليعة حم�ض ال�شف�شاف salicylic acid وامل�شوؤول عن تاأثري العقار امل�شاد للحّمى 
الأ�شيتيلي  ال�شف�شاف  حم�ض  طليعة  )تعرف  الروماتيزم.  لأوج���اع  وامل�ّشكن  واللتهاب  للحرارة(  )خاف�ض 

بالأ�شبريين(. 
ي�شتخدم منقوع الأوراق �شعبيًا لعالج الدمامل واأمرا�ض اجللد. 

التداخالت الدوائية وحماذير ال�صتعمال : 
قبل  من  لُي�شتعمل  كما  الأ�شبريين(،  )اأو  ال�شالي�شينات  جتاه  ح�شا�شية  لديهم  الذين  الأ�شخا�ض  لدى  لُي�شتعمل 

الأطفال الذين يعانون من اأعرا�ض الأنفلونزا نظرًا لرتباطها مبتالزمة راي. 
يجب اأخذ احلذر اإذا ما كان هناك م�شاركة بني العقار وم�شادات اللتهاب الال�شتريوئيدية الأخرى. كما ُين�شح بعدم 
اأن ا�شتعماله مع الكحول  ُتوؤثر يف تكد�ض ال�شفيحات. كما  اأو   (PT) ا�شتعماله مع الأدوية التي تطيل زمن التخرث 

والأدوية املنومة barbiturates مُيكن اأن يخفي اأعرا�ض اجلرعة الزائدة لل�شالي�شينات مّما يعزز �شّميتها. 
لُيو�شف ملر�شى القرحة املعدية، ومر�شى الناعور، وامل�شابني بالربو اأو ال�شكري، وكذلك الأمر بالن�شبة للحوامل 

واملر�شعات. 
ا�صتخدامات اأخرى: 

يزرع ال�شف�شاف كنبات زينة يف احلدائق، وللخ�شب ا�شتعمالت �شتى، ُي�شتخرج من الق�رشة مواد دباغية ت�شتخدم 
يف دبغ اجللود.

البيئة:
نوع حُمب لل�شوء ل يتحمل املناف�شة، ُمقاوم للربد، واأليف للماء. يف�ّشل الأرا�شي الرطبة اخل�شبة جيدة ال�رشف 

والتهوية ذات pH  قاعدي اإىل معتدل.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

نبات �رشيع النمو ن�شبيًا، يتكاثر ب�شهولة بالأخالف والعقل املح�رّشة يف ال�شتاء واملختارة بقطر 2 �شم  وبطول 40 �شم، 
وقد دّلت الدرا�شات على اأن ن�شبة النجاح املثلى كانت من عقل خ�شبية بعمر 2 - 3 �شنوات.
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Salvadora persica L. 
S. persica var. wightiana (Planch. ex Thwaites) Verdc.
S. wightiana Planch. ex Thwaites

.Salvadoraceae الف�صيلة:  الأراكية
الأ�صماء املتداولة: الأراك، امل�شواك، ال�شواك.

Eng. Tooth brush tree  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
�شجرية �شغرية اأو جنبة، دائمة اخل�رشة، جرداء، طولها 2 - 6 م، لونها 
اأ�شطوانية،  متكرر،  نحو  على  تتفرع  متقابلة،  الأف��رع  �شاحب.  اأخ�رش 
متدلية، بي�شاء. الأوراق ب�شيطة، متقابلة، اأذنية، جلدية القوام، رحمية 
القمة  كليلة  احلافة،  تامة  م��دورة،  �شبه  ن��ادرًا  م�شتطيلة،   - بي�شوية  اأو 
 3 - 1.5 واأحيانًا حادتها، ت�شتدق قاعدتها تدريجيًا لت�شكل معالقًا طوله 
�شم، اأبعادها 2 - 6×1.5 - 3 �شم. النورات عنقودية �شبه �شنبلية، مورقة 
اإبطية اأو انتهائية التو�شع. �شماريخ الأزهار 1 - 2  مم، القنابات �شغرية. 
اأربع،  ف�شو�شها  جر�شية،  الكاأ�ض  مم.   3 نحو  طولها  �شغرية  الأزه��ار 

الوراء.  اإىل  الكاأ�ض، ف�شو�شه مرتاكبة وملتفة  بتالت، طوله �شعفا طول   4 التويج  الثمرة.  ت�شتدمي مع  مرتاكبة، 
املذكر 4 اأ�شدية، تتو�شع على اأنبوب التويج، وتتناوب مع البتالت، اخليوط حّرة. املبي�ض علوي، وحيد احلجرية، 

وحيد البوي�شة. الثمرة حلمية "نووية ت�شبه العنبة"، كروية، وحيدة البذرة، قطرها 4 - 8  مم.  
الإزهار من كانون الثاين/يناير اإىل  ني�شان/اإبريل.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
اجلزيرة  �شبه  ويف  الأو�شط،  وال�رشق  والهند  ال�شني  يف  وينت�رش  اإي��ران 

العربية وعمان واليمن و�شمايل اإفريقيا ل�شيما م�رش.
التاريخ والرتاث:

�شلفادور دي  بو�شكا    لذكرى خوان   �شّمي اجلن�ض بهذا ال�شم تخليدًا  
1598-1681م  ال�شيدلين من  مدينة  بر�شلونة  ال�شبانية. 

مذاقًا  الفم  يف  النبات  ق�شبان  م�ّض  ي��رتك  فار�شي.  فتعني   persica اأم��ا 
قاب�شًا مما جعله ي�شتخدم منذ زمن طويل كفر�شاة اأ�شنان. اأو�شى ر�شول 
اأمتي  على  اأ�شّق  اأن  )لول  قال:  حني  بامل�شواك  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
وال�شالم:       ال�شالة  عليه  اأي�شًا  وقال  �شالة(.  كل  عند  بال�ِشواك  لأمرتهم 

)ال�ِشواك َمطهرة للفم، َمر�شاة للرب( .
اجلزء امل�صتعمل: 

جذور �شجرة الآراك الطرية )ُتّنظف وُتّقطع اإىل قطع  بطول 15 �شم(.
املكونات  الكيميائية :

حتوي اجلذور ن�شبًة عاليًة من الكلوريد والفلوريد  وبّلورات  ال�شيلي�ض )4 %  من وزن العيدان اجلافة(، وفيتامني ج، 
وكميات قليلة من ال�شابونني، والتانينات، والفالفونوئيدات. كما حتتوي على كميات كبرية من ال�شيتو�شتريول، 
جليكوزيد  اىل  اإ�شافًة   ،trimethylamin اأمني  ميثيل  وثالثي   salvadorine �شلفادورين  اأهمها:  قلويدات  وراتنجات، 

 .sinigrin كربيتي طعمه حاد وحارق ال�شينيجرين
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

تتمتع تانينات امل�شواك بخوا�ض م�شادة للعفونة، مطّهرة وقاب�شة تعمل على اإيقاف نزف اللثة. 
ي�شاعد وجود الفيتامني C ومادة ال�شيتو�شتريول ومركب ثالثي ميثيل اأمني على اندمال جروح اللثة وتقوية ال�شعريات 
الدموية املغذية لها وحمايتها من اللتهابات. وثبت تاأثري هذا املركب يف خف�ض الرقم الهيدروجيني للعاب، الذي ُيّعد 
اأحد العوامل امل�شاعدة على منو بكترييا الفتحة الفموية. اإ�شافًة اإىل تاأثري مرّكبي ال�شينيجرين وال�شلفادورين  يف 

احّلد من منو البكترييا امل�شّببة لت�شو�ض الأ�شنان. واأخريًا تغطي الراتنجات ميناء الأ�شنان وحتميها من الت�ّشو�ض.
اأكدت الدرا�شات فوائد الكلوريد وبللورات ال�شيلي�ض يف احّلد من تّكون قلح الأ�شنان وزيادة ابي�شا�شها، وقد اأُدخلت 

مركبات الأراك حاليًا يف تركيب بع�ض اأنواع معاجني الأ�شنان.
ُي�شتعمل منقوع جذور الأراك �شعبيًا يف الق�شاء على بكترييا الأمعاء. وُت�شتعمل الثمار كُمدرٍّ بويّل، وُمق�ّشع، وها�شم 

وُم�شاّد اإ�شهال.
البيئة:

والرمال  الرطبة  ال��رتب  على  الأودي��ة،  و�شفاف  الوديان  من  بالقرب  احل��ارة،  ال�شحارى  واح��ات  يف  الأراك  ينمو 
ال�شاحلية، يتّحمل امللوحة ب�شكل جيد. 

ال�صتزراع والإنتاجية:
الدائمة �شمن حفر  الأر�ض  ُتزرع يف  ثم  اأكيا�ض،  امل�شاتل �شمن  جُتّذر يف  التي  املتخ�شبة  بالعقل  اأو  بالبذور  ُيكاثر 

حم�رّشة م�شبقًا.
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Argania spinosa (L.) Skeels  
A. sideroxylon Roem. & Schult.,Sideroxylon spinosum L.

.Sapotaceae الف�صيلة: �شابوتا�شية
الأ�صماء املتداولة: اأرغان، اأرجان، اأركان، �شجرة احلياة ااملغربية، لوز املغرب.

 Eng. Argan tree ، Fr. Arganier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
10 م. التاج كروي منب�شط، الق�رشة رمادية، مت�شققة، تولد  4 - 6 م وقد ي�شل اإىل  �شجرة بطيئة النمو، ارتفاعها 
خلفات، وتعي�ض من 150 - 200 �شنة. الأفرع كثرية، م�شوكة. الأوراق ب�شيطة، دائمة )ميكن اأن تت�شاقط يف فرتات 
اجلفاف الطويلة(، �شبه لطئة، متناوبة، جتتمع غالبًا يف حزم على اأفرع ق�شرية جدًا، جلدية القوام، طولها 2 - 4 
�شم، بي�شوية مقلوبة اإىل رحمية، كليلة القمة. الأزهار �شغرية، خنثوية، لطئة، جتتمع يف كريات �شغرية اإبطية. 
اإىل خم�رشة.  5 بتالت �شفراء باهتة  ال�شكل، موؤلف من  التويج جر�شي  5 �شبالت زغبة تلتحم بقواعدها.  الكاأ�ض 
املذكر خم�ض اأ�شدية وخم�ض �شديوات )قد يكون بع�شها خ�شبًا(. املبي�ض علوي، يعلوه قلم ب�شيط. الثمرة نووية 
ت�شبه ثمرة الزيتون، طولها 2 - 4 �شم، وعر�شها 1.5 - 3 �شم، �شفراء عند الن�شج، الغالف الثمري املتو�شط لّبي غري 
ثخني، ذو رائحة حمببة، لكن طعمه غري ُم�شت�شاغ، الغالف الداخلي قا�ض يت�شمن بذرة واحدة اأو بذرتني اأو ثالث 
العام  اإىل متوز/يوليو من  اأكرث من �شنة واحدة. وتن�شج يف حزيران/يونيو  الثمرة  بالزيت. يتطلب ن�شج  غنّية 

التايل. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اىل اأيار/مايو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف:
ُيعّد املغرب الأق�شى املوطن الأ�شلي ل�شجرة الأرغان، حيث تنت�رش بني ال�شويرة واأغادير يف املغرب العربي وهي 
منطقة تتميز بظروف مناخية جافة و�شبه جافة وباأمطار �شنوية اأقل من 200 مم، كما توجد بع�ض جتمعاته يف �شمال 

�رشقي املغرب بجهة وجدة، وب�شكل حمدود يف منطقة تندوف اجلزائرية. 
التاريخ والرتاث: 

ت�شمية "اأرغان" غري معروفة الأ�شل وتطلق على �شجرة Argania spinosa ، ُعرفت ا�شتخدامات زيت الأرغان الغذائية 
منذ عقود طويلة. وقد ورد و�شفه يف كتب ابن البيطار. اأما ال�شم الوا�شف للنوع spinosa فيعني �شائك.  

اجلزء امل�صتعمل: زيت البذور. 
اإنتاج الزيت: 

ُي�شتخرج زيت الأرغان بطريقة تقليدية، تبداأ بالتقاط الفالحني للثمار النا�شجة من ال�شجر اأو من خالل جمع اجلوزات 
قليال )وُيف�ّشل عدم حتمي�شها  يف حالة  البذور  للثمار. حُتّم�ض  اأكلها  بعد  برازها  املاعز واجلمال يف  ُتفرزها  التي 
ال�شتخدامات املّعدة ملُ�شتح�رشات التجميل بهدف اإنتاج زيت عدمي الرائحة(. ُتطحن البذور لُت�شبح كالعجينة، ُتدعك 
وُتع�رش على البارد لتعطي زيتًا ماأكوًل  ذا لوٍن مائٍل اإىل احلمرة واأعتم من زيت الزيتون، وطعمه ي�شبه مذاق البندق. 

القيمة القت�صادية لزيت الأرغان: 
ُيعد زيت الأرغان منتجًا اقت�شاديًا هامًا يف املغرب وحّمط اهتمام الكثري من ال�رشكات وامل�شتهلكني يف العديد من دول 
التجميل والعناية  اأغذية احلمية و�شناعة م�شتح�رشات  الغربية واأمريكا واليابان، نظرًا ل�شتخداماته يف  اأوروبا 
بالب�رشة، الأمر الذي زاد  من الطلب عليه واأو�شل �شعر الليرت الواحد اإىل 80 - 100 دولر، وُيعترب بذلك من اأغلى 

الزيوت النباتية يف العامل.  
املكونات الكيميائية :

يحتوي زيت بذور الأرغان على �شبغات كاروتينية )بداءة فيتامني beta-carotenes ،A( التي تعطيه اللون املائل للحمرة. 
كما يحوي  اأحما�شًا دهنية غري م�شبعة ت�شّكل 50 - 80 % من وزن البذور اأهمها: حم�ض الزيت oleic a. 45 % )ن�شبته 
يف زيت الزيتون  56 - 85 %(، حم�ض  الكتان الزيتي.linoleic a 29 - 36 % )ن�شبته يف زيت الزيتون  3 - 20 %(، 
كما يحوي اأحما�شًا دهنيًة م�شبعة اأهمها: حم�ض النخل .Palmitic a 12-13 %. )ن�شبته يف زيت الزيتون 7 - 20 %( 
 ،  

tocopherol 1 %، و�شتريولت توكوفريول   اإىل مركبات غري مت�شبنة  اإ�شافًة   .% 7-5 stearic a.وحم�ض ال�شمع
اأية مركبات �شابونية. على عك�ض الثمار  E وكحولت ثالثية الرتبني. ليحتوي زيت بذور الأرغ��ان  على  فيتامني 

وخ�شب الأ�شجار املحتوية على مركبات �شابونية.
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اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية والتجميلية :
الإ�شابة  من  حّتد  الزيتون(  زيت  ميتلكها  التي  تلك  من  )اأعلى  لالأك�شدة  م�شادة  بخوا�ض  الأرغ��ان  زيت  يتّمتع 
نفاذية  زيادة  ب�شكٍل فعال يف  ي�شهم  الذي  الربو�شتوغالندين  الزيتي يف ا�شطناع  الكتان  بال�رشطان. يدخل حم�ض 
باملحافظة على حيوية اجللد، ويف عالج حب  الأرغ��ان مبزايا متعلقة  يتمتع زيت  لذلك  اإ�شافًة  خاليا ب�رشة اجللد. 

ال�شباب، واحلروق والت�شققات اجللدية اأهمها :  
- حتفيز الوظائف احليوية للخاليا عرب تن�شيط و�شول الأوكج�شني اليها. 

- حتفيز الن�شاط الأنزميي املرتبط  بالق�شاء على ال�شموم و اجلذور احلرة يف اخلاليا اجللدية امل�شوؤولة عن �شيخوخة 
.)E اجللد )فيتامني

.)A اإعادة ن�شارة الب�رشة ومقاومة �شيخوخة اجللد وترميم خالياه )فيتامني -
-  تغذية ال�شعر، وتنعيمه وحمايته من التلف. اإ�شافًة اىل تقوية الأظافر.

بال�شم،  �شكل  على  امل�شتح�رشات  من  العديد  ت�شنيع  يف  الأرغ��ان  زيت  حاليًا  العاملية  التجميل  خمتربات  ت�شتعمل 
وكرميات مرطبة، وزيوت التدليك وال�شابون ال�شفاف الغلي�رشيني.

ُي�شتخدم الزيت �شعبيًا كم�شاد التهاب، وم�شاد بكترييا وم�شكن لالأمل، وُي�شتخدم مو�شعيًا يف عالج اجلروح ال�شغرية 
والندبات الناجتة عن حّب ال�شباب وجدري املاء .

ت�شتعمل الن�شاء املغربيات زيت الأرغان لتلميع ال�شعر واإعطائه املظهر اجلميل.
ال�صتعمالت الغذائية:

من  خلّوه  اإن  و  مت��ام��ًا،  الزيتون  كزيت  ال��غ��ذاء  يف  البندق  برائحة  ال�شبيهة  الرائحة  ذو  الأرغ���ان  زي��ت  ُي�شتعمل 
الكول�شتريول جعله مفيدًا يف احلميات املتبعة خلف�ض م�شتوى الكول�شتريول وحماية القلب وال�رشايني وتقوية قدرة 
اجل�شم الدفاعية ب�شكل عام. ُي�شتخدم الزيت يف املغرب لإ�شافة النكهة لأطباق الُك�شُك�ض وال�شلطة واخل�رشاوات 

واللحم وال�شمك. 
البيئة:

اأو  تنمو �شجرة الأرغان يف الطوابق البيومناخية �شبه اجلافة وال�شحراوية. ُتف�شل الأماكن ذات ال�شتاء املعتدل 
مم/�شنة. ل تتاأثر باخل�شائ�ض الكيميائية للرتبة وتتحمل الرتب   300 اأقل من  اأمطار �شنوية  احلار، وتعي�ض على 
الفقرية يف حني اأن للرتب ذات ال�رشف ال�شيئ تاأثريًا �شلبيًا يف منوها. تتحمل الريح والت�شحر ويتاأثر منّوها بزحف 

الرمال عليها.
ال�صتزراع والإنتاجية:

كانت ال�شجرة على حافة الزوال نتيجة الرعي والحتطاب اجلائر من ال�شكان املحليني، لكن حاليًا تبذل المكانيات 
واجلهود من قبل احلكومة املغربية للحفاظ عليها.

هذه  اإكثار  على  اأُجريت  التي  التجارب  هي  وقليلٌة  خ�رشيًا،  اأو  بذريًا  �شواًء  الإكثار  �شعبة  الأ�شجار  من  الأرغ��ان 
ال�شجرة على نطاق وا�شع. وقد جرت حماولت عديدة لزراعتها يف كثري من البلدان مثل تون�ض وليبيا وحديثًا يف 
اخلليج العربي. ُي�ّشكل ك�رش طور ال�شكون يف البذور ال�شعوبة الأكرب يف اإكثارها، اإذ اأن ن�شبة الإنبات تبقى منخف�شة 
مهما كانت املعاملة. ُين�شح ب�شكل عام بتربيد البذور ملدة متتد حتى ثالثة اأ�شهر ومن ثم املعاملة بحم�ض اجلربيليك. 
تذكر التجارب احلديثة (Habibah et al.,2008)، اأن اإكثار الأرغان يف ظروف حمكمة �شمن و�شط يحوي تربة/مواد 
نباتية متف�شخة/ دبال، بن�شبة 1/1/2، يف اأوعية بال�شتيكية عمقها 15�شم قد اأعطى اأف�شل ن�شبة اإنبات واأف�شل ظروف 

للنمو الأويل للبادرات اأي�شًا. 
ُتثمر ال�شجرة بعمر 5 �شنوات، وتعطي حوايل  15 كغ من الثمار �شنويًا.
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Veronica officinalis L. 
.Scrophulariaceae  الف�صيلة : اخلنازيرية

الأ�صماء املتداولة : فريونيكا، زهرة احلوا�شي.
Eng .Speedwell ، Fr. Veronique :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
ع�شب معمر، زغب، طوله 10 - 20 �شم، ميتلك �شوقًا  زاحفًة رئدية واأخرى منت�شبة تنتهي بالأزهار. الأوراق ب�شيطة، 
الزهرية متناوبة عادة، ق�شرية املعالق، م�شنّنة احلافة. جتتمع  ال�شفلية متقابلة والأوراق  اإهليلجية،  اأو  بي�شوية 
الأزهار يف نورات عنقودية �شبه �شنبلية، اإبطية. الكاأ�ض مق�شمة بعمق اإىل 4 ف�شو�ض غري مت�شاوية. التويج اأزرق 
4 ف�شو�ض منب�شطة غري مت�شاوية، حيث ُيالحظ اأن الف�شني  اأو ليلكي، تلتحم بتالته يف اأنبوب ق�شري ين�شطر اإىل 
اأعر�ض. املذكر �شداتان، ذواتا خيوط طويلة. املبي�ض علوي، ثنائي احلجريات، يعلوه قلم دائم. الثمرة  العلويني 

عليبة مثلثية، �شيقة القاعدة، ثنائية احلجريات، تت�شمن  كل حجرية 5 - 10 بذور. 
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من  مل�شاء  م�شّطحة،  بي�شوية،  مم،   1 نحو  طولها  البذور 
اجلهة اخللفية. ُيزهر النبات يف الربيع.

موطنها  ال�شورية،  اأي   V. syriaca الأخ��رى:  اأنواعها  من 
حو�ض املتو�شط. وُت�شابه الد�شتورية.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
تنت�رش اأغلب اأنواع اجلن�ض ب�شكل طبيعي يف اأوروبا وغربي 

اآ�شيا وحو�ض املتو�شط يف الغابات املتدهورة واجلبال.
التاريخ والرتاث:

 Veronique القدي�شة  اإىل  من�شوب  للجن�ض  العلمي  ال�شم 
والتي تبعًا للتقاليد امل�شيحية، م�شحت وجه ال�شيد امل�شيح 
وهو يحمل �شليبه، فظهرت �شورته على املنديل، وقد �ُشّمي 
ال�شم بالالتينية veronicon اأي ال�شورة احلقيقية. ُت�شمى 
حوا�شي  يف  ل�شتعمالها  احلوا�شي  بزهرة  ال�شام  ب��الد  يف 

احلدائق خا�شةً، فهي خفيفة النمو وجميلة الزهر. 
طبيب  اأّن  ل��درج��ة  مهمًا   V. officinalis الطبي  ال��ن��وع  ُي��ع��ّد 
الأع�شاب املعروف يوهان�ض فرانكو�ض، قد خ�ّشها مبوؤلف 
يف  بالن�شيان  حماطة  تكون  تكاد  لكنها  �شفحة،   300 م��ن 

الوقت احلايل .
اجلزء امل�صتعمل: 

الأجزاء الهوائية املزهرة )الرائحة عطرية �شعيفة والطعم ّمر قلياًل وقاب�ض بع�ض ال�شيء(.
املكونات الكيميائية:

 ،catalpol كاتالبول   ،aucubin الوكوبني  منها:   %1  -  0.5  iridoide monoterpenes ايريدوئيدية  اأحادية  تربينات 
 .laroside لروزيد ،mussoenoside املو�شينوزيد ،catalpol esters ا�شتريات الكاتالبول

اللوتيولني  جليكوزيد  اأهمها:   %  0.7  flavonoids فالفونوئيدات   .%  10  triterpene saponins ثالثية  �شابونينات 
.luteolin glucoside

. chlorogenic acid وم�شتقات حم�ض القهوة: اأهمها احلم�ض الكلوروجيني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

يتمتع العقار بخوا�ٍض واقية من القرحة وُي�رّشع من �شفائها، ُي�شتخدم على �شكل غراغر لعالج التهاب الفم واحللق. 
البويل  واجلهاز  والكبد،  اله�شمي  واجلهاز  التنف�شي،  اجلهاز  ا�شطرابات  عالج  يف  �شعبيًا  النبات  مغلي  ُي�شتعمل 

والكلى، ويف عالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية، والتهاب املفا�شل والروماتيزم. كما ُي�شتعمل يف تنقية الدم.
البيئة: 

تف�ّشل اأنواع اجلن�ض الرتب جيدة ال�رشف والأماكن امل�شم�شة اأو الظليلة.
ال�صتزراع والإنتاجية: 

ُتكاثر الأنواع بالبذور والعقل �شيفًا اأو بتق�شيم النبات يف اخلريف اأوالربيع.
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Smilax aspera L.
S. mauritanica Poir.

.Smilacaceae :الف�صيلة
الأ�صماء املتداولة: الف�شاغ، عنب الثعلب ، �َشرَبين، عنب الديب، َعْم�َشق ، باطور، قمباطور.

Eng. Rough bindweed ، Fr. Salsepareille :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة مت�شلقة، ي�شل طولها 10 - 15 م، جرداء، ذات جذمور ثخني. ال�شوق معمرة، نحيلة، متعرجة، زاوّية، مت�شلقة 
على الأ�شجار وال�شجريات اأو مفتولة على اجلدران، حتمل اأ�شواكًا معقوفة ونادرًا ما تكون عدمية الأ�شواك. الأوراق 
دائمة، جلدية، �شهمية اأو قلبية - مثلثية، موؤنفة القمة، ل حتمل اأ�شواكًا على الإطالق اأو حتمل اأ�شواكًا قليلة متفرقة على 
احلافة واأحيانًا على طول الع�شب املتو�شط على ال�شطح ال�شفلي. الأزهار وحيدة اجلن�ض، الُكّم ب�شيط، لونه كرميي، 

طوله يف الأزهار املذكرة 5 مم ويف الأزهار املوؤنثة  3.5 مم. الثمرة عنبة طولها 8 - 10 مم، حمراء. 
الإزهار من ت�رشين الأول/اأكتوبر اإىل كانون الثاين/يناير. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
متو�شطي، ينت�رش يف دول حو�ض البحر املتو�شط وه�شبة الأنا�شول.
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التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض Smilax من الأ�شاطري اليونانية حيث اأُعطي هذا ال�شم  لفتاة �شبية ماتت  ُحّبًا  لع�شيقها ال�شاب  

كروكو�ض وحتولت اإىل هذا النبات، اأما �شفة النوع aspera فتعني قا�ٍض، اإ�شارًة اإىل مظهر ال�شوق.
اجلزء امل�صتعمل:اجلذامري.

املكونات الكيميائية:
   ،desglucoparillin متحرر  كمنتج   parillin مع   sarsaparilloside اأهمها:   %  3  -  0,5 ا�ش������تريوئيدية  �شابونين�������ات 

.aglycones sarsapogenin ،desglucorhamnoparillin

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُتعّد ال�شابونينات ال�شتريوئيدية م�شوؤولة عن الفعل املّهيج للجلد والتاأثري املدّر واملّعرق يف اجلرعات العالية، بالإ�شافة 
اإىل تاأثريه كعامل م�شتحلب ومثبت للرغوة.ُت�شتعمل م�شتح�رشات اجلذور �شعبيًا، كمدّر، ومّعرق، ولعالج اأمرا�ض 

الكلى، وُي�شتعمل مغلي اجلذور مو�شعّيًا يف عالج الروماتزم وبع�ض الأمرا�ض اجللدية مثل ال�شدفية.
حماذير ال�صتعمال:

مل ُتعرف حوادث �شحية مع الإعطاء ال�شليم للجرعة املفرو�شة. مُيكن اأن يح�شل يف حالت نادرة �شكاوى معدية 
وغثيان، وميكن كذلك اأن يحدث تهيج يف الكلى. 

البيئة:
ينمو الف�شاغ يف الغابات واملناطق الدغلية وعلى �شفاف الأنهار وعلى التخوم وبني الأ�شيجة يف الطوابق البيومناخية 
ال�شطوع  ويخ�شى  ال�شقيع،  يتحمل  والدافئة.  واملعتدلة  العذبة  باملتغريات  والرطبة  الرطبة  و�شبه  اجلافة  ن�شف 
اأنواع الرتب ذات درجات  40مo. يجود يف خمتلف  ال�شم�شي العايل وارتفاع درجة احلرارة �شيفًا اإىل ما يزيد عن 

احلمو�شة املختلفة ويف�شل الرتب اخلفيفة )الرملية( واملتو�شطة والرطبة، يخ�شى امللوحة. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بتف�شي�ض الريزومات وبالعقل ن�شف املتخ�شبة ونادرًا بالبذور التي تتطّلب معاملة خا�شة، وتتاأخر 
كثريًا بالإنبات. يتم جتذير الريزومات اأو العقل يف اأوعية خا�شة اأو اأحوا�ض مع تظليلها ب�شكل خفيف، ثم ُتنقل اإىل 
الأر�ض الدائمة عند جتذيرها. اإذا كانت الزراعة لأجل احل�شول على البذور، يجب النتباه اإىل زراعة اأفراد مذكرة 

وموؤنثة كون النبات ثنائي امل�شكن. ُيزرع النبات ك�شياج كثيف ي�شعب اجتيازه.
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Atropa belladonna L.

.Solanaceae الف�صيلة: الباذجنانية
الأ�صماء املتداولة: �شت احل�شن، اللّفاح.

 Eng. Belladonna , Banewort , Fr. Belladone :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة �شغرية، دائمة اخل�رشة، تعلو اإىل نحو 1.5م. ال�شاق 
قائمة، غزيرة التفرع. الأوراق خ�رشاء داكنة، متناوبة يف 
الق�شم ال�شفلي من ال�شاق ومتقابلة يف اأعلى ال�شاق، �شكلها 
قلبي، طولها 10 - 15 �شم. تخرج من اآباط الأوراق اأزهار 
لونها  �شم،   3.5  -  2.5 التو�شع، طولها  اأو زوجية  فردية 
اخلم�ض  ال��ك��اأ���ض  �شبالت  تلتحم  ق��رم��زي،  اأو  بنف�شجي 
بقواعدها، وتنب�شط الف�شو�ض على �شكل جنمة عند ن�شج 
الثمرة، الأ�شدية خم�ض، القلم وحيد، يتفرع اإىل مي�شمني 
اثنني. الثمرة عنبة، كروية خ�رشاء، ت�شبح �شوداء عند 

الن�شج، حتوي الكثري من البذور �شديدة ال�شّمية.
الإزهار  خالل ف�شلّي ال�شيف واخلريف تبعًا للمنطقة.

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش النبات ب�شكل وا�شع يف و�شط وجنوبي اأوروبا و�شمايل اإفريقيا و�رشق املتو�شط وجنوب غربي اآ�شيا، ُيزرع 

يف انكلرتا وفرن�شا و�شمايل اأمريكا.
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التاريخ والرتاث: 
كلمة Atropa تعني اآلهة القدر، وهي ا�شم  لواحدة من ثالث 
بنات لزيو�ض اإله احلرب عند الإغريق، اأما ال�شم الوا�شف 
 ، bella فقد اأتى من اليطالية  belladonna للنوع الالتيني
 Atropa donna وتعني امراأة. والت�شمية   وتعني جميلة و 
با�شم  واملعروفة  اجلميلة  امل��راأة  نبات  تعني   belladonna

من   Atropa كلمة  اأن   (2009) ن��ح��ال  ذك��ر  احل�����ش��ن.  ���ش��ّت 
هو  ال�ّشمية  �شديد  نبات  على  وت���ّدل   atropos اليونانية 
Solanum mortale املعروف عند قدامى النباتيني، و�ُشّميت 

الن�شاء،  وجه  لتجميل  ُت�شتعمل  كانت  لأنها  احل�شن  �شت 
ا�شتخدمته امللكة كليوباترا لأغرا�ض جتميلية .

اجلزء امل�صتعمل: الأوراق، واجلذور.
املكونات الكيميائية: 

 ،atropin الأتروبني   ،hyoscyamin الهيو�ش����يامني  اأهمها:   %  2 اإىل  ن�شبتها  ت�شل  الرتوبان  قلويدات  جمموعة 
وال�شكوبولمني scopolamin وغريها من القلويدات، م�شتقات الرتوبانول tropanol. وفالفونوئيدات، وكومارينات، 

ومواد دباغية . 
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية:

تتمّتع م�شتخل�شات الأوراق واجلذور بخوا�ض مّو�شعة حلدقة العني، حاّلة للع�شب نظري الودي، م�شادة مل�شتقبالت 
الأ�شتيل كولني. حُتدث اجلرعات العالية التاأثري املركزي احلاّل لت�شنج الع�شالت املل�شاء جلهاز اله�شم وامل�شالك 

البولية والق�شبات. مثبطة لالإفرازات الغّدية. 
ُي�شتعمل العقار يف معاجلة التهابات الطرق التنف�شية، وعالج اأمرا�ض الق�شبات النتانية املزمنة. 

ُي�شتعمل مغلي الأوراق �شعبيًا يف عالج اأمرا�ض الكبد وال�شفراء والبنكريا�ض.
ُي�شتعمل مطبوخ الأوراق مو�شعيًا على �شكل كمادات يف عالج النتانات، واجلروح، واحلروق، والأمرا�ض الطفيلية، 

والأمرا�ض الع�شبية، والنقر�ض والآلم الروماتيزمية والتهابات الأوردة. 
ا�صتعمالت اأخرى: 

مُيكن اأن تدخل يف حت�شري ال�شامبو وم�شتح�رشات التجميل.
حماذير ال�صتعمال:

 مُيكن اأن حُتدث الأوراق الغ�شة تفاعالت حت�ّش�شية مو�شعية.
البيئة: 

الأجمات ويف  الطرقات وبني  املفتوحة فيها، وعلى جوانب  الغابات والأماكن  ينمو نبات �شت احل�شن يف حوا�شي 
الأرا�شي املهملة الرطبة الظليلة جزئيًا والأتربة الكل�شية. اأف�شل املناطق لنموه بني خطي العر�ض 50 - 55 �شمال 
خط ال�شتواء وارتفاع 100 - 200 م عن �شطح البحر. تنجح زراعة النبات يف الرتب اخلفيفة الغنية باملادة الع�شوية 

والقريبة من امل�شادر املائية مع �رشورة اإجراء تظليل جزئي عند الزراعة.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع يف اأحوا�ض مب�شافة 50 �شم بني النبات والأخر، ُتزرع النباتات يف الأر�ض الدائمة على 
م�شافة ت�شل اإىل 60 × 70 �شم مبعدل 8 كغ بذور للهكتار الواحد. تبلغ الإنتاجية من الأوراق 0.8 - 1 طن/هكتار.
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Datura metel L.
.Solanaceae الف�صيلة: الباذجنانية

الأ�صماء املتداولة: الداتورة، جوز مائل.
 Eng. Hindu datura,  Jimson weed، Fr. Datura: الأ�صماء الأحنبية

الو�صف النباتي:
1.5 م  نبات ع�شبي بارتفاع ي�شل اىل 
وهو غري موبر. الأوراق بي�شوية اىل 
ل�شينية ال�شكل ذات ت�شنّنات متوجية. 
الأزهار بلون اأبي�ض اىل اأبي�ض �شارب 
�شم.   20  -  15 بطول  البنف�شجي،  اىل 
الثمار بي�شوية ذات اأ�شواك ق�شرية، 
بقطر قرابة 3 �شم، تتفتح ب�شكل غري 

منتظم. 
املوطن والنت�صار  اجلغرايف: 

�شمايل  يف  ُي���زرع  اجلنوبية،  اأم��ري��ك��ا 
اإف��ري��ق��ي��ا وال���ه���ن���د وب��ع�����ض ال����دول 

الأوروبية.
التاريخ والرتاث:

داتورة معربة من اأ�شل �شن�شكريتي، 
وال�شم العلمي من املعرب، اأما �شفة 

النوع metel من ماثل العربية )نحال 2009(.
وهي الداتورة ال�شائكة، ُت�شمى يف اجلزائر�شجرة جهنم، وعند اإبن البيطار ُت�شمى جوز مائل ويقال جوز رب، "وهي 
�شجرة املرقد عند عامة الأندل�ض واملغرب. يعلو قدر الرجل، ورقه كورق الباذجنان اإّل اأنها اأمنت واأ�شد مال�شة، وله زهٌر 

اأبي�ٌض كبرٌي..." 
اأما الأنطاكي فذكر "اأن جوز مائل هو املعروف باملرقد، وي�شميه اأهل م�رش الداتورة، وهو نبت لفرق بينه وبني 
الباذجنان، يكون مبجاري املياه واجلبال، له زهر اأبي�ض، وغلف خ�رش....،والكائن منه يف البلدان احلارة اأقوى 

مفعول. وامل�شتعمل منه هو البذر الواقع داخل اجلوزة ".
كما ذكره  ابن �شينا. واأطلق عليه الغ�ّشاين ال�شهري بالوزير اإ�شم البنج ويعرف بال�شكران. 

اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية ل�شيما الأزهار.
املكونات الكيميائية : 

الهيو�شيامني  جانبه  واىل   scopolamin ال�شكوبولمني  اأهمها:   %  0.8 الأزه��ار  يف  ن�شبها  اأعلى  اإىل  ت�شل  قلويدات 
الداتورينلينول   ،withametelin الويتاميتيلني   ،daturin الداتورين  منها:   withanolide ويتانوليدات   .hyoscyamin

.daturameteline  ومركب الداتورا ميتيلني ،secowithametelin شيكوميتاميتيلني� ،daturilinol

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
تعود الفعاليات ال�شيدلنية اإىل وجود قلويد الهيو�شيامني ورا�شمه الأتروبني اإ�شافًة لقلويد ال�شكوبولمني. وهذه 
القلويدات تتمتع بفعالية حاّلة للنظري ودي Parasympathicolytic، بتاأثريات م�شادة على م�شتقبالت الأ�شتيل كولني 

امل�شكارينية وكذلك بفعالية مثبطة لتحّرر الأ�شيتيل كولني وهي من�شطة مركزيًا. 
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يكون تاأثري الهيو�شيامني والأتروبني مركزيًا. يف حني يكون 
تاأثري ال�شكوبولمني املّثبط لالإفراز اأ�شّد من تاأثري الأتروبني 
اأ�شّد  ال�شكوبوبالمني  تاأثري  اأو الهيو�شيامني. بينما يكون 

من تاأثريات كل من الأتروبني والهيو�شيامني. 
بطريق  اأو  فمويًا  عطي  اأُ �شواًء  �شديدة  فعالية  ذو  العقار 
ال�شتن�شاق. وب�شكل عام  له تاأثري حاّل لت�شنج الع�شالت 
رافع  ت��اأث��ري  ل��ه  كما  الفموية،  الإف�����رازات  يقلل  املل�شاء، 
القدرة  فقدان  حال  ويف  مركزي،  ومهدئ  القلب  لنب�شات 
على الرتكيز.  ُي�شتعمل النبات �شعبيًا يف عالج الت�شنجات 
الديكي  ال�شعال  ع��الج  ويف  للحدقة،  ومو�شع  الع�شلية، 
ال�شبيل  ع�شالت  ارت��خ��اء  ويف  باركن�شون  وداء  وال��رب��و، 

البويل، واله�شمي والق�شبي.
الأ�صكال ال�صيدلنية: 

تتوفر م�شتح�رشات الداتورا على �شكل فموي وحتاميل، 
يحرقه  وبع�شهم  بال�شجائر  النا�ض  بع�ض  وي�شتن�شقه 

ويحوله اإىل بودرة وي�شتن�شق روائحه .
التاأثريات اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال:

من التاأثريات اجلانبية ت�ّشو�ض الروؤية )غمامة(، و�شعوبة 
و�شخونة  وج��ف��اف  احل��دق��ات،  وتو�شع  وال��ك��الم،  البلع 
اجللد، واحمرار اأو تورد اجللد، وحّمى، واأعرا�ض ارتفاع 
ال�شغط ال�رشياين من �شداع، واأعرا�ض انخفا�ض ال�شغط 

ال�رشياين كالدوار والوهن، وا�شطرابات عقلية، وت�شو�ض ذهني، و�شعف الذاكرة، وهلو�شات ب�رشية و�شمعية، 
وت�شو�ض نف�شاين، و�شعف الو�شل الع�شلي )الرتابط الع�شلي(، وت�رّشع النب�ض، وعط�ض، وح�شا�شية للعني جتاه 

ال�شوء، واحتبا�ض بويل. 
القلب  وارتخاًء  يف ع�شلة  تنف�شيًا،  ال�شبات، واختالطات، وق�شورًا  بكميات كبرية  النبات  تناول  ي�ّشبب  اأن  ميكن 
والأوعية الدموية، واملوت اأحيانًا. كما اأن تناول 50 - 100 بذرة ي�شّبب الت�شّمم اأو املوت. يجب عدم تناول العقار 
ب�شكل خا�ض مع كل من: م�شادات الهي�شتامني امل�شتخدمة لعالج ال�شعال، التح�ش�شات وحمى الق�ض. الليفو دوبا 
Norpace  Levo dopa، وم�شادات الأ�شتيل كولني مثل الأتروبني، واأدوية اأخرى تتداخل مع الأتروبني والليفيزين 

مثل م�شادات التيزورال، والفينوتيازينات التي ُت�شتخدم يف حالت القلق والغثيان والإقياء وال�شطرابات النف�شية 
مثل  التيازيدية  وامل��دّرات   ،Qunaglute dura tabs ، Symmetrel   SR procain املديد  والربوكائني  التورازين،  مثل 
الناتروتني، الديوريل، امليتاهيدرين وم�شادات الكتئاب ثالثية احللقة . يجب جتنب ا�شتعمال النبات لدى احلامل 
اأو املر�شع، ومُينع ا�شتعماله يف حال وجود الغلوكوما، اأو ت�رشع النب�ض، اأو فرط ن�شاط الدرق، وان�شداد املجرى 

البويل اأو اله�شمي، وحالة الوهن الع�شلي.
البيئة : 

ينمو النبات يف املناطق الدافئة، يف�شل الرتب الرطبة ذات احلمو�شة املعتدلة.
ال�صتزراع والنتاجية:

يكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع على خطوط يف الأر�ض الدائمة، حتتاج الداتورة للري املنتظم، كما ت�شتجيب ب�شكل 
جيد للت�شميد الآزوتي.
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Datura stramonium L.
  

.Solanaceae الف�صيلة: الباذجنانية
الأ�صماء املتداولة: الداتورة. 

Eng. Thornapple ، Fr. Stramoine ،Datura :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب حويل �شيفي، طوله 40 - 100 �شم، اأجرد اأو قليل 
مل�شاء،  متينة،  منت�شبة،  ال�ش�����اق  اأخ�����رش.  ال��زغ��ب، 
ب�شيطة،  الأوراق  ال��رتب��ة.  �شطح  م��ن  بالقرب  متفرعة 
اأو  القمة  حادة  بي�شوية،  ج��رداء،  �شبه  املعالق،  طويلة 
  20 -  5 - م�شننة احلافة، طولها من  موؤنفتها، مف�ش�شة 
اأنبوبية،  الكاأ�ض  اإبطية، منت�شبة.  الأزهار مفردة،  �شم. 
ي�شتدمي  موؤنفة.  مثلثية،  ف�شو�شها  �شم،   4 نحو  طولها 
جزوؤها ال�شفلي مع الثمرة. التويج اأبي�ض، قمعي ال�شكل، 
بي�شوية،  الف�شو�ض خم�شة  الكاأ�ض،  طوله �شعفا طول 
على  تتو�شع  اأ�شدية،  خم�ض  املذكر  ال��ط��رف.  م�شتدق 
قاعدة التويج، مت�شاوية يف الطول، مت�شمنة يف التويج. 
املاأنث كربلتان، املبي�ض علوي، ثنائي احلجريات. الثمرة 
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علبية بي�شوية، طولها 3 - 4  �شم، ق�شرية احلامل، 
م�شاريع.   4 بو�شاطة  تتفتح  م�شوكة،  منت�شبة، 

البذور كلوية ال�شكل، �شوداء، منخربة. 
ت�رشين الثاين/ اإىل  متوز/يوليو  من  الإزه���ار 

نوفمرب .
املوطن والنت�صار اجلغرايف : 

اأوروبا واآ�شيا و�شمايل اإفريقيا. 
التاريخ والرتاث: 

اأما  ال�شابق.  ال�شم العلمي للجن�ض ورد يف النوع 
ال�شم الوا�شف للنوع stramonium اأي ا�شرتاموين 
من املحتمل اأن تكون الكلمة من اليونانية ن�شبًة اىل 

منطقة يف اليونان ( نحال 2009).
اجلزء امل�صتعمل : 

الأجزاء الهوائية، والأوراق، واأحيانًا البذور.
املكونات الكيميائية : 

يحوي النبات قلويدات ت�شل ن�شبتها اإىل 0.36 % يف الأوراق، وت�شل اإىل اأق�شاها يف الثمار 0.66 %. القلويدات الرئي�شية 
اإىل الأبواأتروبني، الأتروبني، البالدونني واأوك�شيد الهيو�شيامني.  اإ�شافة  هي: الهيو�ش������يامني وال�ش�����كوبولمني 
تكون ن�شبة ال�شكوبولمني يف الأوراق الهرمة اأكرب من ن�شبة الهيو�شيامني، بينما تكون ن�شبة الهيو�شيامني اأكرب من 

ن�شبة ال�شكوبولمني يف الأوراق الفتية. اإ�شافًة اإىل ويتانوليدات، وليكتينات، وببتيدات وكومارينات.

البيئة: ينمو النبات قرب امل�شاكن وجوانب الطرقات ويف الأماكن الرطبة، ويزرع لال�شتعمال الطبي.
ال�صتزراع والإنتاجية:

اأف�شل موعد لزراعة الداتورة  هو الربيع املبكر. تتم الزراعة نرثًا اأو �شتاًل،  ويراعى نقع البذور لك�رش ال�شكون. 
وقد ُوجد اأن نقع بذور الداتورة يف حملول تركيزه 200 جزء باملليون من KNO3 ملدة 15 دقيقة يح�ّشن النبات بن�شبة 
30 %، كما ُوجد اأن نقع البذور يف حملول تركيزه 200 جزء باملليون اأي�شًا من مرّكب Cytosine اأّدى اإىل زيادة طول 

النبات وعدد الأوراق وتفرعات ال�شاق والوزن اجلاف والرطب ملختلف اأع�شائه، كما اأدى النقع مبحلول تركيزه 
400 جزء باملليون من املركب نف�شه اإىل زيادة ن�شبة الكلوروفيل A وB والكاروتني ون�شبة الآزوت والربوتني اخلام 

ون�شبة القلويدات يف املجموع اخل�رشي.
عند الزراعة بطريقة الت�شتيل، ُتنرث البذور يف اأر�ض امل�شتل قبل موعد الت�شتيل بحوايل �شهر ون�شف. يتم الت�شتيل بوجود 
املاء، على خطوط مبعدل 75 �شم بني اخلطني و50 �شم بني ال�شتلتني على اخلط الواحد. يحتاج الهكتار 2.5 - 5 كغ من 

البذور يف حال الزراعة نرثًا اأو 25 - 30 األف �شتلة ميكن احل�شول عليها من 600 - 800 غرام بذور.
تنبت البذور بعد اأقل من اأ�شبوعني عندما تكون حرارة الرتبة 27 م. بعد اأ�شبوعني من ال�شتل، ترّقع احلفر الفارغة 
ب�شتالت من امل�شتل، وعند ت�شكل 2 - 4 اأوراق، اأي بعد حوايل 3 اأ�شابيع من الإنبات، ُتخّف النباتات ويرتك اأقواها 
يف احلفرة. ُيقدم املاء بعد رّية الزراعة، مبعدل مرة كل اأ�شبوعني، ح�شب نوع الرتبة ودرجة احتفاظها باملاء ودرجة 

حرارة اجلو.
ُيعّد النبات حمبًا لعن�رش الآزوت لأهميته يف ت�شّكل املواد الفّعالة القلويدية. ُي�شاف نحو 75 كغ اآزوت للهكتار ومثلها 

من الفو�شفور ونحو 45 كغ بوتا�شيوم، على اأن ُي�شاف ن�شفها عند الزراعة ون�شفها الثاين عند عملية اخلّف.
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Hyoscyamus muticus L. 
.Solanaceae الف�صيلة: الباذجنانية

الأ�صماء املتداولة : البنج امل�رشي الال�شوكي، ال�شكران امل�رشي.
Eng. Egyptian henbane ، Fr. Jusquiame de Egypte :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
قائمة  ال�ش�����اق   ، ك��ري��ه��ة  رائ��ح��ت��ه  م��ع��ّم��ر  ع�شب 
وتغطيها  متفّرعة  ���ش��م،   120 اإىل  ي�شل  ارتفاعها 
�شعريات، الأوراق العلوية بي�شوية ال�شكل م�شنّنة 
�شميكة،  �شم   15 اإىل  طولها  ي�شل  مدببة،  قمتها 
الأزه���ار  ال�����ش��اق.  على  ومتبادلة  ومعنقة،  حلمية 
بوقية، بي�شاء م�شفّرة، الثمار علبة حتوي العديد 

من البذور ال�شغرية بنية اأو رمادية اللون. اجلذور زاحفة وال�شاق ثابتة ومنت�شبة، الأوراق كاملة.  
ينمو يف بلدان �رشق املتو�شط و�شمايل اإفريقيا اأنواع اأخرى من ال�شكران ُت�شابه يف تركيبها الكيميائي وا�شتخداماتها 
البنج امل�رشي نذكر منها : البنج الأبي�ض  H. albus، البنج الأ�شود H. niger، البنج الذهبي H. aureus، البنج ال�شبكي 

.H. falezler والبنج املغربي ،H . reticulates

ميتاز البنج امل�رشي عن �ش�����واه من اأنواع البنج باحتوائه على ن�شبة عالية من القلويدات، الأمر الذي زاد يف رواج 
جتارته عامليًا.  

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
�شمايل اإفريقيا، و�شحارى م�رش وال�شودان، اأهم الدول املنتجة الهند واأفغان�شتان وم�رش. 

H. albus  البنج الأبي�س
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التاريخ والرتاث:
ا�شم  الهندّية وهي معّربة قدميًا، وال�شكران  البنج من 
م�شتخدم يف بادية بالد ال�شام. ال�شم العلمي للجن�ض من 
اليونانية  uos خنزير، و kuamos فول، اأي فول اخلنازير 
للخنازير  ُتعطى  كانت  النبات  هذا  بذور  اأن  اإىل  اإ�شارًة 
ودي�شقوريدو�ض  اأبقراط  ذكره  النزو.  فرتة  يف  كمهيج 
وابن البيطار والأنطاكي وابن �شينا، ا�شُتخدم تاريخيًا 

كمخدر .
اجلزء امل�صتعمل: 

الأوراق، والأزهار، وال�شاق والبذور.
املكونات الكيميائية : 

  hyoscyamine الهيو�شيامني  اأهمها:   ،%  2 الرتوبان  قلويدات  جمموعة  على  امل�رشي  البنج  اأج��زاء  كل  حتتوي 
.scopolamine وال�شكوبولمني

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
مّو�شع حلدقة العني، حاّل للع�شب نظري الوّدي، م�شاد مل�شتقبالت الأ�شتيل كولني. ت�شّبب اجلرعات العالية، التاأثري 
الغّدية.  لالإفرازات  مثبط  والق�شبات.  البولية  وامل�شالك  اله�شم  جلهاز  املل�شاء  الع�شالت  لت�شنج  احلال  املركزي 

ُي�شتعمل يف عالج التهابات الطرق التنف�شية )النزلت( للمعاجلة العر�شية لأمرا�ض الق�شبات الإنتانية املزمنة. 
الربو  وع��الج  املعوي،  واملغ�ض  والبنكريا�ض  وال�شفراء  الكبد  اأمرا�ض  عالج  يف  �شعبيًا،  الأوراق  مغلي  ُي�شتعمل 
وال�شعال الت�شنجي. كما ُت�شتعمل عجينة الأوراق املطبوخة مو�شعيًا على �شكل كمادات يف عالج الإنتانات، واجلروح 

واحلروق، والأمرا�ض الطفيلية، والآلم الروماتيزمية والتهابات الأوردة.

H. aureus البنج الذهبي
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التاأثريات اجلانبية وحماذير ال�صتعمال :
تفاعالت  الغ�شة  الأوراق  ا�شتعمال  ُيحدث  اأن  ميكن 
حت�ش�شية مو�شعية، وجفافًا بالفم، وت�شارعًا يف القلب، 
ت�رّشع  ح��الت  يف  لُيعطى  واإم�شاكًا.  اإف���رازات  ونق�ض 
والوذمة  والغلوكوما،  الربو�شتات،  و�رشطان  القلب، 
الرئوية احلادة، والتغريات الفيزيائية يف جهاز اله�شم 

والقولون.
البيئة:

ينمو ال�شكران يف الأماكن املهجورة واحلقول يف املناطق املعتدلة. يتحمل انخفا�ض درجة احلرارة،وهو ما يوؤدي  اإىل 
�شعف النمو اخل�رشي وانخفا�ض حمتواه من املواد الفعالة، على عك�ض الظروف الدافئة التي تعمل على ت�رشيع 
النمو اخل�رشي والثمري وتبكريه. ُيّعد ال�شكران من نباتات النهار الطويل، اإن طول فرتة النهار و�شدة ال�شوء 

يعمالن على زيادة النمو وارتفاع ن�شبة املحتوى القلويدي. تقّل كمية القلويدات يف املناطق مرتفعة الرطوبة. 
تركيز  من  الرتبة  ملوحة  تزيد  كما  واخلفيفة،  ال�شلتية  الأرا�شي  ُيف�ّشل  اأنه  اإل  الأرا�شي  معظم  يف  النبات  ُي��زرع 

القلويدات يف الأوراق.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور التي ُتزرع مبا�رشًة اأو �شتاًل، مبوعد خريفي اأو ربيعي، غري اأن املوعد الثاين هو الأف�شل. ُتزرع 
البذور يف الأر�ض امل�شتدمية �شمن حفر على خطوط باأبعاد 70 �شم بني اخلطني و50 �شم بني احلفرة والأخرى على اأن 
يو�شع يف احلفرة من 4 - 8 بذور. وبعد �شهر من الإنبات ُتخّف النباتات ويبقى على اأقواها يف كل حفرة. تتم الزراعة 
�شتاًل بنرث البذور اأوًل يف م�شاكب وعند و�شول البادرات لطول 8 �شم وعليها 3 اأوراق، ُتنقل اإىل الأر�ض امل�شتدمية حيث 
ُتغر�ض ال�شتول بوجود املاء على خطوط متباعدة مبقدار 75  - 80 �شم، وامل�شافة بني النباتني 40 - 50 �شم. ُيروى رّيًا 

معتدًل، ي�شتجيب للت�شميد. ُيعطي الهكتار 1.3 - 2.2 طن من الأوراق اجلافة و400 - 500 كغ من البذور.

H . reticulates البنج ال�صبكي
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Lycium barbarum  L.

.Solanaceae الف�صيلة: الباذجنانية
الأ�صماء املتداولة: الَعو�َشج، اإكليل امل�شيح، عو�شج اأوروبي.

Eng. Fr. Arnivés blanc ،  Lycium berries، Lyciet: الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي:
جنبة)اأو �شجرية �شغرية عندما تزرع(، طولها 0.8 - 2 م. 
ب�شيطة،  الأوراق  م�ش�����وكة.  جرداء،  والأفرع  ال�ش������وق 
مفردة اأو يف جمموع�����ات، رحمي�����ة اأو اإهليلجي�����ة طويلة، 
- 6 مم. الأزهار مفردة اأو يف جمموعات.   3×3 -  2 اأبعادها 

طول ال�شمراخ 1 - 2 �شم. الكاأ�ض ناقو�شية، طولها  4 - 5  مم، �شبه �شفوية، لل�شفة 2 اأو 3 اأ�شنان. التويج بنف�شجي، قمعي 
ال�شكل، الأنبوب 8 - 10 مم، اأطول من ف�شو�ض التويج، الف�شو�ض خم�شة، منب�شطة، حوافها جرداء، طولها 5 - 6  مم. 
املذكر خم�ض اأ�شدية، بارزة من التويج ب�شكل طفيف. الثمرة عنبة، حمراء اأو برتقالية - �شفراء، م�شتطيلة اأو بي�شوية، 
اأنواعه الأخرى  اأبعادها 4 - 20× 5 - 10 مم. البذور من اأربع اإىل عديدة، بنية م�شفرة اللون. طولها نحو 2 مم. من 

املنت�رشة يف املنطقة العربية Lycium shawii وُي�شابه النوع ال�شابق يف الرتكيب وال�شتعمالت الطبية.
ُيزهر النبات يف ال�شيف.



املركــز العربي - اأك�ســــــاد542                                            

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش يف دول �شمايل اإفريقيا.

التاريخ والرتاث:
 lykion اليونانية  الكلمة  م��ن  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
يف  تكرث  �شائكة  �شجرية  على  قدميًا  ُتطلق  كانت  التي 
منطقة لي�شيا Lycie يف اليونان. ال�شم الوا�شف للنوع 
barbarum يعني بربري ن�شبًة اىل جبل الرببر يف اإفريقيا 

ال�شمالية، ويدعى العو�شج الرببري يف امل�رشق.  
عالج  يف  طويل  وقت  منذ  العو�شج  اأن��واع  ا�شتخدمت 
بع�ض الأمرا�ض، ذكرت امل�شادر ال�شومرية ا�شتخدام 
العو�شج بعد جتفيفه تبخريًا لعالج العديد من الأمرا�ض، 
ا�شتخدمه الإغريق وذكرته امل�شادر الإ�شالمية القدمية 

�شمن مكّونات بع�ض الأدوية الع�شبية. 
اجلزء امل�صتعمل :الثمار.

املكونات الكيميائية :
 ،  glycoproteins وغ��ل��ي��ك��وب��روت��ني  ���ش��ك��اري��د،  ب���ويل 
وكاروتينات نذكر منها physalien. ومعادن وفيتامينات 

.C ل�شيما فيتامني
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :

للجهاز  وحُمفز  ال��دم  ل�شكر  خاف�ض  النبات  اأن  ُيظن 
املناعي. 

امل�شّهلة،  امل��دّرة،  خلوا�شها  �شعبيًا،  الثمار  ُت�شتخدم 
ولغناها بالفيتامينات واملعادن . 

مر�ض  ع��الج  يف  ال�شيني  الطب  يف  النبات  ُي�شتخدم 
ال�شكري وعالج �شعف املنطقة القطنية lumbar وعالج 
وغزارة  النظر  و�شعف  ال�شمع  و�شعف  الأذن  طنني 

عالج  يف  الهندي  الطب  يف  وي�شتخدم  والأنيميا.  ال��دم��ع 
الأنيميا وم�شاكل الطمث والبا�شور النازف واجلرب واأمل الأ�شنان .

حماذير ال�صتعمال: 
لُت�شتخدم الثمار يف حالة الإ�شهال، ول ُي�شتخدم يف حالت احلمل. 

البيئة:
ينمو النبات على اأنواع خمتلفة من الرتب، حتى الفقرية منها، يتحمل ن�شبيًا امللوحة، كما يتحمل الربد وال�شقيع 

واحلرارة املرتفعة، يح�شن الّري املنتظم من منوه.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر بالبذور التي جتمع يف اخلريف، وُتزرع بامل�شتل للح�شول على غرا�ض، ُتنقل للزراعة يف احلقل بعمر �شنتني 
حيث ُتغر�ض يف حفر بعمق 50 �شم، وُتطمر جذورها جيدًا بالرتبة وُتروى، كما ُيكاثر ب�شهولة بالعقل التي ُتزرع يف 

اأوائل الربيع.

Lycium shawii 
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Solanum dulcamara L.

.Solanaceae  الف�صيلة: الباذجنانية 
الأ�صماء املتداولة: املغد، الباذجنان الأ�شود.

Eng. Bittersweet nightshade  ،Fr. Morelle grimpante ، Douce-amere :الأ�صماء الأجنبية
الو�صف النباتي :

جنبة طولها 50 - 100 �شم، �شبه جرداء اأو زغبة، قاعدتها �شبه 
متخ�شبة، اأفرعها ع�شبّية القوام ومتدلية غالبًا. الأوراق بي�شوية 
ال�شمراخ.  طويلة  �شيمية،  النورة  �شهمية.  تامة،  رحمية،  اإىل 
الكاأ�ض خم�ض �شبالت  الأزهار خنثوية، �شماريخها متمف�شلة. 
بتالت،  خم�ض  التويج  عري�شة.  مثلثية،  ف�شو�شها  ملتحمة، 
بنف�شجي - اأرجواين،  اأطول من الكاأ�ض ب� 6 - 7 مرات. املذكر 5 
اأ�شدية، فوق بتلية، خيوطها ق�شرية، املاآبر اأطول من اخليوط. 
املبي�ض ثنائي الكرابل، علوي. الثمرة عنبة، بي�شوية اأو كروية، 
الثعلب)   (عنب  الأ�ش�����ود  املغد  مم.ي�شابه   6 قطرها  قرمزية، 
Solanum nigrum يف مركباته وخوا�شه وا�ش�����تخداماته النوع  

.S. dulcamara

ُيزهر �شيفًا.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض من الكلمة اليونانية solanus وتعني ريح 
ال�رشق، وا�شُتعمل يف الطب منذ زمن بعيد كم�شكن ومهدىء. 
اأتت ت�شمية  اأن ي�شبح مّرًا ومن هنا  للنبات مذاق حلو ليلبث 
مّر  تعني   amarus حلو،  تعني   dulcis dulcamara.حيث  النوع 
الأع�شاب  النبات يف طب  الفرن�شي(، دخل هذا  ال�شم  )وكذلك 
اإقبال  مع  حديثًا  اإل  العربي  الوطن  يف  ُيعرف  ومل  القدم،  منذ 
�رشكات الأدوية على ا�شتخال�ض قلويداته وا�شتعماله كم�شدر 

نباتي لتخليق الهرمونات اجلن�شية.
اجلزء امل�صتعمل: ال�شوق، والأوراق. 

املكونات الكيميائية:
 steroid alkaloid يحوي النبات غليكوزيدات قلويد ا�شتريوئيدية

glycosides 0,07 - 0,4 %،  تختلف كمية القلويدات تبعًا لأجزاء النبات والأ�شناف، فهي عالية يف الثمار غري النا�شجة 

والأوراق يف فرتة الإزهار:
  .alpha- beta-solamarine األفا وبيتا �شوملارين ،tomatidenol م�شتقات التوماتيدينول -

 .soladulicidin م�شتقات ال�شولدولي�شيدين -
 .solamargine شولمارجني� ،solasonine شولزونني� : solasodin :م�شتقات ال�شولزودين -

)يالحظ تناق�ض كمية القلويدات الكلية يف الثمار مع تقدم عملية الن�شج(. 
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�شتريويدية  �شابونينات  والأزه�����ار  ال�����ش��وق  حت��وي 
)م�شوؤولة عن الطعم املّر للعقار( 

حتوي البذور جمموعة قلويدات الرتوبان. كما يحوي 
العقار كاروتينوئيدات وب�شكل خا�ض يف الثمار. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
القلويدية  ���ش��ت��ريوي��د  ال��غ��ل��ي��ك��وزي��د  م��رك��ب��ات  تتمتع 
ابتالع  عملية  )اأي  البلعمة  لعملية  من�شطة  بخوا�ض 
العوامل املمر�شة(، م�شاّدة للفريو�شات. يتمتع مركب 
ال�����ش��ولزودي��ن ب��خ��وا���ض خم���ّدر م��و���ش��ع��ي، خوا�ض 

م�شابهة خلوا�ض الكورتيزون، ومقوٍّ قلبي. 
ُي�شتعمل حاليًا يف عالج الأكزميا والثاآليل واخلراجات 
وحب ال�شباب، كما ُي�شتعمل خلوا�شه املنقية واملن�شطة 

للمناعة وامل�شادة للجراثيم والفريو�شات. 
كمادات  �شكل  على  �شعبيًا،  الأوراق  مغلي  ُي�شتعمل 
اجللدية  والإ�شابات  والروماتيزم،  الرعاف  عالج  يف 
والثاآليل،  وال�������ش���دف،  والأك����زمي����ا،  ال��ف��ريو���ش��ي��ة، 

واخلراجات والر�شو�ض والبوا�شري.  
حماذير ال�صتعمال: 

نبات �شاّم ل�شيما ثماره اخل�رشاء الفّجة وغري املطبوخة، ي�ّشبب ا�شتهالكه ا�شطرابات ع�شبية، ورجفة وعدم توازن 
الدم، وف�شاًل كلويًا. لُي�شتعمل  القلب، وانخفا�ض �شغط  اللعاب، وت�رّشع  واإ�شهاًل، و�شيالن  احلركة، واآلم بطن 

خالل فرتتي احلمل والإر�شاع. 
البيئة:

�شفاف  وعلى  الردميات  وعلى  احلدائق  ويف  البيوت  وحول  الطرق  حواف  وعلى  املزروعة  الأماكن  يف  املغد  ينمو 
ال�شواقي، ينمو بقوة يف الرتب الطينية الرملية اخل�شبة ذات الرطوبة العالية والغنية بال�شماد الآزوتي، وينت�رش 

كع�شب �شاّر ومناف�ض للمحا�شيل الزراعية واخل�رشوات.
ال�صتزراع والإنتاجية : 

ُيكاثر بالبذور يف اأحوا�ض اأو خطوط يف الربيع.
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Styrax officinalis L.
  

 .Styracaceae الف�صيلة: ال�شطركية
الأ�صماء املتداولة: ا�ْشَطْرك، اللبن�ى، امليعة النا�شفة، احلوز، العبهر.

Eng. Storax tree ، Fr. Aliboufier  :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي : 
جنبة اأو �شجرة �شغرية، طولها 2 - 6 م، زغبة - جنمية الأوبار. اجلذر 
�شطحي وقليل العمق. الأفرع الفتية والوجه ال�شفلي لالأوراق رمادية، 
الوجه العلوي اأخ�رش، �شبه اأجرد. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، معالقية، 
ل اأذنية، بي�شوية اإىل مدورة اأو اإهليلجية، تامة. الأزهار عبقة الرائحة، 
�شعاعية التناظر، خما�شية القطع، جتتمع كل 3 - 6 اأزهار معًا يف نورة 
�شم،   2 نحو  التويج  جر�شية.  تامة،  �شبه  الكاأ�ض  ق�شرية.  عنقودية 

اأبي�ض، تلتحم بتالته يف اأنبوب ق�شري، يفوق طوله ب� 3 - 4 مرات طول الكاأ�ض، ف�شو�شه م�شتطيلة. 
املذكر 8 - 16 �شداة، خيوطها بتلية ال�شكل. املبي�ض علوي، وحيد احلجرية. الثمرة نووية جافة، موبرة، خم�رشة 
- �شفراء، بي�شوية اإىل كروية، قطرها 1 - 1.5 �شم، تتفتح وفق 3 م�شاريع من القمة، تلتحم ال�شبالت امل�شتدمية مع 

قاعدة الثمرة. البذور 1 - 2، كبرية. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل حزيران/يونيو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
تركيا  يف  طبيعيًا  وينت�رش  املتو�شط،   �رشق  بلدان  يف  ينمو  الذي  اجلن�ض  اأن��واع  من  الوحيد  النوع  الأ�شطرك  ميثل 

و�شورية ولبنان ومنها انتقل اإىل اأوروبا، وُيرجع البع�ض ت�شمية �شجرة اللبنى اإىل لبنان موطنها الأ�شلي .
ي�شم جن�ض Styrax  اأنوعا �شجرية و�شجريية، ي�شل عددها اإىل 120 نوعًا، تنت�رش يف �شومطرة، وال�شني، وكوريا، 

.Styrax benzoides Craib. وماليزيا، ويف اآ�شيا الو�شطى، واأمريكا املدارية نذكر اأهمها النوع
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض Styrax هو اأ�شم ال�شجرة الالتيني )من اأ�شل �شامي على الأغلب(، ا�شتعمله العرب و�شموها 
اأ�شطرك ثم اأ�شُتق ال�شم الالتيني اجلديد من اللفظ العربي. اللفظ الوا�شف للنوع officinalis يعني طبي اأو د�شتوري. 
ي�شيل من ال�شجرة �شمغ ي�شمى بامليعة اأو اللبنى اأو لبنى الرهبان اأو ميعة الرهبان. تذكر الروايات اأن هريدوت 
و�شف طريقة جلب اللبنى من قبل الفينيقيني اإىل بالد اليونان وكيف اأّن الدخان املت�شاعد من حرق النبات كفيل 
باإبعاد احليات املجنحة التي تتوىل حرا�شة تلك الأ�شجار. ذكر ابن �شينا فوائد امليعة يف كتابه " القانون " كما ذكر ابن 

البيطار يف كتابه " اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية " اأن امليعة ُت�شفي ال�شعال والزكام والنزلت وبحة ال�شوت.
اجلزء امل�صتعمل: 

الراتنج العطري )�شمغ ال�شطرك Storax(، والذي ُيح�شل عليه بوا�شطة اإحداث �شقوق يف حلاء جذع ال�شجرة .
املكونات الكيميائية : 

راتنج �شمغي gum resin غني بحم�ض البنزويك benzoic acid 25 %، حم�ض القرفة وا�شرتاته cinnamic acid ، مع 
. vanillin الفانيلني

 اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية :
ُي�شتعمل راتنج ال�شطرك �شعبيًا لزيادة الإفرازات الق�شبية، ومق�شعًا، ويف عالج ال�شعال والتهاب اجلهاز التنف�شي، 

وحت�شني اله�شم، وتنظيم الطمث، وتخلي�ض اجل�شم من ال�شموم.
ُي�شتعمل مو�شعيًا كمطهر، ويف عالج اجلروح والقروح، والروماتيزم، والنقر�ض واأمرا�ض املفا�شل.

ا�صتعمالت اأخرى: 
ُت�شتخدم امليعة يف �شناعة العطور)مادة مثبتة(. وُي�شتخدم الراتنج ال�شمغي )العبهر( يف �شناعة نوع من البخور 
ل�شيد  طعومًا  ثماره  ُت�شتخدم  كما  امل�شابح،  ال�شلبة  ثمارها  من  ُي�شنع  الكنائ�ض.  يف  امل�شتخدم  املقّد�ض  العطري 

الأ�شماك.
البيئة: 

ينت�رش هذا النوع يف اجلبال ال�شاحلية لبالد ال�شام على ارتفاعات خمتلفة، داخل غابات ال�شنديان العادي وال�شنوبر، 
الأ�شطرك مرن بيئيًا، يتحمل انخفا�ض احلرارة لكنه ح�ّشا�ض لل�شقيع الربيعي، الذي يوؤذي الرباعم الزهرية، يف�شل 

الأرا�شي الرطبة اخل�شبة املائلة للحمو�شة قلياًل.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور، وُي�شّمد وُيروى بعناية يف ال�شنوات الأوىل من عمره، ُيجرى التقليم �شيفًا لت�شكيل التاج.
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Urtica dioica L.
 

.Urticaceae ية الف�صيلة: الَقّرا�شِّ
الأ�صماء املتداولة: القّري�ض ثنائي امل�شكن. 

 Eng. Great nettle,  Stinging nettle , Fr. Grande ortie,  Ortie dioique :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شب معّمر، ثنائي امل�شكن، طوله 60 - 150 �شم، اأخ�رش قامت اللون، ميلك ريزومًا واأراآدًا. ال�شوق قوية، منت�شبة. 
القمة، م�شننة  القاعدة، حادة وموؤّنفة  - 15 �شم، طّرية، بي�شّوية، قلبّية   3 اأذنية، طولها  الأوراق ب�شيطة، متقابلة، 
اأوبار قار�شة و�شائكة، راأ�ض هذه الأوبار قا�ٍض وخمروطي، ينك�رش �رشيعًا عند مل�شه، ويحقن يف  احلافة، يغطيها 
اجللد موادًا قار�شًة ت�شبب حكًة �شديدة، موجودًة يف جيب خلوي يقع يف قاعدة الورقة. الأزهار �شغرية جدًا، وحيدة 
اأطول من  الأوراق(،  اآباط  اإبطية )تخرج من  نباتات خمتلفة، جتتمع يف نورات �شبه �شنبلية،  اجلن�ض، توجد على 
معالق الأوراق )على عك�ض U. urens(. الكّم ب�شيط موؤّلف من 4 قطع خم�رّشة اللون يف النباتات الأنثوية و�شفراء يف 
النباتات الذكرية، الأ�شدية اأربع يف الأزهار املذكرة. املبي�ض وحيد احلجرية، وحيد البوي�شة، علوي، املي�شم لطئ. 
الثمرة اأكينة بي�شوية مت�شمنة يف الكاأ�ض الدائم، ت�شّم بذرة وحيدة لونها رملي، م�شطحة وحادة القمة، طولها من 1 
اإىل 1.5 مم، وعر�شها من 0.7 اإىل 1 مم. حتمل نهايتها املدببة بقايا املي�شم. ُيغّلف هذه الثمار غالبًا ورقتان خارجيتان 

�شغريتان وورقتان داخليتان اأكرب حجمًا خ�رشاء اللون. 
الإزهار من حزيران/يونيو اإىل اأيلول/�شبتمرب .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
ُيظّن اأن املوطن الأ�شلي للجن�ض هو جنوبي اأوروبا على الرغم من انت�شاره الوا�شع يف معظم اأنحاء العامل. 

ي�شم جن�ض القري�ض  اأنواعًا عديدًة تنت�رش يف املنطقة العربية اأهمها:
القّري�ض الروماين  U. Pilulifera ُيّحظر ا�شتعماله اإل على �شكل غ�شول ل�شعر الراأ�ض.

القّرا�ض ال�شغري  U. urens  (petite ortie)، مُيكن ا�شتعماله كغذاء.
التاريخ والرتاث:

ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني لهذه النباتات  وهو ُم�شتق من الكلمة urere: َحَرَق، اإ�شارًة اإىل ال�شعريات 
الال�شعة لهذه النباتات والتي ُتفرز ع�شارة قلوية حُمرقة وُموؤملة اإذا مل�شها الن�شان، اأما dioica فتعني ثنائي امل�شكن. 
كانت وما تزال اأنواع اجلن�ض ُت�شتخدم يف الطب و حتى وقت غري بعيد كان " التقري�ض" ، اأي ال�رشب بالقري�ض، 

ي�ّشكل عالجًا �شعبيًا منوذجيًا للنقر�ض والتهاب املفا�شل. 
اجلزء امل�صتعمل : 

النبات املزهر مبا فيه من اأوراق وثمار وجذور، ويف حالة ا�شتخدام اجلذور فقط يجب اإخراجها من الأر�ض قبل 
موعد الإزهار.

املكونات الكيميائية: 
املركبات  من  العديد  من  مكونًا  �شائاًل  قواعدها  يف  حتمل  ل�شعٌة،  �شعرياٌت  الأوراق   ل�شيما  النبات  �شطح  ُتغطي 
النمل  حم�ض   ،acetylcholine كولني  اأ�شتيل   ،serotonin ال�شريوتونني   ،histamine الهي�شتامني  اأهمها:  الكيميائية 

. formic acid

يحوي النبات املزهر فالفونوئيدات 0,7 - 1,8 % منها الروتني rutin، والإيزوكري�شيرتين  isoquercitrin، والأ�شرتاغالني 
 . kaempferol والكامفريول ،astragalin

مركبات فينولية اأهمها حم�شا التفاح والقهوة (.caffeic a., malic a)، وحم�ض ال�شالي�شيليك silicic acid 1- 4 %، زيت 
طيار كيتوين، ونرتات البوتا�شيوم 2-3 %، وفيتامينات )اأ، ب2 ، ج ، ك(، وكلوروفيل، ومعادن ) بوتا�شيوم،  بورون، 

كال�شيوم، حديد ،كربيت،فو�شفور(، وبروتينات �شكرية  glucoprotéine، و�شتريولت، وتانينات، واأنزميات.  
حتتوي اجلذور مركبات lectins 0,1 % )مزيج من مركبات agglutinin ، Isolectine). كما حتوي مركبات �شتريولية 
sterols )بيتا �شيتو�شتريول beta-sitosterol، �شتيغما�شتريول stigmasterol ، كامبي�شتريول campesterol ). ومركبات 

 . glucogalacturonana  glucans  polysaccharides شكرية�



549 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

 .lignans واأحما�ض فينولية، واألدهيدات، ومركبات ،scopoletin حتوي الثمار مركبات فينولية اأهمها
كما حتوي بروتينات ومواد هالمية وزيوتًا دهنية وكاروتينات. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 
ميتلك القّري�ض خوا�ض خمّدر مو�شعي، وُت�شتعمل م�شتح�رشاته يف عالج الروماتيزم والتهاب املفا�شل والنقر�ض. 
القّري�ض م�شاد التهابات وم�شاد  للفطور والفريو�شات وثبتت فعاليته يف عالج التهابات املجاري البولية واملغ�ض 

الكلوي. وبينت التجارب تاأثري خال�شة النبات املثبط يف فريو�شات الإيدز HIV-2 ، HIV-1 ويف فريو�ض الأنفلونزا. 
اأثبتت الدرا�شات فعالية ع�شري الأجزاء اخل�رشاء مبا حتويه من نرتات البوتا�شيوم   و scopoletin، وبيتا �شيتو�شتريول 
 lectins و polysaccharides وهي�شتامني كمدّر للبول. كما يزيد امل�شتخل�ض املائي للجذور مبا فيه من مركبات �شكرية
(agglutinin) من تدفق البول عند مر�شى الربو�شتات، ويقّلل من البول الثمايل residual urine لدى اأولئك املر�شى، 

وُي�شتعمل يف عالج تهيج املثانة والتهاب وت�شخم الربو�شتات احلميد. 
يوؤكد الأطباء الرو�ض اأنهم اأحرزوا جناحًا يف معاجلة داء اخلنازير واأنواع ال�رشطانات ب�شبغة القري�ض. كما بينت 

الختبارات فعالية القّري�ض يف خف�ض �شكر الدم وال�شغط.
الذي يدخل يف تركيب كريات الدم احلمراء، ُي�رشب ع�شريه يف حالة فقر الدم   Fe يحوي القّري�ض عن�رش احلديد 
)الأنيميا(، وُيفيد يف احّلد من ت�شلب ال�رشايني )كلوروفيل( وتن�شيط الإفرازات الها�شمة. وُتعّد مادة الكلوروفيل 

املوجودة يف النبات، مطهرًا فعاًل للجروح .
ُي�شتخدم النبات �شعبيًا، يف التخل�ض من ح�شى الكلى واملرارة وعالج اأمرا�ض اجلهاز البويل.  

ُت�شتعمل عجينة النبات مو�شعيًا على �شكل كمادات يف عالج الروماتيزم والتهاب املفا�شل والع�شالت، وتخفيف اآلم 
عرق الن�شا، كما ُي�شتعمل م�شحوقه اأو �شبغته مو�شعيًا لوقف الرعاف )نزيف الأنف(، وملعاجلة احلروق واجلروح 

والطفح اجللدي والآفات اجللدية املزمنة امل�شحوبة بحكة )اأكزميا( والبوا�شري.
التداخالت الدوائية : 

يزيد القري�ض من مفعول عقار الديكلوفيناك diclofenac امل�شاد لاللتهاب. 

U. Pilulifera  القري�س الروماينU. urens  القرا�س ال�صغري
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ا�صتعمالت اأخرى :
يدخل القّري�ض يف م�شتح�رشات العناية بال�شعر وتقويته عرب التخل�ض من الق�رشة واإقالله من الإفرازات الدهنية 

يف فروه الراأ�ض )ال�شعر الدهني(. 
تطبخ  اأن  مُيكن  الإن�شان.  جل�شم  الالزمة  الأم��الح  من  الكثري  وفيه   A بالفيتامني  النباتات  اأغنى  من  القري�ض  ُيعّد 
الأوراق اخل�رشاء الغ�شة وتوؤكل مثل ال�شبانخ، اأو ت�شنع منها �شوربة لذيذة، اأو ُي�رشب نقيعها مثل ال�شاي، اأو 

ُتفرم مع ال�شلطات والتبولة اأو ُيهر�ض وُيع�رش. ُت�شتعمل ثمار القري�ض كمقو عام وت�شاعد على اإدرار احلليب. 
حماذير ال�صتعمال: 

قد ي�شّبب الإفراط يف ا�شتعمال القري�ض داخليًا اأ�رشارًا للدورة الدموية. ل ُي�شتعمل القّري�ض يف حالت احتبا�ض 
 contact urticaria النبات حلدوث طفح جلدي  مع  اجللد  يوؤدي متا�ض  قد  الكلى.  عمل  الناجم عن ق�شور  ال�شوائل 

موؤمل.
البيئة:

البيوت  وحول  وال�شواقي  املياه  جماري  من  وبالقرب  املهجورة  والأماكن  املهملة  الأرا�شي  على  القّري�ض  يعي�ض 
ُيعّد  ال�شهلية واجلبلية.  املناطق  الفا�شلة بني احلقول، ويف  ال�شائكة واجلدران  الأ�شيجة  الطرق وبجانب  وحواف 
القّري�ض من نباتات الظّل وهو من الأنواع املحبة للرطوبة الأر�شّية واجلوية. ينت�رش النبات يف معظم اأنواع الأرا�شي، 

غري اأنه يجود يف الرتب الغنية بالآزوت باعتباره �رشهًا لهذا العن�رش Nitrophile، كما اأنه يحب الكال�شيوم.
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر القّري�ض بالبذور، التي ميكن زراعتها على مدار العام، اأو بالريزومات. ت�شمح الزراعة بوا�شطة البذور باحل�شول 
على اإنتاج اأكرب من الأوراق باملقارنة مع الزراعة بالريزومات بينما تكون هذه الأخرية اأف�شل من اأجل احل�شول على 
اجلذور. تتم الزراعة يف م�شاكب اأو اأحوا�ض طويلة ممتدة ويحتاج الهكتار نحو 4 كغ بذورًاَ. تت�شف البذور املت�شّكلة 
بعد ف�شل الأمطار بقدرتها املبا�رشة على الإنبات، اأما تلك املت�شّكلة بعد ف�شل من اجلفاف فال تنبت مبا�رشًة وحتتاج 

لفرتة زمنية لحقة حتى تن�شج. يح�ّشن الت�شميد الآزوتي من منو النبات واإنتاجيته ب�شكل كبري.
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Aloysia triphylla (L'Hér.) Britt.
Aloysia citriodora Ortega ex Pers., Lippia citriodora Kunth, 
Lippia triphylla (L'Hér.) Kuntze, Verbena triphylla L'Hér., Zappania citrodora Lam.

.Verbenaceae الف�صيلة: الفريبينية
الأ�صماء املتداولة: امللي�شة، اللويزة الليمونية، رعي احلمام.

 Eng. Lemon verbena ، Fr. La verveine citronnée :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
الأف��رع خمططة،  م.   4  -  1 اجل��اف، طولها  اأو  البارد  ال�شتاء  ذات  املناطق  الأوراق يف  مت�شاقطة  �شجرية �شغرية، 
خ�شنة. الأوراق رحمية، �شوارية )يتو�شع غالبًا يف الدوارة الواحدة ثالث اأوراق(، تن�رش رائحة الليمون ول�شيما 
عندما تفرك باليد، تامة احلافة، ق�شرية املعالق، طولها 5 - 10 �شم، حتمل على الوجه ال�شفلي غددًا لطئة مفرزة 
لزيت طّيار، الأع�شاب اجلانبية التي تنبثق عن الع�شب الرئي�ض تاأخذ و�شعًا �شبه متعامد معه. النورة �شبه �شنبلية، 

مرتاخية الأزهار، انتهائية، طولها نحو 10 �شم. الأزهار بي�شاء اأو َوْردية اأو َلْيلكية، �شغرية احلجم. 
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الكاأ�ض اأنبوبية، موبرة، طولها نحو 3 مم، تنتهي باأربعة اأ�شنان. تلتحم بتالت التويج اخلم�شة يف اأنبوب طوله 4 - 5  
مم، ين�شطر اإىل �شفتني. املذكر اأربع اأ�شدية بطولني خمتلفني )�شفع طويل واآخر ق�شري(، مت�شمنة يف اأنبوب التويج 

غالبًا. الثمرة نووية، ل تبلغ دائمًا مرحلة الن�شج.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

ينمو طبيعيًا يف املناطق املعتدلة و�شبه املدارية لأمريكا اجلنوبية )بريو، ت�شيلي، الرجنتني، الباراغوي(. اأُدخلت زراعته 
اإىل الكثري من الدول منذ قرون عديدة. واأُدخل اإىل املنطقة العربية )�شورية ولبنان وفل�شطني( منذ فرتة طويلة.

التاريخ والرتاث:
يذكر اأن ال�شم العلمي للجن�ض Aloysia على �رشف ماريا لويزا اأمرية بارما وزوجة ت�شارلز الرابع يف ا�شبانيا، اأما 

ال�شم الوا�شف للنوع triphylla  فيعني ثالثي الأوراق. يزرع بكرثة يف جنوب فرن�شا.
اجلزء امل�صتعمل :

الزيت الطّيار، والأوراق املجففة )لها رائحة ليمونية، وُتقطف قبيل الإزهار(. 
املكونات الكيميائية :

واوباتورين   ،cirsimaritin و�شريزمياريتني   ،chrysoeriol والكريزايريول   ،verbenine الفريبينني  مثل  فالفونوئيدات 
eupatorin وهي�شبيدولني hispidulin. زيت طيار 0,2 % اأهم مكوناته ال�شيرتال citral، والليمونني limonene، واللينالول 

linalol ، واجلريانيول geraniol. وتانينات ومواد لعابّية )لثاأ(.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
تتمّتع الأوراق والزيت الطّيار بخوا�ّض مهدئة وم�شاّدة للع�شبية والأرق، وطاردة للغازات،وحاّلة للت�شنج، م�شاّدة 
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للبكترييا والفريو�شات، وم�شاّدة لالأك�شدة، ولها فعل هرموين. اإ�شافًة اإىل تاأثريها اخلاف�ض للحرارة. َثُبتت فعالية 
الزيت الطّيار امل�شكنة لل�شداع ويف التخفيف من اآثار مر�ض الزهامير. 

ُت�شتخدم �شعبيًا، كها�شمة م�شادة للغازات، ويف عالج ت�شنجات القولون، والربو، وارتفاع احلرارة، والإ�شهال. 
مدّرة وخاف�شة لل�شغط. كما ُت�شتخدم لعالج اأمرا�ض ال�رشطان ل�شيما �رشطان الثدي. 

ُي�شتخدم الزيت الطّيار مو�شعّيًا للعناية باجللد حيث يعمل على �ّشد اأن�شجته.
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية: 

املنقوعات، وال�شبغة، واملرهم، والزيت العطري. 
ا�صتعمالت اأخرى :

ُت�شاف الأوراق املتميزة بعطرها ليموين الرائحة اإىل العديد من املنتجات الغذائية، ُي�شتخدم الزيت الطّيار يف تركيب 
العطور رخي�شة الثمن. 

الآثار اجلانبية والتداخالت وحماذير ال�صتعمال :
�ض لأ�شعة ال�شم�ض. لذلك من  ميكن اأن ُيوؤدي ا�شتعمال الزيت الطّيار اإىل ظهور ح�شا�شّية جلدّية، ل�شيما عند التعّرّ

الأف�شل دهن اجللد يف امل�شاء. 
ميكن اأن يتعار�ض ا�شتعمال النبات مع املهدئات واأدوية الدرق، وبالتايل ل ُي�شتعمل اإذا اأخذت املهدئات ل�شطرابات 

النوم اأو الكتئاب اأو الأدوية املنظمة للدرق. ل يعطى يف حالت احلمل والإر�شاع دون مراقبٍة طبية. 
البيئة:

يتطلب النبات مناخًا رطبًا دافئًا، مع اإمكانية حتمله لنخفا�ض درجات احلرارة لفرتاٍت ق�شرية. كما يتطلب اأماكن 
م�شم�شة حممية من الربودة والرياح. ُيف�ّشل الرتب اخلفيفة، وتنجح زراعته يف معظم الأرا�شي متو�شطة اخل�شوبة 

اإذا كانت جيدة ال�رشف. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

مُيكن اإكثار النبات بالبذور، لكن الأكرث �شيوعًا هو الإكثار بالعقل الفتية اأو ن�شف املتخ�شبة والتي جُتّذر يف امل�شتل 
يف نهاية الربيع وبداية ال�شيف وتنقل اإىل الأر�ض الدائمة بعد عام مع حماية الغرا�ض من ال�شقيع، وتقدمي الرعاية 
الالزمة لها من ت�شميد وري معتدل. مُيكن اإكثاره كذلك بالعقل اجلذرية مع حمايته جيدًا من ال�شقيع يف ال�شتاء. 

يحتاج النبات للتقليم يف الربيع.
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Viola odorata L.
.Violaceae الف�صيلة: البنف�شجية

الأ�صماء املتداولة: البنف�شج العطري.
Eng. Sweet violet ، Fr. Violette :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شٌب معمر، اأجرد، طوله 10 -  15 �شم. ال�شوق  رئدية قا�شية 
بع�ض ال�شيء، وهذا ما ي�شمح للنبات بت�شكيل م�شتعمرات تتباين 
يف ات�شاعها. الأوراق ب�شيطة، متناوبة، عر�شها 2 - 4 �شم، الأذنات 
بي�شوية اأو بي�شوية - رحمية، مهدبة، املعالق طوله �شعفا طول 
مدور، قاعدته قلبية ب�شدة،   - الن�شل اأو اأكرث، الن�شل بي�شوي 

حافته تامة اإىل عرفية. الأزهار مفردة، خنثوية، ازدواجية التناظر، عر�شها نحو 2 �شم. ال�شماريخ طويلة، حتمل 
القنابات يف و�شطها تقريبًا. ال�شبالت خم�ض، �شبه مت�شاوية، م�شتطيلة، كليلة، طولها ن�شف طول البتالت، متلك 
لحقة منب�شطة بالقرب من قاعدتها. التويج بنف�شجي، خما�شي البتالت، ال�شفلية منها اأكربها حجمًا وت�شكل مهمازًا. 
الأ�شدية خم�ض، حرة، خيوطها ق�شرية جدًا وعري�شة. املاأنث ثالثي الكرابل، املبي�ض وحيد احلجرية، علوي، القلم 

ب�شيط. الثمرة عليبة جرداء، زغبة، تتفتح بو�شاطة 3 م�شاريع. البذور عديدة، �شغرية. 
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل ني�شان/اإبريل .

املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املوطن الأ�شلي للبنف�شج العطري حو�ض املتو�شط والأطل�شي الغربي. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني لهذه الأنواع. اأما ا�ش�����م النوع odorata يعني َعِطر اأوِعطري، ا�شُتعمل 
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البنف�شج  ي�شتعملون  اأثينا  �شكان  كان  القدمية، ويروي هومريو�ض كيف  الع�شور  منذ  الطب  العطري يف  البنف�شج 
عام  بارثولوماو�ض  وكتب  ال�شداع  من  للوقاية  البنف�شج  من  اإكليل  بتقّلد  بلينيو�ض  ين�شح  فيما  الغ�شب"  "لتهدئة 

1250م "اإن �شاآلة املادة تعو�شها بجزالة عظمة الطعم والتاأثري".

اجلزء امل�صتعمل: 
اجلذور، والأزهار، والع�شب الكامل املزهر.

املكونات الكيميائية :
 salicylic acid ال�شالي�شيليك  الأ�شرتامليتيلي  حلم�ض  اأهم مكوناته   % 0,04 حتتوي اجلذور والع�شب على زيت طّيار 
 ،(odoratine ، violin) ومركبات �شابونية، وقلويدات . acid beta-nitropropionic ،) يت�شكل اأثناء التجفيف ( methyl ester

 ،iridine وجليكوزيد الإيريدين
حتتوي الأزهار �شبغات انتو�شيانية مثل الفيولمني  violamine )الذي ُيعطي اللون الزرق البنف�شجي الفاحت( ، زيت  
 ،isoborneol،undecan-2-one ،2,6-nonadien-l-al ، dihydro-beta curcumene ،  zingiberene  طّيار  0,003 %  اأهم مركباته
ومواد لعابية، وفالفونوئيدات منهاالروتني rutin. حتتوي الأوراق على فالفونوئيدات متعددة، ومركبات �شابونية 

واأمالح البوتا�شيوم .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

تتمتع جذور البنف�شج مبا حتويه من �شابونّيات بخوا�ض مق�شعة، تفيد يف عالج ال�شعال والربو والتهابات احلنجرة 
.)violin والتهاب والق�شبات اجلاّف واملزمن، للجرعات الكبرية تاأثري خاف�ٌض لل�شغط، مقيئ وم�شهل )قلويد

ُي�شتخدم مغلي اجلذور مو�شعيًا لعالج الأمرا�ض اجللدية والكدمات وت�رشيع اندمال اجلروح، كما ُي�شتعمل لعالج 
الروماتيزم والتهاب اأغ�شية الفم املخاطية.

الأزهار  مغلي  وُي�شتخدم  للميكروبات(  )م�شاد  ومطّهرة  لعابية(  )مواد  وملينة  مق�ّشعة،  بخوا�ض  الأزهار  تتمّتع 
)�رشاب البنف�شج( لعالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�شي من زكام و�شعال جاف، والتهاب ق�شبات وربو، ولعالج ال�شداع 
الأوراق  العطور.تتمتع  �شناعة  ويف  طبيعي  كملّون  احلا�رش  الوقت  يف  البنف�شج  اأزهار  ا�شتعمال  يكرث  وال�شقيقة. 

بخوا�ض مدّرة )اأمالح البوتا�شيوم(.
حماذير ال�صتعمال : 

ُيو�شى بعدم تناول جرعات كبرية ملا قد ي�ّشببه من الغثيان نظرًا لحتوائه على ال�شابونني.
البيئة:

الرتب  تنا�شبه  رملية و�شخرية،  اأرا���ضٍٍ  على  الغابات ويف اجلبال  اأط��راف  وامل��روج وعلى  املراعي  النبات يف  ينمو 
الطميية اخلفيفة معتدلة الرطوبة، جيدة ال�رشف والتهوية واملظللة قلياًل. يحتاج النبات لكي ُيزهر اإىل نهاٍر ق�شري 
ودرجة حرارة منخف�شة 4 - 10مo، وُيوؤدي النهار الطويل اإىل زيادة طول ال�شاق وقلة عدد الرباعم الزهرية املت�شكلة 

مع احتمال عدم تفتحها.
ال�صتزراع والإنتاجية:

اأوراقًا  ق�شم  كل  يحوي  اأق�شام  اإىل  ال�شتاء  يف  الزاحفة  ال�شوق  ُتق�ّشم  حيث  بالتف�شي�ض،  العطري  البنف�شج  ُيكاثر 
وجمموعًا زهرّيًا، كما مُيكن اأن ُيكاثر بالعقل الطرفية وبالبذور. ُتزرع النباتات يف اأحوا�ض على �شفوف بالتبادل 
مب�شافة 30 - 50 �شم بني النبات والآخر. ُتروى النباتات بانتظام لأن العط�ض ُيوؤذي اجلذور ال�شطحية. يحتاج النبات 
اإىل عمليات اخلدمة املختلفة من عزيق وتع�شيب وت�شميد. ُيزهر النبات يف اآخر ال�شتاء وحتى منت�شف الربيع مع 

احتمال الإزهار مرًة ثانيًة يف اخلريف. ُيجنى الع�شب الأخ�رش يف مرحلة الإزهار. 
ُيعطي الهكتار من البنف�شج العطري 10 - 12 طنًا ُتنتج  8 - 9 كغ زيتًا عطرّيًا.
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Viola tricolor L.

.Violaceae الف�صيلة: البنف�شجية
الأ�صماء املتداولة: ِهْرجاية، زهرة الثالوث الربية ، البنف�شج مثلث الألوان.

Eng. Heartsease ،  Fr. Pensée tricolore ،Pensée sauvage :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
ع�شٌب حويل، طوله 5 - 40  �شم. ال�شاق منت�شبة، زاوية ب�شيطة اأو متفرعة. الأوراق متناوبة، بي�شوية اأوم�شتطيلة، 
طويلة املعالق، قاعدتها مدورة، القمة مدورة اأو كليلة م�شننة - عرفية ب�شكل متباعد. الأذنات كبرية، ت�شبه الأوراق، 

مف�ش�شة، طولها 1 - 4 �شم. الأزهار مفردة، طويلة ال�شمراخ، ثالثية الألوان غالبًا، قطرها 4 - 6 �شم. 
ال�شمراخ قا�ٍض قلياًل، يحمل قنابتني متقابلتني �شغريتني جدًا. الكاأ�ض 5 �شبالت غري مت�شاوية، م�شتطيلة - رحمية، 
اأبعادها 1.2 - 2.2 �شم×3 - 5 مم، حتمل قاعدتها اأذينتني. التويج خم�ض بتالت، اأربع منها منت�شبة، وواحدة عري�شة 
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اجلانبيتان  البتلتان  ق�ش�����ري،  مهماز  لها  متدلي�����ة 
اأ�شدية،  خم�ض  امل��ذك��ر  الأل����وان.  ثالثية  والأم��ام��ي��ة 
متناوبة مع البتالت، خيوطها ق�شرية. املاأنث ثالثي 
احلجرية.  وحيد  اأج���رد،  علوي  املبي�ض  ال��ك��راب��ل، 
- 12 مم،   8 اإهليلجية، طولها  عليبة، جرداء،  الثمرة 

تتفتح بو�شاطة 3 م�شاريع، كثرية البذور. 
الإزهار من ني�شان/اإبريل اإىل اأيلول/�شبتمرب. 

املوطن والنت�صار اجلغرايف : 
ب�شكٍل  زراعته  وانت�رشت  �شيبرييا،  وحتى  اأوروب��ا 

وا�شع يف العديد من الدول كنبات تزييني.
التاريخ والرتاث:

لهذه  الالتيني  ال���ش��م  ه��و  للجن�ض  العلمي  ال���ش��م 
ثالثي  يعني   tricolor ال��ن��وع  ا���ش��م  اأم���ا  الأن�����واع. 

الألوان. 
اجلزء امل�صتعمل: النبات املزهر اجلاف.

املكونات الكيميائية :
   luteolin ،scoparin ،saponarine، violaquercitrin ،)% 23 الأزهار( rutin فالفونوئيدات 0,2 - 0,4 % منها: الروتني

.vitexin ،vicinein ،violanthin

اأحما�ض فينولية: منها حم�ض ال�شالي�شيليك violutin ، % 0,6 - 0,3. مواد لعابية )لثاأ( mucilage 10 % ، وتانينات  2 - 5 %. 
 triterpene saponins و�شابونيات ثالثية .umbelliferone  منها: اأمبيليفريون hydroxycoumarins هيدروك�شي كومارين

.gypsogenine  م�شتقة من
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

ُي�شتخدم العقار داخليًا كمق�شع، ويفيد يف عالج ال�شعال والتهاب اجلهاز التنف�شي، وعالج التهابات املجاري البولية 
)التهاب املثانة والربو�شتات(، وملّينًا خفيفًا يف حالة الإم�شاك. 

ميتلك النبات خوا�ّض حاّلًة للدم hemolytic، كما اأنه ي�شاعد على التخل�ض من مركبات الكلوريد يف البول. ُي�شتخدم 
مركب الروتني rutin املوجود يف اأزهار البنف�شج  لعالج مر�ض اجللوكوما ويف تنظيم �شغط العني. 

ُي�شتخدم النبات الكامل مو�شعيًا يف عالج اللتهابات والأمرا�ض اجللدية )�شابونيات( والأكزميا، والطفح اجللدي، 
وحب ال�شباب، كما ي�شاعد على اندمال اجلروح. 

حماذير ال�صتعمال: 
ال�شابونني، كما  الغثيان نظرًا لحتوائه على  ي�شّبب  اأن  لأنه ميكن  النبات  تناول جرعات كبرية من  ُيو�شى بعدم 

ينبغي عدم ا�شتعمال النبات اإّل جافًا.
البيئة:

الباردة الغنية بالدبال، متحمل ن�شبيًا للظّل، مع مراعاة احلماية من الريح ليتحمل  النبات الرتب الرطبة  يف�شل 
احلمو�شة العالية، ينا�شبه PH من 6 - 6.5.

ال�صتزراع والإنتاجية: 
ُيكاثر النبات بالبذور، كما مُيكن اإكثاره خ�رشيًا بالتف�شي�ض.
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Viscum album L.
Viscum stellatum Buch-Ham. ex D. Don

.)Loranthaceae شابقًا�( Viscaceae الف�صيلة: الدبقية
الأ�صماء املتداولة: الّدبق الأبي�ض، الهدال، الدبق الأوروبي. 

 Eng. Mistletoe ، Fr. Gui :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
جنبة ن�شف متطفلة، ثنائية امل�شكن، تنمو على �شكل باقات على اأفرع العديد من الأ�شجار املثمرة واحلراجية اأو على 
بع�ض اجلنبات. الأغ�شان لينة، متمف�شلة، منتفخة يف م�شتوى العقد، ثنائية التفرع اأو دّوارية، ثخنها من 2 - 4 مم. 
الأوراق ب�شيطة، لطئة، متقابلة، اإهليلجية اإىل ملعقية، دائمة، حلمية ثخينة، تامة احلافة، طولها 2 - 7 �شم، وعر�شها 
5 - 35 مم، للن�شل 3 -  5 اأع�شاب متوازية. الأزهار وحيدة اجلن�ض، لطئة، رباعية القطع، قليلة الو�شوح جتتمع غالبًا 

يف نورات كروية اإبطية. القنابات اثنتان ، مقعرة، طولها نحو 2 مم، مهدبة. الكّم ب�شيط، قطعه حرة �شفراء خم�رشة، 
طولها نحو 1 مم. املذكر 4 اأ�شدية، لطئة. املبي�ض �شفلي، طوله نحو 2 مم، بي�شوي مقلوب. الثمرة عنبة، كروية، 

مبي�ّشة اللون اإىل �شبه �شفافة، غالفها الثمري لزج، قطرها نحو 1 �شم، تت�شمن بذرة واحدة، طولها 5 - 6 مم. 
الإزهار من اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو.
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
ينت�رش يف ن�شف الكرة ال�شمايل متطفاًل على الأ�شجار احلراجية واملثمرة. 

التاريخ والرتاث:
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني لهذا النبات، وهو منحدر من الكلمة viscus اأي َدِبق، وalbum يعني اأبي�ض.  
منذ  نباتًا مقد�شًا  الدِبق  ال�شعوب اجلرمانية  تعترب  الن�شاء.  عند  العقم  بعيد يف معاجلة  الطب منذ وقٍت  ا�شُتخدم يف 

الع�شور الو�شطى. 
اجلزء امل�صتعمل: 

الأغ�شان الغ�ّشة، والأوراق والقمم املزهرة)جتمع قبل ت�شكل الثمار(. 
املكونات الكيميائية:

حتوي الثمار 2 % مركبات لعابية )لثاأ( mucilage viscin، و�شموغًا. 
حتتوي الأوراق وهي اجلزء الأهم يف النبات على: ليكتينات lectins )غلوكوبروتينات حتوي 11 % كربوهيدرات( منها: 

 mistletoe lectin III و II و I مي�شتليتو ليكتني
البوليبيبتيدات polypeptides )مكونة من 46 حم�شاً اأمينياً  بن�شبة 0.05 - 0.1 %  ) وُت�شمى عادًة الفي�شكوتوك�شينات 

 .viscotoxins A2, A3, B, Ps

الغالكتورونات  على  حتتوي   ،  viscin في�شني  ت�شمى  متعددة  �شكاكر  من  مكونة   %  5  -  4 لعابية  مواّد  حتوي  كما 
.arabino – galactans والأرابينوغالكتانات  galacturonans

. viscomitol والفي�شكوميتول pinitol والبينيتول quebrachitol  والكيربا�شيتول  manitol  كحولت �شكرية  منها : املانيتول
  ،quercitin methylether اليرت امليتيلي للكري�شيتني ،Quercitin منها:غلوكوزيدات الكري�شيتني   flavonoids  وفالفونوئيدات

.sinigrin وال�شينيغرين rhamnazin والرامنازين  isorhamnetin الرامينني املماكب
وليغنانات lignans منها: ال�شريينغاريزينول syringaresinol وغلوكوزيداته.
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 .oleanolic a. حم�ض الأوليانويل ، betuline acid حم�ض البيتولني ،alpha -  amyrine وتربينات ثالثية منها: األفااأمريين
 .ursolic a.واحلم�ض الور�شويل

حتوي ال�شوق املركبات نف�شها املوجودة يف الأوراق ولكن بكميات اأقل .
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

ُتعّد م�شتح�رشات اأوراق الدبق عقارًا واقيًا وم�شاعدًا يف معاجلة ال�رشطان والأورام اخلبيثة. اأثبتت البحوث فعالية 
م�شتح�رشات الأوراق احلاوية على lectins و viscotoxine يف عالج الروماتيزم، تن�شيط جهاز املناعة، واحّلد من ت�شلب 

ال�رشايني ويف عالج ارتفاع �شغط الدم وا�شطراب نظم القلب.
الأورام  الدم، وعالج  ال�رشايني وتنظيم �شغط  الوقاية واحّلد من ت�شلب  النبات �شعبيًا، يف  ُت�شتعمل ثمار واأوراق 

ال�رشطانية، ونزيف الأنف وجهاز اله�شم، على اختالف اأ�شبابه. 
تتميز ع�شارة �شاق النبات بخوا�شها املهدئة، وت�شتخدم  �شعبيًا يف عالج اأمرا�ض اجلهاز الع�شبي، وحالت التوتر 

الع�شبي وت�رشع القلب الع�شبي، وال�شداع وال�شقيقة والدوار والهيجان والقلق .
واآلم  الدهنية  والغدد  احلميد،  اجللد  وتّورم  اجللد،  �رشطان  لعالج  لبخات  �شكل  على  مو�شعيًا  الدبق  ُي�شتعمل 
املفا�شل. كما ُتفيد احلمامات مبغلي نبات الدبق يف تطرية جلد الأيدي والأقدام وت�شفي ت�شققاتها واآثار الربد يف 

الأ�شابع )تثلج الأ�شابع(. ُي�شتخدم الدبق يف اأوروبا من اأجل زيادة املناعة �شد مر�ض الإيدز.
الآثار اجلانبية واملحاذير:

اأجزاء النبات كّلها )ال�شوق  والأوراق  والثمار( �شاّمة لحتوائها على ن�شب متفاوتة )تبعًا لنوع ال�شجرة امل�شيفة( 
من املركبات ال�شاّمة والقلويدات والفي�شكوتوك�شني وال�ليكتني . 

مُيكن اأن ت�ّشبب اجلرعات الزائدة ا�شطرابات ه�شمية وقلبية وارتفاع احلرارة )حمى( ووجع الراأ�ض، وح�شا�شية، 
وا�شطراب الدورة الدموية .

البيئة:
ينت�رش النبات يف الغابات والب�شاتني كنبات ن�شف متطفل على الأ�شجار احلراجية واملثمرة )خا�شًة اللوز واحلور 
يزيد  اإن  يجب  عليها  يتطفل  التي  ال�شجرة  املخروطية.  الأ�شجار  على  ُيوجد  وقّلما  والك�شتناء(،  والبّلوط  والتفاح 

عمرها عن 20 عامًا، ونادرًا مامتوت �شجرة العائل. يوجد ب�شكل خا�ض على الرتب الكل�شية، .
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر نبات الدبق الأبي�ض بالبذور. يحتاج اإىل نبات عائل كال�شجريات احلراجية واملثمرة. ُتنرث البذور بجوارها يف 
ال�شتاء حيث تنبت وتنمو عليها، ميكن زراعتها يف اأماكن منعزلة حذرًا من انت�شارها وتطفلها على الأنواع الأخرى. 
ُيزهر يف الربيع وتن�شج ثماره يف اخلريف. ُيجمع النبات عدا الثمار يف اآخر اخلريف ومطلع ال�شتاء وجُتفف على 

درجة حرارة اأقل من 45مo وحُتفظ يف مكان مظلم.
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Balanites aegyptiaca (L.) Del. 
Ximenia aegyptiaca L.

. Zygophyllaceae الف�صيلة: الّرطراطّية
الأ�صماء املتداولة: بلح ال�شحراء، هجليج، متر العبيد، اإْهليَلج، هجليع، ذقوم، حقليق، اأبو راغن. 

Eng. Desert date ، Fr. Dattier du désert :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي :
)اأحيانًا  م   6 اإىل  طولها  ي�شل  الأوراق،  مت�ش����اقطة  جنبات  اأو  اأ�شجار 
 - 45 �شم، الق�رشة م�شفرة  اإىل  10 م(. ال�شاق مثّلمة، قد ي�شل قطرها 

رمادية اإىل بنية قامتة، تت�شقق اإىل حرا�شف ثخينة. التاج �شبه كروي، 
الأفرع الرئي�شة منت�شبة ذات اإنحناءات فجائية، متداخلة، تتفرع ب�شدة 
اإىل اأفرع، لها مظهر متدلٍّ )باٍك(. متتلك الأفرع اأ�شواكًا قوية ميكن اأن 

ي�شل طولها اإىل 8 - 9 �شم، وهي متناوبة ومقابلة عادة ملعالق الأوراق. الأوراق تتاألف من �شفع من الأوراق، طول 
املعالق 1 - 1.5 �شم. الوريقة بي�شوية اإىل اإهليلجية اأو مدورة، طولها 1 - 4 �شم وعر�شها 0.5 - 1.5 �شم، �شبه لطئة، 
زغبة الوجه ال�شفلي يف الأوراق الفتية، جلدّية القوام. الأزهار 0.8 - 1.2  �شم، �شبه لطئة، جتتمع يف نورات �شيمية، 
ت�شم خم�ض اأزهار يف اآباط الأوراق اأو الأ�شواك. ال�شبالت خم�ض، طولها نحو 4 مم، زغبة. البتالت خم�ض، اأطول من 
ال�شبالت، �شفراء خم�رّشة، جرداء. املذكر 10 اأ�شدية. الثمرة نووية، اأبعادها 2 - 4×1 - 2 �شم، اإهليلجية، يغطيها 

طحني مزرّق اللون، خ�رشاء يف البداية، ثم ت�شبح �شفراًء وجرداًء عند الن�شج.
الإزهار من �شباط/فرباير اإىل متوز/يوليو .
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املوطن والنت�صار اجلغرايف: 
املدارية  العربي واإفريقيا  ال�شودان واليمن، واخلليج  اإفريقيا ويف  ال�شوداين. وينت�رش يف �شحارى �شمايل  الإقليم 

والهند واأمريكا الالتينية.
التاريخ والرتاث:

م�شدر ال�شم العلمي للجن�ض غري معروف ولكن ال�شم الوا�شف للنوع يعني م�رشي اأي: الهجليج امل�رشي. ا�شُتعمل 
النبات منذ القدم يف الطب ال�شعبي ملعاجلة اأمرا�ض اللثة وال�شداع، كما ا�شتعملت ال�شعوب الإفريقية ع�شري ثماره 

كغذاٍء للن�شاء بعد الولدة.
اجلزء امل�صتعمل: 

القلف )اللحاء الداخلي( والأوراق والثمار والبذور واجلذور.
املكونات الكيميائية :  

حتتوي البذور على 30 - 40 % من وزنها زيتًا د�شمًا، ومركب فيوروكومارين. 
يحتوي لّب الثمار على �شكريات 38 % ، حمو�ض ع�شوية 15 % ، بروتينات واأحما�ض اأمينية 21 %.  

يحتوي حلاء الأغ�شان واجلذوع على �شابونيات. 
حتتوي الأوراق والنبات ب�شكل عام على جليكوزيد بالنيتني، ينجم عن تفككه الأجليكون ياموجينني، كما يحتوي 

النبات على ما ن�شبته 5.6 % من مركب ديو�شجينني.
اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية : 

املعوي،  واملغ�ض  ال�شكري،  ولعالج  املر�شعات،  عند  احلليب  اإدرار  لزيادة  �شعبيًا  الهجليج  ثمار  ع�شري  ُي�شتعمل 
ومّلينًا، وطاردًا للديدان املعوية، ولعالج التهاب احللق، واحلمى ال�شفراء. وُي�شتعمل زيت البذور مو�شعيًا يف عالج 

الأمرا�ض اجللدية واجلروح والروماتيزم. 
ا�صتعمالت اأخرى :

والكورتيزون  اجلن�شية  الهرمونات  وبع�ض  احلمل  كموانع  ال�شتريوئيدية  للعقاقري  م�شدرًا  وبذورها  الثمار  ُتعّد 
النباتي التي ُيّدعى اأنها ل ت�ّشبب احتبا�شًا للماء كما هو حال الهرمونات الق�رشية. ُي�شتعمل زيت البذور يف �شناعة 

ال�شابون، كما ُت�شتخدم بع�ض اأجزاء النبات كبديل لل�شابون. ُت�شتعمل الأخ�شاب يف �شناعة فحم جيد النوعية.
حماذير ال�صتعمال : 

مل تعرف حتى الآن اأية حمذورات اأو موانع ا�شتعمال لهذا النبات.
البيئة:

ينمو النبات يف الأودية ذات الرتب الطينية، وعلى ترب متنوعة اإل اأنه ل يتحمل امللوحة والأرا�شي الغدقة.  يتحّمل 
درجات حرارة عالية ت�شل لأكرث من 40 درجة مئوية، يتحمل اجلفاف وي�شادف يف مناطق ترتاوح اأمطارها ال�شنوية 

بني 100 - 1000 ملم/�شنة وعلى ارتفاعات من 380 حتى 1800 م عن �شطح البحر. 
ال�صتزراع والإنتاجية:

ُيكاثر النبات بالبذور والف�شائل والنموات اجلذرية، وتخلف الأ�شجار ب�شدة بعد قطعها. ال�شجرة مهمة يف املناطق 
اجلافة لكونها تنتج ثمارًا حتى يف اأوقات اجلفاف. ُيزرع النبات يف النظم الزراعية احلراجية يف اإفريقيا على طول 
قنوات الرّي، كما ُت�شتخدم الأ�شجار ال�شغرية كاأ�شيجة ملرونتها ولحتوائها على اأ�شواك، كما اأنها تثبت الآزوت، 

وتزرع اأحيانًا ك�شجرة ب�شتانية.
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Tribulus terrestris L.
 

 .Zygophyllaceae الف�صيلة: الرطراطية
الأ�صماء املتداولة: القطب ال�رشي�شي، ال�رشي�ض، احل�شك، �رش�ض العجوز.

Eng. Maltese cross, Fr. Croix de Malte :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
ع�شب حويل، تك�شوه اأوبار خ�شنة منطبقة، يرتاوح طوله بني 30 - 60 �شم. ال�شوق عديدة، م�شتلقية على الأر�ض. الأوراق 
مركبة ري�شّية، طولها 4 - 8 �شم، تتو�شع يف اأ�شفاع غري مت�شاوية يف احلجم غالبًا، الورقة الأ�شغر ت�شم 5 اأ�شفاع من 
الوريقات، والورقة الأكرب ت�شم 6 - 8 اأ�شفاع. الأذنات 4 مم، رحمية. الوريقة 6 - 12 مم، بي�شوية – م�شتطيلة، اأ�شلية 
القمة. الأزهار خنثوية، مفردة اأو جتتمع يف نورات �شيمية عقربية، �شمراخية، قطرها نحو 1.5 �شم. ال�شبالت خم�ض، 
- خطية.  6 مم، رحمية. البتالت خم�ض، حّرة، طولها �شعفا طول ال�شبالت، �شفراء، م�شتطيلة  حرة، طولها نحو 
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الأ���ش��دي��ة ع�����رش، ح���رة، اأق�����رش من 
الكرابل،  خما�شي  املاأنث  البتالت. 
امل��ب��ي�����ض خ��م��ا���ش��ي احل����ج����ريات، 
القلم(  )يغيب  لط��يء  �شبه  املي�شم 

وخمروطي ال�شكل. 
ال��ث��م��رة ف�����ش��وم��ة، ت��ت��األ��ف م���ن 5 
الثمرية غري  اأق�شومات )ثمريات(. 
متفتحة، قا�شية، قطرها نحو 1 �شم، 
تك�شوها اأوبار رمادية، حتوي بذرة 
واحدة، ومتلك 4 اأ�شواك قوية، ميكن 
لل�شوكتني ال�شفليتني اأن جته�شا اأو 

تختزل اإىل درينات. 
الإزه�����ار م��ن ن��ي�����ش��ان/اإب��ري��ل اإىل 

اأيلول/�شبتمرب.
املوطن والنت�صار اجلغرايف: 

املناطق املعتدلة  واملدارية من العامل 
القدمي، حيث تنت�رش طبيعيًا يف جنوبي اأوروبا وجنوبي اآ�شيا  و�رشق املتو�شط ويف اإفريقيا واأ�شرتاليا.

التاريخ والرتاث: 
ال�شم العلمي للجن�ض هو ال�شم الالتيني القدمي له.ا�شتعمل قدميًا يف الطب ال�شعبي كم�شاد للت�شنج وم�شكن لالآلم 

ومقٍو جن�شي. 
اجلزء امل�صتعمل: الأجزاء الهوائية والثمار واجلذور

املكونات الكيميائية: 
رو�شكوجينني    ،gitogenin جيتوجينني  �شتريوئيدية:  �شابونية  مركبات  على  للنبات  الهوائية  الأج��زاء  حتتوي 

.hecogenin هيكوجينني ،tigogenin تيجوجينني ،diosgenin ديو�شجينني ،chlorogenin كلورو جينني ,ruscogenin

 . isorhamnetin  اإيزورامنيتني ،gracillin ومركبات جليكو�شيدية منها: جرا�شيلني
. harman  هارمان ،norharman كما حتوي قلويدات منها: نورهارمان

حتتوي الأزهار على  فالفونوئيدات منها: الكوير�شتني quercetin والكامفريول kaempferol، ومركبات �شتريولية 
stigmasterol. حتوي الثمار زيتًا دهنيًا اأهم اأحما�شه )حم�ض الكتان الزيتي.linoleic a وحم�ض الزيت .oleic a وحم�ض 

النخل .palmitic a، حم�ض ال�شمع .stearic a  حم�ض البهيمك، .behemic a ). واآثارًا من قلويدات وجليكوزيدات وزيتًا 
طيار  وراتنجات وبروتينات، واأنزميات ون�شبة من النرتات. 

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
الثمار مبا يحويه  ُم�شتخل�ض  تاأثري  البحوث  اأثبتت  اأية مركبات هرمونية، رغم مّتتعه بخوا�شها،  النبات  ليحوي 
من مركبات �شابونية  يف زيادة اإنتاج هرمون التي�شتو�شتريون testosterones 30 - 50 %، مما ُيح�ّشن من ا�شطناع 
الربوتينات ورفع طاقة التحّمل وزيادة حجم الكتلة الع�شلية يف اجل�شم وحت�شني اأدائها ) دون اللجوء اإىل الأدوية 
اأداءها ويرفع عدد احليوانات املنوية ويزيد ن�شاطها  املن�شطة(، كما ين�شط الرغبة اجلن�شية عند الرجال ويح�ّشن 

وي�شاعد على التخل�ض من حالت العقم .
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يوؤثر النبات يف تنبيه جهاز املناعة، وبّينت الدرا�شات فعاليته كم�شاد بكتريي وفطري، وخ�شائ�شه يف عالج التهاب 
اجلهاز التنا�شلي والتنف�شي )التهاب احلنجرة والفم(. 

ُلوحظ عند الن�شاء زيادة يف ن�شبة هرمون oestradiol مما ُي�شهم يف رفع الرغبة اجلن�شية ون�شبة الإبا�شة والتخفيف 
من الأعرا�ض املرافقة للدورة ال�شهرية.

ُي�شتعمل النبات لعالج مر�شى ال�رشايني التاجية، وثبتت فعاليته يف احّلد من الأورام ال�رشطانية.
يتّمتع  النبات بخوا�ض مدّرة وم�شادة للت�شّنج وخاف�شة لل�شكر وم�شاد للروماتيزم وقاب�شة نافعة يف عالج اجلروح 

والبرثات اجللدية. 
ُت�شتعمل الثمار واجلذور يف الطب ال�شعبي لطرد ح�شى املثانة، ولعالج احتبا�ض البول. ُيبطئ العقار من ت�شاقط 

ال�شعر الناجت عن خلل هرمون التي�شتو�شتريون.
حماذير ال�صتعمال:  

النبات متو�شط ال�شّمية ب�شبب ما يحويه من قلويدات ونرتات، ومُيكن اأن ي�شّبب ا�شتعماله غري املر�ّشد بع�ض امل�شاكل 
اإل  يف الكبد )حت�ّش�ض �شوئي كبدي( ويف العيون مما يوجب عدم ا�شتخدامه من قبل الن�شاء احلوامل )جمه�ض( 

باإ�رشاف طبي.
البيئة:

ينمو النبات على الرتب الرملية الطميية ل�شّيما يف املنخف�شات واحلقول املهملة الرطبة، يتالئم مع الأماكن امل�شم�شة، 
وُيعّد من الأع�شاب ال�ّشارة يف كثري من املناطق. 

ميكن للنبات اأن ينمو ب�شكل جيد حتى يف املناخ ال�شحراوي والرتب الفقرية. 
ال�صتزراع والإنتاجية: 

يتكاثر النبات بالبذور. قّلما يتم ا�شتزراعه، وعند زراعته لأغرا�ض طبية يجب النتباه اإىل �شمان عدم انت�شاره اإىل 
احلقول املجاورة.
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الف�صل الثالث
الفهار�س
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Latin- Arabic  فهر�س الأع�صاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي

ال�صفحةعربيلتيني
Acacia arabica.......288اأكا�شيا النيل،ال�شنط العربي،ال�شنط النيلي،الطلح العربي

Acacia senegal290ه�شاب، اأكا�شيا ذات ال�شمغ ال�شنغالية، ال�شمغ العربي

Acanthus mollis65الأقنتة الرهلة، رجل الدب، �شوك اليهود، �شفدعة، امل�شم�ض

Achillea falcata149القي�شوم املنجلي، قي�شون

Achillea fragrantissima151القي�شوم العطري، قي�شوم بري

Achillea millefolium153الأخيلة ذات الألف ورقة

Achillea santolina155القي�شومة املقد�شة، العبيرتان املقد�ض

Adiantum capillus – veneris69كزبرة البئر، �شعر الغولة، �شعر فينو�ض، �شعر اجلّن،ع�شبة املاء

Adonis vernalis483اأدوني�ض ربيعي، ناب اجلمل، عني اجلمل، نقطة الدم

Ajuga chamaepitys344�شنفورة

Ajuga iva346�شندكورة

Alhagi maurorum293العاقول املغربي، العاكول

Allium cepa76الب�شل

Allium sativum79الثوم

Aloe vera145�شرب البارباد، ال�شرب، �شقل، �شقال

 Aloysia Triphylla551امللي�شة، اللويزة الليمونية، رعي احلمام

Althaea officinalis405ختمية، اخلبيزة املخزنية، اخلطمية، ع�شبة حلوة، ع�شبة ال�شفاء

Ammi majus93اخللة ال�شيطانية، رجل الغراب

Ammi visnaga95اخللة، اخللة البلدية، اخللة الطبية، كمون حب�شي، ع�شبة امل�شواك

Anagalis arvensis478عوينة، عني القط، اآذان الفاأر الأزرق، ح�شي�شة ال�شابون

Anastatica hierochuntica204كف مرمي، كف العذراء، وردة اأريحا، كف للة فاطمة، الكم�شة

Anethum graveolens98ال�شبت

Apium graveolens100الكرف�ض

Arbutus unedo283قطلب، قطلب يونيدي، ع�شري الدب، حناء اأحمر، �شي�شنو، اللنج

Argania spinosa525اأرغان، اأرجان، اأركان، �شجرة احلياة ااملغربية، لوز املغرب

Artemisia absinthium157الدم�شي�شه، الف�شنتني، ال�شيبة

Artemisia herba - alba159ال�شيح الع�شبي الأبي�ض

Artemisia scoparia161ال�شلما�ض

Asparagus officinalis139هواء خ�شن، الهليون، معدين، �شغنو�ض، ك�شك املا�ض

Astragalus gummifer295�شمغ الكثرياء، �شمغ القتاد

Atriplex halimus242القطف امللحي، الرغل، َرْغل ملحي
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ال�صفحةعربيلتيني
Atropa belladonna532�شت احل�شن، اللفاح

Avena sativa460�شوفان، َخرَطال، �شبول، زيوان، زمري

Balanites aegyptiaca،563بلح ال�شحراء، هجليج، متر العبيد، اإْهليَلج، هجليع، ذقوم، حقليق

Ballota nigra347فرا�شيون اأ�شود، بلوط الأر�ض، َكتيلة، �رشماء

Ballota undulata349كتيلة، ال�رشماء

Berberis libanotica561الرببري�ض اللبناين

Berberis vulgaris197عود الريح، الرببري�ض ال�شائع، الزر�شك ال�شائع، اإثراره، عقدة

Blepharis ciliaris67كنب، �شوكة الديب، زعاف  النقيع ، �شوك ال�شب، كحل العجوز، نا

Bongardia chrysogonum200بونغارديا، عود الذهب

Borago officinalis202ل�شان الثور، حمحم خمزين، خبز النحل، اأبو عرق، اأبو عرج

Boswellia sacra226اللبان، الكندر، ب�شتج، مدحرج

Brassica nigra206خردل اأ�شود، قرلة، قره خردل

Bryonia dioica= B. cretica255الفا�رش، لعبة مرة، عنب احلية، العردي�شة

Calendula officinalis163الأقحوان، اآذريون احلدائق

Calligonum comosum467اأرطى، اأَرطى جميل، َعَبل

Calotropis procera136�شخر، الأ�شخر، الع�شار، الع�رش، ع�شور، ع�شري، بي�ض الع�رش

Cannabis sativa233ماريغوانا، ح�شي�ض، كيف

Capparis spinosa209القبار ال�شوكي، الكبار، ال�شفلح، ل�شف

Capsella bursa-pastoris211�رشابة الراعي، كي�ض الراعي

Carthamus persicus166القرطم الأ�شفر، البهرمان

Carum carvi103كراوية

 Cassia senna= Senna
alexandrina

314�شنامكه، �شنامكي، �شنامكي حجازي اأو ا�شكندراين

 Cassia italica= Senna
italica

316ع�رشق

Catha edulis239قات، ال�شاي العربي، ال�شاي ال�شومايل

Centaurea cyanus169قنطريون، مرير، مرار، َقْنَطْريون عنربي، ترن�شاه، ندى العنرب

Centaurium erythraea329القنطريون، القنطريون ال�شغري، مرارة احلن�ض، قو�شط احلية

Ceratonia siliqua297خرنوب، خروب

 Chenopodium
ambrosioides

244ال�شاي املك�شيكي، الزربيخ، الرمرام طارد الديدان

Cichorium intybus171هندباء برية

Citrullus colocynthis257حنظل، الرقي الرّبي، العلقم، التفاح املر

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي
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ال�صفحةعربيلتيني
Cleome droserifolia214امل�شطه، ال�شموة، ريح الربد، عفني، قرن الغزال، اأبو طربو�ض

Cnicus benedictus174�شوك مرمي )ال�شوك املبارك( ، �شوك مقد�ض، �شوك مرقط

Coeffia Arabica506القهوة

Colchicum automnale250�ُشْوَرجْنان اخلريف، اللحالح اخلريفي، زعفران كاذب

Commiphora myrrha229املّر، املّرة، قفل حب�شي

Conium maculatum105ال�شوكران، �شبيه البقدون�ض ال�شام

Coriandrum sativum107الكزبرة، البقدون�ض ال�شيني، الك�شربة، الك�شرب، القلندة

Crataegus azarolus495الزعرور الآروين

Crocus sativus338الزعفران، �شعر الزعفران، راأ�ض الزعفران، جادي

Cuminum cyminumون، ال�شنوت، الزيرة، كمون احلوت 109الكمُّ

Cupressus sempervirens262ال�رشو دائم اخل�رشة

Cymbopogon citratus463ح�شي�شة الليمون، ملي�شة الهند الغربية

 Cymbopogon
schoenanthus

465اأذخر، �شخرب، ح�شي�ض اجلمل، �شنبل عربي، حلفا بر، حلفاء مكة

Cynara scolymus176اأر�شي �شوكي خر�شوف، اأنكر، اأنكنار

Cyperus rotundus271حب العزيز، حب الزمل ، ال�شعد، �شعادي، �شعدي احلمار

Datura metel534الداتورة

Datura stramonium536الداتورة، داتورة �شرتاموين

Diplotaxis harra216خو�شيان، احلارة

Dryopteris filix-mas273�رشخ�ض مذكر، خن�شار، �رشد

Ecballium elaterium206قثاء احلمار، فقو�ض احلمري

Elaeagnus  angustifolia275زيزفون، زيتون عطري، زيتون بوهيميا، خالف ف�شي

 Elytrigia repens=Agropyron
 repens

458جنيل زاحف، جنيل طبي، عكر�ض، جنم، ح�شي�شة القمح، رزين

Ephedra alata278علندى، اإيفيدرا املّجنحة

Equisetum arvense281ذنب اخليل احلقلي، كنباث احلقول

Eruca vesicaria218جرجري

Eryngium campestre112قر�شعنة، �شقاقل م�رش، حلية املعزى، �ِشْنَداب، �شوكة بي�شاء

Eucalyptus camaldulensis)428الأوكاليبتو�ض )ت�شمى خطاأ الكينا

Ferula hermonis114زلوع، �رش�ض الزلوع، �شمر اأبي الطيب

Ficus carica413التني

Ficus salicifolia416الأثب

Ficus sycamores418اجلميز، تني �شيكوموري

Foeniculum vulgare116ال�شمرة، الب�شبا�ض، ال�شنوت، احللوة، احلبة احللوة، ال�شمر احللو

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي
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ال�صفحةعربيلتيني
Fragaria vesca498الفريز، الفراولة، �شليك ، توت الأر�ض، احلرجى

Fumaria officinalis326ال�شاهرتج املخزين، بقلة امللوك، دخان الأر�ض

Glycyrrhiza glabra300�شو�ض، ِعْرق ال�ّشو�ض

Gundelia tournefortii179عقوب، ال�شلبني، كعوب

Haloxylon salicornicum246الرمث، احلم�ض

Hedera helix131لبالب، لبالب مت�شلق، حبل امل�شاكني، ق�شو�ض، هيدرا

Herniaria hirsuta235اأم لبيدة، اأم وجع كبد، ح�شي�شة الفتق، نومان، موكر، �شويقة

Hibiscus sabdariffa408الكركديه، كجارات

Hyoscyamus muticus538البنج امل�رشي الال�شوكي، ال�شكران امل�رشي

Hypericum perforatum333العرن املثقب، ح�شي�شة القلب، ع�شبة القدي�ض جون، �شيدي يحيى

Iris germanica336ال�شو�شن الأملاين، عرق الطيب

Juglans regia341اجلوز

Juniperus commonis265العرعر ال�شائع

Juniperus  phoenicea267العرعر الفينيقي

Juniperus oxycedrus269عرعر كادي، عرعر �رشبيني، �رشبني، اأرز �شائك

Lamium album351القرا�ض الأبي�ض اأو الكاذب

Laurus nobilis395الغار النبيل، الرند

Lavendula angustifolia353اخلزامى

Lavandula stoechas356اخلزامى، ال�شطقدو�ض

Lawsonia inermisa402احلناء

Lepidium sativum221ُحْرف، ر�شاد، قرنو�ض

Linum catharticum398كتان

Linum usitatissimum399الكتان ال�شائع

Lupinus albus = L. termis303الرتم�ض

Lycium barbarum541اإكليل امل�شيح، عو�شج اأوروبي، عو�شج

Malva sylvestrisْيَزة، ُخبَّْيز اَزة، ُخبَّ 411اخلبيزة احلرجية، ُخبَّ

Marrubium vulgare358فرا�شيون، الربة ال�شائعة

Matricaria recutita181البابوجن احلقيقي

Medicago sativa305ف�شة مزروعة، بر�شيم احلجازي، رطبة، َق�َشب

Melilotus officinalis307حندقوق، اإكليل امللك، ُذَرق

Mellisa officinalis361ملي�شة، ترجنان، ح�شي�شة النحل، حبق ُتُرجْناين

Mentha piperita363النعناع الفلفلي، النعناع الب�شتاين

Mentha pulegium365نعناع الربي، نعناع بوليو، فوتنج بري

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي
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ال�صفحةعربيلتيني
Micromeria nervosa367الزوفا، ع�شبة ال�شاي

Moringa oleifera424املورينغا، الفجل احلار، �شجرة عود الطبل، �شوع، �شجرة البان

Morus alba420التوت الأبي�ض

Morus  nigra422التوت الأ�شود ، التوت ال�شامي

Myrtus communis431الآ�ض، الريحان، احلبال�ض، مري�شني، هد�ض، ريحان، حمبال�ض

Nasturtium officinale224اجلرجري، قرة العني، ُحْرف، كبو�شني، طرطور البا�شا

Nerium oleander124دفلة، ِدْفَلى، ورد احلمار، �شّم احلمار، َحنْب، اآلء، الطري�ض

Nigella arvensis486حبة الربكة الربية ، حبة الربكة احلقلية

Nigella sativa488حبة ال�شوداء، حبة الربكة املزروعة، الكمون الأ�شود

Nitraria retusa434الغرقد، الغردق

Olea europaeae439الزيتون

Opuntia ficus-indica231تني ال�شبار، التني ال�شوكي، الرب�شومي، �َشبَّار، �َشبَّارة

Origanum syriacum369مردكو�ض، بردقو�ض، زعرت اخلليلي، زوبع، حبق ال�شيوخ، َمرو

Oxalis acetosella442احُلما�ض، بقلة خرا�شانية

Papaver rhoeas444خ�شخا�ض اجلداري، خ�شخا�ض منثور، ال�شق�شقيق، �شقائق النعمان

Peganum harmala436احلرمل، غلقة الذئب، حرمل ال�شحاري

 Pelargonium
odoratissimum

331العطرة، العرتة، غرنوق َعِطر، عطرية، َلْقَلقي

Petroselinum crispum119بقدون�ض، مقدون�ض، كرف�ض رومي، بطرا�شيون

Pheonix dactylifera133النخيل، نخيل التمر

Phlomis syriaca372اللهيب ال�شوري، لهيب ني�شويل

Pimpinella anisum122اليان�شون، اأَِنْي�ُشون، حبة حلوة، كمون حلو

Pinus  sp.446ال�شنوبر

Pistacia atlantica82البطم الأطل�شي

Pistacia lentiscus85البطم العلكي، البطم العد�شي، م�شطكى، العلك الرومي، �رشو

Pistacia vera88الف�شتق احللبي

Plantago afra449بزر قطونا

Plantago albicans451الربل الأبي�ض، ل�شان احلمل الأبي�ض

Plantago lanceolata453ل�شان احلمل ال�شناين، ل�شان احلمل ال�شغري، ربلة

Plantago ovata455الربل البي�شوي، القطوناء، القريطة، الزباد، ل�شان احلمل البي�شوي

Polygonum aviculare470الرطراط العقدي، البطباط ، ع�شا الراعي

Populus nigra517احلور الأ�شود

Portulaca oleracra476بقلة، فرفحينه، بقلة مباركه، رجلة

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي
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ال�صفحةعربيلتيني
Prosopis farcta310خرينيبة، خرنوب املاعز، ينبوت، عرق، �شي�شالن

Prunella vulgaris374ح�شي�شة اجلراح، �شافية اجلراح،بقلة الأوجاع

Prunus dulcis500اللوز ال�شائع

Punica granatum480الرمان، جلنار

Pulicaria arabica184العرار، جثجاث، �شبت

Quercus infectoria323�شنديان بلوطي، بّلوط، �شنديان عف�شي

Ranunculus ficaria491الفيكاريا، حوذان، ع�شبة البوا�شري

Retama raetam312الرمت

Rhus coriariaْب 90�ّشماق، �شّماق اخلل، �ّشماق الدباغني، ال�شمخ، مُتُتم، َعرْبَ

Ricinus communis285اخلروع

Rosa canina503ورد كلبي، ورد الن�رشين، ورد ال�شياج، ورد برّي، ورد الزروب

Rosmarinus officinalis376اإكليل اجلبل، احل�شالبان

Rubia tinctorum509فوة ال�شباغني

Rumex crispus472احلّما�ض اجلعد

Rumex vesicariusا�ض، حمي�ض، حنبيط 474ُحمَّ

Ruscus aculeatus511ال�شفندر، ال�شفندر، الآ�ض الربي ال�شائك، �رشم الديك

Ruta graveolen514ال�شذاب الننت

Salix alba520�شف�شاف اأبي�ض، �شوحر، خالف، ا�شبيدرا

Salsola kali248حاذي القلي، احلاذي ال�شوكي، القلي

Salvadora persica523الأراك، امل�شواك

Salvia officinalis379املرميية، الق�شعني، �شالفيا خمزنية، ناعمة احلقول

Salvia triloba382املرميية

Sambucus ebulus71البيل�شان، خمان �شغري

Sambucus nigra73البيل�شان الأ�شود، خمان كبري

Silybum marianum186�شوك مرمي، �شوك اجلمال، ال�شلبني، �شوك احلليب، اأبو كعيب

Smilax aspera530الف�شاغ، عنب الثعلب، �َشرَبين، عنب الديب، َعْم�َشق، باطور

Solanum dulcamara543املغد، الباذجنان الأ�شود

Spartium junceum318الوزال

Stellaria media237ح�شي�شة القزاز، م�شيط، حبيلة، قزازة، جنمية

Styrax officinalis545ا�شطرك، امليعة النا�شفة، احلوز، العبهر، اللبن�ي

Tanacetum densum188ح�شي�شة الدود

Tanacetum parthenium190�شجرة مرمي، كافورية، ح�شي�شة احلّمى، زهر الذهب، البابوجن الكبري

Taraxacum officinale192طرخ�شقون خمزين، الهندباء الربية، َطَرْخ�َشقون، ِهْنِدب

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي



575 اأطل�س النباتـات الطبيــة والعطريــة يف الوطن العربي

ال�صفحةعربيلتيني
Terminalia chebula253اأهلي��لج، بليلج، الهندي ال�شعريي، الاللوب، متر العبيد

Teucrium polium384اجلعدة الرمادية، ح�شي�شة الريح، جعيدة

Thymus syriacus386الزعرت ال�شوري

Thymus vulgaris388الزعرت ال�شائع

Tribulus terrestris563القطب ال�رشي�شي، ال�رشي�ض، احل�شك ، �رش�ض العجوز

Trigonella foenum - graceum320احللبة

Urginea maritima142الإ�شقيل، ب�شل العن�شل، العن�شل البحري

Urtica dioica547القري�ض ثنائي امل�شكن

Veronica officinalis528فريونيكا، زهرة احلوا�شي

Vinca herbacea126العناقية الع�شبية

Vinca major128العناقية الكبرية

Vinca minor129الَق�شاب ال�شغري، العناقية ال�شغرية

Viola odorata554البنف�شج العطري

Viola tricolor556هرجاية، زهرة الثالوث الربية، البنف�شج مثلث الألوان

Viscum album558الدبق الأبي�ض، الهدال، الدبق الأوروبي

Vitex agnus - castus390كف مرمي، الأَرثد، غار بري، �شجرة العفة، �شجرة ابراهيم

Xanthium strumarium195ال�شفر، ال�شبيث، اللزيق

Ziziphora tenuior393الزيزفران، النعينع

Zizyphus jujuba493العّناب

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/عربي



املركــز العربي - اأك�ســــــاد576                                            
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Latin- English- French فهر�س الأع�صاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�صي

فرن�صيانكليزيلتيني
Acacia arabicaPrickly acacia,Black thorn ,Egyptian thornAcacia d'arabie

Acacia senegalGum Arabic TreeGomme arabique

Acanthus mollisAcanthus, Bear's BreechesAcanthe molle, Acanthe

Achillea falcataMilfoilAchillée falciforme

Achillea fragrantissimaLavender cottonSantoline

Achillea millefoliumYarrowMille feuille, Achillée mille feuille

Achillea santolinaSantoline-leaved sneezewortAchillée santoline , Santoline

Adiantum capillus – venerisMaidenhair FernCapillaire de Montpellier

Adonis vernalisFalse helleboreAdonis de printemps

Ajuga chamaepitysYellow bugleBugle jaune

iva AjugaYellow bugle, herb ivyBugle jaune, Ivette

Alhagi maurorumManna tree, CamelthornAlhagi

Allium cepaOnionOignon

Allium sativumGarlicAil

Aloe veraBitter aloe, Barbados AloeAloès

Aloysia citriodoraLemon verbenaLa verveine citronnée

Althaea officinalisMarshmallow, White mallowGuimauve

Ammi majusCommon BishopAmmi des boutiques

Ammi visnaga Visnaga, Tooth pick, PicktoothKhella

Anagalis arvensisscarlet pimpernel , poorman's barometerMouron rouge

Anastatica hierochunticaSt. Mary’s flowerRose de  Jericho

Anethum graveolensDillAneth odorant

Apium graveolenswild celeryCéleri, Ache odprante, Ache

Arbutus unedoCommon arbutusArbousier

Argania spinosaArgan treeArganier

Artemisia absinthiumWormwood , AbsintheAbsinthe

herba- alba ArtemisiaArabian wormwoodArmoise blanche

Artemisia scopariaRed – stem wormwoodArmoise

Asparagus officinalisAsparagusAsperge

Astragalus gummiferGum TragacanthGomme adragant



املركــز العربي - اأك�ســــــاد578                                            

فرن�صيانكليزيلتيني

Atriplex halimusSaltwortalArroche maritime

Atropa belladonnaBelladonna, BanewortBelladone

Avena sativaOatsAvoine

Balanites aegyptiacaDesert dateDattier du désert

Ballota nigraHorehoundBallote noire

Ballota undulateCommon ballotaBallote ondulée

Berberis vulgarisCommon barberryEpine vinette

Blepharis ciliarisRohida TreeRuellia

Bongardia chrysogonumGolden rodBongardie

Borago officinalisBorageLa Bourrache

Boswellia sacraOliban,  OlibanumArbre à encens

Brassica nigraBlack mustardMoutarde noire

Bryonia dioicared bryonyBryone dioïque

Calendula officinalisMarigoldSouci des jardins

Calligonum comosumAbalLe bois de la terre

Calotropis proceraCalotropis, Apple of SodomCalotrope

Cannabis sativaIndian hemp, marijuanaChanvre indien

Capparis spinosaCommon caper bushCaprier

Capsella bursa-pastorisShepherd’s burseBourse à Pasteur

Carthamus persicusWild safflowerCarthame de Perse

Carum carviCarawayCarvi

Cassia sennaAlexandrian sennaLe séné

Catha edulisArabian teaKhat

Centaurea cyanusCornflowerBleuet des champs

Centaurium erythraeaCentauryPetite Centaurée

Ceratonia siliquaCarobCaroubier

Chenopodium ambrosioidesWormseed oilAnserine

Cichorium intybusWild chicoryChicorée sauvage

Citrullus colocynthisColycynth,Bitter appleColoquinte

Cleome droserifoliaCleome herbClèome

Cnicus benedictusHoly thistleChardon beni

Coeffia ArabicaArabian coffee, CoffeeCafeier

Colchicum automnaleColchicumColchique

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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فرن�صيانكليزيلتيني

Commiphora myrrhaMyrrh, Myrrh gumMyrrhe

Conium maculatumHemlockCigue d’ Athenes

Coriandrum sativumCorianderCoriandre cultivé

Crataegus azarolusHawthornAubépine

Crocus sativusSaffronSafran cultivé

Cuminum cyminumCuminCumin

Cupressus sempervirensCypressCyprès

Cymbopogon citratusLemongrassCitronnelle des Indes

Cymbopogon schoenanthusCamel grassHerbe à chameau

Cynara scolymusArtichokeArtichaut

Cyperus rotundusCyperusSouchet rond

Datura stramoniumThornappleStramoine

Diplotaxis harraStink-weedDiplotaxis

Dryopteris filix-masMale Fernfougère mâle

Ecballium elateriumSquirting cucumberCocombre d´an

Elaeagnus  angustifoliaRussian oliveL'olivier de Bohème

 Elytrigia repense=Agropyron
repensCouch grassChiendent ordinaire

Ephedra alataJoint pineEphedra

Equisetum arvenseHorse tailPrele des champs

Eruca vesicariaGarden rocketRoquette de jardins

Eryngium campestreEryngo, Eringochardon Rolland, Panicant

Eucalyptus camaldulensisEucalyptusEucalyptus

Ferula hermonisSallua, FerulaZallouh, Férule, Pamelier

Ficus caricaFigFigue, Fiugier

Ficus salicifoliaWillow- leaved figFiugier sauvage

Ficus sycamoresSycomore، Sycomore fig، Malberry figFiguier Sycomore

Foeniculum vulgareFennelFenouil

Fragaria vescastrawberryFraisier

Fumaria officinalisFumitoryFumeterre

Glycyrrhiza glabralicoriceRéglisse

Gundelia tournefortiiGundelia ،TumbleweedGundelia, Akoub

Haloxylon salicornicumSaxaulSaxaoul

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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فرن�صيانكليزيلتيني
Hedera helixEnglish ivyLierre grimpant

Herniaria hirsutaHairyrupture wortTurquette

Hibiscus sabdariffaRoselleKarkadé

Hyoscyamus muticusEgyptian henbaneJusquiame de Egypte

Hypericum perforatumSaint – Johns wortMillepertuis

Iris germanicaGerman irisAllmagnd Iris

Juglans regiaWalnutNoyer

Juniperus commonisCommon juniperGenévrier commun

Juniperus  phoeniceaPhoenician juniperGenévrier de Phénicie

Juniperus oxycedrusPrickly juniper Genévrier oxycedre, Genévrier

Lamium albumWhite dead nettleLamier blanc

Laurus nobilisLaurelLaurier-sauce

Lavendula angustifolia ,LavanderLavande, Lavande vraie

Lavandula stoechasArabian LavenderLavande, Lavande stoechade

Lawsonia inermisaHenna, Egyptian privenJalousie

Lepidium sativumGarden cressResson olenoise

Linum catharticumFairy flax, mountain flaxLin sauvage purgative

Linum usitatissimumFlaxLin

Lupinus albus = L. termisLupinLupin blanc

Lycium barbarumLycium BerriesArnivés blanc, Lycet

Malva sylvestrisCommon mallowMauve sylvestre

Marrubium vulgareWhite horehoundMarrube blanc

Matricaria recutitaChamomile GermanCamomill

Medicago sativaAlfalfaLuzerne

Melilotus officinalisSweet clover, sweet MelilotMelilot

Mellisa officinalisLemon balmMelisse

Mentha piperitaPeppermintMenthe poivrée

Mentha pulegiumPennyroyalMenthe pouilot, Pouliot

Micromeria nervosaZufa, MicromerieMicromerie

Moringa oleiferaBen nut treemoringa

Morus albaWhite mulberrymûrier blanc

Morus  nigraBlack mulberrymûrier noire

Myrtus communisCommon myrtleMyrte commun

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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فرن�صيانكليزيلتيني
Nasturtium officinaleWater cressCresson de fontaine

Nerium oleanderRose laurelLaurier-rose

Nigella arvensisLove-in-a-mistNigelle des champs

Nigella sativaBlack cuminNigelle

Nitraria retusaSalte treeNitraire à feuilles rétusés

Olea europaeaeOliveOlivier

Opuntia ficus-indicaPrickly  pearsFiguier de barbarie

Origanum syriacumSyrian MarjoranMarjolaine de la Syrie

Oxalis acetosellaCommon sorrelSurelle

Papaver rhoeasCorn poppyCoquelicot

Peganum harmalahermalaSyrian rue

Pelargonium  odoratissimumApple geraniumPélargonium odorante

Petroselinum crispumParsleyPersil

Pheonix dactyliferaDate Palm, Palm- treeDattier, Palmier

Phlomis syriacaLampwickPhlomis

Pimpinella anisumAniseAnis, Anis vert

Pinus spp.PinePin

Pistacia atlanticaAtlantic pistachioPistachier de l´Atlas

Pistacia lentiscuslentiskPistachier lentisque

Pistacia veraAleppo pistachioPistachier d´Alep

Plantago afraPsyllium seedHerbe aux puces ,Psyllium

Plantago albicansWoolly plantainpsyllium

Plantago lanceolataEnglish plantainPlantain lancéolé

Plantago ovataSpogel plantainIspaghala

Polygonum aviculareCommon knotgrassrenouée des oiseaux

Populus nigraBlack poplarPeuplier noir

Portulaca oleracraPurslanePourpier

Prosopis farctaSyrian mesquite,MesquiteProsopis

Prunella vulgarisSelf-HealBrunelle commune

Prunus dulcisAlmondAmandier

Punica granatumPomegranateLa grenade 

Pulicaria arabicaLadies' false fleabanePulicaire

Quercus infectoriaGall oakChêne à galles

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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فرن�صيانكليزيلتيني
Ranunculus ficariaLesser celandineficaire fausse-renoncule

Retama raetamWhite broomGenêt du désert

Rhus coriariaSumachSumac de corroyeurs

Ricinus communisoil castorRicin

Rosa caninaDog- roseEglantier

Rosmarinus officinalisRosemaryRosmarin

Rubia tinctorumdyer's madderGarance des teinturiers

Rumex crispusYellow dockPatience

Rumex vesicariusbladder dock, SorrelOseille vésiculeuse

Ruscus aculeatusButcher's broomFragon épineux

Ruta graveolencommon rueRue fétide

Salix albaWhite willowSaule commun

Salsola kaliPrickly saltwort , Russian thistleSoude brulée

Salvadora persicaTooth Brush Tree, SalvadoraSalvadora

Salvia officinalisSageSauge

Salvia trilobaGreek sageSauge officinale

Sambucus ebulusDwarf elderHieble

Sambucus nigraBlack elderSureau noir

Silybum marianumSt Mary's thistle, Milk thistleChardon-marie

Smilax asperaRough BindweedSalsepareille

Solanum dulcamaraBittersweet nightshade
 Morelle grimpante, Douce-

amèr

Spartium junceumRush broomGene’t d’Espagne

Stellaria mediaChickweedStellaire

Styrax officinalisStorax treeAliboufier

Tanacetum densumPrince-of-Wales feathers, Silver tansyTanaisie

Tanacetum partheniumFeverfewGrande camomille

Taraxacum officinaleDandelionPissenlit

Terminalia chebulaIndian almond, Black myrobalanBadamier chébule

Teucrium poliumGermand goldenGermandrée tomenteuse

Thymus syriacusThymeThyme de Syrie

Thymus vulgarisCommon thymeThym

Tribulus terrestrisMaltese crossCroix de Malte

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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فرن�صيانكليزيلتيني
Trigonella foenum- graceumFenugreekTrigonelle

Urginea maritimaSea onion, Sea squillScille maritime

Urtica dioicaGreat nettle,  Stinging nettleGrande ortie,  Orite

Veronica officinalisSpeedwellVeronique

Vinca herbaceaHerbaceous periwinklePervenche herbacee

Vinca majorperiwinkleGrande pervenche

Vinca minorLesser periwinklePetite Pervenche

Viola odorataSweet violetViolette, Violette odorante

Viola tricolorHeartsease
 Pensée tricolore, Pensée

sauvage

Viscum albumMistletoeGui

Vitex agnus - castusChaste treeLe gattilier

Xanthium strumariumLesser burdock , BurrweedCachurrera

Ziziphora tenuiorSpear- leaved, ZiziphoraLa Ziziphora

Zizyphus jujubaJujubeJujubier

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني/انكليزي/ فرن�شي
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Latin- Family فهر�س الأع�صاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�صيلة

ف�صيلةلتيني
Acacia arabicaFabaceae (Mimosaceae)

Acacia senegalFabaceae (Mimosaceae)

Acanthus mollisAcanthaceae

Achillea falcataAsteraceae (Compositae)

Achillea fragrantissimaAsteraceae (Compositae)

Achillea millefoliumAsteraceae, Compositae

Achillea santolinaAsteraceae, Compositae

Adiantum capillus – venerisAdiantacea

Adonis vernalisRanunculaceae

Ajuga chamaepitysLamiaceae

iva AjugaLamiaceae

Alhagi maurorum ,Fabaceae

Allium cepaAlliaceae (Liliaceae)

Allium sativumAlliaceae (Liliaceae)

Aloe veraAsphodelaceae

Aloysia citriodoraVerbenaceae

Althaea officinalisMalvaceae

Ammi majusApiaceae

Ammi visnagaApiaceae

Anagalis arvensisPrimulaceae

Anastatica hierochunticaBrassicaceae (Cruciferae)

Anethum graveolensApiaceae

Apium graveolensApiaceae

Arbutus unedoEricaceae

Argania spinosaSapotaceae

Artemisia absinthiumAsteraceae (Compositae)

Artemisia herba - albaAsteraceae (Compositae)

Artemisia scopariaAsteraceae (Compositae)

Artemisia dracunculusAsteraceae (Compositae)

Asparagus officinalisAsparagaceae
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ف�صيلةلتيني
Astragalus gummiferFabaceae

Atriplex halimusChenopodiaceae

Atropa belladonnaSolanaceae

Avena sativaPoaceae (Graminae)

Balanites aegyptiacaZygophyllaceae

Ballota nigraLamiaceae

Ballota undulataLamiaceae

Berberis vulgarisBerberidaceae

Blepharis ciliarisAcanthaceae

Bongardia chrysogonumBerberidaceae

Borago OfficinalisBoraginaceae

Boswellia sacraBurseraceae

Brassica nigraBrassicaceae (Cruciferae)

Bryonia dioicaCucurbitaceae

Calendula officinalisAsteraceae (Compositae)

Calligonum comosumPolygonaceae

Calotropis proceraAsclepidiaceae

Cannabis sativaCannabinaceae

Capparis spinosaBrassicaceae (Cruciferae)

Capsella bursa-pastorisBrassicaceae (Cruciferae)

Carthamus persicusAsteraceae (Compositae)

Carum carviApiaceae

Cassia sennaFabaceae

Catha edulisCelastraceae

Centaurea cyanusAsteraceae (Compositae)

Centaurium erythraeaGentianaceae

Ceratonia siliquaFabaceae

Chenopodium ambrosioidesChenopodiaceae

Cichorium intybusAsteraceae (Compositae)

Citrullus colocynthisCucurbitaceae

Cleome droserifoliaBrassicaceae (Cruciferae)

Cnicus benedictusAsteraceae

Coeffia ArabicaRubiaceae

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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ف�صيلةلتيني
Colchicum automnaleColchicaceae

Commiphora myrrhaBurseraceae

Conium maculatumApiaceae

Coriandrum sativumApiaceae

Crataegus azarolusRosaceae

Crocus sativusIridaceae

Cuminum cyminumApiaceae

Cupressus sempervirensCupressaceae

Cymbopogon citratusPoaceae (Graminae)

Cymbopogon schoenanthusPoaceae (Graminae)

Cynara scolymus(Asteraceae (Compositae

Cyperus rotundusCyperaceae

Datura stramoniumSolanaceae

Diplotaxis harraBrassicaceae (Cruciferae)

Dittrichia viscosaAsteraceae (Compositae)

Dryopteris filix-masDryopteridaceae

Ecballium elateriumCucurbitaceae

Elaeagnus  angustifoliaElaeagnaceae

Ephedra alataEphedraceae

Elytrigia repens=Agropyron repensPoaceae (Graminae)

Equisetum arvenseEquisetaceae

Eruca vesicariaBrassicaceae (Cruciferae)

Eryngium campestreApiaceae

Eucalyptus camaldulensisMyrtaceae

Ferula hermonisApiaceae

Ficus caricaMoraceae

Ficus  salicifoliaMoraceae

Ficus sycamoresMoraceae

Foeniculum vulgareApiaceae

Fragaria vescaRosaceae

Fumaria officinalisFumariaceae

Glycyrrhiza glabraFabaceae

Gundelia tournefortiiAsteraceae (Compositae)

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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ف�صيلةلتيني
Haloxylon salicornicumChenopodiaceae

Hedera helixAraliaceae

Herniaria hirsutaCaryophyllaceae

Hibiscus sabdariffaMalvaceae

Hyoscyamus muticusSolanaceae

Hypericum perforatumHypericaceae (Gutiferae)

Iris germanicaIridaceae

Juglans regiaJuglandaceae

Juniperus  phoeniceaCupressaceae

Juniperus oxycedrusCupressaceae

Lamium albumLamiaceae

Laurus nobilisLauraceae

Lavendula angustifoliaLamiaceae

Lavandula stoechasLamiaceae

Lawsonia inermisaLythraceae

Lepidium sativumBrassicaceae (Cruciferae)

Linum catharticumLinaceae

Linum usitatissimumLinaceae

Lupinus albus = L. termisFabaceae

Lycium barbarumSolanaceae

Malva sylvestrisMalvaceae

Marrubium vulgareLamiaceae

Matricaria recutitaAsteraceae (Compositae)

Medicago sativaFabaceae

Melilotus officinalisFabaceae

Mellisa officinalisLamiaceae

Mentha piperitaLamiaceae

Mentha pulegiumLamiaceae

Micromeria nervosaLamiaceae

Moringa oleiferaMoringaceae

Morus albaMoraceae

Morus nigraMoraceae

Myrtus communisMyrtaceae

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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ف�صيلةلتيني
Nasturtium officinaleBrassicaceae (Cruciferae)

Nerium oleanderApocynaceae

Nigella arvensisRanunculaceae

Nigella sativaRanunculaceae

Nitraria retusaNitrariaceae

Olea europaeaeOleaceae

Opuntia ficus-indicaCactaceae

Origanum syriacumLamiaceae

Oxalis acetosellaOxalidaceae

Papaver rhoeasPapaveraceae

Peganum harmalaNitrariaceae

Pelargonium  odoratissimumGeraniaceae

Petroselinum crispumApiaceae

Pheonix dactyliferaArecaceae

Phlomis syriacaLamiaceae

Pimpinella anisumApiaceae

.Pinus sppPinaceae

Pistacia atlanticaAnacardiaceae

Pistacia lentiscusAnacardiaceae

Pistacia veraAnacardiaceae

Plantago afraPlantaginaceae

Plantago albicansPlantaginaceae

Plantago lanceolataPlantaginaceae

Plantago  ovataPlantaginaceae

Polygonum avicularePolygonaceae

Populus nigraSalicaceae

Portulaca oleracraPortulacaceae

Prosopis farctaFabaceae

Prunella vulgarisLamiaceae

Prunus dulcisRosaceae

Punica granatumPunicaceae

Pulicaria arabicaAsteraceae (Compositae)

Quercus infectoriaFagaceae

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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ف�صيلةلتيني
Ranunculus ficariaRanunculaceae

Retama raetamFabaceae

Rhus coriariaAnacardiaceae

Ricinus communisEuphorbiaceae

Rosa caninaRosaceae

Rosmarinus officinalisLamiaceae

Rubia tinctorumRubiaceae

Rumex crispusPolygonaceae

Rumex vesicariusPolygonaceae

Ruscus aculeatusRuscaceae

Ruta graveolenRutaceae

Salix albaSalicaceae

Salsola kaliChenopodiaceae

Salvadora persicaSalvadoraceae

Salvia officinalisLamiaceae

Salvia trilobaLamiaceae

Sambucus ebulusAdoxaceae (Caprifoliaceae)

Sambucus nigraAdoxaceae (Caprifoliaceae)

Silybum marianumAsteraceae (Compositae)

Smilax asperaSmilacaceae

Solanum dulcamaraSolanaceae

Spartium junceumFabaceae

Stellaria mediaCaryophyllaceae

Styrax officinalisStyracaceae

Tanacetum densumAsteraceae (Compositae)

Tanacetum partheniumAsteraceae (Compositae)

Taraxacum officinaleAsteraceae (Compositae)

Terminalia chebulaCombretaceae

Teucrium poliumLamiaceae

Thymus syriacusLamiaceae

Thymus vulgarisLamiaceae

Tribulus terrestrisZygophyllaceae

Trigonella foenum- graceumFabaceae

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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ف�صيلةلتيني
Urginea maritimaAsparagaceae

Urtica dioicaUrticaceae

Veronica officinalisScrophulariaceae

Vinca herbaceaApocynaceae

Vinca majorApocynaceae

Vinca minorApocynaceae

Viola odorataViolaceae

Viola tricolorViolaceae

Viscum albumViscaceae

Vitex agnus - castusLamiaceae

Xanthium strumariumAsteraceae (Compositae)

Ziziphora tenuiorLamiaceae

Zizyphus jujubaRhamnaceae

فهر�ض الأع�شاب والنباتات مرتبة لتيني / ف�شيلة
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فهر�س املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�صتخدمة

اجلزء النباتي امل�صتخدماملكونات الكيميائيةالإ�صم الالتيني

Acacia arabica)الثمار، ال�شمغ، مركبات دباغية )تانينات
ق�رشة ال�شاق

Acacia senegal...ال�شمغبويل �شكريدات، بروتني
 Acanthus mollis

 مواد لعابية مواد عف�شية ) تانينات( ، بكتينات، 
الأزهار، الأوراق، اجلذور�شكاكر 

 Achillea falcata
زيت طيار، لكتونات �شي�شكوتربينية، 

الأجزاء الهوائية فالفونوئيدات، تانينات....

 Achillea fragrantissima
زيت طيار، مركبات تانينية، مركبات فالفونية، 

النبات املزهرمواد مرة...

Achillea millefolium
زيت طيار، مركبات �شي�شكوتربني، 

الأجزاء الهوائية املزهرةفالفونوئيدات....
Achillea santolina.. الأجزاء الهوائية زيت طيار، فالفونات، مواد متبلورة

 Adiantum capillus – veneris..الأوراق، اجلذامري مركبات فالفونية وانتو�شيانية وهالمية، تانينات
واجلذور املجففة

 Adonis vernalisالنبات املزهرجليكوزيدات ا�شرتوئيدية، فالفونوئيدات
Ajuga chamaepitys

زيت، مركبات مّرة، م�شتقات حم�ض القهوة، 
النبات املزهرتانينات، جليكوزيدات

 iva Ajuga   الأجزاء الهوائيةتانينات، زيت طيار، �شتريولت
 Alhagi maurorum

فالفونوئيدات، جليكوزيدات، مواد عف�شية 
كامل النباتوراتنجية واأحما�ض 

Allium cepa الب�شلةزيت طيار، فالفونوئيدات، �شابونيات ا�شتريويدية
Allium sativum

زيت طيار، فروكتوزانات، مركبات �شابونية، 
خمائر، اأمالح...

ف�شو�ض الثوم الغ�شة 
اأو املجففة

 Aloe vera
مركبات انرتاكينونية ، فالفونات و�شابونيات 

الأوراقواأحما�ض اأمينية...
Aloysia citriodoraالأوراق املجففةفالفونوئيدات وزيت طيار

 Althaea officinalis....الأوراق، الأزهار، اجلذورمواد لعابية، مواد كربوهيدراتية، زيت طيار
Ammi majus الثمار النا�شجةكومارينات وجليكوزيدات كومارينية

 Ammi visnaga 
مركبات الفورانوكرومونات ومركبات فالفونية 

الأزهاروزيوت طيارة

Anagalis arvensis
مركبات �شابونية ثالثية الرتبني 

البنات املزهر اجلافومركبات فالفونية  

 Anastatica hierochuntica
مركبات فالفونية وجلوكوزينولت 

ومركبات �شتريولية
النبات اجلاف 

)الأوراق والبذور(
Anethum graveolensالثمارزيت طيار

Apium graveolens ...الثمارزيت طيار وفالفونوئيدات و كومارينات
 Arbutus unedoالأوراقمركبات تانينية ، جليكو�شيد هيدروكينوين
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اجلزء النباتي امل�صتخدماملكونات الكيميائيةالإ�صم الالتيني

Argania spinosa
�شبغات كاروتينية واأحما�ض دهنية و مركبات 

البذور�شابونية ....

Artemisia absinthium
زيت طيار ومركبات ّمرة �شي�شكوتربينية 

وفالفونوئيدات
النموات الهوائيةاحلديثة 

املجففة
herba- alba Artemisia

زيت طيار ولكتونات �شي�شكوتربينية ومواد مرة 
وفالفونات

النبات املزهر كاماًل عدا 
اجلذور

 Artemisia scopariaال�شوق املزهرة والبذورزيت طيار
 Asparagus officinalis

�شابونينات، هيدروكربونات، زيوت د�شمة، 
اجلذور )اجلذامري(فالفونات، اأحما�ض ..

 Astragalus gummiferال�شمغ�شكاكر متعددة
Atriplex halimus....كامل النباتبروتينات، فيتامينات، ومعادن

 Atropa belladonna
قلويدات، فالفونوئيدات، كومارينات، 

الأوراق واجلذورمواد دباغية..

 Avena sativa
كربوهيدرات، �شابونينات و�شتريولت 

الأجزاء الهوائية، احلبوبوفالفونوئيدات وزيت ثابت

 Balanites aegyptiaca
زيت د�شم، جليكوزيدات، �شابونيات، 

حمو�ض ع�شوية... 
كامل النبات مبا فيه اللحاء 

الداخلي
 Ballota nigra

مركبات لكتونية ثنائية الرتبني واأحما�ض فينولية 
القمم املزهرةوزيت طيار  

Ballota undulate
زيت طيار ومركبات لكتونية تربينية ، 

النبات املزهرفالفونوئيدات واأحما�ض ..

Berberis vulgaris
قلويدات، مواد عف�شية وراتنجية 

الثمار وق�رشة اجلذورو�شبغات ع�شوية
 Blepharis ciliaris...الثمار، الأوراق، اجلذورقلويدات، فالفونيدات، �شتريولت، تانينات

Bongardia chrysogonumالدرناتمركبات �شابونية ثالثية الرتبني وقلويدات
Borago officinalis

زيت دهني، قلويدات، مواد لعابية، انتوثياننيات، 
النبات املزهر، البذورفالفونوئيدات...

 Boswellia sacraاللبان )حلاء ال�شوق(راتنج و�شمغ وزيت طيار
Brassica nigra

جليكوزيدات كربيتية، مواد لعابية، �شتريولت، 
البذورفالفونوئيدات...

Bryonia dioica 
غليكوزيدات، اأحما�ض، اأحما�ض دهنية ، ن�شاء، 

اجلذور، الأطراف الغ�شةراتنج وقلويدات..

Calendula officinalis
جليكوزيدات، كحولت، فالفونوئيدات، مركبات 

الأزهار املجففةمرة وزيت طيار .

Calligonum comosum
قلويدات، �شتريولت ، �شابونيات، تانينات، 

كامل النباتفالفونوئيات...

Calotropis procera....حلاء النبات، الع�شارة جلوكوزيدات، قلويدات، مواد راتنجية
اللبنية

  Cannabis sativa
مركبات فينولية، زيت طيار، قلويدات، 

القمم املزهرة املوؤنثةفالفونوئيدات...

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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اجلزء النباتي امل�صتخدماملكونات الكيميائيةالإ�صم الالتيني

 Capparis spinosa
تريبينوئيدات، قلويدات، فالفونوئيدات، 

�شتريولت وتريبينات...
كامل النبات 

)الثمار، اجلذور(
 Capsella bursa-pastoris

مركبات ا�شرتويدية، جليكوزيدات، 
الأجزاء الهوائية، البذورمركبات اأمينية..... 

 Carthamus persicus
مركبات فالفونية، اأحما�ض دهنية، 

البذور، الزيت، البتالتمركبات جليكوزيدية كينونية
 Carum carvi الثمار النا�شجةمركبات فورانو كومارينات، زيت طيار، بروتينات
Cassia senna

جليكوزيدات، مواد هالمية وفالفونيدية وزيت 
طيار وراتنج

الوريقات اجلافة، 
الثمار النا�شجة

 Catha edulis....الأوراقتانينات كات�شية، زيت طيار، فيتامني، قلويدات
 Centaurea cyanus

�شبغات اأنتو�شيانيدية، مركبات مرة، 
الأزهارفالفونوئيدات

 Centaurium erythraeaالأجزاء الهوائية�شيكوايريدوئيدات، كزانتونات، قلويدات
 Ceratonia siliqua

�شكريات، مواد لعابية، بكتينات، فالفونوئيدات، 
القرون )لب الثمار(، البذورو�شمغ ...

 Chenopodium ambrosioidesالأوراق، البذورزيت طيار
Cichorium intybus

فالفونوئيدات، م�شتقات حم�ض القهوة، 
النبات املزهر مع اجلذوركومارينات، مواد مرة....

Citrullus colocynthis
جليكوزيدات، مركبات ّمرة، 

م�شتقات حم�ض القهوة، قلويدات ... 
الثمار النا�شجة، الأوراق، 

البذور
Cleome droserifolia

زيت طيار، جليكوزيدات، فالفونوئيدات، 
الأجزاء الهوائية املزهرة�شتريولت، قلويدات......

Cnicus benedictus
لكتونات ّمرة، فالفونوئيدات، زيت طيار، 

كامل النبات عدا اجلذورتانينات....

Coeffia Arabica
اأنتو�شيانينات، ومواد دباغية، قلويدات، اأحما�ض، 

البذورفيتامينات...
 Colchicum automnaleالأزهار، البذور، الكورماتقلويدات، اأحما�ض ع�شوية، ن�شاء
 Commiphora myrrha

راتنج و�شمغ وزيت طيار، مركبات هالمية، 
املَر )�شوق النبات(زيت طيار..

Conium maculatum.....النبات الع�شبي، قلويدات، فالفونوئيدات
القمم املزهرة، الثمار

 Coriandrum sativum.... الثمار النا�شجة اجلافةزيت طيار، زيت ثابت، فالفونوئيدات
Crataegus azarolus الأوراق ، الأزهار، الثمارفالفونوئيدات، غليكوزيدات، ثالثيات تريبني

Crocus sativus
جليكوزيدات كاروتينية ومرة، زيت طيار، 

امليا�شم وقمة القلمالكاروتينويد...... 
 Cuminum cyminum...الثمار النا�شجة واجلافةزيت طيار وثابت، بروتينات

Cupressus sempervirensاملخاريط املوؤنثة، زيت عطري طيار، مركبات عف�شية وكحولت
الأغ�شان الفتية

 Cymbopogon citratusالأوراقزيت عطري طيار

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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اجلزء النباتي امل�صتخدماملكونات الكيميائيةالإ�صم الالتيني

Cymbopogon schoenanthus
زيت طيار، قلويدات، فالفونات، ا�شتريويدات 

كامل النباتوتريبينات ثالثية..

 Cynara scolymus
م�شتقات حم�ض القهوة، فالفونوئيدات، لكتونات، 

الأوراق واجلذورمعادن ....

Cyperus rotundus
زيت طيار، مواد مرة، جلوكوزيدات، قلويدات، 

مواد عف�شية..... 
الدرنات اجلذرية، 

الريزومات
 Datura stramonium....الأجزاء الهوائيةقلويدات

 Diplotaxis harra الأجزاء الهوائيةجليكو�شيدات، اأحما�ض دهنية، مركبات �شتريولية
 Dittrichia viscosa ،الأجزاء الهوائيةزيت طيار، فالفونوئيدات، �شكاكر

 Dryopteris filix-mas
فلوروغلو�شينول، تانينات، مواد د�شمة، 

مركبات فالفونية ....
الريزومات، الأوراق 

والربعم القمي
Ecballium elaterium

كوكوربيتا�شينات، راتنج ، كربوهيدرات، مواد 
الثمارلعابية..

Elaeagnus  angustifolia....الثمار، الأزهار، الأوراقزيت طيار، فينولت، فالفونوئيدات، �شكاكر
 Elytrigia repens=Agropyron

repens
اجلذامريحم�ض ال�شالي�شيك، كحولت �شكرية، زيت، معادن

  Ephedra alata
قلويدات، زيت طيار، فالفونوئيدات، تانينات، 

اأحما�ض ع�شوية..
الأجزاء الهوائية 

)بني العقد(
Equisetum arvense 

اأحما�ض فينولية، جليكوزيدات، 
اأحما�ض غري ع�شوية...

الروؤو�ض املزهرة 
والنبات الع�شبي

 Eruca vesicaria ...الأوراق، البذورجليكوزيدات كربيتية، زيت طيار
Eryngium campestre

�شابونيات، جليكوزيدات، ا�شرتات، معادن، 
فيتامينات...

الأوراق،الأزهار اجلافة، 
اجلذور

 Eucalyptus camaldulensis...الأوراق، الأغ�شان الفتية زيت طيار، فالفونوئيدات  و�شموع
الغ�شة

Ferula hermonis
مادة راتنجية وزيت طيار و�شمغ، �شابونينات 

اجلذور والريزوماتو�شتريوئيدات..  

  Ficus carica
�شكاكر، اأحما�ض ع�شوية، فيتامينات، بكتينات، 

فالفونوئيدات...
الثمار النا�شجة، الع�شارة 

اللبنية
 Ficus  salicifolia

مواد هالمية، مركبات كومارينية وعف�شية، 
الأجزاء الهوائيةقلويدات وفالفونيدات 

 Ficus sycamores
فالفونوئيدات، فيتامينات، مواد لعابية، 

مركبات فورانوكومارينية  
الثمار، الأوراق ، 
الع�شارة اللبنية

Foeniculum vulgare
زيت طياروثابت، واأحما�ض، هيدرو كومارينات 

الثمار والبذورفورانو كومارينات 

Fragaria vesca
اأحما�ض ع�شوية، مواد دباغية، فالفونوئيدات، 

الأوراق، ال�شوق، اجلذورفالفونوئيدات

 Fumaria officinalis
فالفونوئيدات، قلويدات، اأحما�ض ع�شوية ، 

الأجزاء الهوائية املزهرةتانينات..

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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 Glycyrrhiza glabra
�شابونينات، فالفونوئيدات، ايزوفالفونات، زيت، 

�شتريوئيدات...
اجلذور املجففة غري 

املق�شورة
  Gundelia tournefortii

مركبات كومارينية و�شابونية، 
الأجزاء الهوائية، البذورم�شتقات حم�ض القهوة، زيت طيار 

Haloxylon salicornicum
قلويدات و�شابونيات و�شتريولت وجلوكوزيدات 

الأجزاء الهوائيةوفالفونوئيدات ..

 Hedera helix
زيت طيار، �شابونيات، فينولت، حمو�ض ع�شوية، 

الأوراقفالفونوئيدات.

  Herniaria hirsuta
مركبات �شابونية، فالفونوئيدات، اآثار من الزيت، 

النبات املزهرمركبات دباغية..

 Hibiscus sabdariffa
اأحما�ض ع�شوية، �شباغ انتو�شيانيدية، 

الكاأ�ض وال�شبالت املت�شحمةمركبات فالفونية ولعابية..

 Hyoscyamus muticusالأوراق، الأزهار، ال�شاق، قلويدات
البذور

 Hypericum perforatum
زيت طيار غني، فالفونوئيدات، مركبات دباغية، 

اأحما�ض ...
الأجزاء الهوائية 
)القمم املزهرة(

 Iris germanica...اجلذمور زيت طيار، زيت ثابت، فالفونات، كزانتونات
 Juglans regia

م�شتقات نافتوكينونية، مواد عف�شية، 
فالفونوئيدات، زيت طيار...

الأوراق، الغالف الثمري، 
البذور....

 Juniperus communis
زيت طيار، تانينات، فالفونوئيدات، �شكاكر، 

برواأنتو�شيانيدين ...
الأزهار، الثمار، الأوراق، 

ال�شوق
 Juniperus  phoenicea

زيت طيار، تانينات، فالفونوئيدات 
الثمار،الأوراقومركبات انتو�شيانية وكحولت

Juniperus oxycedrus
راتنجات، زيوت، جليكوزيدات، تانينات،

الثمار،الأوراقومركبات تربينية واأحما�ض

 Lamium album
تربينتات اأحادية، �شابونينات، فالفونات، 

النبات املزهرحم�ض القهوة 
 Laurus nobilis  الثمار،الأوراقزيت طيار، قلويدات، لكتونات �شي�شكوتربينية

Lavendula angustifolia
زيت طيار، �شتريولت، مواد دباغية 

الأزهار، الأوراقوحمو�ض فينولية...
Lavandula stoechasالقمم املزهرةزيت طيار

 Lawsonia inermisa  
مركبات دباغية وراتنجية، جليكوزيات، فالفونات، 

�شتريولت
الأزهار، الثمار، اللحاء، 

الأوراق...
 Lepidium sativum

الغلوكوزينولت، الكوكوربيتا�شيانات، 
الأجزاء الهوائية الغ�شة�شتريوئيدات، فيتامينات ..

  Linum catharticum النبات الع�شبيمواد مرة، مواد دباغية، قليل من الزيت الطيار
 Linum usitatissimum

حم�ض الكلوروجينيك، غليكوزيدات، 
البذورفالفونوئيدات.....

 Lupinus albus = L. termis...البذور، الأوراققلويدات، مواد د�شمة، كربوهيدرات

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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  Lycium barbarum
بويل �شكاريد، غليكوبروتني ، كاروتينات، 

الثمارفيتامينات، معادن...

 Malva sylvestris
مواد لعابية، �شكاريدات، فالفونوئيدات، 

مركبات اأنتو�شيانيدية 
الأزهار والأوراق 

املجففة،النبات الغ�ض
Marrubium vulgare

لكتونات، اأحما�ض فينولية، زيت، فالفونوئيدات، 
النبات املزهرتانينات...

Matricaria recutita
زيت طيار، تريبني، فالفونوئيدات، اأحما�ض، 

الروؤو�ض املزهرة�شكاريدات ..

 Medicago sativa
اأ�شباه الكاروتني، �شابونينات، 

الأوراق، البذوراإيزوفالفونوئيدات، تربينات، زيت..

  Melilotus officinalis
كومارينات، حمو�ض فينولية، فالفونوئيدات، 

�شابونينات تربينية ..
القمم املزهرة الطازجة اأو 

املجففة
Mellisa officinalis

زيت طيار، فينولت، جليكوزيدات، 
ال�شوق، الأوراقمركبات كحولية اأو فينولية ....

Mentha piperita
زيت طيار، م�شتقات حم�ض القهوة، 

كامل النبات املزهرفالفونوئيدات، جليكوزيدات

 Mentha pulegium
زيت طيار، مركبات عف�شية، مركبات فالفونية، 

القمم املزهرةمركبات ّمرة..
 Micromeria nervosaالنبات املزهرزيت طيار

 Moringa oleifera...الثمار، البذور، اجلذورفيتامينات، معادن، غلوكوزينولت، اأحما�ض

Morus alba...الثمار، الأوراق�شكريات اأحادية، األياف، معادن، فيتامينات

Morus  nigra
اأحما�ض، بكتينات، مركبات فينولية، 

الثمار النا�شجة، الأوراقفالفونوئيدات، فيتامينات

Myrtus communis الأوراق املجففة، الأفرع زيت طيار، تانينات
الفتية املزهرة

  Nasturtium officinale
جليكوزيدات كربيتية، فالفونوئيدات، معادن، 

فيتامينات... 
الأجزاء الهوائية املزهرة 

الغ�شة
 Nerium oleander الأوراق، الأزهارغليكوزيدات �شتريوئيدية
 Nigella arvensis

زيت ثابت وطيار، اأحما�ض دهنية، 
البذورفالفونوئيدات جليكوزيدية ...

 Nigella sativa
زيت ثابت وطيار، جليكوزيدات، �شتريولت، 

البذور النا�شجة اجلافةفيتامينات، معادن..
 Nitraria retusa الأوراق، ال�شوق الغ�شةمركبات فينولية، قلويدات، فالفونوئيدات
Olea europaeae

تريبينات، حمو�ض، فينولت، قلويدات، اأغوال، 
الأوراق، الأزهار،زيت الثمارمواد مرة ....

 Opuntia ficus-indica
اأحما�ض ع�شوية، فيتامينات، معادن، 

الثمار، الأوراق�شكريات.....

Origanum syriacum
زيت طيار، تربنتينات، تانينات، اأحما�ض فينولية، 

النبات املزهرفالفونوئيدات..
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 Oxalis acetosellaالأجزاء اخل�رشاءحم�ض الأوكزاليك، معادن، فيتامينات
 Papaver rhoeas

قلويدات، �شبغات اأنثو�شايانينة، فالفونات، 
بتالت الأزهارمواد لعابية وعف�شية

 Peganum harmala البذورقلويدات، اأحما�ض، فالفونات، تانينات، �شيرتولت
Pelargonium  odoratissimumالنبات املزهرزيت طيار

 Petroselinum crispum
زيت طيار وثابت، فورانو كومارينات، 

الثمار، الع�شب الغ�ض الفالفونوئيدات، فيتامينات

 Pheonix dactylifera
�شكريات، اأحما�ض، دهون، بروتينات، فيتامينات، 

الثمارمعادن 
 Phlomis syriaca  الأجزاء الهوائيةجليكوزيدات فالفونية

Pimpinella anisum
زيت، اأحما�ض، فالفونوئيدات، غليكوزيدات، 

الثمار اجلافةو�شموغ واألياف....

Pinus sp.
زيت طيار، مواد راتنجية، مواد مرة، 

حم�ض الأ�شكوربيك
الأوراق، قمم الأفرع، 

الرباعم
 Pistacia atlantica

زيت طيار، زيت ثابت، مواد دباغية، مركبات 
اآزوتية واألياف ..

الأوراق، الثمار، 
الراتنج الزيتي

 Pistacia lentiscusالأوراق، الثمار، زيت طيار، مواد راتنجية، فالفونية، تانينات، د�شم
ال�شمغ الراتنجي

Pistacia vera
م�شادات لالأك�شدة، بروتينات، زيوت، األياف، 

الثمارومعادن وفيتامينات... 

Plantago afra
مواد لعابية، جليكوزيدات، قلويدات، فينولت، 

البذورمعادن، فيتامينات...
Plantago albicans البذوراألبومني، مواد لعابية، زيت

 Plantago lanceolata
جليكوزيدات، مواد لعابية، فالفونوئيدات، 

ا�شرتات، �شابونيات...
الأوراق، النبات الكامل 

الغ�ض، الع�شري
 Plantago  ovata

جليكوزيدات، مواد لعابية، مركبات ا�شتريولية، 
البذورفالفونات ..

Polygonum aviculare
فالفونوئيدات، تانينات، مواد لعابية، 

النبات املزهرحم�ض ال�شيلي�شيوم، كومارين..

 Populus nigra
جليكوزيدات، ا�شرتات، فالفونيدات، زيت طيار، 

جليكوزيدات
ق�رشة ال�شاق،الأوراق، 

الرباعم
 Portulaca oleracra

فالفونات، كومارينات، قلويدات، اأحما�ض، 
الأجزاء الهوائيةتانينات، �شابونيات ...

 Prosopis farcta
فينولت، مركبات طيارة، جليكوزيدات فالفونية، 

الأوراق، الثمار، البذورزيت، تانني..

Prunella vulgaris
مواد مرة، تانينات، �شابونيات، اأحما�ض، 

النبات املزهرجليكوزيدات، زيت ..

Prunus dulcis
زيت د�شم، بروتينات، مواد لعابية وخمرية، 

البذورغليكوزيدات... 
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Punica granatum
تانينيات، قلويدات، فينولت، اأحما�ض، 

�شبغات اأنتو�شيانية ..
اللحاء، الثمار وق�شورها، 

الأزهار
Pulicaria arabica...كامل النباتزيت طيار، فالفونوئيدات، �شتريولت

 Quercus infectoria
مواد دباغية، حمو�ض، �شكاكر ون�شا و�شمغ 

الأوراق، العف�ض gallesواآثار من زيت طيار 

Ranunculus ficaria
لكتونات، �شابونينات ثالثية تريبني، 

النبات الع�شبي الطازجقلويدات وحمو�ض ع�شوية

 Retama raetam
قلويدات، جليكوزيدات، مركبات الفالفونية، 

ال�شوق، الأوراق، الأزهاربروتينات وودهون

 Rhus coriaria
تانينات، فالفونوئيدات، مركبات اأنتو�شيانية، 

الثمار العنقودية، الأوراقاأحما�ض ع�شوية

 Ricinus communis
قلويدات، فينولت، مركبات تريبينية، 

البذور�شتريولت و�شتريوئيدات 

 Rosa canina
�شبغات كاروتينية، فالفونوئيدات، اأحما�ض، 

بكتينات، فيتامينات
لب الثمار دون البذور، 

الأوراق
 Rosmarinus officinalis

م�شتقات حم�ض القهوة، مركبات ّمرة، 
فالفونوئيدات.... 

القمم املزهرة، الأوراق 
املجففة

 Rubia tinctorum
جلوكوزيدات، مواد راتنجية وعف�شية و�شكريات 

اجلذور املجففةوبكتني واأحما�ض.

 Rumex crispus
جليكوزيدات انرتكينونية، م�شتقات النافتالني، 

اجلذور الطازجة اأواملجففةتانينات، اأوك�شالت..

  Rumex vesicarius
فالفونوئيدات، غليكوزيدات، اأحما�ض ع�شوية، 

معادن....
كامل النبات 

ل�شيما الأوراق والبذور
Ruscus aculeatus

مركبات �شابونية ا�شتريويدية، كحولت، مركبات 
اجلذامريبنزوفوران ..

  Ruta graveolen
قلويدات، زيت طيار، فالفونوئيدات، 

فيوروكومارينات....
الزيت امل�شتخرج 

من الأجزاء املزهرة
Salix albaاللحاء)ق�رشة ال�شاق (جليكوزيدات وا�شرتات، تانينات، فالفونوئيدات

بعمر 2 - 3 �شنوات
 Salsola kali

قلويدات، حم�ض الوك�شاليك، زيوت، �شكاكر، 
كامل النباتاأمالح...

Salvadora persica  
ال�شابونني، التانينات، فالفونوئيدات، راتنجات، 

اجلذور الطرية قلويدات، جليكوزيد

 Salvia officinalis
زيت طيار، مركبات ثنائية وثالثية تريبني، 

الأزهار، الأوراقفالفونوئيدات، معادن..
 Salvia trilobaالأزهار، الأوراقزيت طيار

 Sambucus ebulus
زيت، مركبات ّمرة، خمرية، فالفونوئيدات، 

�شتريولت، غليكوزيد 
الأزهار، الأوراق،الأزهار، 

اجلذور
 Sambucus nigra

زيت، �شتريولت، اأحما�ض، فالفونوئيدات، 
واأنتو�شيانيدات،  

الأزهار، الأوراق، الثمار، 
ق�رشة الأغ�شان
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Silybum marianum 
فالفونوئيدات، �شتريولت، اأحما�ض ع�شوية، 

زيت، فالفونات....
النبات الأخ�رش، 
البذور النا�شجة

 Smilax asperaاجلذامري�شابونينات ا�شتريوئيدية
 Solanum dulcamara

غليكوزيدات قلويد ا�شتريوئيدية، �شابونينات، 
ال�شوق، الأوراقكاروتينوئيدات...

Spartium junceumالنبات الع�شبي، الأزهارقلويدات
  Stellaria media.. الأجزاء الهوائية املزهرةفالفونوئيدات، حم�ض الأ�شكوربيك، قلويدات
 Styrax officinalisالراتنج )ال�شمغ( من اللحاءراتنج �شمغي، حم�ض القرفة واأ�شرتاته

 Tanacetum densum
زيت طيار، مركبات فالفونية 

الأجزاء الهوائية املزهرةولكتونات �شي�شكوتربينية

 Tanacetum parthenium
زيت طيار، لكتونات �شي�شكوتربينية، 

النبات املزهرفالفونوئيدات

 Taraxacum officinale
لكتونات، ثالثيات تريبني، فالفونوئيدات، 

كامل النباتفيتامينات، مواد لعابية..
 Terminalia chebula ....الثمار النا�شجة، الأوراقتانينات، حم�ض الإهليلج، زيوت، �شكاكر

Teucrium polium
زيت، فالفونوئيدات، جليكوزيدات، �شتريولت، 

النبات املزهرتانينات....
 Thymus syriacus..النبات املزهرزيت طيار، مركبات فالفونية، تانينات
 Thymus vulgaris

زيت، فالفونوئيدات م�شتقات حم�ض القهوة، 
النبات املزهرمركبات ثالثية الرتبني.. 

 Tribulus terrestris
مركبات �شابونيات، جليكو�شيدات، 

قلويدات،فالفونوئيدات، زيت...
الأجزاء الهوائية، الثمار، 

اجلذور
 Trigonella foenum- graceum

�شابونيات، دهون، فالفونوئيدات، قلويدات، 
البذورزيت طيار، �شكاكر..

 Urginea maritima
جيكوزيدات، �شبغات اأنتو�شيانية، مواد لعابية، 

الب�شلةفالفونات وتانينات

Urtica dioica
 فالفونوئيدات، مركبات فينولية، زيت طيار، 

�شتريولت، تانينات..
النبات املزهر 

)اأوراق،ثمار، جذور(
 Veronica officinalis

تربينات، اأ�شتريات، �شابونينات، فالفونوئيدات، 
الأجزاء الهوائية املزهرةحم�ض القهوة....

 Vinca herbacea
قلويدات، روتني واأحما�ض ع�شوية ومواد دباغية 

النبات الع�شبيوفينولت ب�شيطة

Vinca major
قلويدات، تريبينوئيدات، فالفونوئيدات، 

النبات الع�شبيمواد دباغية وفينولت 

Vinca minor.... النبات الغ�ض املزهر، قلويات اأندولية، فالفونوئيدات
الأوراق املجففة

Viola odorata
زيت، �شابونيات، قلويدات ، �شبغات، مواد لعابية، 

فالفونوئيدات .
اجلذور، الأزهار، الع�شب 

الكامل املزهر

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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Viola tricolor
فالفونوئيدات، اأحما�ض، مواد لعابية، تانينات، 

النبات املزهر اجلاف�شابونيات ثالثية ..

 Viscum album
مواد لعابية، �شموغ، بكتينات، كحولت، 

فالفونوئيدات، تربينات 
الأغ�شان الغ�شة، 

الأوراق والقمم املزهرة
 Vitex agnus - castus

جليكو�شيدات اإيرودية، زيت طيار، 
فالفونوئيدات..

الثمار النا�شجة املجففة، 
الأوراق املجففة

 Xanthium strumarium
تانينات، �شتريولت، جليكوزيدات، زيت، راتنج، 

الأوراق، الثمار، اجلذوراأحما�ض دهنية ..

  Ziziphora tenuior
زيت طيار غني باملركبات الرتبينية، اآثار تانينات 

النبات املزهروفالفونات ... 

Zizyphus jujuba
�شابونينات، فالفونوئيدات، �شكريات وهالم، 

الثمار، القلففيتامينات، معادن....

فهر�ض املركبات الفعالة والأجزاء النباتية امل�شتخدمة
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acaulescent acaule ل �شاقي نبات ذو �شاق ق�شرية جدًا بحيث تبدو الأوراق وكاأنها تولدت 
من اجلذر مبا�رشة

achene akène اأكينة مع  ملتحمة  واح��دة غري  ب��ذرة  ت�شم  متفتحة،  ثمرة جافة غري 
غالف الثمرة، مثل ثمار دوار ال�شم�ض.

acuminate acuminé موؤنف ع�شو ت�شتدق نهايته تدريجيًا على �شكل �شن.

acute aigu حاد ع�شو ينتهي بزاوية حاّدة )اأقل من 90 واأكرب من 45(، ولكّنه ل 
يربز على �شكل �شن.

adventitious adventif عار�ض و�شف جلذور النبات التي تظهر عر�شًا يف موا�شع غري ماألوفة 
على النبات، مثل تكون جذور على ال�شاق.

alate ailé جمنح  �شفة للع�شو الذي يحيط به غ�شاء رقيق اأو ورقي.

alternate alterne متناوبة �شفة لالأوراق التي تتو�شع على ال�شاق على ارتفاعات متفاوتة 
بحيث تخرج ورقة واحدة من كل عقدة.

androecium androcée َمْذَكر الع�شو املذّكر يف الزهرة ويتاألف من جمموع الأ�شدية فيها.
annual annuel حويل نبات يتم دورة حياته يف ال�شنة ذاتها، ثم ميوت عقب الإثمار.

appressed or 
adpressed

apprimé منطبق ول�شيما  معه  يلتحم  اأن  دون  اآخ��ر  ع�شو  على  منطبق  ع�شو 
الأوبار التي تنطبق على �شطح الأع�شاء النباتية املختلفة.

articulated articulé متمف�شل ع�شو مكون من اأجزاء منف�شلة عن بع�شها باختناقات �شيقة 
بحيث ي�شهل انف�شال تلك الأجزاء عندها.

awn arête �شفاة  زائدة طويلة �شيقة قا�شية، ت�شكل نهاية ع�شو ما ك�شفاة
�شنبلة ال�شوفان.

bark écorce الق�رشة الن�شج التي تقع خارج الأ�شطوانة املركزية.

berry baie عنبة ثمرة طرية اأو حلمية غالفها الثمري اخلارجي رقيق واملتو�شط 
والداخلي حلميان، يتوزع فيهما بذور عديدة عادة.

bract bractée قنابة ورقة �شغرية اأو حر�شفية توجد يف قاعدة الزهار اأو النورات.

bud bourgeon برعم على  تتو�شع  فتية  ورقية  قطع  من  جمموعة  من  موؤلف  ع�شو 
حمور ق�شري جدا وحتيط بن�شج ق�شومة.

bulb bulbe ب�شلة
اأر�شي عادة، �شكله قريب من الكروي موؤلف من  ع�شو حتت 
حلمية  حر�شفية  اأوراق  يعلوها  ج��دًا،  ق�شرية  م�شطحة  �شاق 

وحتاط باأوراق حر�شفية جافة، ويت�شمن برعمًا اأو اأكرث.
calyx calice كاأ�ض الغالف اخلارجي للزهرة، موؤلف من عدد من القطع احلرة اأو 

امللتحمة تدعى بال�شبالت، لونها اأخ�رش يف اأغلب احلالت.

capitulum capitule روؤي�ض  نورة اأزهارها لطئة اأو �شبه لطئة، مرتا�شة جدًا جتتمع يف
راأ�ض واحد.

capsule capsule عليبة بطرق  تتفتح  اأك����رث،  اأو  ك��رب��ل��ت��ني  م��ن  ت��ت��األ��ف  ج��اف��ة  ث��م��رة 
عديدة)ثقوب، غطاء، م�رشاعيًا(.
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carpel carpelle كربلة من  الكربلة  تتاألف  الزهرة.  ماأنث  يوؤلف  الذي  الأويل  العن�رش 
مبي�ض وقلم ومي�شم.

caryopsis caryopse برة  اأكينة يلتحم غالفها الثمري مع غالف البذرة، تخ�ض الف�شيلة
النجيلية.

catkin chaton هريرة
ت�شقط  البتالت،  عدمية  اجلن�ض،  وحيدة  لطئة،  اأزهارها  نورة 
اأو  اجل���وز  اأو  ال�����ش��ن��دي��ان  يف  امل��ذك��رة  ال��ن��ورة  م��ث��ل  بكاملها. 

ال�شف�شاف.
claw onglet ظفر، اأظفورة اجلزء القاعدي ال�شيق من البتلة.

cordate cordé قلبي نعت للع�شو الذي ميلك يف قاعدته ف�شني مدورين يف�شلهما ثلم، 
ويبدو ب�شكل ي�شبه القلب املر�شوم على اأوراق اللعب.

coriaceous coriace جلدي له قوام اجللد.

corm corm كورمة
�شاق حتت اأر�شية، ق�شرية، منت�شبة، تعي�ض عادة ل�شنة واحدة، 
وتولد الكورمة اجلديدة عادة من قمة الكورمة القدمية اأو قريبًا 

منها.
corolla corolle التويج وتدعى  غ��ال��ب��ًا  م��ل��ون��ة  قطعه  ال��ك��ام��ل،  للكم  ال��داخ��ل��ي  امل��ح��ي��ط 

البتالت.

corymb corymbe م�شطية
على  وتتو�شع  ال��ط��ول  متباينة  �شماريخ  ذات  اأزه��اره��ا  ن��ورة 
ارتفاعات خمتلفة من حمور النورة بحيث تتو�شع يف امل�شتوى 

نف�شه.
crenulate crénelé عرفية وذات  التف�ش�ض  �شحلة  حافته  تكون  ال��ذي  للع�شو  و�شف 

اأ�شنان مدورة �شغرية.
cyme cyme �شيمية نورة حمدودة النمو تنتهي قمتها بزهرة ، تتولد الأزهار التالية 

يف اإبط الزهرة التي �شبقتها بالظهور.
dentate denté م�شنن ف�شو�شًا  حافتها  حتمل  التي  الورقة  ول�شيما  للع�شو  و�شف 

�شغرية جدًا زواياها حادة )اأ�شنان(.
dialypetal dialypétale حر البتالت الزهرة التي تكون بتالتها غري ملتحمة اطالقا.
dialysepal dialysepale حر ال�شبالت الزهرة التي تكون �شبالتها غري ملتحمة اطالقا.

digitate
 (or palmate)

digité كفي )اأو راحي( ي�شبه  ب�شكل  ذاتها  النقطة  من  وريقاتها  تنطلق  مركبة،  ورق��ة 
اأ�شابع اليد املنب�شطة.

dioecious dioique ثنائي امل�شكن نبات اأزهاره وحيدة اجلن�ض، وتوجد الأزهار املذكرة على نبات 
واملوؤنثة على اآخر.

drupe drupe نووية )ح�شله(
منط من الثمار اللحمية التي تتميز باأن غالفها اخلارجي غ�شائي 
رقيق واملتو�شط حلمي والداخلي متخ�شب )ي�شكل نواة( وهي 

ت�شم غالبًا بذرة واحدة.
elliptic elliptique اإهليلجي على �شكل اإهليلج )اأعر�ض منطقة تقع يف الو�شط(.

emarginate échancré مثلوم ع�شو قمته مزودة بثلم قليل العمق.
entire entier تام ع�شو )كالورقة( تكون حوافه كاملة ل يظهر عليها اأي تقطع.

فهر�ض امل�شطلحات العلمية
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family famille ف�شيلة فيما  القرابة  ذات  الأجنا�ض  من  ع��ددًا  ت�شم  ت�شنيفية  وح��دة 
بينها.

fascicle fascicule حزمي اجلذور التي لتفرعاتها القطر والطول ذاته، وتخرج من مكان 
واحد وتتو�شع كحزمة.

filament filet خيط اجلزء ال�شفلي من ال�شداة الذي يحمل املئرب ويكون عقيمًا )ل 
يتولد عنه الأبواغ(.

flexuous flexueux متعرج نعت للع�شو الذي يغري اجتاهه ب�شكل متعاقب عدة مرات.

flower fleur زهرة
الزهرة  تتاألف  الزهرية،  النباتات  يف  اجلن�شي  التكاثر  ع�شو 
الكاملة من اأربع دوارات هي الكاأ�ض والتويج واملذكر واملاأنث، 

وفيها يتم تكون الأعرا�ض الأنثوية والذكرية.
follicle follicule جرابية بطني  �شق  عرب  تتفتح  واح���دة،  كربلة  من  موؤلفة  جافة  ثمرة 

واحد. مثل ثمرية املاغنوليا.
fruit fruit ثمرة ع�شو ينتج عن تطور مبي�ض الزهرة بعد الإلقاح.

fusiform fusiforme مغزيل ال�شكل الو�شط وي�شتدق تدريجيًا  اأي يكون عري�شًا يف  له �شكل مغزل 
باجتاه الطرفني، وله مقطع عري�ض دائري.

gamopetallous gamopetale ملتحم البتالت نعت للتويج الذي تلتحم قطعه مع بع�شها ولو ب�شكل جزئي.
gamosepallous gamosepale ملتحم ال�شبالت نعت للكاأ�ض الذي تلتحم قطعه مع بع�شها ولو ب�شكل جزئي.

genus genre جن�ض وحدة ت�شنيفية جتمع الأنواع القريبة من بع�شها ويكون لها 
املقطع الأول نف�شه من ا�شمها الثنائي.

glabrescent glabrescent �شبه اأجرد نعت للع�شو الذي ي�شبح اأجرد اأو �شبه اأجرد.
glabrous glabre اأجرد ل يحمل اأوبارًا.

gland glande غدة الرتكيب  متنوعة  م��ف��رزات  ينتج  متباينة،  اأ���ش��ك��ال  ذو  ع�شو 
الكيميائي.

glume glume قنبعة قنابة تتو�شع يف قاعدة �شنيبلة النجيليات.

gynoecium gynécée ماأنث
الع�شو الأنثوي يف الزهرة، قد يتاألف املاأنث من كربلة واحدة 
وحيد  مبي�شًا  )ت��ك��ون  ملتحمة  ك��راب��ل  ع��دة  اأو  ال��ف��ول(  )مثل 
)مثل  ح��رة  كرابل  ع��دة  من  اأو  احل��ج��ريات  عديد  اأو  احلجرية 

املاغنوليا والفريز(.
gynophore gynophore حامل ماأنثي �شويقة توجد بني املبي�ض وكر�شي الزهرة.

herbaceous herbacé ع�شبي اأن�شجة  ي��ح��وي  ول  ولينًا  ط��ري��ًا  ي��ك��ون  ال���ذي  للنبات  و���ش��ف 
متخ�شبة )عك�ض اجلنبة(.

hermaphrodite hermaphrodite خنثوية الزهرة التي ت�شم اأع�شاء التذكري والتاأنيث معًا.
imparipinnate imparipenne ري�شية وترية ورقة مركبة موؤلفة من عدد مفرد من الوريقات.
indehiscent indéhiscent غري متفتح الثمرة التي ل تفتح تلقائيًا عند الن�شج.

inferior infère �شفلي نعت للمبي�ض الذي يقع بكامله اأ�شفل الكم.
inflorescence inflorescence نورة ال�شكل الذي ينتج عن اجتماع الأزهار يف النبات.

فهر�ض امل�شطلحات العلمية
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involucre involucre قناب جم��م��وع ال��ق��ن��اب��ات امل��ج��ت��م��ع��ة اأ���ش��ف��ل ال���ن���ورة اخل��ي��م��ي��ة اأو 
الروؤي�شية.

lamina limbe ن�شل اجلزء املت�شع وامل�شطح من الورقة اأو اأي ع�شو ي�شبهها.
lanate laineux �شويف مغطى باأوبار طويلة لها مظهر ال�شوف.

lanceolate lancéolé رحمي الع�شو الذي له �شكل الرمح، بحيث يكون ثلثه ال�شفلي عري�ض 
وي�شتدق تدريجيًا باجتاه الأعلى.

latex latex لنب نباتي �شائل عدمي اللون اأو اأبي�ض اأو اأ�شفر ينتج لدى بع�ض النباتات، 
ذو تركيب كيميائي متباين، يخرج عند جرح النبات.

leaflet foliole وريقة جزء من ن�شل الورقة املركبة ل يحمل يف قاعدته برعمًا.

liane liane مت�شلق
)نباتات،  خمتلفة  دعامات  على  تت�شلق  طويلة  �شاق  ذو  نبات 
جدران( ويتم ذلك بو�شائل خمتلفة )حماليق كما يف الكرمة اأو 

جذور عار�شة متحورة كما يف اللبالب(.
libre libre

 حر
)غري ملتحم( و�شف للقطع الزهرية التي ل تتحد مع بع�شها.

ligneous ligneux خ�شبي ي�شم ب�شكل وافر ن�شيجًا خ�شبيًا يك�شبه ال�شالبة.

linear linéaire خطي و�شف للع�شو ال�شيق الق�شري والذي تكون حافتاه متوازيتني 
ويبلغ طوله على الأقل 12 �شعفًا من عر�شه.

lobed lobe مف�ش�شة
نعت للورقة التي تكون مق�شمة اإىل اأجزاء عري�شة ومدورة اإىل 
حد ما، ول يتجاوز عمق الف�ض ربع امل�شافة ما بني حافة الورقة 

وال�شلع الرئي�ض.
membranous membraneux غ�شائي ذو قوام لني رقيق جاف و�شفاف كالغ�شاء.

mericarp mericarpe اأق�شومة ثمرية جزء من الثمرة ي�شم بذرة واحدة وين�شاأ عن اأن�شطار الثمرة 
عديدة الكرابل عند ن�شجها.

monoecious monoique وحيد امل�شكن نبات ي�شم اأزهارًا وحيدة اجلن�ض توجد على النبات نف�شه.
mucro mucrone اأ�شلة زائدة ق�شرية وقا�شية ن�شبيًا توجد يف قمة الع�شو.

nerv or vein nerf ع�شب اأو �شلع حزمة )ليف( من الأن�شجة الناقلة جتتاز الورقة اأو اأي ع�شو 
اآخر.

nut noix جوزة ثمرة ذات غالف قا�ض وجاف وغري متفتح، ت�شم بذرة واحدة 
فقط.

obcordate obcordé قلبية مقلوبة على �شكل قلب معكو�ض قمته املثلومة نحو الأعلى.
oblanceolate oblanceolate رحمي مقلوب له �شكل معاك�ض للرحمي.

oblong oblongue م�شتطيل نعت للع�شو الذي يبلغ طوله نحو �شعفي عر�شه وتكون حافتاه 
متوازيتني ونهايتاه مدورتني..

obovate obovale بي�شوي مقلوب منه  الأعر�ض  لكن اجلزء  بي�شوي  �شكل  له  الذي  للع�شو  نعت 
قمي )كالبي�شة املقلوبة(.

obtuse obtus كليلة نعت لقمة الع�شو التي تاأخذ �شكاًل مدورًا غري حاد. 

فهر�ض امل�شطلحات العلمية
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opposite opposé متقابل نعت لع�شوين يتو�شعان يف امل�شتوى نف�شه على ال�شاق كالأوراق 
على �شبيل املثال.

orbiculare orbiculaire كروي ذو حميط دائري بدرجات متفاوتة كقرن الف�شة الكروية.

ovary ovaire مبي�ض والذي  متفاوتة  بدرجات  املنتفخ  الكربلة  من  ال�شفلي  اجل��زء 
ي�شم البوي�شات.

ovate ovale بي�شوي اأ�شعاف  ثالثة  اأو  �شعفي  طوله  يبلغ  حيث  البي�شة  �شكل  له 
عر�شه ويكون اجلزء الأعر�ض يف الأ�شفل.

ovule ovule بوي�شة ع�شو �شغري موجود �شمن املبي�ض يتنامى بعد الإلقاح ليعطي 
البذرة.

panicle panicule عثكول نورة عنقودية مركبة.
papolla papilles حليمة بروز �شغري متطاول ذو قمة كليلة )مدورة(.

pappus aigrette عفرة حزمة من الأوبار ت�شكل نهاية بع�ض ثمار الف�شيلة النجمية 
)اأو املركبة( وف�شائل اأخرى.

paripinnate paripenné ري�شية �شفعية ورقة مركبة ري�شية عدد وريقاتها زوجي.
pedicel pédicelle �شمراخ �شويقة رفيعة وطويلة حتمل زهرة مفردة .

peduncle pedoncule �شمراخ النورة �شويقة حتمل جمموعة من الأزهار )نورة اأو جزء من نورة(.

pepo pepo يقطينة
منط خا�ض من الثمار العنبية، ت�شتق من مبي�ض �شفلي، غالفها 
من  الكثري  وت�شم  حلمي  والداخلي  قا�ض  اخل��ارج��ي  الثمري 

البذور، ومتيز بخا�شة الف�شيلة القرعية.
perennial vivace معمر نبات يعي�ض لأكرث من �شنني.

perianth périanthe كم جمموع القطع الزهرية العقيمة )التي ل تنتج اأعرا�شًا( ويتمثل 
بالكاأ�ض والتويج.

pericarp péricarpe غالف ثمري
طبقات:  ثالث  اإىل  عادة  يتمايز  وهو  النا�شجة،  الثمرة  غالف 
خارجية ومتو�شطة وداخلية. وقد تلتحم هذه الطبقات بع�شها 

مع بع�ض.
petal pétale بتلة يوؤلف  والتي  العقيمة  ملونة(  )غالبًا  الزهرية  القطع  اإحدى 

جمموعها التويج.
petiole pétiole معالق املحور النحيل الذي يوجد يف قاعدة الورقة.

pinnate penné ري�شي
يتو�شع على جهتي املحور مثل تو�شع اأوبار الري�شة. و�شف 
للورقة املركبة التي تتاألف من اأكرث من ثالث وريقات تتو�شع 

على طول حمور الورقة.

pod gousse قرن ثمرة جافة متفتحة، موؤلفة من كربلة واحدة، تتفتح عرب �شقني 
بطني وظهري.

pubescent pubescent زغب مغطى باأوبار رفيعة طرية ق�شرية ولينة.

raceme grappe عنقود نورة موؤلفة من حمور غري متفرع يحمل اأزهارًا �شمراخية على 
ارتفاعات متفاوتة، وتكون الأزهار الأقدم يف اأ�شفل النورة.

فهر�ض امل�شطلحات العلمية



املركــز العربي - اأك�ســــــاد608                                            

ال�صم النكليزي ال�صم الفرن�صي ال�صم العربي ال�صـــــــرح

receptacle réceptacle كر�شي الزهرة
نهاية �شمراخ الزهره الذي عر�ض وت�شخم، وهو يحمل القطع 
النورة  اأزه��ارًا يف حال كون  الذي يحمل  اأو  املختلفة،  الزهرية 

روؤي�شية.

rhizome rhizome جذمور واأراق���ًا  متنوعة  براعم  حتمل  غالبًا  اأفقيًا  تنمو  ترابية  �شاق 
وجذورًا، متثل و�شيلة للتكاثر الإعا�شي وع�شو ادخار.

samare samare ثمرة جمنحة البذرة مزودة بجناح غ�شائي  متفتحة وحيدة  ثمرة جافة غري 
يت�شكل من الغالف الثمري.

scale écaille حر�شفة (1) اأي ج�شم غ�شائي رقيق، 

(2) ورقة خمتزلة، لطئة عادة، غري خ�رشاء.

schizocarp schizocarp ثمرة ف�شومة
ثمرة ناجتة عن مبي�ض عديد الكرابل، عديد احلجريات، ين�شطر 
عند الن�شج اإىل عدد من الأق�شام )الثمريات( عددها م�شاو لعدد 

حجريات املبي�ض وت�شم كل منها بذرة واحدة.

sepal sépale �شبلة واحدة من قطع الكم اخلارجية العقيمة )غالبًا خ�رشاء اللون( 
والتي يوؤلف جمموعها الكاأ�ض.

serrate من�شاري نعت للع�شو الذي حلافته اأ�شنان ت�شبه املن�شار، وهذه الأ�شنان 
غري متناظرة، ترتد نحو اخللف.

sessile sessile لطئ مبا�رشة  املحور  على  مرتكزا  يكون  ال��ذي  النبات  لع�شو  نعت 
دون �شويقة.

sheath gaine غمد اجلزء ال�شفلي العري�ض من الورقة الذي يحيط بال�شاق. ميكن 
للغمد اأن تكون حافتاه غري ملتحمتني اأو ملتحمتني.

shrub arbrisseau جنبة نبات متخ�شب، ذو �شاق مت�شعبة من القاعدة عند م�شتوى �شطح 
الأر�ض ول يرتفع كثريًا مثل الوزال.

siliqua silique خردلة
اأ����ش���ع���اف عر�شها   4 ي��ف��وق  م��ت��ف��ت��ح��ة ط��ول��ه��ا  ث��م��رة ج��اف��ة 
بو�شاطة  وتتفتح  حجرتني  اإىل  ك��اذب  حاجز  بو�شاطة  تق�شم 

م�رشاعني.
silky soyeux حريري مغطى باأوبار ناعمة كاحلرير.

simple simple ب�شيطة نعت للع�شو غري املجزاأ اأو غرب املتفرع.

spadix spadice
 طلعة

)اإغري�شية(
متطاوًل  ثخينًا،  النورة  �شمراخ  فيها  يكون  النورات  من  منط 
من  ع��دد  اأو  بقنابة  وتغطى  لطئة  اجلن�ض  وح��ي��دة  والأزه����ار 

القنابات الكبرية
spathe spathe الكفرى قنابة كبرية وعري�شة حتيط بالنورة الطلعة )اأو الإغري�شية(.

spathulate spatule ملعقية
ومدورًا،  عري�شًا  القمة  قرب  ن�شلها  يكون  التي  للورقة  نعت 
يف  ت�شتخدم  التي  امللعقة  �شكل  وي�شبه  القاعدة  ق��رب  و�شيقًا 

املخترب "ال�شباتيول".
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species espèce نوع
الأف���راد  م��ن  جمموعة  وه��و  الأ�شا�شية  الت�شنيفية  ال��وح��دة 
واإعطاء  بينها  فيما  اجلن�شي  التكاثر  على  والقادرة  املت�شابهة 

اأفراد خ�شبة. ي�شمى النوع با�شم موؤلف من كلمتني.
spike épi �شنبلة نورة عنقودية لكن اأزهارها لطئة وتتو�شع على حمور ب�شيط.

spiklet épillet �شنيبلة �شنبلة �شغرية ت�شكل النورة الأولية للنجيليات، حتمل زهرة اأو 
عدة اأزهار وحتاط الأزهار بقنابة اأو قنابتني.

spread étalé منب�شط ع�شو ي�شكل زاوية �شبه قائمة مع جزء النبات الذي تولد عنه.

spur éperon مهماز اأو  للكاأ�ض  امتدادًا  ت�شكل  طويلة(  اأو  )ق�شرية  اأنبوبية  لحقة 
التويج.

stamen étamine ال�شداة وحدة البناء الأولية لع�شو التذكري يف الزهرة، وتتاألف من خيط 
ومئرب.

staminode staminoide �شديوة �شداة عقيمة، تكون خمتزلة عادة اإىل خيط فقط

subshrub
sous-

arbrisseau
جنيبة

جنبة ل تتجاوز 50 �شم ارتفاعًا، حتمل اأفرعًا ن�شف متخ�شبة، 
على  تقع  براعم  عن  ناجتة  بنموات  وت�شتبدل  طوياًل،  تعمر  ل 

الأرومة مثل البالن 

subspecies sous-espèce نويع
تابعة  وراثية  كيانات  من  تتاألف  نوعية  حتت  ت�شنيفية  وحدة 
الوراثية  ال�شفات  من  قليل  بعدد  تختلف  لكنها  ذات��ه  للنوع 
بيئية  مواقع  اأو يف  بعيدة  اأماكن جغرافية  يف  وتكون موجودة 

خمتلفة.
succulent succulent حلمي ع�شو ممتلئ باملاء، وي�شتعمل بخا�شة لو�شف الأوراق وال�شوق 

املنتفخة نتيجة امتالئها باملاء.

superior supère علوي الُكمّية  القطع  من  اأعلى  ت��ام  ب�شكل  يقع  ال��ذي  للمبي�ض  نعت 
والأ�شدية.

tepal tepale تبلة اإحدى قطع الكم عندما ل تتمايز اإىل كاأ�ض وتويج.

tomentose tomenteux �شويف يف  كال�شوف  حريري  ق�شري  كثيف  بوير  مغطى  لع�شو  نعت 
مظهره.

tree arbre �شجرة
نبات متخ�شب، وحيد ال�شاق وعار من الأ�شفل، يتاألف من جذع 
وتاج، يتجاوز طوله 7 اأمتار لدى الأفراد البالغة مثل ال�شنوبر 

وال�شوح.
truncated tronque مقطوط ع�شو قمته )اأو قاعدته( مقطوعة مب�شتوى اأفقي

trunk tige �شاق الأ�شلي  املحور  ي�شكل  اأر���ش��ي(  حتت  )اأحيانًا  هوائي  ع�شو 
للنبات ويحمل الأوراق والرباعم

tuber tubercule درنة انتفاخ يقع حتت الرتبة ينتج عن ت�شخم ال�شاق اأو اجلذر تتجمع 
فيها املواد الدخارية، ويدوم ل�شنة واحدة عادة.

umbel ombelle خيمة النقطة  من  ال�شمراخية  الأزه��ار  فيه  تخرج  النورات  من  منط 
نف�شها من ال�شاق.

فهر�ض امل�شطلحات العلمية
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undulate onduler متموج نعت حلافة الورقة التي تكون غري م�شتوية يظهر عليها طيات 
متتالية كموج البحر

unisexual unisexué وحيد اجلن�ض زهرة ل متلك اإل اأ�شدية دون كرابل، اأو كرابل دون اأ�شدية.

variety variété �شنف
تابعة  وراثية  كيانات  من  تتاألف  نوعية  حتت  ت�شنيفية  وحدة 
الوراثية  ال�شفات  من  قليل  بعدد  تختلف  لكنها  ذات��ه  للنوع 

وتكون موجودة يف نف�ض املوقع.

verticil verticillé دوارية نعت لالأع�شاء النباتية التي تتو�شع ب�شكل حلقي ويف امل�شتوى 
نف�شه من املحور احلامل.

zygomorphic zygomorphe
 ازدواجي ال�شكل

)التناظر( زهرة ل ميكن قطعها اإل مب�شتوى تناظر واحد.

فهر�ض امل�شطلحات العلمية
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