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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

وهو الذي أنزل من السماء ماء,فأخرجنا به نبات كل 

 خضرا و نخرج منه حبا متراكبا,شًء, فأخرجنا منه 

 ومن النخل من طلعها قنوان دانٌة وجنات من أعناب

والزٌتون والرمان مشتبها وؼٌر متشابه, انظروا الى 

 ثمره إذا أثمر , إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌؤمنون
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 المقدمة

 

نظرت فً الكتب والمراجع العربٌة التً كتبت حول النحل   -ٔ

والنحالة فوجدتها تدور بمعظمها حول سلوك النحل وأمراضه 

 ركٌب الخّلٌا وأعمال النحال على مدار العام .وت

الثانً والهام من ووجدت أن معظم تلك المراجع تهمل الشق   -ٕ

هذا  النحالة أال وهو ) المراعً واألزهار الرحٌقٌة( رؼم أن

 موضوع األول .الموضوع ال ٌقل أهمٌة عن ال

ذلك ألن مربً النحل مهما كان خبٌرا فً تربٌة النحل فإن   -ٖ

ّل أو آجّل إذا لم ٌكن لدٌه جسٌحكم علٌه بالفشل عامشروعه 

خبرة فً المراعً المناسبة التً ٌجب أن ٌقوم بترحٌل مناحله 

 إلٌها .

فمشارٌع النحل االقتصادٌة تقوم على مبدأ ترحٌل المناحل   -ٗ

من مرعى إلى مرعى طوال العام , وال ٌمكنها أن تنجح أو 

موقع ثابت الٌتؽٌر تعطً مردودا اقتصادٌا لو أنها أقٌمت فً 

, إال إذا كان هذا المكان ؼنٌا بالنباتات المتعاقبة االزهار 

ومحاطا بالظروؾ الجوٌة المناسبة بشكل ثابت , وهذا الشرط 

 من الصعب إن لم نقل أنه من المستحٌل تحقٌقه فً بّلدنا .

لذلك فقد أقدمت على هذا العمل خدمة للنحال السوري   -٘

, رؼم أن هذا ٌتطلب ة فً سورٌا وٌر النحالطومساهمة فً ت

عمّل دؤوبا فً الكتب والمراجع , واالستفادة من خبرات 

النحالٌن والسكان المحلٌٌن عن تلك النباتات , ثم البد من 

نتٌجة التعامل مع تلك  اضافة الخبرة الشخصٌة الحاصلة

 المراعً خّلل أكثر من عشر سنوات مضت .
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 والباحثٌن على العمل وقصدت أٌضا تشجٌع االخوة النحالٌن  -ٙ

إلضافة معلومات أو اكتشاؾ نباتات رحٌقٌة أخرى وهكذا 

 علٌه .دٌعتمن ٌدي النحال السوري مرجعا شامّلحتى ٌكون بٌ

وقد قمت بذكر النباتات الرحٌقٌة الموجودة فً سورٌا مهمّل   -1

التً تعتبر رحٌقٌة فً بلدان أخرى من  تذكر كثٌر من النباتا

العالم , وذلك لقلة أهمٌتها بسبب قلة أو عدم انتشارها فً 

ٌّر  ٌّر قٌمتها كمرعى رحٌقً لتؽ سورٌا , أو بسبب تؽ

 الظروؾ البٌبٌة .

تفٌد منها النحالون فً األقطار مكن أن ٌسوإن هذه الدراسة ٌ  -2

تشابه , وذلك لوفلسطٌن ردن المجاورة مثل لبنان واأل

 الظروؾ المناخٌة وامكانٌة انتشار نفس األنواع الزهرٌة .

واعا زهرٌة محدودة هً نولكن ثبت من خّلل التجربة أن أ

 التً تعطً المردود األعظمً من الرحٌق والتالً العسل .

إن هذه النباتات التً تعطً أزهارها مردودا أكبر من   -3

ً العسل الرحٌق ومن ثم ٌحوله النحل إلى ثروة كبٌرة وه

 أطلقت علٌها : ) النباتات الرحٌقٌة االقتصادٌة ( .

 ورةنً بالضرعوالنباتات الرحٌقٌة االقتصادٌة فً سورٌا ال ٌ

مرٌكً مثّل حٌقٌة اقتصادٌة فً بلد أوربً أو أأنها ستكون ر

 , ذلك ألن لكل منطقة نباتاتها الرحٌقٌة الخاصة كما ذكر .

أضٌؾ الفوابد الطبٌة لتلك وزٌادة فً الفابدة فقد حاولت أن 

النباتات ثم الفوابد الملحوظة ألعسال كل منها , وذلك لكً 

 تتم المقارنة فٌما إذا كان العسل ٌحمل نفس خواص النبات .

أما باقً النباتات الرحٌقٌة التً ٌزورها النحل فقد  -ٓٔ

 أطلقت علٌها ) النباتات الرحٌقٌة الثانوٌة (.

مردودها . رؼم أنها ال تعطً بودراستها مهم بالنسبة للنحال 

المحصول الربٌسً ولكنها ُتؽنً المرعى بالرحٌق وؼبار 
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الطلع وتدعم النبات الرحٌقً االقتصادي الموجود وتساعد 

النحل فً الفترات التً تسبق أو تلً فترة إزهار النبات 

 االقتصادي الربٌسً رٌثما ٌتم نقل النحل إلى موقع آخر .

الرحٌقٌة الثانوٌة تساهم فً  اتاتضافة الى أن تلك النبإ

 تحسٌن طعم العسل الناتج وزٌادة القٌمة الطبٌة له .

عتبر بعضها أحٌانا لنباتات الرحٌقٌة الثانوٌة ربما توهذه ا

اقتصادٌة هامة تفرز الرحٌق بؽزارة وتعطً محصوال كبٌرا 

ٌّرة ف قط من العسل , ولكن ذلك ال ٌحصل إال فً السنوات الخ

 وهذا األمر ال ٌمكن تعمٌمه .لجوٌة المناسبة ,وفً الظروؾ ا

وقد قمت بدراسة عدد منها , وذكرت أسماء عدد آخر تاركا 

 دراسته لفرصة الحقة .

وفً الختام فإننً ال أّدعً بأن هذا الكتاب كامّل وخالٌا  -ٔٔ

من العٌوب , بل إننً أرحب بكل مّلحظة تقدم لً لتّلفً 

 ق .ذلك فً طبعة قادمة وهللا ولً التوفٌ

 

 م . أحمد منار زكرٌا

5995 

 

 

 تحتوي الطبعة الثانٌة 

 المراعً الرحٌقٌة فً مصر

 2ٕٔ صفحة:
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 {  الرحٌق}  

 

 : تعرٌف الرحٌق

هو عبارة عن مادة سابلة سكرٌة تفرزها ؼدد رحٌقٌة خاصة 

وتشكل بتّلت الزهرة ماٌشبه  موجودة فً قاعدة األزهار ؼالبا ,

الوعاء الذي ٌخزن الرحٌق وذلك لجذب النحل وؼٌره من 

 الحشرات لتعكس الفابدة على النبات فً عملٌة التلقٌح .

إن الؽدد الرحٌقٌة ٌمكن أن تتواجد أٌضا على أعضاء أخرى ؼٌر 

األزهار كالساق أو األوراق كما فً نبات القطن وكثٌر من نباتات 

 قولٌة .العابلة الب

 : تركٌب الرحٌق

 – ٕٔصلبة بنسبة ٌق من الماء بنسبة كبٌرة ومن مواد ٌتركب الرح

 ظروؾ المحٌطة.% حٌث ٌؤثر على هذه النسبة نوع النبات والٓٙ

ٌدخل فً تركٌب المواد الصلبة بالدرجة األولى سكرٌات السكروز 

والؽلوكوز والفركتوز وبعض األنواع تحتوي على سكرٌات 

الرافٌنوز والمٌلٌبوز أما المركبات األخرى الؽٌر سكرٌة المالتوز و

حموض أمٌنٌة التً تدخل فً تركٌب الرحٌق فهً تتضمن 

وبروتٌنات ومواد مضادة للتأكسد ومواد شبه قلوٌة وؼلٌكوزٌدات 

وحموض عضوٌة وعدٌد من األمّلح المعدنٌة وأنزٌمات وأصبؽة 

وعٌتها من نبات ومواد عطرٌة , وهذه المركبات تختلؾ كمٌتها ون

ذب النحل أو تنفٌره وجذب جإلى آخر وهً تلعب دورا هاما فً 

 أنواع أخرى من الحشرات .
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 crataegusفمثّل اكتشؾ أن رحٌق أزهار الزعرور البري 

oxycantha ؼٌر مرؼوب  هٌحتوي على مواد حرٌفة مما ٌجعل

% من السكرٌات . 2ٗمن قبل النحل رؼم احتوابه على تركٌز 

 بحة تجذب إلٌه الدبور وحشرات أخرى .اوبالمقابل فإن هذه الر

أزهارها جاذبٌة لرحٌق  جهة أخرى فإن هناك نباتات كثٌرة ومن 

خاصة للنحل وذلك الحتوابها على مركبات عطرٌة نذكر مثاال 

 على ذلك :

بتوس ) الكٌنا الكاذبة ( ٌحتوي رحٌقها على أزهار األوكالٌ -ٔ

 عطر السٌنٌول .

 أزهار الحمضٌات ٌحتوي رحٌقها على عطر السٌترال . -ٕ

 أزهار النعناع ٌحتوي رحٌقها على عطر المانتول . -ٖ

 أزهار الٌانسون ٌحتوي رحٌقها على عطر األنٌتول . -ٗ

إن النحل ال ٌؽٌر كثٌرا من تركٌب الرحٌق عندما ٌقوم بتحوٌله 

تبقى ى عسل حٌث تبقى معظم المركبات الموجودة فً الرحٌق إل

ٌّز كل نوع من  فً العسل وتعطٌه اللون والطعم والرابحة التً تم

 العسل عن ؼٌره .

إنما ٌقوم النحل بشكل ربٌسً بنزع الرطوبة إلى الحد األدنى 

وإضافة نوعٌن من األنزٌمات وهما األنفرتاز وأنزٌم ؼلوكوز 

% فٌؤدي ذلك 2ٕتركٌب السكر فً العسل أوكسٌداز , وٌصبح 

إلى زٌادة النكهة إضافة إلى أنه ٌصبح وسط ؼٌر مناسب لنمو 

 البكترٌا .
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 :آلٌة فرز الرحٌق 

إن السكرٌات التً تدخل فً تركٌب الرحٌق ٌتم تركٌبها داخل 

األوراق من خّلل عملٌات التمثٌل الضوبً , ثم تنتقل بعدها 

بواسطة الماء إلى خّلٌا الؽدد الرحٌقٌة ٌشكل مستمر فٌؤدي ذلك 

انتفاخ الخّلٌا الرحٌقٌة حتى ٌؤدي الضؽط إلى انتفاخها , ٌزداد 

 الوسط الخارجً . ى خّلٌا إلإلى خروج الرحٌق من جدران ال

وٌتعرض الرحٌق فً الوسط الخارجً للجفاؾ وٌزداد تركٌزه 

وٌتفاوت التركٌز بٌن داخل الؽدد وخارجها مما ٌؤدي إلى 

 سحب كمٌات من الرحٌق بخاصٌة االنتشار األسموزي.راستمرا

 العوامل الً تؤثر على فرز الرحٌق :

عملٌة فرز الرحٌق ال تتم إال إذا توفرت ظروؾ معٌنة  إن

تختلؾ من نبات إلى آخر , وهذه الظروؾ تتعلق بكل من 

 الحرارة والرطوبة والضوء والتربة.

 الحرارة :  -5

اما فً سٌر العملٌات الحٌوٌة هتلعب درجة الحرارة دورا 

داخل النبات حٌث أنه لكل نبات مجال حراري مناسب لتتم 

لٌات التركٌب الضوبً والتفاعّلت األخرى , كما فٌه سٌر عم

أن الحرارة تساعد على سرعة نفاذٌة المحلول السكري 

 للخارج عبر الؽدد الرحٌقٌة أثناء النهار .

وبشكل عام ٌمكن أن نقول أن الحرارة المرتفعة نسبٌا أثناء 

النهار تؤثر فً زٌادة تكوٌن السكرٌات فً النبات بٌنما تؤدي 

نخفضة فً اللٌل إلى انتقال السكرٌات إلى الؽدد الحرارة الم

ً اللٌل حٌث لوحظ ازدٌاد كمٌة الرحٌق المفرزة ف الرحٌقٌة

 . البارد الذي ٌعقبه نهاٌر حاٌر 
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 الرطوبة : – 2

إن األمطار تؤثر فً فرز الرحٌق بشكل ؼٌر مباشر عن 

طرٌق إمداد التربة بالرطوبة األرضٌة الضرورٌة فً نمو 

 النبات .

شاط الؽدد نأما الرطوبة الجوٌة فإنها تساعد على زٌادة 

الرحٌقٌة فً افراز الرحٌق , وإذا تناقصت الرطوبة الجوٌة 

حتى أصبح الجو حارا وجافا فإن ذلك ٌؤدي إلى جفاؾ 

 خلوها من الرحٌق .و األزهار

وتؤدي األمطار المترافقة بحرارة منخفضة إلى نقص إفراز 

ملٌة ؼسل الرحٌق من عتقوم بالرحٌق وذلك ألن األمطار 

األزهار , بٌنما تؤدي الحرارة المنخفضة إلى بطء عملٌات 

التركٌب الضوبً وتحّول جدار الؽدد الرحٌقٌة إلى ؼشاء ؼٌر 

 منفذ للرحٌق . 

 الضوء : – 3

ٌؤثر الضوء بشكل مباشر على عملٌة التركٌب الضوبً 

حٌق , وبالتالً على تركٌب السكرٌات الّلزمة فً تركٌب الر

كمٌة لذا فإن مدة اإلضاءة وشدتها تؤثر بشكل مباشر على 

 الرحٌق التً ٌفرزها النبات .

 التربة : – 4

إن لكل نبات تربة مناسبة من حٌث التركٌب والقوام 

هً للنبات وتعتبر التربة المناسبة  والخصوبة من أجل نموه ,

 تكون مناسبة أٌضا إلفراز جٌد من الرحٌق . التً
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 النباتات الرحٌقٌة تصنٌف

 

 

كتاب إلى قسمٌن صنٌؾ النباتات الرحٌقٌة فً هذا اللقد تم ت

 ربٌسٌٌن هما :

 

 النباتات الرحٌقٌة االقتصادٌة : – 5

ٌقصد بها تلك النباتات التً تعطً إنتاجا وفٌرا من الرحٌق 

وذلك إذا كانت الظروؾ البٌبٌة مناسبة بحٌث تعطً طوابؾ 

النحل التً ترعى علٌها محصوال جٌدا من العسل حتى ولو 

كان المرعى مقتصرا على نبات رحٌقً واحد ومفتقرا إلى 

 النبات .المساحة من ذلك باقً األنواع النباتٌة شرٌطة توفر 

 

 النباتات الرحٌقٌة الثانوٌة : – 2

ٌقصد بها النباتات التً ال ٌكون فرزها للرحٌق كثٌرا بحٌث 

ٌعتمد النحال فً وضع طوابفه علٌها , وٌقصد بها أٌضا تلك 

النباتات التً تفرز رحٌقا بشكل جٌد ولكنها ؼٌر منتشرة 

 طٌة حاجة الطوابؾ .ؽبالمساحة المناسبة التً تكفً لت

كن من المهم لفت النظر إلى أن وجود هذه النباتات بالقرب ول

من نبات رحٌقً اقتصادي سوؾ ٌساعد على إؼناء المرعى 

بالرحٌق وؼبار الطلع وتحسٌن طعم العسل الناتج وزٌادة 

الفوابد الطبٌة له . وإن وضع طوابؾ النحل فً منطقة 

لٌل رحٌقٌة ثانوٌة ٌؤدي إلى إنتاج ق تالتحتوي إال على نباتا

 من العسل وربما تدهور الطوابؾ فً السنوات الممحلة .
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 أوال : النباتات الرحٌقٌة االقتصادٌة فً سورٌا

 

 

 الحمضٌات    -ٔ

 النفل    -ٕ

 األوكالٌبتوس ) الكٌنا الكاذبة (    -ٖ

 حبة البركة     -ٗ

 الٌانسون    -٘

 الخلّة    -ٙ

 العاقول    -1

 دوار الشمس     -2

 القطن    -3

 األشواك البرٌة -ٓٔ

 البريالزعتر  -ٔٔ

 الحّلب -ٕٔ

 العجرم -ٖٔ

ٌّون -ٗٔ  الط
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 الحمضٌات –ٔ

 

   

 أزهار البرتقال                   أزهار اللٌمون         

 

 االسم العلمً والتصنٌف النباتً :

 ) أو الفصٌلة البرتقالٌة  rutaceaتتبع الحمضٌات الفصٌلة السذابٌة 

Aurantiacea ) 

 أما األنواع الهامة المزروعة فهً :

 citrus medicaالطرنج والكباد     -ٔ

 citrus limonia اللٌمون الحامض    -ٕ

 citrus aurantifolia مض البنزهٌريامون الحاللٌ    -ٖ

 citrus paradisi اللٌمون الهندي )كرٌب فروت (    -ٗ

 citrus pomelloشادوك(  بوملً,) اللٌمون الكبٌر    -٘

 citrus sinensis البرتقال    -ٙ

 (c . reliculatus  ) أو   citrus nobilisالٌوسفً     -1

 citrus aurantiumالنارنج     -2
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 citrus deliciosa المندرٌن       -3

 citrus limetta اللٌمون الحلو -ٓٔ

 citrus sanguinella برتقال أبو دم -ٔٔ

 citrus chenesis برتقال أبو صرة -ٕٔ

 citrus succerena برتقال سكري -ٖٔ

 citrus sanguineبرتقال ماوردي  -ٗٔ

 citrus bergamia)اللٌمون العطري( برؼموت  -٘ٔ

 citrus jambhiliٌمون مخرفش ل -ٙٔ

 

 وصف النبات :

روؾ من أشجار الفاكهة المشهورة , عالحمضٌات كما هو م

وهً عبارة عن أشجار متوسطة الحجم , مستدٌرة القمة , دابمة 

 الخضرة ذات أشواك ؼالبا .

رفقة بأجنحة سمٌكة جلدٌة , لها عنق وم أوراقها بٌضوٌة الشكل

 ولونها خضراء داكنة .

 األزهار :

فردٌة أو فً نورات فً آباط األوراق كبٌرة بٌضاء اللون 

 )أرجوانٌة فً اللٌمون الحامض (البتّلت سمٌكة جلدٌة لماعة ,

 ذات رابحة عطرٌة جذابة , الثمار لبٌة لها قشرة سمٌكة .

ة للزٌوت زبوجود ؼدد مفرتتمٌز جمٌع أنواع الحمضٌات 

العطرٌة على أوراقها وعلى الجدران الخارجٌة اللماعة لبتّلت 

 األزهار وعلى السطح الخارجً لقشرة الثمار .
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 البٌئة المناسبة :

تزرع أشجار الحمضٌات فً المناطق الحارة والدافبة والمعتدلة 

فً المناطق شبه الرطبة ونصؾ الجافة فً التربة العمٌقة الجٌدة 

 الخصوبة والمتوسطة .

 :موطن الحمضٌات 

الصٌن , الهند , حوض البحر المتوسط , والمناطق المشابهة فً 

 العالم

 : التوزع واالنتشار فً سورٌا

تزرع الحمضٌات فً سورٌا فً المنطقة الساحلٌة على نطاق 

واسع وهناك مساحات قلٌلة منها فً جنوب سورٌا فً وادي 

 الٌرموك .

 : والمواد الفعالةتركٌب النبات 

وأوراق وأزهار الحمضٌات ذات قٌمة عالٌة من  تعتبر ثمار

بكمٌة كبٌرة , سواء  cالنواحً الؽذابٌة والطبٌة لؽناها بفٌتامٌن 

على فً لب الثمرة وبنسبة أكبر فً القشور , وتحتوي أٌضا 

 بنسبة أقل .   PP- A- B2- B1فٌتامٌنات 

: بوتاسٌوم , فوسفور ,  وتحتوي أٌضا على العناصر المعدنٌة 

 كالسٌوم , حدٌد , زنك , نحاس , نٌكل , منجنٌز .

ٌّارة  وأحماض ومركبات وٌدخل فً تركٌبها زٌوت عطرٌة ط

 عضوٌة أخرى ذات فابدة طبٌة .

ولنستعرض بشكل عام أهم المواد الداخلة فً كل جزء من 

 النبات :
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ر ) طعمه م  Cقشور الثمار : ٌدخل فً تركٌبها فٌتامٌن   -ٔ

ر النارنج ( والهسبٌرٌدٌن وهو موجود فً قشو

% منها من 3ٓهسبٌرٌدٌن وزٌوت عطرٌة ٌتألؾ واإلزو

اللٌمونٌن ثم من التربنٌول واللٌنالول والسترونٌلول وخّلت 

 الذي تعود إلٌه رابحة اللٌمون (والسٌمٌن والسٌترال )ٌل لاللنا

واإلٌزو ستٌرٌن والفارماكورٌن ) قشور اللٌمون ( 

 رنجٌن ) نارنج ( والبكتٌن ) قشرة اللٌمون الهندي ( .والنا

وتحتوي أٌضا على كحول وسٌرٌلٌك وحمض البورٌك 

ومواد دهنٌة وسكرٌات وخمابر إضافة إلى فٌتامٌنات  وراتنج

(B – A )  

لب الثمار : ٌحتوي على أمّلح العناصر المعدنٌة المذكورة   -ٕ

وحمض  وسكاكر الفركتوز والؽلوكوز والسكروز , وسللوز

( وأحماض عضوٌة )حمض اللٌمون Cاألسكوربٌك ) فٌتامٌن 

 وحمض التفاح وحمض الطرطٌر وحمض أورؼانٌك(

ولٌؽنٌن وملونات ) كاروتٌن ( وعطور طٌارة وأنزٌمات 

بٌروكسٌدات إضافة إلى البسٌرٌدٌن واألورانتٌامٌن 

وؼلوكوزٌدات وهسبٌرٌدٌن وإٌوهسبٌرٌدٌن وتانٌن وصبؽات 

 رنج( وصبؽات أنثوثٌانٌة )برتقال أبو دم ( .فّلفونٌة ) نا

وزٌوت طٌارة وقلوٌد  Cعلى فٌتامٌن ألوراق تحتوي ا  -ٖ

 )النارنج (

األزهار : ٌدخل فً تركٌبها زٌوت عطرٌة طٌارة , ٌدخل فً  -ٗ

تركٌب الزٌوت لٌمونٌن وأتٌرات معقدة مختلفة للسلٌناتول 

ٌعطً  والجٌرانتول واألتٌر المٌتٌلً لحمض األنترانٌل الذي

الرابحة الجمٌلة فً أزهار النارنج وسٌترال الذي تعود إلٌه 

رابحة اللٌمون وجٌرانٌل أسٌتات وسٌترونٌلول وكامفٌن 

 والول ومواد مرة ) النارنج ( وأسٌتات اللٌناٌل .
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 فوائد الحمضٌات واستعماالت الطبٌة :

كهة المشهورة فً مجال التؽذٌة اثمار الحمضٌات من الف  -ٔ

 ي وطبً .وعصٌرها مؽذ

المعروؾ وتستخدم ٌستخلص من األزهار ماء الزهر   -ٕ

الزٌوت العطرٌة الطٌارة التً تستخرج من القشور أو 

األوراق أو األزهار خاصة فً المستحضرات الؽذابٌة 

 ) المراهم والعطور (كمقّبل وفً المستحضرات التجمٌلٌة 

ٌستخرج من عصٌر اللٌمون حمض اللٌمون ) سٌترٌك (   -ٖ

 % .ٙل فً تركٌب العصٌر بنسبة الذي ٌدخ

 أما االستعماالت الطبٌة للحمضٌات فهً :

ٌّن   -ٔ ٌفٌد العصٌر فً تنشٌط المعدة والهضم وله مفعول مل

ٌد قشور اللٌمون فً طرد الدٌدان والؽازات والتعفنات فوت

المعوٌة ولقشر البرتقال مفعول قابض , ٌفٌد العصٌر 

 أٌضا كمضاد لقًء الحوامل .

ضٌات بعصٌرها وقشرها المناعة ضد البرد تقوي الحم  -ٕ

والرشح وتفٌد فً عّلج التهاب األؼشٌة المخاطٌة لؤلنؾ 

 والتهابات الحلق وكمقشع .

ٌقوي العصٌر ) وخاصة الكرٌفون ( جدار األوعٌة  -ٖ

وٌة وٌنشط الدورة الدموٌة وٌخفض الضؽط وٌنقً مالد

الدم وٌفٌد ) وخاصة البرتقال ( فً حالة التصلب 

ٌّع .  الشرٌانً والخناق الصدري والخثرة الدموٌة كمم

إن لعصٌر اللٌمون مفعول مهدىء لؤلعصاب وتخفٌؾ   -ٗ

 األرق والقلق والتشنج والخفقان وتخفٌؾ آالم الصداع .

 مدر للبول . -٘

تستعمل لتقوٌة الكبد فً أمراض الكبد السكري ولتخفٌؾ  -ٙ

 السمنة .
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تنعٌمها , إن لقشرة اللٌمون مفعول فً تبٌٌض البشرة و -1

–وٌستعمل اللٌمون كمضاد لداء الخنازٌر )األسقربوط 

 الحفر (.

بضع قطرات من عصٌر اللٌمون تضاؾ إلى الماء تقضً  -2

على كثٌر من المٌكروبات وتمنع تكاثر عصٌات التٌفوبٌد 

 لفم وٌلّمع األسنان وٌبٌضها .اوٌطهر عطر اللٌمون 

 تفٌد قشور البرتقال فً عّلج داء المفاصل ) الرثٌة (  -3

وأخٌرا تعتبر الحمضٌات بشكل عام مقوٌة للمناعة  -ٓٔ

 ومنشطة وفاتحة للشهٌة .

ط فً تناول عصٌر الحمضٌات ٌساعد امّلحظة : إن اإلفر

 على حدوث القرحة .

 موعد إزهار الحمضٌات : 

ؾ تزهر معظم أصناؾ الحمضٌات فً الربٌع , وهناك أصنا

تزهر طوال العام ولكن ؼزارة األزهار تكون عادة فً 

 نٌسان وأٌار .

تزهر أزهار الحمضٌات فً الساحل السوري بدءا من 

 دٌة وٌستمر حتى أوابل أٌار .امنتصؾ آذار فً الحاالت الع

وقد ٌبدأ اإلزهار بنهاٌة شباط فً السنوات التً ٌكون شتاؤها 

منتصؾ نٌسان فً  دافبا ومشمسا , وقد ٌتأخر اإلزهار حتى

 السنوات التً تتمٌز بشتاء وربٌع باردٌن .

درجات  طوقد وجد أن اإلزهار ٌبدأ مبكرا إذا كانت متوس

 م ٕٔالحرارة لشهر آذار أكثر من 
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 قٌمة الحمضٌات كمرعى للنحل :

العطرٌة  حمضٌات جاذبة جدا للنحل لرابحتهاإن أزهار ال

ر مبكرا فً الفترة وؼناها بالرحٌق وأهمٌتها تبرز ألنها تزه

 التً تحتاج الطابفة فٌها لتقوٌة نفسها وزٌادة عدد الشؽاالت .

وإذا كانت الظروؾ المناخٌة مّلبمة فإن محصولها من 

 العسل جٌد .

مّلحظة : لوحظ أن فرز الرحٌق ٌكون مثالٌا إذا توفرت 

الرطوبة األرضٌة الجٌدة عن طرٌق السقاٌة أو األمطار 

لربٌع قبل اإلزهار أما خّلل فترة وذلك خّلل الشتاء وا

 اإلزهار فٌشترط عدم هبوب رٌاح قوٌة أو جافة .

 :مواصفات عسل الحمضٌات 

عسل الحمضٌات خفٌؾ ولذٌذ الطعم ورابحته خفٌفة وعطرة 

أما قوامه فكثٌؾ ولونه أبٌض إلى أصفر )عنبري فاتح ( 

 وهو ٌصنؾ مع األعسال الجٌدة .

 : الفوائد الطبٌة لعسل الحمضٌات

لقد ذكر آنفا مقدار الفوابد الطبٌة الكبٌرة للحمضٌات , وإن 

 ٌعود للمواد الداخلة فً تركٌبها . كهذا بّل ش

وقد اكتشؾ أن كثٌرا من تلك المواد تنتقل من النبات إلى 

الرحٌق ومنه إلى العسل , وهناك مواد أخرى ال تنتقل إلى 

ة التالٌة العسل , فمثّل اكتشؾ أن المركبات والزٌوت العطرٌ

 تنتقل من النبات إلى العسل فً البرتقال :

خّلت أو أسٌتات اللٌناٌل  -ٕخّلت أو أسٌتات الجٌرانٌل  -ٔ 

  سٌترال -٘أنترانٌّلت المٌتٌل  -ٗكحول فٌنٌل اٌتٌلٌكً  -ٖ
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 -ٓٔبٌنٌن  -3ٌرول ن -2جٌرانٌول  -1لٌنالونات  -ٙ

 -ٗٔأندول  -ٖٔلٌمونٌن -ٕٔنٌرولٌدول  -ٔٔتٌربٌنٌول 

 ألدهٌد فٌنٌل أسٌتٌك .

بٌنما اكتشؾ أن المركبات التالٌة الموجودة فً اللٌمون قد 

 وجدت أٌضا فً عسل اللٌمون :

 -ٗلٌنالونات  -ٖسٌترال  -ٕخّلت أو أسٌتات اللٌنالٌل  -ٔ 

 توٌون . -٘بٌنٌن 

وفً عسل الماندرٌن والترنجاه اكتشؾ أٌضا وجود مادة 

 السٌترال .

حد ما أن ننسب الفوابد الطبٌة الموجودة من هنا ٌمكننا إلى 

خرى فً الحمضٌات إلى العسل بل ونضٌؾ علٌها فوابد أ

 .التً أضافها النحل إلى العسل نظرا لوجود األنزٌمات 

 ٌنصح باستخدام عسل الحمضٌات فً الحاالت التالٌة :

 –النزلة الصدرٌة  –أمراض الجهاز التنفسً ) الزكام   -ٔ

 انتفاخ الربة ( .

 التهاب أؼشٌة الفم والبلعوم واللوزتٌن . -ٕ

فً حاالت توتر األعصاب له مفعول مهدىء ومضاد   -ٖ

 للتشنج .

وفً أمراض القلب ) خفقان صدري ( وحالة ارتفاع  -ٗ

 الضؽط الشرٌانً .
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 لالنف  -2

 

  
 النفل األبٌض                     النفل اآلحمر        

 

 االسم العلمً والتصنٌف النباتً :

 Leguminosaeٌة ( ات النفل الفصٌلة القرنٌة ) البقولتتبع نبات

 أما أنواع النفل الشابعة فهً :

 . trifolium reppensل األبٌض النفَ   -ٔ

 . trifolium pretense  ل األحمرالنفَ  -ٕ

 . trifolium arvnsis  ل البري النفَ  -ٖ

 وصف النبات :

- ٓ٘ل نبات بقولً معمر , عشبً بري وزراعً طوله : النفَ 

 سم للنفل األبٌض . ٖٓ-٘ٔسم للنفل األحمر و  ٓٙ

وتدي مع جذور ثانوٌة , الساق اسطوانٌة قابمة فً النفل  : الجذر

 األحمر وزاحفة فً النفل األبٌض . 
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 مركبة مؤلفة من ثّلث ورٌقات .: األوراق 

ة فً زهر ٓ٘ٔ- ٖٓكرة مؤلفة من على شكل  األزهار : نورة

 .النفل األحمر فً النفل األبٌض وحمراء 

 البٌئة المناسبة : 

ٌنمو النفل فً البٌبات الرطبة وشبه الرطبة والنصؾ جافة فً 

 المناطق اللطٌفة والمعتدلة فً معظم األراضً .

 الموطن :

 .حوض البحر األبٌض المتوسط والمناطق الشبٌهة 

 توزع النفل وانتشاره فً سورٌا :

فً األماكن الرطبة ٌنتشر النفل بشكل واسع فً القطر السوري 

ونصؾ الرطبة وعلى ضفاؾ األنهار وحواؾ الحقول والسواقً 

 وخاصة فً المناطق الجبلٌة الساحلٌة والجوالن .

هذا النبات الٌتحمل الجفاؾ وٌتحمل البرد لذا ٌمكن أن ٌشاهد 

م أو أكثر باستثناء النفل البري الذي ٌتحمل  ٓٓٙٔحتى ارتفاع 

 ر واألبٌض .الجفاؾ أكثر من النفل األحم

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

خل فً تركٌب النبات مواد راتنجٌة وعفصٌة وزٌت عطري دٌ

وأمّلح ومواد ملونة وؼلٌسرٌدات , وؼلٌكوزٌد الترٌفولٌن 

 البراتولٌتول .و  Bوفٌتامٌنات cواالٌزوترٌفولٌن , وفٌتامٌن 
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 فوائد النفل واالستعماالت الطبٌة :

ٌعتبر نبات النفل ذو قٌمة علفٌة ممتازة بشكله البري ومنه  - 5

سّلالت منتخبة ومزروعة تعطً انتاجا عالٌا من العلؾ 

 األخضر .

 ٌصلح نبات النفل لزراعة المسطحات الخضراء .  - ٕ

من حٌث االستعماالت الطبٌة فٌستعمل مؽلً أزهار النفل  - ٖ

والرشح وهو األحمر فً التهابات القصبات والربو القصبً 

 مقشع ومدر للبول ومضاد لّلسهال .

 موعد اإلزهار :

ٌزهر النفل من شهر نٌسان وحتى تشرٌن األول حسب 

المناطق والظروؾ المناخٌة السابدة وؼالبا ما تكون فترة 

الستفادة فً سورٌا منه للنحل هً فً فترة الربٌع وأوابل ا

 الصٌؾ .

 قٌمة النفل كمرعى للنحل :

واع النفل نباتات ؼنٌة بالرحٌق وؼبار الطلع تعتبر جمٌع أن

مرؼوبة جدا من قبل النحل وتعتبر مراعً ربٌسٌة للنحل 

حٌث توجد بشكل ؼزٌر فً المناطق الجبلٌة والمروج 

 واألراضً المحمٌة من الرعً .

 :ات عسل النفل فواصم

تشبه عطر الفانٌلٌا ( ل النفل طعم خفٌؾ ورابحة عطرٌة )لعس

 وٌصنؾ مع أنواع األعسال الفاخرة .ولونه أبٌض 

 تلة بٌضاء صلبة .كلتجمد وٌصبح لٌتعرض 
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 الفوائد الطبٌة لعسل النفل :

 ٌفٌد عسل النفل فً حاالت التهاب القصبات وكمقشع .  -ٔ

 مضاد لّلسهال . -ٕ

 مدر للبول . -ٖ

 

             

 نفل أبٌض

 

 

 

 

 نفل أحمر
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 األوكالٌبتوس -4

 

  

 

 األسماء الشائعة :

 شجرة الصٌدلة  - الكٌنا –الكافور الكاذب  –الكٌنا الكاذبة 

 االسم العلمً والتصنٌؾ النباتً :

 . Myrtaceaeٌتبع األوكالٌبتوس الفصٌلة اآلسٌة 

 أما أنواعه الشابعة فهً :

 . Eucalyptus Camaldulensisأوكالٌبتوس كمالً   -ٔ

 . Eucalyptus Globulusأوكالٌبتوس كروي  -ٕ

ٖ-   Eucalyptus ROSTRATUS  . 

 وصف النبات :

 األوكالٌبتوس شجرة طوٌلة دابمة الخضرة حراجٌة وللزٌنة .

 طوٌلة ذات قشرة ملساء .: الساق 
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 متطاولة رمحٌة .: األوراق 

األزهار : لها كأس على شكل البلبل مؽطاة بقبعة تسقط عند 

التفتح وتظهر األزهار بلون ضارب للبٌاض , وهناك أنواع 

 . ارها حمراء اللون هزأ

 البٌئة المناسبة :

 ٌعٌش األوكالٌبتوس فً البٌبة شبه الرطبة والرطبة ونصؾ الجافة

 والجافة فً المناطق الدافبة وفً األراضً العادٌة والؽدقة.

 الموطن :

 استرالٌا وحوض البحر المتوسط .

 توزع األوكالٌبتوس وانتشاره فً سورٌا :

ر السوري فً مناطق التشجٌر ٌنتشر بشكل واسع فً القط

والؽابات والتحرٌج أو على حواؾ الطرقات وٌوجد منه ؼابات 

وفً حوران وفً مناطق حمص اصطناعٌة فً الجوالن 

 وؼٌرها .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌحتوي النبات على مواد عفصٌة ومواد راتنجٌة وحمض العفص 

وسكرٌات وكٌنوبٌن وكامفٌن وآزولٌن وبٌنٌن وسترال 

وسكرٌدات وكحول وسٌرٌلٌك وفٌركاتشٌن وزٌت فٌّلندرٌن 

 وزٌت اودٌسمول.

وتحتوي األوراق بشكل ربٌسً على عطر السٌنٌول أو زٌت 

 . األوكالٌبتوس والذي ٌطلق علٌه تجارٌا )أوكالٌبتول(
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 فوائد األوكالٌبتوس واستعماالته الطبٌة :

ء فإن هذا النبات بما أن جذور أشجار األوكالٌبتوس شرهة للما

ٌستخدم لتجفٌؾ األراضً الؽدقة وهو شجر حراجً وٌستخدم 

لحدابق وحواؾ الطرقات وخاصة الطرق الخارجٌة اللزٌنة فً 

 ) األوتوسترادات (

 ستعماالت الطبٌة فهً :أما اال

ٌعتبر زٌت األوكالٌبتوس قاتل للجراثٌم بشكل قوي فهو   -ٔ

ٌستخدم لتطهٌر المجاري التنفسٌة والرشح والتهابات الصدر 

كنشوق , وٌدخل فً صناعة مراهم لهذا الؽرض )مثل مرهم 

 فٌكس( .

ٌعتبر مؽلً األوراق مطهر عام وذلك ألمراض الجهاز   -ٕ

سلً وللمعدة التنفسً ) وهو مقشع ( ومطر للجهاز البولً التنا

 واألمعاء , لذا ٌستخدم كمضاد لّلسهال والزحار .

 ٌفٌد مؽلً األوراق أٌضا كخافض للحرارة ومسكن .  -ٖ

 له مفعول فً تخفٌض نسبة السكر فً الدم .  -ٗ

 موعد إزهار أشجار األوكالٌبتوس : 

تزهر أشجار األوكالٌبتوس فً الربٌع والخرٌؾ حسب 

اإلزهار متفاوت من عوامل الوسط وقد لوحظ أن موعد 

صنؾ إلى آخر ففً كل شهر من السنة ٌمكن أن ٌّلحظ 

ا مزهرة وأخرى ؼٌر مزهرة , ولكن اإلزهرار فأصنا

األعظمً الذي ٌمكن أن ٌستفاد منه للنحل ٌحصل فً فصل 

 –حزٌران ( ومرة ثانٌة فً الخرٌؾ ) اٌلول  –الربٌع ) أٌار 

 بمة .ا كانت الظروؾ المناخٌة مّلذتشرٌن ألول ( إ
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 قٌمة األوكالٌبتوس كمرعى للنحل : 

ٌعتبر األوكالٌبتوس مرعى جٌد للنحل نظرا لكثرة أزهاره 

وؼزارة رحٌقه وؼبار طلعه , وٌمكن وضع المناحل على 

هذا المرعى فً الؽابات المصطنعة أو قرب الطرق التً قد 

 شجرت أطرافها بأشجار األوكالٌبتوس .

والرطوبة ٌؤثر على نمو مّلحظة : إن كّل من الحرارة 

وتفتحها , فإذا توفرت أمطار جٌدة مع حرارة  البّلبل الزهرٌة

مناسبة ) علما بأن هذا النبات شره للماء وٌحب الحرارة 

ة ( فإن هذا ٌساعد على نمو البّلبل الزهرٌة ثم تفتحها بالداف

 بنسبة عالٌة .

واألمطار الربٌعٌة التً ٌعقبها طقس دافىء ومشمس من 

 لى فراز الرحٌق .عالعوامل التً تساعد  أحسن

 مواصفات عسل األوكالٌبتوس :

لون العسل فاتح وقوامه كثٌؾ ورابحته عطرٌة نتٌجة احتوابه 

على زٌت األوكالٌبتوس , وهو ٌتجمد بسرعة إلى حبٌبات 

 ناعمة .

 الفوائد الطبٌة لعسل األوكالٌبتوس :

ٌة ٌنصح به فً جمٌع حاالت التهاب المجاري التنفس

 ٌضا للعفونات البولٌة والمعوٌة .والقصبات وأ
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 حبة البركة – 4

 

 
 

 األسماء الشائعة :

الحبة السوداء , بشمة , شونٌز , قزحة , كمون بري ,كمون أسود , 

 كراوٌا سوداء , قحطة .

 االسم العلمً وتصنٌف النبا ت :

 Ranunculaceaeتنتسب حبة البركة إلى الفصٌلة الحوذانٌة 

 واألنواع المشهورة هً :

ٔ – Nigella sativa  . بذوره كبٌرة 

ٕ – Nigella arvensis . بذوره صؽٌرة 

ٖ – nigella damacena  

ٗ – Nigella hspannica , 

. 

 وصف النبات :

 سم من محاصٌل الحبوب العطرٌة . ٓ٘ – ٖٓنبات عشبً حولً طوله 

 شرٌطٌة رفٌعة .: األوراق 

 تاجٌة بٌضاء ؼالبا ) ٌختلؾ اللون حسب النوع (.األزهار : مفردة 

 ن البذور السوداء .الثمرة : كبسولة بداخلها عدد م
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 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة إلى شبه الرطبة فً المناطق 

اللطٌفة والمعتدلة والدافبة فً األراضً العادٌة وجٌدة الخصوبة , 

 وٌزرع بعّل أو مروٌا .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط . –بّلد الشام  –الشرق األوسط  

 التوزع واالنتشار فً سورٌا : 

ٌزرع هذا النبات فً مناطق متفرقة من القطر لسوري بعّل أو 

 مروٌا وٌشاهد خاصة فً حوران والجوالن ومنطقة حلب .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

% ٌحتوي هذا ٘,ٔبة تحتوي البذور على زٌت عطري طٌار بنس

ومادة  , الزٌت على مادة النٌجلون التً ٌعزى إلٌها المفعول الطبً

 أخرى مشابهة هً ثٌموكٌنون .

ٌت عطري ثابت ٌحتوي على زوأٌضا تحتوي البذور على 

آراٌكٌدٌك  –سٌتارٌك  –بالمٌتٌك  –الحموض التالٌة : )مٌرٌستٌك 

 . نٌوبٌك (أٌكوسوساد –لٌنولنٌك  –لٌنولبٌك  –أولبٌك  –

وتحتوي البذور أٌضا على أساس مّر  وعلى سابونٌنات سامة 

 بنسبة قلٌلة .

 الفوائد الطبٌة لحبة البركة :

إن لبذور حبة البركة شهرة واسعة بالنسبة لفوابدها الطبٌة عند 

العرب قدٌما , وفً الطب اإلسّلمً أٌضا كما ورد عنها فً 

الحدٌث الشرٌؾ ) الحبة السوداء شفاء من كل داء إال السام ( . 
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وهناك أبحاث علمٌة تجري حالٌا فً عدة جامعات فً كل من 

 من فوابدها الطبٌة . مصر وأوربا وأمرٌكا الكتشاؾ المزٌد

وقد ورد استخدام بذور حبة البركة أو مسحوقها أو زٌتها 

 لؤلؼراض التالٌة :

منبه للهضم ) حٌث  –بالنسبة لجهاز الهضم : مدر للعاب   -ٔ

, مسكن معوي , طارد للؽازات ٌزٌد فً افراز الصفراء (

ونفخة البطن , ضد االسهاالت الجرثومٌة )ألن له خواص 

 بكترٌا ( .مضادة لنمو ال

بالنسبة لجهاز التنفس : مفٌد فً السعال العصبً المنشأ ,   -ٕ

النزالت الصدرٌة , منع تشنج القصبات الهوابٌة التً تحصل 

 فً الربو و مقشع .

 بالنسبة لجهاز البول : مدر للبول , مذٌب للحصاة .  -ٖ

بالنسبة للجهاز العصبً : مسكن , مهدىء لؤلعصاب ,   -ٗ

 منشط للذاكرة .

 بة لؤلمراض النسابٌة : مدر للطمث والحلٌب .بالنس  -٘

 : ٌخفض ضؽط الدم . نبالنسبة لجهاز الدورا   -ٙ

ٌفٌد فً عّلج النقرس )داء الملوك ( وٌقلل معدل السكرفً   -1

 الدم وٌزٌد مناعة الجسم .

وإضافة إلى الفوابد المذكورة فإن بذور حبة البركة تستخدم   -2

 كمنكه ومقبل فً األؼذٌة .

استعمال زٌت حبة البركة بكمٌات لوحده  مّلحظة : إن  -3

تناول ٌسبب مؽصا وتهٌجا فً الجهاز الهضمً , كما أن 

البذور بكمٌات كبٌرة ٌمكن أن تضر ألنها تحتوي على 

 سابونٌنات سامة .
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 موعد إزهار حبة البركة :

 حزٌران( –ٌزهرهذا النبات فً فصل الربٌع وأوابل الصٌؾ ) أٌار

صٌلة الحوزانٌة رحٌقٌة فالبركة ومعظم أزهار الوتعتبر أزهار حبة 

وافرة الطلع ولكن من المهم توفر المساحات المزروعة المناسبة 

ٌكون  األفضل أنلعدد الطوابؾ الموجودة على هذا المرعى و

 مترافقا مع أزهار نبات آخر مثل األوكالٌبتوس أو الٌانسون .

 مواصفات عسل حبة البركة :

ٌقة عن أوصاؾ عسل حبة البركة وذلك ألنه لم تتوفر معلومات دق

ٌكون ؼالبا مخلوطا مع أنواع أخرى من العسل لتداخل مراعً حبة 

اعً مثل الٌانسون أو األوكالٌبتوس , البركة مع ؼٌره من المر

 ولكن على األؼلب ٌكون ؼامق اللون وذو سٌولة تام .

 الفوائد الطبٌة لعسل حبة البركة :

نبات الذي ٌعود حمل نفس الفوابدالطبٌة للإذا افترضنا أن العسل ٌ

تخدام عسل حبة البركة ٌنصح باسٌمكن أن إنه إلٌه هذا العسل ف

اسع لمعالجة أمراض كثٌرة ولكن ٌمكن التركٌز بشكل على نطاق و

 خاص على :

 مقشع . -ربو  -األمراض الصدرٌة : سعال قصبً   -ٔ

 . االسهاالت الجرثومٌة -األمراض الهضمٌة : سوء الهضم  -ٕ

 تنشٌط الذاكرة . -األمراض العصبٌة : تهدبة األعصاب  -ٖ
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 الٌانسون -4

 

  

 

 

 األسماء الشائعة : 

 –كمون حلو  –مون أبٌض ك –نٌسوون  –حبة حلوة  –أنٌسون 

 بسباس شامً .

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Ambelliferaٌتبع الٌانسون الفصٌلة الخٌمٌة 

 . Pimpinella Anisumواسمه العلمً 

 وصف النبات :

سم , ٌزرع للحصول  ٓ٘ – ٖٓالٌانسون نبات عشبً حولً طوله 

 على بذوره .

األزهار : متجمعة فً نورة زهرٌة خٌمٌة مركبة من أزهار 

 صؽٌرة بٌضاء اللون .
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 البٌئة المناسبة :

والجافة والمناطق ذات  ٌناسبه البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة

فً األراضً المتوسطة الخصوبة ,  والمعتدلةالحرارة الدافبة 

, وٌمكن أن ٌزرع ٌتطلب كمٌات كبٌرة من المٌاه لذا ٌزرع سقٌا 

 بعّل فً المناطق ذات الهطول المناسب .

 الموطن : 

 سواحل البحر المتوسط . –أمرٌكا  –اوربا  –آسٌا 

 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

وخاصة فً حوران  تنتشر زراعته فً مناطق عدٌدة من سورٌا

 والجوالن ومحافظتً دمشق وحمص .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة : 

% زٌت دسم وأٌضا 2ٕ – ٓٔ% عطور و ٖتحتوي البذور على 

لٌمونٌن وسافرول ومركب تحتوي على عناصر بروتٌنٌة و

 األنٌتول.

ٌحتوي زٌت الٌانسون الذي ٌستحصل علٌه بتقطٌر البذور على 

) المسكن القوي للتشنجات والمفٌد للهضم  % أنٌتول2ٓحوالً 

 والتقشع ( .

ار من ثالٌانسون أٌضا على مٌتٌل كافٌكول وآوٌحتوي زٌت 

 كٌتونات أنٌسٌة وألدهٌدأنٌسً وحمض الٌانسون . 

 ٌتخرب الزٌت عند حفظه فً الضوء حٌث ٌتأكسد .
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 فوائد الٌانسون وخواص الطبٌة :

ألمعاء , ٌعطى مسكن للمعدة واألمعاء ومضاد لتشنج ا  -ٔ

 لؤلطفال خاصة لتسكٌن المؽص الناتج عن تخمرات الحلٌب .

ٌقوي جهاز الهضم ألنه منبه معدي ومنشط لحركة األمعاء   -ٕ

 لذا فهو مهضم وطارد للرٌح ومسهل .

 مقشع صدري ولمعالجة الربو .   -ٖ

ٌقوي المباٌض عند النساء وٌدر الطمث وٌقوي الطلق ٌسهل   -ٗ

 الوالدة .

 مدر للبول .  -٘

ٌعتبر منكه قوي لذا فهو ٌستعمل فً الصناعات الؽذابٌة   -ٙ

 والعطرٌة التجمٌلٌة والدوابٌة وذلك لتحسٌن الطعم والرابحة .

مّلحظة : إن تناول األنٌتول بكمٌات كبٌرة تؤدي إلى فعل 

 مخدر وإلى تشنجات صرعٌة .

 موعد إزهار الٌانسون :

حزٌران  ٘أٌار وحتى  ٌ٘ٔمكن أن ٌبدأ إزهار نبات الٌانسون من 

 ٌوما .  ٕ٘حسب المناطق وعوامل المناخ وٌستمر إزهاره حوالً 

وقد لوحظ أن إزهاره فً منطقة حمص ٌبدأمبكرا عنه فً قرى 

 جبل الشٌخ مثل سعسع وكناكر .

 قٌمة نبات الٌانسون كمرعى للنحل : 

ات الرحٌقٌة الؽزٌرة اإلنتاج , وٌصنؾ إن نبات الٌانسون من النبات

مع المراعً الممتازة وله أثر كبٌر فً تنشٌط الطوابؾ الضعٌفة 

والطرود الصؽٌرة , بٌنما تعطً الطوابؾ القوٌة انتاجا جٌدا من 

 العسل فً نهاٌة موسم الفٌض الذي ٌدوم أقل من شهر , 
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تً زّود مّلحظة : إن فرز الرحٌق ٌزداد كلما كانت كمٌة المٌاه ال

بها كافٌة وخاصة إذا ترافقت مع أمطار شتوٌة وربٌعٌة جٌدة , 

ولكن خّلل فترة الفٌض ٌتناقص فرز الرحٌق وجمع العسل بشكل 

 كبٌر فً حال هبوب الرٌاح وتقلّب الطقس .

 مواصفات عسل الٌانسون :

إن عسل الٌانسون خفٌؾ القوام وسٌولته تامة وقابلٌته للتجمد 

فهو ذو قساوة خفٌفة , وطعمه جٌد وٌصنؾ مع ضعٌفة وإذا تجّمد 

 األعسال ؼامقة اللون .

 

 الفوائد الطبٌة لعسل الٌانسون :

وجد أن مادة األنٌتول واألستراؼول التً تصطنع فً نبات 

تنتقل إلى الرحٌق ومنه إلى العسل , وعلى هذا ٌمكن أن  الٌانسون

هً نفس  نقول بأن جمٌع الفوابد الطبٌة المنسوبة إلى األنٌتول

 الفوابد الموجودة فً عسل الٌانسون .

 فهو بالنسبة لجهاز الهضم مقوي ومسكن ومسهل وطارد للؽازات . 

 وبالنسبة لجهاز التنفس مقشع .

 وبالنسبة لجهاز البول مدر . 

 أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومدر للحلٌب وٌسّهل الوالدة .
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 الخلّة –6

 

  

 

 األسماء الشائعة : 

 خّلل . –سلقٌن  –سداب  –سدا 

 السم العلمً وتصنٌف النبات :ا

 . Ambelliferaeٌنتسب نبات الخلة إلى الفصٌلة الخٌمٌة  

 أهم األنواع المعروفة هً : 

 .  Ami Visnaga الخلة البلدٌة  – ٔ

 .   Ami Majusالخلة الشٌطانً  – ٕ

 وصف النبات : 

 سم .  ٓٓٔ – ٓٗالخلة نبات عشبً بري حولً طوله 

شدٌدة التفرع وهً مصمتة وملساء خضراء اللون وٌمٌزها الساق: 

 خطوط طولٌة علٌها . 
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األوراق : مركبة مضاعفة ثنابٌة أو ثّلثٌة والورٌقة الواحدة 

متطاولة ضٌقة تتمٌز األوراق القاعدٌة بأنها مسننة بٌنما تكون 

 اؾ .العلوٌة كاملة الحو

 – ٙزهار : عبارة عن نورة خٌمٌة مركبة ذات شمراخ طوٌل األ

لبا ) ونادرا اسم تحمل أهارا صؽٌرة كثٌفة بٌضاء اللون ؼ ٓٔ

 صفراء ( وهً ذات رابحة ؼٌر مقبولة .

سم ولها أجنحة ثخٌنة والبذور  ٕ – ٘,ٔالثمار : بٌضوٌة الشكل 

سجً فً نوع زٌتٌة بنٌة اللون صؽٌرة الحجم ولونها مشوب بالبنف

 الخلة البلدٌة . 

 رع . فالجذر : وتدي ومتعمق ومت

ٌتمٌز نوع الخلة الشٌطانً بانفراط النورة والثمار بعد النضج , 

 بٌنما ٌحتفظ نوع الخلة البلدٌة بالنورة بعد النضج .

 البٌئة المناسبة : 

ٌنمو نبات الخلة فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً 

 المناطق الدافبة والمعتدلة . 

 الموطن : 

 حوض البحر المتوسط . –ؼرب آسٌا 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

ٌنتشر نبات الخلة فً سورٌا فً الساحل ومنطقة الخابور والبلٌخ 

 . وعرنة ومناطق أخرى فً حوران وحمص والؽاب

وهو ٌنمو برٌا فً األراضً المهملة والضعٌفة وفً البراري وعلى 

 الشعٌر وفً األراضً الرطبة خاصة.القنوات أو فً حقول القمح و
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وقد لوحظ وجود نوع الخلة الشٌطانً فً البادٌة السورٌة مترافقا 

 مع نبات الشٌنونة والخافور .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

لبلدي على مشتقات الفوراوكرومون وفٌزناؼٌن ٌحتوي نوع الخلة ا

وؼلٌكوزٌدالخلول ومركب الماجردٌن الفعال فً معالجة ابٌضاض 

 الدم .

والمركب الفعال فً الخلة البلدي هو الخلٌن المضاد لتشنج األوعٌة 

 الدموٌة والعضّلت الملساء .

ٌن بل إن المادة بٌنما ال تحتوي الخلة الشٌطانً على مادة الخلّ 

 عالة فٌه هً األمٌفورٌن .الف

 فوائد الخلة والخواص الطبٌة :

رٌة الجافة لنوع الخلة البلدي كنكاشات لؤلسنان نورة الزهتستعمل ال

ولهذا النبات أهمٌة خاصة وسوق وهً ذات طعم مر وعطري . 

 تجارٌة فً مجال صناعة األدوٌة .

الجهاز أما استخداماته الطبٌة فهو ٌفٌد بالدرجة األولى فً أمراض 

البولً كمضاد تشنج وذلك لتسهٌل مرور الحصى الصؽٌرة 

رخاء العضّلت الملساء والحالب بتأثٌره فً إدة فً الكلى الموجو

 وهو مدر للبول ومفٌد فً المؽص الكلوي . 

فً  وٌفٌد أٌضا فً معالجة الخناق القلبً المزمن ألن له تأثٌرا

 الشرٌانً .  توسٌع األوعٌة الدموٌة دون أن ٌؤثر على الضؽط

رخاء العضّلت الربو القصبً ألن له تأثٌرا فً إ وٌفٌد فً معالجة

 الملساء فً القصبات الربوٌة .
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وتستخدم الخلة الشٌطانً فً معالجة ابٌضاض الجلد ) التبقع 

البرص ( ومعالجة البهاق والربو والسعال وهً مدرة  –الجلدي 

 للبول .

ة : إن اإلفراط فً تناول النبات قد ٌؤدي إلى اإلصابة ظمّلح

 ببعض االضطرابات الهضمٌة وآثار تسممٌة . 

 موعد اإلزهار :

ٌزهر النبات خّلل الفترة من أٌار وحتى تموز وذلك حسب 

 المناطق والعوامل المحٌطة .

 

 

 

 الخلّة
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 العاقول – 1

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 خار أشتر  –شوك الجمال  –عاقول 

 االسم العلمً وتصنٌؾ النبات :

 . Lguminosaeلفصٌلة البقمٌة ) القرنٌة ( العاقول لٌتبع 

 .  Alhagi Maurorumواسمه العلمً 

 وصف النبات :

 العاقول عشب بري معمر ٌحمل أشواكا ابطٌة .

 األوراق : صؽٌرة بسٌطة تسقط بسرعة .

 األزهار : مفردة أرجوانٌة اللون .

 قرنٌة . الثمار : 

 عمٌقة .: الجذور 
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 البٌئة المناسبة :

ٌعٌش فً المناطق الدافبة والمعتدلة وفً معظم األراضً , ٌتحمل  

الجفاؾ بدرجة كبٌرة , ٌكثر وجوده فً األراضً ذات مستوى 

 لماء األرضً المرتفع . ا

 الموطن :

 معظم البّلد العربٌة .  

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

العاقول فً السهوب والبوادي وفً األراضً المتروكة ,  ٌنتشر

وخاصة فً مناطق البادٌة الجنوبٌة والشرقٌة وٌوجد بكثرة قرب 

 ؼوطة دمشق .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

 سكرٌات , ماّنا , زٌت . 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

 ترعى علٌه الجمال فقط .  -ٔ

ء األرضً بأنه مرتفع من خّلل ٌمكن معرفة مستوى الما  -ٕ

 وجوده .

 أما استعماالته الطبٌة :

 ٌفرز ساق النبات مادة ٌطلق علٌها ) المن ( تستعمل كمسهل  - ٔ

 األوراق لعّلج الروماتٌزمٌفٌد الزٌت المستخرج من  – ٕ

 إذا وجد النبات فً بٌبة جافة فإنه ٌحوي مواد منبهة للقلب . – ٖ

 مقشع . – ٗ
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 ٌستخدم فً عّلج حصٌات الكلً وهو مدر للبول . – ٘

 ٌفٌد فً عّلج التشنج .  – ٙ

 ٌدر الصفراء . – 1

 تقٌٌم العاقول كمرعى للنحل :

ٌعتبر من المراعً المتوسطة ولكن أهمٌته تبرز فً أنه ٌزهر فً 

الفترة الحرجة التً ٌعانً منها النحالون وهً الفترة التً تأتً بعد 

 الٌانسون وقبل بدء فٌض الجٌجان ) الحّلب (انتهاء فٌض 

 موعد إزهار العاقول :

ٌزهر العاقول خّلل الصٌؾ فً أواخر حزٌران وأوابل تموز 

 وٌستمر إزهاره لمدة شهر تقرٌبا .

 مواصفات عسل العاقول :

 له قوام ولون متوسطان ورابحته عطرة وطعمه مرؼوب . 
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 الشمسدوار  – 7

 

 

 الشائعة :األسماء 

ٌّال  – دارة الشمس –عٌن الشمس  – دّوار القمر –عباد الشمس  م

 اللب السوري . –زهرة الشمس  –الشمس 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 .Compositae  إلى الفصٌلة المركبة بات دوار الشمسنٌنتسب 

 . Helianthus Annusواالسم العلمً له هو 

 صف النبات :و

زراعً , من المحاصٌل الزٌتٌة , ٌزرع نبات عشبً حولً 

 للحصول على البذور ) الثمار (

 سم ٘,ٕقابمة فارؼة ٌمكن أن ٌصل طولها حتى : الساق 

سم بٌضوٌة متطاولة مسننة  ٖٓكبٌرة طولها حتى : األوراق 

 الحواؾ ولها معّلق , األوراق السفلٌة متقابلة والعلوٌة متناوبة .
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محاطة بقنزعة لها شكل القرص األزهار : نورة رأسٌة هامٌة 

خارجٌة وقرصٌة داخلٌة , زهرة شعاعٌة  ٓٓ٘ٔوتحتوي على 

 األزهار صفراء .سم , لون  1ٓ – ٘ٔقطر النورة 

 البٌئة المناسبة :

ٌناسبه البٌبات شبه الرطبة والنصؾ جافة فً المناطق الدافبة 

 والمعتدلة . 

 الموطن :

انتشر إلى معظم دول موطنه األصلً ؼرب أمرٌكا الشمالٌة ثم 

 العالم .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

بمساحات واسعة فً سورٌا وخاصة فً  الشمس ٌزرع دوار

 مناطق سهل الؽاب وسهل الروج والمطخ .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

% زٌت وحوالً  ٓ٘ – ٓٗور ) الثمار ( على نسبة ذتحتوي الب

وفٌتٌن ومواد عفصٌة  % سكاكر وباقً النسبة بروتٌناتٕ٘

ات مختلفة وأمّلح معدنٌة وحمض لٌمون وطرطر وفٌتامٌن

 وسللوز.

ٌتركب الزٌت من ؼلٌسرٌدات حموض النخٌل والشمع والزٌت 

 والكتان وفستق العبٌد وٌحتوي أٌضا على الكاروتٌنوبٌدات .

 تحتوي قشرة الثمار المتخشبة على فحمات البوتاسٌوم .
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, أنثوسٌانات , كٌرستٌن ٌن , فٌتوسٌترٌن تحتوي األزهار على بٌتاٌ

, كولٌن , أرنٌدٌول , فارادٌول , ؼلٌكوزٌد سٌانٌدٌن , فّلفونٌك , 

 كاروتٌنوبٌدات , حمض سوالنثٌك , راتنج شفاؾ , أمّلح معدنٌة .

 فوائد النبات والخواص الطبٌة :

 ذٌة كموالحؽالبذور : تستخدم فً الت

 الزٌت :

 الؽذابٌة .ٌستخدم فً المستحضرات   -ٔ

 لى زٌت البنج .عٌستخدم للحصول   -ٕ

ٌستخدم كمادة حالّة فً المستحضرات الدوابٌة والتجمٌلٌة   -ٖ

 للمواد المنحلة فً الدسم .

 ٌدخل فً تركٌب بعض اللصقات والؽول الصابونً .  -ٗ

 ٌدخل كمادة ملطفة فً المراهم .  -٘

 ٌدخل فً صناعة الصابون .  -ٙ

 ٌدخل فً تركٌب الدهانات الزٌتٌة .  -1

 ٌستخدم الزٌت المهدرج كبدٌل لزبدة الكاكاو .  -2

األزهار : ٌفٌد مؽلً األزهار وصبؽة خاصة تستخرج من األزهار 

 فً :

 المّلرٌا .  -ٔ

 الحمٌات .  -ٕ

 الروماتٌزم .  -ٖ

 أمراض الطحال .  -ٗ

 لتوسع القصبات .  -٘

 آالم القلب .  -ٙ

 مدر للبول .  -1
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خدم فً الكسبة : )وهً التفل الناتج عن عملٌة عصر البذور ( تست

, وقد وجد أنها تساعد على زٌادة الحلٌب وتحسٌن تؽذٌة المواشً 

 نوعٌته وذلك لقٌمتها الؽذابٌة العالٌة .

ٌفٌد فً إزالة  الشمس ما ذكر فإن زراعة نبات دوار وإضافة لكل 

 ولمكافحة المّلرٌا .رطوبة التربة والهواء 

 الشمس : موعد إزهار دوار

 الزراعة فهناك عروات مبكرة ٌختلؾ موعد اإلزهار حسب موعد

تزهر أوابل شهر حزٌران وهناك عروات متوسطة أو متأخرة 

 ٌتأخر إزهارها حتى شهر تموز أو آب .

 كمرعى للنحل :  الشمس تقٌٌم دوار

ؼنٌة بالرحٌق , أما ؼبار الطلع فهو ؼزٌر  الشمس إن أزهار دوار

نشاط الحضنة وزٌادة قوة الطوابؾ ,  جدا مما ٌنعكس على زٌادة

وٌزداد عطاء النبات برحٌقه إذا أخذ احتٌاجه من المٌاه مع العلم بأن 

حاجته للمٌاه كبٌرة , وٌّلحظ بأن فترة االستفادة األعظمٌة من هذا 

( ٌوم اعتبارا من بدء اإلزهار ٕٓتكون خّلل ال)النبات للنحل 

رى تكون فً بداٌة ومن ثم ٌجب البحث واالنتقال إلى عروة أخ

 إزهارها أو إلى مرعى آخر كالجٌجان مثّل .

 :الشمس  مواصفات عسل دوار

ٌّال الشمس  لى إمتوسط القوام أي أن مظهره ٌمٌل  إن عسل م

التجمد وقساوته متوسطة وحبٌباته تمٌل إلى الخشونة , ٌتبلور 

بسرعة , لونه أصفر ذهبً ولكنه ٌتحول إلى عنبري فاتح , ٌصنؾ 

ً فات اللون المتوسط , رابحته خفٌفة , وهو متوسط ذعسال ع األم

 جودته مقارنة مع أنواع العسل السوري .
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 :الشمس الفوائد الطبٌة لعسل دوار

 ٌنصح به للتؽذٌة وفً عّلج ارتفاع كولسترول الدم .
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 القطن – 9

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 .  Malvaceaeٌتبع القطن الفصٌلة الخبازٌة 

 وله خمسة أنواع مشهورة هً : 

ٔ-  Gossipium religiosum  

ٕ- Gossipim hirsutum  
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ٖ-    Gossipium Barbadense  

ٗ- Gossipium Arboreum  

٘- Gossipium Herbaceum  

 وصف النبات :

نبات عشبً حولً إلى شجٌري معمر , من محاصٌل األلٌاؾ 

 سم . 2ٓ – 1ٓاالقتصادٌة , ارتفاعه 

 شدٌدة التفرع .الساق : 

 إلى ثّلث فصوص ) أو خمس (.األوراق : متناوبة كفٌة مفصصة 

سم مفردة محمولة  1- ٙاألزهار : كبٌرة جرسٌة الشكل قطرها 

ض أو وردي على شمراخ ٌخرج من إبط الورقة , لون األزهار أبٌ

 . أو أصفر

 البٌئة المناسبة :

لدافبة والحارة ٌنمو فً المناطق الجافة ونصؾ الجافة فً المناطق ا

 دٌة أو الجٌدة الخصوبة .اوفً األراضً الع

 الموطن :

موطنه األصلً الهند والهند الصٌنٌة وأفرٌقٌة االستوابٌة وأمرٌكا 

 الوسطى والجنوبٌة وٌزرع حالٌا فً أكثر بلدان العالم .

 لتوزع واالنتشار فً سورٌا :ا

المحافظات تنتشر زراعة القطن فً سورٌا بشكل واسع فً معظم 

لبا وٌزرع خاصة فً منطقة الجزٌرة ثم حلب وحماة فً اسقٌا ؼ

 سهل الؽاب وقرب ؼوطة دمشق . 
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 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌحتوي الزٌت على % زٌت ,  ٖٓ – 1ٔتحتوي البذور على نسبة 

وؼلٌسرٌدات البولً أولٌونً  كاللٌنولٌ ؼلٌسرٌدات الحمض

الزٌت أٌضا على حمض الفٌزٌك  وستٌرٌنات وبالمٌتات وٌحتوي

وحمض أسٌد سالٌسٌلٌك وحموض فٌنولٌك وفٌتوسٌترٌن وبتاٌٌن 

 وأولٌٌك وسٌرٌلٌك .

وإضافة لذلك ٌحتوي على مادة الؽوسٌبول السامة , وللزٌت 

الطازج رابحة وطعم ؼٌر مقبولٌن ولونه أسمر ولكن بعد معالجته 

صبح طعمه بمحلول الصودا الكاوٌة تزول مادة الؽوسٌبول وٌ

 ورابحته مقبولٌن وٌبٌض لونه .

وآثار  Kالؽوسٌبول وفٌتامٌن وتحتوي جذور القطن على راتنج 

 عطر وعفص .

 فوائد النبات والخواص الطبٌة :

تستعمل ألٌاؾ القطن على نطاق واسع لّلستعمال الطبً   -ٔ

 وفً صناعة األلٌاؾ .

وهو زٌت القطن المعالج له قٌمة ؼذابٌة عالٌة فً التؽذٌة  -ٕ

ٌستعمل فً صناعة السمن النباتً والمستحضرات الطبٌة 

 والتجمٌلٌة كمذٌب وفً صناعة الصابون والدهانات .

تستعمل الكسبة فً تؽذٌة الحٌوانات شرٌطة استخّلص مادة  -ٖ

 الؽوسٌبول منها .

ٌّن خفٌؾ ومدر  -ٗ بالنسبة للفوابد الطبٌة ٌعتبر زٌت القطن مل

 للبول .

ٌت والكسبة إال بعد استخّلص مّلحظة : عدم استعمال الز -٘

 مادة الؽوسٌبول السامة .
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 موعد إزهار نبات القطن :

ٌزهر فً الصٌؾ خّلل شهر آب ؼالبا حسب المناطق والظروؾ 

 المناخٌة السابدة , وتمتد فترة إزهاره إلى شهرٌن .

 تقٌٌم نبات القطن كمرعى للنحل :

جٌد وٌستفٌد تفٌد أزهار القطن النحل بالرحٌق وؼبار الطلع بشكل 

النحل أٌضا من مفرزات رحٌقٌة تخرج من األوراق , إال أن العسل 

الناتج متدنً فً صنفه , لذا ٌفضل وضع الطوابؾ فً المناطق 

التً ال ٌقتصر فٌها المرعى على القطن وذلك لتحسٌن نوعٌة 

 العسل ورفع فرصة نشاط الطوابؾ .

لقطن ومٌال وفً سورٌا مثّل ٌمكن البحث عن مراعً تضم نبات ا

 الشمس , أو القطن والجٌجان , أو القطن والعاقول . . . الخ

 الفوائد الطبٌة لعسل القطن :

ذكر فً احدى المراجع أن زهر القطن له مفعول منعش ومزٌل 

للخفقان والوسواس ومبادىء الجنون فإذا ثبت ذلك ٌمكننا أن 

 نضٌؾ هذه الفابدة إلى عسل القطن .
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 األشواك البرٌة – ٓٔ

              

 خرفٌش الحمٌر        خرفٌش صغٌر                   

سم , حولٌة  ٓٓٔ – ٕٓوهً نباتات عشبٌة ٌتراوح ارتفاعها بٌن 

أو معمرة , أوراقها مفردة تنتسب إلى العابلة المركبة 

Compositae  ل منها شكله وتتبع أجناس وأنواع عدٌدة لك

ز كلها بوجود األشواك على الساق أو األوراق تتمٌالخاص إال أنها 

ؼلب األنواع ات الزهرٌة , وتكون األزهار فً أأو ؼّلؾ النور

 بنفسجٌة إلى زرقاء وبعضها أزهاره صفراء أو بٌضاء .

  

 خرفٌش كبٌر                خرفٌش الجمال      
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تنتشر الشوكٌات فً كل أنحاء سورٌا فً البراري والجبال 

والحقول واألراضً المتروكة وأطراؾ الطرقات فً المناطق 

 المشمسة .

وتزهر فً أٌار وحزٌران وتموز وبعضها ٌمتد إزهاره إلى 

 الخرٌؾ .

  

 شوك العلك ك عنتر                        شو            

والشوكٌات نباتات ؼنٌة بالرحٌق والطلع وتعطً عسّل ٌختلؾ 

وأنواع الشوكٌات السابدة وبالتالً  بمواصفاته حسب المناطق

فً أحد العٌنات كان قوامه متوسطا ولونه ؼامق خواصه الطبٌة , و

جدا , وفً عٌنة أخرى كان لونه فاتحا مصفرا وطعمه مّر ) عسل 

 المرٌر (

 

 شوك الحنش    شوك الحمٌر                           
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محلٌا واألسماء وفٌما ٌلً أذكر بعض أنواع الشوكٌات المنتشرة 

 العربٌة الشابعة لكل منها :

ٔ-  Atractylis gummifera  قاتل الذبب  –شوك العلك– 

 ثؽام . –اشخٌص  –أداد 

ٕ-  Carthamus argentatus  عنتر.شوك  –خرفٌش صؽٌر 

ٖ- Carthamus glucus  . شوك عنتر 

ٗ- Carthamus flavescens  . شوك الضفٌرة 

٘- Centaverea calcitrapa   مّرٌر –مرار . 

ٙ- Cincus benedictus   شوك  –شوك الجمل  –خرفٌش

 مبارك .

1- Cirsium syriacum  شوك الحنش   –لخّلخ  –بوال

 قصوان . –قٌلوع  –رؼٌطة 

2- Cirsium acarna   شوك الفار . –شوشار 

3- Cynara cardunculu   هٌشر  –عكوب  –خرشؾ بري– 

 قنا بري . –جناح النسر –خس الكلب 

ٔٓ- Cynara scolymus  خرشوؾ  –خرشؾ  –حرشؾ

 خرشؾ بستانً . –عكوب  –ككر  –

ٔٔ- Cynara sibthorpiana . خرشوؾ 

ٕٔ- Cynara syriaca  حرشؾ سوري. –خرفٌش الحمٌر 

ٖٔ- Echinops spharocephalus  شوك  –رعً اإلبل

 جردام . –الجمال 

ٔٗ- Echinops galalensis  شوك الحمار . –خشٌر 

ٔ٘- Echinops nubica . ساق الؽراب 

ٔٙ- Echinops glaberrimus . خشٌر 
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ٔ1- Echinops spinosus  شوك  –شوك الحمار  –خشٌر

 الجمال .

ٔ2- Echinops viscosus  شوك الجمال  –عرط– 

 خمرة . –مرعاوٌلة 

ٔ3- Eryngium creticum . قرص عّنة 

ٕٓ- Galactides mutabilis . شوك البؽال 

ٕٔ- Galactides tomentosa  شوك  –شوك الحمٌر

 البؽل .

ٕٕ- Notobasis syriaca  حرفٌش كبٌر  –لخّلخ  –بوال

 شوك الحنش . –

ٕٖ- Onopordon acanthium  شوكة  –شوكة عربٌة

طوبة  –رأس الشٌخ  –ذو ثّلث شوكات  –كنجر  –بٌضاء 

 شكاعً . –

ٕٗ- Onopordon ambiguam . شوك الفقاع 

ٕ٘- Onopordon sibthorpianum . شوك الحنش 

ٕٙ- Onopordon anisacanthum . القتدرٌس 

ٕ1- Picnomom acarna  شوكة  –الشوكة البٌضاء

شوكة  –رأس القنفذ  –رعً الحمٌر  –شو الحمٌر  –الجمال 

 مباركة .

ٕ2- Silybum marianum شوك  –شوك الدمن  –عكوب

 خرفٌش الجمال . –حرشؾ بري  –الجمال 
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 شوكة عربٌة   

 شوك الجمال    

 شوك مبارك    

             عكوب                 
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 مرٌر       

 

 شندٌب      

 

 قرص عّنة     
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 الزعتر البّري – ٔٔ

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 صعتر . –سعتر  –زعتر 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

وتضم هذه الفصٌلة  Labiataeٌتبع نبات الزعتر الفصٌلة الشفوٌة 

 عدة أجناس وأنواع متقاربة كلها ٌطلق علٌها ) زعتر ( وهً :

ٔ-  Origanum Spp  ًسعتر  –نََّضؾ  –قرنٌة  –فوذج جبل

 صعتر . –زعتر 

ٕ-  Satureia Spp  صعتر بري . –ندغ 

ٖ- Thimus Spp  : وهوأشهر أجناس الزعتر ونذكر أهم أنواعه 

- Thimus volgaris ) سعتر شابع ) بري ومزروع 

- Thimus serpyllum  سعتر بري ) طعمه أكثر حرافة

 من المزروع ( .

- Thimus capitatus زروع ( .سعتر العبس ) بري وم 

- Thimus bovel  حاشا  –زعتر الحمٌر  –زعتر بري– 

 زعتر فارسً . –قزوح  –التومع  –مأمون 
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 وصف النبات :

نبات عشبً معمر بشكل أنجم منه أنواع برٌة ومنه أنواع مزروعة 

,ٌتفاوت ارتفاع النبات حسب أنواعه ولكن ٌتراوح بشكل عام بٌن 

 سم . ٓٗ – ٘ٔ

 .ها بفروع ؼزٌرة مستلقٌة ثم قابمةتقاعد متخشبة تتفرع عند:الساق 

األوراق : متقابلة منها البٌضوي ومنها الخٌطً المتطاول حسب 

مم فً النوع البري وتصل إلى  ٓٔ – ٘األنواع وهً صؽٌرة جدا 

 سم فً األنواع المزروعة . ٘,ٖ

تتجمع فً هامة بشكل سنبلة لونها بنفسجٌة إلى بٌضاء   األزهار :

 حمراء حسب النوع . وأحٌاناأو زرقاء ؼالبا 

 الثمار : بندقٌة ذات أربع حجرات تحتوي على أربع بذور صؽٌرة.

تتمٌز جمٌع نباتات الزعتر برابحة عطرٌة قوٌة تفوح من األوراق 

فٌه حرافة , ٌكون أكثر فً األنواع واألزهار , وأٌضا طعم خاص 

وتعود هذه الرابحة   ( T. serpyllum )البرٌة وخاصة النوع 

 والطعم إلى احتواء النبات على عطر الثٌمول .

 البٌئة المناسبة :

ٌعٌش فً البٌبة الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً المناطق 

 والدافبة وفً أؼلب األراضً .المعتدلة 

 الموطن :

 أمرٌكا الشمالٌة . –حوض البحر المتوسط  –أوربا 
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 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

الزعتر البري فً المناطق الجبلٌة ذات الؽطاء ٌكثر وجود نبات 

راضً الصخرٌة والمحجرة والكلسٌة فً النباتً القلٌل فً األ

الجبال الساحلٌة وحلب والجوالن , إال أن وجوده آخذ بالتناقص 

بسبب قٌام السكان المحلٌٌن بحصاد المجموع الخضري للنبات قبل 

فً  هدؾ بٌعازهراره بهدؾ استخدامه فً التؽذٌة كتابل وبه

 األسواق .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

 –كارفكرول  -ٌحتوي النبات على زٌت عطري ٌتألؾ من ) ثٌمول

بٌنٌن  –هكزتٌول  –تربٌنٌول  –لٌنالول  –جٌرانٌول  –بورتٌول 

 كارٌوفٌللٌن ( . –كامفٌن  –

ماالت وسٌمٌن وأٌضا على بٌروكاتٌكٌن وسابونٌن  وٌحتوي النبات

 ات ومواد دهنٌة وراتنج وعفص .وسكرٌد

تعود رابحة الزعتر إلى مادة الثٌمول وهً من بٌن أهم الفٌنوالت 

% ٘٘التً تدخل فً تركٌب الزٌت العطري التً توجد فٌه بنسبة 

 ) وٌذكر أن الفٌنوالت لها فعالٌة مضادة للجراثٌم ( .

 

 : ةفوائد نبات الزعتر واالستعماالت الطبٌ

الزعتر البري والمزروع فً التؽذٌة كتابل  تستعمل أوراق وأزهار

أما من الناحٌة الطبٌة فإن األنواع البرٌة مفعولها أكبر وهً تستخدم 

 فً الحاالت التالٌة :
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فً جمٌع حاالت أمراض الجهاز التنفسً : ٌفٌد الثٌمول   -ٔ

ومقشع وذلك باستعمال مستحلب األوراق داخلٌا كمطهر 

 وؼرؼرة .

جة أمراض المعدة واألمعاء فً جهاز الهضم : لمعال  -ٕ

الجرثومٌة واإلسهال وقرحة المعدة وطرد الدٌدان وفتح 

 الشهٌة وتنشٌط الضم .

لؤلمراض الجلدٌة : كاألكزٌما وداء الخنازٌر وللتسلخات   -ٖ

ال وتشققات حلمة المرضع ٌستعمل فوااللتهابات عند األط

 دلكا أو بواسطة الكمادات أو منقوع األوراق فً الحمامات .

 منشط عصبً ومنشط جنسً .  -ٗ

 موعد إزهار نبات الزعتر :

إن األنوع البرٌة لنبات الزعتر فً سورٌا تزهر بشكل عام 

فإنها خّلل أشهر حزٌران وتموز وآب , أما األنواع المزروعة 

تزهر فً نفس الوقت الذي تزهر فٌه األنواع البرٌة إال أنها 

خر باإلزهار ٌمكن أن تزهر مبكرا أكثر بدأ من نٌسان أو تتأ

حتى شهر اٌلول وذلك حسب اختّلؾ موعد الزراعة والظروؾ 

 المحٌطة .

 تقٌٌم نبات الزعتر كمرعى للنحل :

نبات الزعتر نبات رحٌقً ممتاز وتعتبر مراعٌه من أجود 

مراعً النحل على اإلطّلق لما تتصؾ به من رابحة األزهار 

الطلع ,  العطرٌة وجذبها للنحل وؼزارة الرحٌق وؼناها بؽبار

 ولما ٌتصؾ به العسل من الجودة .
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إال أن إقدام السكان المحلٌٌن على قطع النبات لّلستفادة منه قلل 

من أهمٌته كمرعى للنحل بسبب تناقص مساحة األراضً التً 

 ٌنبت بها .

 مواصفات عسل الزعتر : 

ٌتصؾ عسل الزعتر بأنه خفٌؾ القوام ذو سٌولة تامة ولونه 

الؽامقة والفاتحة أي أنه عنبري , ولونه بٌن األعسال وسط 

 صافً وطعمه عذب وعطري وهو من أفخر أنواع العسل .

 الفوائد الطبٌة لعسل الزعتر :

إن لعسل الزعتر البري فوابد طبٌة ذات مجال واسع على كل 

أجهزة الجسم , وبشكل عام فإنه ٌوصؾ فً جمٌع الحاالت 

ربوٌة أو بولٌة أو  االلتهابٌة التً تحصل فً الجسم سواء كانت

ة , وٌوصؾ أٌضا ضد االرهاق والضعؾ العام والوهن ٌهضم

 عام . طواإلحباط كمنش

وإذا أردنا استعراض الفوابد الطبٌة له فقد وجد أنه ٌفٌد فً 

 الحاالت التالٌة :

 –عمال الهضم لؤلمراض الهضمٌة : فاتح للشهٌة ومنشط أل  -ٔ

الؽازات  – تعفنات األمعاء –التهاب المعدة  –للقرحة 

 الدٌدان . –داء العصٌات الكولونٌة  –المعوٌة 

التهاب  –لؤلمراض التنفسٌة : التهاب مخاطٌة األنؾ   -ٕ

 -التهاب القصبات  –السعال الدٌكً  –البّحة  –اللوزتٌن 

 النزلة الوافدة ) الجرٌب ( . –الزكام  –انتفاخ الربة 

 لؤلمراض العصبٌة : منشط لؤلعصاب .  -ٖ

نخفاض الضؽط امراض الدوران والدم : ٌفٌد فً حال أل  -ٗ

 وفقر الدم .
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 للجهاز البولً : ٌفٌد فً التهاب المثانة .  -٘

 للجهاز العظمً : فً الكساح .  -ٙ

وقد اكتشؾ أن المواد التالٌة تنتقل من نبات الزعتر عبر الرحٌق 

 إلى العسل وهً :

 لٌنالونات البٌتٌن . –سٌمٌن  –كارفكرول  –بورتٌول 

اد الكارفكرول وهو من وأن من ضمن هذه الم ظومن المّلح

 الفٌنوالت , والفٌنوالت تتصؾ بشكل عام بأنها مضادة للجراثٌم.

 

 

 الزعتر
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 الحّّلب – 52

      

 

 األسماء الشائعة :

 –وع ٌتّ  –لبٌنة  –لبٌن  –العٌة  –جٌجان  –حلبلوب  –حّّلب 

 ولب . –عنجد  –فربٌون  –سوسب  –وع تٌّ 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

والجنس   Euphorbiaceaeٌتبع الحّلب الفصٌلة الفربٌونٌة 

Euphorbia . الذي ٌتبعه أنواع كثٌرة 

 وصف النبات :

ٌّوع على كل النباتات التً لها لبن ٌسٌل إذا قطع ,  ٌطلق اسم ت

وهناك أنواع عشبٌة حولٌة وأخرى شجٌرٌة معمرة ولكن جمٌعها 

 باحتوابها على عصارة لبنٌة بٌضاء . تتصؾ

 ٘ٗ – ٕٓواع المقصودة هنا هً نباتات عشبٌة حولٌة طولها واألن

 سم وهً برٌة .

 الساق : متفرعة قلٌّل .
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 صؽٌرة بٌضوٌة عصارٌة ؼٌر معّنقة .: األوراق 

األزهار : صؽٌرة بحجم العدسة مفردة صفراء اللون عدٌمة الكم 

 ولها شكل ٌشبه الكأس .

 البٌئة المناسبة :

تنمو نباتات الحّلب فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة فً المناطق 

 المعتدلة والدافبة واللطٌفة وفً مختلؾ األراضً وخاصة الحمراء.

 الموطن :

 أوروبا . –حوض البحر المتوسط 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

ً اصة فخٌنمو الحّلب برٌا بشكل واسع فً معظم المحافظات و

سهول حوران والؽاب والروج , ٌجود فً األراضً المتروكةعقب 

والذرة بنسبة أقل فً أراضً القمح حصاد الحّمص والعدس و

 .  ماالبٌضاء بعد حصاده

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

وذلك الحتوابها على مركب معظم أنواع نباتات الحّلب سامة 

ونٌن والّلكتون الموجودة داٌتربٌن واالٌفوربٌن والسابل والالفوربو

فً العصارة اللبنٌة وهً تحدث اضطرابات فً الجهاز الهضمً 

والتهابات فً الفم وإسهال وتخرش الجلد والجلد المخاطً , 

وتحرق العٌن , والتسمم بها ٌسبب اإلقٌاء واضطرابات الدورة 

الدموٌة وتشنجات تشبه الصرع وإدرار البول بكثرة بحٌث ٌصبح 

 مدمما .

 ٌصنؾ نبات الّحّلب مع النباتات السامة . لذلك
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 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة : 

 إن عصارة النبات إذا استعملت خارجٌا تفٌد فً عّلج األمراض

الجلدٌة مثل األكزٌما وإزالة الثؤلول وحاالت عرق النسا  وأٌضا 

 تفٌد فً التهابات الرثٌة ) روماتٌزم (

 ٌا بكمٌات قلٌلة جدا فً الحاالت التالٌة :وٌفٌد اللبن إذا استخدم داخل

 وسع للقصبات .األزمات الصدرٌة كمعّلج  – ٔ

 مدر للبول . – ٕ

ٌّن نباتً .  – ٖ  مل

الحّلّب داخلٌا للتداوي إال تحت نبات  مّلحظة : ٌحذر من استعمال

 شراؾ طبً .إ

 موعد إزهار نبات الحّّلب :

حتى شهر تشرٌن  وٌستمر إزهاره ٌزهر الحّّلب خّلل شهر تموز

األول ولكنه لوحظ ؼالبا رؼم ازهرار النبات فإنه الٌتم فرز 

للرحٌق حتى منتصؾ شهر آب حٌث تكون الرطوبة الجوٌة عالٌة 

وخاصة فً اللٌل وٌتشّكل الندى فً الصباح , وهناك قول شعبً 

بٌن النحالٌن وهو ) قبل آب الٌفرز الحّلب ( وقد لوحظ أٌضا بأن 

بالسروح على أزهار الحّلب إال بعد الساعة  الشؽاالت التقوم

العاشرة حٌث حرارة الشمس الساطعة التً تؤثر بشكل واضح على 

 فرز الرحٌق .

وٌتأثر نجاح مرعى الحّلب بشكل كبٌر باألمطار الربٌعٌة المتأخرة 

 حٌث ٌزداد عطاؤه كلما كانت هذه األمطار وافرة .
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 تقٌٌم نبات الحّلب كمرعى للنحل :

نبات الحّلب ٌعتبر من النباتات السامة التً ال تقبل علٌه  رؼم أن

الؽنم والماشٌة أبدا وٌعتبره المزارعون من األعشاب الضارة حٌث 

ا عند درض للتخلص منه إال أن له قٌمة كبٌرة جٌقومون بفّلحة األ

 النحال .

فأزهار هذا النبات ؼزٌرة الرحٌق وتستمر بعطابها لفترة طوٌلة 

بالنباتات األخرى إذا ساعدت الظروؾ المناخٌة ولكن نسبٌا مقارنة 

خذ على هذا النبات هو أنه فقٌر بؽبار الطلع ؤالمأخذ الذي ٌ

وٌتراجع نشاط الملكة فً وضع البٌض بشكل ملحوظ إذا كان 

المرعى مقتصرا على الحّلب فقط على حساب زٌادة العسل 

المرعى وبشكل تدرٌجً تتقلص قوة الطوابؾ , لذا ٌنصح أن ٌكون 

ؼنٌا بنباتات مزهرة أخرى , ومن الممكن العثور على مراٍع تضم 

الشمس أو الحّلب  من الحّلب والقطن أو الحّلب ودواركّل 

 ومحاصٌل صٌفٌة . . . وهكذا .

 مواصفات عسل الحّلب :

عسل الحّلب كثٌؾ ذو مظهر جامد وقساوة عالٌة ولونه ؼامق 

) وٌصبح لونه أشبه  ,ٌتجمد بسرعة لدى تعرضه لحرارة منخفضة

بلون الطحٌنة ( ولكن طعمه قوٌا ولذٌذا ورابحته عطرة وٌصنؾ 

 لسورٌة الفاخرة .امع األعسال 

 الفوائد الطبٌة لعسل الحّلب :

ٌّن ولتوسع القصبات وٌفٌد  ٌستعمل عسل الحّلب كمدر للبول ومل

لدى إضافته إلى المراهم الجلدٌة لمعالجة األكزٌما والروماتٌزم 

 . وؼٌرها
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مّلحظة هامة : لم ٌّلحظ انعكاس سمٌة المادة اللبنٌة فً الحّلب 

 على القٌمة الؽذابٌة والطبٌة للعسل .

 

 

 

 

 

 )الحّلب( الجٌجان
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 )العجرم( الخلنج –53

 

 

  

 

 األسماء الشائعة :

 ُترفة . –شٌحان  –عجرم  –شنطؾ  –خلنج 

 االسم العلمً وتصنٌؾ النبات : 

 .   Ericaceaeٌتبع الخلنج الفصلة الخلنجٌة 

 وله عدة أنواع متشابهة نذكر منها : 

ٔ- Erica vulgaris   شنطؾ . –خلنج 

ٕ- Erica scoparia  . خلنج شنطؾ 

ٖ- Erica mediterranea   خلنج حوض  –ُترفة  –خلنج

 المتوسط .

ٗ-  Erica arborea . خلنج 
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 وصف النبات :

نبات عشبً مخشوشب معّمر ) تحت شجٌري ( ٌتراوح ارتفاعه 

 سم دابم الخضرة . ٓٓٔ – ٖٓبٌن 

 مم ضٌقة مثلثة الشكل . ٖ – ٔاألوراق : صؽٌرة 

بات وهً وردٌة اللون األزهار : تتجمع بشكل سنبلة فً قمة الن

 )وأحٌانا بٌضاء( صؽٌرة الحجم .

 البٌئة المناسبة :

الرطبة وشبه الرطبة فً المناطق ذات ٌنمو الخلنج فً البٌبة 

 الحرارةالمعتدلة واألراضً الكلسٌة أو الفقٌرة أو الضحلة .

 الموطن :

المرتفعات الجبلٌة فً كل من أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة وحوض 

 البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

لٌة ٌنمو نبات الخلنج بشكل بري فً مناطق متعددة فً الجبال الساح

 ضمن الؽابات واألحراج متداخّل مع نباتات أخرى مختلفة .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة : 

الجزء المفٌد من النبات هو األزهار وتحتوي على مواد عفصٌة 

 مّرة وأشباه قلوٌدٌة وؼلٌكوزٌد فّلفونً .

 –كوٌوكستٌن  –اٌرٌسٌن  –والمواد الفعالة هً : اٌرٌكولٌن 

االربوتٌن , وٌحتوي النبات أٌضا على حامض  –االٌرسٌنول 

النترٌك وحامض التفاح وحامض اللٌمونٌك وأحماض عضوٌة 
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أخرى وخمابر الدٌاستٌز وسكر القصب وسكاكر مرجعة 

 وكاروتٌن وزٌوت دسمة ونشاء . وأوكساالت الكالسٌوم 

 فوائد الخلنج واستعماالته الطبٌة : 

تشكٌل الباقات الزهرٌة تستخدم أؼصان النبات المزهرة فً  –أ 

 لدى بابعً الزهور .

له استخدامات طبٌة لمعالجة أمراض الجهاز البولً, وقد  –ب 

 وجد أن لمؽلً األزهار الفوابد التالٌة :

 مدر للبول .  -ٔ

مطهر فً حال االلتهابات الحادة للكلٌة والمثانة والمجاري   -ٕ

 البولٌة

 ٌفٌد فً تضخم البروستات .  -ٖ

 تسمم الدم بالبولة .ٌفٌد أٌضا فً حال   -ٗ

 ٌستخدم لتسكٌن اآلالم العصبٌة ومعالجة األرق .   -٘

 موعد إزهار نبات الخلج : 

تمتد فترة إزهار نبات الخلنج من شهر آب وحتى شهر تشرٌن 

األول وربما أكثر إال أن فترة االستفادة منه كمرعى للنحل هً 

 ؼالبا خّلل شهر تشرٌن ألول .

 للنحل :تقٌٌم نبات الخلنج كمرعى 

هذا النبات ؼنً بالرحٌق وؼبار الطلع ومهم ألنه ٌأتً قبٌل حلول 

وٌساعد الطوابؾ على تهٌبتها للتشتٌة وذلك فصل الشتاء البارد 

بزٌادة نشاط الحضنة وتأمٌن مخزون جٌد من العسل وبذلك تتجاوز 

الطوابؾ الضعٌفة خطر النفوق خّلل الشتاء , أما الطوابؾ القوٌة 

 جٌدا من العسل . فتعطً محصوال
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 الشروط المناخٌة المّلئمة لفرز الرحٌق :

رؼم أن أزهار هذا النبات تتواجد خّلل أشهر آب واٌلول وتشرٌن 

 ؼالبا . األول 

فقد وجد أن فرز الرحٌق لهذا النبات ؼٌر منتظم فهو ال ٌحصل إال 

من الرطوبة والحرارة وهذه الشروط  ةإذا توفرت له شروط معٌن

 هً :

 هطول أمطار خرٌفٌة جٌدة خّلل شهر اٌلول . – ٔ

حرارة مرتفعة نسبٌا مع رطوبة جوٌة مناسبة خّلل شهر  – ٕ

 تشرٌن األول .

 مواصفات عسل الخلنج : 

قوامه كثٌؾ ٌتجمد بسرعة كبٌرة إال أن إعادة إسالته سهلة , لونه 

بنً محمر , ؼامق , له رابحة وطعم خاص , ٌتمٌز بؽناه باألمّلح 

 ٌة .المعدن

مّلحظة : إذا تأخر النحال فً فرز العسل من الشمع حتى حّل 

 البرد ربما ٌصعب فرز العسل بعد ذلك لتجّمده ضمن الشمع .

 الفوائد الطبٌة لعسل الخلنج :

ٌعتبر عسل الخلنج وصفة طبٌة مثالٌة ألمراض الجهاز البولً فً 

البروستات حال التهابات الكلٌة والمثانة والمجاري البولٌة وتضخم 

 فهو مطهر ومدر للبول .

وٌفٌد أٌضا فً حال فقر الدم وارتفاع حموضة الدم والبول والتهاب 

المفاصل ) نقرس ( الناتج عن تراكم حمض البولٌك , وٌعتبر 

 مجددا للقوة ومنشطا لؽناه بالعناصر المعدنٌة . 
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ٌّون – 54  الط

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

ٌّون  ٌّون  –ط   راش . –عرق الط

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

ٌوجد منه فً   Copositaeنتمً الطٌون إلى العابلة المركبة ٌ

 سورٌا ثمانٌة أنواع أهمها : 

ٔ – inula viscosa  . 

ٕ – inula helinium  . 

 وصف النبات :

 متر . ٘,ٔ – ٔنبات عشبً بري معمر طوله 

 ودقٌقة .الساق : عمودٌة مستقٌمة علٌها شعٌرات كثٌفة 

ؽطى ماألوراق : بسٌطة كبٌرة حوافها مسننة وجهها السفلً 

 بشعٌرات رمادٌة .
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األزهار : مفردة أو متجمعة قرصٌة شعاعٌة تخرج من آباط 

األوراق , صفراء اللون ) األزهار الخارجٌة لسٌنٌة مذكرة 

 والداخلٌة أنبوبٌة خنثى (

 فقٌرة أسطوانٌة ملساء ولها ذؤابة .الثمرة : 

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو النبات فً البٌبة شبه الرطبة ونصؾ الجافة فً المناطق  

 المعتدلة والدافبة وفً األراضً الجبلٌة الكلسٌة والعادٌة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط . 

 لتوزع واالنتشار فً سورٌا :ا

ٌّون بشكل بري فً مناطق متعددة فً سورٌا وخاصة فً  ٌنمو الط

الساحلٌة فً المرتفعات وأطراؾ الطرقات واألراضً المنطقة 

المتروكة , وٌوجد منه أٌضا فً ضفاؾ وادي الٌرموك وفً 

 منطقتً دمشق وحوران .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة : 

الجزء الفعال فً النبات هو الجذور التً ٌدخل فً تركٌبها زٌوت 

لجراثٌم وبرو طٌارة تتكون بشكل ربٌسً من األنتوالكتون المضاد ل

آزولٌن وٌدخل فً تركٌبها أٌضا االٌنولٌن وبولً سكارٌدات 

 وصابونٌن وهٌلٌنٌن .

 ائد النبات واالستعماالت الطبٌة :وف

 خارجٌا :ٌدخل مسحوق الجذور فً صناعة مرهم لمعالجة الجرب.
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 داخلٌا : 

 ٌستعمل كمطهر وكمقشع فً األمراض الصدرٌة والتنفسٌة  .   -ٔ

وٌنشط الهضم وٌفٌد ضد الجراثٌم والطفٌلٌات  ٌحسن الشهٌة - ٕ

 والدٌدان الحلقٌة المعوٌة .

 ٌدر البول .  - ٖ

 ٌقوي الطمث . - ٗ

 .( فٌد فً مداواة الماالنخولٌا  ) حالة االكتباب ٌ - ٘

مّلحظة : إن زٌادة الجرعة من مؽلً الجذور عن فنجانٌن فً 

 النهار تسبب الؽثٌان والقًء .

 الطٌون :موعد إزهار نبات 

 ٌزهر الطٌون خّلل شهر اٌلول وتشرٌن األول .

 أهمٌة نبات الطٌون كمرعى للنحل :

ألن أزهار نبات الطٌون تأتً فً الفترة التً تنتهً فٌها األزهار 

ٌّال الشمس  –الصٌفٌة ) جٌجان  قطن ( فإنه مهم ألنه ٌساهم  –م

 فً تقوٌة الطوابؾ قبٌل فصل الشتاء وتأمٌن مخزون جٌد .

 ذا كانت الظروؾ المناخٌة مّلبمة فإن محصوله من العسل جٌد .وإ
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 دراسة لبعض النباتات الرحٌقٌة الثانوٌة فً سورٌا –ثانٌا 

 

 الشفلّح -ٙٔاآلس                             -ٔ

 شقابق النعمان  -1ٔ                   األكً دنٌا     -ٕ

 الشٌكورٌا - 2ٔ               األقحوان البري   -ٖ

 الصفصاؾ - 3ٔ                     إكلٌل الجبل -ٗ

 الطرخشقوم -ٕٓ                       التفاحٌات -٘

 العٌصّلن -ٕٔ                      توت سٌاج -ٙ

 الفجٌلة  – ٕٕ                         جرجٌر -1

 الفصة -ٖٕ                   جرجٌر الماء -2

 الفول -ٕٗ                         الحّمص -3

 قثاء الحمار -ٕ٘                    الختمٌة -ٓٔ

 القّنب - ٕٙ                    الرمان -ٔٔ

 اللحّلح - 1ٕ                     الزوفا -ٕٔ

 اللوزٌات - 2ٕ                  الزٌزفون -ٖٔ

 اللٌؽستروم-3ٕ                سنط عنقود -ٗٔ

 المٌرمٌة - ٖٓ                    السوس -٘ٔ

 النعناع البري – ٖٔ                                         
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 اآلس – 5

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 حبّلس . –مرسٌن  –رٌحان 

 االسم العلمً والتصنٌف النباتً :

واسمه العلمً   Myrtaceaeٌتبع نبات اآلس الفصٌلة اآلسٌة 

Myrtus communis  . 

 وصف النبات : 

 أمتار. ٖلخضرة ٌصل ارتفاعها حتى دابمة ااآلس شجٌرة حراجٌة 

 لفروع كثٌفة .ا

صؽٌرة بٌضوٌة الشكل نهاٌتها دقٌقة وهً جلدٌة الملمس : األوراق 

 وذات لون أخضر لّماع ولها رابحة عطرٌة جمٌلة .

 .ٌرة بٌضاء اللون األزهار : مفردة كب
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 البٌئة المناسبة : 

المناطق المعتدلة ٌنمو اآلس فً البٌبة الرطبة وشبه الرطبة فً 

 الحرارة .

 الموطن : 

 حوض البحر المتوسط ومناطق شبٌهة من العالم .

سع فً ٌنتشر اآلس برٌا بشكل واالتوزع واالنتشار فً سورٌا : 

 الجبال الساحلٌة السورٌة .الؽابات ومناطق التحرٌج فً 

 تركٌب النبات والمواد الفعالة : 

طٌار ٌحتوي على مٌرتٌول تحتوي األوراق فً تركٌبها على زٌت 

ومٌرتول وٌدخل فً تركٌب األوراق أٌضا ألدهٌدات ومركبات 

 تربٌنٌة وعفص وراتنج .

 فوائد نبات اآلس واستعماالته الطبٌة :

تستخدم أؼصان اآلس شعبٌا فً وضعها على المقابر فً   -ٔ

 األعٌاد .

 تستخدم الثمار التً ٌطلق علٌها ) حبّلس ( فً التؽذٌة .  -ٕ

 عطر اآلس فً صناعة العطور .ٌدخل   -ٖ

 أما الفوابد الطبٌة فهً : 

وراق كمقبل وكمقوي وقابض وقاطع للنزؾ ومطهر تفٌد األ  -ٔ

 للمجاري التنفسٌة .

 ٌفٌد الحب فً عّلج الدم الذي ٌخرج من الصدر والربتٌن.  -ٕ

ٌستخدم عطر اآلس كمطهر لؤلنؾ والمجاري التنفسٌة   -ٖ

 )كعطر األوكالٌبتوس ( .
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 ار :موعد اإلزه

وؾ وهو ٌحدث إن موعد اإلزهار ٌتؽٌر حسب الوسط والظر

ربٌع والصٌؾ بٌن أٌار وحزٌران ؼالبا , وٌزهر النبات فً ال

إزهارا خرٌفٌا فً تشرٌن األول وذلك إذا هطلت األمطار 

 ثم أعقب ذلك حرارة دافبة .بشكل ؼزٌر 

 

 

 

 

 

 

 أزهار اآلس

 

 

 

 

 



2ٗ 
 

 األكً دنٌا – 2

 

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 زعرور الٌابان . –بشملة  –مشمش هندي 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً :  Rosaceaeٌتبع هذا النبات الفصٌلة الوردٌة 

Eriobotrya japonica . 

 وصف النبات :

متر دابمة الخضرة  ٘ – ٗشجرة صؽٌرة الٌزٌد ارنفاعها عن  

 وهً من أشجار الفاكهة االقتصادٌة .

كبٌرة بسٌطة بٌضوٌة الشكل , مجعدة مسننة الحواؾ ,  األوراق :

حادة الذروة ولونها خضراء مؽطاة بزؼب أبٌض من األعلى وبنً 

 عند القاعدة .
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 البٌئة المناسبة :

ٌناسب البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والمناطق المعتدلة 

 والدافبة والساحلٌة فً معظم األراضً عدا المالحة والرملٌة .

 الموطن : 

 كالٌفورنٌا . –حوض البحر المتوسط  –الٌابان  –الصٌن 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

فً المنطقة تنتشر زراعة األكً دنٌا فً البساتٌن والحدابق 

وٌزرع فً دمشق فً حدابق  الساحلٌة وخاصة فً الّلذقٌة 

 ٌوت.الب

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌدخل فً تركٌب الثمار حمض التفاح وحمض اللٌمون وحمض 

 ( .B – Cالطرطر وفٌتامٌنات )

 (  B – Cوتحتوي األوراق على سابونٌن وعفص وفٌتامٌنات )

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

 التؽذٌة .إن ثمار األكً دنٌا من الثمار المشهورة المفٌدة فً   -ٔ

ٌفٌد مؽلً األوراق فً عّلج حصى الكلً ومرض السكر   -ٕ

 روماتٌزم والكحة .لوا

 تعتبر الثمار مسكنة وتمنع القًء والؽثٌان وتطرد البلؽم .  -ٖ

 أهمٌة أزهار األكً دنٌا كمرعى للنحل :

ٌزهر هذا النبات خّلل الشتاء حٌث تنعدم المصادر الرحٌقٌة 

 من األعشاب كالفجٌلة .والطلعٌة باستثناء القلٌل جدا 
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لذلك فإن توفر هذا المرعى ٌساعد الطوابؾ خّلل الشتاء حٌث ٌقوم 

                                            علٌه فً األٌام المشمسة التً تتخلل فصل الشتاء . حالنحل بالسرو

 

 

 

 

 

 األكً دنٌا
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 االقحوان البري– ٖ

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 كحلة . –قهٌوان  –قوقحان  –آزرٌون الحدابق 

 االسم العلمً والتصنٌف النباتً :

واسمه   Compositaeٌنتسب االقحوان إلى الفصٌلة المركبة 

 .  Calendula officinalisالعلمً 

 وصف النبات :

 االقحوان نبات عشبً بري حولً إلى معّمر وٌزرع للزٌنة .

 سم ٓٙ- ٓٗبشعٌرات دقٌقة , طولها الساق : قابمة متفرعة مكسوة 

األوراق : بٌضوٌة متطاولة تفوح عند هرسها رابحة خاصة تشبه 

 رابحة الكافور .

سم تضم  ٘ – ٗبشكل رؤٌس كبٌر قطره األزهار : متجمعة بنورة 

لسٌنٌة أنثوٌة والداخلٌة أنبوبٌة خنثوٌة ذات لون  أزهاراً الخارجٌة

 أصفر إلى برتقالً .
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 شوكٌة من الطرؾ الخارجً.ة الشكل تحمل نتوءات ور : قوسٌذالب

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو االقحوان فً البٌبة شبه الرطبة ونصؾ الجافة فً المناطق 

 اللطٌفة والمعتدلة والدافبة وفً كافة أنواع األراضً .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

دابق فً كافة أنحاء القطر وٌنمو ٌزرع االقحوان للزٌنة فً الح

بشكل بري فً الحقول الزراعٌة وأراضً السبات والبور وأطراؾ 

 البساتٌن .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌحتوي النبات فً أجزابه على مادة الكالٌندٌن ذات الطعم المر 

وكالٌندولٌن وكاروتٌن ولٌكوبٌن وفٌولوكسانتٌن وسٌتراكسانتٌن 

ض كسانتٌن وفّلفوكروم ولعاب ومواد لعابٌة آزوتٌة وحمووروبً 

حمض الصفصاؾ ( وقلوٌدات وسابونٌن  –عضوٌة )حمض التفاح 

وتانٌنات  وؼلٌسرٌدات وحمض الؽار وحمض النخل وراتنج 

 وستٌروالت وزٌوت طٌارة .

 وٌحتوي الجذر مادة االٌنولٌن .

 وتحوي األزهار على مركب آزولٌنوجٌنً سٌكوتربٌن 

 ئد النبات والخواص الطبٌة :فوا

 ٌزرع للزٌنة وله فوابد فً مجال الصناعة الطبٌة حٌث ٌستخرج 
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من األزهار مادة الكالٌندولٌن التً تدخل فً صناعة مراهم لمعالجة 

 –أكزٌما  –دمامل  –تشققات الجلد  –األمراض الجلدٌة ) جروح 

 الحروق ( . –تشقق الٌدٌن  –تشقق حلمة الثدي 

واص مضادة للجراثٌم ومجددة للنسج لذا ٌستخدم لّلقحوان خ

خارجٌا لمعالجة األمراض الجلدٌة المختلفة وؼرؼرة للحلق 

والتهاب اللثة ومداواة عنق الرحم من اإلصابة بالترٌكوموناس 

 والتشققات المتقٌحة لعنق الرحم .

أما داخلٌا فهو ٌستخدم لمعالجة األؼشٌة المخاطٌة واألنبوب 

قرحة ومعالجة أمراض الكبد وارتفاع الضؽط وهو الهضمً وآالم ال

, وتفٌد األزهار منشط ومبطىء للقلب وٌنظم الدورة الشهرٌة 

خاصة فً معالجة الضعؾ الجنسً عند الذكور وإدرار الطمث 

 وتسكٌن آالمه ومعالجة سرطان الرحم عند اإلناث .

أما األوراق فتفٌد خاصة كمعرق ومدر للبول والطمث ولها فعل 

 ومسكن ومضاد للقًء . قابض

 موعد اإلزهار : 

ٌقاوم هذا النبات برودة الشتاء وٌزهر على مدار العام ولكن ٌكثر 

 إزهاره فً الصٌؾ والخرٌؾ من شهر أٌارإلى تشرٌن الثانً .
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 إكلٌل الجبل – 5

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

حشٌشة  –اذن النعجة  –إكلٌل النفساء  -حصالبان  –روز ماري 

 القرمانا . –ندى البحر  –عبٌثران  –خانق العزٌز  –العرب 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

 واسمه العلمً :  Labiataٌتبع نبات إكلٌل الجبل الفصٌلة الشفوٌة 

Rosmarinus officinalis . 

 وصف النبات :

ة عطرٌة برٌ سم دابمة الخضرة ٓ٘ٔ – ٓ٘شجٌرة صؽٌرة طولها 

 . الرابحة

شدٌدة التفرع تتمٌز الفوارع القدٌمة بلونها األسمر  الساق : قابمة

 المابل للبٌاض وبقشرتها السهلة التقشٌر .

 – ٔاألوراق : الطبة جلدٌة متطاولة حوافها ملتوٌة لؤلسفل طولها 

سم ولونها خضراء عاتمة علٌها أوبار من األسفل مابلة  ٘,ٕ
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بت للبٌاض بٌنما سطحها األعلى مكسو بلون أبٌض فضً وهً تن

 مباشرة من األفرع .

نتهابٌة وهً صؽٌرة األزهار : متجمعة بشكل نورة عنقودٌة ا

 زرقاء اللون .

 الثمار : منشقة تحتوي على أربع ثمٌرات ) بنٌدقة (.

 البٌئة المناسبة : 

الرطبة فً المناطق المعتدلة واللطٌفة وٌنمو فً البٌبات شبه الرطبة 

 والدافبة وفً األراضً العادٌة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

ٌنمو بشكل بري فً شواطىء البحر المتوسط ذات التربة الصخرٌة 

 .الجافة وعلى منحدرات الجبال 

ٌنتشر فً كافة الجبال الساحلٌة فً سورٌا , وٌزرع فً الحدابق 

 كسٌاج للزٌنة .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

وراق على زٌوت عطرٌة رابحتها تشبه رابحة الكافور تحتوي األ

تحتوي هذه الزٌوت على الفابٌنٌن وكامفٌن وبورنٌول وسٌنٌول 

 وحموض ثّلثٌة التربٌن األولٌانولً والروزماربٌنً وقلوٌدات 

 ) مثل قلوٌد الروزماربسنٌٌن ( وبٌنٌن وراتنج .
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 فوائد النبات والخواص الطبٌة :

 ٌنة وفً تشكٌل األسٌجة فً الحدابق .كلٌل الجبل للزٌزرع إ

ٌدخل الزٌت المستخرج منه فً صناعة العطور ومستحضرات 

 التجمٌل والصابون المعطر .

 ٌستعمل كتابل فً األطعمة .

 أما فوابده الطبٌة فهً :

بالنسبة لجهاز الهضم ٌقوي المعدة واألمعاء وٌدر الصفراء   -ٔ

 وٌساعد على الهضم .

النسابٌة : ٌدر الطمث وٌعالج اضطرابات بالنسبة لؤلمراض   -ٕ

 سن الٌأس وٌساعد على اإلجهاض .

 بالنسبة لجهاز البول : ٌدر البول .  -ٖ

بالنسبة للجهاز العصبً : ٌقوي األعصاب وٌنشط الذاكرة   -ٗ

 وٌعالج النحافة ذات المنشأ العصبً وٌسكن التشنج .

 . بالنسبة للدم : ٌفٌد فً فقر الدم ٌنشط الدورة الدموٌة  -٘

وٌستعمل مؽلً الوراق خارجٌا فً الحمامات أو الزٌت كمرهم  

ودلكا لمعالجة الروماتٌزم والرادٌكولٌت والرثٌة المفصلٌة 

 واإلفرازات المهبلٌة والجروح المتقٌحة لتعقٌمها .

 مّلحظة : ٌؤدي استعماله بشكل مفرط إلى حاالت تسمم.

مّلحظة : هناك نبات سام ٌشبه إكلٌل الجبل وهو إكلٌل الجبل السام 

فً األراضً الذي ٌنبت  Ledum palustreواسمه العلمً 

مشّربة بالحمرة نجمٌة خماسٌة تحتوي الطٌنٌة وأزهاره بٌضاء 

حٌث ٌؤدي إلى تخرٌش  لى مواد سامة ) زٌت طٌار + لٌدول (ع

ٌّج ثم شاّل . عول فواألعضاء التناسلٌة وله م الكلى ٌّؾ ثم مه  مك
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 موعد إزهار إكلٌل الجبل :

ٌزهر إكلٌل الجبل مرتٌن فً العام , األولى بٌن آذار وأٌار والثانٌة 

 فً اٌلول وتشرٌن األول .

 

 

 

 

 

 

 إكلٌل الجبل

 

 

 

 

 



3ٗ 
 

 التفاحٌات – 5

 

 

 التفاح

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

 واألنواع الشابعة هً: Rosaceaeتتبع التفاحٌات الفصٌلة الوردٌة 

 ( . Pyrus malusأو )  Malus communis التفاح -ٔ

 .  Pyrus communis األجاص -ٕ

 ( . Cydonia vulgrisأو )  Cydonia oblonga السفرجل -ٖ

 وصف النبات :

التفاحٌات من أشجار الفاكهة المعروفة وهً أشجار متساقطة 

وصؽٌرة فً األوراق متوسطة الحجم فً األجاص والتفاح 

 السفرجل .
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أزهارالتفاح : متجمعة فً نورة تحمل أزهارا بٌضاء أو وردٌة 

 اللون ولها رابحة زكٌة .

 نورة تحمل أزهار بٌضار أو وردٌة.أزهار األجاص : متجمعة فً 

أزهار السفرجل : كبٌرة بٌضاء معّرقة بلون بنفسجً خفٌؾ 

 خماسٌة البتّلت .

 األجاص   

 البٌئة المناسبة :

تعٌش أشجار التفاحٌات فً المناطق الرطبة وشبه الرطبة أو فً 

 المناطق المروٌة .

 عدا,وٌناسبها المناطق ذات الحرارة المعتدلة أو اللطٌفة أو الباردة 

السفرجل الذي ٌتطلب مناخا أكثر اعتداال وأراضً ذات رطوبة 

 عالٌة .

 توزع التفاحٌات وانتشارها فً سورٌا :

ح واألجاص فً القطر السوري وخاصة فً تنتشر زراعة التفا

المرتفعات الجبلٌة ذات معدالت األمطارالمرتفعة مثل الجبال 

الساحلٌة ومجدل شمس وعرنة والسوٌداء وتعتبر الزبدانً من 

 أشهر مناطق زراعة التفاح .
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أما السفرجل فهو ٌزرع فً المناطق الداخلٌة أكثر منه فً 

وعلى حواؾ السواقً  المرتفعات حٌث ٌنتشر ضمن البساتٌن

وٌتركز خاصة فً منطقة الزبدانً وبدرجة أقل فً صافٌتا واعزاز 

 ثم فً جسر الشؽور ومحافظة الّلذقٌة والسوٌداء .

 السفرجل  

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

تحتوي ثمار التفاحٌات فً تركٌبها على سكرٌات وحموض 

 (  C –B –A) مالٌك ( وفٌتامٌنات –عضوٌة مختلفة ) سٌترٌك 

 ومعادن مختلفة وعفص ومواد أخرى ممٌزة لكل نوع .

 وتحتوي أوراق األجاص على اآلربوتٌن وجذوره على فلورٌدزٌن.

 فوائد ثمار التفاحٌات :

المشهورة والمفٌدة فً التؽذٌة ,  ثمار التفاحٌات من ثمار الفاكهة

 وسنستعرض الفوابد الطبٌة لكل منها :

 توصؾ فً األحوال التالٌة : ثمار التفاح : -أوال 

آالم األعصاب  –ضعؾ األعصاب  –الضعؾ العام   -ٔ

 واألرق.

 حاالت االمساك واالسهال وضعؾ الهضم .  -ٕ

 لتهدبة السعال وطرد البلؽم .  -ٖ
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 لتنشٌط القلب والوقاٌة من الذبحة الصدرٌة .  -ٗ

 لتنشٌط الكبد .  -٘

 لتخفٌض ضؽط الدم والكولسترول وحمض البول .  -ٙ

 التخلص من الحصى البولٌة .تساعد على   -1

 لعّلج الروماتٌزم .  -2

 تفٌد ضد مرض البّلؼرا وداء الخنازٌر .  -3

 . دتقوي الجل -ٓٔ

 خفض الحرارة .ت -ٔٔ

 تفٌد فً المحافظة على األسنان وتخلٌصها من القلح . -ٕٔ

 ثمار األجاص : –ثانٌا 

 لها تأثٌر مسهل خفٌؾ .  -ٔ

 تفٌد فً معالجة الروماتٌزم .  -ٕ

المجاري البولٌة وتساعد على إزالة تدر البول وتطهر   -ٖ

 الحصٌات البولٌة .

 تخفض حمض البول فً الدم وتعالج تأزت الدم ) آزوتٌمٌة (  -ٗ

 تفٌد فً معالجة داء الملوك ) نقرس (  -٘

 مّلحظة:إن تناول ثماراألجاص الؽٌر ناضجة ٌسبب تلبك المعدة

 شنج وشلل .تؤدي إلى حاالت ٌؽلً األوراق موإن تناول 

 ثمار السفرجل : –ثالثا 

 تفٌد فً األمراض الصدرٌة وللسعال الدٌكً وكمقشع .  -ٔ

 لمعالجة الزحار واإلسهال والتهابات األمعاء .  -ٕ

 تزٌل األرق .  -ٖ

تستعمل خارجٌا اللتهابات الفم واللثة والتهابات وتشقق الجلد   -ٗ

 فً الحروق والبواسٌر .
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 موعد إزهار أشجار التفاحٌات :

تزهر أصناؾ التفاحٌات خّلل الربٌع وٌتأثر موعد اإلزهار 

بالظروؾ الجوٌة , وٌبأ عادة فً نٌسان إزهار األجاص وٌستمر 

 أٌار( ٘ٔ-ٌ٘وم ثم ٌتبعه التفاح فً شهر أٌار ) ٙٔ – 2لفترة 

أٌار  ٖٓ – ٕٓثم ٌتبعه السفرجل الذي ٌبدأ فً اإلزهار بٌن 

 أٌام . 3 – ٗوٌستمر لفترة 

 ار التفاحٌات كمرعى للنحل :أهمٌة أزه

إن أزهار التفاحٌات ؼزٌرة بالرحٌق وؼبار الطلع وٌأتً هذا 

المرعى متمما لمرعى اللوزٌات ) ألن التفاحٌات تبدأ إزهارها مع 

 نهاٌة إزهار اللوزٌات ( .

ك الفترة ٌستمر نشاط النحل فً بناء الطابفة وإكثار أعداد وفً تل

الطبٌعً أو الصناعً مع فترة  الشؽاالت ٌتوافق موسم التطرٌد

 إزهار التفاحٌات .

وال ٌحدث ؼالبا فٌض للعسل بسبب قصر فترة اإلزهار وبسبب 

 مٌل النحل إلى مضاعفة الحضنة والتطرٌد .
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 توت سٌاج – 6

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 علٌّق بستانً . –توت علٌّق 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Rosaceaeٌتبع هذا النبات الفصٌلة الوردٌة 

Rubus fruticosus  . 

 وصف النبات :

نبات عشبً إلى متخشب , معمر , مداد وشابك ,متساقط األوراق , 

 وهو بري ومزروع .

 الساق : زاحفة أو متسلقة تحمل أشواكا .

 األوراق : مركبة من ثّلث ورٌقات , لها حافة مسننة , وأعناق

األوراق تحمل أشواكا والسطح السفلً لؤلوراق مؽطى بزؼب 

 أبٌض .

 األزهار : بٌضاء أو وردٌة متجمعة بشكل عناقٌد .
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الثمار : متجمعة من عدد من العنٌبات الصؽٌرة الحمراء تتحول إلى 

 سوداء عند النضج .

 البٌئة المناسبة :

المناطق ٌنمو فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً 

 المعتدلة والدافبة واللطٌفة وفً معظم األراضً .

 

  الموطن :

 وأوروبا .  حوض البحر المتوسط

 التوزع واالنتشار :

ٌنتشر حول البساتٌن بشكل بري ومزروع فً كل أنحاء القطر 

 السوري .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

سكرٌات وعفص وبكتٌن  ٌدخل فً تركٌب الثمار واألوراق 

حمض  –حمض التفاح  –وحموض عضوٌة ) حمض السٌترٌك 

اٌزوسٌترٌك(  –حمض اللٌنٌك  –حمض األوكسالٌك  –الصفصاؾ 

 ( . A – Cوصمػ واٌنوزٌت وفٌتامٌنات ) 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

 ٌزرع توت سٌاج حول البساتٌن كسٌاج حماٌة .

لعّلج الدوزنتري وراق أما فوابده الطبٌة فإنه ٌستخدم منقوع األ

 للحّد من دم الطمث الزابد .واالسهال و

 وٌستخدم مؽلً الجذور لعّلج حصى الكلى والكحة .
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 أما الثمار فهً تستعمل كمادة قابضة ضد اإلسهال .

 وخارجٌا تفٌد كؽرؼرة اللتهابات الفم واللوزات والحنجرة .

 موعد اإلزهار :

  ٌزهر من حزٌران إلى اٌلول .

 

 

 

 

 توت سٌاج
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 جرجٌر – 7

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 اٌهان . –كثأة  –جرجر  –جرجار 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Cruciferaٌتبع هذا النبات الفصٌلة الصلٌبٌة 

Eruca sativa . 

 وصف النبات :

الجرجٌر نبات عشبً حولً إلى معمر وهو من محاصٌل 

 وٌنبت أٌضا بشكل بري .الخضار الورقٌة المزروعة 

 األوراق : بسٌطة مجزأة .

 األزهار : صفراء اللون .

 الثمرة : خردلة متفتحة قصٌرة لها منقار .
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 لبٌئة المناسبة :ا

ٌنمو فً البٌبة الجافة ونصؾ الجافة فً المناطق الدافبة 

 والمعتدلة وفً األراضً العادٌة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 واالنتشار :التوزع 

ٌنمو بشكل بري فً األراضً الزراعٌة والمناطق المجاورة 

 للبساتٌن والحدابق .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

أمّلح الٌود  -  Cفٌتامٌن  –مواد مرة  –ردلٌة خٌحوي مادة 

 والكبرٌت والحدٌد والفوسفور والكالسٌوم .

 فوائد النبات واستعماالته الطبٌة :

 هذا النبات فً السلطات للتؽذٌة . تستخدم أوراق

 وٌستفاد منه خارجٌا لعّلج الحروق والجروح كمرهم ومطهر .

وداخلٌا تفٌد األوراق كمهضم ومدر للصفراء وفً اإلصابات 

الربوٌة لتنظٌؾ الصدر من البلؽم وكمدر للبول والطمث , وٌفٌد 

أٌضا فً آالم الروماتٌزم وداء الخنازٌر ومرض األسقربوط 

 الحفر ( وفً النقرس ) داء الملوك ( .)داء 

 وتفٌد البذور فً تقوٌة الجنس .

ٌزهر فً الربٌع والصٌؾ والخرٌؾ حسب موعد اإلزهار :

 المناطق وعوامل الوسط أو موعد الزراعة . 
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 جرجٌر الماء – 7

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 كرنوش . –قرة العٌن 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Cruciferaٌتبع الفصٌلة الصلٌبٌة 

Nastrutium officinale . 

 ٘ٔعشبً مابً معمر بّري وزراعً ارتفاعه وصؾ النبات : 

 سم . ٕ٘ –

 الساق : جوفاء متفرعة .

 األوراق : مفصصة .

األزهار : صؽٌرة متجمعة عنقودٌة بٌضاء اللون وطلعها أصفر 

 ً () أما الجرجٌر المر فطلعه بنفسج
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 البٌئة المناسبة :

ٌنموفً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والجافة فً المناطق 

 اللطٌفة والمعتدلة والدافبة وفً األراضً الرطبة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط . 

 التوزع واالنتشار :

ٌنتشر على أطراؾ األنهار والرواكد المابٌة والبرك 

 والمستنقعات.

 والمواد لفعالة :تركٌب النبات 

 –أساس مر  –كبرٌت  –ٌود  -حدٌد   –ؼلٌكوناسترتوزٌد 

 ( .  E – Cفٌتامٌنات ) 

 فوائد الجرجٌر واستعماالته الطبٌة :

ألوراق جرجٌر الماء خواص مدرة للصفراء وطاردة للؽازات 

 ومقشعة وأٌضا مدرة للبول والطمث .

 مّلحظات :

 إن فوابد النبات الطبٌة تزول بعد اإلزهار .  -ٔ

استعمال النبات ٌضر بالحوامل والمصابٌن بتضخم الؽدة  -ٕ

 الدرقٌة .

 موعد اإلزهار :

 ٌزهر النبات فً الربٌع فً آذار ونٌسان .
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 الحّمص – 8

 

 

 

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Leguminuceaeٌتبع الحمص الفصٌلة البقمٌة  

Cicer arietium . 

 وصف النبات :

 ن المحاصٌل البقولٌة الحبٌة .نبات عشبً حولً زراعً م

 األوراق : مركبة .

 األزهار : مفردة بنفسجٌة أو بٌضاء أو صفراء اللون .

 البٌئة المناسبة :

ٌناسبه البٌبات الجافة ونصؾ الجافة والمناطق المعتدلة واألراضً 

 الخفٌفة .

 الموطن :

 المتوسط . حوض البحر
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 التوزع واالنتشار :

 فً الحقول الزراعٌة فً معظم المناطق السورٌة .

 تركٌب النبات :

ؼلٌكوزٌدات  –سللوز  –مواد دسمة  –ٌدخل ي تركٌبه بروتٌنات 

 ( .  C –B2 – B1 – Aفٌتامٌنات )  –كالسٌوم  –حدٌد  –

 الفوائد واالستعماالت الطبٌة :

على نطاق واسع وهو مؽذي  ٌةذٌستعمل الحّمص الحب فً التؽ

والمخ إال أن االفراط فً تناوله ومدر للبول ومنشط لؤلعصاب 

ٌؤدي إلى النفخة , واستعمال الحب ؼٌر الناضج قد تؤدي إلى 

 حاالت من شلل األعضاء .

 موعد اإلزهار : 

 ٌزهر نبات الحمص فً الربٌع فً شهر أٌار ؼالبا .
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 الختمٌة – 51

 

   

 

 :األسماء الشائعة 

 ملوخٌة برٌة . –خطمً بري  –الؽسول  –الخطمً    

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

وٌعرؾ منه نوعان  Malvaceaeالنبات الفصٌلة الخبازٌة ٌتبع   

 هما : 

ٔ-  Althaea officinalis . 

ٕ-  Althaea rosa . 

 وصف النبات :

 م . ٘,ٕ – ٔنبات عشبً كبٌر ٌعّمر لسنتٌن  سرٌع النمو ارتفاعه  

 الساق : قابمة متفرعة مكسوة بشعٌرات خشنة .

 . كبٌرة متناوبة كفٌة مسننة الحواؾاألوراق : 
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األزهار : كبٌرة متجمعة بشكل نورة عنقودٌة تخرج من آباط 

 A.rosaاألوراق وهً ذات لون وردي أو بنفسجً فً النوع 

 .  A. officinalisاء فً النوع وبٌض

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبة الجافة نصؾ الجافة وشبه الرطبة فً المناطق 

 المعتدلة والدافبة وفً مختلؾ األراضً .

 الموطن : 

 مناطق عدٌدة من العالم .–حوض البحر المتوسط  -الصٌن 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا : 

بري فً السهوب وعلى أطراؾ األنهار ٌنمو نبات الختمٌة بشكل 

وعلى حواؾ الودٌان وأطراؾ الطرقات واألراضً المتروكة فً 

عدة مناطق من سورٌا وخاصة فً المنطقة الساحلٌة ومنطقة دمشق 

 وٌزرع للزٌنة فً البٌوت والحدابق .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ومواد  ٌدخل فً تركٌب الجذور واألزهار مواد مخاطٌة ونشاء

بكتٌنٌة ومواد عفصٌة ومالفاسٌن واسباراجٌن وبٌتاٌٌن وهٌبٌسٌن 

 . Cومالفارٌن ومالفلٌدول وأمّلح معدنٌة وفٌتامٌن 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

تفٌد المواد المخاطٌة الموجودة فً كل من الجذور واألزهار فً 

 خلٌااألمراض الصدرٌة كمقشع ومسكن للسعال إذا استخدمت دا

 كمسحوق أو منقوع للجذور أو مؽلً األزهار .

 وتفٌد أٌضا فً حاالت قرحة المعدة والتهابات الكلٌة وحرقة البول .
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وٌفٌد مؽلً األزهار خارجٌا لعّلج االلتهابات الجلدٌة وفً معالجة 

 التهاب العٌون الحاد وٌستخدم فً الؽسوالت المهبلٌة أٌضا .

 موعد اإلزهار :

ّلل الفترة من حزٌران وحتى تشرٌن األول حسب خ تزهر الختمٌة

 المناطق والعوامل المحٌطة .

 

 

 

 

 

 

 الختمٌة
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 الرمان – 9

 

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Punicaceaeٌتبع الرمان الفصٌلة الرمانٌة 

Punica granatum . 

 وصف النبات :

من أشجار أمتار متساقطة األوراق  ٗشجرة صؽٌرة أقل من 

الفاكهة المعروفة وأصنافه ثّلثة ) الحامض والحلو والمر ( , 

 األفرع الفتٌة تحتوي على أشواك .

 األوراق : كاملة ملساء لماعة متقابلة رمحٌة الشكل .

 ا شكل الجرس لحمٌة حمراء اللون .هاألزهار : كبٌرة ل

 البٌئة المناسبة :

لجافة فً المناطق وا ٌناسبه البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة

 المعتدلة والدافبة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط . –أفؽانستان  –اٌران 



ٕٔٔ 
 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

ٌزرع الرمان فً البساتٌن والحدابق المنزلٌة فً معظم 

 المحافظات .

 

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

فٌتامٌنات  –حمض سٌترٌك  –ل فً تركٌب الثمار سكاكر خٌد

(C-B A. ) ( , القشور ؼنٌة بمادة العفصٌن ) العٌطان 

وتحتوي الثمار أٌضا على مشتقات البٌرٌدٌن وبلٌتٌرٌن 

تانٌك وحمض بروؼالٌك ووحماضات الكالسٌوم وحمض ؼرانات

 وراتنج وأصبؽة ومواد مخاطٌة , واألزهار ؼنٌة باألصبؽة .

 فوائد الرمان الطبٌة :

 ة فً التؽذٌة والعصٌر .ثمار الرمان مستخدم  -ٔ

حمض السٌترٌك  ٌستخرج من عصٌر الرمان الحامض   -ٕ

 وٌصنع منه العصٌر المركز المشهور ب ) دبس الرمان (.

ٌفٌد عصٌر الرمان فً خفض نسبة البولة فً الدم والبول   -ٖ

 وتفتٌت وإخراج الحصى .

 تستخدم قشور الساق والثمار فً الدباؼة .  -ٗ

إنضاج النزؾ وترمٌم الجروح وار فً وقؾ تفٌد قشور الثم  -٘

الدمامل وللمفرزات المهبلٌة ولها مفعول قابض وطارد 

 للدٌدان وتفٌد فً وقؾ النزالت المعوٌة .

ٌستخرج من األزهار أصبؽة لتلوٌن الحرٌر والقطن   -ٙ

 .والكتان
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 موعد اإلزهار :

وٌبدأ اإلزهار من شهر  شجر الرمان بفترة إزهار طوٌلة ٌتمٌز  

 لمناطق والظروؾ المحٌطة  .ر حسب انٌسان أو أٌا

 

 

 

 

 الرمان
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 الزوفا – 51

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 ِحْسل . –اشنان داود  –حشٌشة القدس   - زوفا ٌابس

 االسم العلمً تصنٌف النبات :

واسمه العلمً   Labiataeٌتبع الزوفا الفصٌلة الشفوٌة 

Hissopus officinalis . 

 وصف النبات :

سم ٌتمٌز برابحته  ٓٙ – ٓ٘عشب بري حولً ومعمر ارتفاعه 

 العطرة 

 الساق : قابمة متفرعة رباعٌة الزواٌا .

األزهار : متجمعة تزهر على جانب واحد من الرأس وهً زرقاء 

 اللون ) ونادرا بٌضاء أو حمراء ( .

 الثمرة : بنٌدقة تنشق عند النضج إلى أربع ثمٌرات .
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 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبة شبه الرطبة ونصؾ الجافة فً لمناطق المعتدلة 

 واللطٌفة .

 الموطن : 

  حوض البحر المتوسط ومناطق مشابهة .

 التوزع واالنتشار :

ٌنمو برٌا فً المرتفعات الجبلٌة والهضاب وٌكثر فً األراضً 

 الكلسٌة المشمسة .

 تركٌب النبات المواد الفعالة :

عطري وؼلٌكوزٌد دٌوسمٌن وعفص ٌدخل فً تركٌبه زٌت 

 وراتنج .

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

 ٌفٌد داخلٌا :

 ألمراض جهاز التنفس وكمقشع .  -ٔ

 مهضم وطارد للرٌح .  -ٕ

ٌستعمل خارجٌا كملبم للجروح وؼرؼرة فً التابات الفم واللثة 

 واللوزتٌن .

 إلزهار :موعد ا

 ٌزهر فً حزٌران وآب . 
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 الزٌزفون ) الكاذب ( – 55

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 زٌزون معروؾ . –زٌزفون محلً  –زٌزفون 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

واسمه العلمً  Elaeagnaceaeٌتبع الفصٌلة الزٌزفونٌة  

Elaeagnus angustifolia  . 

مّلحظة : هذا النبات ٌختلؾ عن الزٌزفون الحقٌقً الذي ٌنتمً 

 . Tilia sppلنفس الفصٌلة ولكن اسمه العلمً 

 وصف النبات :

شجٌرة متوسطة الحجم حراجٌة وتزٌٌنٌة برٌة ومزروعة متساقطة 

 األوراق شابكة أؼصانها منخفضة .

 األوراق : متطاولة تشبه أوراق الزٌتون .

شكل عنقود شقراء اللون تتمٌز برابحتها األزهار : متجمعة ب

 العطرة .
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 البٌئة المناسبة : 

ٌعٌش فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً المناطق 

 اللطٌفة والمعتدلة والدافبة .

 التوزع والنتشار :

ٌزرع فً الحدابق واألسٌجة وعلى أطراؾ الحقول والبساتٌن فً 

 مناطق عدٌدة .

 والمواد الفعالة :تركٌب النبات 

 حموض عضوٌة –بروتٌن  –سكاكر  –ٌدخل فً تركٌبه : عفص 

 أمّلح معدنٌة .– Cفٌتامٌن  -

 فوائدالنبات واستعماالته الطبٌة :

شجرة مرؼوبة فً تزٌٌن البساتٌن والحقول لرابحة أزهارها   -ٔ

 العطرٌة ومنظرها الجمٌل .

ٌستخدم مؽلً األزهار لمعالجة االضطرابات الهضمٌة   -ٕ

 .وأوجاع المعدة واألمعاء 

ٌفٌد مؽلً األزهار فً حاالت السعال والربو القصبً   -ٖ

 وكخافض للحرارة .

 مّلحظة : إن اإلكثار منه ٌؤدي إلى حالة الخبل .

  موعد اإلزهار :

ٌزهر الزٌزفون المحلً فً أٌار أو حزٌران أو تموز حسب 

 المناطق أو الظروؾ المناخٌة السابدة .
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مّلحظة : ٌصلح هذا النبات كمرعى ربٌسً للنحل فً حال تواجده 

 بالمساحات المناسبة .

 

 

 

 

 

 الزٌزفون
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   سنط عنقود – 52

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 أكاسٌا كاذبة . –روبٌنٌا  –زهر عنقود  –مسكة 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

  Leguminosaeٌتبع ها النبات الفصٌلة البقمٌة 

 . Robinia pseudoواسمه العلمً 

  وصف النبات :

متر حراجٌة وتزٌٌنٌة  ٖٓ – ٕٓشجرة متساقطة األوراق ارتفاعها 

 برٌة وزراعٌة .

 األوراق : مركبة ) سباعٌة الورٌقات ( والورٌقة لها شكل بٌضوي.

ا رابحة قٌد طوٌلة لهاألزهار : بٌضاء اللون متجمعة فً عنا

 عطرٌة قوٌة .

 للون متطاول ٌحتوي على عدة بذور .الثمرة : قرن أسمر ا
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 البٌئة المناسبة :

صؾ الجافة والجافة وشبه الرطبة فً المناطق نٌنمو فً البٌبات 

 المعتدلة واللطٌفة وفً األراضً العادٌة .

 الموطن :

 أوروبا . –أمرٌكا  –حوض البحر المتوسط 

 واالنتشار :التوزع 

تزرع أشجار سنط عنقود على نطاق ضٌق فً األراضً الزراعٌة 

للزٌنة فً مناطق التشجٌر وعلى جوانب الطرقات والشوارع 

 للزٌنة.

 تركٌب النبات واستعماالته الطبٌة :

–روبٌنٌن  –ٌدخل فً تركٌب زٌته العطري موادعفصٌة 

 –سٌرٌنجٌن  –روبٌن  –اربٌن  –سٌتوستٌرٌن 

 مواد دسمة . –رٌن ستٌؽماستٌ

 فوائد النبات واستعماالته الطبٌة :

 ٌدخل فً صناعة المستحضرات العطرٌة .  -ٔ

 تفٌد األزهار كمهدىء ومسكن ضد التشنج .  -ٕ

فراط فً تناول هذا النبات سامٌن واإلمّلحظة : إن أوراق ولحاء 

 األزهار ٌسبب صداع مستمر .

 موعد اإلزهار :

 وحتى بداٌة حزٌران .تزهر أشجار المسكة من نٌسان 
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 السوس – 53

 

 

 

 األسماء الشائعة : 

 عرق السوس .

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Leguminosaeٌتبع السوس الفصٌلة البقمٌة 

 . Glycyrhiza glabraواسمه العلمً 

 وصف النبات :

 نبات عشبً معمر متخشب وٌعتبر من األعشاب الؽرٌبة المنافسة , 

متفرعة , وللنبات رٌزومات أرضٌة طوٌلة متخشبة قابمة : الساق 

 صفراء من الداخل .

األوراق : رٌشٌة مركبة ) خماسٌة الورٌقات ( والورٌقات بٌضوٌة 

 متطاولة وسطحها األسفل لزج .

 األزهار : حمراء متجمعة فً نورات .
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 الثمرة : قرن .

 ة وعمٌقة مخشوشبة .الجذور : درنٌة ؼلٌظة طوٌل

 المناسبة :البٌئة 

ٌنمو فً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة وفً المناطق اللطٌفة 

 والمعتدلة وفً األراضً المتنوعة .

 

 الموطن :

 المنطقة الممتدة من أواسط آسٌا إلى جنوب أوروبا والعراق . 

 التوزع واالنتشار : 

ٌنتشر فً الحقول واألراضً الزراعٌة وأراضً السبات والراحة 

 دٌدة فً سورٌا وخاصة منطقة الجزٌرة .فً مناطق ع

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌحتوي النبات على مادة ؼلٌسٌراهٌزٌن ذات الطعم الحلو )طعمها 

ٌّن  ٓ٘أحلى من السكر ب  مرة ( وهً ذات مفعول مقشع ومل

ومسكن للسعال , وٌحتوي النبات أٌضا على زٌت عطري 

وراتنج وبروتٌن وؼلٌسرٌن وسكروز وؼلٌكوز وصابونٌن ونشا 

 وكالسٌوم وبوتاسٌوم وموا دسمة واسباراجٌن .

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

تستعمل جذور السوس كملطؾ لؤلؼشٌة المخاطٌة ومرطب للحلق 

والبلعوم ولتخفٌؾ حدة السعال وكمقشع وهً مفٌدة لجمٌع 

 األمراض الصدرٌة .
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ملٌن ومدر للطمث وٌفٌد ٌفٌد السوس أٌضا لقرحة المعدة وهو 

 أٌضا ألوجاع الكبد والكلً والمثانة وٌدخل فً صناعات التجمٌل.

مّلحظة : إن اإلسراؾ فً تناول السوس ٌؤدي إلى حبس الماء 

 وحدوث الوزمات وٌجب أٌضا عدم تناول األمّلح معه .

 موعد اإلزهار :

ٌزهر السوس فً الربٌع والصٌؾ حسب المناطق والعوامل 

 المحٌطة .

 

 

 

 

 عرق السوس
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 حالشفلّ  – 54

 

 

 

 األسماء الشائعة:

القطٌن   –سلب  –خٌار الواوي  –شوك الحمار  –كّبار  –قّبار 

ٌّة  –تفاحة الؽراب  ٌّة  –ثوم الح َنصؾ  –ورد الجمل  –عنب الح

 صؾ .أ –

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

 .  Capparidaceaeٌنتسب الشفلّح إلى الفصٌلة القبارٌة 

 . Capparis spinosaواسمه العلمً 

 ّمة للحٌوانات وملهبة للجلد مثل :اوهناك أنواع س

ٔ – C . tomentosa  . 

ٕ – C . fascicularis   . 

 وصف النبات :

ٌّة شبه قابمة ارتفاعها  سم أؼصانها  ٓ٘ٔ – 1ٓشجٌرة معّمرة بر

 ي وهً متدلٌة أو متصاعدة دطوٌلة ملساء شوكٌة لونها رما
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 بٌضوٌة جلدٌة ذات أشواك أذٌنٌة مخلبٌة قوٌة .: ق األورا

بطٌة محمولة على أعناق طوٌلة الواحدة منها تحمل ا األزهار :

أربع ورٌقات توٌجٌة كبٌرة بٌضاء اللون تحتوي على أسدٌة طٌلة 

 وهً ذات لون بنفسجً .

 عدة بذور سوداء . الثمرة : عنبٌة بنفسجٌة وفٌها

 البٌئة المناسبة :

البٌبة الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً المناطق ٌنمو فً 

 الدافبة والمعتدلة .

 الموطن :

حوض البحر المتوسط وبلدان العالم الدافبة واالستوابٌة عدا أمرٌكا 

 الشمالٌة .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

ٌنتشر بشكل بري فً مناطق متعددة فً سورٌا وٌّلحظ خاصة فً 

محجرة البلعاس وشبٌث واألحصى ( وفوق األتربة الجبال البادٌة ) 

ٌب وفً األراضً الكلسٌة فً كما فً شٌخ هّلل ووادي العز

المقابر والجدران والجروؾ الصخرٌة وعلى حواؾ الطرق 

 والبساتٌن وفً المناطق المهجورة .

 تركٌب النبات :

تحتوي البراعم الزهرٌة على ؼلٌكوزٌد الروتٌن وحمض البكتٌن 

ٌّارة .مّرة مقٌبة ومواد   وصابونٌن ومواد ط

 وتحتوي البذور على زٌت ثابت ومواد بروتٌنٌة .
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وتٌن ومواد طٌارة لها رٌة فتحتوي على حمض الرأما القشور الجذ

 رابحة الثوم .

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

هذا النبات ترعى علٌه الماعز والجمال فقط وهو ٌصّنؾ مع 

تستخدم براعم األزهار والثمار كتابل فً الطبخ النباتات الطبٌة و

 .وتفٌد الثمار كمهضم ومعّرق ومخفؾ آلالم المفاصل 

أما الجذور فهً مدّرة للبول والطمث ومنشطة للكبد والطحال وتفٌد 

 أٌضا فً حال التدرن السلً وآالم األسنان .

 وتفٌد األوراق والجذور باستعمالها خارجٌا للروماتٌزم .

 هار :موعد اإلز

 ٌزهر الشّفح من شهر أٌار فً الربٌع وحتى أواخر الصٌؾ .

 

 

 الشفلّح
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 شقائق النعمان – 55

 

 

 

 األسماء الشائعة:

 –برقوق  –شخاش بري خ –منثور  –خشخاش  –شقشقٌق 

 رمان السعالى . –بلعمان  –قرعون 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

وله أنواع  Papaveraceaeٌتبع هذا النبات الفصٌلة الخشخاشٌة 

 متعددة نذكر منها :

ٔ-  P . rhoeas  

ٕ- P . humile  

ٖ- P . glaucum  

ٗ- P . syriacum  

 وصف النبات : 

 سم . ٓٗ – ٖٓنبات عشبً بري حولً إلى معمر طوله 

 الساق : مؽطاة بشعٌرات دقٌقة وٌحتوي على مادة لبنٌة سامة .
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 طوالنٌة مسننة بخشونة ) مجزأة ( .األوراق : 

زهار : مفردة كبٌرة حمراء اللون وٌوجد على البتّلت نقاط األ

 سوداء عند قواعدها 

 الثمرة :علبة كروٌة تقرٌبا .

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبة الجافة وشبه الرطبة فً المناطق المعتدلة واللطٌفة  

 والدافبة فً األراضً العادٌة .

 الموطن : 

 الصٌن . -حوض البحر المتوسط  

 التوزع واالنتشار :

ٌنمو فً األراضً المتروكة وأراضً السبات والراحة وأطراؾ 

عشبة منافسة وٌشاهد فً كل كالحقول وفً الحقول المزروعة 

 المناطق السورٌة .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

 1ٌحتوي النبات على عصارة لبنٌة تحتوي على روٌاروبٌن 

 وروٌادٌن وروٌاجٌن ومواد مخاطٌة ومواد ملونة .  2وروٌاروبٌن

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

ٌستخرج من بتّلت األزهار مادة ملونة لصبػ المشروبات 

 والعقاقٌر الطبٌة وتستخدم أٌضا فً عمل السلطة .
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وٌفٌد مؽلً األزهار فً تهدبة السعال وااللتهابات الربوٌة 

ال الدٌكً وكمقشع وملطؾ لؤلنسجة والتهابات اللوزات والسع

ٌّن .  الملتهبة وتفٌد أٌضا فً الذبحة الصدرٌة ولها مفعول مل

 أما الثمار فإن لها مفعول منّوم .

 موعد اإلزهار :

 ٌزهرفً الربٌع وأوابل الصٌؾ حسب المناطق والظروؾ المحٌطة

 

 

 

 

 شقابق النعمان
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ة ( – 56 ٌّ  الشٌكورٌا ) هندباء بر

 

 

 

 الشائعة:األسماء 

 ٌس .سر –مقد  –هندباء برٌة 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

وٌعرؾ منه  Compositaeٌتبع هذا النبات الفصٌلة المركبة 

 نوعان : 

ٔ- Cichorium inybus  . بري ومزروع 

ٕ-  Cichirium pumilus   بري 

 وصف النبات :

 عشب بري ومزروع معّمر وحولً .

سم قلٌلة األوراق مكسوة  ٓٓٔ – ٖٓالساق : جوفاء قابمة طولها 

 خشنة .بشعٌرات 
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األوراق الجذرٌة : طوٌلة مفصصة بشكل عمٌق ومسننة تخرج من 

سطح التربة , األوراق الموجودة على الساق السفلٌة بٌضوٌة 

رمحٌة الشكل ومسننة قلٌّل , بٌنما ا|ألوراق التً فً أعلى الساق 

 صؽٌرة .

ها للسٌنٌة وهً مستدٌرة  األزهار : مفردة ومتجمعة بشكل نورات

 شكل العجّلت المسننة , ذات لون أزرق ) ونادرا أحمر أو أبٌض(

 زواٌا وإكلٌل ؼشابً بنً . ٘ – ٖالثمار : فقٌرة ولها 

 الجذر : وتدي مخروطً طوٌل .

 البٌئة المناسبة : 

صؾ الجافة والهامشٌة فً المناطق ٌنمو فً البٌبات الجافة ون

 والمعتدلة وفً األراضً العادٌة .الحارة والدافبة 

 الموطن :

 الشام . –شمال افرٌقٌا  –أوروبا 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

تنتشر الشٌكورٌا فً األراضً الطٌنٌة الجافة على حواؾ الطرق 

والحقول فً حوران والجوالن والساحل وؼوطة دمشق بشكل بري 

 لبا .اؼ

 تركٌب النبات والمواد الفعالة : 

ي النبات على عصارة لبنٌة ٌدخل فً تركٌبها الكاوتشوك , ٌحتو

ؼنٌة بالحدٌد ,  كما ٌحتوي النبات على مواد عفصٌة وأمّلح معدنٌة

 .  Cلى مواد مّرة وفٌتامٌن وتحتوي األوراق ع
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 النبات واالستعماالت الطبٌة :فوائد 

أوراق الشٌكورٌا لها مفعول مشهً ومفرز للصفراء ومنشط لجهاز 

ٌّن .الهضم و  طارد للؽازات ومل

فً معالجة اضطرابات األمعاء والبواسٌر وتشّمع وتضخم  وتفٌد

 الكبد إضافة إلى أنها مدرة للبول .

 بٌنما ٌستخدم مؽلً الجذر والنورة كملطؾ لؤلؼشٌة المخاطٌة وقاتل

 للجراثٌم وقابض .

وٌفٌد استعمال النبات خارجٌا لمعالجة االلتهابات الجلدٌة وتنقٌة 

 ومعالجة األطراؾ الضامرة .الجلد واألكزٌما 

 موعد اإلزهار :

تزهر الشٌكورٌا فً حزٌران وتموز وآب واٌلول حسب المناطق 

 والعوامل المحٌطة .

 

 

 

 الشٌكورٌا
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 الصفصاف – 59

  

 

 األسماء الشائعة :

 صفصاؾ أبٌض 

 السم العلمً وتصنٌف النبات :ا

 واسمه العلمً  Salicaceaeٌتبع الصفصاؾ الفصٌلة الصفصافٌة 

Salix alba  . 

 وصف النبات :

 شجرة متساقطة األوراق من األشجار الخشبٌة االقتصادٌة .

 األوراق : متطاولة .

 األزهار : صؽٌرة صفراء متجمعة فً نورة طوٌلة لها شكل الذٌل .

 بة :البٌئة المناس

نمو فً البٌبات الرطبة وشبه الرطبة فً المناطق اللطٌفة والمعتدلة ٌ

 وفً األراضً العادٌة .
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 الموطن :

 مناطق متعددة أخرى . –حوض البحر المتوسط  –أوروبا 

 التوزع واالنتشار :

تنتشر زراعة أشجار الصفصاؾ فً سورٌة على أطراؾ الجداول 

 الرطبة . واألنهار ومجاري المٌاه وفً الؽابات

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

,  ملونة , موادسالٌكوزٌد , ٌدخل فً تركٌب النبات صفصافٌن 

 ,حمض أستٌل الصفصاؾ .سالٌكورتٌن  ,راتنج  , عفص, صموغ

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

ٌفٌد استعمال القشور واألوراق والنورات الزهرٌة داخلٌا كمنوم 

ومهدىء جنسً ومسكن لآلالم الحوضٌة  وخافض للحرارة

 وقابض.

وٌفٌد االستعمال الخارجً فً قطع الدم وعّلج األمراض الجلدٌة 

 والروماتٌزم .

 موعد اإلزهار :

 ٌزهر الصفصاؾ فً آذار ونٌسان .
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 الطرخشقوم ) هندباء برٌة ( – 57

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 سرٌس بري . –خس بري  –مرٌر  –أسنان األسد 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

وله أنواع  Compositaeٌنتسب الطرخشقوم إلى الفصٌلة المركبة 

 عدٌدة نذكر منها : 

ٔ-  lanacaxfo mccaxaraT . 

ٕ-  Taraxacum Erythrosperm . 

ٖ-  Taraxacum spectabilia . 

 وصف النبات :

عشب بري ؼالبا وٌزرع أحٌانا , حولً إلى معمر , ٌتمٌز باحتواء 

 أجزابه على عصارة لبنٌة .كامل 

سم تنتهً  ٖٓ – ٓٔالساق الزهرٌة : اسطوانٌة جوفاء طولها 

 بنورة واحدة كبٌرة .
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األوراق : بٌضوٌة متطاولة مفصصة بشكل عمٌق ومسننة تخرج 

 من سطح األرض مباشرة .

األزهار : لسٌنٌة كبٌرة ذات لون أصفر ذهبً تخرج من سطح 

 قبل الظهر . األرض مباشرة تتمٌز بأنها تؽلق

الثمار : جافة تحمل فً نهاٌتها ذؤابة تساعدها على االنتشار 

 بواسطة الرٌاح .

 بالٌد . : وتدي طوٌل مخروطً أو متفرع صعب االقتّلع الجذر

 البٌئة المناسبة : 

ٌنمو فً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والجافة فً المناطق 

 أنواع األراضً .اللطٌفة والمعتدلة والدافبة فً مختلؾ 

 الموطن : 

 أوروبا . –آسٌا  –حوض البحر المتوسط 

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

دا التً تحتوي )عٌنمو الطرخشقوم بشكل بري فً جمٌع األراضً 

فً كل أنحاء سورٌا فً الحقول والبساتٌن  (على أعشاب طوٌلة

 واألراضً المهجورة وأطراؾ الطرقات .

 الفعالة : تركٌب النبات والمواد

ٌحتوي النبات على عصارة لبنٌة فً جمٌع أجزابه إضافة إلى مواد 

سفور وكالسٌوم مواد بروتٌنٌة وأمّلح حدٌد وفومّرة و

وتحتوي النورة  وسكرٌات وهٌولٌات ,  والكتٌسٌرول ودٌاستازات

واألوراق على كاروتٌنوبٌدات التاراكسانتٌن والفّلفوكسانتٌن 

 ة التربٌن ) آرنٌدٌول والفارادٌول ( .ن وأؼوال ثّلثٌبٌواللوتٌ
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وتحتوي الجذور على التاراكسٌرول وتاراكسول وتاراكساسٌترول 

 كوستوستٌرٌن وسٌؽماستٌرٌن واٌنولٌن وكاوتشو  Bوستٌرٌنات 

ل والزٌت ٌوزٌت دسم ٌدخل فً تركٌبه ؼلٌسرٌدات حمض النخ

 حموض اللٌنولً والملٌسً والسٌروتٌنً و كما وتحتوي أٌضا على

 ت :عضوٌة وعفص وراتنج وكولٌن وفٌتوسٌترول وفٌتامٌنا

B – C – E – A )  ). 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

تستخدم أوراق الطرخشقوم فً السلطات للتؽذٌة وهً مفٌدة طبٌا 

 ومنشط لجهاز الهضم وملٌن . كمشهً ومفرز للصفراء

والتهاب وٌفٌد النبات أٌضا فً أمراض الكبد وحصاة المرارة 

الكٌس الصفراوي , ومن ناحٌة أخرى فإن أوراق الطرخشقوم تفٌد 

كمجدد للنشاط العام وكمضاد للتعفن وكمسكن آلالم النقرس فً 

المفاصل والعضّلت ألنه ٌنقً الجسم من السموم وله مفعول 

 خافض للحرارة ومعّرق .

أما خارجٌا فهو ٌستخدم لمعالجة األمراض الجلدٌة وأمراض العقد 

 للمفاوٌة والرمد .ا

مّلحظة : ٌحذر األطفال من امتصاص السابل الحلٌبً الموجود فً 

الساق وإن اإلفراط فً تناول الطرخشقوم ٌؤدي إلى جفاؾ الفم 

 وظهور طبقة بٌضاء على اللسان وآالم هضمٌة وخفقان القلب .

 موعد اإلزهار :

ٌزهر من نٌسان وحتى تشرٌن األول حسب المناطق والعوامل 

 محٌطة .ال
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 العٌصّلن – 25

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 موّنس . –الجراي  –اشراس  –برواق  –لصٌقً  –العنصٌل 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Liliaceaٌتبع النبات الفصٌلة الزنبقٌة 

 .  Asphoclelus albus واسمه العلمً 

 وصف النبات :

 عشب معّمر بري له بصلة .

تجّمعة على سطح األرض ٌخرج منها الفرع ماألوراق : طوٌلة 

 الزهري .

 سم 1ٓ – ٓٙالساق الزهرٌة : قابمة بطول 
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اللون او  األزهار : نورة متجّمعة فً قمة الساق الزهرٌة بٌضاء

 وردٌة .

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة والهامشٌة وشبه الرطبة 

 معتدلة .الجبلٌة فً المناطق اللطٌفة وال

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 

 التوزع واالنتشار :

ٌنتشر فً البراري والمراعً والؽابات والمناطق الجبلٌة وخاصة 

 فً المنطقة الساحلٌة وحوران والجوالن وبادٌة الشام .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

واسفودلٌن  ومٌكروكاربٌن  ٌدخل فً تركٌب البصلة اسفودٌلوزٌد 

واٌمودٌن وانثٌوكٌنون  وألوه  وراتنج وقلٌل من الكولشٌسٌن ومواد 

 مخاطٌة .

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

ٌّن ومدر للبول ومضاد لّللتهاب , أما  تفٌد البذور داخلٌا كمل

 خارجٌا فتفٌد البصّلت والبذور كمرمم للجروح .

 موعد اإلزهار :

 العٌصّلن فً الربٌع ) آذار ونٌسان ( .ٌزهر 
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 الفجٌلة – 22

 

  

 

 األسماء الشائعة :

 رجل الفروج . –فجل الجمال  -فجٌلة  

 االسم العلمً وتصنٌف النبات : 

 . Cruciferaٌتبع هذا النبات الفصٌلة الصلٌبٌة 

 وٌوجد منه أنواع عدٌدة أهمها :

 .Diplotaxis tenuiofaliaالفجٌلة الصفراء   -ٔ

 .Diplotaxis sppالفجٌلة البٌضاء   -ٕ

وهناك نباتات أخرى مشابهة لنبات الفجٌلة وٌطلق علٌها نفس 

 االسم وتنتمً لنفس الفصٌلة نذكر االسم العلمً لها :

ٔ-  Brassica alba. 

ٕ-  Cacile maritima. 

 وصف النبات :

 سم . ٓٙ – ٕٓعشب حولً أو معمر إلى سنتٌن , بري , طوله 
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 متفرعة .الساق : قابمة 

األوراق : بسٌطة متبادلة , متطاولة , مسننة , مفصصة بفصوص 

 عمٌقة تقسم الورقة إلى ثّلثة أو أربعة أجزاء .

 الجذر : وتدي .

األزهار : متجمعة على حامل زهري تتفتح بشكل متتابع وهً 

 بٌضاء اللون أو صفراء .

 الثمرة : قرن بداخله عدد كبٌر من البذور الصؽٌرة .

 المناسبة : البٌئة

ٌنمو فً البٌبة الرطبة وشبه الرطبة ونصؾ الجافة فً المناطق 

 المعتدلة وفً مختلؾ أنواع األراضً .

 التوزع واالنتشار فً سورٌا :

والبساتٌن والبراري  ٌنتشر فً معظم المناطق السورٌة فً الحقول

 جبلٌة وخاصة فً المنطقة الساحلٌة وؼوطة دمشق .والمناطق ال

 إزهار النبات :موعد 

تزهر أنواع الفجٌلة البٌضاء فً كل أوقات السنة بٌنما ٌزهر نوع 

 الفجٌلة الصفراء فً الربٌع والصٌؾ .

مّلحظة :ٌطلق اسم فجٌلة على نباتات كثٌرة متشابهة نذكر منها 

 إضافة لؤلنواع المذكورة ما ٌلً :

وٌطلق علٌه  Raphanus raphanustrumفجل بري   -ٔ

 -فجٌل   –عٌش وجبن  –ل صحراًٌ خرد –أٌضا خفج 

 هٌضمان .
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 .Brassica tournfortiiفجل الجمال   -ٕ

 .  Sinapis albaخردل أبٌض  -ٖ

وٌطلق علٌه أٌضا لبسان  Sinapis arvensisخردل بري   -ٗ

 حب جزرالشٌطان . –سمارة  –

 فجل بّري    

 

 خردل بّري   

 

 فجٌلة بٌضاء  
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 الفّصة – 23

 

 

 

 األسماء الشائعة :

 ألفا ألفا . –برسٌم حجازي 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 Leguminosaeٌنتسب هذا النبات إلى الفصٌلة القرنٌة ) البقمٌة ( 

 . Medicago sativaواسمه العلمً 

 : وصف النبات

ن أهم المحاصٌل منبات عشبً و معّمر , بري وزراعً , وهو 

 سم . 1ٓ – ٕٓالعلفٌة الخضراء , ارتفاعه 

 ق : رهٌفة .السا

 ألوراق : ثّلثٌة مسننة فً قمتها .ا

مم محمولة فً نورات رأسٌة  ٓٔ – 1األزهار : بنفسجٌة طولها 

 زهرة . ٕٓ – ٓٔتضم كل منها 



ٔٗٗ 
 

 دة ضاربة لؤلخضر المصفر.الثمرة : قرن حلزونً ٌضم بذور عدٌ

 البٌئة المناسبة :

المناطق ٌنمو فً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والجافة فً 

 المعتدلة والدافبة وفً األراضً الجٌدة .

 :الموطن 

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار :

 والحقول الزراعٌة .ٌنتشر فً البراري والمراعً والؽابات 

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

 ( B        وفٌتامٌنات Aٌدخل فً تركٌبه بٌتاكاروتٌن ومولد فٌتامٌن 

C,  D,  K,  E,  وأمّلح الفوسفور والحدٌد والبوتاسٌوم , )

والكالسٌوم والمنؽنٌز والسٌلٌنٌوم والنحاس والمنؽنٌز وحمض 

 اللٌمونٌن وحمض التفاح .

 فوائد النبات واستعماالته الطبٌة :

 من أهم األعّلؾ االخضراء المستخدمة لتؽذٌة الحٌوانات .  -ٔ

 ٌدخل فً تركٌب مراهم ترمٌم الجروح .  -ٕ

 الذي ٌساعد على تخثر الدم . K لفٌتامٌنمصدر   -ٖ

 مصدر للكاروتٌن والٌخضور .  -ٗ

 سنان (دم والكساح وداء الحفر ) صفرة األمضاد لفقر ال  -٘
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 موعد اإلزهار :

ٌزهر نبات الفصة ؼالبا من حزٌران وحتى تشرٌن األول حسب  

 المناطق والظروؾ المحٌطة أو موعد الزراعة .

 مّلحظة :

حة المناسبة من هذا المرعى فإنه ٌصبح من فً حال توفر المسا

المراعً الرحٌقٌة االقتصادٌة ومحصوله من العسل جٌد وعسله 

 فاتح اللون خفٌؾ ٌشبه عسل النفل تماما .

 

 

 

 الفصة )برسٌم حجازي(
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 الفول – 24

 

 

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Leguminosaeٌنتسب الفول إلى الفصٌلة القرنٌة 

 . Vicia fabaواسمه العلمً 

 وصف النبات :

نبات عشبً , حولً , مزروع , من أهم محاصٌل الحبوب القرنٌة 

 .االقتصادٌة 

 البٌئة المناسبة :

ٌناسبه البٌبة الجافة ونصؾ الجافة وشبه الرطبة فً المناطق 

 المعتدلة والدافبة وفً األراضً العادٌة والمتوسطة .

 الموطن :

 سط .حوض البحر المتو
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 التوزع واالنتشار :

 رٌا .لحقول الزراعٌة فً كافة أنحاء سوٌزرع فً ا

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

 ونٌن وفٌتامٌناتؽٌدخل فً تركٌبه بروتٌنات وسكرٌات ولٌ

K-E-C-PP-B1-A) ولٌثٌن وجٌّلتٌن وهٌموؼلوبٌن وكبرٌت )

 وكالسٌوم وفوسفرر وحدٌد .

 

 الطبٌة :فوائد النبات واستعماالته 

الحبوب مؽذٌة الحتوابها على نسبة جٌدة من البروتٌن إضافة إلى 

 مركبات أخرى إال أن تناوله لعدة أٌام قد ٌسبب أنٌمٌا حادة .

م والتهاب الحصاة وتهدبة آالم الكلً تفٌد الزهور فً تنشٌط الهض

 ضد القًء.وللتخلص من الرمل وكمطهر للمجاري البولٌة و

تناول الفول فً حال عسر الهضم وٌنصح مّلحظة : ٌنصح بعدم 

أٌضا بعدم تناول الفول األخضر الحتوابه على مادة سامة قد تؤدي 

إلى مرض التفوٌل الخطٌر وفقر الدم والٌرقان وانحّلل الدم 

 فالموت أحٌانا .

 موعد اإلزهار :

ٌختلؾ موعد إزهاره حسب المناطق والظروؾ المحٌطة وموعد 

مبكرا فً شباط وآذار فً المناطق الدافبة الزراعة , فهو ٌزهر 

مثل الساحل ووادي الٌرموك والزراعات المبكرة , أما باقً 

 المناطق فهو ٌزهر بعد ذلك فً الربٌع والصٌؾ .
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 قثاء الحمار – 25

 

 

 

 

 األسماء الشائعة :

ٌّار . –بن جحا  –بلحة  –بزٌط  –معضوضة  -فقوس الحمار   ط

 النبات :تصنٌف االسم العلمً و

 .Cucurbitaceaeٌتبع النبات الفصٌلة القرعٌة 

 .Ecballium elateriumواسمه العلمً 

 وصف النبات :

إلى معّمر , زاحؾ , ٌشبه الخٌار ,  , حولًزاحؾ عشب بري 

ٌّز بأن الساق والثمار واألوراق مؽطاة بشعٌرات شابكة .  ٌتم

 . ها وبر شابكالساق : زاحفة ومتفرعة وعلٌ
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: وهً على نوعٌن ذكرٌة متجمعة فً نورات عنقودٌة , األزهار 

 ومؤنثة مفردة إبطٌة , وهً صفراء اللون .

, تنفجر الثمار تكسوها أوبار شابكة  الثمرة : بحجم حبة التمر

 الناضجة عند لمسها 

 البذور : سوداء علٌها مادة مخاطٌة .

 البٌئة المناسبة :

المناطق المعتدلة ٌنمو فً البٌبات الجافة ونصؾ الجافة فً  

 واللطٌفة والدافبة وفً األراضً المتوسطة والعادٌة .

 

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار :

 اضً الزراعٌة واألراضً المتروكة.ٌنمو برٌا فً الحقول واألر

 تركٌب النبات والعناصر الفعالة :

إٌّلتٌرٌن أ إٌّلتٌرٌد إضافة إلى  هومتجانس وؼٌرسكرعلى ٌحتوي 

ب ونشاء وإٌّلتٌراز وؼول وحمض اكبالٌك ومواد  وإٌّلتٌرٌن

 كٌوكوربٌتاسٌنات .وراتنجٌة 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

فراغ البولً , كمسهل ومفرغ للصفراء ولتسهٌل اإل تستخدم الثمار

وهً عّلج فعال لمرض الٌرقان وذلك بعصر الثمار فً أذن وأنؾ 

 المرٌض .
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الٌستعمل إال بمشورة ٌصنؾ مع النباتات السامة لذا  ظة : مّلح

 طبٌب وإال قد ٌؤدي إلى اضطرابات خطٌرة تنتهً بالموت .

 موعد اإلزهار :

ٌزهر طوال السنة إذا كان الجو مناسبا , وؼالبا ٌكون إزهاره من 

 نٌسان وحتى اٌلول .

 

 

 

 قثاء الحمار
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 القنب – 26

 

 

 

 وتصنٌف النبات :االسم العلمً 

 .Cannabinaceaeٌنتسب القنب إلى العابلة القنبٌة 

 .  Cannabis satvaواسمه العلمً

 وصف النبات :

م , من محاصٌل األلٌاؾ  ٕ – ٘,ٔعشب حولً , مزروع , طوله 

 االقتصادٌة  ٌزرع للحصول على ألٌافه وبذوره التً تسمى )قنبز(.

 الساق : قابمة جوفاء .

 ورٌقات حرابٌة طوٌلة . 1- ٘مركبة كفٌة تحوي األوراق : 

 األزهار : صؽٌرة صفراء وهً نوعان مذكرة ومؤنثة .

 البٌئة المناسبة :

ً المناطق المعتدلة ٌناسبه البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة ف

 راضً الجٌدة .والدافبة واأل
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 الموطن :

 الشرق األوسط وحوض البحر المتوسط . –الهند 

 تشار :التوزع واالن

ٌزرع فً سورٌا فً البساتٌن والحقول فً ؼوطة دمشق ومنطقة 

حلب وزراعته تتناقص تدرٌجٌا لمنافسة األلٌاؾ التصنٌعٌة 

 )البّلستٌكٌة( .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

ٌحوي النبات فً األوراق والثمار ورؤوس الفروع مواد سامة هً 

أٌضا زٌت طٌار وكولٌن  , وٌحوي النباتتترانوكانابٌن  –كانابٌن 

 وترٌؽونللٌن .

 وتحوي األزهار كنابٌنون ) وهو مخدر ضعٌؾ (.

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

ٌستخرج من الساق األلٌاؾ التً ٌصنع منها الحبال وأكٌاس 

 الخٌش, وتستخدم البذور لتؽذٌة الطٌور أو للحصول على الزٌت .

للصداع النصفً وفً وٌستعمل طبٌا كمسكن ومنوم ومزٌل 

الهسترٌا واألمراض العصبٌة , ولكن استبعد استخدامه طبٌا ألن له 

 تأثٌرا مخدرا وٌؤدي إلى اإلدمان .

 د اإلزهار :عمو

تموز علما بأن هذا النبات  –حزٌران  –ٌزهر النبات فً أٌار 

 ثنابً الجنس وتزهر النباتات المذكرة قبل المؤنثة .
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 اللحّلح – 27

 

  

 

 األسماء الشائعة :

 –سوسن أرجوانً  –حافر المهر  –خمل  –قعطلة  –سورنجان 

 مرج األرض . –نواسة  –بشٌرة المطر  –مبشرة الشتاء 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Liliaceaeٌتبع اللحّلح الفصٌلة الزنبقٌة 

 .  Colchicum automnaleواسمه العلمً 

 وصف النبات :

 سم . ٓ٘ – ٖٓنبات عشبً , بري , معمر , بصلً , ارتفاعه 

 . سم  ٘مخروطٌة الشكل طولها  الساق : كورمة أرضٌة
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أوراق ؼالبا وهً عرٌضة متطاولة  ٗ – ٖاألوراق : ٌضم النبات 

 ات أضّلع متوازٌة .ذ

ظهر فً تاألزهار : أنبوبٌة طوٌلة ذات لون بنفسجً محمر وهً 

 ق .الخرٌؾ قبل ظهور األورا

 علبة بٌضوٌة الشكل ثّلثٌة الفصوص متعددة البذور .: الثمرة 

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو فً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والجافة فً المناطق 

 المعتدلة والدافبة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار :

 ات والحقول الزراعٌة .ٌنتشر فً أراضً الراحة والسب

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

التً توقؾ  (A-B-C-D)حوي الكورمة قلوٌدات الكولشٌسٌن ت

 انقسام الخّلٌا  ولها مفعول سام .

التً توقؾ انقسام الخّلٌا والكولشامٌن وتحوي أٌضا الكولكامٌن 

والكولشٌكوزٌد وفّلفون أبٌجٌنٌن ومواد دسمة وعفص وأحماض 

 ً وفٌتوسٌترٌنات وسكاكر .عضوٌة )حمض ؼالٌك( وزٌت أساس

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

تستعمل البذور والكورمة خارجٌا فً المراهم لمعالجة السرطانات 

 تأثٌر فً معالجة السرطانات وابٌضاض الدم .الجلدٌة , وداخلٌا لها 
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ّلحظة : ٌعتبر نبات اللحّلح نبات سام لذا ال ٌتم العّلج به إال م

طبٌب وقٌاس عدد الكرٌات البٌضاء , واستعماله شراؾ إتحت 

سهاالت جانبٌة مثل القًء وسقوط الشعر وا ٌؤدي إلى أعراض

 شدٌدة .

 موعد اإلزهار :

 ٌزهر فً الخرٌؾ فً شهر تشرٌن الثانً ؼالبا .

 

 

 لحّلح
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 اللوزٌات – 28

 أشجار الفاكهة اللوزٌة

 

 اللوز    

 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Rosaceaeتنتسب اللوزٌات إلى العابلة الوردٌة 

 وأهم أنواعها المشهورة هً :

 . Prunus armeniacaالمشمش    -ٔ

 .( Prunus avium)أو  Cerasus tournالكرز   -ٕ

 . Prunus domesticaالخوخ األوربً   -ٖ

 . Prunus insititiaالشرقً الخوخ   -ٗ

 .Prunus cerasiferaالخوخ الكرزي ) الجانرك (    -٘

 . Prunus persicaالدراق   -ٙ

 (Amigdalus communis)أوPrunus amigdalusاللوز -1
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 المشمش   

 أوصاف النبات :

أشجار اللوزٌات متوسطة الحجم , متساقطة األوراق , وهً من 

كل أشجار الفاكهة المعروفة لذا نكتفً بذكر وصؾ األزهار فً 

 منها إضافة إلى مّلحظات أخرى :

مفردة بتّلتها بٌضاء وردٌة والكأس أزهار المشمش : كبٌرة   -ٔ

 ذو لون أحمر .

زهرات ٖ-ٕأزهار الكرز : متجمعة فً برعم زهري ٌحوي   -ٕ

 بتّلتها بٌضاء وكأس الزهرة أخضر محمر .

 أزهار الخوخ : بٌضاء اللون متجمعة بشكل باقات .  -ٖ

 : مفردة ذات لون وردي ضارب إلى الحمرة .أزهار الدراق  -ٗ

 أزهار اللوز : مفردة كبٌرة ذات لون أبٌض أو زهري فاتح . -٘

ؼدد رحٌقٌة  ٖ-ٔمّلحظة : إن أوراق الكرز تحمل كل منها 

 ضخمة دابرٌة الشكل وحمراء اللون .

ا ؼدد رحٌقٌة بشكل وبعض أصناؾ الدراق تحوي فً أوراقها أٌض

 براعم صؽٌرة .
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 الكرز    

 

 البٌئة المناسبة :

اللوزٌات بشكل عام فً المناطق شبه الرطبة تعٌش أشجار 

والنصؾ جافة وٌمٌل الكرز للبٌبات الرطبة بٌنما ٌمٌل اللوز 

 للبٌبات الجافة .

أما بالنسبة للحرارة فإنه ٌناسبها بشكل عام الحرارة المعتدلة 

واللطٌفة وٌمٌل الدراق للمناطق الدافبة بٌنما ٌمٌل الكرز للمناطق 

 الباردة .

 

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط . –أوروبا  –سٌا آ

 التوزع واالنتشار :

تزرع جمٌع أنواع اللوزٌات فً كل المحافظات فً بساتٌن الفاكهة 

وخاصة فً المناطق الساحلٌة ومنطقة دمشق وحمص وٌكثر الكرز 

فً المرتفعات الجبلٌة واللوز فً منطقة حمص والمشمش فً 

 ؼوطة دمشق .
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 الخوخ الكرزي   

 خوخ األوربًال    

 الخوخ الشرقً     

 

 

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

تحتوي ثمار اللوزٌات على سكرٌات وحموض عضوٌة ) مثل 

( ومركبات  A - B – Cحمض مالٌك وسٌترٌك ( وفٌتامٌنات) 

 أخرى مختلفة حسب النوع .
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وتحتوي البذور المرة الموجودة ضمن الثمار على مادة األمٌؽدالٌن 

 . السامة

 وسٌرازٌنعلى سٌرازٌنون وسٌرازٌدٌن وتحتوي أعناق ثمارالكرز

 الدراق     

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة : 

معروؾ أن ثمار اللوزٌات من ثمار الفاكهة المشهورة وهً مفٌدة 

فً التؽذٌة وتدخل فً صناعة المربٌات واألؼذٌة المعلبة , وٌفٌد 

على النمو وخصوصا عند المشمش فً حال فقر الدم وٌساعد 

ٌّن .  األطفال وله مفعول مل

وتفٌد ثمار الخوخ كمنشط عصبً ومنشط للمعدة وتفٌد فً تصلب 

 الشراٌٌن وفً عّلج الروماتٌزم كعصٌر .

وبالنسبة لثمار الكرز فهً تفٌد فً حال االلتهابات وتعتبر مرممة 

 للنسٌج والخّلٌا ومدرة للبول .

كرز كمدر للبول وفً حال الحصى وٌستخدم مؽلً أعناق ثمار ال

ٌّن .  البولٌة وله مفعول مل

أما ثمار الدراق فهً تقوي الجملة العصبٌة وتقوي الهضم وتدر 

 البول .
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وٌستخدم مؽلً أوراق وأزهار الدراق ضد الرمل والسعال وضد 

 االنتفاخات تحت الجلدٌة .

الجهاز  وثمار اللوز ٌفٌد تناولها بعد الطعام فً تقوٌة النظر وترمٌم

, وتفٌد فً عملٌة بناء الكلس العصبً وتساعد على النوم الهادئ 

 لذا ٌنصح بها أثناء الحمل واالرضاع لتقوٌة الجنٌن .

وٌستخرج زٌت اللوز الذي ٌدخل فً صناعة الكرٌمات 

ومستحضرات التجمٌل لتطرٌة الجلد فً الحروق والدمامل وفً 

األذن الوسطى وٌرمم قطرات األذن لكونه ٌسهم فً تسكٌن آالم 

 ؼشاء الطبل .

مّلحظة : إن البذور المرة لجمٌع أنواع اللوزٌات تحتوي على مادة 

 األمٌؽدالٌن السامة .

 عى للنحل :تقٌٌم أشجار اللوزٌات كمر

تزهر أشجار اللوزٌات فً الربٌع بعد تعّرض الطابفة لقسوة برد 

تعتبر  الشتاء واضمحّلل المراعً وتراجع حجم الطوابؾ , لذلك

أزهارها بمثابة إنقاذ للنحل برحٌقها وطلعها حٌث ٌزٌد نشاط الملكة 

 بشكل كبٌر وتتنشط الحضنة وٌصبح النحل هادبا .

وال ٌحصل فٌض بالعسل وذلك لمٌل النحل إلى تفضٌل بناء الطابفة 

 بعد أن تراجعت أعدادها من جراء برد الشتاء .

ت إضافة وٌّلحظ أنه من الضروري خّلل إزهار اللوزٌا

األساسات الشمعٌة حسب لزوم الطوابؾ وذلك لدعم نشاط الملكة 

 فً وضع البٌض .
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 موعد اإلزهار :

تزهر أشجار اللوزٌات فً الربٌع متأثرا موعد اإلزهار بالظروؾ 

أٌام 2 -1الجوٌة السابدة , والٌدوم إزهار الشجرة الواحدة أكثر من 

رى ٌجعل فترة اإلزهار وت بداٌة اإلزهار بٌن شجرة وأخاإال أن تف

 تدوم أكثر من ذلك .

وقد لوحظ أن أشجار اللوز تزهر مبكرا جدا فً كانون الثانً أو 

أما فً حمص والمناطق الداخلٌة فتزهر شباط فً المنطقة الساحلٌة 

ثم ر المشمش فً أواخر شباط وفً آذار, وتتبعها أشجا فً شباط ,

أشجار الدراق التً  الخوخ والكرز فً شهر آذار , وآخرها إزهارا

 تزهر فً شهر نٌسان ؼالبا .
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 اللٌغستروم – 29

 

 

 

 اآلسماء الشائعة :

 وثاقٌة الرباط . –تمر حنا كاذبة 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 .  Oleaceaeٌتبع هذا النبات الفصٌلة الزٌتونٌة 

 . Ligustrum vulgaris واسمه العلمً هو :

 وصف النبات :

 للزٌنة دابمة الخضرة إلى متساقطة األوراق . شجٌرة

 األوراق صؽٌرة ذات ملمس جلدي المع واألزهار صؽٌرة .

 البٌئة المناسبة :

ٌنمو اللٌؽستروم فً البٌبات شبه الرطبة ونصؾ الجافة فً المناطق 

 اللطٌفة والمعتدلة والدافبة .
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 الموطن :

 ى .مناطق مختلفة أخر –أوروبا  –حوض البحر المتوسط 

 التوزع واالنتشار :

تنتشر أشجار اللٌؽستروم بشكل بري فً أطراؾ الؽابات ومناطق 

 التحرٌج والبساتٌن وتزرع بشكل خاص فً حدابق الزٌنة كسٌاج .

 :والمواد الفعالة تركٌب النبات 

 مواد راتنجٌة . –مواد عفصٌة  –لٌؽٌسترون 

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

النبات لؤلمراض الجلدٌة كمرمم للجروح وفً آالم الحلق ٌفٌد هذا 

والقوالع والتهاب أؼشٌة الفم وٌفٌد أٌضا فً المفرزات المهبلٌة 

 المرضٌة الؽزٌرة .

مّلحظة : تستعمل قشور اللحاء ونموات األؼصان والفروع 

 خارجٌا فقط .

 موعد اإلزهار :

 ٌزهر فً الربٌع .

 

 لٌؽستروم
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 المٌرمٌة – 31

 

 

 األسماء الشائعة :

 –قرٌسة  –حبٌقة الصدر  –سالمة  –ناعمة مخزنٌة  –ناعمة 

 تفاح الشاهً . –شاهً درنة  –شاي الجبل  –قصعٌن 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 .Labiatae ٌتبع نبات المٌرمٌة الفصٌلة الشفوٌة 

 وله أنواع متعددة أشهرها :

ٔ-  Salvia syriaca . 

ٕ-  Salvia officinalis . 

ٖ-   Salvia sclarea . الناعمة القاسٌة 

 وصف النبات :

سم لها  ٓٓٔ – ٓ٘المٌرمٌة أنجم صؽٌرة معّمرة برٌة طولها 

 رابحة زكٌة عطرٌة ممٌزة .

 الساق : شدٌدة التفرع رباعٌة الزواٌا متخشبة عند القاعدة .
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األوراق : متطاولة  متقابلة  متصالبة  مجعدة  مكسوة بشعٌرات 

للون , لون األوراق أخضر رمادي وهً كثٌفة دقٌقة فضٌة ا

 ومذاقها مّر وقابض .

األزهار : ثنابٌة الشفة , كبٌرة بنفسجٌة اللون إلى زرقاء متجمعة 

 كالسنابل .

 الثمار : مؤلفة من أربع فجوات فً كل منها جوٌزة سمراء .

 البٌئة المناسبة :

والمعتدلة  بات الجافة والهامشٌة فً المناطق الدافبةٌنمو فً البٌ

 واألراضً المتنوعة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط .

 التوزع واالنتشار .

تنتشر برٌا فً األماكن الجافة فً الساحل السوري ودمشق وفً 

وادي الٌرموك وتنمو تحت األشجار واألماكن الظلٌلة وتزرع 

 أحٌانا فً عدة مناطق من القطر .

 تركٌب النبات والمواد الفعالة :

فً تركٌب النبات زٌت طٌار ٌحتوي على سٌنٌول وتوٌون ٌدخل 

وتربٌنات , وٌدخل فً تركٌب النبات أٌضا قلوٌدات وسابونٌنات 

 وحمض األولٌونول وحمض األورسولً ومواد عفصٌة .
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 ائد النبات واالستعماالت الطبٌة : فو

ٌستخرج من نوع الناعمة القاسٌة زٌت ٌدخل فً صناعة العطور 

 كمثبت للرابحة .التجمٌلٌة 

أما الفوابد الطبٌة فٌوصؾ مؽلً األوراق واألزهار داخلٌا فً 

 الحاالت التالٌة :

تقوٌة  -معالجة الرجفة فً الٌدٌن -تقوٌة وتهدبة األعصاب  -ٔ

 الذاكرة .

 التهاب الربتٌن والسل والزكام والنزالت الشعبٌة .  -ٕ

 التهاب األمعاء والكبد والصفراء .  -ٖ

 بول السكري .مكافحة السمنة وال  -ٗ

 فً معالجة الروماتٌزم .  -٘

 فً معالجة العقم عند النساء ونقص الحلٌب عند المرضع .  -ٙ

تستعمل خارجٌا كؽرؼرة لمعالجة التهاب الحلق واللوزتٌن   -1

 واللثة واألؼشٌة المخاطٌة .

 موعد اإلزهار :

تزهر المٌرمٌة فً حزٌران وتموز وآب حسب المناطق والظروؾ 

 الجوٌة السابدة .
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 النعناع البري – 35

 

 

 األسماء الشائعة :

فوتنج  –فوتنج نهري  –نعنع الشواطا  –نعناع مابً  –نعنع الماء 

 هٌزرماج . –مابً 

 االسم العلمً وتصنٌف النبات :

 . Labiataeٌتبع النبات الفصٌلة الشفوٌة 

ي ومنها المزروع , ونذكر من األنواع روله أنواع كثٌرة منها الب

 : البرٌة

ٔ-  Mentha aquatica. 

ٕ-  Mentha silvestris . 

 وصف النبات :

 سم . ٓٓٔ – ٓٗنبات عشبً معمر طوله حوالً 

 الساق : قابمة متفرعة .

األوراق : بسٌطة بٌضوٌة متقابلة ذات معّلق قصٌر ولها رابحة 

 عطرة .
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األزهار : صؽٌرة متجمعة بشكل نورة طوٌلة قمٌة لونها بنفسجً 

 جذابة .ولها رابحة عطرٌة 

 البٌئة المناسبة :

بات شبه الرطبة ونصؾ الجافة والجافة فً المناطق ٌٌنمو فً الب

 المعتدلة والدافبة وفً األراضً العادٌة .

 الموطن :

 حوض البحر المتوسط ومناطق أخرى .

 التوزع واالنتشار :

ٌنتشر فً البراري وأطراؾ البساتٌن والٌنابٌع والؽابات واألماكن 

 وحواؾ السواقً واألنهار .الرطبة 

 :والمواد الفعالة تركٌب النبات 

على زٌت طٌار له رابحة منعشة ٌحتوي النبات ضمن األوراق 

ومبردة وطعم كاوي , ٌحتوي الزٌت على عطر المنثول والمنثون 

 ومواد أخرى .

 فوائد النبات واالستعماالت الطبٌة :

 ٌستخرج منه عطر ٌدخل فً صناعة العلك .

عطر المنثول كمنعش ومقشع صدري وهاضم وطارد وٌفٌد 

 للؽازات ومسكن آلالم المؽص المعوي .

 موعد اإلزهار :

من شهر أٌار وحتى تشرٌن األول حسب  النعناع البريٌزهر

 المناطق والعوامل الخارجٌة .
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 الخطة الشائعة لترحٌل المناحل فً سورٌا

 

 

العام عدة مرات النحالون المحترفون بترحٌل طوابفهم خّلل  ٌقوم

ضمن خطة تهدؾ إلى تأمٌن األزهار الرحٌقٌة بشكل متواصل بما 

ٌضمن استمرارٌة نشاط الحضنة للمحافظة على قوة الطوابؾ 

 والحصول على أعلى مردود ممكن من محصول العسل .

ر نتٌجة تؽٌر العوامل وهذه الخطة ربما تتؽٌر من عام إلى آخ

ر كما وكٌفا على المراعً روؾ الزراعٌة التً تؤثالجوٌة والظ

الرحٌقٌة السورٌة وأماكن انتشارها ,ولكن ٌمكننا أن نصنؾ أهم 

 المراعً الرحٌقٌة السورٌة التً ٌرؼبها النحالون كما ٌلً :

 آذار ( –المراعً الربٌعٌة المبكرة ) شباط  – ٔ

 مثل مراعً اللوزٌات والفول والفجٌلة .     

 أٌار ( –ٌسان ن –المراعً الربٌعٌة ) آذار  – ٕ

 مثل مراعً الحمضٌات والتفاحٌات والنفل .     

 المراعً الصٌفٌة المبكرة ) أٌار حزٌران ( – ٖ

 لكٌنا والٌانسون والخلة واألشواك مثل مراعً حبة البركة وا    

 البرٌة .   

 آب ( –المراعً الصٌفٌة ) تموز  – ٗ

القطن  –دوار الشمس  –مثل مراعً الحّلب ) الجٌجان (     

 األشواك البرٌة . –العاقول 
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 المراعً الخرٌفٌة المبكرة ) اٌلول ( – ٘

 مثل مراعً الحّلب ) الجٌجان ( .    

 تشرٌن الثانً ( –المراعً الخرٌفٌة ) تشرٌن األول  – ٙ

 مثل مراعً العجرم والطٌون والكٌنا .

 كانون الثانً ( –المراعً الشتوٌة ) كانون أول  – 1

 واألكً دنٌا .مثل الفجٌلة 
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 استكشاف المراعً

 

البد للنحال الذي ٌرؼب فً الحصول على مردود جٌد من العسل 

من معرفته للمناطق التً ٌجب ترحٌل طوابؾ النحل إلٌها وأن 

 ٌعرؾ الفترات الزمنٌة المناسبة لكل منطقة .

وهذا ٌتطلب منه خبرة فً النباتات الرحٌقٌة ومواعٌد إزهارها 

 ن انتشارها وتوزعها .وأماك

ثم البد له من االلمام الجٌد بالظروؾ الجوٌة المحٌطة من حرارة 

ورطوبة وأن ٌكون متابعا لمعدالت اآلمطار الهاطلة على مدار 

 الموسم .

وبناء على ذلك علٌه أن ٌحدد المنطقة التً ٌرٌد أن ٌستكشؾ 

 المراعً فٌها ومن ثم ٌحدد الموقع المناسب لوضع الطوابؾ .

وهناك مّلحظات هامة ٌجب على النحال معرفتها لضمان نجاحه 

 فً الحصول على المردود المناسب من العسل وهً :

أن تكون الطوابؾ سلٌمة من األمراض واآلفات وأن تضم  – ٔ

 أعداد كبٌرة من النحل السارح .

لى المراعً قبٌل أو عند بدء إزهار النباتات إنقل الطوابؾ  – ٕ

ادٌة أو فً بداٌة الفترة التً تبدأ األزهار بفرز الرحٌقٌة االقتص

 الرحٌق .

البٌضاء لدعم نشاط الملكة  طارات الشمعالطوابؾ بإإمداد  – ٖ

طارات الممطوطة والعاسّلت لتأمٌن الفراغ الذي سٌضع وباإل

 النحل فٌه العسل .
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استكشاؾ المرعى القادم قبٌل انتهاء المرعى الحالً حتى  – ٗ

ابؾ وٌستهلك النحل بفترة جوع وتتراجع قوة الطولنحل الٌمر ا

 مخزون العسل .

عدم التأخر فً قطؾ العسل فً نهاٌة الموسم الرحٌقً بالنسبة  – ٘

 أو الناضج .للعسل المختوم 

المبادرة السرٌعة لنقل الطوابؾ إلى المرعى الّلحق بعد  – ٙ

 القطؾ مباشرة .

احل إذا تطلبت الجاهزٌة الدابمة والفورٌة لترحٌل المن – 1

المصلحة ذلك , فقد ٌكتشؾ النحال أن اختٌاره لٌس موفقا أو ٌفاجأ 

بوجود أعداء حٌوٌٌن للنحل كالدبور األحمر أو ٌتعرض لمشاكل 

 مع سكان المنطقة من جراء مهاجمة النحل لهم .
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 اختٌار موقع المنحل

نٌة بعد أن ٌقوم النحال باستكشاؾ المراعً بحثا عن المناطق الؽ

بالنباتات الرحٌقٌة فً بدء فترة إزهارها وعندما ٌصل إلى هدفه 

تبرز له مشكلة الموقع الذي سٌضع فٌه الطوابؾ , وعندها البد له 

من التعرؾ على بعض أهل المنطقة واالتفاق مع أحدهم على 

استبجار مساحة مناسبة من أرضه بمبلػ معٌن وإكرامه بشًء من 

ظة على الطوابؾ من العبث وحراستها العسل لٌقوم بدوره بالمحاف

 وإضافة الماء إلى المناهل ٌومٌا .

وهناك شروط ٌجب أن تتوفر فً هذا الموقع حتى ٌنجح النحال فً 

 مشروعه وهً :

-ٕٓٓمنموقع المنحل عن المراعً المطلوبة أكثر  أن ال ٌبعد – ٔ

إذا أرٌد من الطوابؾ أن تعطً مردودا جٌدا , علما بأن  مترٖٓٓ

 متر.ٖٓٓٓبٌن المناحل والمراعً المردود ٌنعدم إذا بلؽت المسافة

توفر الماء قرب الطوابؾ عن طرٌق السواقً أو خزانات  – ٕ

المٌاه أو بواسطة وضع المناهل الخاصة ) من الضروري تأمٌن 

 . ( حل إلٌهالماء فً الموقع الجدٌد قبل ترحٌل الن

االبتعاد ما أمكن عن بٌوت السكن وأماكن التجمعات  – ٖ

 والمدارس والطرقات وحظابر الحٌوانات .

ٌجب مراعاة المسافات بٌن منحل وآخر بحٌث ال تقل المسافة  – ٗ

نتقال األمراض واآلفات وعدم متر وذلك ضمانا لعدم آٓٓٔعن 

عاج األهالً من االختّلؾ على ملكٌة الطرود الطبٌعٌة وعدم انز

شراسة النحل نتٌجة الزدٌاد كثافته , واألهم من ذلك ضمان 

 الحمولة المناسبة التً ٌتحملها المرعى .
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 مصطلحات

 وردت فً الكتاب

 

 

 البٌئة الجافة: – ٔ

وهً تسود فً المناطق التً ٌتراوح معدل الهطول السنوي فٌها 

 مم . ٖٓٓ – ٓٓٔبٌن 

 

 البٌئة النصف جافة : – ٕ

وهً تسود فً المناطق التً ٌتراوح معدل األمطار السنوي فٌها 

 مم . ٓ٘ٗ – ٖٓٓبٌن 

 

 البٌئة شبه الرطبة : – ٖ

وهً تسود فً المناطق التً ٌتراوح معدل األمطار السنوي فٌها 

 مم . ٓٓٓٔ – ٓ٘ٗبٌن 

 

 البٌئة الرطبة : – ٗ

 وهً تسود فً المناطق التً ٌزٌد معدل اآلمطار السنوي فٌها عن

 مم . ٓٓٓٔ
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 جدول مواعٌد اإلزهار وأماكن االنتشار

 الرقم  اسم النبات       موعد اإلزهار       أماكن االنتشار

 المنطقة الساحلٌة             آذار نٌسان أٌار                     الحمضٌات      ٔ

 حمص –الجوالن -المنطقة الساحلٌة     نٌسان أٌار                               النفل      ٕ

 الساحل-حمص-حوران-(  الجوالنٔت–حزٌران()اٌلول –)الكٌنا(       )أٌار  األوكالٌبتوس ٖ

 حلب –الجوالن  –حوران         حزٌران            –أٌار                  حبة البركة   ٗ

 حمص -دمشق -حوران -حزٌران               الجوالن –أٌار                   الٌانسون     ٘

 البلٌخ-الخابور-الساحل-الؽاب-حمص-تموز  حوران -حزٌران –أٌار                   الخلة    ٙ

 الؽاب-قرب ؼوطة دمشق-حزٌران تموز آب   البادٌة الجنوبٌة والشرقٌة           العاقول    1

 منطقة المطخ -سهل الروج -سهل الؽاب    آب        -تموز -حزٌران      دوار الشمس    2

 حماة -حلب -قرب ؼوطة دمشق -الجزٌرة -سهل الؽاب   اٌلول    –آب             القطن     3

 تموز  المناطق المشمسة المتروكةفً مناطق عدٌدة من القطر -حزٌران -أٌار     األشواك   ٓٔ

 الجوالن –آب                 الجبال الساحلٌة  -تموز -حزٌران    الزعتر البري   ٔٔ

 الروج -الؽاب -حلب –حوران            اٌلول            -آب -تموز        الحّلب    ٕٔ

 الجبال الساحلٌة            تشرٌن األول     -اٌلول -آب        العجرم    ٖٔ

 الزبدانً -وادي الٌرموك -تشرٌن األول             المنطقة الساحلٌة -اٌلول        الطٌون   ٗٔ

 الجبال الساحلٌة         حزٌران( )تشرٌن أول(  -)اٌلول          اآلس   ٘ٔ

 دمشق –الساحل            من اٌلول إلى كانون األول           األكً دنٌا  ٙٔ

 معظم بساتٌن ومناطق القطرعداالمناطق      تشرٌن الثانً من أٌاروحتى  األقحوان البري 1ٔ

 الجافة                                

 الجبال الساحلٌة        تشرٌن أول(      -أٌار()اٌلول-) آذار إكلٌل الجبل  2ٔ

 نًنٌسان                       المرتفعات الجبلٌة وخاصة الساحلٌة والزبدا          األجاص  3ٔ

 المرتفعات الجبلٌة وخاصة الساحلٌة والزبدانً  أٌار                                   التفاح   ٖٓ

 مناطق عدٌدة متفرقة              أٌار                               السفرجل  ٕٔ
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 مناطق عدٌدة متفرقة           من حزٌران وحتى اٌلول        توت سٌاج  ٕٕ

 معظم المناطق        من آذار وحتى تشرٌن الثانً              جرجٌر   ٖٕ

 مناطق عدٌدة             نٌسان              –آذار       الماء جرجٌر ٕٗ

 ومناطق أخرى –الروج  –الؽاب  –أٌار              حوران  –نٌسان           الحّمص   ٕ٘

 جبال القلمون-منطقة دمشق-أول  المنطقة الساحلٌة من حزٌران وحتى تشرٌن      الختمٌة  ٕٙ

 معظم المناطق المشمسة والمتروكة         تموز     –حزٌران  –أٌار         الخرشٌف 1ٕ

 مناطق عدٌدة            تموز     –حزٌران  –أٌار         الرمان    2ٕ

 الجوالن –المرتفعات الساحلٌة           تموز           –حزٌران          الزوفا   3ٕ

 منطقة دمشق              حزٌران          -أٌار   الزٌزفون الكاذب  ٖٓ

 مناطق متفرقة           حزٌران     –أٌار  –نٌسان      سنط عنقود  ٖٔ

 الجزٌرة الؽاب الجوالن         حزٌران             –أٌار         السوس  ٕٖ

 -الؽاب-وادي العزٌب-شٌخ هّلل-جبال البادٌة     تموز  –حزٌران  –أٌار  الشفلّح   ٖٖ

 منطقة دمشق                            

 معظم المناطق                 أٌار       -نٌسان -آذار   شقائق النعمان  ٖٗ

 ؼوطة دمشق -الساحل -الجوالن -حوران   من حزٌران وحتى اٌلول      الشٌكورٌا   ٖ٘

 مناطق عدٌدة                آذار نٌسان                    الصفصاف ٖٙ

 ؼوطة دمشق-الساحل-الجوالن-ول     حورانمن نٌسان وحتى تشرٌن األ    الطرخشقوم  1ٖ

 حمص -الساحل -الجوالن -حوران       نٌسان       –آذار  –شباط     العٌصّلن   2ٖ

 كل المناطق وخاصة الساحل ووادي الٌرموك وؼوطة دمشق    كل السنة           الفجٌلة  3ٖ

 مناطق عدٌدة متفرقة          من حزٌران وحتى تشرٌن أول             الفصة  ٓٗ

 مناطق عدٌدة من القطر             آذار                     –شباط           الفول   ٔٗ

 مناطق عدٌدة                 من نٌسان وحتى اٌلول         قثاء الحمار  ٕٗ

 حلب -ؼوطة دمشق              تموز          -حزٌران -أٌار         القنب   ٖٗ

 مناطق عدٌدة                  تشرٌن األول                        اللحّلح  ٗٗ



ٔ12 
 

 لالساح -ؼوطة دمشق -شباط                               حمص           اللوز  ٘ٗ

 مناطق عدٌدة أخرى -الساحل -آذار                           ؼوطة دمشق       المشمش  ٘ٗ

 مناطق عدٌدة أخرى -الساحل -آذار                             ؼوطة دمشق        الخوخ   1ٗ

 المرتفعات الجبلٌة والزبدانً              آذار                            الكرز  2ٗ

 مناطق أخرى -الساحل -ؼوطة دمشق            نٌسان                         الدراق  3ٗ

 حدابق الزٌنة فً المدن              الربٌع                 اللٌغستروم  ٓ٘

 وادي الٌرموك -منطقة دمشق -المنطقة الساحلٌة    آب    -تموز -حزٌران      المٌرمٌة  ٔ٘

 من أٌاروحتى تشرٌن األول مناطق عدٌدة وخاصة ضفاؾ السواقً واألنهار النعناع البري  ٕ٘
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 مواصفات أهم أنواع العسل السوري وفوائدها الطبٌة

 الرقم      نوع العسل             المواصفات                           الخواص الطبٌة

 

 مفٌد فً األمراض التنفسٌة-ٔ عسل خفٌؾ ولذٌذ الطعم وله رابحة    عسل الحمضٌات      ٔ

 التهاب أؼشٌة الفم والبلعوم  -ٕعطرٌة خفٌفة ,لونه أبٌض مصفر ,                               

 ٌتجّمد بسرعة .                              والحنجرة                            

 توتر األعصاب-ٖ                                                                       

 أمراض القلب وارتفاع الضؽط-ٗ                                                            

 

 مفٌد فً التهاب القصبات,مقشع-ٔ,ذو رابحة   عسل خفٌؾ ولذٌذ الطعم         عسل النفل ٕ

 مضاد لّلسهال-ٕعطرٌة قوٌة )أشبه بعطر الفانٌلٌا(                            

 مدر للبول-ٌٖتجمد بسرعة وٌصبح كتلة بٌضاء                            

 

 التهاب المجاري التنفسٌة والقصبات-ٔعسل متوسط الطعم والرابحة,قوامه         عسل الكٌنا ٖ

 العفونات البولٌة والمعوٌة-ٕونه فاتح ٌتجمد بسرعة        )األوكالٌبتوس(    كثٌؾ ل  

 

 لؤلمراض الصدرٌة)سعال قصبً -ٔعسل متوسط الطعم ؼامق اللون     عسل حبة البركة ٗ

 مقشع ( -ربو -سٌولته تامة ٌتجمد ببطء ,                                   

 -لؤلمراض الهضمٌة)سوء الهضم-ٕمرؼوب تجارٌا لشهرته الطبٌة                        

 اسهاالت جرثومٌة                                                            

 –لؤلمراض العصبٌة)مهدئ لؤلعصاب -ٖ                                                       

 منشط للذاكرة (                                                           
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 مقشع– ٔطعمه جٌد,رابحته خفٌفة,       عسل الٌانسون  ٘

 ,طاردٌقوي الهضم,ٌسكن التشنج,مسهل– ٕؼامق اللون ,قوامه خفٌؾ                          

 لؽازاتذو سٌولة تامة قابلٌته للتجمد         ل                  

 ٌدر الطمث والحلٌب والبول وٌسهل الوالدة-ٖضعٌفة                                                

 

 ٌحتاج إلى دراسة       طعمه جٌد ,رابحته عطرة,     عسل العاقول  ٙ

 لونه متوسط,لزوجته متوسطة                       

 

 ورد استخدامه فً حال :        طعمه ؼٌر مستحب ,     عسل دوار الشمس 1

 ارتفاع كولسترول الدم– ٔ      رابحته خفٌفة,لونه أصفر                            

 االضطرابات الهضمٌة– ٕ      ذهبً,قوامه متوسط,ٌتجمد                          

 بسرعة,ؼٌر مرؼوب تجارٌا                      

 

 منعش        تحب والرابحة     طعمه ؼٌر مس      عسل القطن 2

 له ,لونه فاتح,قوامه كثٌؾ,ٌتجمد     مفٌد فً االضطرابات الهضمٌة                     

 بسرعة وٌصبح لونه أبٌض ,من                    

 األعسال الؽٌر مرؼوبة تجارٌا                    

 

 مفٌد فً األمراض التنفسٌة – ٔ  طعمه عذب وعطري ورابحته    عسل الزعتر البري 3

 والصدرٌة والتهاب الفم والحنجرة    عطرٌة قوٌة,لونه متوسط                                 

 فً األمراض الهضمٌة مشهً – ٕ   وقوامه خفٌؾ وسٌولته تامة                              

 مقوي , مضاد التهاب      قابلٌته للتجمد ضعٌفة,وٌعتبر                            

 منشط عصبً – ٖ    من أفخر أنواع العسل                                   
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 مفٌد فً حال انخفاض الضؽط وفقر – ٗ                                                              

 الدم                                                                 

 فً التهاب المثانة – ٘                                                              

 فً الكساح - ٙ                                  

 

 مدر للبول – ٔ      طعمه جٌد,رابحته عطرة خفٌفة      عسل الحّلب ٓٔ

ٌّن – ٕ       لونه ؼامق,قوامه كثٌؾ,ٌتجمد                           مل

 موسع للقصبات – ٖبسرعة )وٌصبح لونه أشبه بالطحٌنة(                        

 فً األمراض الجلدٌة – ٗ)تستعاد سٌولته بصعوبة(                                      

 

 لؤلمراض البولٌة مطهر ومدر– ٔطعمه جٌد,رابحته خفٌفة,ؼامق اللون    عسل العجرم ٔٔ

 فقر الدم – ٕكثٌؾ القوام,ٌتجمد بسرعة,تستعاد                           

 فً الروماتٌزم – ٖسٌولتة بسهولة                                                

 مجدد للقوة ومنشط – ٗ                                                                

 

 متوسط ولونه ؼامق جدا        تختلؾ خواصه حسب نوع األشواك  قوامه  عسل األشواك ٕٔ

 أو متوسط حسب نوع األشواك        والمناطق                      

 

 خفٌؾ القوام,سٌولته تامة,             تختلؾ خواصه حسب نوع النباتات    العسل الجبلً ٖٔ

 والمناطق    )الجردي(      متوسط اللون,مرؼوب تجارٌا           
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 ملحق

 النباتات الرحٌقٌة االقتصادٌة فً مصر

 

الرحٌقٌة العدٌدة المنتشرة  صر من البّلد الغنٌة بالنباتاتبّلد م

بشكل واسع وخاصة فً حوض النٌل فً الوجه البحري فً 

المرعى الرحٌقً  -البرسٌم  -الشمال والوجه القبلً , وٌمثل

 الرئٌسً الذي ٌنتظره النحالون .

ولذلك فإن تربٌة النحل مزدهرة فً مصر والنحالون المصرٌون 

نشٌطون وٌتمتعون بخبرة ال ٌستهان بها وٌنتجون العسل 

سواء من التقسٌمات أو على والملكات وحبوب اللقاح والطرود 

 شكل نحل مرزوم .

إال أن انتاجٌة الخّلٌا لٌست كبٌرة بسبب مٌل النحل الشدٌد 

 إال ما ندر .ل إلى الطابق الثانً للتطرٌد وتعّذر صعود النح

وال ٌمكن الحصول على انتاجٌة عالٌة من عسل الرحٌق الطبٌعً  

الخالً من التغذٌة إال إذا تّم التحّكم فً قوة الطوائف وتّمت 

تحافظ الطائفة على جٌشها السٌطرة على ظاهرة التطرٌد ل

 السارح.

ٌة فً وهذا الملحق بحث صغٌر متواضع ألهم النباتات الرحٌق

 مصر ,

دراسة هذه النباتات وفوائدها ن التوسع أكثر فً وٌمكن للباحثٌ

 وصفات وخواص عسل كل منها أو اكتشاف نباتات رحٌقٌة جدٌدة 

 وهللا المستعان
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  فً أوابل ٌناٌر  ٌزهر          :الفول البلدي   -5

كفر  -البحٌرة()  مدٌرٌة التحرٌر , الكفاح , النجاحاالنتشار : 

  ألقصر .ا –المنٌا  – الشٌخ

 

 

 الكافور - 2
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 الكافور ) األوكالٌبتوس ( :       ٌزهر مرتٌن  –2

 ابرٌل ٕٓفبراٌر وحتى  ٕٓاألولى من                         

 ٌناٌر ٖٓسبتمبر وحتى  ٘ٔالثانٌة من                        

        صوٌرالقصاصٌن , أبو –)الؽربٌة ( قطور –االنتشا ر: كفر الشٌخ 

  الوادي الجدٌد – المنٌا -أكتوبر ٙقرب  –)االسماعٌلٌة ( 

 

 

 :موالح ) الحمضٌات ( ال -3

 ابرٌل 55مارس وحتى  5من  : اإلزهار

, االنتشار : مركز بدر , من العزٌمة وحتى الصحراوي 

كفر  (منٌا القمح ) الشرقٌة  –وادي النطرون ) البحٌرة ( 

 وادي المّلك ) االسماعٌلٌة ( –شكر , بنها ) القلٌوبٌة ( 

 

 
 مواصفات عسل الموالح :

لونه ذهبً فاتح ,ذو رابحة عطرٌة محببة ) نفس رابحة 

أزهار اللٌمون والبرتقال( وله طعم لذٌذ وكثافة خفٌفة , قابلٌته 

 للتجمد ضعٌفة .

 



ٔ2٘ 
 

 فبراٌر حتى أوابل مارس  ٘ٔمن  :حبة البركة :  اإلزهار   - ٗ

مناطق متفرقة من الصعٌد وخاصة  –وسط الدلتا  :االنتشار

 منفلوط ) أسٌوط (

 

 
 

 

 

 ابرٌل  5مارس وحتى  5من  :اإلزهار           الٌانسون :  - ٘

 أسٌوط –المنٌا  –االنتشار : الفٌوم 
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االنتشار : كفر الشٌخ  أبرٌل –مارس    :اإلزهارالكراوٌا   - ٙ

مناطق متفرقة من الصعٌد وخاصة منفلوط  –مٌت بّرة )منوفٌة ( 

 والفٌوم

 

 

 

 
 

 

 
 مرعى الكراوٌا

 

 

 

 

 



ٔ21 
 

 

 

 

 اإلزهار  مرتٌن       ) النبق ( :السدر   -1 

 ابرٌل ٘ٔمارس  حتى  ٘من

 أكتوبر ٘ٔأؼسطس حتى  ٘ٔمن 

 –سوان ( االنوبة )  – قنا  –سوهاج  –أسٌوط  :االنتشار 

سانت كاترٌن ) جنوب  –جبل علبة ) محافظة البحر األحمر 

 سٌناء (

 

 
 

 

 مواصفات عسل السدر :

وهو من أجود أنواع العسل لونه ذهبً مابل لّلحمرار وله 

 رابحة ممٌزة وطعم لذٌذ وقابلٌته للتجمد ضعٌفة ؼالبا .

 

 



ٔ22 
 

 

 

 ماٌو  شهر أبرٌل حتى   :اإلزهار       البردقوش :  - 8

 –زاوٌة أبو سوٌلم ) مركز العٌاط , الجٌزة (  االنتشار : 

بعض   -بنً مزار , أبو قرقاس , القطوري ) المنٌا ( 

 مناطق فً الصعٌد فً )الفٌوم , أسٌوط (

 
 

 ماٌو  ٓٔابرٌل حتى  ٔمن  :اإلزهار         : لشمر ا - 3

 –الصعٌد بشكل عام ) الفٌوم  –االنتشار : مزٌد ) الؽربٌة ( 

 األقصر ( –قنا  –سوهاج  –أسٌوط  –المنٌا 

 

 
 مواصفات عسل الشمر : 

لونه أحمر ؼامق وله طعم خاص ممٌز لذٌذ وله قٌمة عّلجٌة 

ٌّال للتبلور .  وؼٌر م
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  ٌونٌو  ٘ٔماٌو  حتى  ٔمن  :اإلزهار  :   برسٌم بلدي  -ٓٔ

 –المنزلة ) دقهلٌة (  –صقر ) الشرقٌة (  االنتشار : أوالد

 من الجٌزة إلى المنٌا فً الصعٌد –كفر الشٌخ 

 

 
 

 مواصفات عسل البرسٌم :

أشهر أنواع العسل فً مصر , لونه أصفر , طعمه خفٌؾ 

ورابحته ؼٌر واضحة لذلك هو مرؼوب الستخدامه فً 

 أن ٌؽٌر طعم ورابحة المشروبات ٌتجمد بسرعة  التحلٌة دون

 

 شهر ماٌو :  اإلزهار       : مورنجا   - ٔٔ

 االنتشار : مناطق متفرقة فً الصعٌد        
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 ٌولٌو  ٌ٘ٔونٌو حتى  ٔ : اإلزهار     :  دوار الشمس  -ٕٔ

 االسكندرٌة( االنتشار : أبٌس من األولً وحتى الثامن ) قرب

 البحٌرة –

 
 

سبتمبر  ٌٖٓونٌو حتى  ٕ٘من  اإلزهار:   :  برسٌم حجازي - 53

 

 

 أؼسطس  ٌ٘ٔونٌو حتى  ٔمن  :إلزهارا          لذرة:  ا  - ٗٔ

 المنوفٌة –البحٌرة  –الؽربٌة   االنتشار:   )حبوب لقاح فقط(    

 



ٔ3ٔ 
 

 أؼسطس  ٌٖٓولٌو حتى  ٕٓ: اإلزهار           : القطن   - ٘ٔ

 ٌونٌو  ٕ٘وفً الجنوب ٌزهر فً 

صان الحجر  –, قطور ) الؽربٌة ( االنتشار : المحلة الكبرى 

بشكل عام مناطق فً الدلتا ومناطق فً الصعٌد  -)الشرقٌة( 

 وفً الوادي الجدٌد –من الفٌوم وحتى سوهاج 

 

 
 

 

 

     أؼسطس ٌٕٓولٌو حتى  ٘ٔمن  :إلزهارا        : السمسم  - 56

القصاصٌن  -االنتشار : الصالحٌة , القرٌن ) الشرقٌة ( 

الؽرق )الفٌوم(حتى االسمنت من  –السوٌس  –االسماعٌلٌة ( )

 )بنً سوٌؾ(
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 أكتوبر  ٘ٔأؼسطس حتى  ٘ٔمن  :اإلزهار        :  الموز  - 1ٔ

 ) رحٌق فقط (

حرٌر و مركز بدر و طرٌق المطار االنتشار:  مدٌرٌة الت

( قلٌوبٌة ( كفرأبو ذكري ) دقهلٌة كفر الجزار ) –البحٌرة ( )

 الصالحٌة ) الشرقٌة (
  

 
 

 مواصفات عسل الموز: 

ذو لون أسود ورابحة عطرٌة خاصة وطعم ؼٌر مرؼوب 

وٌتجمد بسرعة , إال أن فوابده الطبٌة الٌستهان بها لؽناه 

بالمعادن الربٌسٌة الضرورٌة للصحة مثل الفوسفور 

والكالسٌوم والبوتاسٌوم والنحاس والمؽنزٌوم والحدٌد , لذلك 

ط وتحسٌن صحة القلب فهو ٌفٌد فً فقر الدم وارتفاع الضؽ

والشراٌٌن , وٌقوي المناعة , وٌحتوي على مضادات أكسدة 

االسترخاء  لذلك فهو ٌفٌد فً الوقاٌة من السرطان , وٌفٌد فً

ومعالجة اضطرابات النوم الحتوابه على تحسٌن المزاج  و

  كمضاد التربتوفان الذي ٌتحول إلى السٌروتٌنٌن , وهو جٌد

د فً إدرار الحلٌب عند المرضعات للمٌكروبات , وأٌضا ٌفٌ

. 
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 اإلزهار شهر أكتوبر           :  فراولة   - 2ٔ

 االنتشار : البحٌرة

 

 
 

 

 

 سبتمبر ٔحتى  ٌولٌو  ٘ٔمن  :) الطلح(: اإلزهارالسنط   - 3ٔ

 االنتشار : سوهاج , قنا , األقصر ) الصعٌد ( (  األكاسٌا)         

 الوادي الجدٌد

 

 مواصفات عسل السنط : 

 مٌال للتبلور  لونه بنً ؼامق  له طعم خاص  
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 اإلزهار من أؼسطس حتى أكتوبر  :        لطرفة) االثل (ا -ٕٓ

 -سٌناء -األقصر –االنتشار : شمال الدلتا       )الطرفاء(

 الوادي الجدٌد

 

 
 

 مواصفات عسل االثل )الطرفة(:

فٌه شًء من المرار لونه أصفر مابل لّلخضرار , طعمه 

ٌّال للتجمد . لكنه لذٌذ  , كثٌؾ القوام , م

 

 

 

 الفول وإضافة لما ذكر ٌوجد مراعً عدٌدة أخرى مثل

) أرض البنجر فً  والبنجر –) وادي النطرون (  السودانً

 والمشمش والخوخ والكمثرى –الؽربٌة (  البحٌرة وفً

 وادي النطرون ( )

والعدٌد من  واللوف الجرجٌر والكزبرة والكتانوأٌضا 

اؾ األنهار األعشاب البرٌة المتنوعة المنتشرة على أطر

 والترع وأطراؾ الحقول .
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 كزبرة    

         كتان         

 فول سودانً     
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لوف        

 تٌن شوكً  

 

 للنباتات الرحٌقٌة ٌراعى أن مواعٌد اإلزهار مّلحظة :

حسب المناطق بٌن الوجه  تتؽٌر قلٌّل فً مصرالمذكورة 

الزراعة , وحسب وحسب مواعٌد البحري والوجه القبلً , 

 . الظروؾ الجوٌة السابدة 
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 دلٌل األسماء العلمٌة

 االسم العربً              اسم الفصٌلة            االسم العلمً

               Alhagi Maururumالعاقول                    القرنٌة 

                       Althaea Sppالختمٌة                    الخبازٌة 

                            Ammi Sppالخلة                      الخٌمٌة 

      Amygdalus Communisاللوز                      الوردٌة 

     Asphoclelus Communisالعٌصّلن                 الزنبقٌة

         Atractylis Gummiferaشوك العلك               المركبة

                        Brassica Spp(               الصلٌبٌةٔالفجٌلة)

                             Citrus Sppالحمضٌات               السذابٌة

        Calendula Oofficinalisاآلقحوان البري          المركبة

                     Cichorium Spp(         المركبةٔهندباء برٌة )

                 Capparis Spinosaالشفلّح                    القّبارٌة

                             Cacile Spp(               الصلٌبٌةٕفجٌلة )

               Cardus Benedictusالمركبة الخرشٌؾ              

                       Cicer Arietinumالحّمص                القرنٌة

                        Cerasus Tournالكرز                   الوردٌة

                    Cydonia Vulgarisالسفرجل               الوردٌة



ٔ32 
 

 اسم الفصٌلة             االسم العلمً      االسم العربً    

                    Cannabis Sativaالقّنب                   القّنبٌة

           Carduus Argentatusخرفٌش صؽٌر        المركبة

            Carthamus Glaucusشوك عنتر            المركبة

       Carthamus Flavescensشوك الضفٌرة        المركبة

         Centaurea Calcitrapaمرٌر                  المركبة

              Cincus Benedictus(          المركبةٕخرفٌش )

               Cirsium Syriacumشوك الحنش          المركبة

                   Cirsium Acarnaشوك الفار            المركبة

                           Cynara Sppالمركبة               خرفٌش

                  Diplotacxis Spp(            الصلٌبٌةٖفجٌلة )

ٌّة                      Eucalyptus Sppالكٌنا الكاذبة          اآلس

                 Euphorbia Sppالحّّلب                الفربٌونٌة

                             Erica Sppالخلنجٌة                 الخلنج

 Elaeagnus Angustifoliaالزٌزفون المحلً     الزٌزفونٌة

                      Eruca Sativaجرجٌر                الصلٌبٌة

         Ecballium Elateriumقثاء الحمار            القرعٌة

                     Echinops Sppالمركبة شوك الجمال         
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 االسم العربً            اسم الفصٌلة           االسم العلمً

            Eryngium Creticumقرص عّنة            المركبة

         Eriobotrya Japponicaأكً دنٌا               الوردٌة

                    Gossipiom Spp القطن                الخبازٌة

 Glicyrhiza Glabra      السوس               القرنٌة        

                      Galactides sppشوك الحمٌر         المركبة

                Helianthus Annusدوار الشمس         المركبة

             Hyssopus Officinalisالزوفا                الشفوٌة

                               Inula Sppالطٌون               المركبة

             Ligustrum Vulcarisلٌؽٌستروم           الزٌتونٌة

ٌّة                 Myrtus Communisاآلس                 اآلس

                     Medicgo Sativaالفصة                القرنٌة

                         Mentha Sppالنعناع البري        الشفوٌة

                         Nigella Sppحبة البركة           الحوذانٌة

      Nastrutium Officinaleجرجٌر الماء         الصلٌبٌة

              Notobasis Syriacaخرفٌش كبٌر         المركبة

                     Origanum Sppالشفوٌة       سعتر          

     Onopordon Acanthiumشوكة عربٌة         المركبة



ٕٓٓ 
 

 االسم العربً            اسم الفصٌلة         االسم العلمً

          Onopordon Ambiguamشوكة الفقاع         المركبة

 Onopordon Sibthorpianumشوك الحنش         المركبة

  Onopordon Anisacanthumالقندرٌس             المركبة

                Pimpinella Anisumالٌانسون              الخٌمٌة

                      Papaver Sppشقابق النعمان        الخشخاشٌة

                 Punica Granatumالرمان                الرمانٌة

                Prunus Armeniacaالوردٌة     المشمش         

                Prunus Domesticaالخوخ األوربً      الوردٌة

                     Prunus Insititiaالخوخ الشرقً       الوردٌة

                 Prunus Cerasiferaالخوخ الكرزي      الوردٌة

                       Prunus Persicaالدراق               الوردٌة

                 Prunus Amigdalusاللوز                 الوردٌة

                        Prunus Aviumالكرز                الوردٌة

                   Pyrus Communisاألجاص             الوردٌة

                           Pyrus Malusالتفاح                الوردٌة

                  Picnomon Acarnaشوكة بٌضاء       المركبة

    Raphanus Raphanustrumفجل بّري          الصلٌبٌة
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 االسم العربً         اسم الفصٌلة          االسم العلمً

 

        Rosmarinus Officinalisإكلٌل الجبل        الشفوٌة

          Robinia Pseudoacaciaعنقود        القرنٌةسنط 

                 Rubus Fruticosusتوت سٌاج         الوردٌة

                          Satureia Sppالصعتر البري    الشفوٌة

                           Sinapis Sppخردل             الصلٌبٌة

                           Salix Albaالصفصاؾ       الصفصافٌة

                               Salvia Sppالمٌرمٌة          الشفوٌة

                Silybum Marianumعكوب           المركبة

                           Trifolium Sppالنفل             القرنٌة

                            Thymus Sppالزعتر البري   الشفوٌة

                           Tilia Sppالزٌزفون الحقٌقً  الزٌزفونٌة

        Taraxacum Officinaleهندباء برٌة         المركبة

                             Vicia Fabaالفول                القرنٌة
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 أهم مراجع الكتاب

 

 المنظمة العربٌة للتنمٌة       النباتات الطبٌة والعطرٌة       -ٔ

 العماد مصطفى طّلس      المعجم الطبً النباتً          - ٕ

 الدكتور أحمد عٌسى     معجم أسماء النبات             - ٖ

 د.لحام –د.عوٌدات      النباتات الطبٌة فً سورٌا      - ٗ

 الدكتور أمٌن روٌحة      التداوي باألعشاب             - ٘

 آالن سوري       نباتات العسل                  - ٙ

 الدكتور سعٌد الحفار    أساسٌات علم النبات الزراعً  - 1

 حلوة -خلٌفة -خوام -أشجار الفاكهة           الدكاترة معّل - 2

 الدكتور هشام قطنا      ثمار الفاكهة                   - 3

 د.أبو البخا -د.عبد اللطٌؾ   اته   عالم النحل ومنتج- ٓٔ

 محمد خلٌل الباشا   الموسوعة فً علم النحل  - ٔٔ

 جان لوي داٌؽول     العسل ؼذاء وعافٌة      - ٕٔ

 الشفاء بالحبة السوداء   الدكتور حسان شمسً باشا- ٖٔ

 ن . ٌوٌرٌش     العّلج بعسل النحل     - ٗٔ

 أطروحة ماجستٌر    ص العسل السوريخصاب –  ٘ٔ

       م رٌاض الصوص                                          

 شركة دادانت األمٌركٌة  مجلة النحل األمٌركٌة     -ٙٔ
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 هذا الكتاب

 ٌتضمن دراسة لنباتات العسل

 السورٌة المعروفة

 ومحاولة الكتشاؾ النباتات

 السورٌة األخرى التً ٌرؼبها النحل

 ودراستهالؽزارة رحٌقها وطلعها , 

 من النواحً التً تهم كل عامل فً

 تربٌة النحل. 

 وٌضم أٌضا دراسة ألنواع

 العسل السوري الشابعة ومحاولة

 الكتشاؾ الفوابد الطبٌة لكل نوع.

 وهو ٌهم كل نحال وكل

 متعامل بالعسل سواء كان تاجرا أو 

 مستهلكا .

 وٌهم أٌضا كل باحث عن

 الفوابد الطبٌة للنباتات والعسل




