


 بعض النباتات الطبية يف املدينة املنورة 
                                                               احلناء ـ العرعر ـ الصرب

 ز.  حمٗ٘ السَٖ لبٍٗٛ                                                           

  ضٚاغتؿاضٙ التغصٖٛ يف وػتؿفٜ املمك فّس باملسٍٖٛ املٍٕ

 

 صبغ وزينة :احلناء
عرط  ا٫ٌػراُ ٌبراحل اءٍراٞ ٔاغرتلىن اللحٍٗرٛ انهرطٚ ورَ          ظوَ طٕٖنوٍص 

وػرررٕأ رٔضااّررا ا افررٛ ورر     

املرررراٞ  مذررررس وػترهررررطاحل  

يف ٔالعٍٖرررٛ لمٍػررراٞ ٔالتحىٗرررن 

 ىا عررر٦د بلرررض روطانرررْ   

اغرررتدسً رظِررراض الٍبررراحل شاحل   

الطاٟرررررررٛ الص ٗررررررٛ لمعٍٖررررررٛ   

 ٔزلررأ رررراض اررسواٞ املكررطٖ   

لررررررررطفتّي اءٍرررررررراٞ  عمررررررررٜ و

ٔاغتلىاهلي هلا بٕن  اللحٍٗرٛ  

اغرتدسوِٕا يف  ٔ انهطٚ وٍّا عمٜ جبّٛ املطٖض عٍس ؾكٕآ وَ الكرسا  

ٔارررس ععرررط عمرررٜ وٕوٗررراٞاحل صبٗرررأ ب ىررراف وكررربٕ     خهررراو وٕوٗررراٞا ّي

  فاخلهراو    مٗسا فطعًٌٕٗا فطح العٔاد اُ اغتلىاه اءٍاٞ ابن  ٔباءٍاٞ

لررطو ا٧ٔاٟررن ٔاغررتلىمِٕا يف عهررٗ  ؾررلط باءٍرراٞ وبّررط لمحمررس.ٔعطفّا ال

الٍػراٞ   عٍرس الطرؽ ٔالمرٗٛ عٍس الطجاه ٔ عٖ  جمس  ف٘ الٗسَٖ ٔال سو  

ا٥جتىاعٗرٛ  ا٧فطاح ٔاملٍاغباحل الػلٗسٚ  ٔواظالأ ِصٓ اللازاحل  يفٔا٧طفاه 

يف بلض اجملتىلاحل يف ؾبْ ا عٖطٚ اللطبٗٛ ٔالػٕزاُ ٔزٔه  ولطٔفٛال سميٛ 
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٘ ٔاهلٍس ٔبا ػتاُ ٔصريِا  ٖٔتٍاامّا الٍراؽ جر٦ًٗ بلرس جٗرن     ال طُ ا٧فطٖ 

اغرتدسوأ اءٍراٞ    ىرا    ٔرقبرأ جعًٞا وَ الرتاث الؿليب لرسٝ الربلض   

يف قررب   لىنيف إٌترراد وػترهررط  ىٗررن رقررط بط  ررال٘ المررُٕ ٖػررت     اررسميًا

يف   ىررا  ػررتدسً اءٍرراٞ رٖهررًا  الؿررلط ٔرفررافط ا٧قرراب  ٔالبؿررطٚ ٔا مررس.

  .ٕٗاُ ٔذٕافط ٔؾلط عٍق اخلٕٗهقب  جمٕز اء

ٔش ط اءٍاٞ بلض الؿلطاٞ اللطو ا٧ٔاٟن يف اكاٟسِي    ٕه الٍابغٛ 

 الصبٗاٌ٘ يف ٔقف "املتحطزٚ "ظٔجٛ الٍلىاُ بَ املٍصض :

 ا بالٗس ترٍ رألتْ ٔا رررتٍفغ ط الٍكٗف ٔمل  طز إغ اطْ                      

 عٌٍي عمٜ رصكاٌْ مل ٖل س               ْ       ررررراُ ٌبا رررمبده  ضخٍل  

فٗكٕض ِصا الؿاعط غ ٕط ٌكٗفّا وَ ضرغّا زُٔ اكس وٍّا  فتٍألتْ  

غطٖلًا ٔذحبأ ٔجّّا بكفّٗا املدهب  باءٍاٞ  ٔؾبْ رقابلّا الغهٛ 

بٍٕ  وَ رصكاُ ؾحطٚ اللٍي امللطٔ  بمٌٕٗتْ ٔضاتْ ٔاغت اوتْ  ٔااه رذس 

 الؿلطاٞ ولا بًا حمبٕبتْ :

ُِ ميُ   ُٞ عّسِا                    ٔلٗؼ ملدهٕو البٍا  ذمفأ ٥ٖغري الٍٕ

فدهٕو البٍاُ :  ٍاٖٛ عَ املطرٚ  ٔعين بّا الؿاعط وَ ٔا  امبْ يف 

صطاوّا  ٔاليت ذمفأ لْ رُ البلس لَ ٖغري اللّس الصٙ ابلتْ عمٜ ٌفػّا بلس 

 .ٕلٌْػٗاٌْ  لكٍْ ٖػتبلس قساّا فمٗؼ لمىطرٚ مي  عمٜ ذس ا

رٔضاأ ٌباحل اءٍاٞ ٔ صلك فطٔعّا الكغريٚ  بؿكن خام ػتدسً ٔ

الغهٛ بلس  فٗفّا ري  برَ عمٜ ؾكن وػرٕأ ٌاعي  ٔميكَ 

الت بري البداضٙ  لْ  اغتد٦م ظٖأ عبطٙ وَ رظِاضِا بٕاغبٛ عىمٗٛ

 .ضاٟرٛ ش ٗٛ
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  يف الصنة النبىية

وػرٕأ اءٍاٞ يف  اُ الٍاؽ ررٍاٞ البلعٛ  انىسٖٛ ٖػتلىمُٕ عحٍٗٛ 

عهٗ  ؾلط الطرؽ ٔالمرٗٛ ٔيف ع٦د بلض 

ي ٌ ٦ً عَ  لمٗىاحل اسميٛ ولطٔفٛ وَ رررروطانّ

غتلىا٥ ّا أٍِاك عسٚ رذازٖث ٌبٕٖٛ عَ  ابن

يف ع٦د بلض ا٧وطاض  فطٔٝ ربٕ زأز ٔا٫واً 

ؾكا إلْٗ رذس ٔجلًا  وا رُ ضغٕه اهلل  رقس:

ؾكا إلْٗ ٔجلًا  ذتحي  ٥ٔايف ضرغْ إ٥ ااه لْ : 

اخته  باءٍاٞ " ٔجاٞ يف  يف ضجمْٗ  إ٥ ااه لْ :

  كٗ  الٍيب   اٌأ ٥ غٍَ ابَ واجْ عَ ذسٖث غمىٜ رً ضاف  االأ :

ؾٕ ٛ إ٥ ٔن  عمّٗا اءٍاٞ "ضٔآ ربٕ زأز يف غٍٍْ ٔا٫واً رقس  اطذٛ ٥ٔ

 وػٍسٓ  ٔااه فْٗ نلف .  يف

 أمساء النبات 

ٌػبٛ ٧ظِاضِا ٔاءٍاٞ  متطذٍٛرٖهًا يف ب٦ز الؿاً  اءٍاٞرٔ اءٍٛ ٔ ػىٜ

غي ا ٍؼ إِٔ  Henna ٔHenna leaf   ٔLawsoniaبا٫دممٗعٖٛ 

غي غي املازٚ املمٌٕٛ املٕجٕزٚ فْٗ  ٔا٥اؾتق وٍْ االلمى٘ هلصا الٍباحل  ٔ

ِٕٔ وَ الفكٗمٛ   Lawsonia inermisاحل :رررلمٍب ٘رراللمى

يف رغٕاأ وكط رقٍا  عسٖسٚ لمرٍاٞ وعن  ٔ با    Lythraceaeاءٍاٟٗٛ

ٌػبٛ إىل وكسضِا ِٔ٘  ٔاءٍاٞ البغسازٙ  اءٍاٞ الؿاو٘ اءٍاٞ البمسٙ

 املٕجٕزٚ فّٗا .  Lawsoniaعتمف يف ٌػبٛ قبغٛ ٥ٔغٌٕا 

ٖلت س رُ املٕطَ ا٧قم٘ لٍباحل اءٍاٞ ِٕ وكط ٔؾبْ  مناطق زراعتها

ٌتؿطحل ظضاعتّا  مذس االططبٛ ري ا عٖطٚ اللطبٗٛ ٔاهلٍس ٔإٖطاُ ٔاملٍاطق 
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ٌبا احل العٍٖٛ يف اءساٟق ٔاملٍتعِاحل يف وٍاطق  عريٚ وَ اللامل  ؿىاه 

رفطٖ ٗا ٔؾبْ ا عٖطٚ اللطبٗٛ ٔب٦ز الؿاً ٔصريِىا. ِٔ٘  عض  يف روا َ 

الؿاً ٔ ػىٜ ظِطٚ ب٦ز ؾبْ ا عٖطٚ اللطبٗٛ ٔالٗىَ ٔوكط ٔ يف عريٚ 

الٍباحل بالُلَ ن يف ِصا ٖٔعض   ىَ "اءٍُٕ"اءٍاٞ مبكط "متطذٍٛ"  ٔبالٗ

ب ب  الفطٔ  ٔضببّا يف ذعً  فف يف  ْرٔاٟن الطبٗ . ٔحتكس رٔضاا

  ري  فكن عَ االؿىؼ  ٔ فكن ا٧ٔضاأ عٍس الفطٔ  ببطٖ ٛ زاّا باللك

ٔ ٍتؿط ظضاعٛ ؾحرياحل اءٍاٞ يف   اللٗساُ ٔ غطبن لفكن الؿٕاٟ  وٍّا

 .يف املىمكٛ اللطبٗٛ الػلٕزٖٛاملٍٕضٚ ٔصريِا  باملسٍٖٛاءساٟق ٔاملٍتعِاحل 

 وصفها النباتٌ

 رعريٚ    ؾحريٚ ذٕلٗٛ رٔ ولىرطٚ   ط فر  إىل ذمرٕورتَٖ ٔ لرٗـ عرسٚ غرٍٕاحل      

اخلهررطٖٛ  االتفررط   ررا ٖػررّن عمررٜ املؿررتغم  يف اءررساٟق  ؿررصٖ   ٕا ّرر      

ٗٛ مجٗمررٛ الكعٗفررٛ  لمررّا عمررٜ رؾرركاه ٍِسغرر  

ا وَ المرُٕ  عٍس ٌهحّ  ٔ ترٕه الفطٔ  اخلهطٖٛ

قرررغريٚ بػرررٗبٛ ا٧خهرررط إىل الررربين  ٔرٔضااّرررا   

غي بػٗبٛ ٌاعىٛ املمىؼ لٌّٕا برين  2-1اءحي 

ٖٔعِرط  .  خمهط ٔوت ابمٛ يف ٔنلّا عمٜ الفرطٔ   

الٍباحل خ٦ه فكن الطبٗر  ٔرظِاضِرا عمرٜ ؾركن     

لٌّٕرررررا ٖررررررتأح بررررر  ا٧برررررٗض  ٖرررررٛزٕعٍ ٌرررررٕضاحل 

ٔا٧قررفط  ٔهلررا ضاٟرررٛ ش ٗررٛ  ػررىٜ متررط ذٍررٛ       

ِا قغريٚ اءحي  طٖٔٛ الؿركن ٔبٍٗرٛ وكرفطٚ المرُٕ عٍرس جفافّرا        ٔمثاض

الٍبراحل بكعافرٛ  رٕٓ    ِرصا  ٔميتراظ     ٔ ٕجس يف زاخمّا بصٔض قغريٚ غرٕزاٞ  

 يف اءساٟق ظضاعتْ عمٜ رؾكاه ٍِسغٗٛ  اخلهطٙ  ا ٖػّن عمٜ اللاوم

 مجٗمٛ ٔ ػٗاد ٧ذٕاض العِٕض.

 ْ ى  رٔضاأ الٍباحل ٔفطٔع حتضري مصحىق احلناء

بت مٗبّا خ٦لْ ب  ذ  ٔآخط   يف وكاُ فمٗن اخلهطٖٛالغهٛ ري  فف
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قابتّا بالتلفَ ري  هطو لفكن ا٧ٔضاأ وٍّا ري  غطبن لمتدمل  فازًٖا ٫

وَ الؿٕاٟ  اللال ٛ بّا ابن طرٍّا عمٜ ؾكن وػرٕأ  ٖكُٕ لٌْٕ 

 ٘ وؿٕبًا باءىطٚ  ٔلْ ضاٟرٛ خاقٛ ٌفاشٚ .ٟاٍ ػت

  مكىناتها الفعالة

حتتٕٙ رٔضاأ ٌباحل اءٍاٞ ٔفطٔعّا اخلهطٖٛ الكغريٚ عمٜ قبغٛ اءٍاٞ 

 4  1ِٗسضٔ ػ٘ -lawsone C10 H 6O3 ِٕٔ 2 ػىٜ ٥ٔغُٕ 

-2 ٌُٕٕٗ  رٍاٟ٘ ٌفعا-

hydroxy 1,4-

naphthoquinone ٖٔكُٕ يف 

قٕض ْ الٍ ٗٛ عمٜ ؾكن بمٕضاحل 

بط  الٗٛ المُٕ  صٔو بالتػد  عمٜ 

 195ٔ  190زضجٛ ذطاضٚ  رتأح ب  

و٠ٕٖٛ  ٔ ٕجس رٖهًا يف ا٧ٔضاأ 

  ػىٜ  ٔ اٌٍٗاحل resinsضا ٍحاحل 

ذٍا اٌ  ٔزُِٕ ٔاللسٖس وَ 

املط باحل وعن  ٕواضَٖ 

coumarins  

ٔحتتٕٙ رظِاض اءٍاٞ عمٜ ظٖأ  Manniteٔواٌٗأ    Luteolinٔلٕٗ ٕٗل 

وَ ٌٕ  رلفا ٔبٗتا  ٥ٔذظ   Inoneعبطٙ ٖٕجس فْٗ ضٟٗػًا وط   رٌُٕٔ 

لمىاٞ رُ قبغٛ ٥ٔغُٕ  ٕجس يف رٔضاأ مجٗ  رٌٕا  ا ٍؼ الٍبا ٘ ال

Lawsonia sp.. ىا ميكَ حتهريِا قٍاعًٗا يف امللىن   

 يف الطب اإلشالمٌ
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غتلىاه وػرٕأ رٔضاأ اءٍاٞ ٔذسٓ  رٔ و  صريِا ٔ صلك اؾا  اسميًا 

رظِاض الٍباحل يف ع٦د بلض روطاض ا٫ٌػاُ  ٔش ط وؿاِري ا٧طباٞ 

ابَ غٍٗا - اللسٖس وَ فٕاٟسِا الل٦جٗٛ  ف اه قاذ  ال إٌُ املػمى 

عٍْ :"فْٗ حتمٗن ٔابض ٔ فٗف ب٦ رشٝ  حممن وفؿـ  وفتح ٧فٕآ 

اللطٔأ  ٔلسٍِْ إٚ ومٍٗٛ جسًا  ٔطبٗدْ ٌاف  وَ ا٧ٔضاً اءاضٚ البمغىٗٛ 

اخلفٗفٛ " ٔش ط زأز ا٧ٌبا ٘ يف  ٍابْ الؿّري"  ص طٚ رٔل٘ ا٧لباو 

ٔوٍّا إلْ "لٗؼ  غتلىا٥ ّا الببٗٛااو  لملح  اللحاو " الكعري وَ ا 

يف اخلهاباحل ر عط غطٖاًٌا وٍْ إشا خهبأ بْ الٗس  ٔ ؿتس قطٚ البٕه 

بلس عؿط زضد فبصلك ٖبطز اءطاضٚ ٖٔفتح الػسز  ٔطبٗدْ رٔ غرٗ ْ 

عظٗي الٍف  يف ام  البعٕض ٔرقٍا  ال ٦   ٔوا٣ٓ ٖفتح الػسز ٖٔصِ  

اُ ٔالبراه  ٖٔفتأ اءكٜ ٖٔسض ٖٔػ ط  ٔضو وع اه وَ ظِطٓ الريا

بع٦ث رٔاأ وَ املاٞ ٔاللػن ٖ ب  الٍع٥حل ٔرقٍا  الكسا   ٔجيفف 

الططٕباحل الكعريٚ  ٔ صا إشا نىسحل بْ ا بّٛ و  اخلن  ِٕٔ و  الػىَ 

ٔزَِ الٕضز حيمن رٔجا  ا ٍ  ٔاملفاقن  غٕاٞ يف شلك العِط ٔصريِا 

نىازًا ٖٔمري ا طاح ٔحيمن ا٧ٔضاً  ٖٔصِ  اطٔح الطرؽ  ٔحين الفٗمْ 

ٖٔكمح الؿلط " ٔش ط ابَ ال ٗي ا ٕظٖٛ بإغّاو يف  تابْ "الب  الٍبٕٙ 

"الفٕاٟس الل٦جٗٛ لمرٍاٞ ٌ ٦ً عَ ا٧طباٞ املؿّٕضَٖ يف ظواٌْ" إٚ ؾحط 

اءٍاٞ ٔرصكاٌّا وط بٛ وَ إٚ اابهٛ ا تػبتّا وَ جِٕط فّٗا رضض 

وَ وٍافلْ رٌْ حممن وَ ذطأ الٍاض ٔفْٗ إٚ وٕاف ٛ لملك  إشا باضز  ٔ

نىس بْ  ٍٖٔف  إشا وه  وَ اطٔح الفي ٔالػ٦أ اللاضض فْٗ  ٖٔرب٢ 

ال ٦  اءازث يف رفٕآ الكبٗاُ  ٔالهىاز بْ ٍٖف  وَ ا٧ٔضاً اءاضٚ 

املمتّبٛ  ٖٔفلن يف اخلطاجاحل فلن زً ا٧خَٕٖ )ِٕٔ وَ ا٧عؿاو ( ٔررط 

ٕضٓ و  الؿى  املكفٜ ٔزَِ الٕضز ٍٖف  وَ رٔجا  ا ٍ   ٔاءٍاٞ خمط ٌ

إشا لعوأ بْ ا٧فافط ولحًٌٕا ذػٍّا ٌٔفلّا  ٔنىس بْ ب اٖا ا٧ٔضاً اءاضٚ 
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اليت  طؾح واٞ رقفط ٌكفّا  ٍٖٔف  وَ ا طو املت طح املعوَ وٍفلٛ بمٗغٛ 

ناحل  ِٕٔ ٍٖبأ الؿلط ٖٔ ْٕٖ ٔحيػٍْ  ٖٔ ٕٙ الطرؽ ٍٖٔف  وَ الٍفا

 ٔالبعٕض اللاضنٛ يف الػاا  ٔالطجم  ٔغاٟط البسُ ".

  واألطرافختضًب الشعر  

يف قررب  رفررافط ٔرطررطا  رقرراب   اغررتدسوأ اءٍرراٞ يف اللكررٕض ا٫غرر٦وٗٛٔ

الٍػاٞ ٔرجعاٞ وَ راساوَّ  ٔاغتدسوّا الطجاه يف قب  ءاِي. ٖٕٔضز ابرَ  

: يف إلررْ ؿررلط اللررُٕ ا ررعاض يف  تابررْ ظاز املػررافط قررفٛ خهرراو ٖػررٕز     

"٤ٖخص ذٍاٞ وبرُٕ فٗهطو مباٞ ذتٜ ٖكري ضاٗ ا ري  مخرص بلرس شلرك خر٦     

جٗسا وَ عٍ  رغٕز  إُ روكٍرك  ٖٔهرطو وٍرْ يف اءٍراٞ ٖٔػرري ورَ املراٞ        

ٌبٗررررق ٖٔكررررلسٓ  إٔاءٍرررراٞ يف 

٤ٖٔخص وا ابرط وٍرْ لٗدهر     

بررْ الؿررلط ا٧بررٗض ر٦رررٛ رٖرراً  

  وتٕالٗررٛ  فإٌررْ ٖػررٕز الؿررلط

الؿرررررلط  ٔإُ رضزحل رُ حتىرررررط

فدرررص زضزٙ املببرررٕر فٗررررطأ  

ٔخيمرررط الؿررر٘ٞ ورررَ ضا ٗرررٍخ     

ٔزِررررَ ا٫شخررررط ٖٔبمررررٜ برررررْ    

 الؿلط". 

بلض الٍاؽ واظاه ٖػتلىن ٔ

وػرٕأ جمّي وَ الٍػاٞ 

رٔضاأ اءٍاٞ ا افٛ بلس 

إنافٛ املاٞ إلّٗا عمٜ ؾكن 

عحٍٗٛ يف عهٗ  ؾلط 
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ٚ يف ؾبْ ا عٖط خاقًٛٔ ٍّي ٖٔفهن الكعري ولمطجاه الطرؽ ٔالمرٗٛ 

جأضِىا اغتدساوّا بس٦ًٖ عَ ا٧قبا  انهطٚ وَ  اللطبٗٛ ٔ الػٕزاُ ٔوا

املٕاز الكٗىأٖٛ  ٔيف عهٗ  جمس الٗسَٖ ٔالطجم  ل٨طفاه ٔالٍػاٞ 

خ٦ه ا٧فطاح ٔاملٍاغباحل الػلٗسٚ  ٖٕٔقٜ عٍس اغتدساً وػرٕأ اءٍاٞ 

مرري بإنافٛ ال مٗن وَ اخلن رٔ قض المٗىُٕ  لن الٕغط ذاوه٘ الت

ِٔصا ٖػاعس عمٜ إفّاض لٌّٕا بؿكن رفهن ٖٔكبح لٌّٕا بلس عهٗ  

ؾلط الطرؽ ا٧بٗض رقطًا  بٍٗىا  كػ  الؿلط ا٧غٕز لًٌٕا رقط زا َ 

 . 

 

 مصتحضرات التجنًل 

وػرٕأ يف  ط ٗبّا   ػتلىن ٍٕعأ رؾكاه املػترهطاحل التحىٗمٗٛ اليت 

تحىٗن وط   اءٍاٞ ٔاغتدسوأ بلض ؾط احل وػترهطاحل الرٔضاأ 

انهط طبٗلًٗا وَ اءٍاٞ رٔ قٍاعًٗا وَ رٍاٟ٘  ٥Lawsoniaٔغُٕ 

ِٗسضٔ ػ٘ رغٗتُٕ يف عىن وػترهطاحل  ىٗمٗٛ ٔااٗٛ وَ رؾلٛ الؿىؼ  

sun screening preparations   لكَ اللمىاٞ مل ٖكتؿفٕا رٙ زلٗن 

غتدساً املط   عمى٘ عَ ٔجٕز رٙ خٕام ٔااٗٛ نس رؾلٛ الؿىؼ ٥

غتد٦م ظٖأ عبطٙ لٕذسٓ  ٖٔ بف البلض رظِاض ٌباحل اءٍاٞ ٥ ٥ٔغُٕ

 . مصتحضرات بعض العطىروٍّا لْ ضاٟرٛ مجٗمٛ ٖسخن يف  ط ٗ  

ٖٔ     ٛ لتدهررر  ا٧ٖرررسٙ   ػرررتلىن وػررررٕأ رٔضاأ اءٍررراٞ عمرررٜ ؾررركن عحٍٗررر

 عمررٜ ؾرركن فررتبرَ رٔضاأ ٔرصكرراُ ِررصا الٍبرراحل     بّررا  ٔا٧فررافط ٔالؿررلط 

ُٕ الرررصٙ ٖػرررتدسً يف قرررباصٛ ا رررعٞ وػررررٕأ ٔعمرررط باملررراٞ ٫ٌتررراد امللحررر

 عسٚ رغابٗ .املىٗع ٖٔسًٔ لُٕ اءٍاٞ  طصٕو وَ ا ػيامل
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 ؟أضرارها الصحًة احملتنلة لألطفال 

روطاض ا٧طفاه يف  تدكك زضؽ فطٖق وَ ا٧طباٞ ا٧وطٖكٗ  امل

 1.4-ِٗسضٔ ػ٘ -2التمررياحل انتىمٛ الفلالٛ ملط   ٥ٔغُٕ )

ءٍاٞ عٍس ٔنلّا عمٜ ا مس  فمفّطحل ٌتاٟخ ٌفعا ٌُٕٕٗ( املٕجٕز يف ا

يف  اضبّي   Paediatricsزضاغا ّي اليت ٌؿطِٔا مبحمٛ ا٧طفاه الطن   

 طف   ط ٗعاملدربٖٛ عمٜ عٍٗاحل وَ السً البؿطٙ رُ وط   ٥ٔغُٕ ٖ

ٖٔكُٕ بسضجٛ يف السً   methaemoglobinوط   وٗعااميٕجمٕب  

ذالٛ ٌ ل رٌعٖي جمٕ ٕظ  رعمٜ يف زً ا٧ؾدام الصَٖ ٖلإٌُ وَ

  glucose 6-phosphate dehydrogenaseفٕغفاحل زّٖٗسضٔجٍٗٗع 6

ِٕٔ انبطاو رٖه٘ خم ٘    Favism امللطٔ  حبالٛ التػىي بالفٕه 

ٍٖٔتؿط ٔجٕزِا يف وٍب ٛ ؾطأ البرط ا٧بٗض املتٕغط ٔصريِا  ٔ ظّط 

تحا ْ رٔ رعطاض ِصا املطض عمٜ ؾكن ف ط السً ٌتٗحٛ  ٍأهلي الفٕه ٔوٍ

اغتٍؿاأ صباض طم  ٌبا احل الفٕه وَ وعاضعْ ٔاارتذٕا رُ اءٍاٞ اس  كُٕ 

   bilirubinالػب  صري امللطٔ  ءسٔث اض فا  يف ٌػبٛ وط   بمرئب 

 الصَٖ ٖلإٌُ وَ ذالٛ التػىي بالفٕه يف زً ا٧طفاه قغاض الػَ خاقًٛ

Favism فٕغفاحل -6رٔ وا ٖػىٜ ذالٛ ٌ ل رٌعٖي جمٕ ٕظ

سضٔجٍٗٗع لصا حيظط اغتلىاه اءٍاٞ ل٨طفاه الصَٖ ٖلإٌُ وَ ذالٛ زّٖ

 .التػىي بالفٕه ٔف ط السً الترمم٘ 

 يف الطب الشعيب 

واظاه بلض غكاُ ا عٖطٚ اللطبٗٛ ٔالػٕزاُ ٔاهلٍس ٔصريِا ٖتٍاامُٕ عَ 

ش ط ْ  ت  الرتاث ا٫غ٦و٘ اغتدساواحل وػرٕأ اءٍاٞ  ا٧جساز ٔوا

 : عت ازًا بفاٟس ّا وعنااض يف ع٦د بلض ا٧وط
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  لٕااٖٛ وَ  ػاابْ.لت ٕٖتْ ٔاعهٗ  ؾلط الطرؽ 

 . هىاز لتدفٗف رٔضاً ال سو  رٔ الكسواحل اليت رقابتّا  

     ًاغتلىمأ عحٍٗٛ اءٍاٞ يف ع٦د ا٧ورطاض ا مسٖرٛ ٔالفبطٖرٛ  خكٕقرا 

  ا٥لتّابرراحل برر  رقرراب  ال ررسً ٔالٍا ررٛ عررَ  ررٕ رٌررٕا  وررَ الفبطٖرراحل       

الؿرررلبٗٛ خمٗبرررا ورررَ وػررررٕأ اءٍررراٞ  الل٦جٗرررٛ الٕقرررفٛ ٓ  ؿرررىن ِرررصٔ

 .ٔوػرٕأ ظض الٕضز ٔوػرٕأ ٔضأ ا٩ؽ

   ٔالكسا  زَِ عحٍٗٛ اءٍاٞ عمٜ ضرؽ املطٖض عٍس ؾكٕآ وَ الكسا

 .ا٧مل لتػك  الٍكف٘ 

 َملطاِي يف ع٦د  ؿ  احل ا مس يف ا  ػتلىن عحٍٗٛ اءٍاٞ عٕنًا ع

 رقاب  ال سو  ٔصري شلك .

 . يف ع٦د الكسا  ٔالؿ ٗ ٛ جملتىلاحل البؿطٖٛ اءٍاٞا بلض ٔ ػتلىن

  وٍ ٕ  ا٧ٔضاأ مبا فْٗ وَ وٕاز اابهرٛ لمغطصرطٚ يف   البلض  ىا ٖػتلىن

   .ذا٥حل التّاو المٕظ    ٔوٍ ٕ  ا٧ظِاض ٖػتلىن يف ذا٥حل الكسا 

  مراجع البحث

 ُ .  زاض قازض  برئحل  لبٍا11 م 1ابَ غٍٗا ال إٌُ يف الب  د  -1

   زاض إذٗاٞ الرتاث اللطب٘   برئحل   لبٍاُ . 69ابَ اٗي ا ٕظٖٛ الب  الٍبٕٙ   م  -2
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 يف مصتحضرات التجميل: لصربا
 
ٙ ولىط زاٟي اخلهطٚ عطفْ اسواٞ املكطٖ  ٔا٫صطٖق ٔالطٔواُ ريحل عكاٌب

 ٔش ط عامل الببٗلٛ 

ٔالفٗمػٕ  الٌٕٗاٌ٘ الؿّري 

اٞ ضٔوا طبرؾّط رزٖػ ٕضٖسؽ ٔ

جالٍٕٗؽ فٕاٟسٓ يف  يف ظواٌْ

ع٦د اللسٖس وَ ا٧وطاض 

 ٔاٗن رُ ا٫غكٍسض امل سٌٔ٘ 

َ إىل وكط جمبْ وَ الٗى

ٖ ٗي   ٔ ت  إلْٗ امللمي رُ ٥

وَ صري  عمٜ ِصا الٍباحل خازوًا

ٖلطفُٕ  الٌٕٗاٌٗ  ٧ُ الٍاؽ ٥

اسضٓ  ٔعطفْ ا٧طباٞ اللطو 

الربٖٛ يف رضانّٗي ٔشاعأ ؾّطٚ وطاضٚ وصاأ عكري  با ا ٌْتؿاض ٌا٧ٔاٟن ٥

 رٔضااْ ٔنطو بّا املعن  ٔش طٓ بلض الؿلطاٞ اللطو يف اكاٟسِي   ٕه

 الفطظزأ وّسزًا خكىْ :

 ٖا ابَ اخلمٗٛ إُ ذطب٘ ُوطٌٚ                         فّٗا َوصاُأ ذٍظٍن ُٔقُبٍٕض 
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 ٔااه رذس الؿلطاٞ :  الكرب : ٔاذس ْ َقِبطٚ ٔمجلْ ٌقبٌٕض.

ُْ              لَ  بمَ  اجملَس ذتٜ  ملَق الَكربا . ٥  حتػ  اجملس متطًا رٌَأ َر م

 طعآ  قل ٥ٔا٧ يفيف اءساٟق ِٔصا الٍباحل رٌٕا  ٖٔكمح ظضاعٛ بلض 

اءٕٗاٌاحل ٔ ػتدسً عكاضٚ رٌٕا  رخطٝ وٍْ يف قٍاعٛ بلض وػترهطاحل 

 عت از بفاٟس ّا لمحمس .ل٦التحىٗن 

يف لػاُ اللطو الَكرب : :    ناؤهـــأش

 عكاضُٚ ؾحٌط ُوٌط  ااه ا ِٕطٙ الكرِب:

 ِصاالسٔاٞ املُط  ٔالُكَباُض بهي الكاز:

رؾس  قن ؾحطٚ ؾسٖسٚ اءىٕنٛ

قٕنٛ وَ املكن لْ ذحي رقط عطٖض 

ُٖحم  وَ اهلٍس  ٔاٗن ِٕ التىط اهلٍسٙ 

بْ  ٔقباضٚ الؿتاٞ  ٝاءاوض الصٙ ٖتسأ

 ًٛ بتؿسٖس الطاٞ: ؾسٚ الربز ٔالتدفٗف لغ

ُْ يف َقباضِٚ  عَ المرٗاٌ٘  ٖٔ اه : ر ٗت

ِٞ: رٙ يف ؾسٚ الربز  ٖٔ ٕه ال اوٕؽ الَكرُب  : عكاضٚ ؾحط وٍط ٔجبن الؿتا

ٌ٘  ُٔذىُن  بَ وبُملمٜ  لع )وسٍٖٛ بالٗىَ(ٔل ٗط عاوط بَ قربٓ: قراب

مج  وَ البلاً  مج   بالهي ٔبهىت  : وا وا ذاوهٌٛ  ٔالُكربُُٚ:ؾحطٚ 

 ٗن ٔٔظُ  مج  ِقباٌض  ٔالَكرُب بالهي ٔبهىت : ا٧ضض شاحل  ب٦

 .اءكباٞ  ٔالكباضُٚ : اءحاضٚ 

مسْ أ  Aloe ,Aloesالكرب رٖهًا با٧لٕٚ ٔبا٫دممٗعٖٛ ٖٔلط  ٌباحل

ٍِٔاك رٌٕا  عسٖسٚ رخطٝ لْ  .Aloe vera L.(A.vulgaris Lاللمى٘:

           A.barbadenis          ,A.capenis ,      A .perryi وعن :
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A. ferox  : ٔرٌٕا  رخطٝ ؾبّٗٛ وعنA.castellorum ٔA.vacillans  

 . Liliaceae  ٗمٛ العٌب ٗٛٔ تب  مجٗلّا الفك

الكبري رٔ الت  الؿٕ ٘ رٔ   الكباض رٔ ٔخيتمف ٌباحل الكرب عَ الكباضٚ 

الصٙ مل ٖلطفْ اللطو ال سواٞ ٔرقمْ وَ ال اضٚ ا٧وطٖكٗٛ )اللامل ا سٖس 

  Catusٌتؿطحل ظضاعتْ يف ب ٗٛ رجعاٞ اللامل ٖٔػىٜ با٫دممٗعٖٛ ا(ري 

 ٔ ٤ ن مثاضٓ املم٠ٗٛ بالبصٔض .

ٖلط   املٕطَ ا٧قم٘ لٍباحل الكرب ِٕ وا مناطق انتشار نباتاته

باللامل ال سٖي ٖٔؿىن املٍب ٛ اللطبٗٛ ٔؾطأ ٔجٍٕو ااضٚ رفطٖ ٗا  ٔ ترىن 

 با ا ْا٧ٌٕا  الربٖٛ وٍْ الظطٔ  الكرطأٖٛ ٔخاقٛ اللبـ  ٔاٌتؿطحل ٌ

ٗسًا خ٦ه ال طُ الػازؽ عؿط امل٦ٗزٙ وَ وٍب ٛ البرط ا٧بٗض املتٕغط بل

عٍْ ذتٜ ٔقمأ صطو جباه ا٫ٌسٖع بموطٖكا ا ٍٕبٗٛ ٔ عض  بلض رٌٕاعْ 

عمٜ ٌباأ ٔاغ  يف جعض اهلٍس الغطبٗٛ ٔالػاذن الؿىال٘ ٧وطٖكا ا ٍٕبٗٛ 

غتدطاد ٔيف زٔه رفطٖ ٗٛ وعن  ٍعاٌٗا ٔ ٍٗٗا ٔجٍٕو رفطٖ ٗا ٔصريِا ٥

ق ٔاملٍتعِاحل الل اض وَ الٍباحل   ىا  ٍتؿط ظضاعٛ ٌباحل الكرب يف اءساٟ

 ٛ.ٍ مذس ٌبا احل العٖ

 وصفه النباتٌ

رجاز اسواٞ اللطو ٔصريِي يف ٔقف ٌباحل الكرب  ٖٔ ٕه لػاُ اللطو يف 

 ٍباحل الػٕغَ ا٧خهط  السٍٖاغٕضٙ: ٌباحل الكرب ٛذٍٗف شلك: ااه ربٕ

صري رُ ٔضأ الكرب رطٕه ٔرعطض ٔرردَ  عريًا  عكاضٚ ؾحطٚ ٔضاّا 

يف خهط ّا صربُٚ ٔ ىسٚ و ؿلطٚ  ُ طُو الػكا   طٕاه ص٦ف 

ُْ الطٖح  ٔااه الفٗمػٕ   املٍظط  خيطد وَ ٔغبّا غاأ عمْٗ ٌٌَٕض رقفط َ ِى

ٔعامل الببٗلٛ الٌٕٗاٌ٘ زٖػ ٕضٖسؽ يف ٔقف ؾحطٚ الكرب: "هلا ٔضأ ؾبْٗ 
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يف ؾكمْ ٔضأ ا٫غ ٗن  عمْٗ ضطٕبٛ ٖمكق بالٗس إىل اللطض وإِ صمٗظ 

يف ذطيف  ن ٔضاٛ ؾبْٗ بالؿٕك ٌا ١ اكري غتساضٚ واٟن إىل خمف ٔإىل ا٥

وتفطأ ٔلْ غاأ ؾبْٗ بػاأ رقاضٖ َ" ٔالكرب ٌبأ لٗؼ لْ غاأ ٔضزٙ 

ض فاعْ إىل ٌكف ورت ٔلْ جصٔض صري عىٗ ٛ  ٔرٔضااْ االؿكن اس ٖكن 

ءىٗٛ عكريٖٛ وػبرٛ جمسٖٛ املمىؼ  بريٚ اءحي هلا ذٕا  ؾٕ ٗٛ 

  غي 10-5ّاعٍس إاعسِاغي ٔعطن 50-25ٖرتأح طٕهلا ب   )وػٍٍٛ(

ٛ يف  ط ٗ  خطٔجّا عمٜ غاأ الٍباحل  ٔهلا إاعس حتٗط بالػاأ بٔوتٍأ

 ٖٔعِط الٍباحل خ٦ه الطبٗ  ٔالكٗف ٔرظِاضٓ وتسلٗٛ لٌّٕا رقفطرٔ رقط 

عمٜ ذػ  الٍٕ  الٍبا ٘ لمكرب  ِٔ٘ عمٜ ؾكن ٌٕضٚ عٍ ٕزٖٛ   ٕجس يف 

ي ٖٕجس زاخمّا عسز  بري اىٛ الٍباحل  ٔمثاضٓ عمبٗٛ الؿكن قغريٚ اءح

 وَ البصٔض  ٖٔتكارط الٍباحل باخلمفاحل اليت  ظّط عمٜ جاٌ  الٍباحل رٔ بالبصٔض .

 األجساء املصتعنلة من النبات 

جيى  ع اض الكرب بلس اب   رٔضاأ الٍباحل يف إاعسِا  ري  ؿطط عطنًٗا 

ح لتػٗن عكاض ّا المعجٛ  ٖٔتدمل وَ واّٟا بالتبدري عمٜ ٌاض ِازٟٛ لتكب

اللكاضٚ إوا عمٜ ؾكن ٌكف غاٟمٛ )زبؼ( لٌّٕا رقفط بين رٔ اب  جافٛ 

رٔ  ىػرٕأ  متاوًا لٌّٕا بين ميٗن إىل الػٕاز خيتمف ذحىّا ٔؾكمّا

 ٔعكري الٍباحل لْ ضاٟرٛ خفٗفٛ ٔوصاأ ؾسٖس املطاضٚ .

  مكىناته الفعالة

عمٜ جمٗكٕغٗساحل  الكرب حيتٕٙ

ولظىّا يف ؾكن  إٌعطا ٌٍٕٗٗٛ

  Resinesّاذط ٔضا ٍخوترسٔبله

 ا مٗكٕغٗساحلخ وعٖ ٖٔلط  

 ٔدمح   Aloinالبمٕضٖٛبملَٕٖ
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يف حتهريٓ بكٕض ْ الٍ ٗٛ بمزٌربٓ  1851عاً ٧ٔه وطٚ  Smithمسٗث اللامل

 Barbados Aloes عض بطبازٔؽرررررط جررررٕ  وَ قبررٌ باملىمكٛ املترسٚ وَ

املٕجٕز  Barbaloin الَٕٖرررررراضبررٔب ْررررررطٟٗػررر ٔاملط   ا مٗكٕغٗسٙ ال

يف مجٗ  ا٧ٌٕا  الٍبا ٗٛ لمكرب  ٔ ط ف  ٌػبتْ يف الٍباحل و    سً عىط 

الٕضاٛ  ٔميكَ إغتد٦قْ عمٜ ؾكن بمٕضاحل ٌ ٗٛ لٌّٕا رقفط  ٖٕٔجس 

 وط   رٖعٔباضبالَٕٖ Curacaoيف ٌباحل الكرب وَ ٌٕ   ٕضا ٕ 

Isobarbaloin ٛٗ ٍوؿابْ نٕٟ٘  عمٜ ؾكن بمٕضاحل يف قٕض ْ ال ِٕٔ 

ختباضاحل الكٗىأٖٛ التىٗٗع بٍّٗىا ملط   باضبالَٕٖ  ٔميكَ بٕاغبٛ ا٥

ٔظدمباض  Socotrine aloes ٥ٔحيتٕٙ الكرب وَ الٍٕع  غٕ ٕ طَٖ 

Zangibar aloes .ٍْىا   عمٜ املط   ا٧خري  ٖٕٔجس يف الٍٕ  رراض و 

 ْ لٌّٕا بين بمٕضا Aloe emodinحيتٕٙ الكرب عمٜ وط   رلٕ إميٕزَٖ

خمهط  ِٕٔ ٖتكُٕ ٌتٗحٛ الترمن املاٟ٘ لمىط   باضبالَٕٖ  ٖٕٔجس فْٗ 

بٍػ  قغريٚ  با٫نافٛ إىل وط باحل شاٟبٛ يف املاٞ  ٔظٖأ طٗاض ِٕ 

 Aloin املػ٤ٔه عَ الطاٟرٛ املىٗعٚ لمكرب  ٔحيتٕٙ وط   ا٧ٔل 

٘  ِٕٔ ٥واٟ % وَ باضلَٕٖ 70  ن عَ  املػتدمل وَ الكرب عمٜ ٌػبٛ ٥

غتدساوْ  ىػّن لمببَ بلس  لطفّي اوّٗخ ؾسٖس ل٨ولاٞ  لصا  ٕاف ا٧طباٞ عَ 

 عمٜ وط باحل رخطٝ ران مسٗٛ وٍْ لل٦د ا٫وػاك .

  ةــه التجاريـأنىاع

ٍِاك عسٚ رٌٕا  وَ 

ع اض الكرب  ػىٜ 

صالبًا ذػ  وٍاطق 

إٌتاجّا  ِٔ٘ عتمف 

يف بلض وٕاقفا ّا 
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ٔيف حمتٕاِا وَ املٕاز  لفرل اجملّطٙ ٧جعاّٟاا ٌتاٟخاملظّطٖٛ ٔ صلك يف 

الفلالٛ  ٖٔصٔو الكرب جعًٟٗا يف املاٞ الػاخَ ٔ مًٗا يف الغٕه)الكرٕه ( 

 الػاخَ ٔوٍّا :

:ٖبا  عمٜ ؾكن عحٍْٗ ٌكف  Socotrine aloesقرب غٕ ٕ طَٖ -1

غاٟمٛ رٔ زبػٗٛ ال ٕاً لٌّٕا بين وكفط ولتي ٔ لبم زاخن عم  قفٗح رٔ 

 غريٚ رٔ  بريٚ اءحي .بطاوٗن ق

عمٜ ؾكن اب   :ٖكُٕ عازًٚ Zangibar aloes قرب ظدمباض -2

غي  ٔلْ ضاٟرٛ  ٗعٚ  5-7بٗهٗٛ الؿكن قمبٛ ال ٕاً وػبرٛ بمبلاز 

 لكٍّا و بٕلٛ ٔوصاأ وط ؾسٖس .

ٖبا  عمٜ ؾكن  تن لٌّٕا بين Cape aloes: قرب جٍٕو رفطٖ ٗا  -3

 عمٜ ؾكن رجعاٞ قغريٚ .حمىط زا َ رٔ رغٕز   طٖبًا ٖتكػط 

ٍٖتخ  ٥ Curacao aloesرٔ  Barbados aloesقرب جعض بطبازٔؽ -4

وعن  ذالًٗا يف جعض بطبازٔؽ ٔإ ا حيهط يف ا عض اهلٕلٍسٖٛ

ٖٔلبم عازٚ Bonaire ,ٔ بٌٕري  Arubaٔ رضٖٕبا    Curacao ٕٗضا ٕ

 زاخن عم   ٔخيتمف لٌْٕ ذػ  جٕز ْ  فّٕ بين حمىط رٔ بين وكفط رٔ

  ٖٔكُٕ لُٕ ا٧ان جٕزٚ وٍْ رغٕز ٔرذٗاًٌا حمطٔأ ٛبين ؾٗك٥ٕ 

  ٖٔتكػط عمٜ ؾكن رجعاٞ قغريٚ مشلٗٛ ولتىٛ المُٕ.

ٔش طحل امل٤لفاحل ال سميٛ رُ اللطو ا٧ٔاٟن عطفٕا رٌٕاعًا عسٖسٚ لمكرب  

ٔالٍٕ  اللطب٘ -ِٔ٘ جعٖطٚ بانٗط اهلٍسٙ  ابلٛ لمٗىَ -وٍّا الػ بطٙ 

 ضغ٘( ٔاهلٍسٙ  ٔ إٌا ٖفهمُٕ الٍٕ  ا٧ٔه وٍّا عمٜ صريٓ .ٔالػىٍحاٌ٘ )الفا

  يف الطب القديه

غتدسً ا٧طباٞ ال سواٞ ع اض الكرب لٕذسٓ رٔ خممٕطًا بغريٓ وَ املٕاز يف ا

ع٦د اللسٖس وَ ا٧وطاض  ٔ ا االْ زٖػ ٕضٖسؽ عَ ٌباحل الكرب :مجٗ  
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تف  بْ إ٥ رٌّا إشا ِصٓ الؿحطٚ ر ٗن الطاٟرٛ وط املصاأ جسًا ٔهلا قى  ٍٖ

زاأ ٔنىس بّا قمرأ ٫لكاأ ا طٔح  ٔااه الببٗ  جالٍٕٗؽ عٍْ يف" 

 سبري ا٧قراٞ" :وَ طب  الكرب جصو الكفطاٞ ٔإخطاجّا  ٔرُ الكرب صري 

املغػٕه ر عط إغّا٥ً  ٔاللػن ٍٖ ل إ ْ السٔاٟٗٛ ٌ كًا  عريًا ٔخيطجْ 

ٖكاز ٖػدَ  ٔرُ يف الكرب  عَ طبٗلتْ السٔاٟٗٛ خطٔجًا  عريًا ذتٜ رٌْ ٥

إٚ إغّاه لٗػأ بال ٕٖٛ بن إ ا و ساض إ ْ رُ ٖبم  إىل رُ ٖػّن وايف 

الببَ  ا ٖم آ ٔمياغْ  ٔالكرب ربم  ا٧زٖٔٛ ملَ ٖلطض عَ ولس ْ عمن وَ 

ٌبا ٘ جٍؼ املطاض  ذتٜ رٌْ ٖرب٢  عريًا وٍّا يف ًٖٕ ٔاذس  ٔااه زأز ا٧

باو ا او  لملح  اللحاو "عٍْ: خيطد يف  تابْ " ص طٚ رٔل٘ ا٧ل

ا٧خ٦ط الع٦رٛ  ٍٖٔ ٘ السوا  و  املكبكٜ  ٔاملفاقن بالفاضٖ ُٕ 

ٔرٔجا  الكسض ٔروطاض امللسٚ  مّا ٔالبراه ٔالكمٜ  ٖٔ   يف اءبٕو 

الٍفػٗٛ  ٖٔ ٕٙ رفلاه ا٧زٖٔٛ  ٖٔفتح الػسز إىل ططٖق الكبس  ٔحيفظ 

ذؿاٞ ٔاءكٛ ٔا طو ٔال طٔح ا٧بساُ وَ البمٜ  ٖٔصِ  ضٖاح ا٧

بَ اٗي ٥ٔال ٕاب٘ ٔا ٍُٕ ٔا صاً  ٔجاٞ يف  تاو" الب  الٍبٕٙ "

ا ٕظٖٛ ال ٕه عَ الكرب:  عري املٍاف  ٥غٗىا اهلٍسٙ وٍْ  ٍٖ ٘ الفهٕه 

الكفطأٖٛ اليت يف السوا  ٔرعكاو البكط  ٔإشا طم٘ عمٜ ا بّٛ بسَِ 

ا٧ٌف ٔالفي  ٖٔػّن الػٕزاٞ الٕضز ٌف  وَ الكسا   ٍٖٔف  وَ اطٔح 

املالٗدٕلٗا  ٔالكرب الفاضغ٘ ٖص ٘ الل ن ٖٔؿس الف٤از ٍٖٔ ٘ الفهٕه 

 الكفطأٖٛ ٔالبمغىٗٛ وَ امللسٚ .

 يف عالج القروح  

 Aloeٌباحل الكرب  وَفطٖق وَ اللمىاٞ فاٟسٚ حتهري ٦ًِ ٌبا ٘  ا تؿف

vera  الفي  فّٕ  ٖف ٕع٦د اطٔح  كٌٕأ يف امللسٚ رٔ ا٧ولاٞ رٔ  يف

ٖؿح  عمٜ إٌتاد وط باحل  ػاعس يف ؾفاّٟا  ىا ٖٕاف ذسٔث   طذاحل 
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ٔا٧ٌػحٛ املببٍٛ لمحّاظ اهلهى٘  ٖٔل س بلض اللمىاٞ بفاٟسٚ  ا مسيف 

وَ ٌباحل الكرب يف ع٦د ال طٔح املتكٌٕٛ ٌتٗحٛ  انهطاغتلىاه اهل٦ً 

بطٔف  ٔرٌسٔغٗس صري الػترئٟٗسٖٛ وعن  ل٦لتّاو ٍأه ا٧زٖٔٛ املهازٚ 

اغتلىالْ يف خ٦ٖا وَ امللسٚ ذػ   خمربًٖأفٕلتاضَٖ ُٔجطو بلض اللمىاٞ 

جطعٛ وَ ِصٓ  عمٜالرت ٗع انتىن ٔجٕزٓ زاخن امللسٚ بلس اءكٕه 

ا٧زٖٔٛ  ٔوٍص ظوَ بلٗس ُعطفأ فاٟسٚ الكرب  ىػكَ ل٪٥ً ٔاغتلىن 

وعن الكؿط  يف ع٦د اءطٔأ ٔيف ع٦د روطاض رخطٝ يف ا مس رٖهًا

 ٖٔػتلىن الكرب خاضجًٗا  ىكُٕ يف اءؿطاحلٔذطٔأ الؿىؼ ٔلس  

يف ضاي اءىٕنٛ  طبٗل٘وٕاز التحىٗن ٔصػٕه ٧ٌْ ٖػب  ذسٔث ا عاُ 

((PHىم  خفٗف ل٨ولاٞ  ٍِٔاك ؾبْ زلٗن  زاخمًٗا  ٔاغتلىن با مس 

ال ٕلُٕ يف وت٦ظوٛ ال ٕلُٕ املتّٗخ ) املٍاعٗٛعمٜ فاٟس ْ يف حتػ  الٕفٗفٛ 

   Morristonوٕضغتُٕ وػتؿفٜاللكيب ( ٔجيطٙ فطٖق وَ ا٧طباٞ يف 

اللمىٗٛ عمٜ  مرريا ْ الل٦جٗٛ ملطنٜ   اضبْ Swanseaوسٍٖٛ غٕاٌػٗا  يف

 اللكيب . ال ٕلُٕ

 مصهل للبطن 

غتلىن اسميًا هلصا الغطض االكرب ِٕ وػّن إٌعطا ٌٍٕٗ٘ ؾسٖس ل٨ولاٞ  

لتٕفط ع ااري ومٍٗٛ لمببَ ران ؾسٚ يف  غتدساوْ قٗس٥ًٌٗااري  ٕاف 

 مرريا ّا عٍْ  فّٕ ٖػب   ّٗخ يف جسضاُ ا٧ولاٞ ٔعطٖـ فّٗا  ٖٔهاز 

 غتدساوْ خاقًٛ يف ذا٥حل اءىن لمىطرٚ ٔعٍس ذسٔث البٕاغري .ا

  مصتحضرات التجنًل

ؾا  اغتدساً بلض ؾط احل 

وػترهطاحل التحىٗن وػتدمل 

يف   Aloe veraرٔضاأ ٌباحل الكرب
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ذتٕاْٟ عمٜ ٥ ٖٔ اه بمٌْ ٖفٗس ا مس   Lotionsىن وطاِي ٔوطٔخاحلع

ٔصريِا  كػ   Mucosaccharidesوط باحل خماطٗٛ عسٖسٚ الػكط

ًٛ ٔططأًٚ  ٖٔهاز  كَٕٖ ال ؿطٚ يف ؾلط الطرؽ ٖٔ ٕٙ  الٕجْ ٔالٗسَٖ ٌلٕو

الؿلط فٗ ن غ ٕطْ  ٖٔفٗس يف ع٦د البّاأ  ٔيف الٕااٖٛ نس ذسٔث 

ٌتؿط بٗ  وعن ِصٓ املػترهطاحل الكٗس٥ٌٗٛ يف الؿىؼ  ٔاءطٔأ بمؾلٛ ا

 زعاٞاحل إىل ز٥ٟن عمىٗٛ زاٗ ٛ لتم ٗسِا.  ا٧غٕاأ  ٔحتتاد وعن ِصٓ ا٥

 فىائده طبًة أخرى

عت ازاحل اسميٛ لٗػأ هلا  فػرياحل عمىٗٛ ذٕه ازعاٞاحل وبٍٗٛ عمٜ اٍِاك 

ض ا٧وطاض وعن لل٦د بل ٖؿطو : زاخمًٗا فٕاٟس الكرب يف ا٧ذٕاه التالٗٛ :

الطبٕ ال كيب ٔاملاٞ ا٧ظضأ بالل  ٔ السضُ ٔالػططاُ ٔوطض البٕه 

 سِاُ بلكاض ْ يف ع٦د  : خاضجًٗا  ت٠او الٍفػ٘ .الػكطٙ ٔذالٛ ا٥

 البٕاغري ٔالتّاو املفاقن ٔروطاض جمسٖٛ .
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  زاض الكت  اللمىٗٛ برئحل 104 م ا او  ملفطزاحل ا٧زٖٔٛ ٔا٧صصٖٛ . اجملمس العاٌ٘  ابَ البٗباض -1
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  بوزيته يف الط :رــرعــالع

 
اللطعط ؾحريٚ زاٟىٛ 

اخلهطٚ ٔوَ عاضٖاحل البصٔض 

 ٔهلا رٔضاأ ربطٖٛ الؿكن 

ٔرخؿابّا شاحل ضاٟرٛ 

لػاُ  تاو  ٖ ٕهعبطٖٛ ٔ

ٖ اُه لْ  اللطو اللطعط:ؾحٌط

الػاَغي  ٖٔ اه هلا الؿٗعٝ 

 ٖٔ اه: ِٕ ؾحٌط ٖلىن بْ 

ال بطاُ ٖٔ اه :ِٕ ؾحط 

عظٗي جبم٘ ٥ٖعاه رخهط 

ربٕ ذٍٗفٛ السٍٖٕضٙ :لملطعط مثط روعاه اللؿاو ااه  ػىْٗ الُفطؽ الػطٔ  ٔ
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الٍبق ٖبسٔ رخهط ري ٖبٗض ري ٖػٕز ذتٜ ٖكُٕ  اُءىي ٔحيمٕ ف٤ٗ ن 

 ٔاذس ْ عطعطٚ  ٔاللطاُض :بّاض الرب ِٕٔ ٌبأ طٗ  الطاٟرٛ  ااه إبَ بطٙ: 

 الربٖٛ يف رضانّٗي ٌبا ا ْ ٌتؿاضِٕ الٍطجؼ الربٙ  ٔعطفْ اللطو ا٧ٔاٟن ٥

بلض ؾلطاّٟي يف اكاٟسِي   ٕه الُهىٛ بَ عبس اهلل ال ؿريٙ    ٔش طٓ

 عٍْ :

 رإه لكاذيب ٔاللُٗؼ حتصٙ                              بٍا ب  املٍُٗفٛ فالهىاِض

ِٛ وَ عطاِض  متت  وَ مشٗي َعطاِض دمٍس                                 فىا بلَس الُلؿب

 ٔضٖا ضٔنٍٛ بلس الِ باِض                           ر٥ ٖا ذبصا ٌفداحُل ٌَحٍس      

ََ ٥ِٔغَطاِض  ؾٌّٕض ٍٖ ِهَ  ٔواَؾلطٌا                                بمٌكاٍ  هل

 ٔاذس ْ عطاضٓ  ٔااه ا٧عؿٜ :

ِٛ  اللطاضِٚ ُٞ اللؿب  بٗهاٞ ُعسٔ ّا ٔقف                                   ضا

ِٚ ببٗاِض الؿىِؼ ولٍآ رُ املطرٚ ٌاقلٛ  البٗاض الطاٗ ٛ البؿطٚ  بُٗض بالغسا

ختبم و  روْ اقفطاضِا  ٔاٗن رُ عٗػٜ عمْٗ الػ٦ً أ كفط باللؿ٘ ب

الػٗسٚ وطٖي اللصضاٞ ب  رؾحاض اللطعط عٍس ِطٔبّىا إىل وكط  ٔعطعط 

 وسٍٖٛ يف مشاه املىمكٛ اللطبٗٛ الػلٕزٖٛ     عمٜ ذسٔزِا و  اللطاأ .

   أمساء النبات

ا٧ٔه : اللطعط  ِىا Juniperٍِاك ٌٕعاُ ضٟٗػاُ لملطعط

مسْ أٖػىٜ رٖهًا الػطٔ ا بم٘ رٔ عطعاض ٔ Common Juniperاللازٙ

 .  Juniperus communisاللمى٘ :

  Juniperus sabinaمسْ اللمى٘أ  Savinالعاٌ٘ : اللطعط الكبري

لفكٗمٛ ٔ ٦ ِاشاُ الٍٕعاُ وَ اCacumina  sabinae:ٖٔلط  رٖهًا 

 . Cupressaceaeالػطٖٔٛ
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 باتاتهنتشار نامناطق 

يف رذطاف وٍب ٛ الف طٚ ا بمٗٛ الربٖٛ لملطعط اللازٙ  با احلالٍ  ٕجس

يف ا٧جطاد باملسٍٖٛ املٍٕضٚ اليت ٖلتسه فّٗا الب ؼ ٔ ىا ٍٖتؿط ٔجٕزِا 

ٔالػٕٖس ٔيف بلض السٔه اللطبٗٛ  اا بمٗٛ يف إٖبالٗا ٍِٔغاضٖا ٔبٕلٍس

لؿاً ٔاملىمكٛ اللطبٗٛ الػلٕزٖٛ ٔيف مشاه رفطٖ ٗا ٔرغٗا ٔصريِا    ب٦ز ا

بٍٗىا  ٍىٕ ؾحرياحل  اللطعط الكبري بؿكن بطٙ فتكػ٘ جباه جٍٕو 

ٖبالٗا ٔفطٌػا ارٔضبا ٔخاقٛ الٍىػا ٔجباه ا٧ل  يف غٕٖػطا ٔيف 

 غباٌٗا  ٖٔعض  رٖهًا يف إدممرتا .رٔ

 ٔقفْ الٍبا ٘

اللطعط اللازٙ ِٕ ؾحريٚ رٔ 

ؾحطٚ قغريٚ   ٕجس رٔضااّا 

عمٜ ؾكن زاٟطٙ ر٦ر٘ 

ذٕه فطٔعّا  ِٔ٘ ربطٖٛ 

الؿكن ٔ تحى  رظِاضِا 

امل٤ٌعٛ عمٜ ؾكن خمطٔط 

 طٔٙ  ٔرظِاضِا لٌّٕا بين 

وعضأ   ٔمثاضِا ءىٗٛ  ؿبْ 

حتتاد عاو  لتىاً ٌهحّا  فٗكبح لٌّٕا Berries (Galbulus )التٕحل 

  Turbenthinate طبٍتٍٗٗٛ وااطوعٙ زا َ ٔهلا ضاٟرٛ لبٗفٛ ٔءس 

وا ٔ صبن  ٖٔرتأح ذحىّا ب    ٔعٍس جفا  العىاض  كبح رز َ لًٌٕا ءس

 ومي  ٔعٍس عىن ابا  عطن٘ يف العىطٚ  ٖظّط ا عٞ اخلاضج٘  3ٔ10

Epicarp   هلا  ٔالم  لٌْٕ بين وكفط ٔفْٗ ر٦ث بصٔض  ٔ ٕجس البصٔض

 وتحأضٚ يف وط ع العىطٚ ِٔ٘ قمبٛ ٔخؿبٗٛ .
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ض فاعّا ب  أ كُٕ ؾحريٚ اللطعط الكبري زاٟىٛ اخلهطٚ رٖهًا ٖٔكن 

ورت  ٔرظِاضِا قفطاٞ المُٕ عطد وَ إاعس ا٧ٔضاأ  ٔمثاضِا  2ٔ6

ٛٗ ٕ Berries  ًخهطاٞ المُٕ يف طٕض الٍىٕ ري  كبح ظضااٞ صاو ٛ بلس متا

  هحّا ٔهلا ضاٟرٛ  طبٍٗتٗٛ خاقٛ .

 ا٧جعاٞ املػتلىمٛ وَ الٍباحل 

غتد٦م ظٖأ اللطعط وٍّا ى  مثاض اللطعط اللازٙ الٍانحٛ ري  فف ٥ 

  ىا حتتٕٙ رٔضاأ ِصا الٍباحل عمٜ ظٖأ  بٍٗىا  ػتدسً الفطٔ  اخلهطٖٛ 

 Savinلملطعط الكبري ٔاىي ٌبا ا ْ  young shootsالكغريٚ الفتٗٛ

tops  ٔ غتد٦م االيت  ى  خ٦ه فكن الطبٗ  يف حتهري وطِي اللطعط

 للبطٙ وٍّا.  ظٖتْ ا

 وكٌٕا ْ الفلالٛ 

حتتٕٙ مثاض اللطعط اللازٙ ضٟٗػًا عمٜ 

بٍػبٛ   Juniper oilظٖأ عبطٙ

% ٔ ط ف  فّٗا  1.5ٔ  0.5 رتأح ب  

يف  ٌػبٛ العٖأ  ىا إ ٍّا جٍٕبًا

املٍاطق اليت ٍٖىٕ فّٗا بمٔضبا ٔحتتٕٙ 

%  33رٖهًا عمٜ غكط حمٕه بٍػبٛ 

أ   ٖٕٔجس يف ظٖ Resinesٔضا ٍخ

وط بًا وٍّا  60اللطعط ر عط وَ 

 Terpines & Pinene طبٍٗاحل

  ampheneٔ اوف 

 Sesquiterpeneٔ ازٌ 

cadinene   ٔص٥ٕحل) ر٥ٕحل ( ٔإغرتاحل  ٔحتتٕٙ مثاض اللطعط يف
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 ٌٔػبٛ رعمٜ وَ   Cineoleغٍٕٗٗه 4.1% وَ وط    6.5ضٔواٌٗا عمٜ 

 عط وَ املٕجٕز % (  ِٔ٘ ر 72.1) Monoterpeneوط   رذازٙ  طب  

يف العىاض صري الٍانحٛ  ٔحيتٕٙ العٖأ املػتدمل وَ رٔضاأ اللطعط اللازٙ 

عمٜ وط باحل وؿابّٛ. بٍٗىا حتتٕٙ الفطٔ  الفتٗٛ ٔاىي ٌباحل اللطعط 

% ٔ اٌ  ٔضا ٍخ  ٔحيتٕٙ  4-2الكبري عمٜ ظٖأ عبطٙ بٍػبٛ  رتأح ب   

 Aceticقض اخلنٔإغرت   Sabinolالعٖأ ضٟٗػًا عمٜ صٕه الػابٍٕٗه

ester  ٍٖٔفْٗ رٖهًا  ازCadinene  ٍٖٔباPinene . ٝطبٍٗاحل رخط ٔ 

 يف الب  ال سٖي 

غتلىمٕٓ يف ع٦د بلض روطانّي  اعط  ا٫صطٖق ٔالطٔواُ ٌباحل اللطعط ٔ

ااه عٍْ عامل الببٗلٛ ٔالفٗمػٕ  الٌٕٗاٌ٘ زٖػ ٕضٖسؽ: وٍْ  بري ٔقغري 

ٖٕجس عظىْ  بٕه  ٔهلىا مثط وٍْ وأ ٦ِىا ٖػدٍاُ ٖٔمبفاُ ٖٔسضاُ ال

 صري رٌْ  مْ وػتسٖط  ٖٕٞجس عمٜ عظي الباا٦ وعن عظي البٍسأ ٔوٍْ وا

غداًٌا اطٗ  الطاٟرٛ ذمٕ فْٗ ؾ٘ٞ وَ وطاضٚ ٖ اه لْ رضفٕلؼ  ِٕٔ ٖػدَ 

ٖػريًا اابض  ِٕٔ جٗس لمىلسٚ ٔإشا ؾطو  اُ قاءًا ٧ٔجا  الكسض 

ً  ٖٔسض البٕه  ٖٕٔافق ؾسر اللهن ٔالػلاه ٔالٍفذ ٔاملغل ٔنطض اهلٕا

جالٍٕٗؽ عٍْ :ِصٓ الؿحطٚ ذاضٚ ٖابػٛ الببٗ  ٔرٔجا  الطذي  ٔااه 

ٔمثط ّا عمٜ وعاه شلك يف ذطاض ّا ٔروا  فٗفّا فٍٗبغ٘ رُ  ٕن  وَ 

ابَ -يف الب  ال إٌُ  تاو التحفٗف يف السضجٛ ا٧ٔىل  ٔااه قاذ  

ـٍ ٔيف مثط ْ ابض غٍٗا عَ اللطعط: ِٕ الػطٔ ا بم٘ وػدَ و مبف وف

ٔلٗؼ يف ابض غاٟط رجعاٞ ؾحط ْ  جٗس ٧ٔجا  الكسض ٔالػلاه ٍٖ ٘ 

ٖٔفتح الػسز فّٗىا  ِٕٔ جٗس لمىلسٚ ؾطبًا ٔلمٍفذ فّٗا  ٌاف  جسًا ٖسضِىا 

ٌبا ٘ عٍْ يف  تابْ" ٔجٗس خلٍاأ الطذي ٔرٔجاعْ  ٔااه زأز ا٧

٘ الػلاه املعوَ ٔرٔجا   ص طٚ رٔل٘ ا٧لباو ا او  لملح  اللحاو": ٖؿف

الكسض عَ ضطٕبٛ ٔنلف امللسٚ ٔاملغل ٔالطٖاح ٔبطز الكمٜ ٔغ٦ُٗ 
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الططٕبٛ وَ ا٫ذمٗن ٔالبٕاغري  ٖٔ أً الػىًٕ ٖٔ   يف الهىازاحل 

ٔالغػ٥ٕحل  فٗ ب  اللطأ ٖٔؿس البسُ ٔؾطبتْ وع اه  ٔجاٞ يف  تاو 

بَ حمىس بَ إبطاِٗي "ذسٖ ٛ ا٧ظِاض يف واِٗٛ اللؿ  ٔالل اض" ٧بٕ ال اغي 

الغػاٌ٘ إلْ عَ اللطعط: وػدَ ومبف جٗس لؿس اللهن ٔرٔجا  الكسض 

ختٍاأ أالػلاه  وفتح لمػسز  وٍق لمىلسٚ جٗس هلا شاِ  بٍفدّا  ٌاف  وَ 

الطذي ٔرٔجاعْ  ٌاف  لهطض الػَ  ٔإشا  سخَ بٕضاْ رٔ صكٍْ رٔ بمٙ جعٞ 

 رٔ  اُ ٖكٍ  وَ خؿ   وَ رجعاْٟ ططز اهلٕاً وَ البٕٗحل ٔاب  زابطِا

ٍُ حمكىٛ الكٍلٛ ٔا٫  اُ ٔمجٗ  رٌٕا   رؾحاضٓ يف املغطو اللطب٘ رٔا

 ال ك  ٔا٧جفاُ  ٔوٍْ ٖتدص رجٕز ال بطاُ ٔرطٗبْ .

 فٕاٟسٓ الببٗٛ

 َعط  ال سواٞ فاٟسٚ مثاض اللطعط   اط  لطٖاح الببCarminative 

 .ٔعفٗف ذسٚ  الٍفدٛ ٔععٝ اللمي اءسٖث شلك إىل ظٖتْ 

  ظٖأ اللطعط لْ خٕام وبّطٚ نس ا طارٗي ٔوسض لمبٕه  ا جيلمْ شا

فاٟسٚ يف ع٦د بلض روطاض ا ّاظ البٕل٘  ا٫ٌتاٌاحل ا طرٕوٗٛ 

bacterial infections َٔالٕااٖٛ وَ  طغٗ  اءكٜ البٕلٗٛ  لك

 غتلىاه جطعاحل  بريٚ وٍْ إىل ذسٔث  ّٗخ يف الكمٗت  .ا٤ٖزٙ 

 ط يف ططز زٖساُ الببَ  لكَ جي  اءصض عطفأ فاٟسٚ ظٖأ اللطع

يف غتلىالْ هلصا الغطض ٖٔػتدسً ضٟٗػًا يف الب  البٗبطٙ االؿسٖس عَ 

 .اءٕٗاٌاحل ا٧لٗفٛ 

 ػتلىن الفطٔ  الغهٛ الباظجٛ لملطعط الكبري يف حتهري Tincture 

غتلىالْ خاضجًٗا  سِاُ يف أظٖتْ لْ قفاحل وّٗحٛ ؾسٖسٚ  ٖٔفٗس 

غتلىالْ زاخمًٗا اوَ البعطاحل ٔال طٔح ٖٔلىن عٍس  ؿحٗ  خطٔد الكسٖس 
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 ىسض لمبىث عٍس  مخري ذسٔرْ ٖٔػب  إجّاض املطرٚ اءاون ٔرذٗاًٌا 

  كُٕ  مرريا ْ  ٗتٛ .

  ٖٞػتلىن البلض يف الب  الؿليب وػتدمل فطٔ  اللطعط ٔمثاضٓ يف املا

ً يف ع٦د 35الػاخَ زاخن قاً واٟ٘ عمٜ زضجٛ ذطاضٚ ذٕال٘ 

بعٖأ اللطعط وط   لمىطٖض ً ٔالؿمن رٔ  سلك ا٧ططا  املكابٛ الطٔوا ع

 رٔ ر٦ث  ن ًٖٕ عسٚ رغابٗ  .

 اغتدساوا ْ اللاوٛ 

  يف بطٖباٌٗا  با  مثاض اللطعط يف بلض حم٦حل الب الٛ ٔاملتدكك  يف

 غتدساوا ّا .ا ٔ تٍٕ  ط  الٍبا احل

  ٖػتلىن ظٖتْ اللبطٙ يف

إ ػاو ٌٕ  وَ ا دي 

 ٗفٛ .ٌكّٛ خاقٛ لب

  ٖٚفٗس العٖأ  ىاز

وٍكّٛ يف قٍاعٛ 

)وػكط وؿطٔو صٕل٘ 

 .Ginٖػىٜ ا َ (

  ّطؽ مثاضٓ يف فطٌػا 

ٔ  بط باملاٞ ٔ ؿطو 

 ٔ ػتلىن يف  كٍٗ  ٌٕ  

وَ وؿطٔو ا لٛ يف 

 الػٕٖس.

  ّٛػتلىن مثاض اللطعط يف بمحٗكا ٔمشاه فطٌػا  ىازٚ ولبطٚ ٔوٍك 

ٔيف  بٗٗ  ضاٟرٛ Game Pie ,Pate,sيف قٍاعٛ بلض املدبٕظاحل وعن 

 المرًٕ عٍس طّّٗا .
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 ػتلىن مثاض اللطعط يف عىن وؿطٔو ؾاٙ اللطعط Juniper tea   عٍس

زاٗ ٛ ٔجي  رخص جاٌ  اءصض عٍس إغتلىالْ  15صمٗاٌّا يف املاٞ لفرتٚ 

 لتمرريا ْ املّٗحٛ ل٨ٌػحٛ .

  ػتلىن رجٗاًٌا فطٔ  ؾحرياحل اللطعط يف قٕض ّا الباظجٛ رٔ حبطاّا 

 لبري جٕ الغط  .لت

 . ٖفٗس زخاُ ذطأ فطٔ  ٌباحل اللطعط يف ططز اهلٕاً  البلٕض ٔالصباو 

 ٌبا احل وؿابّٛ 

ٍِاك عسٚ رٌٕا  ٌبا ٗٛ  ؿبْ اللطعط بٍٕعْٗ اللازٙ ٔالكبري ٔ تب  ٌفؼ 

 رِىّا : -الػطٖٔٛ-فكٗمتّىا الٍبا ٗٛ 

 رٔ اللطعط الؿطبٗين :إمسّا prickly cederؾحطٚ الكاز رٔ اللسضٖـ .1

ض فاعّا ا:ِٔ٘ ؾحطٚ رٔ ؾحريٚ ٖكن   Juniper oxycedrusاللمى٘

إىل عؿطٚ روتاض  ٔرٔضااّا ربطٖٛ الؿكن وط بٛ عمٜ الػاأ يف ذم احل  

ظٖأ  رؾحاضِا ٖٔػتدمل بٕاغبٛ عىمٗٛ الت بري ا٫ ٦يف ٧خؿاو

غتدساوا ْ يف الب  البؿطٙ ٔالب  أ ٍٕعأ   oil of Cadeالكاز 

 البٗبطٙ .

 :  J.phoenicaمسْ اللمى٘ :االمعاو :ٔ .2

ورت ٔرٔضااّا ذطؾفٗٛ  20ض فاعّا إىل إِٔ ؾحطٚ ِطوٗٛ الؿكن ٖكن  

%  ٔيف  0.2 - 0.5الؿكن  ٔحتتٕٙ مثاضِا عمٜ ظٖأ عبطٙ بٍػبٛ 

 % ( . 0.52 - 0.8رٔضااّا ٌػبٛ ران وٍْ ) 

 :  J.drupaceaeمسْ اللمى٘ االسفطاُ :ٔ .3

ًا  رٍاٟٗٛ املػكَ  ٖكُٕ ض فاعّا إىل عؿطَٖ ورتإِٔ ؾحطٚ ٖكن  

 املدطٔط العىطٙ هلا وعضأ المُٕ ٖكبح لٌْٕ رقط عٍس متاً ٌهحْ .

 : P.viriginiae مسْ اللمى٘ :أ :عطعط فطجٍٗٗا .4
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ٖػتدمل وَ مثاضٓ الٍانحٛ بلس جفافّا ظٖأ عبطٙ ٖؿابْ يف خٕاقْ 

 الل٦جٗٛ ظٖأ اللطعط اللازٙ ٔاس ٖػتلىن بس٦ًٖ عٍْ .
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