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 الدكتور حميي الدين لبنية  

 استشاري تغذية مبستشفى 

 سابقًاباملدينة املنورة امللك  فهد 

 
 : الجرجيرأواًل

حولي أخضر، ت ااجلرجري نب

كنززززوا  زززز    بسززززاتنيززززيفرا   ال

الورقيززززززززة  ا  ززززززززة اخلضززززززززر ات 

 د ل  الز شر زراعتز   تنت الصيت،

و  البرزززر ا بزززي  بززز ي زززةاحمل

  نهزززززززززا  ي اليزززززززززا  ،املتوسززززززززز 

 تأقلمززززت زراعتزززز      اليونززززا ، 

،  ن قزززززززة الشزززززززمال ا فريقزززززززي  

 يزززيفرا بشزززخا كزززبري   حقزززول املدينزززة املنزززورة    بشزززخا خزززا   صزززر،  

جتم هزا   امليزا     أ زاك  جزدا ل   الزيي  اجلرجري  جود يخثر    يفارعها، 

ة تيفرا بستانيأخرى  ي،  توجد أصناف برية هلذا النبات،   احلقول  اليار
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 ز   عدة كأحد حماصيا اخلضر ات،  هو نبات سريع النمو تؤخذ حّشات 

 حمصول  خالل  وسم زراعت   ثا نبات البقد نس.

 وصف النبات: 
حتمززا ، ًاتقريبزز سززم 30 – 15يززوا ا ارتفاعزز  بززن السززا ، طويززا نبززات 

  شزخلها   قريبزة  هزي  الشزخا،   سزت يلة     فصصة ب مق ًاسيقان  أ راق

 يفيززرة داكزز ، لونهززا أخضززر   نززاعم، لمسززها  ززري ،  السززبان    را  نبززات

بيضززا    هززي ا زهززار   رأا النبززات عنززد الضززغ  عليهززا،  ت هززرال صززارة 

تن قزد  احلجزم،  صغرية  هي  ،تتخللها عر   دقيقة بنفسجية أ  صفرا اللو  

ّّ لت هزر ازوات خضزرية     ر اخلزردل بذ ًرا    لف طولية شبيهة ببزذ   ،  ُيرز

 .جديدة  ن   ثا نبات البقد نس خالل  وسم زراعت   ىل حن  وسم اإلزهار

 أسماء النبات:
كمزا يسزمي  الزب      "قرة ال ن"، اجلرجري أها الشام ب   سخا  يسمي 

،  تت ززدد أءززا   "ر كززا"هززو الوكيززة ،    اللغززة أيهقززا   ،بقلززة عا شززة اآلخززر 

 true rocket     rocket salad    white   جنلييفيزززة  هزززي  اإل  اجلزززرجري 

pepper    Arugula [H], Garden Rocket [L], Oruga [E], Rocket 

[E,H], Rocket-salad [B], Rocketsalad [P], Roquette . 

 ,Eruca vesicaria ((L.)Cav.), Eruca sativa (Mill.) اء  ال لمزي   

Brassica eruca (L.) 

 . Cruciferae لة الصليبيةفصيل   ا هو 

 مكوناته الرئيسة:
 ركبزززززززات كيمونباتيزززززززة  اجلزززززززرجري علزززززززى  نبزززززززات  را  أحتتزززززززوي 

phytochemicals      هلززا فوا ززد صززرية  تنوعززة جلسززم اإلنسززا ،  هززي تشززما

 ,flavonoids، (فالفونيزززززززززززززززززززدات)  carotenoids (كار تينيزززززززززززززززززززدات)
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 (جلوكوزينوليززززززززززززززززززززززززززت )

glucosinolates (GLs) 

 ( سززززززززززززززززززززززززززززززززززززياناتأييف) 

isothiocyanates (ITCs), 

 نسززززبة جيززززدة  زززز  ا ليززززاف  

الغذا يززززززة الززززززز    تهضزززززززم  

 ختززرم  ززع فضززالت ال  ززام    

   القولو ،  هي فقرية بالخربوهيدرات  الي تن، لذا يفيد اسزت ماهلا    

بززرا إ  نقززا  الززوز    نهززا تشززغا حيززيفًا داخززا امل ززدة فتسززاعد علززى سززرعة    

لوقت توفر س رات حراريزة قليلزة للجسزم، كمزا     الش ور بالشبع،    نفس ا

على شخا  ()أفيتا ن فيتا ينات  ثا   (الخلور فيا)حتتوي على  رّكب 

جرام  ز  النبزات،   100 يخر جرام / 130مب دل    (ي)كار تن  فيتا ن 

بخميزززات  فزززرية  ثزززا بزززاقي اخلضزززرا ات    " C"  فيتزززا ن " م " أ  كزززذلك 

 (ا سززززززززقربو ) ززززززززر  الورقيززززززززة، فلزززززززز  خاصززززززززية تضززززززززاد حززززززززد      

;Antiscorbuticكالسززيوم  كييززت   يززود  حديززد  ، فيهززا عناصززر   دنيززة

-a semi،  يخو  اليفيت املسزتخل   ز  بزذ ر النبزات نصزف  ابزت        فسفور

drying oil،      هو يشاب  زيت بذ ر اللفزت الزيفي rapeseed oil   الخزثري  

ت مال    ،  ميخز  اسز  aphrodisiac properties   خواص ،  لز  خزوا    

 .اإلنارة  احلر  فال يتصاعد هباب كثري عند احواق 

 في الطب القديم: 
 ا سزززتخدا ات ال بيزززة  لنبزززات     ؤلفزززاتهم   كزززر ا طبزززا  القزززد ا    

 كر ا فوا د  الصرية، قال اب  سزينا   ملااجلرجري بأجيفا      أ را   بذ ر 

،  بيفر اجلزرجري هزو      ر ف،  ن  بري   ن  بستاني    املاهية)    ع  اجلرجري
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حار   الثالثة، يابس        ال بع الذي يست ما   ال ب  بدً     اخلردل، 

   . ا  ىل،  رطب  في  رطوبة   ا  ىل

   .  نف   لّي     ا ف ال  اخلوا 

 زا  اجلزرجري مبزرارة البقزر آل زار القزر ا، بزيفر  أ   زا   يغسزا              اليفينة

   . النمّ  الخلف

 صدا،  خصوصًا    أكا  حد ،  اخلّس مينزع هزذا       رأاأعضا  ال

   . الضرر عن   كذلك اهلندبا   الرجلة

   . هو  در للنب    أعضا  الصدر  النفس

   . في  هضم للغذا     أعضا  الغذا 

اليي  ن   در للبول، حمرك للبا   اإلن زا  خصوصزًا       أعضا  النف 

   . بيفر 

لي  الشراب الرحياني فهو تريا  اب  عزرا    ا أكا  شرب ع    السموم

  . (  ري  لك

 في الطب الشعبي: 
  ال ب الش يب استخدام أ را  اجلزرجري  اليفيزت املسزتخل   ز      شاا 

    نها بذ ر    عالم ال ديد    ا  را 

  قف نيفيف اللثة  ي اجل نيفيف اللثة مبضغ أ را  اجلرجري املنقوعة 

 اخلا.  

  عززززالم احلززززر   السزززز رية  زززز        ززززرهم اجلززززرجري اسززززت مال

 ،تزد  كميزة  ز  اجلزرجري  زع بصزلة  توسز ة احلجزم          لزك بزأ     ،الشمس

يصززفى  ززم  كميززة  زز   ر  تززوت ا ر  ) فرا لززة(  ت ززب  بيفيززت كتززا ،      

 .تده  ب  احلر   م اليفيت 

  زم    كمية  ز  أ راقز  ب د هرا تست ما لبخة    أ را  اجلرجري 
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  تسزرا    Antibacterialأ ري   هزر  لزها تز  ف ،على الد ا ا  السرإ ض ها 

 .شفا ها

 ىل  جززرا  امليفيززد  زز   للجززرجري اتززامتأكيززد هززذ  الفوا ززد ال الجيززة  ل

 .البرو  ال لمية

 فوائده الغذائية:
تؤكا ا  را  اخلضرا  الغضة    هذا النبات قبا  زهزار ،  هزي  نيزة    

   لوحزد  أ   بب   الفيتا ينزات  ال ناصزر امل دنيزة  ا ليزاف،  يتنا لز  الزب      

كأحد  خونات طبق سل ة اخلضرا ات علزى  ا زدة ال  زام،  أ راقز  هلزا      

حتس  الشهية لل  ام،   فيدة   ختفيف آ م امل زدة   ) فلفلي (حريف  ذا  

Stomachic  ،نيززة بفيتززا ن أ)كززار تن(،  فيتززا ن م  عنصززر احلديززد   ،

،  كزذلك بزذ ر     ا  را  اخلضرا   النبات هي طبيًا  ة  املستخد اجيفا  

  اليفيت املستخل   نها،  أحيانًا عصري أ راق .

 فوائده العالجية:
 نافخ وملين للبطن:

يشتخي ا شخا  الذي  يتنا لو  أ را  اجلرجري   ط ا هم    كثزرة  

تخوي  الغازات داخا أ  ا هم  ثا ب   النباتات ا خرى    فصيلت  النباتيزة  

لخرنب  بر كلي  اللفزت  الفجزا  لزذا    )الصليبية( كالخرا   القرنبي   ا

ينصززأ أ ل ززك ا شززخا  لتخفيززف شززدة شززخواهم  زز  جتمززع  ززازات داخززا     

أ  ا هم باإلقالل    أكا اجلرجري  أفراد فصزيلت    ط زا هم،  لقزد عزرف     

ا طبا  القد ا  هذ  اخلاصزية  كزا أ را  اجلزرجري كقزول ابز  سزينا عنز          

على نسبة جيدة    ا لياف الغذا يزة       ) نف    لّي  للب   (،  يفيد احتوا

ممززا  عاقززة حززد   حالززة اإل سززاك   نزز  يسززها تخززوي  حجززم داخززا ا   ززا     

 خر م فضالت ال  ام    اجلسم. يساعد على سرعة
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 تنشيط القدرة الجنسية:
 نذ ز   ب يد شاا احلديث ع  فا زدة أكزا الرجزال أ را  اجلزرجري أ      

يزززة البزززا  أي  زيزززادة قزززدرتهم اجلنسزززية، اليفيزززت املسزززتخرم  ززز  بزززذ ر    تقو

 انتشر بيع زيت اجلرجري عند ال  اري  هلذا الغر ، فقزد جزا   كزر هزذ      

املقولززة  ا  ززة الصززيت بززن ال ا ززة    ؤلفززات ا طبززا  القززد ا   ثززا الشززي        

ال بيب اب  سينا   قول  ع  اجلرجري  )اليي  ن   در للبول، حمزرك للبزا    

(.  اكتشزززف ال لزززم احلزززديث أ  اجلزززرجري  ثزززا       اإلن زززا  خصوصزززًا بزززيفر   

، لخزز    تتززوفر دراسززات Stimulantاليفجنبيززا لزز  خززوا   نشزز ة للجسززم 

 علمية على ف را  التجارب  اإلنسا  تؤكد فا دت  لتقوي  البا  أ  تنفيها.

 في عالج مرض السكر: 
كشفت دراسزة علميزة حديثزة    

  قسزززززززم  2004أجريزززززززت عزززززززام  

الصززززززززززززززيد نيات   جا  زززززززززززززززة  

 Department ofلونززززززا بو

Pharmacology, Biochemical 

Toxicology Unit, University 

of Bologna  ي اليا ع  فا دة   

است مال  ستخل  بذ ر نبزات اجلزرجري   عزالم  زر  السزخر   ف زرا        

تركيزيف   اخنفزا  حصوهلا على زيت بذ ر اجلزرجري   ب دالتجارب،   ح وا 

السخر أ را   ى رضأكا  علي  فإ  سخر الدم   أجسام هذ  الف را ، 

اخلضزرا ات كغريهزا  ز  ا  ذيزة الغنيزة      سزل ة   لوحد  أ    طبقاجلرجري 

املرتفزع   الزدم   حتوا هزا علزى     على خف  نسزبة السزخر   يساعد با لياف 

،  بالتزززالي تفزززادي ارتفزززاا  ا   زززا  داخزززاا تصزززا  السزززخر  ت يزززقأليزززاف 
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 .تركييف  بشدة   الدم

 ض للكولسترول:زيت الجرجير خاف
 كززرت دراسززة علميززة حديثززة أجراهززا فريززق علمززي   املركززيف القززو ي   

للبرو  بالقاهرة   مجهورية  صر ال ربية فا دة تنا ل زيت اجلزرجري  زيزت   

اليفيتزززو    ال  زززام   حزززد   نقززز    نزززوي   كزززا  ززز  ارتفزززاا الزززدهو  

 ي علزى  الثال ية   الخولسو ل   دم املرضى،  أ هر حتليزا ال يزف الضزو   

هزا علزى نسزبة  رتف زة  ز   ز   زري         عينات    زيت بذ ر اجلزرجري احتوا 

  ح ززوا فا ززدة تنززا ل   ،G-linolenic acid شززبع يسززمى "جا ززا لينولينززك " 

ف را  التجارب زيت اجلرجري  اليفيتو    ط ا ها   حد   نق    نوي   

  كززا  زز  تركيززيف الززدهو  الخليززة  الخولسززو ل، سززوا     صززا الززدم أ

داخزززا نسزززيإ الخبزززد، ممزززا ي زززه فا زززدة اسزززتخدا هما   خفززز  تركيزززيف 

 الدهو   الخولسو ل املرتف ن   دم املرضى.

 إدرار الحيض: 
اكتشف ال لما  أ  تنزا ل املزرأة بزذ ر نبزات اجلزرجري، أ  شزرب اليفيزت        

املستخل   ن ، أ  است مال زيت  على شخا حق   هلبية يؤدي  ىل  حزدا   

أ   جهززا  احلمززا للمززرأة، فلزز  خززوا   ززدرة حلززي     احلززي  )ال مززث(، 

، فهو يفيد   حد   احلزي  عنزد تزأخر   لسزبب  زا،      Rubefacientاملرأة،

 يشو  است مال  هلذا الغزر  حتزت  شزراف طزيب  باشزر  لزيس كوصزفة        

 .ش بية

 : إدرار البول
 ,diureticي تقد الب   بفا دة تنا ل بذ ر نبات اجلرجري كُمزدر  للبزول   

وفر أدلة علمية تؤكد  لك أ  تنفي ، فهي حتتوي علزى تركيزيف أكزي    د   ت

   املواد الف الة ع  املوجزود  نهزا   أ را  هزذا النبزات   خنفزا  تركيزيف       
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اجلزرجري  أ را   ز   باليزد  يغلى  ال  حفنزات  املا  فيها،    ال ب الش يب   

 ليززةعمسززتمر تلززو  نصززف  زز  املززا ،   اللززو  داخززا ززع بصززلة كززبرية بيضززا  

ب ززد  ززم يشززرب ، نتيجززة عمليززة التززبخري حتززى يبقززى  لثزز هلززذا السززا ا  ا الغليزز

نصزف فنجزا  قهزوة صزباًحا  نصزف       قزدراها   علزى شزخا جرعزات   تصفيت  

، أ  ت رز  بزذ ر اجلزرجري  زم تسزخ   زع املزا   ىل         سزا  قبزا النزوم   خر  ن  آ

درجة الغليا    ستخال   خوناتهزا الف الزة قبزا شزربها علزى شزخا عزدة        

 .رعات صغرية كا يوم بهدف  درار البولج

 تغذية وتجميل الشعر: 
شزززاا   ال زززب الشززز يب اسزززتخدام اليفيزززت املسزززتخل   ززز  بزززذ ر نبزززات  

اجلرجري لوحزد  أ   زع ب ز  النباتزات ا خزرى   عمزا ب ز   سترضزرات         

جتميا الشز ر  لالعتقزاد بفا دتز    تقويزة بصزيالت الشز ر  حتسزن ازو ،         

 ية تؤكد هذ  الفوا د الصرية أ  تنفيها.د   توفر دراسات علم

     يبزاا   حمزالت ال  زارة بأسزوا  اململخزة       عالم تساق  الشز ر

 لزي   50يفم مبز   سترضرات للش ر حتتوي على زيت اجلرجري،  هزي حتضزر  

يضزاف  ىل هزذا    زم   ز  الخرزول،    لزي لزو    50   عصزري اجلزرجري  زع     لو

يدلك جلد الرأا يو ًيا بهذا  ،    زهر الورد لترسن را رت القليا  سا اال

 علزى ازو   ت سزاعد   الت الشز ر  يصز ب  ينشز سا ا  لالعتقزاد بفا دتز    ت  ال

 .الش ر

   الززتخل   زز  قشززرة  ،اززو الشزز رحتسززن   ،تقويززة فززر ة الززرأا 

نبززات جززذ ر  جززرام  زز  كززا  زز  أ را  اجلززرجري   50خززذ  قززدار ؤالززرأا  ي

 90ف لو    الخرول عيار نصمجي ها   نقع  تالقري ،   نبات أرق يو 

لشز ر  زرة   لا يغسب د  لك قبا است مال  كأسبوعن،  م يصفى  فوةدرجة 

 كا يوم.
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 مضادات تناوله: 
        )حي ر على املرضى الزذي  ي زانو   ز   زر  ا خزتالم )التسزارا

  القلززب، الززذي ييفيززد احتمززال تخززوي  خثززرة   atrial fibrillationا  يززه  

 يسزت ملو      venous thromboembolism سزم  د ويزة   أحزد شزراين اجل   

 نهزا  أكزا أ را  اجلزرجري   ز        إلعاقة تخوينها warfarinعقار  ارفري  

ممززا يقلززا  زز  ف اليتزز     Warfarin resistanceحالززة  قا  ززة ضززد   ُترززد  

ال الجية   جسم املري ،  لقزد اكتشزف هزذ  اخلاصزية السزي ة للجزرجري       

 Dicle University School ofجا  ززة  ملرضززى القلززب فريززق علمززي  زز   

Medicine        دينة ديار بخزر    تركيزا،   دراسزة حديثزة نشزرت  عزام   

2006  .        

  التوقف ع  أكزا أ را  اجلزرجري   زري   ز  النباتزات الز        ينبغي

القززرنبي   الخرنززب  الخززرا     تسززبب   نتززام الغززازات داخززا ا   ززا   ثززا  

خوى  زز  انتفززاب الززب    خززر م الغززازات  زز         اللفززت  البا يززا  عنززد الشزز    

 املستقيم . 

   اجلزرجري  أ را  نبزات   أكزا قالل  ز   اإلبز احلا ا املرأة تنصأ  

  ط ا هزا أ  التزدا ي بهزا،    اجلرجري ط ا ها،  ا  تناا ع  است ماهلا بذ ر 

علززى  درار احلززي   أ  تنززا ل اليفيززت املسززتخل   زز  بززذ رها   نزز  يسززاعد      

نيفيزززف د زززوي أ  حتزززى  جهزززا  حلملزززها    كانزززت  فيرزززد  هلزززا (ال مزززث)

 .الخمية املأخو ة كبرية
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 البقدونس: ثانيًا
 

مل ي ززززززززرف اإلنسززززززززا  قززززززززدميًا  

البقزززد نس كجزززنس نبزززاتي  سزززتقا   

  ازا  بذات   ثا كثري  ز  النباتزات،   

نززززوا للخززززرفس امل ززززر ف  عززززرف ك

املراجع القدمية كالم  اختل   اآل ،

عزز  فوا ززد البقززد نس  ززع  ززري   زز       

 الزدليا   ،املشابهة ل الورقية لنباتات ا

علززى  لززك  ززا  كززر  عززامل ال بي ززة     

 الفيلسززززوف اليونززززاني ديسززززقوريدا  

  زاجم     كزر    ،اب  سينا صاحب القانو  عز  أصزناف نبزات الخزرفس     

ابز   ن زور   ل ا قز  ،أيضزاً الخزرفس  باسم اللغة ال ربية  كتب ال ب النبوي 

اف  الرا   بقلزة  ز  أحزرار البقزول     س بفتأ الخْفَرالَخ)  (1)لسا  ال رب  

هو بقا   ر ف ع زيم  )  (2)قا وا احملي ال    ،(هو دخيا  قيا ،  ر ف

 قزد   ،ال ديد    أطبا  ال  زام حتضري كتابا    شاا است مال   ،(املنافع

 شوربات  سل ة اخلضرا ات   ريها.اليضاف  ىل 

 :النبات ءأسما
نهزا  زأخو ة  ز         يقزال  نس(، أصل  )املقد  ،بالبقدنوا النباتف ِرُع

                                              

 .196،  6( لسا  ال رب  ب   ن ور، م1)

 . 735ي  للفري زابادي،  ( القا وا احمل2)
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 هزي  وطنز  ا صزلي كمزا قالز  الزب  ،        ،كلمة  قد نيا   بالد اإل ريق

   أصزززل   ززز  جيفيزززرة سزززردينيا   البرزززر ا بزززي  املتوسززز ،     قيزززا أيضزززًا

 ،  كر  اب  سينا باسم الب راسليو   هي كلمة يونانية   ربزة  نزذ القزدم   

ال لمززي   ،  اءزز Parsley  باإلجنلييفيززة ، ءززي أيضززًا الخززرفس الر  ززي   

Petroselimum crispum  P.sativum،    هززززو  زززز  الفصززززيلة اخليميززززة  

Umbelliferae . 

  :وصفه النباتي
لز  سزا       أحوا  البسزاتن أ  احلزدا ق،  ييفرا  ،عشب حولي أ    مر

 ركبة  فصصة  ىل  ًاحتما   نهاياتها أ راق ،رفي ة  سهلة الخسر فر ا 

سززم أ  أكثززر  زز    15ادة فززر ا النبززات علززى ب ززد   تق ززع عزز  ززال   ريقززات،

عدة كا عام عند توفر حجم كزاف  أ  ينمو  رات  ميخ   س أ ا ر ،

     ا  الري.

 :في الطب القديم 
 ،فت الفوا د الصرية للبقزد نس ِر نذ ز   ب يد ُع

 است ما ا طبا  القد ا    نهم ال رب أ راق   عر قز   

 ممزا   أ راضزهم،   جذ ر   بزذ ر    عزالم ال ديزد  ز     

"القزززانو    الشزززهري قالززز  عنززز  ابززز  سزززينا   كتابززز    

 يسززخ  الززنف  ال ززار     ،جيززد للمثانززة)  (1)ال ززب"

   ا شرب أصا  ،نافع   أد ار احلمى ،لالستسقا   يشرب خاصًة ،املق دة

 (. افق نهّ اهلوام- البقد نس  أي–الخرفس اليي 

                                              
 . 157( القانو    ال ب  ب  سينا،  1)
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  :في الطب الشعبي
  ززرا  لتلفززة بأجيفا زز    ال ززب الشزز يب  نبززات البقززد نس اسززتخدم

  نها 

 .درار لنب ا م املرضع،   لك بهرا أ راق    ض ها على الثدي  

       زالة ا  رام أ  اليفرقة على اجللزد،   لزك بنقزع أ راقز    الخرزول 

   ض ها  خا  الورم.

    يسزها اهلضزم   ،الشزهية لل  زام  ييفيزد  البقزد نس  ي تقد الزب   أ ، 

 حتوا زز  علززى فيتززا ن )أ( الززذي يقززوي حززدة       يوضززأ الر يززا عنززد الشززيوب  

 ، يقزوي الزذاكرة   ، يقوي أجسزام ا طفزال  احلوا زا  الرياضزين    البصر، 

  ينش  اجلهازي  ال صيب  التناسلي .

    ال ززن امللتهبززة  سززا عصززري البقززد نس ال ززازم    يسززتخدم الززب

 .لشفا ها املصابة بالر د 

 البقزد نس  نبزات  اليفيت املستخل   ز  بزذ ر   لش يب ال ب ا يستخدم

    ،  هززززدم عززززام ل عصززززاب ،عززززالم الضزززز ف اجلنسززززي   الرجززززال  

   عزالم فقزر الزدم  الخسزاا  دا  احلفزر       ،تسخن آ م امل دة  السرطا 

د للشززز ريات  جمزززّد ،ع ل  عيزززة الد ويزززة   وّسززز ، جفزززاف ال زززن  التسزززمم 

ت علميزززة لتأكيزززد هزززذ  الفوا زززد  ،  هنزززاك ضزززر رة  جزززرا  دراسزززا الد ويزززة

 .الصرية هلذا اليفيت أ  نفيها

  :فوائده الغذائية
يسززت ما بشززخا  اسززع    culinary herb عشززب   بخززي  البقززد نس

 قزد  املختلفزة،     تيفين أطبزا  ال  زام    ،التبولةصر  سل ة اخلضرا ات  

 اه  صزورت أ راقز   ؤكزا  ت  ،املزثرية للشزهية   ةالشزورب ب   أنزواا  يضاف  ىل 

 ثززا  ززري   ززز     جيززد  هززو  صززدر   ا، أ  ب ززد جتفيفهزز   ةال ازجززة أ    بوخزز  
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ركزززب بيتززززا  ملاخلضزززرا ات الورقيزززة   

 - ولزززززد فيتزززززا ن أ -كزززززار تن 

 ،املوجزززود بنسزززبة  رتف زززة   أ راقززز   

حيتززوي كمززا   ززه بفيتززا ن م،هززو  

علززى عناصزززر   دنيززة كالبوتاسزززيوم   

  خاصززززززًة ، الصززززززوديوم  الفسززززززفور 

بنسززبة جيززدة املوجززود احلديززد عنصززر 

 متتززاز سززو  النبززات بشززخا  ثززا  ززري   زز  اخلضززر ات الورقيززة اخلضززرا ، 

ل ليززاف الغذا يززة  ات الفوا ززد  ًاممززا ل لززها  صززدر  خززا  بقوا هززا الليفززي

 .الصرية املتنوعة

 فوائده العالجية:
  املززا  السززاخ    بززذ ر   سززتخل   سززت ما نبززات البقززد نس  خاصززةً  ي

، carminativeات الف الزة   ق زع ريزاا الزب        رتفاا حمتواها    املركب

 ت ززيفى هززذ  اخلاصززية املفيززدة  ىل     ،flatulence  القولززو   ة  زالززة النفخزز 

   لزك   يفيزد     أجيفا ز  اخلضزرا ،    تباينزة اليفيت ال  ري املوجزود بنسزب   

 ،  سزل ة اخلضزرا ات  اجمليفأ  ىل ق زع صزغرية   استخدام البقد نس ال ازم 

ا  ال  زام الدءزة  احملتويزة علزى بزذ ر البقزول اجلافزة        أطبز ب ز      تيفين 

امل بوخززة كززالفول املززد س  احلمزز  لتخفيززف الشززخوى  زز  ريززاا الززب     

ب د تنا هلا   ال  ام،  ينصزأ ا شزخا  الزذي  ي زانو       حد  ها ينتشرال  

   زيادة  نتام الغازات   أ  زا هم اإلكثزار  ز  تنزا ل البقزد نس   زري   ز         

 لورقية كالشبت  الخيفبرة   طبق السل ة.اخلضرا ات ا

 ،عند تأخر حد  ز   emnagogue درار دم احلي  للمرأة  كما يفيد  

 حتززوا  بززذ ر سززال ت نباتيززة  نزز  علززى    دت الدراسززات احلديثززة  لززك  أّكزز
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%   اليفيززت  80- 60( بنسززبة   dimethoxysafrole) apiol بيززولأ ركززب 

 يسززتبدل   ب ضززها   ،لبخززاري  نزز  املسززتخل  ب ريقززة الززتق ري ا  ال  ززري 

 هلمززا ن  املززركبي كززال هززذ  ،اآلخززر    ززم ا بيززول مبركززب  ريستسززن  

يفيزت  اللذا يفيد حصول املرأة على ،   عضالت الرحمف الية   تنشي  تقّل

 .بذ ر البقد نس الغه بهما   عالم تأخر حد   احلي املستخل     

يزت   خنفزا  حمتواهمزا       تست ما أ را   فر ا نباتات  كمصدر لليف

  ن  نتيجة ارتفاا نسبة املا  فيها  قارنة بالبذ ر.

أ   ،لخزز  يززؤدي تنززا ل املززرأة احلا ززا زيززت البقززد نس عزز  طريززق الفززم   

ي زه  جزود أي     لزها،  هزذا    است مال   وض يًا داخا الرحم  ىل  جها  

ضززرر صززري لتنززا ل النسززا  خززالل فززوة  لززه  نبززات البقززد نس بأ راقزز          

 فر ع  الغضة،  ليس بذ ر . 

أكزززد ال لزززم احلزززديث فا زززدة تنزززا ل البقزززد نس ال زززازم كغزززري   ززز      

لتلززين    ب زز  أطبززا  ال  ززام    ،اخلضززرا ات الورقيززة   أطبززا  السززل ة   

 ي ززيفى  ،الوقايززة  زز  حززد   اإل سززاك  عالجزز بالتززالي     ززا ،ا حمتويززات 

حجززم الفضززالت داخززا    سززاهمت    زيززادة ،تززأ ري  امللززن  ىل قوا زز  الليفززي

 مما يسها خر جها    اجلسم.  ا   ا 

 



 63 (الحرمل - البقدونس -الجرجير) من النباتات الطبية في المدينة المنورة

 

 للحرمثالثًا: ا
 

عرف اإلنسا  قدميًا 

نبات احلر ا  اسزتخد    

   عالم ب   أ راضز ، 

  كززززر عززززامل ال بي ززززة   

 الفيلسزززززززوف اليونزززززززاني  

الشزززززززهري ديسزززززززقوريدا 

 ب زززز  فوا ززززد  ال بيززززة، 

 اسززت مل  ال ززرب ا  ا ززا  

 نتشززار نباتاتزز  الييززة   

  كر  ب   ش را هم   قصا دهم كقزول طرفزة بز  ال بزد        راضيهم،أ

 هجا   لقوٍم 

 هم حر ٌا أعيا علزى كزا آكزا   

 

  بيتززًا  لززو أ سززى سززواُ هم د ززراً    

    ،(1) (نبت ل  حب أسزود كزاخلردل   احلر ا )  يقول امل جم الوسي  

 زز  هززو ، (2) ( احدتزز  حر لززة  ،احلر ززا  حززب كالسمسززم  )  لسززا  ال ززرب 

 تنتشززر نباتاتزز  الييززة   املنززاطق     ،تززات ال بيززة الزز  تترمززا اجلفززاف    النبا

 اعتززاد سززخا  هززذ     الر ليززة شززب  اجلافززة،  بشززخا كززبري   البززوادي،    

  خاصة البد  على است مال    عالم ب   أ راضهم. ،املناطق

                                              
 .169   1م .املختبة ال لمية طهرا ،مجهورية  يرا  اإلسال ية،امل جم الوسي ( 1)

 . 150   11.م . دار صادر ، بري ت ، لبنا  ،ب   ن ور ،مجال الدي  حممد  لسا  ال رب( 2)
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  :أسماؤه
 سززذب بززري،  ، حر لززة ،ت ززددت أءززا  نبززات احلر ززا ، فهززو حززر ال 

 ,African Rue, Alharma هززي عربيززة ا صززا   Hermel باإلنخلييفيززة 

Armel, Dhup (leaves), Gamarza , Harmal Shrub, Harmelraute, 

Harmine, Harmul, Hurmal, Hurmur, Isband, Ispand, Ozallaik, 

Rahshca, Spand, Spend, Steppenraute, Syrian Rue, Wild Rue, 

Techepak (seeds), Telepathine, Turkish Red (dye from seeds, 

probably oxidised beta-carbolines) ،اءززز  ال لمزززي Penganum 

harmala L.، هو    الفصيلة القديسية أ  الرطري ية Zygophyllaceae .  

  :موطن النبات وانتشاره
  نهززا املدينززة   ال ربيززةتنتشززر النباتززات الييززة للرر ززا   شززب  اجليفيززرة   

 مشززال  ، سززينا  ، فلسزز ن ، ا رد  ، لبنززا  ، سززورية ، ال ززرا  ،املنززورة

سنة،  يستخد   الب   كدليا  20   15بن   ي يّ نبت أفريقيا   ريها، 

 على  جود امليا  اجلوفية  ري ال ميقة   ا ر .

  :وصفه النباتي
را رتززززز   زززززري  سزززززتربة،  ،رم زززززَ عشزززززب ُ 

يصا طوليها بن  ،جذ ر  كثرية التفرا 

وت ا جززيفا  اخلضززرية  متزز أ تززار، 3-5

 تبقززى  ًا   فصززا اخلريززف،للنبززات كلّيزز

ليخززرم  نهززا فززر ا   اجلززذ ر داخززا الوبززة

خضززززرية جديززززدة خززززالل فصززززا الربيززززع   

 طوهلززا  ،التززالي،  سززاق  قا مززة  ت رجززة   

 أ راقززززززز  جالسزززززززة عميقزززززززة    سزززززززم، 60- 30
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لونهززززا أخضززززر  ا ززززا     ،التفصزززز 

 أزهزززار   فزززردة بيضزززا    للر زززادي،

ل شزب   بدايزة    ييفهر هذا ا اللو ،

الصززيف خززالل شززهري أيززار ) ززايو(    

 مثزززار  علبيزززة    حيفيزززرا  )يونيززز (، 

فيهززا  ال ززة  ،شززب  كر يززة الشززخا

حتتززوي علزى عززدد كززبري   ، صزاريع 

 .  ع لونها به ،   البذ ر

ا  را   اجلزززذ ر   ال زززب،    ززز تسزززت ما ا جزززيفا  اخلضزززرية للنبزززات    

 تخدم أيضزززًا البزززذ ر، جتمززع خزززالل فصزززا الربيززع قبزززا  زهزززار النبززات،  تسززز   

لخ   ، تخو  الفر ا اخلضرية للنبات   صورتها ال ازجة سا ة للريوانات

 تصبأ صاحلة ل  ا ها عند جفافها.

  :مكوناته الفعالة
  هزا أهّم Alkaloids حتتوي جذ ر احلر ا بشخا خزا  علزى قلويزدات   

 ،Harmalol  اهلار ززززززالول، Harmine اهلززززززار ن  ،Harmaline اهلززززززار لن

 مجي هززا  زواد هلزا تززأ ريات    ،Pegarine أيضززًا  ركزب بيجزاري     جزد فيز   يو

على اجلهاز ال صيب املركيفي   اإلنسزا ،  ملركزب اهلزار ن القزدرة علزى      

 يسززبب  سززراا   ززدل   ،حتززري   راكززيف احلركززة املوجززودة   قشززرة املزز   

 يقلا  ستوى ضغ  الدم عز  طريزق توسزيع ق زر ا  عيزة الد ويزة        ،التنفس

 كما يرخي ال ضالت.  ،  اجلسماحملي ة 

  :في الطب القديم
عززرف قززد ا  اليونززا  نبززات احلر ززا  اسززت ملو    عززالم ب زز  ا  ززرا ،  

 ي زيفى  لزك    ،الزب     ز   استخد وا  سرو  بذ ر    طرد الديدا  الشري ية 
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 ىل ف اليززة القلويززدات املوجززودة فيزز  

 ات التزززززأ ري املخزززززدر علزززززى هزززززذ   

 ،حركتهزا  ال فيليات امل وية فتشا

 خر جهزززا  زززع الزززياز،  ممزززا يسزززها 
ال ززرب   كمززا اسززت مل  ا طبززا    

عززالم ب زز  ا  ززرا ، فقززال عنزز   

الشي  الر يس اب  سزينا   كتابز    

 ، ق ززززززع)"القززززززانو    ال ززززززب"  

فيزز  قززوة  سززخرة كإسززخار  جيززد لوجززع املفاصززا  قززد ي لززى بزز ، ، ل ززف

ا أ  الزدجام   زا    فإ ا سرق احلر ا بال سزا  الشزراب   زرارة اجلمز     اخلمر،

يزدر البزول  ال مزث     ،يغثي بقوة )يسبب القي ( الرازيانإ  افق ض ف البصر،

 قززال ال شززاب ال ربززي  ،(1)( ينفززع أيضززًا  زز  القززولنإ شززرباً  ،ًابقززوة شززربًا  طليزز

الشززهري ابزز  البي ززار   كتابزز  "الززدرة البهيززة    نززافع ا بززدا  اإلنسززانية" عزز     

 يززدر البزول  ال مززث   ،طززالً   أعضزا  الزرأا  يل زف آ ت املفاصزا   )احلر زا   

 عززر   ، حيلزا الريزاا   بقوتز  شزربًا  طزالً ،  ينفززع  ز  القزولنإ شزربًا  طززالً ،      

 ،(2)( يهيإ البا  عند خل   ب سا النرا ، أ جاا الصدر  الر ة ، الربو ،النسا

  ينقزي  ،خيرم السودا   البلغم  سزها ً  ،نبات   ر ف احلر ا )     القا وا

ت ب  عر ق  فيسقاها احملموم   ا  اطلتز   ) يقول لسا  ال رب   ،(3)( ينومالدم 

 .(4)(احلمى

                                              
 .315،  1.م لبنا . بري ت، ار صادر،د ب  سينا،  القانو    ال ب( 1)

 .197ب  البي ار، دار ال لم، بري ت، لبنا .   الدرة البهية    نافع ا بدا  اإلنسانية ( 2)

 .  ادة حر ا.1271  1( القا وا احملي  للفري زابادي. م3)

 . 150   11.م . دار صادر ، بري ت ، لبنا  ،ب   ن ور ،مجال الدي  حممد  لسا  ال رب( 4)
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  :في الطب الشعبي
ت ددت استخدا ات أجزيفا  نبزات احلر زا   عمزا  سترضزرات شز بية       

   تتمثا فيما يليل الم ال ديد    ا  را  

 ام.ي ر  أها البادية جذ ر النبات  ع الش ري  يست ملون    عالم ا  ر 

    املززا  السززاخ   تسززتخدم أ رتزز     للنبززاتتنقززع اجلززذ ر اجلافززة  ، 

أ يضزززاف ال شزززب  ىل احلما ززززات   عزززالم  أ ززززرا  ا عصزززاب  التهززززاب     

  أ را    اجللد.  rheumatic arthritisاملفاصا الر  اتييف ية 

        تستخدم أ را  النبات بشزخا لفزا ف حتزر    عزالم الربزو الشز يب

  كمسخ  لنوبات  احلادة.

      يفيد است مال  نقوا النبات ب د  ضافة  ادة حمليزة  ليز  كمسزخ

 ل طفال الرضع.

   نقوا ال شب   املا  الساخ    حا ت التهاب احللق  احلنجرة. ىي  

  املرض ات. عنديست ما الب    سرو  البذ ر إلدرار اللنب 

  :فوائده الطبية
  alkaloidsيفيزززد اسزززت مال  سترضزززر اهلزززار ن  هزززو أحزززد القلويزززدات 

املسزززتخل  أساسزززًا  ززز  جزززذ ر نبزززات احلر زززا علزززى شزززخا كلورهيزززدرات    

عز  طريزق الفزم أ  احلقز  حتزت اجللزد          Harmine chlorhydrate اهلزار ن 

   التهزاب املز    ،)الشلا ا هتزيفازي(  parkinson diseaseعالم دا  باركنسو  

ا حيتززوي لتززأ ريات  ركززب اهلززار ن علززى اجلملززة ال صززبية   اإلنسززا ، كمزز 

لخ  يزؤدي   نبات احلر ا على  ركبات هلا تأ ري  هدم أ   سخ  للس ال،

 احلساسية  القي   اإلسهال.   تنا ل جرعات كبرية  ن   ىل حد   حالة 
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 بري ت، لبنا .
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