


 
 من النباتات الطبية في المدينة المنورة

 الخروع -الحنظل  -السنط 

 ذلٕٔ الدًٓ عنز لبئ٘.  د
 اصتصارٖ تػذٓ٘ مبضتصؿٙ امللك ؾَد

 باملدٓي٘ امليْرٗ
 

عطفَا ،  ّاذسجَا غيط٘،  الػيط ؾحطٗ مً الفكٔل٘ القطىٔ٘

،  ّاقلنٌ اهَلا  لا جفلطظِ ملً الكلن       ،  اإلىػاٌ ميص ظمً طْٓل  

ٕ  جيحؿط يف ،  ّميَلا ادسٓيل٘ اديلْضٗ    ا٤قالٔه احلاضٗ مً الْطً العطبل

أىلللْاد عسٓلللسٗ ّجػلللنٙ قاضٍلللا تالقلللطل  الللل  جعكلللط لعنللل     ّهللللا

 تا٤فاقٔلا  ٍّلْ ضث القللطل ،ّششلط مؿلاٍم العلنللاٛ القلسماٛ مرلل      

طللللط  جللللالٔيْؽ الطةٔللللت زٓػللللقْضٓسؽ ّالفٔلػللللْي الْٔىللللاىٕ  

 ّقلس ،  مل  ريلمِ  قن  ؾحطٗ الػليط ّقاضٍلا لْذلسِ أّ     اغحدساو

اغحعنلَا ا٤طةاٛ ادػلنٌْ ا٤ّاٜل  ّششلطّا فْاٜلسٍا الع٣جٔل٘ يف     

 . م١لفاجَه الؿَمٗ

 : ؤٍاأمسا

تالػيط   العطبٕ الكن  ؾحطٗ عطيج

اجلليؼ   اغه ٍّْ Acassia بأشاغٔا أٓهًا

 ُ يف ادطاجلل  ّجعللطي ،  اليةللاجٕ الحابعلل٘ للل

،  قاضٍا إىل ىػة٘ بالقطل القسمي٘ العطبٔ٘

 Hashab أهلاٛ ذللٔل٘ مرل  ٍاؾلاث    ّهلا 

يف  Verk يف شطزفللاٌ بالػللْزاٌ ّفللم  

 . Senegambiaغٔيحامةٔا 

 نط : الس       
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 مللً الفكللٔل٘ الةقْلٔلل٘ تالقطىٔلل٘  Acacia senegal ّاالصممه الملنممٕ لليبمما  :

Leguminosae ٓ ،شنا جْجس أىْاد أخلطٚ   ، الؿَمميَا الكن  العطبٕ  ػحدطد

 .   أق  جْزٗميَا قن ػحدطدٓ Acaciaمً جيؼ أشاغٔا 

 ٍا :مياطق اىتصار

  لكلن  العطبلٕ   الػليط تا جعضد أؾحاض 

،  ّىٔحمٓا الػيغالّ الػْزاٌ يف ّاغ  بؿك 

 ّبسضجلل٘ أقلل  يف لٔةٔللا ّمكللط ّمْضٓحاىٔللا ،    

ّجعضد شأذس ىةاجاد الظ  يف ؾلْاضد بعل    

ّجْجس اليةاجاد الربٓ٘ ادؿابَ٘ للُ يف  ،  ادسٌ

بٔللل٘ ؾلللةُ اجلعٓلللطٗ العط ّالعلللطا  ّفلػلللط   

شادنلكلل٘ ّْٓجللس بطٓللًا يف ميطقلل٘ ادسٓيلل٘     

اديللللْضٗ بؿللللك  ضٜللللٔؼ اليْعللللاٌ لؿللللحطٗ    

الػيط ٍّنلا الػلنط ّالػلله ّضلحطلت ميَلا      

 . لعن  الفره اخلؿيب

 : اليباتٕ اّصؿَ

٢بً الةٔطاض ّقف الػيط   ا٤زّٓ٘ ّا٤ريصٓ٘  دفطزاد اجلام  ت شحاث يف جاٛ

 ،ّأريكلاىَا ّؾلعةَا لٔػلخ قاٜنل٘ ،     نَلا بالؿلحط  َظؾلْش٘ ٢ذقل٘ يف ع    تت:  بأىَلا 

ّقةلل  شللل   إشا جقللازو اغللْز لْىللُ شللا٤بيْؽ ، ّهللا غللْ  ريلل٣ل ّخؿللت قلللت ، 

فَٔللا ذللت ْٓنلل  يف ادللْاظًٓ ّٓللسب   ،  ، ّقاضٍللا شقللطٌّ اللْبٔللا  ٓكللٌْ أبللٔ 

 .   بْضقَا ّقاضٍا 

 6-5 بل   اضجفاد ؾحطٗ الػيط ٓناّح

أؾْا   الكغمٗ فطّعَا علٙ ّجْجس ، أمحاض

جللصد  هلللا ّ ذللازٗ ٍّللٕ أشٓيللاد محرللْضٗ ،   

مغطلللٙ بقللللف زاشلللً الللللٌْ طللللطد ملللً      

مطشةلل٘ ضٓؿللٔ٘  َللاؾللقْقُ الكللن  ،ّأّضاق

 قفطاٛ يف ؾك  ىْضاد ٍاأظٍاض ذيأٜ٘ ،



 070 من النباتات الطبية في المدينة المنورة
عللٙ ؾلك     ٍلا ّقاض أظٍلاض ،  5-2 ختطد يف قْضٗ دلنْعلاد ٓكل  علسزٍا بل     

حابللُ ّّقللف ابللً غللٔيا ؾللحطٗ الكللن  العطبللٕ يف ش  .  قللطٌّ ْٓجللس زاخلللَا بللصّض 

ٍّلٕ ؾلْش٘   ،  بأىَلا ؾلحطٗ جيةلخ  كلط ّريمٍلا      تت  : القاىٌْ يف الطلت ت الؿَم

٘    ،  ٢ذق٘ يف عظنَا بالؿحط ّهللا ظٍلط أبلٔ     ،  ّأريكلاىَا ّؾلعةَا لٔػلخ بقاٜنل

 .    ّقط مر  النمؼ أبٔ  يف ريلف

 : ليبا لاألجشاء الطبٔ٘ 

ت َا ،شنلا ٓػلحعن  يف الطل   ع ّصلن  الكن  ملً فلطّد ؾلحطٗ الػليط ّجلص     

 . ّقاضٍا ادعطّف٘ بالقطل،  ّقلفَا،  ٗالؿعيب أّضا  الؿحط

 : تارٓذ الصنؼ

يف القلطٌ الػللاب  عؿلط قةلل  ادل٣ٔز شللاٌ الححلاض ضلنلللٌْ الكلن  مللً خلللٔخ      

ٌ إ:  theophrastus ذْٔفطٓػللحؼ اإلريطٓقللٕ، ّقللال عيللُ العللا     عللسٌ إىل مكللط 

حْضزِ الربجغلالٌْٔ  إىحاجُ يف جيْث مكلط ،ّيف القلطٌ اخللامؼ عؿلط ادل٣ٔزٖ اغل      

، ّإىل ّقللخ قطٓللت شللاٌ ضلحكللط مللاضٗ الكللن  يف الػللْزاٌ   فطٓقٔللاإمللً ريللطث 

ؾلطش٘ الكللن  العطبلٕ ا للسّزٗ    إزاضٗعلسز ملً الححللاض ا للٔ  ذلله أقلة   للخ     

أللف طلً ملً الكلن  شل        44ال  جؿطي علَٔلا احلكْمل٘ ّجيلحخ لْذلسٍا سللْ      

زٗ مػللاذ٘ اديللاط  ادعضّعلل٘  ّجحْقلل  مهللاعف٘ ٍللصا اإلىحللاد عللً ططٓلل  ظٓللا   غللي٘ ،

 . بأؾحاض الػيط

 : مجع الصنؼ ّحتضريِ

جحفكس قطلطاد الكلن  ملً فلطّد     

 ؾطّر فَٔا ، ذسّث عيس الػيط أؾحاض

معظه الكن  الكطزفاىٕ عالٕ  ّصلن 

اجلللْزٗ يف الػللْزاٌ مللً ا٤ؾللحاض اللل   

ّٓؿس  غيْاد ، 6جكٌْ أعناضٍا سلْ 

خللل٣ل   tapped ؾلللطٓط عللللٙ فطّعَلللا  

ٓللط تؾللةام  ّمللاضؽ ت شاض   ؾللَطٖ فربا

 أّ يف ؾَط غةحنرب تأٓلْل  بعس غقْم
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ا٤مطاض ،ذه ُٓعن  علٙ فطّعَا اخلهطٓ٘ ؾقْ  مػحعطن٘ ،ّٓعال مً الؿ  جعٛ 

، فٔلحلأ اليةلاد ىحٔحل٘ للصل  إىل      غله 7.5-5من ،ّبعنل   1- 4.5 مً اللراٛ بطْل

عللٙ ؾلك     ْٓملاً  34-24ىحاد حلاٛ جسٓس ّٓفطظ الكلن  خل٣ل فلنٗ جلناّح بل       إ

ّميكً مجعَا با٤ٓسٖ ّجْن  زاخ  أشٔلاؽ مكليْع٘ ملً     زمْد علٙ فطّعُ ،

ذه ٓيقلٙ الكلن  باظالل٘ الطملال ّالةقآلا اليةاجٔل٘ ميلُ ،ّٓفكل  علً قلن             ، اجللس

، ذله ٓيهلخ ٍلصا     ٓفلطظِ ىلْد  خلط ملً أؾلحاض الػليط       Talka gumل  خلط ٓعلطي بل   

ّجػحغط   ُ ّجةٔٔ  لْىُ ،ّٓفٔس شل  يف مفٔف بحعطٓهُ ٤ؾع٘ الؿنؼ ، الكن 

 .% مً ّظىُ 34ؾَْض ٓفقس خ٣هلا الكن  سلْ  4ّ  3ٍصِ العنلٔ٘ ب  

ّجحلْفط   ّٓػحعن  الكن  الػيغالٕ بؿك  ّاغ  يف ا٤ريطاض الكلٔس٢ىٔ٘ ، 

، ّْٓجس ذالًٔا ىْد مً الكن  جحعآس أٍنٔحُ الححاضٓ٘  ميُ عسٗ زضجاد مً اجلْزٗ

 . ضلهط بططٓق٘ الححفٔف بالطشاش

 : صؿا  الصنؼ

ٓحكف قن  شطزفاٌ ادةٔ  بأىلُ  

ؾك  زمْد بٔهٔ٘ أّ شطّٓ٘ ٓك   علٙ

غله أّ عللٙ ؾلك  شحل      3قططٍا سللْ  

جسًا ،  باٍخ أقفط أّ ٔ بأ لْىَا ظّآا هلا

ّجحكػط قط  الكن  بػَْل٘ إىل أجعاٛ 

ملصا  ٣ٍملٕ    هلاقغمٗ لٔؼ هلا ضاٜر٘ ّ

لطٔف ، ّالكن  ا٤شرط ىقلاّٗ ّا٤عللٙ   

 ٓةاد يف قْضٗ مػرْ  باٍخ ربٖعي جْزٗ

أّ ذةْث أّ ؾطاٜ  ضقٔق٘ ، ٓصّث مجٔعُ جقطٓةًا يف ادلاٛ بيػلة٘ جلعٛ ّاذلس قلن       

 .ّٓحدلف عيُ بقآا قغمٗ جسًا مً ا٤جعاٛ اليةاجٔ٘ ،  لك  جعٓٝ  ماٛ

ّٓحعللاضض ّجللْزِ ملل  بعلل   ،  الغللْل ّاإلٓللرمتّالكللن  العطبللٕ ٢ ٓللصّث يف 

ّضلحللْٖ ٍللصا الكللن    ،  رٔنللْل ّالفٔيللْل ّالفاىٔلٔللا  شالحاىٔيللاد ّالتادطشةللاد 

قلس ٓل١ذط عللٙ ادػحرهلطاد ا حْٓل٘        oxidizing enzyme أىعٓه م١شػستعلٙ 

بالحػلد  عللٙ زضجل٘     ُّميكلً إٓقلاي ىؿلاط    علٙ مطشةاد غلَل٘ الحأشػلس ،  
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ّطلللعٌ الكللن  يف ؾللك  قطلل  زاخلل  أّعٔلل٘     مْٝٓلل٘ فللنٗ قكللمٗ ،  144ذللطاضٗ 

 . عً الهْٛ ذلكن٘ القف  بعٔسًا

 : درجا  الصنؼ

قيف القسماٛ الكلن  العطبلٕ اللصٖ طللطد ملً فلطّد أؾلحاض الػليط ذػلت          

اجلٔللس مللً قللن  ٍللصِ   تت:  ّقللال الطةٔللت الؿللَم ابللً غللٔيا  جْزجللُ إىل زضجللاد ،

 ّلْىُ مر  لٌْ العجاد قاي لٔؼ فُٔ خؿت ،،  الؿْش٘ ما شاٌ ؾةًَٔا بالسّز

 ىةلاد ّغلذ     ما شاٌ ميُ ؾةًَٔا بلالطّجٔيخ ت ما شاٌ ميُ أبٔ  ، ّأما :  ّالراىٕ

مً ؾحطٗ  طلطدّ فاىُ ضزٖٛ ّقْجُ مغطٓ٘ ٓقن  ذسٗ ا٤زّٓ٘ احلاضٗ إشا خلط بَا ،

خط ؾةًَٔا با٤فاقٔلا اللصٖ ٓيةلخ  كلط ريلم       ا٤فاقٔا ال  جيةخ يف قةازّقٔا قيفًا 

 .    الؿْ  شأىُ الػلٕبأىُ أقغط ميُ بكرم ّأري  ميُ ٍّْ ممحلٞ 

 : ىا  الصنؼمكْ

للرن   الكالػْٔو مل  ٍّْ Arabin عطب  مطشت علٙ العطبٕ الكن  ضلحْٖ

نل   احل، ّميكلً  هلم    ذلاض ملً أمل٣ح ادارييػلْٔو     مل    Arabic acid العطبٕ

 ّإجللطاٛ HCLالعطبللٕ بحرنللٔ  اهللل٣و اليةللاجٕ للكللن  كنلل  اهلٔللسضّشلْضٓ    

الحرل  اداٜٕ للكن  كنل   ّٓحكٌْ ىحٔح٘  ، Dialysis عنلٔ٘ ا٢ىحؿاض الغؿاٜٕ

 Gammma rhamnopyranose الكربٓحٔ  اددفف مطشةلاد جاملا ضاميْبماىلْظ   

 ، ّريمٍا  L-arabofuranose أضابْفْٔضاىْظ-ل ّ galactopyranose ّج٣شحْبماىْظ

% ضطْبل٘ ّ  Oxidized enzyme  ّ14ّضلحلْٖ الكلن  أٓهلًا عللٙ أىلعٓه م١شػلس      

 . % ضماز 4 - 2.4

 : قدٓهيف الطب ال

ٛ  ا٤طةاٛ اغحدسو اليانلح٘   الرنلاض  القلسما

القلللطل ّأّضاقَلللا ّالكلللن   -لؿلللحطٗ الػللليط 

الللصٖ طلللطد ميَللا يف علل٣د بعلل  ا٤مللطاض،   

ٌ ريػلللخ إّ ٌ٘ قاضٍللا لصاعللإ:  قللال جللالٔيْؽ

ىقكلللخ ذطاضجَلللا ّقلللاضد ريلللم لصاعللل٘ ، ّإٌ  

 سزِ للُ ّمتللعهْ قرٔ  مفف جَامػ  بعكاض
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قلْٗ ا٤فاقٔلا   :  ٗ لٔػلخ ؾلسٓسٗ، ّقلال زٓػلقْضٓسؽ    ضلسث فُٔ ذطاضٗ ب  بلطّز  ٢ّ

قابهلل٘ مللربزٗ ّعكللاضجَا جْفلل  إشا ّقعللخ يف أخلل٣م أزّٓلل٘ العلل  ّجْافلل  احلنللطٗ 

ّجكلل  لليا العٔلي     ،  ّاليعي ّالػعال العاضض مً الربز ّاللساذؼ ّقلطّح الفله   

اٛ شنا اغحعن  ا٤طة ّجقط  غ٣ٌٔ الططْباد الػاٜل٘ مً الطذه غ٣ٔىًا معميًا ،

ابلً  ّّقلف  ادػلنٌْ ا٤ّاٜ  قاض الػيط يف عن  بع  ادػحرهطاد السّأٜل٘ ،  

 : شا٦جٕ غٔيا ططٓق٘ مَٔع مػحرهط زّاٜٕ مً قاض الػيط ّأّضاقَا تالقطل 

ّإشا شاٌ الرنط ىهٔحًا جكٌْ عكاضجُ  جعن  العكاضٗ ّمفف يف الظ  ، تت

 .    ٔاقْجّٕإشا شاٌ فحًا جكٌْ عكاضجُ باللٌْ ال بلٌْ أغْز ،

أجْزِ الطٔت الطاٜر٘ ا٤خهلط   تت:  ّقال عً ا٤قطام ادكيْع٘ مً عكاضجُ

 ٓػْز الؿعط ّضلػً اللٌْ ،ّقاب  ميي  غ٣ٌٔ السو ٍّْ ،  الهاضث إىل الػْاز

ّٓيفلل  مللً الؿللقا  العللاضض مللً الللربز ، ّٓيفلل  مللً الللساذؼ ّقللطّح الفلله ، ٓقللْٖ  

جعلطض يف العل  ، ٓعقل  الطةٔعل٘     ّٓػكً احلنطٗ ال   الةكط ّٓػكً الطمس ،

 .    مؿطّبًا ّذقيًا ّننازًا

 : اصتدداماتُ الطبٔ٘

 : ٓػحعن  الكن  العطبٕ يف ا٤ريطاض الحالٔ٘

عاو يف ادػحرلةاد ّادعلقاد فٔػاعس يف جرةٔلخ مكْىلاد    Stabilizerمرةخ 

 . ّيف ضبط مكْىاد ا٤قطام السّأٜ٘ lyzogens ا٤زّٓ٘ مر 

يف عنلل  مػحرهللطاد علل٣د   demulcent اقللُ ادلطفلل٘ٓػللحدسو ىحٔحلل٘ خلْ

الػعال ّاإلغَال ّاحليحطٗ ، لكيُ ٢ ٓكٌْ ذابخ النشٔت عيلس اغلحعنالُ مل     

 . مطشةاد م١شػسٗ شالفٔيْل ّفٔحام  أ ادْجْز يف ظٓخ شةس احلْد

 : اصتمناالتُ المام٘

،  ادادؿطّب ّبع  الغصأٜ٘ الكياعاد يف ّاغ  بؿك  العطبٕ الكن  ٓػحدسو

ال  هلا بع  اخلْام  Tragacanth ّطللط يف أذْال شرمٗ م  قن  الكرماٛ

ادؿابَ٘ ،ّٓػحعن٣ٌ يف  هم ادػحرلةاد ّجرةٔخ ادعلقلاد الغصأٜل٘ ّغلْاٍا ،    

ضجفلاد  شنا ٓػحدسو مػحدلل قللف أؾلحاض الػليط ّقاضٍلا يف زباريل٘ اجلللْز ٢      

 . ذلحْاٍنا مً الحاى 
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 : مضتخضزاتُ الصٔدالىٔ٘

ٍيا  العسٓس مً ادػحرهطاد السّأٜ٘ ادحْفطٗ يف الكٔسلٔاد ال  ٓػحعن  

 : فَٔا الكن  العطبٕ مر 

:  Acacia mucilage ا٤شاغٔا ٣ٍو - 1

 جللله قلللن  عطبلللٕ   44ضلحلللْٖ عللللٙ  

،  ذلللْل ضل  الةيعّٓل    جه  2ت ّ

ٍٔسضّشػٕ بيلعّاد ّملاٛ   جه   1ّت

 . جه   64ىقٕ ت 

2 -    ٕ  Acacia:  ؾللطاث الكللن  العطبلل

syrup   ٙجللله قلللن    14ضلحلللْٖ علللل

ملحلله بيللعّاد قللْزْٓو  144عطبللٕ ّ

 . ّفاىٔلٔا ّغكط ّماٛ

 : تؿاعالتُ اجلاىبٔ٘

ٕ أّ بلللكلن  العط ذػاغلٔ٘ ظاٜللسٗ بػلةت ا   لسث يف جػلله اإلىػلاٌ   ملا  ىلازضًا  

 . اغحيؿا  مػرْقُ

 : صنْؽ مصابَ٘

 : ٓحْفط يف ا٤غْا  قنْغ جؿابُ الكن  العطبٕ مر 

 يف قْضٗ ذةٔةاد قغمٗ جسًا ،ٓظَط  ٍّْ شرم الحغم:  Talka gum صنؼ تالكا

 The telka ofّٓػنٙ Acacia seyalصلن  مً أؾحاض اليْد اليةاجٕ 

the arabs   ت غٔال 

صلنللل  ملللً أؾلللحاض اليلللْد اليةلللاجٕ   : Gatti or indian gum الصمممنؼ اييمممدٖ

anogeissus latifolia ٍّ٘للْ مللً الفكللٔل Combretaceae  ّضلهللط

ّٓؿللابُ قللن     Sterculia gum بلليفؼ ططٓقلل٘ قللن  غللنشْٔلٔا   

 . ىحاجُ ّلُ ألٌْ رلحلف٘إيف  Talka gumجالكا 

لْىلُ   Acacia gummiferaاليْد اليةلاجٕ   مً صلن  : Mogador gum مْغادّر صنؼ

 . ريام  ريالةًا
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 A . pycnanthaأّ Acacia dealbataصلن  ملً اليلْد اليةلاجٕ     :الصنؼ األصرتالٕ 

 .   يف قياعاد عسٓسّٗٓػحعن

 شنا جْجس أىْاد أخطٚ مً ؾحطٗ الػيط يف ؾةُ اجلعٓطٗ العطبٔ٘ ّريمٍا ،

 : ّٓكٌْ الكن  الياجخ ميَا أق  جْزٗ مر 

ٕ    Acacia ehrenbergianaّاهلُ العلنلٕ    الضمله  - 1  . Aّميلُ الػلله العطاقل

iraquaensis  ٘ٓسٓي٘ ّميَا ميطق٘ ادّجْجس ىةاجاجُ الربٓ٘ يف مشال الػعْز

 . ّالعطا  ّالكْٓخ ّفلػط ،  اديْضٗ

  ٖ ٕ   ّالضمله اليدمد ّجْجلس   A . gerradi var najdensis:  ّاهلُ العلنل

 ىةاجاجُ الربٓ٘ يف ميطق٘ زلس بالػعْزٓ٘

 : ّلُ أىْاد مؿابَ٘ مر  Acacia tortilisّاهُ العلنٕ  مسز - 2

A . tortilis var raddiana  ّA . tortillis var spirocarpa    ّجْجلس ىةاجاجَلا

 . ّريمٍاّميَا ميطق٘ ادسٓي٘ اديْضٗ الربٓ٘ يف ؾةُ اجلعٓطٗ العطبٔ٘ 

 : يف الطب الصميب

جحيللْد اغللحدساماد قللاض ؾللحطٗ الػلليط ّقلللف فطّعَللا ّقللنغَا يف الطللت      

ٓػحعن  مػرْ  القلطل ّأّضا  ؾلحطٗ الػليط ا حْٓلاٌ عللٙ ىػلة٘       فقس الؿعيب 

ل٥ىػح٘ شنرلْل ريطريطٗ يف عل٣د الحَابلاد   مطجفع٘ مً مطشت الحاى  القاب  

 . اللر٘ ّمْٓف الفه

اداٛ ؾطث شنا ٓفٔس يف ع٣د اجلطّح ادحقطذ٘ ّا٢لحَاباد اجللسٓ٘ ،  ٓفٔسّ

 . إلغَال ٢ذحْاَٜنا علٙ ىػة٘ مطجفع٘ مً الحاى ادغلٕ بَنا يف ع٣د ا

 . ٓػحدسو الةع  معٓخ الةٔ  م  الكن  العطبٕ يف ع٣د احلطّ ّ

     ُ :  ّٓقللال،  احليظلل  ىةللخ ٓهللطث بللُ ادرلل  يف ؾللسٗ مطاضجلل

ّيف لػللاٌ ا شاحليظلل  ذيظلللخ الؿللحطٗ ٓعللمث قللاض قطٍللا مللط    

ٍلْ ملً   :  ضٖٓيْالؿحط ادط ، قال أبْ ذئف٘ الس:  العطث احليظ 

 ٙضعللل:  ا٤ريللل٣ث ّاذسجلللُ ذيظلللل٘ ، ّذظللل  اللللةعم فَلللْ ذظللل    

ُُ ، ّقللال ا٤ظٍللطٖ بعللم ذفظلل       شا أشلل  إ:  احليظلل ف فنللطضف ميلل

احليظ  مٔنُ مةسل٘ ملً ىلٌْ   :  احليظ  ّقلنا ٓأشلُ ،ّاحَلنَظ 

عللطي اإلريطٓلل  ّالطّمللاٌ ىةللاد احليظلل  ّّقللفُ    ّقللس ذيظلل  ، 

 . بع  ا٤مطاض ع٣دل علنا٠ٍه

 الحنظ   ل : 
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ّششللط ا٤طةللاٛ ادػلللنٌْ ا٤ّاٜلل    

بكللط الللطاظٖ ّزاّز  ٕشللابً غللٔيا ّأبلل

م١لفاجَه ،  يف الطةٔ٘ فْاٜسِ ا٤ىطاشٕ

اد خلللل٣ل القللللطٌّ  ُّعللللطي ٍللللصا اليةلللل 

 الْغللطٙ يف جعٓللطٗ قللربم ّأغللةاىٔا ،

ّقالْا عيُ يف القلطٌ الرلامً عؿلط بأىلُ     

 . Anglosaxon غاشػْىٕ أزللْ عؿت

 : أمساؤِ ّأصياؾُ

ّاهُ  ادنلك٘ العطبٔ٘ الػعْزٓ٘   ّالعلقه ، يف ت باحلسد أٓهًا احليظ  عطيٓ

ّا٢غله   ، ادط الحفاح أٖ Colocynth ، ّpulp ,Colcynth Bitter apple باإلىكلٔعٓ٘

 . Cucurbitaceaeمً الفكٔل٘ القطعٔ٘ Citrullus colocynthis:  ُالعلنٕ ل

 : العا  ميَا مًيف مياط  شرمٗ عسٓسٗ جيحؿط أقياي لُ ّ

ٓػحْضز مً غْضٓ٘  : الرتكٕ احليظل - 1

بٔهاٛ  مقؿطٗ قاضِ ّجكٌْ ، ّقربم

جقطٓةًا ّ حْٖ علٙ ىػة٘ شةمٗ مً 

 . اضلت الرن

مكللللسضِ مكللللط  احليظممممل املصممممزٖ : - 2

ّالػْزاٌ ٓؿابُ حلس شلةم الكليف   

النشٕ لكً أجعا٠ِ جكٌْ خالٔل٘  

 . مً الةصّض

قاضِ أق  مجلا٢ً   احليظل اإلصباىٕ : - 3

ّريالةًا ٢ لٌْ هلا ّ حلْٖ عللٙ ىػلت    

 . أق  مً اللت

 . جػحْضز قاضِ معا٢ً ميَا القؿْض:  Mogador حيظل مْجادّر - 4

 : باتاتُاطق اىتصار ىمي

جيحؿللط اْاجللُ الربٓلل٘ يف    احليظلل  عؿللت معنللط أّ ذللْلٕ أّذيللاٜٕ احلللْل ،     

ادياط  الكلرطآّ٘ يف مشلال أفطٓقٔلا شنكلط ّادغلطث ّالكلرطاٛ الكلربٚ ّيف        
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ؾللةُ اجلعٓللطٗ العطبٔلل٘ شادنلكلل٘ العطبٔلل٘ الػللعْزٓ٘ ّيف إٓللطاٌ ّالػللْزاٌ ّبازٓلل٘   

 . الؿاو ّقربم ّريمٍا

 : ّصؿُ اليباتٕ

لُ غا  ضفٔع٘ ظاذفل٘  احليظ  ىةخ بطٖ 

 جفنف فطّعُّ،  الْقْي ل٥علٙ جػحطٔ  ٢

غلط  ا٤ضض  مػلاذ٘ شلةمٗ ملً    اخلهطٓ٘ 

، ّأّضاقُ ضاذٔ٘ الؿلك  عنٔقل٘    شالةطٔذ

الحفكللل ، ّأظٍللاضِ إبطٔلل٘ فطزٓلل٘ قللفطاٛ     

 ، ّجكٌْ قؿطٗ قاض الكيف مْجازّض اللٌْ

Mogador    أقلغط ميَلا شلرمًا يف ذحنَلا ،      مكفطٗ جؿةُ قلاض الةطلٔذ ّلكيَلا

ٓناّح عسزٍا ب  غه ، ّ جْجس زاخ  قاض احليظ  بصّض 7-4 ّٓناّح قططٍا ب 

ّظٌ % مً  74متر  سلْ ،  بٔهٔ٘ الؿك  مةطط٘ قامت٘ اللٌٍّْٕ    344-244ت 

، ّلٌْ لت الرنلاض أبلٔ  أّ أبلٔ  مكلفط ّّظىلُ خفٔلف ،ّللٔؼ للُ ضاٜرل٘           الرنطٗ

 . ّٗمصاقُ ؾسٓس ادطاض

 : مكْىاتُ الؿمال٘

جيلاّل شنٔل٘ قلٔلل٘ ميلُ يف     ٓػةت  Alkaloid  حْٖ قاض احليظ  علٙ قلْٓس

،  Choline ّغلابْى  ّبكلح  ّشلْل     Resins ضاجليخ ّ،  ذسّث إغلَال ؾلسٓس  

 خلٔطاٌ ٍّنا ، Colocynthitin ّالكْلْغير  Colocynthitin يظل احل مطشتّ

،  Citrollol ريْلٕ ٓػنٙ غٔنّلْل شتّمط ّجلٔكْغٔسٓ٘ قلْٓسٓ٘ مطشةاد مً

ً إ مطشةاد ّٓحكٌْ ىحٔح٘  ل  اجللٔكْغٔساد  ّإ٣ٓجمغل   Elaterin ٣ٓجلطٓ

Elatercin    ذيلللاٜٕ ٍٔلللسضا إ٣ٓجطغللل ّDihydroelasterin    ّْٓجلللس يف احليظللل،

الطاجيخ الصاٜت يف معٓخ ادصٓة  اإلٓرمّ الكلْضّفْضو  ٍّْ ، الفعال ادطشت أٓها

أّ ألفللا  Cucurbitacin Eأخللطٚ يف لللت قللاضِ مرلل  شْٔشطبٔحاغلل     ملل  مللْاز  

 . مطشت جلٔكْغٔسٖ يف قْضٗ Alpha -Elaterinإ٣ٓجطًٓ 

 : يف الطب القدٓه

ِ اليةاجٔلل٘ يف علل٣د بعلل   ٛعللطي ا٤طةللاٛ القللسماٛ احليظلل  ّاغللحعنلْا أجللعا  

 جُخصد قطإشا أ:  ؼللٓقْضٓسللْي الْٔىاىٕ زٓػللالفٔلػل عيُ ّمما قا طاض ،للا٤م
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ّجففللخ ّغللرقخ ّخلطللخ بللةع  أزّٓلل٘  

احلقللً ىفعللخ مللً عللط  اليػللا ّالفلللا       

ّالقللْليخ ّأغللَلخ بلغنللًا ّخطاطلل٘ ّزمللًا     

ّإٌ  أذٔاىًا ،ّإشا اذحنلخ قحلخ اجلي  ،

ذقةللخ ّأخللطد مللا يف جْفَللا ّطلل  علَٔللا  

بطلل  ّغللدً فَٔللا خلل  ّمتهللن  بلللُ      

 . ّاف  ّج  ا٤غياٌ

طعله ٍلصا اللسّاٛ ملط لكيلُ إشا ؾلطث         :  ّقال الطةٔت الْٔىلاىٕ جلالٔيْؽ  

٤ىُ ٓةازض فٔدطد م  ا٤ؾٔاٛ ال  طلطجَلا باإلغلَال    ; ٓقسض أٌ ٓفع  أفعال ادطاضٗ

ّإشا شلاٌ احليظل  ططٓلًا ذله زلل  بلُ اللْض          لؿسٗ ما ٍْ علُٔ مً قْٗ اإلغلَال ، 

 . ممً ْٓجعُ اىحف  بُ

ؾرنُ ٓػلَ  اللةلغه    ، احليظ  معطّي ّاددحاض ميُ أقغطِ:  قال ابً غٔياّ

، ىللاف  للناشلْلٔللا ّالكللطد ّالْغللْاؽ ّزاٛ الرعلللت ّاجلللصاو ّمللً لػلل        الغلللٔ 

ّضقُ الغ  ٓقط  ّ ، ّلْج  الػً جةدمًا كةُ ، ا٤فاعٕ ّالعقاضث ٢غٔنا أقلُ

 . ىعي السو ّضلل  ا٤ّضاو ّٓيهحَا ، ىاف  ٤ّجاد العكت ّادفاق  ّ اليقطؽ

:   الللسضٗ الةَٔلل٘ يف ميللاف  ا٤بللساٌ اإلىػللاىٔ٘   تابللً الةٔطللاض يف شحابللُ  ّقللال

ىللاف  ،  اجلٔللس مللً احليظلل  ا٤بللٔ  الللل  ، ٍّللْ ذلللل  جللاشث ٓقطلل  ىللعي الللسو  

ّٓيةغلٕ  ،  ٓػلَ  اللةلغه الغللٔ    ،  ٤ّجاد العكت ّادفاق  ّعط  اليػا ّاليقلطؽ 

 . أىف  ا٤زّٓ٘ للسغ العقاضثمعقْل ، ٍّْ   قساض إ٢ ميُ الكرم جياّل مً ا٢ذناظ

جللصشطٗ أّلللٕ ا٤لةللاث اجلللام  للعحللت      تيف شحابللُ  ّٕقللال زاّز ا٤ىطللاش 

ٍّْ ذاض ٓابؼ جةقٙ قْجُ إىل ،  ٍْ ىةخ ميحس علٙ ا٤ضض شالةطٔذ   : ّالعحاث

ّٓيف  يف الفا  ّالكساد ّعط  اليػا ّادفاق  ،  ٓػَ  الةلغه ؾطبًا،  أضب  غي 

 . ّالمقاٌ ا٤شٌ ّأّجاد اجلصاو يف ٓيف  العٓخ م  ّطةٔدُ ، طالظَ ّأّجاد ّاليقطؽ

ُ  ، القسماٛ رلاطط اغحدساو احليظ  يف الع٣د عطي قسّ :  فقال ابً ماغلْٓ

فللاٌ أضاز مطٓللس  احليظلل  ٓللْضث مغكللًا ّجقطٔعللًا ّغللرحًا ل٥معللاٛ ّإنللطاضًا بَللا ،  

لكن  العطبٕ أخصِ فلٔحقسو بُ قة  شل  باق٣ذُ بالكرماٛ ،ّقس ٓكلرُ قْو با

ما ضلصض مً نطضِ يف غةٔ  ّاذس إ٢ أٌ الكرماٛ أذس ما ٓكل  بلُ   ٍّنا يف زف 
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صلللاز  ّٓيةغللٕ أٌ،  لػللَْلحُ ّأىللُ معلل  لللُ علللٙ اإلغللَال ّالكللن  مللاى  ل غللَال 

 . غرقُ ل٣ٝ ٓلحك  با٤معاٛ فٔحطذَا

 : اصتدداماتُ الطبٔ٘

 : مػَ  ؾسٓس للةطً - 1

 هلللا خللْام مػللَل٘ السّأٜلل٘احليظلل  مػحرهللطاد 

اذحْاُٜ  إىل احليظ  لت يف ادػَل٘ الفعالٔ٘ ّجطج  ، للةطً

ّٓكاذت اغحعنالُ ذسّث  ، الكْلْغيح  مطشت علٙ

اغحعن   ّلْ - ؾسٓس ّمغل ا٤معاٛ جساض يف ّجقلكاد جَٔخ

 ٍصا العقاض لْذسِ إعطاٛ لصل  ٓيسض - قلٔل٘ شنٔاد ميُ

ةاجٔل٘ أّ شٔنآّل٘ ، أّ ٓعطلٙ معلُ     ٓهاي إلُٔ عازٗ مطشةلاد أخلطٚ مػلَل٘ ى   ب  

لحدفٔف ذسٗ ادغل  مػحرهطاد  حْٖ علٙ أجعاٛ مً ىةاد الةيخ تالػكطاٌ  

 . ادعْٖ

ّاحليظ  مً اليةاجاد الػام٘ ال  جَلٔخ ا٤ريؿلٔ٘ ادداطٔل٘ يف جلسضاٌ ادعلسٗ      

ّٓل١زٖ جيلاّل شنٔلاد شلةمٗ ميلُ ذلسّث        ّا٤معاٛ ّجػةت ذال٘ إغَال ؾلسٓس ، 

اغللحعٔ  عللً اغللحعنال مػحرهللطاجُ السّأٜلل٘ لللصل  ،   اإلىػللاٌذالل٘ الحػللنه يف 

 .  لٔياد أمعاٛ أخطٚ أق  هٔ٘ للحػه

 : ع٣د الػططاٌ - 2

اشحؿف العلناٛ ذسٓرًا أٌ احليظل  للُ ىؿلام    

 ، Tumor inhibitor activity اخلةٔر٘ ل٥ّضاو مهاز

ّأمكلً الحعللطي علللٙ ادطشللت الفعللال ادْجللْز يف  

اإلٓرم  العهْٓ  ادصٓة  مً عٓخم يف قاضِ مػحدلل

ّضلحللْٖ لللت  Resins ّالكلْضّفللْضو ٍّللْ ضاجلليخ ،

 نٙلل  ّجػللًا علٙ مازٗ شْٔشطبٔحاغللاض أٓهللالرن

 و1955ّزل  فكلَا عاو  ، جلٔكْغٔس ؾك  علٙ Alpha-elaterin ا٣ٓجطًٓ ألفا

، ّلللْذ  أٌ هلللا ىؿللام مهللاز     مللً بعلل  أفللطاز الفكللٔل٘ القطعٔلل٘ شاحليظلل     

ظالخ ا٤كاث العلنٔ٘ مػحنطٗ  ٢ّ ، Tumor necrosing activity اخلةٔر٘ لد٣ٓال

 . علٙ ٍصِ اخلاقٔ٘ ل٣غحفازٗ ميَا يف الع٣د
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 : يف الطب الصميب

 : احليظ  يف أؾٔاٛ عسٗ ميَاأٍ  الةازٓ٘ ٓػحدسو 

 العئسيف ع٣د ذال٘ اإلمػا  -

 القطازذؿطٗ يف ع٣د إقاب٘ اجلنال باجلطث ّ-

الرلْو إىل مغللٕ جلصّض احليظل  لعل٣د      فكلْم  بع  عام٘ الياؽ  ٓهٔف-

 . لسري٘ الرعاب 

نس بع  اجلطاذٔه ادػلةة٘ للقلطّح يف   يف ع٣د اجلطّح خلْاقُ ادطَطٗ -

 . اجللس

غحدسو العٓلخ  ّشاد اميص القسو عطي اإلىػاٌ ىةاد اخلطّد 

  ّ قللال الفٔلػللْي  .  الُػللطدإٓقللاز ادػللحدطد مللً بللصّضِ يف الطللت 

ٍللْ ؾللحطٗ جكللٌْ يف مقللساض    تت:  اىٕ الؿللَم زٓػللقْضٓسؽ الْٔىلل

إ٢ أىلُ   ّهلا ّض  ضقٔ  ؾةُٔ بلْض  اللسلت ،  ،  ؾحطٗ الح  قغمٗ

ّغلاقَا ّأريكلاىَا دلْفل٘ مرل       أشرب ّأؾلس م٣مػل٘ ّغلْازًا ،   

ّالرنطٗ إشا قؿطد شاىخ  قطٗ يف عياقٔس خؿي٘ ، ّهلا ، القكت

ٙ أفػقؼ ٍّلْ زٍلً   ّميَا ٓعحكط السًٍ ادػن،  ؾةَٔ٘ بالقطاز

ٓػللحعن  يف الطعللاو ريللم أىللُ ىللاف  يف    ، ٍّللصا الللسًٍ ٢ اخلللطّد

 .    الُػطد ّيف أخ٣م بع  ادطاٍه

اخلطّد ظٓخ  ا٤ّاٜ  العطث ّاغحدسو

ّيف  هلللم بعللل    ا٤معلللاٛ ، يف جللللٔ 

، ّجحيْد  الػطد إٓقاز ّيف ، الطةٔ٘ ادطاٍه

غحعنا٢د ظٓلخ اخللطّد يف الطلت    اذالًٔا 

 ّٓكل  ظضاع٘ أؾحاض اخلطّد ، اعّ٘الكي

غحفازٗ مً يف احلساٜ  لكرب ذحنَا ل٣

لطٓلللاح ّجرةٔلللخ  لكلللس اّ،  لللللَا اللللْاضي

 . الكرةاٌ الطملٔ٘

 الخ  روع : 
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 : أمساؤِ

ٕ  :  ّاخلطاعُ٘ اخَلطفُد بالحرطٓ  ،:  ابً ميظْضٓقْل  ، ّميلُ   ٛالطخلاّٗ يف الؿل

ىُ بٔ  العكافم ٍّٕ ؾحطٗ  ن  ذةًا شأ قٔ  هلصِ الؿحطٗ اَلدِطّد لطخاّجُ ،

اخللطُّد شلل  ىةللاد قكللٔف  :  ، ّقٔلل  ٓػلنٙ الػنػلله اهليللسٖ مؿلح  مللً اليدللطد  

:  ، ّقال ا٤قنعٕ خفطد  ّخفطد  ّخفطٓ  :  ؾحط أّ عؿت ّش  نعٍٔف ضخْ مً ضٓاٌ

 : ّش  ىةخ نعٔف ٓيرمث خطّد ،أٖ ىةخ شاٌ ،قال الؿاعط

 ع مقؿزمتمج شٔطاٌ بذٖ خزّ        زمٕ كأىُممٙ حضممب مثيممتالع

ٍّْ أٓهًا ىةلخ   ف ٓيرمث ،ٔاخلطّد ش  ىةخ نع:  ادعحه الْغٔطيف ّٓقْل 

ّقلطِ ذلت يف عياقٔلس أقلغط ملً الةلاقلٕ       ، ّضقُ شلْض  اللح    ، ٓقْو علٙ غا  

 . ميقـ لُ زًٍ شرم

أٖ شف  Castor bean ّDalma Christi ّبصّضِ Castor باإلزللٔعٓ٘ ّاخلطّد

ٍّللْ مللً الفكللٔل٘ احل٣بٔلل٘  Ricinus communis:  ُغلله العلنللٕ للل، ّا٢ ادػللٔ 

 . اقيف 17ّلُ ذْالٕ  Euphorbiaceae الػْغةٔ٘

 : ىتصار سراعتُامياطق 

ىحؿلطد ظضاعحلُ يف اديلاط     اذله   ادْطً ا٤قللٕ ٤ؾلحاض اخللطّد ٍلْ اهليلس ،     

ّأٍلله الللسّل اديححلل٘  كللْل ظٓحللُ ٍللٕ الرباظٓلل       غللحْأٜ٘ ،غللحْأٜ٘ ّؾللةُ ا٢ ا٢

ّمتكللً العلنللاٛ   ّاإل لاز الػللْفٔاجٕ غلابقًا ّجا٣ٓىللس ّإٓطالٔلا ،   ّاهليلس ّالكلل  

ىحداث إىحاد غ٢٣د ىةاجٔل٘ للدلطّد شاد إىحلاد أعللٙ ملً      بْاغط٘ طط  النبٔ٘ ّا٢

شنا جعضد أؾحاض اخلطّد ادعنطٗ يف غْضٓ٘ ّريمٍا ، ّجػحعن  بلصّضٍا   الةصّض ،

 . إلىحاد العٓخ

 : ّصؿُ اليباتٕ

ٕ     :  طّداخل:  قال ابً غٔيا هللا ّض   ،  ؾلحمٗ أّ ؾلحمٗ معنلطٗ أّ ىةلاد ذلْل

ّغاقَا ّأريكاىَا دلْف٘  ؾةُٔ بْض  السّالٕ إ٢ أىُ أشرب ّأملؼ ّأؾس غْازًا ،

ّإشا قػه العيقْز خطد الرنط ذةًا عللٙ   ، ّهلا قطٗ يف عياقٔس خؿي٘ ، شالقكت

 . ؾك  القطاز

اٛ ،ّٓطلْل أشرلط   ىةلخ ٓعظله قلطث ادل     ت:  ّقال زاّز ا٤ىطاشٕ يف جصشطجُ

 . شالقطاز مربقـ   ُّّضقُ أملؼ عطٓ  ّذة قكت فاضغ ، ّأقلُ ، شضاع  مً
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ضجفللاد آكلل   مجٔلل  ا٤قللياي الححاضٓلل٘ للدللطّد مللً اليللْد احلللْلٕ لليةللاد، ّ

ؾحطٗ اخلطّد إىل أضبع٘ أمحاض أّ أشرط ،بٔينلا ٓلناّح طلْل غلا  اليةلاد احللْلٕ       

٘    خؿل  ُّغاق ميُ ب  من ّأضبع٘ أمحاض ، عللٙ   ةٔ٘ قاٜنل٘، ّأّضاقلُ شلةمٗ مفككل

ؾك  الكف هلا مع٣  طْٓ  ،ّأظٍاضِ علٙ ؾك  ىْضاد عيقْزٓ٘ ططفٔ٘ ميَلا  

٘ أمصشط ّ ،  ،ّقلاضِ عللٙ ؾلك  علةل٘ ؾلْشٔ٘ ميؿلق٘ إىل مكلاضٓ         خطٚ م١ىرل

ْٓجس زاخ  ش  قطٗ ذ٣ذ٘ بصّض لْىَا بمث ميقط٘ ،ّمنل  بلصّض اليةلاد ٓلسًّٓا أّ     

شنا ٍْ ؾاٜ  يف السّل الطٜٔػ٘ ادَحن٘ بعضاعحُ ،ّٓحكاذط   لًٔا يف فك  الكٔف

 . بْاغط٘ الةصّض

 :صؿا  البذّر 

 18ّ  8ٓلناّح طْهللا بل      ، بصّض اخلطّد بٔهٔ٘ الؿك  مهلغْط٘ حللس ملا   

ّالغلل٣ي اخلللاضجٕ للةللصضٗ ىللاعه جللسًا غللطٓ     مللله ، 12ّ  4ّعطنللَا بلل   مللله ،

ضملللازٖ أّ بلللمث مححلللاىؼ أّ ريلللم ، ّللللٌْ الةلللصّض يف أقللليافُ احلْلٔللل٘  الحكػلللط

جك  فَٔا ىػة٘ العٓخ إىل ذْالٕ  ّ مربقؿ٘ بالةمث أّ ا٤غْز ،أمححاىؼ أّ أغْز 

أما بصّض ا٤قياي ادعنلطٗ لليةلاد فحكلٌْ     ّٓػحدسو ل٥ريطاض الطةٔ٘ ، % ، 27

 . %44ّقس جك  ىػة٘ العٓخ فَٔا إىل  ضطاٛ اللٌْ ،

 :تزكٔب البذّر 

ُ  fixed oil ظٓلخ ذابلخ   حْٖ بصّض اخللطّد عللٙ    % ، ّذلْالٕ  44-%26 ىػلةح

حلللف ىػللةحَنا يف بللصّضِ ذػللت أقلليافُ،ّْٓجس يف الكػللت     ختّ،  % بللطّج 26

 % مطشللت الطٓػللي  4.2ذللْالٕ  Seed cake ادحدلللف عللً عكللط بللصّض اخلللطّد   

Ricinine ،    ٗو ّمطشلت ضٓػلً   24 1.5ّمازٗ بلْضٓ٘ جصّث عللٙ زضجل٘ ذلطاضricin 

شنللا ْٓجللس يف الةللصّض    د مؿللابَ٘ للػللنْو اجلطذْمٔلل٘ ،  ّمللازٗ غللام٘ هلللا جللأذما  

ا للل  للللسٌٍْ بؿللك  ىؿللط ّأىعميللاد     lipaseاليانللح٘ لليةللاد أىللعٓه اللٔةٔللع   

ذحْاَٜنلا  ، ّبلصّض اخللطّد ّالكُػلت هلنلا فعالٔل٘ مػلَل٘ ؾلسٓسٗ لللةطً ٢         أخطٚ

ٍّلْ مطشلت ؾلسٓس     اليةلاد ،  علٙ مطشت الطٓػلً ادْجلْز أٓهلًا يف أّضا  ٍلصا    

ٓػلحعن    ٢ّ ملحله إىل مْجلُ ،  7جيلاّل الؿلدل الةلال  ميلُ ذلْالٕ       ١ّٓزٖ الػنٔ٘

 الكػللت ادحدلللف عللً عكللط الةللصّض شعلٔقلل٘ للرْٔاىللاد ّإاللا هللازًا للنبلل٘ ،    



 083 المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة

 ، بالعٓخ الغئ٘ الساخلٔ٘ ا٤ىػح٘  حُ ٓظَط ىفكالا٢ غَ  للةصّض اخلاضجٕ الغ٣يّ

شا ذللسث جكػللط يف ريلل٣ي ّإ ّمللصا  ٢شد ، ّبللصّض اخلللطّد شاد ضاٜرلل٘ خفٔفلل٘ ،

 . الةصضٗ ٓحعىذ العٓخ زاخلَا

 : اصتدزاج الشٓت مً البذّر

ّٓعال  % مً اإلىحاد العادٕ لعٓخ اخلطّد ، 94الرباظٓ  ّاهليس معًا ذْالٕ  جيحخ

ٔسضّلٔكٕ اهل الهغط بْاغط٘ kernels الةصّض لت عكط قة  للةصّض اخلاضجٕ الغ٣ي

العكط  ّجعطٕ ططٓق٘ ض ّٓطؾ  ّٓةٔ  لْىُ ،ذه ٓكطض العٓخ بالةدا ، الةاضز علٙ

غللحد٣م العٓلخ ادحةقللٕ يف  اّميكلً   % ظٓللخ طليب ، 33عللٙ الةلاضز للةللصّض سللْ    

 . الُكػت بْاغط٘ طط  أخطٚ ّجكٌْ جْزجُ ميدفه٘

 : صؿا  سٓت اخلزّع

          ٙ  ضلحْٖ العٓلخ ادػلحدطد ملً بلصّض اخللطّد بططٓقل٘ العكلط عللٙ الةلاضز علل

ٍّلْ   ricinolic acidد الر٣ذٔ٘ حلن  ظٓلخ اخللطّد   % مً اجللٔػطٓسا 84ذْالٕ 

ّمصا  ٓةلسّ للٍْلل٘ ا٤ّىل خفٔفلًا،     ، ، ّلُ ضاٜر٘ خفٔف٘ لٌْ لُ أّ أقفط قل٣ًٔ ٢

، ّللُ   جلعٛ ملً الغلْل    2.5:  1ذه ٓكة  بعس شل  ٢شعلًا ،ّٓلصّث يف الغلْل بيػلة٘     

كنل٘  و زاخل  أّعٔل٘ ذل  45جعٓلس علً    ّطلعٌ علٙ زضجل٘ ذلطاضٗ ٢   قْاو شرٔف ،

ّجهللاي عللازٗ إىل ظٓللخ اخلللطّد مطشةللاد مهللازٗ        القفلل  بعٔللسًا عللً الهللْٛ ،    

غحدسامُ طةٔلًا عللٙ ؾلك     ال٥شػسٗ لْقآحُ مً الحعىذ فٔنا عسا العٓخ ادطاز 

 . مػحرلت عً ططٓ  الْضٓس

 : يف الطب القدٓه

 َلا اخللطّد ّأّضاق ؾلحطٗ  اغحدسو ا٤طةاٛ القسماٛ العٓخ ادػحدطد ملً بلصّض   

ٕ       :  قال الطةٔت جلالٔيْؽ  . يف الطت صلللْ   ٛذلت اخللطّد ُٓػلَ  ّفٔلُ مل  ٍلصا ؾل

 إ٢ أٌ اللْض  أنلعف بكلرم ملً احللت ،      ّشصا احللال يف ّضقلُ للُ ٍلصِ القلْٗ ،     

 .فأما زٍيُ فَْ أذس ّألطف مً العٓخ الػاشد فَْ لصل  ضلل  أشرط ميُ 

ّغلرقخ   ٌ ذةل٘ علسزًا ،  ْإشا ىقٕ ملً ذلت اخللطّد ذ٣ذل    :  قال زٓػقْضٓسؽّ

 ّاإلغَال ، ٍّٛٔحخ القٕ أغَلخ بلغنًا ّمطٗ ّضطْب٘ مأٜ٘ ، ؾطث مػرْقَا ،ّ

 ، ٛ، َّٓٔخ الغرٔاٌ ّالقٕ اخلطّد ؾا  قعت ٤ىُ ٓطخٕ ادعسٗ إضخاٛ ؾسٓسًا ّذت
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ّّض   آلٔل  الل  جػلنٙ أىْغلْ ّالكللف ،     رّإش ز  ذت اخلطّد ّجهنس بُ ىقلٙ ال 

 ٘ ّاحلللاضٗ العاضنلل٘ للعلل  ،اخلللطّد إشا ز  ّخلللط بػللْٓ  غللكً ا٤ّضا  الةلغنٔلل

 . ّذسِ أّ م  اخل  غكً أّضاو الرسٖ الْاضم٘ ّيف اليفاؽ ّاليقطؽ بُ جهنس ّإشا

ٕ  زاّز ّقلال  الع٣جٔ٘ فْاٜسِ ادػلنٌْ ا٤طةاٛ ششط شنا شحابلُ   يف اإلىطلاش

 ضلل  الطٓاح ّا٤خ٣م الةاضزٗ ،:   ّالعحاث  للعحت اجلام  ا٤لةاث أّلٕ جصشطٗت 

، ّاليقللطؽ  ّاللقللْٗ ،، ّالفللا  ،  ظٓللخ ذحللٙ َٓللنٟ أظال الكللساد  ّإشا طللةذ يف

ّإشا أش  أخطد الةلغه ّا٤خ٣م اللعجل٘ بطفل  ّأزض    ّعط  اليػا زٍيًا ّغعْطًا ،

 .ّزٍيُ ٓل  ش  قلت  احلٔ  ّأخطد ادؿٔن٘ ،

ذلللل  ّملطللف ّزٍيللُ ٓكللل  للحللطث    :  ّقللال العؿللاث العطبللٕ ابللً الةٔطللاض   

 . ّالقطّح الططة٘

 تدداماتُ الطبٔ٘ :اص

 : مل  ل٥معاٛ - 1

ذحْاُٜ علٙ ضل   اا٤معاٛ ، ٍّصا ىاؾٞ عً يف جلٔ  ٓػحعن  ظٓخ اخلطّد 

يف قللْضٗ ذللطٗ ّمؿللابَُ الهللْٜٕ الللصٖ ٓحكللٌْ   Ricinoleic acidظٓللخ اخلللطّد 

ىحٔح٘ الحرل  اداٜٕ للعٓخ يف اإلذيٙ عؿلط ،ٍّلْ ٓػلةت جَٔحلًا يف جلسضاٌ ا٤معلاٛ       

 . َٔا جسف  ذلحْٓاجَا مً الفه٣د إىل خاضد اجلػهّذسّث جقلكاد ف

 : ع٣د بع  أمطاض العٌْٔ - 2

ٓفٔس ظٓخ اخلطّد يف ع٣د الحَلاث ملحرنل٘ العل  الياؾلٞ علً زخلْل أجػلاو        

٘   ا، ّ ريطٓة٘ إىل الع   alkaloidal bases غحدسو أٓهًا يف  هلم ذلالٔل  قلْٓسٓل

 . ٤ريطاض الع 

 : مططت ّمَسٟ للحلس - 3

  ظٓخ اخلطّد خاضجًٔا لحأذماجُ ادططة٘ ّادَسٜ٘ لةؿطٗ اجللس يف عنل   ٓػحعن

مػحرهللطاد مرلل  مللطٍه ظٓللخ اخلللطّد ملل  العىلل  ،ّيف مػحرهللطاد الححنٔلل        

 . خلْاقُ ادفٔسٗ يف جططٓ٘ اجللس

 : ي  احلن مطٍه د - 4

 ، Ricinoleic acidٓػلحدسو ظٓلخ اخللطّد يف  هلم ضلل  ظٓلخ اخللطّد       

ّٓفٔس  ضاض السٍئ٘ اليام٘ عً عنلٔ٘ الحرل  اداٜٕ للعٓخ ،ٍّْ رللْم مً ا٤
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 spermicideالقاجلل٘ لليطلاي    monoxinols غحدسامُ م  مطشت مْىْشػٔيْلا

 . أّ مطٍه Jellyيف عن  مػحرهطاد مي  احلن  علٙ ؾك  جٔ 

 : اغحعنا٢د طةٔ٘ أخطٚ - 5

 يف جػه اإلىػاٌ ، ا٤زّٓ٘ ال   قً بع  إلشاب٘ أذٔاىا اخلطّد ظٓخ ٓػحعن 

ادطٓ  عيس الطرية٘ يف إجطاٛ  ّٓحياّلُ ، الغصاٜٕ بالحػنه اإلقاب٘ بعس إعطاُٜ ّٓفٔس

 ً ، ّٓلسخ  يف جطشٔلت ادلطاٍه ادػلحعنل٘ يف عل٣د       فرْم إؾعاعٔ٘ ديطق٘ اللةط

 . ّيف عن  مػحرهطاد مهازٗ للفططٓاد اجللسٓ٘ م  العى  احلطّ  ّالقطّح ،

 : اصتدداماتُ الصياعٔ٘

 sulphonated castor oil ادكلربد  اخلطّد ظٓخ قْضٗ يف ادعام  العٓخ ٓػحعن 

غللحعنالُ ل٥ؾللدام الللصًٓ ا، لللصا ٓفٔللس  ريللم مَللٔخ للحلللس detergentشنيظللف 

ٌ  ٓعاىٌْ  غلحدسو ٍلصا ادطشلت غلابقًا     اّ ، مً احلػاغٔ٘ ىحٔح٘ اغلحعنال الكلابْ

لكابٌْ ،ّيف عن  ضلحْٖ علٙ ا ّيف  هم ؾامةْ للؿعط ٢،  شعام  مػحرلت

 . مع٣ٓد ضاٜر٘ العط 

ٍّْ الكيف الححاضٖ  Turkey red oil شنا ٓػحعن  العٓخ ا٤ضط النشٕ

 . يف قةاري٘ ا٤قنؿ٘ ّخ٣فَا sulphonated castor oil لعٓخ اخلطّد ادكربد

 : ىباتا  يا تأثريا  مصابَ٘

   ّ د مػللَل٘ ٍيللا  العسٓللس مللً بللصّض اليةللاد ا٤خللطٚ هلللا فعالٔلل٘ مؿللابَ٘ للدللط

 : للةطً مر 

 : Croton seed ذت ادلْ  أّ اخلطّد الكٔمث - 1

ٕ اّ ،  ٍّلْ ملً ىفلؼ الفكلٔل٘ اليةاجٔل٘ للدلطّد       croton tiglium:  هُ العلنل

ٌ   % ظٓخ ذابخ 54ّ حْٖ بصّضِ علٙ ذْالٕ   croton resin، ّفُٔ ضاجليخ الكطّجلْ

ٓس ٤ىلُ ٓػلةت   ،ّٓػحعن  ٍصا العٓخ علً ططٓل  الفله كلصض ؾلس      crotinّشطّج 

 . غحدسامُ يف الطت الغطبٕاذال٘ إغَال ؾسٓس ،ّجْقف 

 : purging nuts أّ Physic nuts جْظ اإلغَال - 2

 ٍّْ أٓهًا ملً الفكلٔل٘ اليةاجٔل٘ للدلطّد ،     jatropha curcas:  هُ العلنٕاّ

، ّ حلْٖ   ّلْىَا أغْز بٔهلٔ٘ الؿلك    ّجؿابُ بصّضِ يف ؾكلَا بصّض اخلطّد ،
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 ٕ ٓػلللنٙ  ricin % ظٓلللخ ذابلللخ ،ّمطشلللت غلللاو مؿلللابُ لطٓػللل      44 عللللٙ ذلللْال

 . ّالةصّض ّظٓحَا هلنا فعالٔ٘ مػَل٘ للةطً أؾس مً اخلطّد ، curcinشْٔضغ  

3 - Abrus seed  ّأprayer beans : 

ٕ اجكٌْ بصّض ٍصا اليةاد بلٌْ أضط أّ أغْز جصاث ،ّ  abrus:  هُ العلنل

precatious ًجلٔكْبطّجٔياد علٙ بصّضِ حّْٖ  الةقْلٔ٘، الفكٔل٘ م glycoproteins 

ّجػحعنلُ ىػاٛ اهليس عً ططٓ   ٍّْ ٓؿابُ الطٓػ  ، Arabin غام٘ جػنٙ أضاب 

 . الفه دي  احلن 
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