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  النبـــــــاتــــات الطبيــــــــة في الجزائــر

   
  

  :تقــــــــــــــديــم 
  

بحريـة ، قــارية، : بالد الجزائر غنيـة جدا في أعشابهـا الطبيعيـة المتنوعـة لما لهـا من مساحـات واسعـــة ومناخـات عديدية   
وال شـك أن لهذه . ـع به من دفء وسطـوع شمسـي، وطقس جميل، وتربـة متنـوعة وخصبـة للغـايـة في معظمهـاصحــراوية، ولمـا تتمت

. المنـاخات والتربـة من أثـر بالـغ ليـس فقط على شـدة التنـوع النبـاتي ولكن أيضـا على ترآيـب النبـاتات واعطـائهـا المميـّـزات  الخاصـة
آمـا أثبتت . ات المناطـق المعتدلـة أآثـر فعـّاليـة وأغنـى في العنـاصر المفيـدة من نبـاتات المناطـق البـاردةوقد دلـت التجـارب أن نبـات

  نـوع من النبـاتات منها ما تعـود إلى المنـاخات الحـارة ومنها ما تعـود إلى المناخـات 3500الدراسـات العديـدة أن بالجزائر  ما يقـل عن 

 نـوع في إيطاليـا 1500 نوع يمكـن العثـور عليها في إسبــانيـا وما يقـارب 1900 بين هذا العـدد منها حوالـي  وان من. المعتدلـة
وأخرى ال نعثـر عليهـا إّال في البلـدان الصحراويـة وأخرى أصليـة ال نجدهـا إّال في بلـدان شمـال إفريقيـا ، بل هناك أشكـال نباتيـة ال تظهـر 

 معدودة أو محدودة للغـاية بالجـزائر ، وأن هنـاك أنـواع الزالت مدسـوسة في الطبيعـة لم تكتشـف بعد رغـم آثـرة ما أّلــف إّال في أماآـن
وأن من بين هذه الثـروة النباتيـة ما ال يقل عن الخمسمائة عشــبة متداولـة بين األهالي في الطبابة ومعروفـة لدى . عن األعشـاب الجزائريـة

إذ منها ما يقـارب المائـة عشــبة طبيـة نجدهـا تبـاع لدى العشـابين في األسـواق ، خاصـة األسـواق األسبـوعية في األريـاف أو في السكان 
  .دآـاآين العشـابين بالمدن

  
عظيمـة بل يجب وال يخفـى ما لهذه الثروة النبـاتية من قيمـة إقتصـاديـة ال يمكن إهمـالها أو إستهـانتهـا إذ في ذلك خسـارة   

المحافظـة عليها وتنميتهـا، وتقييمهـا ، ذلك أن اإلنسـان جـزء من الطبيعـة منها خلـق، وإليها يعـود ومنها  يحيــا ، ولقـد أحبهـا آمـا يجب 
ة على الطبيعـة معنـاها فالمحافظـ. الحيـاه، ومن عـادة المحبوب أن يرعـى محبـوبة ويحفظـه ويغيــر عليه لتـدوم وتستمـر محبتـه وسعـادتـه 

المحافظـة على حياتـه وفي تخريبها للطبيعـة أو إهمـالها عواقب وخيمـة تعـود عليـه، وفي تقييمهـا وتقويمهـا منــافع عـديدة لتنميـة ثروتـه 
ئدهـا الجليلـة وما تكتنـزه من أسرار وآم من أحـد يمـر بالغـابـة دون التوقـف لتمعـن في أسرارهـا وفوا. وإستغـالل بيئتـه إستغـالال عقـالنيا 

عجيــبة، فهو ال يعيرهـا إهتمـاما إّال بقـدر حاجتـه الحينيـة إليهـا، فمثـال  ال يعيـر إهتمـامه لمعرفـة هذه العشـــبة وخواصهـا ومنافعهــا إّال 
  .بقـدر مصلحتـه الخاصة فقط

  
--01 

. ـد خصائصهـا وضبـط ممّيزاتها و إسمهـا يعـد أسـاس البحث العلمي الصحيحإن معرفـة النبتـة معرفـة حقيقيـة بوصفهـا وتحدي  
وال نبالـغ أن قلنــا أن معرفــة إسـم النبتــة معرفــة صحيحـة وتمييزهـا عن غيرها يعـد مهمـا للغـايـة، بل نصف البحث، ذلك لما الحظنـاه 

اع النبـاتات وعـدد التحقق  في إسمهـا حتى يصعب على القـارىء التمييـز بينهـا من خـالل مراجعتنـا لما آتبـه األقدميـون من خلـط في أنـو
ولقـد ظّل  . وال يخفـى ما لهذا الغموض من آثـار سيئـة على تعاطيهـا و إستعماالتهـا ، ونتـائج المـداواة بها. فتبقـى غامضـة . وبين غيرهـا 

لشاعـل لدى الباحثين البيولوجيين مدة طويلـة من الزمـن، منذ العصـور الغابـرة، فكتبـوا تعريف النبـاتات ومحاولـة توحيد أسمائها الشعـل ا
   وتوحيد هذه األسمـاء باللغـة  philologieفيها المراجـع العديـدة تحت عنـاوين مختلفـة ، ثـم زاد اإلهتمـام بفقــه أسمـاء النباتـات 

-Linné  (1778خامس عشـر خاصـة في عهد البيـــولوجي السويـدي آـارل فون ليني الالتينيـة على األقل إبتـداء من القـــرن ال
وحتى الوقت الحالي تجابه البيولوجيين مشاآـل عدة في .  الذي الزالت آثـار أعمـاله بـارزة في التصنيفـات النباتيـة الحاليـة (1707

  :نها إعطـاء اإلسـم الحقيقـي للنبتــة وذلك ألسبـاب عديـدة نذآـر م
  
  . إختـالف العشـابين في تسميـة النبتـة الواحـدة وتصنيفاتهـا-أ

  
.....  شـدة التشابـــه بين النباتـات وتنوعهـا ، فهي صنوان وغير صنـوان وإن آانت تسقـى بمـاء واحد، مختلفـة في الطعم واللون والحجـم-ب

حيث .... تــربة، منــاخ، موقــع، موضــع: رى عديـدة معقدة ، منها جغرافيـةوهذا التنـوع ال يعود فقط إلى الوراثـة ولكن أيضا لعوامل أخ
فالصعتـر مثـال الذي . الحظنـا أن نفـس العشــبة تأخذ أشكـاال مختلفــة في البنيـة واللون والحجـم بإختالف المنـاخ المحلي ونوعيـة التربـة

  ............. وهذا يختلف عن الذي يقـوم تلقـائيـا يـزرع في المحبس يختلف عن الصعتـر الذي يزرع في الحقل
  



 إختالف األسمـاء المحليـة لنفـس النبتـة الواحـدة المعروفـة محليـا من بلـد آلخـر  بل في بعض األحيان من إقليـم آلخر بنفـس البلـد  إن لم -ج
  .يكن من مكان آلخـر في نفـس اإلقليــم

  
ن النبـاتات في الجزائر أن نقتصـر فقـط على النباتات الطبية، وإن نتوقـف فقط عند البعض منها ولقـد حاولنـا في آتابنـا هذا ع  

 واألنجليزيـة والفرنسيــة بالعربيـة  الشائـعة أسمائهـا بذآـر بـدأنـا لذا تعريفهـا على فرّآزنـا ،واألآثر تداوال بين المهتميــن بالطبابـة التقليـدية
 أشهـر عليها أطلقهـا التي األسمـاء ثم واألمازيغيـة المحليـة اللغـة في المحليـة أسمائهـا إلى تطّرقنـا ثـم إليها، تنتمـي التي ـةوالعائل والّالتينيـة،
 فيها ناهاشاهد التي واألماآن ومسكنهـا موطنهـا ذآرنـا ثـم .والغســاني البيطار وإبن األنطاآـي و سينــا إبن أمثـال  القدمـاء المعربين العشـابين
                                                                   .عليها هي التي والحالـة  بالجزائر،

  
  

2--       
 فساقـها، ، بأصولهـا بادئين غيرهـا، عن روينـا آمـا أو الطبيعـة في رأيناهـا آما وصفنـاهـا فقد غيرهـا عن تمّيزهـا يمكن وحتى  
 الطبيـة، وخصائصهـا وعنـاصرهاالفعـّالـة المحليـة، الطبابـة في منها المستعملـة األجزاء إلى تعرضنــا ثم .فثمـارها ، هـارهافأز ، فأوراقهـا

 يهعل أطلعنـا أو التقليديـة، الطبـابة يباشـرون الذيـن من سمعنـاه أو الحظنـاه ما حسب إستعمـاالتهـا وآيفيـات منـافعهـا إلى تعّرضنـا أخيرا ثـم
 بل فقط الميدانيـة األعمـال أو الشخصيـة المالحظـة على هذا آتـابنـا في نعتـمد لم أّننــا ذلك . والمحدثييـن القدمـاء العشـابين مراجعتنـالكتـب في
 ، والتقييم الرأي بـدأ في ةواألصـال ، الباحثيـن شيــم من والعطـاء األخذ أن  بمبـدأ  عمـال . الميـدان هذا في  سبقــونا من آتبـه ما على أيضا

  .اآلخريـن هفـوات عن جـاء لمـا التصويب ومحاولـة
  

 أوردنـاها آمـا .الالتينيـة األبجديـة الحروف حسـب مرتبـة أوردنـاها  الجزائر في طبيـة عشـبـة وأربعيـن وستـة لمـائة ذآرنـا وفي  
 القـارىء على يسهـل آي تينيـة الّال األبجديـة الحروف حسـب ثم العربيـة ـةاألبجدي الحـروف حسب مرتبـة لألسمـاء قـوائم البحث  آخر في

 آخر في آتينــا ثم  .لمعرفتهـا تسهيـال بصورتهـا نبتــة آل زّودنـا فقد للفائدة وإستكمـاال .صحيح والعكـس الّالتينيـة إلى العربيـة من اإلنتقـال
  . الفرنسيــة بالّلغـة يقابلهـا وما النبـاتات علـم في تقنيــةال والتعاريف المصطلحات وبعض بالمراجع الكتـاب

  
 من راجيين والتدقيـق للتمحيص المراجعـة ثم األولى بالدرجـة الميدانيـة األعمال على معتمديـن البحث هذا في جهـدا بذلنــا لقـد  
         .نقـائصـه إلستكمـال فيـه قصرنـا عما يرشدنـا وإن إليـه بــهنتن لم بما يزودنـا وإن منه واإلستفـادة قراءتـه في يتكـاسل ال أن القـارىء

  
  

  حليــمـــي عبد القادر. د                
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  الجزء األول
  تحقيق وإستقصــاء وطنــي

  عن أنواع وإستعماالت النباتات الطبيـة في الجزائر
  
  
  
  

   اإلستمـارات-1  
  
  
  

   تحليل اإلستمـارات -2  
  
  
  

             ة النباتات الطبية الواردة في اإلستمارات قائمـ-3  
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   اإلستمـارات-1
  

في إطار مشروع اإلتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، عملت الوآالة الوطنية للمحافظة   
ولتحقيق هذا . على الطبيعـة في الجزائر على القيام بإحصاء النباتات الطبية النابتـة في البالد

 وضعت إستماراتإستقصائية لجمع مختلف المعلومات عنها ثم ارسلتها إلى مختلف مصالح الغرض
  .الغابات والذين يقومون بالمحافظة على الطبيعة في مختلف الواليات رغبة في ملئها وإرجاعها

وهي إستمارات تحوي أسئلة عن أسماء العشبـة الطبية وأوصافها ومظاهرها وأماآن وجودها أو 
موضع وموقع وتربة ومنـاخ ومدى تكاثرها ومنافعها الطبية وأجزائها المستعملة حضورها من 

  ...واألمراض الصالحة لها وطرق جمعها وأسباب اللجوء إلى التداوي بها ومدى تعاطيها
  

   تحليل اإلستمارات-2
  



خالل ما يقرب من السنتين من إرسال هذه اإلستمارات إلى المعنيين تحصلنا على ما يقارب من 
   إستمارة جوابية ردت إلينا مملوءة باألجوبة200

 والية أرسلت لها هذه اإلستمارات، وأغلب هذه الواليات التي أجابت 48 لستة عشر والية من بين 
. عن األسئلة  هي الواقعة في الجهات الشمالية من الجزائر خاصة الجهات الشمالية الشرقية 

وفي مراجعتنا لهذه اإلستمارات الحظنا ما .  عائلة49  عشبة طبية تنتمي إلى118أحصينا فيها ذآر 
  :يلي 

 بعض األعشاب الطبية قد ورد ذآرنا عدة مرات في إستمارات مختلفة آتية من واليات -1  
  .مختلفة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إتساع موطن النبتة وآثرة إنتشارها

يديا وإيدوغ وهي أغنى المناطق مطرا  أغنى المناطق في النباتات الطبية هي جبال نوم-2  
  .في الجزائر وأآثف غابات

 األنواع النباتية الطبية األآثر إستعماال في الطبابة المحلية هي الضرو واإلآليل والشيح -3  
  .وتاسلعـة

-5-  
  

  . عائلة أحصيناها تسود عائلتا الشفويات والمرآبات49 من بين -4  
  .عة قليلة جدا إذا ما قورنت بالنباتات البرية األنواع النباتية الطبية المزرو-5  
 نبتة طبية توجد نبتتان فقط هما الزعتر الجزائري والعرعار الشائع من 118 من بين -6  

  .النباتات المحمية 
  . تختلف إستعماالت النبتة الطبية من إقليم آلخر-7  
ختلف بإختالف النبتة وت.  أهم األجزاء المستعملة من النبتة هي األزهار تليها األوراق-8  

إذ منها ما يعالج بعروقها فقط ومنها ما يعالج . بصفة عامة وباختالف ترآيز العناصر الفعالة
  .بقشورها، ومنها ما تستعمل بذورها

 فترة الجمع واإللتقاء تسود في الربيع لمعظم األعشاب خاصة المرآبات والشفويات -9  
  . تجمع في فصل الشتاء أو الصيفومنها ما تتم في فصل الخريف والنادر منها

 التنقيع هي الطريقة الشائعة في تعاطي المفردات غير السامة أما هذه فتستعمل خارج -10  
  .البدن في شكل ضمادات

 أسباب تفضيل التداوي باألعشاب يعود إلى وفرة العشبة بالدرجة األولى، ومجانيتها -11  
وقد يعود السبب إلى . من البراري في فترات معينةفي بعض األحيان إذ يكفي للمستعمل أن يجمعها 

  .....إنخفاض آلفتها، أو فعاليتها أو إجتناب المؤثرات الثانوية للعقاقير الصيدالنية، أو الفتها
  الجمع، الشراء من األسواق، الزراعية،:  يحصل على األعشاب بطرق مختلفة -12  
  رف األهالي أو تجار العقاقير  يتم جمع األعشاب في الغالب بطرق فوضوية من ط-13  
  .    الكميات المجموعة تبقى دائما غير معروفة-14  

   
  الخالصــة 

يمكن القول أن إستقصائنا الوطني والتحقيق الدقيق عن الثروة الوطنية لألعشاب الطبية في الجزائر 
فرص لزيارة يبقى ناقصا نتيجة قلـة األجوبة التي وصلتنا لحد اآلن وضيق الوقت وعدم إتاحة ال

مختلف المناطق واإلطالع في الميدان على ما يوجد من نباتات طبية وطرق إستعماالتها وما هي 
  .عليه من الوفرة وطرق إستغاللها
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 Liste des Plantes Médicinales Recensées  
                                 

A Travers 16 Wilayas 
 
 
CUPRESSACEES 
 
   
 - Tetraclinis  articulata 
 
   * Thuya 
    
   * Arâr 
 
 - Juniperus  oxycédrus 
 
   * Genevrier oxycedre 
    
   * Taga 
 
 - Juniperus  phoenica 
 
   * Genevrier de phenicie 
    
   * Arâr lahmar 
 
 - Juniperus  communis 
 
   * Genevrier commun 
    
   * Tamerbout 
 
 - Cupressus  sempervirens  
 
   * Cyprés  
    
   * Seroual- El bostan - Essarw 
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LABIEES 



 
 - Thymus  algeriensis 
    
   * Thym 
    
   * Zaâtar - Djaida - Djertil 
 
 
 - Thymus  capitatus 
 
   * Thym 
    
   * Zaâtar 
 
 
 - Lavandula  stoeckas 
 
   * Lavande sauvage 
    
   * Helhal- Izmir- Hamsdir 
 
 - Ajuga  iva  
 
   * Ivette 
    
   * Chendgoura 
 
 
 - Rosmarinus  officinalis 
 
   * Romarin 
    
   * Iklil 
 
 - Origanum  glandulosum 
 
   * Origan 
    
   * Zaâtar 
 

- 8- 
 - Marrubium  vulgare 



 
   * Marrube blanc 
    
   * Mariouete - Farassioun 
 
 - Lavandula  officinalis 
 
   * Lavande 
    
   * Khozama 
 
 - Origanum  floribundum 
 
   * Origan florifère 
    
   * Zaâtar - orighan 
   
 - Mentha  pulegium  
 
   * Menthe - pouliot 
    
   * Fliou - Tamarssa 
 
 - Zyziphora hispanica 
 - Mentha  spicata 
 
   * Menthe 
    
   * Naâna 
 
 - Ocimum  basilicum 
 
   * Basilic 
    
   * Hbaq 
 
 - Mentha  viridis 
 
   * Menthe verte 
   * Naâna 
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 - Salvia  officinalis 



 
   * Sauge 
    
   * Swak ennabi - Khoumessa- khayat El Djirah - Selma 
 
 - Lavandula  dentata 
 
   * Lavande 
 
 - Origanum  majorana 
 
   * Marjolaine  
    
   * Merdqouch 
 
COMPOSEES 
 
 - Artemisia  absinthium 
 
   * Absinthe 
    
   * Chedjiret meriem - Chehaîba 
  
 - Artemisia  campestris 
 
   * Armoise champêtre 
    
   * Dgouft 
 
 - Artemisia  arborescens 
    
   * Armoise 
 
   * chiba 
 
 - Artemisia  herba alba 
 
   * Armoise  blanche 
    
   * Chih - Chih labiedh 
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 - Inula  viscosa 



 
   * Inule visqueuse 
    
   * Magramâne 
 
 - Anacyclus  valentinus 
 
   * Anacycle 
    
   * Guertofa 
 
 - Atractylis  gummifera 
 
   * Chardon à glue 
    
   * Ladad 
 
 - Scorzonera  undulata 
 
   * Scorzonère 
    
   * El guiz 
 
 - Achillea  santolinoides 
   
   * Achille 
 
   
 - Calendula  arvensis 
 
   * Souci des champs 
    
   * Djemrat errabi - Esouci - Eras lahmar - Lâloucha 
 
 
 - Silybum  marianum 
 
   * Chardon - marie 
    
   * Bouq 
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 - Calendula  officinalis  



 
   * Souci 
 
 
ANACARDIACEES 
 
 
 -  Pistacia  lentiscus 
 
   * Lentisque 
    
   * Dharw - Fadisse 
 
 - Pistacia  terebinthus 
 
   * Terebinthe 
    
   * Lebtom -  Betoum El kifane 
 
 
ERICACEES 
   
  
 - Arbutus  unedo  
 
   * Arbousier 
    
   * Lindje 
  
 - Erica  arborea 
 
   * bruyère  arborescente 
    
   * bouhadad - Khlendj 
 
 - Calluna  vulgaris 
 
   * Bruyère commune 
    
   * El Khountedj 
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MYRTACEES 
 
 
 - Myrtus   communis  
 
   * Myrte commun 
    
   * Rihane - Halmouche - Mersim 
 
 - Eucalyptus  globulus  
 
   * Eucalyptus 
    
   * Kalitouss - Kaffour 
 
 
RUTACEES 
 
 
 - Ruta  chalepensis 
 
   * Rue  
    
   * Fidjel 
 
 - Ruta  montana 
 
   * Rue  de  montagne 
    
   * Fidjel 
 
RHAMNACEES 
 
  
 - Zizyphus  lotus 
 
   * Jujubier 
    
   * Sedra 
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 - Rhamnus  alaternus 
 
   * Alaterne 
    
   * M’liles 
 
 
OMBELLIFERES 
 
   
 - Thapsia  garganica 
 
   * Tapsia 
    
   * Bounafaâ - Deries 
 
 -  Ammi  visnaga 
 
   * Ammi  
    
   * El Khella 
 
 - Foeniculum  vulgare 
 
   * Fenouil 
    
   * Besbas 
 
 - Angelica  officinalis 
 
   * Angelique 
    
   * Ouden el halouf  
 
 - Pimpinella  anisum 
 
   * Anis vert  
    
   * Tbech 
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ZYGOPHYLLACEES 
 
   
 - Peganum  harmala  
    
   * Peganum  
    
   * harmal 
 
  
GLOBULARIACEES 
 
   
 - Globularia  alypum 
    
   * Globulaire 
    
   * Tasselgha 
 
 
CUCURBITACEES 
 
 
 - Ecballium  elaterium 
 
   * Concombre  d’âne 
    
   * Fegous  lehmir 
 
 - Colocynthis  vulgaris 
 
   * Coloquinte 
    
   * hadedj 
 
 - Bryona  dioica 
 
   * Bryone dioique 
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CACTACEES 
 
   
 - Opuntia  ficus indica 
 
   * Cactus -  Figuier de barbarie 
    
   * Hindi - Akarmouss 
 
 
OLEACEES 
 
 
 - Olea  europea 
 
   * Olivier  
    
   * Zitoun - Zeboudj 
 
 - Fraxinus  excelsior 
 
   * Frêne    
    
   * Fernene - Derar - Lsan el ousfour 
 
 - Fraxinus  oxyphylla 
 
   * Frêne 
    
   * Dardar 
   
 
JUNCACEES 
 
 
 - Juncus  inflexus  
 
   * Jonc 
    
   * Semar 
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GRAMINEES  
 
 
 - Stipa  tenacissima  
 
   * Alfa 
    
   * Halfa 
 
 - Lygeum  spartum 
 
   * Sparte  
    
   * Senagh 
 
 - Agropyrum  repens 
 
   * Chiendent 
    
   * Guezmir -Nedjm 
 
 
LEGUMINEUSES 
 
 
 - Cytisus  monspessulassus 
    
   * Gassa 
   
 - Retama  retam 
 
   * Retam  
    
   * Rtam 
 
 - Cytisus  triflorus 
 
   * Gikio 
    
   * Thalouguit - lagga 
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 - Ceratonia  siliqua  
 
   * Caroubier 
    
   * Kharoub 
 
 - Acacia  horrida 
 
   * Acacia epineux 
 
 
PAPAVERACEES 
 
 
 - Papaver rhoeas 
 
   * Coqueliquot - Pavot des champs 
    
   * Benaâmane - Boudine - kbabouch - Khachkhach 
 
 
TAMARICACEES 
 
 
 - Tamarix  gallica 
    
   * Tamaris  
    
   * Tarfa -  Arich 
 
 
EUPHORBIACEES 
 
 
 - Euphorbia charasis  
 
   * Lebine 
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 - Ricinus  communis 
 
   *Ricin 
  
   *El Kharwa 
   
 - Euphorbia helioscopa 
 
   * Euphorbe 
 
   * Halib el deba 
 
 
MALVACEES 
 
   
 - Malva sylvestris  
   
   * Mauve 
    
   * Khobeiz - M’djir 
    
 
PINACEES 
                        
                         
 - Pinus halepensis 
 
   *Pin d’alep 
                      
   *Snawber - Ezzenine - Teida  
  
FAGACEES  
 
 
 - Quercus ilex     
 
                     *Chêne vert  
                      * Kerouch - Ballout   
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ROSACEES  
  
 - Crataegus  oxyacantha 
 
            * Aubepine 
 
                           * Baba adjina - Atalmane - Admane  
 
 - Prunus  cerasus  
 
   * Cerisier 
 
   * Hab el mlouk 
 
 - Prunus  domestica   
 
                                               
   * Prunier 
                                                  
   * Berkouk 
 
         - Amegdalus  communis 
 
                               *Amandier 
                                    
     *El louz 
 
 - Rubus ulmifolius  
 
   * Ronce  
 
   * El Allaigue 
 
URTICACEES 
 
 - Urtica  urens 
   
   * Ortie 
    
   * Horeig - Mouhriq 
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 -  Urtica  dioica 
 
   * Ortie dioique  
    
   * Horeig - Korras 
 
 - Parietaire  officinalis 
 
   * Parietaire  
    
   * Fetat  lehdjar 
 
 
APOCYNACEES 
 
   
  - Nerium  oleander 
  
   * Laurier rose 
    
   * Defla -ghar 
 
 
BORAGINACEES 
 
 
 - Borago officinalis 
   
   * Bourrache -langue de boeuf 
    
   * El harcha - lissan ethawr - bouchnaf - Makhzani 
 
 
TILIACEES 
 
 -  Tilia platyphyllos    
 
   * Tilleul à grande feuilles 
    
   *Ezaizafoun 
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 - Tilia cordata 
 
   * Tilleul sauvage 
 
JUGLANDACEES  
 
 
 - Juglans regia 
 
   * Noyer commun 
    
   * Eldjouz 
 
 
CRUCIFERES 
 
 
 - Capsela bursa -pastoris 
 
   * bourse à pasteur  
    
   * Keiss errai 
 
 
LILIACEES  
 
 
 - Asphodelus microcarpus 
 
   * Asphodele 
    
   * Berouag 
 
 - Ruscus aculeatus  
    
   * Petit houx 
    
   * Kaka fel ouarqua 
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 - Asparagus acutifoluis 
 
   * Asperges  
    
   * Sekoum 
 
 - Agava  americana 
 
   * agave  
    
   * Sebara 
 
 
GENTIANACEES 
 
 
 - Centaurium umbellatum 
 
   * Petite centaurée 
    
   * saknet lechhour - Mararet lehnech 
 
 
SOLANACEES 
 
 
 - Atropa mandragora 
 
   * Mandragore 
    
   *Beith el  ghoul 
 
LAUREACEES 
 
 
 - Laurus nobilis 
 
   * laurier 
    
   * Rand 
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HYPPOCASTANACEES 
 
 
 - Aesculus  hippocastanum 
 
   * Marronier d’Inde 
    
   * Kastal el mor  
 
 
PUNICACEES 
 
 
 - Punica granatum 
 
   * Grenadier 
    
   * Romane  
 
PALMEES 
 
 
 - Chamaerops humilis  
 
   * palmier -nain 
    
   * Doum 
 
 
MORACEES 
 
 
 - Morus nigra 
 
   * Murier noir 
    
   * Tout lekhal 
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 - Morus alba 
 
   * Murier blanc  
    
   * Tout labied 
 
 - Ficus carica 
 
   * Figuier 
    
   * Karmoss 
 
 
POLYPODIACEES  
 
 
 - Pteris aquilina  
 
   * Fougère 
    
   * Smissar 
 
 - Dryopteris  filix - mas 
 
   * Fougére   
 
   * Sarkhas 
 
 
CAPPARIDACEES  
 
 
 - Capparis spinosa 
 
   * Caprier 
    
   * kabbar 
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CARYOPHYLACEES 
 
 - Arenaria grandiflora 
 
 
CYNAREES 
 
 
 - Carduncellus pennatus 
 
   * Guern el djedy 
 
 
GERANIACEES 
 
 
 - Geranium molle  
 
   * Attercha 
 
 
THYMELEACEES 
 
 
 - Daphné gnidium 
    
   * Daphné 
    
   * Lezzaz 
 
 - Thymelea hirsuta 
 
   * Pasernie 
    
   * Metnène 
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RENONCULACEES 



 
 - Clematis vitalba 
 
   * Clematite 
 
ULMACEES 
 
 
 - Ulmus campestris  
 
   * ormeau 
    
   * Nechem 
 
SALICACEES 
 
 
 - Populus nigra 
 
   * Peuplier noir  
    
   * El hour 
 
 
ARALIACEES 
 
 - Hedera helix  
   
   * Lierre grimpant 
    
   * Lewaye 
 
VERBENACEES 
 
 - Lippia citriodora 
 
   * Verveine 
   * Louiza 
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  الجزء الثانـي



  دليل النبـاتات الطبيـة في الجزائر
  :خالصــة 

  
   النباتات المذآورة -1
   التعريف اإلسمي-2
   التعريف الوصفي-3
   المواطن-4
   األجزاء النافعة والمرآبات-5
   الخصائص والمنافع-6
   التحضير وطرق اإلستعمال-7
   المراجـع-8
  

   النبـاتات المذآـورة-1  
  

اتات الطبية في الجزائر ال يتعرض إلى آل النباتات الطبية و ال إلى آل األعشاب هذا الدليل للنب
المعروفة والمتداولة بين السكان أو المعروضة في األسواق المحلية ولكن فقط إلى البعض منها التي 

وتداوال ولقد إقتصرنـا فيه على النباتات المحلية األآثر شيوعا . تعرفنا عليها أثناء أعمالنا الميدانية
وقد . بين الناس في الطبابة الشعبيـة والنابتة في مناطق مختلفة من الجزائر خاصة منطقة السهوب

 عشبـة أغلبها تنبت في مناطق 400 عشبـة طبيـة من بين ما يقرب من 134أحصينا في هذا الدليل 
ي في فصل النجود ومعظمهـا من النباتات الحولية التي تظهر في فصل الربيع ومنها ما تختف

الصيف وربما ظهرت أليام معدودة فيها تكمل دورتها اإلنمـائية ويكثر تنوعها في السنوات 
  الممطرة، بل أن العامل المناخي قد يؤثر حتى على أحجامها وتكاثرها و أشكالها 

  
  

28--  
روعـة، آما أشرنا في هذا الدليل إاى التمييز بين النباتات البرية والنباتات البستانية أي المز  

  من هذه النباتات المذآورة في الدليل وتوجد في حاالتها برية أي تعد من 99 %وإن آان ما يقارب 
  .النباتـات التي تنبت تلقائيا ومرتبة طبيعيـا

  
   األجزاء النافعة ومرآباتها-5

  
ائها لهذا وقفنا على أجز. من المعروف أن ترآيز العناصر الفعالة للنبتة تختلف بإختالف أجزائها

الفاعلة، إذ قد تكون األوراق هي التي تترآز فيها هذه العناصر الفعالة وقد تكون البذور، أو 
آما حاولنا ذآر مرآباتها الكيمياوية من سكريات . الزهور، أو األطراف المزهرة أو األصول
إعتمادا على ما تحصلنا عليــه من مطالعتنـــا .... وقلويات وزيوت، وأعفاص وأحماض

راجعتنا لألعمــــال المخـــبرية لباحثــــين في هذا الميـــدان أمثـــال آتـــاب آيميــــاء ومــ
  النبــــاتات الطبيــــة    

 phytochimie des plantes medicinales  (Jean Bruneton ) )  وآتاب ) لجان بريتون
 وغيرها من  L’officine de Francois Dorvaut. لفرنسو دورفو) قرباجنة ( لوفيسين 

  .المراجع العديدة في هذا الميدان
  

   الخصائص والمنافع-6



  
إختالف النباتات في ترآيباتها الكيماوية وعناصرها الفّعالـة جعلها بالطبع تختلف في خصائصها 

فتعّرضنـا إلى ممّيزاتها من مسكنـة،أو منشطة، أو مهضمـة، أو مشهية، أو منبهـة، أو . العالجية 
و ماسكـة ، أو مدرة، أو منومة أو مقويـة، أو طاردة للدود، أو منضجة ، أو محللة ، أو ملينـة، أ
  .آما ذآرنا منافعها داخل البدن أو خارجة واألمراض الصالحة لها آليـة أو جزئيـة.... مضمدة
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   التحضير وطرق اإلستعمال-7
  

تعجين أو تسفيف أو تضميد أو تبخير أو معرفـة تحضير العشبـة من تنقيع أو تهضيم أو تجهير أو 
وطرق إستعماالتها والمقادير المأخوذة منها من األمور الضرورية معرفتها والوقوف .... تشييف 

بل أن سر النجاح في المعالجة باألعشاب الطبية يتوقف إلى حد . عليها للنجاح في معالجة األمراض
هذا إرتأينا من الضروري التعرض عند ذآر آل ل. بعيد على التحضير وطرق اإلستعمال والمقادير

نبتة إلى الكيفيات التي تحضر بها والمقادير التي يجب أن تؤخذ منها والتي يجب أن اليتجاوزها 
المتعاطى للعشبة خاصة إذا آانت من األعشاب السامة التي تنقلب منافعها إلى مضارها أو مما ال 

  .تخمد عقباه
  

   المراجــع-8
  

ألعشاب الطبية آثيرة ومتنوعة منها القديمة من مقاالت ورسائل وآتب التي ترجع المراجع في ا
وقد صنفناها . إلى ما قبل الميالد ومنها الحديثة ومنها المعاصرة، بلغات مختلفة باختالف الشعوب

حسب معيار الّلغة التي آتبت بها إلى عربية وغير عربية، وهو تصنيف بسيط للغاية، إذا أن هذه 
ع ال تختلف فقط من ناحية اللغة بل آذلك في التحليل والتدقيق، والتمحيص، والشمولية، المراج

فذآرنا ثمانية وعشرين مرجعا بالعربية وما يقارب ضعف هذا العدد باللغة غير ..... والتخصيص 
 ولقد إقتصرنا على المراجع التي وفانا الحظ على اإلطالع عليها سواء أآانت في حيازتنا. العربية 

أي ملكيتنا أو هي موجودة في مكتبات عامة وطنية أخرى، ومنها ما استعرناها من بعض األصدقاء 
  .جزاهم اللـه خيرا
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  التعريـف اإلسمي-2
 

معرفـة النبتـة إسميـا يعـّد أسـاسا للبحث العلمي خاصة وأن النباتات يزداد تشابههـا آلما إنحدرنا من 
لهذا في تعّرضنا لكل نبتة ذآرنا إسمها العلمي . لجنس ثم النوع ثم الضربالعائلة أو الفصيلـة إلى ا

الال تيني وإنتمائها في التصنيفات النباتية آما ورد في آتب البيولوجيين أمثال لينى ودى فوتين 



والمارك والذين قاموا بأبحاث وآتبوا مراجع عديدة عن النباتات في الجزائر أمثال باطندي، وترابو 
  ....آوزيل،و أوزنـداومير، و

آما ذآرنا أسماءها بالفرنسيـة واألنجليزية و العربية ثم بالّلغـة المحلية واألمازيغية ثم أوردنا ما 
  .....ذآر عنها في آتب العشابين القدماء أمثال إبن سـينا واألنطاآي وإبن البيطار والغيساني

  
   التعريف الوصفـي-3

  
ا وصفـا أدبيـا يساعد على تمييزها عن غيرها من األنواع، لقد حاولنا في ذآر لكل عشـبة وصفه

فتعّرضنا  إلى أطوالها، وأوصاف عروقها وسيقانها وأغصانها وأوراقها و أزهارها وثمارها 
وبذورها وطعومها وروائحها وروائحها إن آانت لها، ومظاهرها من حيث أنها معمرة أو حولية 

لحات العلمية المستعملة في ذلك وما يقابلها بالّلغة ولقد أو لردنا في آخر الدليل بعض المصط
آما إجتهدنا في نقلنا لكل نبتـة صورتها التي جمعناها من أدّلة عديدة بعد التمحيص . الفرنسية

والتدقيق وذلك زيارة في التحقيق وتسهيال للتعريف بها، عمال بالقول المشهور ليس من رأى آمن 
  .سمـع

  
   المواطن-4

  
ت المذآورة في هذا الدليل توجد أو هي نابتـة في اإلقليم الشمالي من الجزائر، ولقد معظم النباتا

وهذا ال يتنافـى مع وجودنا أو حضورها في أماآن أخرى . ذآرنا األماآن التي شاهدناها فيها نابتـة
ابها سواء آانت هذه األماآن داخل الجزائر أو خارجها، خاصة بلدان شمال إفريقية التي تتشابـه أعش

    .إلى حد بعيد في أنواع األعشاب الطبية، نتيجـة التشابه في الظروف الطبيعية الجغرافيـة
         31--  

  أقنــــــة رهلـيـــــة
F)(Acanthe 
L)(Acanthus mollis 
E)(Bear’s breech, 

Fa. Acanthacées. 
  
  

: وباألمـازيغيـة . ، الصبـانـة، الصليـخ ، الزرآـووتســمى عنـدنا ، البخبخ ، الصــابونية. هي المسمس ، شـوك اليهـود   
  .تــاسماس، مصمـص ، تــافريرة، تـــأفرفرة

   :وصــفهـــــا 
  

مسكنهــا الخراب واألمـاآن الصخريـة، تعلــــو ما بين نصف متــر . نبتـــة معــمرة بريــة وزراعيــة من فصيلــة األقنـاثيات  
أزهـارها خنثويـة تظهر على . أوراقهـا آبيرة، مفرضــة ،ملســاء ، طريـة، المعــة ، خضراء اللون.أسطوانيـة والمتــر ، ســاقهـا منتصبــة 

رأس الساق الذي يتوسط األوراق آأنـــها سنبلـة ، لونــــها يتراوح ما بـــين األبيــــض واألزرق،  إبطيـة، مصففـــة، آأسها رباعي 
ثمارها حقية .  فصوص ، ربــــاعية األسديات الملتحمة بالنورة3شفـة سفليـة عريضة مفصصة إلى الفصوص غير متساوية، ولنورتها 

  .عروقهـا قويـة، بيضــــاء. طعمها مر. سمراء، ملساء تحوي من بزرتين إلى أربعة بزور المعة، سمراء

  
  . األوراق الطريــــة، الزهـور، العروق:األجزاء المستــعملـة

  . أمالح معدنيـة ، لعاب، عفص، مادة مـرة، جليكوز:لــــــةالعنـاصر الفعــا

  :المنــــــــافـع 
  



من مميزات األقنثــــــة أنها ملــينة، ملـــحمــــةللجروح، مفتحـة، لهذا إستعملهـا القدماء في معالجـة الخناق أو الذبحـة اللوزية،   
. آما أن األقنثـة تنفـع من لسعات الحشرات السامـة.  ال وسوء الهضـم شربـاالحروق، الصدمات أو الرضات، القوبـاء ضمـادا ، واإلسهـ

آما أنها . أوراقـــــها هي األآثر إستعمـاال في الحقن والحمامات وتليين البطن، وبإمكانها أن تعوض الخبيز في التليين لما تحـويه من لعـاب 
       .رة خواصها الفعــالةتستعمـل في بعض المستحظرات الطبيـة والعقاقير نظرا لكث
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   آزبــــرة البئــــر

F) ( Capillaire 
 L) (Adiantum capillus- veneris 
E)( Maidenhair, venu’s hair  

Fa. Fougère  
  
  
  

وعند عامتنـا يسمـى الساق األآحل، الزياتة، عشــبة الماء ، . هي البرشاوشان ، شعر الغـول ، شعر األرض، رجل الوصيف  
شعر الجبار ، شعر الخنازير، السـاق األسود، : وعند إبن البيطار  البرشاوشان . وباألمازيغيـة قنجيت ، رجايفـة، رفـرف . ر الغولـة شعـ

  .سـاق الوصيف
  :وصفـــهـــــــــا 

  
وال تختص . يلـة للغاية تنبت باآلبـــار ومجاري المياه والمواقع الظل. عشـــــــــبة بـــريـة جذمـورية معمــرة من السرخسيات  

وليس لها ساق ولكن زنـاد أسـود اللون ثنــائي . طولهـا نحو الشبـر، وليس لها زهر وال ثمــارولكن بوغ مثل بقيـة السرخسيات. بزمـان 
ولها عـروق . طرافاإلنشعـاب، وآل شعبـة منه تحمــل أربعـة فروع ال قيـاسية الطول، مروحيـة الترتيب، آلويـة الوريقات المتمعجــة األ

جذموريـة قصيرة ضاربـة في األرضية الصلبـة مثل األنابيب ، سمراء اللون ، إثمارها عبـارة عن حقق بوغيــة ترتكـز على قمـم الوريقات 
  .رائحتها عطريـة ، طعمهـا لـــذيذ . التي تنعطف عليها 

  .  الـــــنبتـــــــة آلـــــهــا:األجزاء النافعـــــة 

  . سكــر، عفــص، زيت طيار ، صمــغ ، مخــاط:ناصــر الفعــالــة العـ
  :المنــــــافـــع 

  
قد جريت آزبرة البئـر للسعال وضيـق النفـس والربـو وأوجـاع الصـدر فأعطت نتائـج جيدة وتعالج هذه األمراض بشرابها الذي   

إنـاء مغلـق به ليترين من الماء المغلي ، ثم تعصر ليخلط جزء من هذا  ساعـة في 12 غ من آزبرة البئر تنقــع لمدة 40: يصنـع آاآلتي 
العصيـر ببيـاض البيض مع آيلوغرامين من السكر النقي ثم يصب هذا الخليط في بقيـة النقيع ويخلط الكل جيدا ثم يوضع على نار للغليان 

حينئـذ يصب وهو يغلى .  له تجاعيـد إذا ما نسفت على سطـح الملعقـةوإزالـة الرغـوة مرتين أو ثالثـة ، ويبقى يغلى إلى أن ينعقـد أي تصيـر
  . على آزبـرة البئر المقطعـة والموضوعـة في إنـاء ثم يغـلق عليه إلى أن يبـرد فيصفـى ويوضع في إنـاء ويغلق عليع إلى وقت الحاجة 

  
- 33 - 

وقيل أنه نافــع حتى للمجاري .  غ في اليوم 100لى  إ30والشــربة من هذا الشراب . وقد يضاف له ماء زهــر البرتقال  
وقيـــــــل أيضا أن رمــاد آزبــرة البئر يقــــــّوي الشعـر ويطولــه ، وإذا خلـط بدهـن اآلس أو دهن الســوسن والزوفـا  والشـراب . البوليـة 

  . به الشعر نفعــــــــهوطبيخــة إذا خلــط بالشراب ومـاء الرمـاد وغسل. امسك الشعــر المتسـاقط 
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  أدونيــس ربيعــي

  F)(Adonis 
Adonis Vernalis (L) 
False hellebore (E) 
Fa. Renonculacées. 

  
  

تينثـا : وباألمازيغية. و يسمـىعنـدنا بن نعمـان، عين الحجلـة، ناب الجمـل ، بوقرون، زغليل. هو عيـن الثور، عين البـز 
إذ في الطبـابة يفرقـون بين األدونيس . وهناك أنـواع من األدونيس يجب التمييز بينهمـا. لم يذآره إبن الببيطـر ، وال إبن سيــنـا. رت سكو

  .الربيعي المعـزز للقلب،المـدر للبول،  واألدونيس الجراسيلي وهو مقرح للغـاية

  :وصــفــــــــه 
  

ساقهـا أسطوانية ،فرعـاء، أوراقها متبادلـة، جالسـة أو معنقـة، .سم 20و 10و ما بين عشبــة معمــرة برية جذموريـة ، تعل  
أزهـارها تشبـه أزهار الشقـار، وهي فرديـة التجميع، طويلة الزنـاد، تظهـر عند نهـاية الساق، صفـراء . قصيرة، راحيـة، مفصصة بعمق

ثمارها مرطـاء ، خضراء اللون أو رمـادية بيضويـة الشكل . نــة، النصليةالشكلاللون، خماسيـة السبالت، عـديدة البتالت الصفرا ، المسن
آذلك . وهذه العـالمة، للتمييـز بين األدونيس الربيعي وبقيـة األدونيسات. وعلى سطح الثمرة الملسـاء نالحظ خطا بـارزا قليال. ذات منقـار

 زهره أحمـر، وآذلك الخريفـي A.aestivalsصيفـي يتميز األدونيس الربيعي بزهره األصفر بينما األدونيس ال

A.autumnals وهما أقل فّعـالية من األدونيس الربيعي وال يحالن محلــه رغم توفرهـما في الجزائر أآثر من األدونيس الربيعي 
  .النـادر الوجود، وال نجده إال في المناطق الجبليــة

  .ع في شهر مــايو  بعد سنتهـا الثالثة أو الزهـور فقط النبتــة آلهـا التي تجمـ:األجزاء المستعملـة

  .  أدونيديـن، سيمـارين، بـروتيين ، نشــا، أحمـاض، خميرة، آولين:العنــاصر الفعـالـــة 

  :المنـــافــــع 
  

ى القلب وتنظيـم األدونيـس الربيعي معـزز للقلب والشرايين ، مسكـن، مخــذر، يرفـع الضغط الدمـوي، مـدر للبول بتأثيره عل  
  غ من 2وطريقـة اإلستعمـال هي تنقيع . دقـاته،آمـا ينقـى البول من الكلورير؛ لهذا أعـده البعض من أجود األدويـة لضعـاف القلب والكال 

، خمس  قطـرة في مشروب 20: آذلك يؤخذ في شكل صبـاغة الزهـور . الزهور لكل ربع لتر من المـاء، والشربـة ثالث مرات في اليوم

  . غ في األخذة، ومن األفضل أن ال تعطي هذه العشبـة إال تحت مراقبـة الطبيب ألنها سـامة0,50أو في شكل مســحوق . مرات في اليوم 
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  شـنـتقـــــورة 
F)( Ivette, petit if 

Ajuga iva (L) 
herb ivy (E) 
Fa. Labiées. 



  
  
  
  

وقيل هي . وباألمـازيغية تـافتلبـة. مـة في الجزائر  و يسمونها أيضا مســك القبـورالشنقورة  إسم محلـي ، آما يطلق عليها العا  
وقد بحثنـا . العرصف الجعدي، والعرصف عند إبن العطار هو الكمافيطوس : بلوط األرض، وأطلق عليها أدوار غالب في موسوعتـه إسـم 

ذلك أن الجعـدة عند . ا ومن قال أنها العرصف الجعدي فقد أخطأ عن آلمـة شنتقـورة في آتب العشـابين القدمـاء فلم نعثـر عليه
 Ajuga الذي أطلق عليه البعض الخمافيطوس Teucrium polium.   ديسقوريدوس هو التيكريوم بوليوم 

chamaepitys وهذا يوافق تمـاما جاء عن األنطاآي الذي يذآر أن الجعدة باليونانيـة هي الفوليون  Poliumية   و بالبربر
أرطالس وهو نبت يفرش أوراقا خضرا سبطـه الوجه العالي ، مزغبه اآلخر ، يحيط بأطرافها شوك صغار ويرفع قضبـانا لها زهــر أبيض 

أجودهـا ) جـوان( إلى صفرة يخلف آرة محشوة بزرا آاألنيسون وعليها آالشعر األبيض عطرية لكن إلى ثقـل تدرك في أواخر حزيران 
أمـا إبن البيطـار فيصف الجعـدة على أنها ثمنـش صغير أبيض دقيق . ارة البالغة الحديثـة، وقوتها تسقط بعد ثمانيـة أشهــرالضاربـة إلى المر

طوله نحـو من شبر وهو مآلن  بــزر، وعلى طرفـه رأس صغيـر على اإلستدارة ما هو شبيــه بالشعرة البيضاء، وهو نبات ثقيـل الرائحة 
  .حة، ومنه صنف ثـان وهو أعظـم من هذا وأضعف رائحـة له مـرارةمع شيء من طيب الرائ

  
والجعدة عند إبن سيــنا هي نو ع من الشيح فيه حرارة وحـدة يسيرة ، والصغيرة أحد وأمر، لها قضبان وزهر زغبي أبيض أو   

واألعظم أضعف وهو مـر  أيضا وفيه حرافـة إلى الصفرة مملـوء بزرا، ورأسـه آالكرة فيه آالشعـر األبيض ثقيل الرائحة مع أدنى طيب ، 
  .والجبلى هو األصغـر. 

 Teucriumوالمراجع للجعدة لدى آل من األنطاآي وإبن البيطار وإبن سينا يجدهـا تنطبق على ما يعرف  بعشبـة التيكريوم بوليوم 
polium أمـا الشنتقـورة فهي صنف من األجوقا .  أي حشيشــة الريح أو مسك الجنAjuga  اذ منها االجوقا الزاحفـة والمزغبـة 

  0والمسكيـةوالكمافيتوس
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   :وصـف الشنتقـورة
  

 سم من عائلـة الشفويات ، تظهـر فارشـة على األرض ذات فروع عديدة خمليـة 20هي عشبـة بريـة مـرة معمـرة تعلو حتى   
متها أي قاعدتها لتكمل دورتهـا اإلنمائية في مدة قصيـرة من أواخر الفصل ترعاها األغنام إذا آانت طرية ثم تقـوم من أرو. قائمـة األطراف 

تقبـل التربة العميقـة غير الزراعية أي األراضي البور الحصوية الجافة في إقليم النجود والتل الجزائري ولعـل أهم ما تتميز  به هي . المطير
  .ارومتهـا القصيرة المغمورة في التربة 

  
  سم رباعيـة الزوايا تغطيها أوراق آثيرة ، غاطسـة في شعر غـزير أبيض طويل ومتشابك تحمل 20 و 3ين ساقهـا يتراوح ب  

 سم ، منعطفـة األطراف ، سهميـة، مزغبـة، تنتهي بسنتين في قمتها، متشابهـة  2أوراقها الطئـة، طولها حوالي .  أزهارا إبتداء من القاعـدة
 ، أزهارها مائلة إلى الصفرة ، مزغبـة الكم الجرسي الشكل الخماسي السنان ، تويجهـا طويل أنبوبي إزهرارها شبه دائري إبطـي.معرقـة 

بداخلها أربع أسديات . الشكل، مزود داخليـا بحلقـة من الشعر، مقسم إلى شفتين إحداهما آبيرة ذات فصوص ثالثـة والثانية غير مفصصـة 
بزورها  سمراء أو مائلـة إلى السواد في حجم الحبة السوداء ، سهلـة اإلنفصـال ، إذ تسـقط . متقاربة خارجـة من أربع آربالت سود مجعـدة

  .بمجـرد تحريكها إن آانت ناضجــة
  

  . النبتــة بأآملها ما عــدى عروقهــا:األجزاء المستعملــة 

  :العنــاصـر الفعــالـــة 
  

 وعنـاصر أخرى من أهمها  C6 H6 Oول أي حامض الكاربونيك عفص، اصبــاغ انتوسيانيك وفال فونيـك ، أحماض الفينـ  
  .األجوقاريـن

  :المنافـــــع 
  

والعامـة يستعملونهـا . بمــا أن الشـــنتقورة تحـوي آميــة آبيرة من العفـص فإنهـا مفيـدة إليقـاف اإلسهـال ، وتضميد الجـروح   
وقيل أنها تفتــح ســدد جميع األعضـاء .  لوحدهـا أو ملتوتـة أي مخلوطـة بالعسلآثيرا في معالجــة قرحـة المعـدة وذلك بأخذها مسحوقـة

  .الباطنيـة ما دامت طريـة وتحل الريـاح 
وقد تؤخـذ مسفوفـة أو ملتوتــة في .  غ تنقـع في ليتـر من المـاء ليشـرب منها طاسان أو ثالثـة في اليوم 30 إلى 20والشربــة منها من 
  .ا على الجروحالعسـل أو ذرور
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  خبيـــزة
Guimauve (F) 

Althoea officinalis (L) 
 E)(White mallow 

Malvacées (Fa) 
 
  
  

لمديـج، تيبسرينت، بنصر، : مجيـر، لمديـج، خبيزة، ورد الزوال، وباألمازيغية : ويسمـى عندنـا . هو الخبيزة المخزنية  
الخبـازى والبستانـي هو الملوخية : األنطاآي .  الملوخيـة، ومنه البري ومنه الكبير آالخطميبعض العلمـاء يسمون: إبن البيطـار. تيبنسـرت

التي تطول نحو ذراع ولها زهـر أصفـر يخلف غلفـا آالـدود إلى الخضرة محشوة بـزرا أسود شـديد المرارة، والخبـازى البري، مستديـر 
  Hibiscus africanus( ـر مستدير ومنتفـخ آالـورد يسمـى الخطمى الورق، مجوف الوسط، وهناك نوع شبيـه بالقصب له زه

الخبـازى نـوع من الملوخيـة، وقيل الخبازى هو البري، والملوخية هو البستاني، ومن الملوخية نوع يقال له ملوخيـة السحرة : إبن سيــنا ). 
  .وهو الخطمي

   :وصفهــــــــا 
  

منابتها المروج واألراضي الرطبـة على جوانب األنهار . يـة من فصيلـة الخبازيـات الخبيزة المخزنيـة عشـبة معــمرة بر  
عروقها وتديـة، طويلـة، لحميـة، . وقد رأيناهـا على سواحل جبال شنوة . وسواقي الماء والسواحل المجاورة للسهل المتيجي وبالد القبائل

طواني الشكل، المنتصب، المزغب، يعلـو أآثر من متر، قليل الفروع، أوراقهـا رائحتهـا سامجـة، طعمهـا لعابـي، وهي طويلـة الساق األس
. مزغبـة قليال، خضراء الّلون أو مائلـة إلى البياض، أذينيـة ، معنقـة، متعاقبـة، عريضـة، سميكـة، رمحيـة النصل المسنن المذبب الزام

ّلون، مـائلة إلى البياض، خارجـة من أباطىء األوراق العليا، خماسية السبالت أزهارها طيبـة الرائحة ، راآبــة على أزناد قصيرة، ورديـة ال
  .والبتالت، عديـدة األسديات، تخلف ثمارا مستديرة في شكل هالة من البزور

   

  .   العروق التي تجمع في فصل الخريف، األوراق الرطبة أو المجففـةفي الظل، الزهور:األجزاء المستعملـة 

  .، جلوسيـدC    أمالح معدنيـة، لعـاب، فينـامين:ــالـة العناصر الفعــ
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  :المنافــــــع 
  

وقيل أن النبتـة آلها محللـة ، مضادة لإللتهابات، منضجـة ، . األوراق ملينـة للبطـن، والزهـور مسكنـة للسعال، محدرة للرطوبـة  
 نيئـا وتضمـد به مع قليل من الملح نفـع من نواصير العين، وبال ملح أنضج وإذا مضغ ورقهـا. نافعـة إلزالـة إمساك البطـن و أدرار البول

وقد . الدماميل وأزال أوجاع لسـع الزنابير والنحل، وإذا تمسـح به حفظ من لسعهـا وإذا طبـخ وأخلط بالزيت نفـع من حرق النار ضمادة
 .    فرزجـةتصنـع من هذه األوراق فتائل موافقـة للذع األمعاء والمقعدة والرحم
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          آـــــــــــراث
F)(Poireau sauvage 

Allium ampeloprasum(L) 

Bleu- leek.Vine-leek(E) 

Fa. Liliacées. 
  
  
 

. نبطـيالبراصـة، الفيراس، المعـاثر، ال: ويسمـى عندنـا . هو الكـراث البري، الكـراث النبطـي، بصـل العفـريت، ثـوم الشرق  
وقال إبن سيـنا . ولم يترض له أبو القاسـم الغسانـي وال إبن البيطـار. تازليمت نواشن، بسـن بوشن. تـافراست، بصـل بوشن: وباألمازيغيـة

شامـي وهو مثل البصل في جذموره، رديء جدا، والثانـي النبطي وهو أشد حرافـة من : عن ديسقـوريدوس أن الكراث ثالث أصنـاف 
وقال . والكل يدخل في المعالجات . وفيه شيء من قبض، والثالث بري وهو المعروف بالقرط وهو أردء من األول أي من الشاميالشامي 

الكراث الكبار  الشبيـه بالبصل هو الشامي والرقيق الورق الشبيـه بالثوم هو النبطي والذي ال رؤوس له أي ال بصلـة له هو : األنطاآي 
  .سكان الراء المهملـةالقرط بكسر القـاف وإ

  :وصـــفـــــــه 
  

أوراقها مستطيلـة ، . بصلتها تحوي فصوصا صغيرة. تكثر في مزارع  الكروم. بقلـة بريـة ، معمرة من فصيلـة البصليات  

لف بزورا أزهارها إلى البياض األغبر، تخ.  سم وينتهي بنورة صيوانية  الشكل60 إلى 30شديـدة الخضار ، تكتنف شمراخـا يعلو من 
  .سوداء آبزور البصل 

  

   البصلــة، البــزور: األجزاء المستعملة

  ... ميثيـل، سيكلوالين:العنــاصر الفعــالـة 

  :المنــــافـع 
  

. قال إبن سيــنا أن الكراث الشامي نـافع للقروح الخبيثـة، والبري منه لقروح الثدي، وإذا تضمد بالنبطي مع الخل فجر األورام  
وأآل الكراث آثيرا يحدث أحالما رديئـة، وهو . و إذا بخر ببزره والقطران والشــمع للسـن التي فيها دود قتلـه وأسقطـه. لرعـافويقطـع ا



والبري رديء . وإذا أآل نيئـا نفـع قصبــة الرئـة. وإذا طبخ بماء الشعير نفـع من الربـو. مما يفسـد اللثـة واألسنـان ويحدث ظلمـة العين
  . ألنه أمر  و أحد وألذعللمعدة 
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والنبطي والبري يضر ان المثانـة و الكليـة . والكراث آله نفـاخ لذا يسلـق بمائين أي مرتين ليخفف نفخـه، وهو بطيء الهضم  
. دم المقعـدةوبزره يقلـى مع حب اآلس للزحير،و. المتقرحتين وينفـع البواسير مسلوقـه مأآوال وضمادا، ويحرك الباه وآذلك بزره مقلوا

وقال األنطاآي أن الكراث يزيل البواسيـر ضمـادة مع الصبر حتى أن . والجلوس في طبيخ ورقـه بماء نـافع من إنضمام الرحم والصالبـة
لشربـة وا. وهو يثقــل الدمـاغ ويحرق الدم وتصلحـه الكسبرة. بزره يقطعهـا إذا لـوزم، ويجلو الكلف والنمش والثآليل والبرص طالء بالعسل

  . غرامات5من بزره 
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  خلـــــــــة،

Khella, (F) 
Ammi visnaga (L) 

Picktooth, Toothpick.(E) 
Fa. Ombelifféres 

 
  
 
  

وباألمازيغيـة . وتسمـى عندنـا المتـاينة ، السنـايرية، سـواك النبـي، خبـز الفراعنـة، التمـك. هي الصقليـن ، الخشيزك، النــانوخة  
وحسب إبن البيطـار فإن النـانخواه . وأنفـع ما فيها بزرها. ويقـول إبن سيــنا أن النـانخواة معروفة فيها مرارة يسيـرة وحرافـة. تـابال وة : 

ا األنطـاآي فيميـز بين النـانخوة أمـ. وأطلق عليها أبو القـاسم الغسـاني إسـم النـانخة . هي النـانخة بلغـــة أهل األندلــس ونـانوخية ونـانخاة 
والخالل أي الخلـة حيث يقول أن النانخوة هي النخوة الهنديـة، وهي حب في حجم الخردل قوي الرائحـة والحدة والحرافـة، يجلب من الهند 

بينهما عدم المرارة وجبال فـارس، ويسمـى الكمون الملوآي، قيل هو حب الصعتر وقيل االنجدان ويغش في مصر ببزر الخالل والفرق 
أما الخالل فهو السـذاب ويسمـى الصقلين وهو نبـات يكون قريب من الميـاه في األراضي اللينة، مربـع السـاق خشـن الورق مرتفـع . هنـا

ف حاد إلى له رؤوس  ملززة ، منضدة طبقـات في فلكـة صغيـرة وفي تلك العيـدان زهر ينشـأ فيه بـزر آالنانخـوة ، حري. نحو الذراعين
والو خشيـزك آلمـة فارسيـة معنـاها قـاتل ). الذي لم يتعرض له إبن سيــنا وال إبن البيطار وال الغسـاني( المرارة ، يسمـى الوخشيــــزك 

رة بمصـر وأطراف والخلـة آثي. الدود وهو بز الخلـة المعروفـة بالصقليـن وليس الشيح وال األفسنتين وال العبيثـــران آما ذهب إليه الغافقـي
  .الشـام تشبـه رجل الغراب إّال أن لها جمـة ذات أعواد تنكـش بها األسنـان 

  :وصفهــــــــــا 



  
أوراقهـا . عشـــــــــبة بريــة حوليـة من األمينيـات وفصيلـة الخيميات تكثر في األراضي البور والمروج بالتـل الجزائري   

أزهـارها معنقــة صيوانيـة التجميع جامدة المعالق بيضـاء اللون، عطريـة العرف حامـزة . عاقبــة مرآبـة ، مشرمـة في شكل خيـوط، مت
 و 2أقطـارها تتراوح بين . تخلـف بزورا آثيـرة . آانوا وال يزالـون ينكشون بمعالقهـا األسنـان في الجزائــر . يجرسهـا النحل. الطعـم

  .ة ، شديدة الحراقــة مم، مخططـة لونهـا مائل إلى الصفـر2,5

   البـــــــــــــزور:األجزاء المسـتعملـة 

  ... الخليــن، الفيسنـــــاجين:العنــــاصر الفعـــــالة 
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  :المنـــافــع 
  

كـال، منظمـــــة للجهـاز العصبــي المرآزي، مضادة لتشنــج األليـاف الملسـاء ، والشراييـن واألوردة، نافعـة ألوجـاع ومغص ال  
والمعروف عن بزور الخلـة أن نقيعهـا .  غرامات في اليوم3وتصلب عضالت القلب، والربـو والسعـال الديكـي، واآلخذة من صباغتهـا 

  .أما خالصتهـا فتزيـل الذبحـة القلبيـة. ويـدر البول ويحذيب الحصى. على البـارد يحلل المغـص والغازات
  

 بالخلين تصنـع أدويـة معروفـة بإسم لينامين و اميكارديـن وغلوآـي لينامين، و اآلخذة منه  ومن عنصرهـا الفعـال الذي يدعـى  
وحسب . ملليغرام في اليوم100  و 50 ملليغرام في اليوم في شكل براشيـم، أو حقن عبر العضل لما بين 200 إلى 100ما بين 

ما ئها يقتـل الـدود مجرب ، ويمنـع تولـده وإذا جلست فيه المرأة أصلح األنطاآـي فإن أوراق الخلـة تشـد األسنـان وتطيب الفـم وشـرب 
وبـزر ها  المعروف بالوخشيزك ينفـع من السعال والفـواق والرياح . الرحـم و الخلة يحلل األورام طالء، ويشـد اللثـة وتحبـس العـرق

 دق وطبـخ بالزيت نفـع من الفـالج والبرد والخدر والمغص وانسداد الكبـد والحصى وعسر البول  ويسقـط الديـدان مجرب، وإن
 ).غ 10حوالي ( واإلسترخـاء وأوجـاع المفـاصل طـالء، وهو يضـر الرئـة، وتصلحـه الكثيراء وشربتـه مثقـالن 
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  حشيشـــــة العــلـــق

F)(Mouron 
L)(Anagalis arvensis 
E)(Red pimpernel. 

Fa. Primulacées. 
  
 

وعند . أالنـاغاليس األزرق ، مصران الجـاج، مغليس، منينــة ، لبيــن المروج، زغليلــة ، عشبــة العلـق، حشيشـة الحلمة: هي   
األزوردي الزهـر ويسمـى باللطينية القرذنــاّلـه وهي حشيشـة العلق ومنه أحمـر الزهـر ، ويسمـى : أنـاغاليس نوعان : ديوسقوريدوس 
أحمـر الزهر وهو الذآـر وأزوردي الزهـر وهو األنثى وهو :أناغـالس على صنفيـن: وعنـد إبن البيطـار . الة أي الشرارةباللطينيـة شنتـ

والغســاني سمـي األناغـاليس األزوردي الزهـر بحشيشــة العلـق في المغرب ألن عصارتهـا تقتل العلـق . نفس التعريف عند إبن سيـــــــنــا
  .عليها أو تغرغـر بها مع الخلسريعـا متى قطرت 



  :وصـفـهـــــــــا 
  

األناغاليس عشبــة من نـوع اللبين الحولـي البري ومن فصيلـة الربيعيـات، ساقهـا مستلقيـة ،مربعـة تنبت في األراضي البور   
هارهـا فرديـة ترآـب نهاية زنـاد قـائم أو عروقهـا ملتوية ،أوراقهـا جالسـة متقابلـة، بيضويـة أو نصليـة، آـاملة ، أز. خاصـة الرمليــة 

  مقـاطع، نـورتها صغيـرة حمراء اللون أو شـديدة الزرقـة خماسية البتالت ، خمـاسية األسديـات الخارجـة من 5آأسهـا مقسـم إلى . مـائل
 وتحوي بزورا آثيرة شـديدة الحـدة ثمارها تتكون على آأس في شكل دائري. قـاعدة األنبـوب، بويضهـا وحيـد الحجـرة والقلم البسيـط

  . والمرارة

  .   النبتــة آــلهــا:األجزاء النــافعـــة 

  . سيكــالمين، بريميالجنيـن، عفــص، صابـونين:العنــاصر الفعـالـــة 
  :المنـــافـع 

  
ن الحلق، جاذب للسـال، األنــاغاليس جـالء، مدمــل للجراحـات، ذاهب للحمـرة، مسكـن لوجـع الضرس، مسقـط للعلـق م  

وقـال عن إبن سيــنــا أنه . واإلآثـار في أخـذه يـورث اإلرتعـاش  وآثرة البول، وإذا أآلتـه الدجـاج نشطهـا وزاد من فرحهـا حتى تصيـح
ـر بمـائه نقـى الرأس يصلـح للجراحات ويمنع تورمهـا ويجـذب السلـى، ويمنـع إنتشـار القروح الخبيثــة في البـدن، وإذا دق وعصـر وتغرغ

  .من البلغـم، وقد يسعـط به لذلك، ويسكـن وجع السـن إذا سعـط به في المنخـر المخالـف للسـن
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 غ إلى 0,5واألخـذة من خالصتــه السائــلــــة .وقيــل إن األناغاليس منـق للصدر ،مسكن لإلضطرابات العصبيـة ومنبــه   

 مرات 3 قطرة في نصف آأس من المـاء 15 إلى 10ات الثالثـة ، أما أخذه في شكـل صباغـة فيكون من واحد غرام في اليوم قبل الوجب

  غ 3 غ في ليتـر من الخل ليغســـل بها الجرح ثم يضـمد بضمـادة من خالصـة األنـاغاليس 150في اليوم ، ولغسل الجروح يخمـر 

أنه يسكن المغص ، وينقي الرحم ويجلـو اآلثـار  طالء ، ويضـر السحج، ويصلحـه وقـال عنه األنطاآـي . غ 5  غ والنولين 52والفازلين 

  . غرامات5الصمغ ويكسـر حدتـه لإلآتحـال به في الجرب والكتمـة والسبـل والعشـا ، والشـربة منه 
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  أنشــــوزة مخزنيــة،
F)(Buglose 
L)(Anchusa officinalis 

Bugloss,common alkanet (E) 
Fa. Borraginacées. 

  
  

وتسمـى عندنـا، د بــونة ، شيخ البقـول، اللمـة، حمريشة، نوار . هي الشنجـار بوغولصـن، دّبـــــون،األنشـوزة المخزنيـة  
ش وقد أخلـط  بينهمـا بوغلص هو لسـان الثور أي البيقلـوز هو البورا: وعند إبن البيطـار. تـاحراشت، تيرحونام: وباألمـازيغية. الغزال

األنخسا هو خس الحمـار وهو الشنجـار والشنكـاز والشنقـار : لشـدة تشابهــهمـا ثم ذآـر أن األنشـوزة هي الشنجـار، وعند ديوقوريدوس 
  .حنــاء الغــولة: والشنقـال، ومعروف عند عـامة أهل األندلس بالحميراء، وفي مصر 

  :وصفــــــــــه 
  

.  معمــرة تشبــه إلى حـد آبيـر حشيشــة الحيـة، وعشبــة لســان الثـور لذا سمـاها البعض بلســـــــان الثورعشــبة بريــة  
توجـد في معظـم المناطق الشماليـة من الجزائر ، بل في معظـم مناطق . والعشبتــان من عائلــة واحـدة يختلفـان في الزهور واألوراق

. ساقهـا قائمـة مكسوة بأشواك آثيفـة حـادة، أسطوانيـة ،فرعــاء، في جزئها العلـوي.  سم40 عها نحـو حـوض البحر المتوسـط ، إرتفـا
مكسـوة . أوراقهـا طويلة أآثـر من أوراق لسـان الثور األآثـر إستـدارة، جالسـة سـواء منها العلويـة أو السفليــة على خالف لسـان الثـور

  .، أو بنفسجية آمهـا ثــابتة ، نـورتها أنبوبية في طول الكم، زبـاء مفصصة ، آربلتها سوداء ، جـامدةأزهـارها زرقـاء.بأشواك بيضـاء 
  

  . األوراق، الزهـور تجفف بعنـاية :األجزاء النــافعــة

  . لعـاب، آـولين، نيترات البوتـاسيوم، السينـوجلوزين :العنـاصر الفعـالـــة
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  :المنـــافـع 

  
آمـا تستعمــل . زة مــدرة، ملينــة ، منقيـة ، طالقــة ، معــرقـة ، لهذا يعـالج بها السعـال والزآـام ، وأمراض الكـالاألنشــو  

  . وقـد آانت النساء قديمـا تعصـر عروقهـا إلستخراج صبـاغة حمـراء للتزيين. ضمـادة ضد اإللتهـاب وذلك بعـد سحقهـا
  

. وينبغـي أن ال يكثـر من أآلهــا ألنهـا تحوي مادة السينـوجلوزين المسبب للشلل. تات أخرىتؤآـل أوراقهـا مطبوخـة مع نبـا  
والمـالحظ أن عشــبة لسـان الثور قد تحل محـل األنشوزة المخزنيـة إلحتوائهما على نفس العنـاصر تقريبـا، وآذلك عشـبة حشيــشـــة 

  .األفعـى، واألعشـاب الثالثـة متشابهـة
  

بعضهـم أن منـافعها عـديدة حيث تقـوي جميع الحواس وتنفـع من البرسـام والمـاليخوليـا وأوجـاع الحلق والصدر والرئـة  وذآـر   
وحسب آتـاب جمع المفرات إلبن . والسعـال ورمـادها ينفــع من القـالع وأمراض اللثـة، وعصيـرها مع عصيـر التفـاح منعش ومفـرح

  .ر الذي هو األنشـوزة منـــــافع آثيــرةالبيطـار فإن منـافع الشنجـا
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  آف مريــم

Jérose = Rose de Jericho (F) 
Anastatica hierochuntica ( L) 

St. Mary’s flowwer (E) 
Crutacées (Fa) 

 
  

ـة النبي، شجرة الطلـق، آـف مريـم، آـف اللـة فاطمـة بنت النبي، آمش: وتسـمى عندنـا . هي آـف العذراء، وردة أريحـا 
  .العقربــة: وباألمازيغيـة . الكمشـة

عشـبة آـف مريـم تسمى أيضـا بالرآفـة، و الغيطافلون، وشجرة الطلق، : األنطاآـي . آف مريـم بلغـة أهـل الحجـاز ومصر: إبن البيطـار 
: أبو القاسـم الغساني . وم عنه فـروع مشبكـة في بعضها واألصابيع الصفـر ، وشجرة مريـم، أصلهـا آالّلفت، مسـتدير إلى الغبرة ، تقـ

  .شجرة الطلق دويحـة صغيرة متشنجـة، إذا ألقيت في الماء النت، وإذا جفت تشنجت وعادت إلى ما آانت عليه أوال 

  :وصفــــهـا 
  

أهم . ها في إقليم الحضنـة بالجزائرمنابتهـا السفـوح الصخريـة الصحراوية آما نجد. عشـبة بريـة حوليـة من فصيلـة الصليبيـات   
أوراقها صغيرة بيضويـة الشكل مسننـة األطراف ، نصلهـا أز غب .   سم 20صفاتهـا أنها منكمشـة عند النضج، ساقهـا فرعـاء تعلـو حتى 

قمـة، ذات مصارع منتهيـة بزائدة ثمارها بيضوية الشكل مزغبـة، منقـارية ال. أزهارها إبطيـة ، عنقوديـة التجميع ، بيضاء الّلون. الصفحـة 
  .وهي من النباتات المنطلقـة إذا وضعت في الماء، و منكمشـة إذا آانت جافـة. عرضيـة تحوي بزورا قليلـة ، منضغطـة 

  

  . النبتـة آلها خاصة األوراق والثمار:األجزاء المستعملــة 

  . فال فونيد ، جلوآوزينوالت:العناصـر الفعالــــة 

  :افــع المنــــــ
  

قيل أن من خواص هذه العشبـــة أنها إذا نفعت في الماء ثم شربت من هذا الماء المرأة التي هي في حالة الطلق وضعت وأطلقت   
وأنها إذا طليت بماء لسـان الحمل جست . سريعا لذا سميت بعشبــة الطلق وإذا سحقت ثم ذرت على الّلحم الزائد أزالته وعلى القروح أدملتها

  .وقيل أيضـا أنها تزيـل البواسير والبرص والبهق طالء. يف النز
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  شـــــــبث
Aneth odorant ( F) 

Anethum graveolens ( L) 
Anet (E) 

Fa. Ombellifères  

  
  

 وحسب الموسوعــــة في. هو الشـبث ، الرازيـانج البري، ويسمـى عندنـا البسبـاس الحرطـانى للتمييـز بينـه وبين الشمـر  
 و  Foeniculum Officinaleالشـــمـار وهو الرازيــــــانج . علـــــوم الطبيـــــعـة فهــــناك ثــــالث أنــــواع مـن الشــــبث

. Meum athamanticum والشبث البري أو المـوم و      Anethum graveolensالشبـت أو الشبث وهو 
  .وأهم ما يسهل تمييزها هي البزور والنورة.  آثيـرا ما وقـع الخلط بينهـا واألنواع الثالثـة متشابهـة إلى حـد بعيد لذا



  :وصـــفـــــه 
  

عشــــــبة حوليـة، بريـة من فصيلـة الخيميـات ، أصلهــا آسيـا الصغرى ومعروفـة منذ القـديم، منابتهـا جوانب الطرق   
أوراقهـا غمـدية، معنقـة للساق، . خططـة، مجوفـة، يبلـغ طولهـا نحو المتـرسـاقهـا شـديدة الخضرة، ملسـاء، م. واألراضي البور المشمسـة

نورتهـا . السفليــة منها غمدهـا أآبر من العلويـة، متعاقبـة اإلنتشـاب، مرآبـة، والجزء العلـوي من الورقـة مفصص إلى خيوط آأنها أهداب 
تساويـة الطول، يحمـل آل عود أزهـارا  صفـراء اللون، خماسيـة عـود غير م20 الخيميـة تكون في فصل الصيف تتشكل من حوالي 

 خطوط ، منها 5و في جهـة من البزرة  تظهـر بها . البتالت الكاملة المنعطفـة نحو الداخل، تخلف بزورا متالحمـة مثنى مثنـى، مخططـة
  .يـةرائحتها عطريـة للغا. عروق الشبث ملساء، وتديـة ، بيضاء اللون. ثالثـة بـارزة

  .البزور المجففـة في الظل، األوراق، الجذور : األجزاء المستعمـلة

  ...زيت عطـري، مـواد أزوتيـة، صمـغ، دبـاغـة : العنــاصر الفعالـــــة

  :المـنـافــــــع 
  

 ، محبـس للقـيء، فهو مـدر للحلـيب ، مضـاد للتشنـج. منافــعه شبيهـة بمنـافع الشمر و األنيسيون لذلك يمكن إستبدالهمـا به  
والشربـة من نقيـع بـزره ملعقتـان قهـوة . مهــضم، فنقيــع أوراقــه وجــذوره يفيـد المعـدة واألمعـاء، ويصرف الغـازات، ويسكـن األعصاب

  . في لتـر من المـاء المغلـي
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أن الشــبه منضــج لألورام ، رمـاده : نـا وقـال إبن سيــــــ. وقد يستعمـل الشـبث في المخلالت وبعض المشروبات المهضمـة  
ودهنـه ينفـع من أوجـاع األعصـاب وما يشبههـا ، منـوم، وخصوصـا دهنـه، وبـزره يـدر اللبـن، ينفــع من . ينفـع من القـروح الرهلـة

آالبواسير وقـروح الذآر شـربا وطـالء، أن الشـبث بالعسـل نـافع ألمراض المقعـدة : وقـال األنطـاآي . الفـواق الكـائن من طفـو الطعـام
وأنه من المخصوصين بدواء أعضـاء التناسـل، حتى أن الجلوس في طبيخـه ينقـي األرحـام من آل مرض وعصارتـه تحل أمراض األذن 

  . غ15والشربـة من بـزره . قطورا، وزيتـه المطبـوخ فيه يحل األعيـاء وآل وجـع بـارد آالخدر والفالج 
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 عاقــرقرحـا



F)(Pyréthre 
L)(Anthemis pyrethrum 
E)(F. Pillitory of Spain  

Fa. Composées. 
  
  

: إبن البيطار. تيقنطيست، تاقندست، قنطوس: وباألمـازيغية . ويسمـ عندنا القنطيس، عـود العطس. هو تاغندست، عود القرح 
بالد المغرب، وقفت عليه بظاهر مدينة قسنطينة بموضع يعرف بضيعـة لواتـة، يشبـه البابولج العاقر قرحا هي تاغندست وال تعرف إّال ب

األبيض الزهر المعروف بمصر بالكرآاش، إّال أن العاقر قرحا عليها زغب أبيض وهي ممتـدة على وجه األرض تخرج من أصلها الواحد 
باطنها مما يلي األرض . ج الصغير، في أطرافهـا أسنـان دائرة باألصفـرقضبـان آثيرة وعلى آل قضيب زهرة مدورة في شكل رأس البابول

عاقرقرحا معرب وهو مغربي يشبـه البابونج : األنطاآـي. أحمر وظاهرها أبيض ، عروقها في طول وغلـظ األصبـع حارة حريقة محرقـة
ينـا فيما نقلـه عن ديسقوريدوس آما أخلط في وقد خلط في وصفـه إبن س. منه شامي يسمـى عود القرح  و هو أصل الطرخون الجبلي

بقـاف فوقه ثالث ( وصفـه أبو القاسـم الغسـاني في قولـه أن للعاقرقرحـا إآليل آإآليل الشبث وأصاب في تسميته عند العامـة بتقنطست 
  .وبالبربرية تـاعندست) نقـط

  :وصـفـــــــه 
  

 بري حولي من فصيلـة المرآبات، ينبت بإقليم النجود في الجزائر، خاصة لقـد أحسن إبن البيطـار في وصفـه فهو نبـات عشبي  
. في عين معبـد بالقرب من مدينـة الجلفـة وقسنطينـة وبسكـرة، آما قد يوجد في بلدان أخرى من بلدان البحـر المتوسط مثل إيطاليا وإسبـانيا 

بع ، صلبـة، سمراء بالخارج، بيضـاء بالداخل، مرصعـة بخيوط، عند عروقـه طويلـة ،  سميكـة، مغزليـة ، ملحمـة، في حجم وشكل األص
فرآهـا وهي طرية يحس ببرودة في األول ثم بالحرارة، تخرج من عرقها الواحد أغصان عديدة مفّرعـة، زاحفـة في األول ثم قائمـة ، 

نصلهـا خملي البشرة، أخضر اللون، . يص و التشريمأوراقه آبيـرة ، آثيـرة التفر.  سم تنتهي بزهرة أو زهرتين 40 و 20طولها ما بين 
أزهـاره تشبـه أزهـار البابونج، فرديـة، جميلـة المنظر، لسينيـة األطراف البيضاء، صفـراء . واألوراق السفليـة حلقيـة اإلنتشاب. ملحم
ر تا غندست فواحـة العرف تهيـج العطاس، وآل من جذور وأوراق وزهو. ثمـاره بزور مجنحـة الغالف، دهنيـة المادة، منضغطـة . المرآز

  .حريفـة الطعـم
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  . سـم10 و 8 الجـذور التي يتراوح طولهـا بين :األجزاء المستعملـة 

   ، عفص، أمـالح ، صمغInuline صمغ، زيت اإلينولين :العنـاصـر الفعــــالة 

  :المنــــافــع 
  

ألسنـان ولهذا صار يستعمـل لتسكين وجع األسنـان مضمضة و ذلك بعد طبخـه محمـر، منبــه ، ملعب، معرق، مضـاد لوجـع ا  
وإذا مضــغ جلب اللعاب و شـد األسنـان؛ وإذا سحق وخلـط بزيت وتمسح به أدر العرق ونفـع من وجـع الكزاز، وأعـاد  اإلحساس . بالخل

وإذا أخذ منه مسحوقـا بالعسل . وينفـع المفلوجين والمصروعين. توإذا دق وذر على مقدمـة الدماغ سخنـه وأزال عنه النزال. إلى األعضـاء
ويصنع . وإذا خلط دقيـقــه بدقيق الفول وضمـد به الذآر مع البيضتين ليوم آامـل أعانـه على الجمـاع . ذوب بلغـم المعـدة ويزيد في الجماع

ويطبخ في )  غ  25( يـدق من جذره قـدر أوقية : ـة هذا الدهـن وصف. منه دهـن يدهن به القضيب قبل الجماع لإلعـانة على إسراع اإلنزال
وإذا .  غ ويلقـى عليه مثلها زيتـا ويطبـخ الجميع حتى ينضب الماء ثم يصفى ويحتفظ بالدهـن لوقت الحاجـة50رطل ماء حتى يصير إلى 

واآلخذة من . هنـه العمـود الفقـري أزال الحمى والشللوإذا دهـن بد. وقيل تنفـع من شلل اللسان. سحـق وأدخل الخياشيـم عطس عطسـا شديدا
وقال .  غرامات وبعض الصيادلـة يحضرونـه بالسكر لمعالجـة األسنان5أما طبيخـا .  سنتيغرام إلى ربـــــع غرام5مسحوق تاغندست من 

 الرأس ويزيل وجـع األسنـان والسعال وأوجاع أن هذا النبات آثيـر النفـع مطلـوب تدوم قوتـه سبـع سنوات، ينقـي البلغـم من: األنطاآي 
الصدر وبرد المعـدة والكبـد ويطلق اللسـان ويزيـل الخنـاق غرغـرة واللقـوة والفـالج والرعشـة والنسـا و داء المفاصل والنقرس و أوجـاع 

لزيت حتى يذهب الماء فإنه غاية في آل وجع الظهـر شربـــا وطالء خصوصـا إذا طبـخ بعشـرة أمثـاله مـاء حتى يبقـى مثل واحد، فيطبخ با
ومن خواصـه أنه إذا طبخ بالخل حتى يصيـر آالعجين فتت األسنـان المتآآلـة أو في الزيت آذلك أعـاد حـس . دهنـا ويحرك  الباه ولو طالء

  .  غ4,5وشربـتة . اللسـان إن لحستالعضـــــو وإن ذهب، وانه إذا مـزج بالنوشـادر ووضع في الفــــم منــــع النــــــار أن تحرق 
  

آما يستــعمل في . وقد  يستخـرج من العا قرقرحا مسحوق نـاعم مـادته الفعـالة الغـردين، يستعــمل في القضـاء على الحشرات  
  .عـدة تراآيـب طبيـة أخصهـا معاجيـن األسنـــان
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  أنـف العجــل 

F)(    Muflier, 
Antirrhinum majus (L) 

Dog’s mouth ( E) 
Fa. Scro fulariacées.   

 
   
  

ويسمــى عندنا فـم الذئب ، عين البقــرة، ومن الناس من يسميــه . هو سيســم الماجـوس ، فـم السمكــة ، أنف الثــور أنطـرينن  
  .أنف العجـل وآذلك أطلق عليه إبن البيطـار : وعند األنطاآي . األنطرس أو أبـاريس

  :ـــــه وصـفــــ
  

 سـم خشبيــة في األسفـل ، 80 إلى 15عشبــة معمــرة بريـة وتزينيــة ذات عــروق سطحيـة، سـوقها فرعــاء تعلـو من   
أزهارهـا . ملســاء أوراقهـا لسنــة، معنقــة، متقـتابلة في الزام األول من السـاق ثم تتعاقب ، إبطيـة ، نصلهـا سهمــــي الشكل، مـزغب قليال 

آبيرة القـد عنقــودية التجميع متعاقبــة اإلرتكاز تعلو آامـل الزام األخير من الساق، ورديـة اللون أوقرميزيـة، وقد تتخللهـا ألوان مرآبــة ، 
را بيضويـة ثمرتهـا حقيـة أهليلجيـة الشكل تحوي بزو. آمهـا يتشكل من خمس لسينـات . ثنــائية الشفــاه تشبــه منخري العجل لهذا سميت به 

تنمـو على حواف الطرق خاصــة السفـوح المنحدرة ذات التربـة الصخرية الجافـة بإقليــم التل الجزائري آما تزرع في الحدائق . الشكل
  .لجمال منظر أزهــارها

  
  . األوراق ، الزهــور :األجزاء المسـتعملـة

  . ، مـادة مرة، بيكتيــن مـادة مخاطيــة ، حمض  القاليك، صمـغ:العناصـر الفعـالــة 

  :المنـــافع 
  

. وتستعمـل ضمـادة إلزالـة آل اإللتهابـات . بزور هذه النبتـــــة ال  يعـــالج بها أما بقيــة أجزائهـا فهي جاذبــة ، مضــادة للحريق  
وعصــارة . هـر بإزالتهــا للطفـوح والبثــور ضمـادةوتشت. والبعض يعـالج بها البــواسيــر ، وقيـل أنها نافعــة إلزالــة بثـور الفــم غرغــرة 

وقـال األنطاآي أن طبيخــه يحلل الصلبات نطـوال ويسكـن نهش الهوام ويـدر الحيض . أوراقهـا وأزهـارها تليــن الجلد وتسكـن نهش الهوام
  .مجرب
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  حشـيشــة الجـرح

F)(Trèfle jaune, 
L)(Anthyllis vulneraria 

Kidney- vetch,Layd’s,fingers(A) 
Fa. Papilionacées. 

 
  
  

لم نعثـر عليها في آتب العشــابين . وعنـدنا تسمـى حشيشــة الضب، عرق صغيـر. هي اللوتيــة النــافعة، حشـــــيـشــة الـدب  
  .القدمـاء وبذلك يظهـر أنها لم تستعمـل ولم تعـد من المفردات الطبيـة قديمــا

  :وصـفــهـــا 
    
عشـــــــــبة بريـة معمــرة مرة المــذاق ،السقـــة باألرض أوال ثم قائمـة األطراف ،من فصيلـة القرنيـات الفراشيـة، تكثــر في   

مزغبــة أوراقهـا تخرج من . األتربـة الكلســية القــاحلة ومنطقـة التـل ، عروقهـا مغزليـة الشكل، ساقهـا المائـل يبلـغ نحـو النصف متـر
  أزواج من الوريقـات، والورقــة األخيرة أعلى 6  إلى 3ألصول في شكل حلـقة ، السفليـة منها لهـا وريقــة واحـدة واألخرى مرآبـة من ا

أزهـارها مستطيلـة المعالف ، صفـراء اللون ورديـة المـواج تظهـر في شـكل آويرات محـاطة بقنـابات خضر، آمــها مزغب . من البـاقية
  . الشفــاه ، النورة فراشيـة الشكل، بداخلهـا بزرتـان أو بـزرة واحـدة بيضويـة الشكــلثنــائي



 النبتـــــــــة آلهــا ، الزهــور ، تجفيفهـا في مكـان ظليل وفي طبقـة رقيقــة وال تحرك آثيرا حتى ال :األجزاء المسـتعمـلة 
  .تسقــط أزهـارها

  .بونوزيـد، فالفــونويـد عفــص، صــا :العنـاصر الفعــالــة
  :منـافعهــا 

    
. قــــــابضــة ، مضـــمــدة للجـروح ومنظفــة ، فهي تلــم الجـرح بعـد أن تقضـي على اإللتهـاب وذلك لما تحـويه من عفـص  

ســويسري المشهــور وهنــاك مستحضرات طبيــة عــديدة في أوربــا تحوي حشيشــة الجرح التي تدخل أزهـارها في تحضير الشــاي ال
  .لدى عامتهــم بالترويق والتنظيف
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  عــرفــــج

Anvillea (F) 
Anvillea radiata (L) 

Fa. Astéracées 
(composées). 

 
 
  

 لم نعثـر عليه. وباألمازيغيـة آراموش، تهتيت، أآتكال. الحـرف، شجرة الضب، عيـن البقرة، النقـود، الكـرفـج: يســــمى عندنا  
  .لـدى العشــابين القدمــاء
  :وصــفــــــــه 

  
مزغبـة ، . سم50  و 20جنبــة بريـة معمــرة من فصيلــة المرآبـات، منبتهـا مراعـي النجـود وشعابهـا، يتـراوح علوهـا  بين   
ل الطويل، معنقـة في القـاعدة، ذات نصل مسنـن أوراقهـا مثلثـة الشكـ. سـاقها قـائمة، آثيـرةالشعـب، بنيـة اللـون مائلـة إلى البيـاض . فـرعاء

 سم بما فيهـا من لسينـات 5 و 4رؤيسـاتها آبيـرة، تتراوح أقطـارها بين . بشـدة، مـائل إلى اللون الرمـادي ، مكسـو بزغـب أبيض
 أهم ما يمّيزهـا إزهرارها الذي يظهـر في أزهـارها صفراء اللون أنبوبيـة أو لسينيـة ولعـل. مستطيلـة محاطـة بأوراق آأنهـا قنيبـات جـامدة

  .شكل تجمعـات من الرؤيسـات المزهرة وتالحم أسدياتها التي تخلف ثمـارا مثلثـة الجهـات

  . الرؤيسـات والبـزور :األجزاء المستعمـلة

  ... عفص، أوآساالت الكالسيـوم، صابـونين، بيكتيـن، نشـــــا:العنــاصر الفعــالـة 

  :المنـــافـع 
  

وطريقـة اإلستعمـال هي مقـدار ملعقــة قهـوة من مسحوقهـا لكل آأس من . نافــــع لمـرض السكـر، وسـوء الهضـم، وبـرد الرئـة  
 .  آما يؤخـذ مسحـوقا مع العسـل أو زيت الزيتـون أو براشيـم ضـد البـرد. الماء المغلـي ليشـرب مرة أو مرتين في اليوم
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  سيسنــــــو

 Arbousier(F) 
L)(   Arbutus unedo 
E)(Cane apple 

Fa. Ericacées 
  



تيسيســـــــــنو، : وعندنـا يسمى سيسنـو ، اللنج ، وباألمازيغية . قطلـب شائــع ، عصير الدب  ، حــنــاء أحمر، قــاتل أبيـه: هو  
( جنــــــاء : وفي آتاب حديقـة األزهـار . بوخّنـــــو :عند البربر وأهل الشـام يسمونــــه القطـلب ، وبجبـال الريف المغربي . باهنـــــو

  ).جنــــــــــــى 

  :وصـفــــــــه 
  

شجيرة بريـة تعمــر الكثير، من عائلــة الخلنجيات تعلـو حتى الخمسـة أمتار ، تكثر في األحراج والغابات، وآثيرا ما آانت   
أوراقهـا متعاقبـة . سوقهـا منتصبـة فرعـاء، سمراء أو حمراء اللحاء. ناطق الجبليـة بالتل الجزائريمتساآنــة مع الريحان والسنديـان في الم

نصلهـا مالـس البشرة ، جامد الصفحـة منها العليا خضــراء اللـــون أما . ، معنقــة ، أبيديـة، شبـه بيضويـة مستطيلـة ، مسننـة الحافـة
ثمارهـــا متدحرجـة .  أزهـارها جلجليـة الشكل، عنقــــودية التجميع، ورديـة اللون ، مثلثيـة الكم القصيـر .الصفحـة السفليـــــة فهي طحـالء 

، عنبيـــــة الحجـم، عليها خشــــونة آالثـــآليل الصغيرة، ناشفـة ، حامـزة المذاق ، لذيذة الطعـم ، خضراء اللون في األول ثم حمراء أو 
تظهـر . وقيـل هذه الثمار هي المسماة بالجناء األحمر. ضج ، طيبة الرائحـة ، إذا مضغت صارت ثقلـة في الفـم آالتبـنياقوتيـة اللون عند الن

  .في آخر فصل الخريف وبدايـة فصل الشتاء ، يأآلهـا الناس آثيرا

  . األوراق ، الثمـار ، العروق:األجزاء المستعملـة 
  من اال 0,1 %األوراق الطريــة تحــــوي ... ، حمض غاليك، األربوستيرينعفـــص، سكــــر:  العنـاصر الفعــــالة

   . unedosideينيدوزيد 
    :المنــــافـــع 

  
وهو رديء . وشربهـا قابض للغايـة، ومطهـرة للمجاري البولية . أوراق السيسنــو تصلح للدباغــة ألنها غزيرة المـادة العفصيــة  

وقال األنطاآـي أن ثمرة .  وذرى على الجراحات ألزقهـا، وعلى القروح الرطبة نفعهـا، وعلى حروق النار جففهاورقـــــه إذا جفف. للمعدة
القطلـب تنفـع من السمـوم أآال وجمـــيع النوازل لصوقـا، وورقــــه يحلـــل األورام طـــالء، وطبيخـه يذهب أوجاع المقعـدة والرحم نطوال 

  .وقد إشتهـر عندنـا أن شرب ماء عروقــه المغليـة في الماء تجلب السهـاد وتقلل من الـدم. يد ضـد اإلسهـالوقيـل أنه مف. وحرق النار
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  زراونـــد
Aristoloche(F) 

Aristolochia, rotunda(L) 
Worm-killer, (E) 

Fa. Aristolochiée. 
  
  
 

ويسمى .  هو الزراوند بأنـواعه الثالثـة الطويــل والطيب والمدحرجاألرسطولوخيــا باليونـانية معنـاه الفـاضل للمرأة النفسـاءو  
: إبن البيطـار . أجررخـى : وباألمازيغيـة . برزطـم، برسـتم، عنق الجمل، زروان الطويل، فقوس الغول، بوبرالـة، قثـا الحيـة: عندنـا 

والمستعمـل في الطبـــابة هـو . والزراوند على أنـــــواع. البربرية الزراونـد هو المسمقـورة أو المسمقـار عند أهـل األنـدلس وسجرة رسـم ب

  Aristochia longaوالــــزراونـــــد الطويــــــل .  وهــو األنثـــــــى Aristolochia rotundaالمدحرج 
  والـــزراونـــــــد الــــطيـــــب. وهــو الذآــــــر

 .Aristolochia clematitisالزراونــد آل من إبن سيــنا،  واألنطـاآـي، وأبـو القاسـم الغسانـي وغيرهـم،  وقد ذآــر 
  .مما يظهر أن العشــبة مستعــــملــة منذ القــديم

  :وصـفــــــــه 
  

طولـه نبتــة عشــبية، بريـة ، ليفيــة، معمــرة عارشـة من فصيـلة الزراونديات، أصلهـا جذمـور خشن، أسطواني الشكل قد يبلـغ   

سيقانهـا عديدة مدادة عارشـة فرعـاءقد يصـل طولهـا .  سم، متعمقـا في األرض، آافوري الرائحة ، مـر الطعـم، حريف قليال 10حتى 
ة أزهارها فرديـة آبير. أوراقها متعاقبـة قلبيـة الشكل معرقة ثنائيـة أو ثالثيـة التفصيص. حتى المتـر  رمـادية اللون وحرشفيـة في القاعدة

 سم، خارج من  إبط الورقـة، والنورة أو الفقاحـة 1معنقـة قد يبـلغ عنقــها أآثـر من . القد غربيـة الشكل إذا منها ما آانت مقوسـة آالهالل
،  آرويـة، سداسية الغرف الحاوية لبزور سمراء آلـوية الشكل، إلى اإلستدارةمختلفـة األلوان تخلف ثمــارا)  سم 2,5( طويلة األنبوب 

أما الزراوند الذآـر فهو  طويـل الجذمـور والورق، و أغصـانه دقــاق، . وزهرهـا أبيض آأنه براطل، وداخل الزهرة أحمر، نتن الرائحـة
  .وجذمور الذآر حوالي الشبر وهو أغلـظ من جذمـور األنثــى. ولون زهرهـا فيرفيـري نتن الرائحـة

  . الجذاميــر :األجزاء المستعمــلة 



  . الزراونـدين، قلـويات سامـة، عنـاصر مّرة، عفـص:ــاصر الفعــــالـة العنـ
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  :المنــــافـع 

  
جـالء، ملطـف، مفتــح جذاب، ملحـم، مـدر، يحذب الشوك والسلي ضمـادا، والطويل أفضل للقروح، والزراوند المدحـرج يذهب   

واللثة، وينفـع أصحاب الربـو والفواق و الصرع والنقـرس إذا شـربوه بالماء، وهو العفـونة، وينقـي  القـروح الوسخـة، ويحلـو األسنـان 
أوفق للفسوخ الحادثة في أطراف العضل وفي أوساطها من آل دواء آخر، والزراوند الطويل إذا شرب  بفلفـل ومر نقـي النفسـا  من 

وإذا خلـط مع اإليرسـا والعسـل مأل .  المرأة في فرزج فعـل مثل ذلكالفضول المحتبسة في الرحم وادر الطمث وأخرج الجنين، وإذا إحتملتـه
وإذا عجـن بخل وطلـى به على الطحال نفعـه جدا وآذلك إن شرب بالسكنجبين وقيل أنه ينفـع من الصرع . الجرح ونقى القـروح العميقـة

 من الزراوند جوهر حجالي فعـال يدعـى الزراوندين، قليلـه ويستخرج.  غ، ويصلحـه العسـل8والكزاز نفعـا عجيبـا شربـــا، والشربـة منه 
  .مقـو نـافع، وآثيـره سم قــاتل
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  شيـــح أبيــض

 )F(Armoise Blanche 
Artemisia herba - alba( L) 

Wormwood ( E ) 
Fa. Composées.  

  
  

  آزر ، أفـــــــــــــــــــــرى،: ــــــح أوالشيـــــــحــــــــة ، و بــاألمازيـــــغـــــــية يسمــــــــــــــى عندنــــــا ا الشيـــــــــــــ  
فالرومــي  سرو األوراق ، أجوف العود ،وربمــا المقصود به االفسنتين . رومــي ، وترآــي: والشيــح عند إبن سينـــا  جنســان 
Artemisier Absinthum اقه حمـرْاء عريضــة تشبــه أوراق الطرفـة ؛ويذآـر إبن سينا أن هناك نوع ثالث من  ، أما الترآي فأور

 )ربمـا قصد بذلك .  ؛وقـال أن هناك من يسميه، الساريقون Artemisia ponticaالشيح يسمـى سبرينون األرمنى األصفـر الزهر 
Artemisia dracunculus) Estragon لبحري ومن الناس من يسميـه األفسنتين ا Artemisia maritima ) . ( وقد

آذلك ديسقوريديوس . ذآــر  إبن البيطار في آتابه الجامـع للمفردات ما ذآره  إبن سينا  في أن الشيـح هو الساريقون أو األفسنتين البحري 
األرمنـي ومنه الترآي ومنه ويذآر  إبن أحمدوش أن الشيـح على أنواع منه .  على الشيـح البحري  Seriphonيطلق إسـم الساريقـون 

والواقـع أن هناك أنواع من الشيـح الذي يسمـى بالال تينية األرتميزيـا أو . البحـري ، وأجوده األرمنـي المعروف  بالشيح الخراسانـي 
العشرين نوعـا ؛ منه األرطـا ماسيا  حتى أن البعض يدخل فيه العبيثران واألفسنتين ، منتشـرة في اصقـاع العـالـم  يزيـد عددهـا عن 

 A. Maritima، والبحـري  Artemisia Glaciala ، والجبلـي  A.Judaica واليهـود ي A.Santonicum الخراسـاني



 والعبيثران A.Vulgarisوالشويال ء  A. Abrotanum ، والقيصـوم  A.Annua:  والحولى A.Camphoraوالكافـوري 
A.Argenta  واألبيض A.Lactifloraد  والتقفA.Campestris وان آانت من فصيلـة واحـدة فإنهـا مختلفـة الفعاليـة ...  الـخ .

  .لذا آان من األ فضل اطالق آلمـة الشيح األبيض أو  شيـح الجزائر على شيح سهـوب الجزائر  بما له من مميزات وخواص معينـة 

  :وصـــفــــــــه 
  

شوشبـة ، برية ، معمرة ، عطريـة الرائحة مرة المذاق ، من عائلة  سـم ، مخ30 و 10هو عشبـة يتـراوح طولها بين   
منبتها اقليـم السهوب أو النجود العليا حيث تنتشر في مساحات واسعة، وتتساآـن مع نباتات الحلفـة فوق التربة . المرآبات، أنبوبية الزهر
أزهارها دقيقة ، خنثوية، أنبوبية . وبين بقيـة أنواع االرتيميزيات يطلق عليها سكان المنطقة إسم الشيح للتمييز بينها. الحصوية أو الطينية

الشكل ذات قنيبات مستطيلة، متراصة ، مزغبة، عارية الكأس ، متراصة التويج المائل نحو البويض، إزهرارها سنبلي في شكل رؤيسات 
  .آثيرة الطئة متجانسـة، مختلفـة األمشـاج 
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قيقـة ، تحمـل وريقات مفصصة ريشيـة قصيرة النصل، مائلة إلى البياض أو فضية اللون، أذينية ساقها فرعـاء ،زغباء ، د  

تقطف في فصل الربيع عندما . وزن العشبـة بأآملها يقارب الربع آيلوغرام . عروقهـا آثيرة متشعبـة مثل الخيوط ضاربة إلى أعماق بعيدة
  .لدى العشابين، والقبضة منها بعشرة دنـانير وآثيرا ما وجدناها تباع .تكون في حالة اإلزهرار 

  

  .األزهــار،  األغصـان،  األوراق    :األجزاء المستعملـــة

  :العناصــر الفعـــالـــة
    
 Santonine (C15دلت التجارب المخبرية أن عشبـة الشيح األبيض تحـوي عناصر فعالـة عديـدة منها خاصة السانتونين   

H 18 C3)ية جافة عديمـة اللون والرائحة قليلـة المرارة تستعمـل لطـرد الديدان المعوية المعروفة باالسكـاريد  وهي مادة بلور
Ascarides lombricoïdes  أما ديدان األوآسيير، Oxyures  فال تؤثر فيها، اللهم اال إذا أدخل السانتونين إلى األمعاء في  

والشربة الواحـدة من . ن ال يقتل دود األمعاء ولكن يشنجـه وحينئذ يسهـل إخراجه باإلسهالوالواقع أن السانتوني. شكل فتيلة لغسل األمعـاء
ورؤيسات . ملليغرام في اليوم واال آانت مضرة 300   تتكـرر عـدة مرات في اليوم بحيث ال تتجاوز .  ملليغرام 50السانتونين ال تتجاوز 

وبما أن السانتونين . و بـزور الجزائر تحـوي آميـة آبيـرة من السانتـونين  أ Semen - Contraآونترا -الشيــح المعروف بالسمن
 آما يحـوي الشــيح عطـرا طيـارا مـائال إلى الصفـرة طـاردا اللـدود ، وأصمـاغا، وارتيميزيـن. مـادة سـامة يجب اخذها بحـذر 

artemisine وهذا األخير عبارة عـن سيطــونCetone (C15 H18 O4)   

  :ــافــع المنـ
    
يستعمـل سكـان اإلقليـم الشيــح في طبـابتهم التقليـدية في شكل نقيــع لفــتـــــح الشاهيــة وتقطيـع العطـش وضـد المغـض ،   

  .وأوجــاع البطن وإنتفـاخه وإسقــاط الـدود والديابيطيس، آما يعطـرون به شـرب القهـوة
 يذهـب الحميـات، ويسكـن األورام والدمـاميل، ويخـرج الديدان و يـدر الطمث والبول، وهو أقـوى أما إبن سيــــنا فالشيـــح المعـروف عنـده

ويذآـر إبن البيطـار عن .من األفسنتين، وينفـع من لسـع العقـــرب ويمنـع االآلـة، ورمـاده بزيت أو بدهـن طـالء نـافع من دْاء الثعلــب 
  أنه إذا طبـخ وحده ومع Dioscorideوعن ديسقوريدوس . دة ويقـتـل الديـدان أآثر من األفسنتينجالينوس أن الشيــــح  يضـــر الـــمع

 وإذا طبـخ بالعـدس ،االرز وشـرب بالعسـل قتـل الصنف من الدود المتولـد في البطن الذي يقال له اسقيدريدوس مع إسهـال خفيـف للبطن
  ..و الشـربة منه عشــر غرامـات في اآلخذة الواحدة. ه أسمنهـاوالغنـم إذا علفــتــ. وتحسـي به فعل ذلك أيضا 
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  .تــقـفــد

F)(Aurône 
Artemisia campestris(L) 

Fa. Composées 
 
  
 

والبعـض . تـاقوفـد، تيرجليت، تقوق: وباألمازيغيـة . ويسمــى عندنـا التقفــد، األللـة، الشــاعل، القيصــوم. هو القيصـــوم 
والتقـفد يختلـف في فروعـه ولون أوراقـه، وشكـل أغصـانه، . ـــه ضمن  أنـواع الشيـح، وقد تعّرضنـا لـه في ذآرنـا ألنـواع الشيـحيصنفـ

  .ورائحتـه عن العشـبـة المعروفـة عندنـا بالشيـح األبيض ألن هذا لون أوراقـه مـائلـة إلى البيـاض وأوراق التقفـد مـائلة إلى الخضـرة



  :ــــــه وصـفـ
  

 و 20مهــدها  اقليـم النجـود الجزائرية ، علـوها تتراوح بين . جنبـــــة بـــــريـة، معــمرة من فصيلـــــة المرآبـــات األنبوبيـة   
ريشيـــــة، أوراقهـا قصيـرة، دقيقـة، مزغبـة قليال مفصصـة . ســاقهـا مخشوشبـة ،مخططـة، قائمـة، آثيـرة الفـروع المتراصـة .  سم 100

. أزهـارها صغيرة القـد، أنبوبيـة الشكل، صفـراء اللـون، إبطيـة اإلرتكـاز . داآنـــــة الخضرة، السفليــة منها أذينيــة والباقـي جالسـة
  .ثمـارها دقيقــة للغايـــة، طعمهـا مـر، رائحتهــا زآيــة

  .آل األجزاء العليـا من النبتـة:األجزاء المسـتعملـة 

  ....اإلستراقـول، مشتقــات آوماريكية:نـاصر الفعــالــة الع

  :المنــــافع 
  

يقـــــال أن التقفـد نــــــافــــع لــــمختلـف أوجـــــــــاع البــــطـن والصــــــدر والـــجروح والتســـــمــم، وذآـــــر لي بن   
لفـة أن عشــبة التقفـد مفيـدة جدا ألوجـاع البطن وذلك بطبـخ قبضـة من أطرافهـا شــــريف البشير بن عبد المجيد من العشـابين في إقليم الج

آما أنه نــافع للتسـمم خاصـة سـم العقـرب، فتؤخذ لذلك . العلـوية في ليـتر من المـاء وشربهـا، فـإنه يسكـن المغص، ويصلح المعدة ويلينها
بـائع األعشاب الطبيـة بالمسيلــة فذآـر لي أن التقفـد ينفـع لتعديـل ضغـط الـدم والحمـى أما الحاج مزغـاش  إبراهيم وهو . مع التمر والعسـل

  !!!!وذآـر عن أحـد الثـــقـات أنه رأى الحيـة تـداوى بالتقفـد  حيـة أخرى مجروحـة . والسكر وتلحيم الجروح
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          هليـــــــون

F)(Asperge 
L)(Asparagus officinalis 
E)(Commun asparagus 

Fa. Liliacées. 
  
  
  

وفي آتـاب . آزو، إسكين: وباألمازيغية. عندنــا يسمـى السكوم ، األسفـراج. هو الهليــون المعروف، الضغبوس، اليرمــــغ   
لمغرب، وفي آتـــاب الجامع للمفردات إلبن البيطار الهليون هو األسفزاج عند أهل األندلـــس وا. اسفـاراغوش بطراوس: ديوسقوريدوس

ومنه البستـاني يتخذ في البسـاتين بالديـار المصريـة، ورقـه آورق الشبث وال شـوك لـه البنــة، ولـه بزر مدور أخضر، ثم يسود ويحمـر، 
. ونوعند إبن سيــنا يسمـى الهليـ. ومنه ما يكون آثير الشـوك وهو الذي يسمـى اسرعيـن . وفي جوفـــه ثالث حبات آأنها حب الذيل صلبـة

آذلك في آتاب حديقـة األزهار للغســباني الذي ذآر أن للهليون المعروف في المغرب بالسكوم له عسالج تؤآل في زمن الربيع، وهي 
  .أما األنطاآي فقد أخلط بين الهليون والجنجل حيث ذآران الجنجل هو نوع من الهليون. مستلذة وآثيرة بفاس 

  :وصــفـــــــه 
  

ة وزراعيـة معمـرة من فصيـلة الزنبقيـات، مأآولـة العسـاليج ، ذات جذمـور صغير ، ساقهـا قد يتجاوز المترين نبتــــــــة بريـ  
 3عساليجهـا عليضـة ردينـاتها حزميـة التجميع تعـد من . وهو ساق دقيق متسلق، متعرج آثير الفروع المنبسطـةالمتدليـة العديمـة الشوك

ثمارهـا عنبيـةالشكل تحوي أربــــع بزور ، لونهـا إلى الحمرة .   مـائل إلى البيـاض، سـداسية األسديـات ، نصلهـا أخضر اللون أو6إلى 
  .العابقـة

  . العــــــــــروق، العسـاليج :األجزاء المستعملـةـ

  . أسـاريجين، لعـاب، سكـر، عطـر، فوسفـات البوطاسيوم ، فيتامينــات وأحمــاض :العنـاصر الفعـــالــة
  :المنـــافع 

  
وشربتــه . الهليـون مـدر، مفتــح للشاهيـة ، ومســكن للقلب، لـذا يعـالج به حصــر البـول وأوجـاع الكـال واال ستسقاء واليرقان   

ـن أن ويستحسـ.  آؤوس في اليوم على الـريق3 دقيقـة ثم الشرب من هذا الماء 15 غ من العروق في ليتـر من المـاء لمدة 50تكون بسلـق 
  .ال يعطـى للمصاب بإلتهـابات المجاري البوليـة وال للعصبييـن 
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وقد جاء في آتـاب إبن سيــنــا أن الهليــون يفتـح ســدد األحشـاء خصــوصا الكبد والكلــى وفيه تحليل خصوصـا الصخري،   
: وذآـر إبن البيطـار . المنـى والباه وينفـع من عسـر الحبليشرب طبيخـه لوجـع الظهـر وعرق النسـاء وينفـع من عسـر البول ويزيـد في 

  .أن شرب الهليـون مغير لرائحـة البول ويزيـد في الباه ويسخـن الكلـى والمثـانة وينفـع من تقطيـر البول لدى المشــايخ
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 بـــــرواق 

F)(Asphodèle 
L)(Asphodelus microcarpus 
E)(Asphodel,King’s rod 

Fa . Liliacées.  
  
  

تيقليـش ، بتعليلس، تـازيـوت ، : وعندنـا يسـمى البرواق ، البلــواز العنصـل وباألمـازيغية . البـرواق المـداد ، السـريش: هو  
سـاق أملس على رأسـه الخنثـى ورق آالكراث له : وعند إبن سيــنا . الخنثـى هو البرواق: وعند إبن البيطـار . هيري ،أولى ، أنجرى 

  .أصلـه آالسـوسن)  سم 40(وعن األنطاآي الخنثى جبلي يطول نحو ذراع . وله ثمـرة طويلـة مستديـرة آالبلـوط وهو حريف. زهـر

  :وصـفـــــــــه 
  

. م التلي بالجزائرنبتـة عــشبيـة معمــرة بريــة من فصيــلة الزنبقيـات تسكـن األراضي البور وهـو امش الغابـات في آل اإلقلي  
أوراقهـا آثيرة تخرج من أصل واحد آورق البصل وهي أوراق متتابعــة لحميـة . عروقهـا منتفخــة في شكـل أدران مملوءة رطوبـة

ها النسيج، قد يصـل طولهـا النصف متـر، دقيقــة النصل، مستطيلـة ، مجوفـة تخرج من بينهـا أربعـة أغصــان أو ســتة رقـاق هي سيقـان
الشمراخيـة التي تعلو من األرض بنحـو النصف متـر، تحمل زهـور ا بيضـاء جميـلة المنظـر ، عنقـودية التجميع هامية اإلرتكـاز ، سداسيـة 

 وعروق البرواق إذا طبخت في الماء ثم صفى ذلك الماء. الترآيب والتقسيـم ، تخلف بــــزورا قـــــــدر الحمص الصغيـر ، مستديرة الشكل
  .وأعيد الطبخ ثانية جـاء منه دبق مثل الغــراء

  



  . األدران:األجزاء المسـتعمـلـة 

  . آسفـوديلين، صمــغ، لعــاب، سكــاروز:العنـاصر الفعــالـة 

  :المنــــــافــع 
  

ان التي هي في ومن الناس من آان يأآل هذه األدر. منظـف ، مليـن، نــافع لألمراض الجلديـة والجروح واألذن: البــرواق   
  .الواقـع وحسب التجارب مضـرة بالمصـــابين بعــلل المعـدة والمثانـة
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وإذا أحـرق صار مسّخنــا ، مجففـا محــلال ، ينفـع من ) عروقــه( أن الخنثى جـالء محـلل وخصوصـا أصلـه :وعن إبن سيــنا   

وإذا قطـر طبيخـه مع اللوبـان . رمـاده البهق األبيض وجلس في الشمس نفـعوإذا طــلى ب. داء الثعلب والحية وخصـوصا رمـاد  أصلـه 
  . وهو مـدر للبول والطمث. والعسـل في األذن المخالف للضرس الوجيعـة سّكــن وجعهـا

  
، ويحـلل ورم أن الخنثــى يجبر الكســر ويحلل الرياح شربـا، ويقـوي شهـوة البـاه أآـال، ويحلـو البهق طال ء: وعن األنطاآــي  

وقال آخرون إذا خلـط بالشراب العتيق والمر والزعفـران وطبخ آان .    غ15اال نثيين، ويلحـم الجراح، وهو يضـر الكـال ، والشربـة منه 
 وإذا أحرقت .دواء يكتحـل به، ومـاؤه إذا آـان وحـده أو خلـط باللوبـان وعسـل وشراب ومر وقطر في األ ذن التي يسيل منها القيح أبرءهـا 

  .وإذا طبـخ وأآل بزيت وخـل نفـع من اليرقـان نفعـا بليغــا. العروق وتضمـد برمـادها أنبت الشعـر بعد أن يدلك الموضـع بخرقـة صوف
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  وردة أريحـــــا
Rose de Jericho (F) 

Asteriscus pygmaeus (L) 
Rose of Jericho (E) 

Fa. Asteracées. 
  
 
 
  

. تاشـرت، تـافـزة، تيشــريت: وباألمـازيغيــة . النــوقد، النســريـن، أآبـر من أبيـه، آف فـاطمـة، آمشـة النبــي: تسمـى عندنــا  
  .من المالحـظ أن هذه العشــبة لم يثبـت لها إسـم علمـي واحد

  :وصـفــهــــا 
  



تتميــز بقصـرهـا وشكلهـا النجمي و تشعبهـا إبتداء من . لنجود والصحـراءعشبـة بريـة معمرة من فصيــلة المرآبات، مسكنهـا ا  
قنيبـات زهرتهـا عريضـة، جامدة تتصلـب عند . أوراقــها معنقــة، آاملـــة، قصيـرة. القـاعدة وال ســــاق لهـا، فروعــها قليلـة فـــارشـة

  . بأصداف عـديدةثمرتهـــا اليابسـة قنزعيــة في شكل مخـروط مغشـى. النضـج
  

  . الرؤيســات:األجزاء المسـتعملـة 

  ... عفـــــص:العنــاصر الفعــالــة 

  :المنـــــــافع 
  

  .ملحمــــــة ونــــــافعـة للبثـــور، والدمــــل ذرورا لمسحوقهــا  
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  أ د ا د ،
Chardon à glu (F) 

Atractylis gummifèra (L) 
  White Cameleon ( E)                  

   Fa. Composées.    
  

     
  
  

األشخيص هو شـوك العـلك عند أهـل الندلس ويعرفـونه : وعنـد إبن البيطـار. ويسمــى عندنـا الداد.هو األشمخيص شـوك العـلك  
ـا ألنه نبـات يوجـد ومن الناس من يسميــه أقسيـ Cameleonالخاماليون : وعنـد ديسقـوريدوس.  بالبشكـانى أيضا، وبالبربريـة أداد

عند أصلـه في بعض المواضيـع أفسوس وهو الدبق فأشتـق له من أقسـوس اقسيـا ومعنـاه الدبقــى وورقــه يشـبه شـوك الورقــة التي تسميهـا 
رفه المغـاربة أمـا األنطــاآي فقال أن األشخيص هو الخماالون وهو نبـات صخـري تع. ولم يتعرض له إبن سيــنا. أهـل الشـام العكوب

بشـوك العلك ألن عليه صمغـا آالمصطكـى، وأوراقه ما بين حمرة وسـواد وزرقـــة، ولـه أآـاليل تنبت خيوطـا، وتخلف ثمـرا آاألصف، 
  .ويسمـى أيضـا أسـد األرض. وداخل أوراقـه جمـة شـوك، وغلـط من جعلــه العكوب 

  :وصــفــــــــــه 
  

 ، حوليــة من فصيلـة المرآبات ، جـذمورها آبير، تخرج منه أوراق مفصصـة شائكـة مختلفـة األلوان ، نبتــــــة شوآيــة ،بريـة  
وأما تسميتهـا بأسـد األرض ألنها تقضي على أغلب النبـاتات المجاورة . تأخـذ لون النباتـات المجاورة لها لذا سميت آاماليون أي الحربـاء

يبلغ قطره حتى الخمس سنتيمترات من الزهور . وراق رأس آبير محيط باألشواك الحادة والشعـرلها ليس لها سـاق ويخرج من وسط األ
الورديـة اللون أو المائلـة إلى البياض المريشـة، تخلف بزورا مقنزعـة ، ويخرج من جذمورها حليب أبيض سرعـان ما يتجمـد، وهو 

ويستعملونـه في إصطيـاد الطيـور، وداخل الجذمور أبيض وفيه رائحـة، وحليبـه المعروف بالعلك، تجمعـه الرعـاة للمضغ مثل الشوينقـوم ، 
  .حلـو المـذاق

  

  . الجذمــور ، العـــــــلك:األجزاء المستعمـلــة 

  ومما يحويه الجذمـور   Atractyloside أحماض عـديدة، عـلك، آبريت، األطراآتيلوزيـد :العنـــاصــر الفعــــالة 
  .عنصرا سامــا
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  :المنـــــافــع 
  



وقيـل أن شرب عروق االداد يخرج الـدود . رمــاد جذمــوره يزيـل القـالع، وصمغــه المحلـول في الخل يحلل األورام طـالء  
ء وإذا خلــط بسـويق وعجــن بالما. غ بشراب قابض مع طبيخ فليـو50 المعروف بحب القـرع من المعــدة، والشربـة منه ال تتعــدى 

وإذا خلـط بالكبريت والقفـر وطبـخ معهـا بخـل ولطحت به القوابـى قلعهـا ، ونقـى الكلف . والزيت وأآل قتل الكالب والخنازيـر والفـأر
  .ة فينفعهـاوبما أن االداد من العقـاقير الكاوية فقد يقـع في إخـالط المراهـم التي تأآل، ويضمـد به القـروح المتآآلــة والقـروح الخبيثـ. والبهق
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        قطــــف

Atriplex 
Atriplex halimus 

Sea- orache 
Fa. Chenopodiacées. 

 

    
  

وقال إبن البيطار أن القطف هو السرمق، آذلك . ويسـمى عندنـا القطـف، وباألمازيغيـة الهرمـس. هو السرمـق، المـلوخ، الحليم 
ويميـز إبن البيطـار بين القطف، والقطف البحري، وهذا األخير يسمـى الملـوخ بلغـة أهل الشـام ينبت . طاآي والغسـاني عند إبن سيــنا واألن

  .على سواحـل البحار في السباخـات

  :وصــفـــــه 
  

تعلـو . نحدارات المالحـةجنبـة بريـة معمـرة مخشوشبـة من فصيلـة السرمقيـات، منبتهـا إقليـم النجـود في األماآـن الصخرية واإل  
أوراقهـا رماديـة اللـــــون، متعـاقبـة ، معنقـة ، أذينيـة ، سميكـة . ساقــها قائمـة، فرعـاء، غزيـرة العصـارة اللزجـة . ما بين المتر والمترين

إزهرارهــا هـامي .  فضـى اللون، آاملـة، قلبيـة الشكل قد يصل طولهـا حتى بعض سنتيمترات، نصلهـا عديد العروق، آثيــر التمعيـج،
تخلـف ثمـارا جامدة . أزهـارها صغيـرة القد، صفـراء اللون، تظهـر فيما بين يوليـة و سـبتمبر. اإلرتكـاز، عنقـودي التجميـع المتراخى

  .آأنهـا سبالت بيضويـة الشكل مسطحـة تحوي بزورا في شكل العدس
  

  . األوراق، الثمــار:األجزاء المسـتعملـة 

  . صــابونيـن:العنــاصر الفعــالـة 

  :المنــــــافـع 
  



فالطـوارق مثال وآذلك سكان النجود يأآلون أوراقـه بعد . القطـف من النبــاتات التي يرغـب فيها آل من اإلنسـان والحيـوان  
عملـون أوراق القطـف إستعمـال السبـانخ وفي أوربـا يست. ويعـالجون به أمراض الجمال، ويصنعـون من رمـاده الصابون. طبخهـا أو نيئـة

  .وقد يخللونـه ويطبخونـه
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وقـال إبن البيطـار أن نفـوذ القطـف في البطـن سريـع ألن فيه لزوجـة آلزوجـة الملوخيـة ويؤآل بعد تغليتـه أو تفويره ودهنـه   
وإذا استعمـل مع . إذا شرب بزره بمـاء القطران أبرأ من اليرقـانو. وإذا تضمـد بأوراقـه مطبوخـة أو غير مطبوخـة حللت األورام. بالزيت

وإذا تلطـخ بورقـه في الحمـام مرضوضا نفـع من . وإذا اآتحل ببزره مع مثلـه سكـر نفـع من جرب العين. الملح والعسل نقـى المعـدة
ى ويسقـى المرأة إلمتساك المشيمـة اسقطهـا، وإن  غ في مقدار رطل ماء إلى أن ينقص النصف ثم يصفـ10وإذا طبـخ من بزره  . الحكـة

  .آان لها بها أيام، فإنه بليـغ في ذلك مجرب
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      بــــالدون
Belladone (F) 

Atropa Belladone (L) 
Deadly nightshade (E) 

Solanacées (Fa) 
 
 

لم نعثـر على هذه . وباألمازيغيـة أديـل وشـن، مـالدور. ينى، بـاليدوربورنجوف، بـوق: وتســمى عندنـا . هي سـت الحسـن 
  .األسمـاء عند إبن البيطـار أو األنطاآـي وإبن ســينـا

  :وصـفــــهـــا 
  

ان منبتهـا البلـد. ترغب في األتربـة الجيريـة الفقيـرة وقد تزرع ألغراض طبيـة. عشــبة معمـرة بريــة من فصيلـة الباذنجانيـات  
سـاقهــا قويـة، . تكثـر في األماآن الظليلــة، الرطبـة . وقد رأينـاها في الجزائر بجبـال البـابور والحضنـة واألوراس . الحـارة والمعتدلـة 

 أوراقهــا أذينيــة، .جذورهـا غليضـة لحميـة. منتصبــة، أسطوانيـة الشكـل فرعـاء، مائلــــة إلى الحمرة، تعلــو أزيـد من المتـر، زبـاء قليـال 
أزهـارها فرديـة أو شـفعيـة إبطيـة اإلرتكـاز، آبيـرة البتـالت الورديـة اللـون، . متواليـة إهليلجيـة الشكل، شـديدة الخضر، معرقـة قليـال

 حمراء ثم سـوداء عند تخلف ثمارا عنبيـة الشكـل، لحميـة، حمصيـة الحجم، خضـراء في األول ثم. الموشحة باألصفـر، خماسيـة السبـالت



النضج، المعــة تحيط بها الفصوص الخمسـة للسبـالت، فتظهـر آالنجمـة جميلـة المنظر آأقـراط العذاري، حلوة المذاق لكنها سـم زانـف، 
  .قـاتل في الحين

  : األجزاء المستعملــة 
  .األطراف المزهرة التي تجمع في شهر يوليــهاألوراق التي تجـمع في شهـر مـاي، والعـروق التي تجمع في شهـر سبتمبـر، و  

  .وقلويـات أخرى عـديدة سامـة للغايـة.  هيوسيامين، أتروبيـن، بيريدين:العنــاصر الفعـالة

  :المنــــــافــع 
  

 طالء، أغلب ما تستعمـل هذه العشــبة خارجيـا لشـدة سمومهـا وقد تؤخذ في شكل خالصـة أو شيـاف، أو براشيـم أي فتائـل، أو  
آما أنها تقلل من اإلفرازات المعدنيـة أو المعويـة أو . أو صباغـة معروفـة بصباغـة البالدون النافعـة ضد اإلنقباضـات و التشنجات

ـة وال يخفى ما لهذه العشب. وأخذها في شكل شيـاف لتوسيـع حدقـة العين أثنـاء فحصهـا . الطحاليـة وقد توقفهـا آما تزيـد من نبضات القلب
  .من آثـار سيئـة على الجهاز العصبي خاصة المخ لذا يجب أن ال يتناولهـا من آان مصـابا باألمراض القلبيـة وإرتفـاع ضغـط الدم
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  بّليــس معمـــر
F)(Petite Marguerite, Paquerette, 
L)(Bellis Perennis 

Braise- Wort, Daisy(E) 
Fa. Composées. 

  
  

لم نعثــر عليهـا . أبرآنيـس: وباألمـازيغيـة . ويسميــها البعـض قيهــوانــــــة ، رزيــمـة، شـيب الحـرث. نـــا البريــانة عند: هو   
  .في آتـب العشــابين القــدمـاء

  :وصـــفــــــه 
  

تــدي قصيـر يتـراوح عشبـــة بريــة معمــرة من فصيلــة المرآبـات ، تسكـن األمـاآن الرطبـةواألراضـي الملحيـة، جذرهــا و  
وحيـدة الضـلع، الذي يحمـل في طرفـه األعلـى زهرة واحـدة، وهو عبـارة عن شمـراخ مزغـب دقيـق .  سم15  و 4علو ساقــهـا بين 

صل، قرصيــة ، سميكـةالن. أوراقهـا ضميـة. وســط الزهـر أصفـر اللون، أما األطراف فهي لسينـات بيضـاء اللون أو ورديـة. للغـاية
  .مسننــة قليـال، ثمرتهــا يابسـة مطبقــة وحيدة البزرة البيضويـة الشكل، مذاقهـا يقطـع بالمرارة

  . الزهــور، األوراق تجفف في الظل:األجزاء المستـعملة 

  .صمـغ، عفــص، عطـر، صبــاغة، صـابونين، لعــــــاب :العنــاصــر الفعــالـة
  :المنــــافـع

  
ــــبة البليــس لم تدخـــل في الطبــابـة إال حــديثا وأن الدراسـات عنهـا قليلـة معظمهـا ترجـع إلى مطلـع يظهــر أن عشـــ  

وحسـب التقاليـد الشعبيــة فإن البــليس نـافعـة جـدا . الستينـات من القـرن الحـالي وهي دراسـات الزالـت لم تتـأآد من فضـائلهـا الطبيـة
نهـم من يذآـر أنهـا مفيـدة ال يقـاف تكـاثر الخاليـا في حالة تـورم الثدي، ومنهم من يعـالج بزيت البليـس النملـة لألطفـال الضعـاف، وم

أن عشبــة البليـس منظفـة للدم، مـدرة للبـول، معرقـة، منقيــة للصـدر ، منبهـة ، مضـادة لإللتهـابات لهذا يمكن أن : وذآـر فــالني . دهنــا
أما طريقـة .  داء المفـاصــل، والربـو، واإلستسقـاء، وضعف الكبـد، والكال ، والسهـاد، وتورم الثـدي، واألمراض الجلديـة يعـالج بها 

 طاسات في اليوم 3 دقـائق ليشرب منها 10إستعمـالها فهي تنقيـع مقـدار ملعقــة من الزهـور واألوراق في آــأس من الماء تغلـى لمدة 
  .تفيما بين الوجبـا
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  .لســـان الثور ، الحمحم 
F)(Bourrache 

Borrago Officinalis(L) 
Common borage, Tale-wort(E) 

Fa. Borraginacées. 
  

   



. تيمنت، تيزيزوة، بـودلقـم: وباألمازيغية. هو الحمـــحم المخزني، ويسمـى عندنـا الحرشـة، لسـان الثور ، بوتلقـم ، بوآريش  
لسـان الثـور، لسـان العرض، ويسمـى ببقـل تونس ألنه آثير بها، يأآلـونه آثيرا، وهو عندهـم من : اني أنه بفـاس يسمونـه وذآـر الغــــسـ

  .إن لسـان الثـور هو الحمحــم: وذآـر إبن البيطـار . جملـة التوابـل والخضر ويسمـى الكحيال 

   :وصــفــــــه 
  

تسكـن الزروب واألراضي البور وجوانب الطرق . حمحميـات ، علوهـا حتى النصف مترعشــبــة حوليـة بريـة من فصيلــة ال  
ساقهـا غليظـــــة جوفـاء قائمـة فرعـاء، مكسـوة بالزغب األبيض الحـاد  . جذورهـــا وتديـــة فيها لزوجة . في آل اإلقليـم التلي بالخصوص

ـرة الحجـم آلسـان الثـور، حرشـاء الملمس، وقضبـانها خشنـة آأرجل الجراد، لونهـا بين أوراقهـا متعاقبـة ،معنقـة، آبي. يعـوق لمسهـا باليـد
أزهـارها آثيرة متجمــعة مثل العنـاقيد، فارشــة آالنجوم، . الخضرة والصفـرة ، سهـلة اإلنكسـار ، معرقـة النصل ومسننـة األطراف

  .السبـالت والبتالت، تخلـف بزرة آحبـة الكرسنـة، مستديرة الشكل، لعابيـة الملمسمتراخية أو متدليـة، زرقـاء أو ورديـة اللون، خمـاسية 

  
  . النبتـة بأآملــها :األجزاء المستعملـة 

  ... لعـاب، دبــاغة ، نيترات البوتـاسيـوم ، أمــالح:العنـاصر الفـعــالــة 

  :المنـــافــع 
    
ات لســان الثــور ، لهذا آان نافــعا إلطالق سراح البول وإلتهاب الكلى مليــن، مطهـر ، منخــم ، مــدر، هذه أهـم مميز  

وإستعمـاله يكون نقعيـا أو طبيخـا أو خالصـة ، حيث ينقـع من أزهاره مقـدار ملعقـة أآل في طاس . واإلمسـاك، وإلتهـاب الرئـة والنزلـة 
  . غ من األوراق في ليتـر من الماء 40أو يطبـخ . يوم فيما بين الوجبات طاسـات في ال3ويشرب منه .   دقـائق 10من الماء المغلي لمـدة 
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وقيـل أنه شـديد التفريح والتقـوية للحواس جميعـا، ويسهـل المرتين .  غ في اليوم6 و 4 أما الخالصـة فاألخذة منها مابين   

وقال عنه إبن سيــــنــا . ــع من عصيـره وعصير التفـاح والزبيبوينفـع أوجـاع الصدر و الرئـة والسعال واللهيب إذا شرب في شراب يصن
أن رمـاده يزيل قـالع الصبيـان ويسكـن لهيب الفم، مقــّو للقلـب، جيـد للتوحـش والخفقـان، وينفـع من السعـال وخشـونة القصبـة ، : 

والمالحظ على لسان الثـور أن النحـل يجرس . اإللتهـابوقد تستعمــل منه ضمـادات لتسكين . خصوصـا إذا طبـخ بمـاء العسـل والسكـر
  .أزهـاره بشـدة فهو إذا من النبـاتات العسليــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-74-  

  فـــــــاشـــرا 
F)(Bryone 

Bryonia dioïca(L) 
E)(Commun Bryony 

Fa. curbitacées. 
  
  
  

. فـاشيرة ، آريوعــة ، آرمـة بيضـاء، عنب الحيـة ، بوتريـوة  : وتســمى عنـدنا. هي الفـاشـــر، عـنب الحيـة ، الخبيطـة  
الفـاشرا هي الهزا رجشـان بالفارسيـة وباليونـانية : وعنـد إبن البيطار . تـايلولـة ، تلمومى ، زنزو، طرا بوششن ، تيفردودى : وباألمـازيغية

والكرمـة البيضاء نبـات . فـاشرا ، هـزار  جشان : وعنـد األنطاآي. لوزورحـا: و بالبربـرية . اينـالس لوقـى، ومعنـاه الكرمـة البيضاء
  . وفي المغرب تسمـى عنب الذئب. الهزار جشان وهو الكرمـة البيضـاء : الفـاشرا قـال قوم هو : وعند إبن سيــنـا . واحـد

  :وصفــــــــها 
  

. لها جـذمور خشـن للغايـة في حجم الزنـد، مسـتطيل. والخرابعشــبة حوليــة بريـة من فصيــلة القرعيـات، تنبت في الزروب   
  .ساقهـا دقيقـة  تغيـر إتجاهها في آل عقـدة ، يصل طولهـا عدة أمتـار عارشـة، يكسـوها الزغب

سكن األنثويـة منها أزهارها مـائلة إلى البياض ، ثنائيـة الم.أوراقهـا متعـاقبة ، نصلهـا مفرض الصفحـة، أزغب البشـرة، آريــه الرائحـة 
 ملليمتر، خماسـية البتالت ، تحملهـا أعنـاق طويلـة، خمـاسية البتـالت 15 و 10 ملليميتر، والذآرية ما بين 8  و6تتراوح أقطارها بين 

 3معـة من أزهـارها متج. نورتهـا جرسـية الشكل خمـاسية التفصيص ، مزغبـة ، ثالثية األقالم والميسمات الخضراء اللون. الملتحمـة
تحوي بزورا عديدة منضغطـة .  سم7 و 5ثمارها لحمية حمـراء عند النضج قطرها ما بين .  زهرات متراصة على ذنيب إبطي 6إلى

  .اهليلجية الشكل 

  
  . الجذمـــــــور:األجزاء المستعملة 

  . بريــونين ، نشــــــا ، مــواد صمغيـــــة :العنــاصر الفعـــالــة
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  :منـــافـع ال
  

وبذلك آانت نـافعة . من أهم المميزات الطبيـة للفــاشرا أنهـا مسهـلة، مفتحــة، مــدرة، مضــادة لداء المفـاصل منقيـة، مقيئــة   
ة منها تكون لمعـالجة إرتفـاع الضغـط الدمـوي وإحتقان الـدم وإزالـة النخـمة وداء المفـاصل، والنقـرس واإلسهـال، والسعال الديكـي واألخذ

  .  غ من الجذمور في ليتـر من الماء ليشرب منه آأســـان في اليوم15 إلى 10بتغليـة 
  

جـذمور الفـاشرا بالكرسنــة والحلبـة : قال إبن سيـنا .   غ في اليوم لإلسهال أو القيء3آما تؤخذ مسحوقـة من نصف غرام إلى   
ف واآلثار السوداء الباقيـة بعد القـروح، وآذلك إذا طبخ بالزيت حتى يتهـرى، ويذهب ويصفيـه ويذهب بالكل. يجلو ظـاهر البـدن وينقيـه
ومع الملح . وإن شرب ثالثين يوما بالخل حلل أورام الطحال، و ضمـادا مع التيـن أيضا للطحال، يسكنـه من الوجع. آهبـة الدم تحت العين

 sirop( وإذا أخلط بالشراب .  الآل آلـة للحم ، وثمـرته للجرب المقـرح ينفـع طالءويقـع في المراهـم. ضمادا على القروح الرديئـة ينفعهـا

وقد يتخـذ منه بالعسـل لعوقـا للمختنقين، ولفسـاد .  غ للفـالج، ولشـدخ العضل طالء وشربـا10يخرج العظـام ، ويشرب منه آل يوم ) 
  .نواصر التي في المقعـدةوإذا طبـخ بالدهن نفـع من ال. النفس، والسعـال، ووجع الجنب
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  تــــالغودة

Chataigne de terre (F) 
 L) (Bunium mauritanicum 

E)(Earth chestnut 
Fa. Ombellifères. 

  
  
 

وقال . ــيرآ أآثـار ، أآتسيـر، أآسـر، وتسـ: وباألمـازيغية . ويسمـى عندنـا تالغــودة. هو الجـوز األرقـم، أأآثـار أجرد، تلغـوطة 
إبن البيطــار أن اآلأآثـار إسـم بربـري، الكـاف فيـه مضمـومة بعدهـا ثـاء منقـوطـة بثـالث نقـط من فوقهـا وهي مفتوحـة ثم ألـف وراء 

وهو . مطبوخـايأآلـون أصلـها  بالبــوادي . مهملــة، وعن أبي العبـاس يصنـع منها دواء يسمـى البلغـوطة عند  عـرب برقـة وبـالد القيروان
في أعـاللهـا إآليـل مستـدير يشبــــه إآليـل . نبــات جزري الشكـل في رقـة، وهو دقيـــق ، له سـاق مستديـرة طولهـا ذراع أو أآثـر أو أقــل

لخلـة بالديـار يخلف بزرا دقيقـا يشبــه الصغيـر من بـزر النبـات المعروف باألندلـس بالبستنـاج وهي ا. الشبث إّال أن زهـره أبيض 
مستــدير على قـدر جــوزة أو أآبـر لونـه أبيض، وهو مصمت، إّال ) درنـــــة ( وله تحت األرص أصـل . المصريـة، وطعمـه إلى الحرافـة 

، وهو فيه حرافـة يسيـرة) marons( أنه هـش، إذا جـف عليـه قشـــره أسـود وطعــمه حلـو فيه بعـض المشابهـة من طعـم الشاهبلـوط 
وذآـــــرهـا األنطـــــاآي بإســـــم جــــــوز  رقـم، أمــا  إبن سيــــــنا فلم يتعــــرض لتـالغـــودة وال أبو . آثير في المـزارع وفي الجبـال

  .القـاسم الغســانــي

  :وصـفـهـــــا 
  

أصولهـا أدران أو عساقيـل سوداء .  حقـول الزرع عشـــــــــــــبة بريــة ، حوليــة من فصيلــة الخيميـات أآثر ما ينبت في  
أوراقهـا مشرمـة ، خيطيـة أو . خارجيا بيضـاء داخليـا، آلويـة الشكل، تنفــرك بسهـولة ساقهـا جرداء، نحيلة، تعلو حوالي النصف متر

تشبـه أآاليل .  سم7 و 5ـرة، أقطارهـا ما بين أزهـارها خيميـة بيضـاء اللون ، تظهـر عند نهـاية األغصـان آأنها أآـاليل مستدي. متقطعـة 

  .ولقـد وصفهـا إبن البيطـار أحسن وصف.  مرات من عرضهـا4الجزر، تخلـف بزورا أآثـر طوال بحوالي 

  . العسقــول، البـــــــــــــزور:األجزاء المستعملـة 

  .... زيــوت، نشــــــــــــــــــا:العنــاصر الفعــــالـة 
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  :لمنـــــافـع ا
  

بزورها مسهلـة وأدر . آانـوا يستعملـون دقيـق أدران  التــــالغودة في المستحضرات الطبيـة وهي من النبـاتات السامـة قليال   
تعـالج وفي التـل الجزائري . ويستخـرج منها زيت طيـار مضـاد لغـازات المعـدة والمغص. أنـها  هـاضمـة، تزيــل اإلنتفــاخ وتـدر البـول

وذآـر الشــريف اإلدريســي أن البــربر يجمعـون التالغـورة في .بـها  الذبحــة وقيـل أنها  تستعـــــمل في تفتيـت الحصـى، ومعالجـة األورام
وإذا أدمن أآلـها  أو ) . البقـوقـة أو بالبربريـة آ أبري ( سني المجامعـة ويعملون من أدرانها خبزا يؤآل بالزبـد مثـــــل ما يؤآل خبز اللوف 

. وخبز التـالغودة ينـوم تنويمـا معتـدال.  غ على الريق بماء الحسك المطبـوخ فتت الحصـاة وأخرجت  الديـدان من البطن10شرب منها  
لـة، حللتـها وإن أآـل غضـا بغير حجـاب دسـم بــــثــر ت اللسـان، وخشـنت الحلق، وإذا ضمدت بها  األورام التي تكون في الساقين، لي

  .و اإلآثـار من أآـل التلغـودة يــــسبت ويــخـدر  و يصلحهـا شرب اللبـن. ونفـعت  نفعــــا بليغــا
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  بقــــــــس
F)( Buis 
L)(Buscus Sempervirens 
E)(Commun box tree 

Fa. Buxacées. 
  
  

: وعنـد األنطـاآي. ايبيـكيـس أزازو، البكس، تيشـت: وباألمـازيغية . البقس:ـا ويسمــى عندن. الشمشــاد ، الشمشيـر ، العثـق: هو 
البقس معرب من بقسيـن أو بقسيـون وهو الشمشـار بالعـراق، وهو نبــــات آشجـــر الرمـان، سبــــــط جدا، ورقـه آاآلس نـاعم ، لطيـف 

ولم يتعـرض له إبن سيــنا أما الغسـاني فسمـاه الكتـم، وذآـر أنه من . الرومالملمـس، أجـوده األصفـر، آثيـر ما يكون ببالدنـا وأطراف 
فيـه ما يشبـه ورقــه ورق الزيتـون : جنس الشجـر العظـام النـابتة بالجبـال ، ال تتعـــرى من ورقـــــهـا في زمــــان مـا، والكتـم أنـواع 

ومنه ما . فـل، إذا نضـج أسـود، ويعتصــر منه زيت آزيت الزيتون يستصبـح به معروفويعلـو مثل ما يعلـو الزيتون له ثمـر مثل ثمـر الفل
منـابته الجبال ومنه ما يشـبه ورقــه ورق اآلس البري، وفيه تشريف وله : يشــبه المثنـان قدرا وشكـال، وال ثمر له وإنمـا ينـور وال يعقــــد 

البقـس هو الشمشار بلغــة أهل : وعنـد إبن البيطـار. وع من الكتـم بالزنبوج في لغـة البربـرثمر في عنــاقيد مثل حب الفلفل، ويعرف هذا الن
أن الكتـم هو من شجر الجبال وهو شبيــه : وذآر أبو حنيفـة . الشـام وهو باليونـانية البقسيـس، والكتـم نبـات آخر يختلف تمـاما عن البـقس

ناء ويخضب به الشعر فيسـود لونـه ويقـويه ، وحسب بعض أعراب الشراة الكتـم ال يرتفـع آثيرا بالحنـاء يجفف ورقـه ويـدق ويخلـط بالح
. وينبت في أصعب ما يكون من الصخور، فيتدلـى تدليـا آالخيطـان اللطاف، وهو أخضر، وورقـه آورق اآلس وأصفر، ومجتناه أصعب 

نبت في السهول ويشبـه ورقـه ورق الزيتون أو المثنـان، ويعلـو فوق القامة وله فذآر أن الكتم معروف في األنـدلس بنبات ي: أما الغافقـي 
الحظ نفس ( ثمر في قـــــــد حب الفلفـل في داخلـه نـوى، وإذا نضـج أسود، وقد يستعصـر منه دهـن يتمسرج بــه في بعض البوادي 

أن الكتـم نبـات "  علوم الطبيعـة الدوار غالب غير معروف حيث يذآر والكتـم في الموسوعـة في. الحديث الذي ذآرناه سابقـا لدى الغسـاني
وهكذا يظـل نبات الكتـم غير " جبلي ورقـه آـورق اآلس يخضب به مدقـوقا وله ثمر آثمر الفلفل ويسـوّد إذا نضج وقد يعتصـر منه دهـن 

وذآـر إبن أحمدوش أن الكتـم . Phillyrea medeaـم  وربمـا الكتـم هو ما يسمـى عندنـا بالقت. أما البقس فهـو معـروف. معروف 
  .والفاغيـة آما في حديثنـا عن الحنـاء هي زهـر الحنـاء. يصبـغ به الشعـر وهو الوسمــة . هو ورق النيـل وبدلـه فـاغية
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  :وصفـــــــــه 
  

ن بلدان حوض البحر األبيض المتوسط، علوها يزيد شجيـرة بريــة وتزيينيـة معمـرة من فصيــلة البقسسيـات، تسكـن الغابات م  
جذعهـا في سمك زنـد اليـد أو أزيـد آثير الفروع ، متلـوي ، . عروقهـا خشنـة ، مخشـوشبـة، صفـراء ، متلويـة ، متشعبـة . عن المتر

  .تكسـوه قشرة صفـراء بداخلهـا لب أصفر، أما األغصان فتكسوها قشرة خضراء 
  



ـة ، متقـابلة خضراء اللون، ملسـاء، جـامدة ، بيضويـة الشكل، في حجم أوراق الزيتون أو أقل تشبـه إلى حـد  أوراقهـا بــسيط  
أزهارها ذآريـة و أنثويـة وحدويـة المسكن، فالذآريـة ثنائية البتالت ، رباعيـة األسديات أما األنثوية فهي أخشن . بعيد أوراق الريحان

ثمـارها حقـة . متبـاعدة ، مزغبـة، مخططـة ،خضراء اللون إبطية اإلرتكاز حيث تخرج من إبط الورقـةثالثيـة الميسمات السميكــة، 
ويشتهـر البقـس منذ القديـم . مسـتديرة متوجـة بثـالث قرون، تنفتـح عن ثالث صمامات ومقسمـة إلى غرف تحوي آل غرفـة ثالث بـزور 

  .ة الحفر والتنزيلبخشبـه الصلب وديمومته، لهذا إستعمل في صنـاع

  . النشــارة ، األوراق ، الجـذور:األجزاء المستعملـة 

  . بيكسيـــن ، زيت عطــري، عــفص:العنــاصر الفعـــالـة 
  :المنــافـــع 

  
جـاري لهذا يعلـج به ضعـف المرارة وتعفنـات الم. يعـد البــقس من النباتـات المعرقــة و المفتحــة والمسهلـة والمنظفـة للـدم  

 10واآلخذة من أوراقـه ملعقـة أآل تنــقع في آـأس مـاء مغلـي . المرارية، والحمـى، والسفـلس، والجـروح ، وداء المفـاصل، والصـرع

 غ من أوراقه الجــافة وطبخهـا في 40وذلك بســـــحق .  آذلك يمكن أخذه مطبوخـا. والشربـة منه  تكون لثالث آـؤوس في اليوم . دقـائق

وغسـل شعـر الرأس برمـاد البقـس يحـوله إلى اللون .  مرات في اليـوم3تـر من المـاء حتى يبـــقـى النصف ليشــرب علــى الريــق لي
  .األصفـر

  
وإذا طبـخ . أن حب البـقس يعقـل وينشــف الرطوبـات آلهـا حتى اللعاب السائـل، وينفـع من قروح الفـم: وقــال األنطــاآـي   

حتى يغلـظ نفـع من الحمـرة والنملـة الساعيـة والسعفـة طـالء، وإذا خلـط بالعسـل والحنـا جال اآلثـار، ونشـارته مع بيـاض البيض بالشراب 
واألمشاط المصنوعـة منه تصلح الشعـر ، وإذا طبـخ ورقـه ونطلت به . والدقيـق تزيـل الصداع وتشد الشعـر والعصب والعظـم الموهـون

  . إسترخـاءهـاالمقعـدة شـد
  

  .وقـال عنه األنطـاآي أن حب البـقس يعقـل البطن إذا شرب منه وينشـف بلـــة األمعـاء   
  .وتحـل نشــارة البــقس أو عــروقه محـل األوراق 
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  سـوسـى
F) ( Souci officinal 
L)( Calendula officinalis,algeriensis 

Heu and chickens (E)  
F. Composées  

  
  

. ويســمى عندنا الجمير، الرأس األحمـر، الكــوآو ، اللوشـة ، بوآروروس . هو اآلذريون  القوقحــان المخزني، الزبيـدة   
وعند الغسانـي آدريـون ، وعند إبن البيطـار . وعنـد إبن سيــنا  آدريـونة . توســالت ، توزلــة ، قيزقـان، تاحسولت، جامــرة: وباألمازيغيـة 

ويسمــى بالمغرب يّلــــــوذى ، أزريــول التاجر، ذلك أن نــوره يدور مع الشمس حيث ما دارت ويفتح فـاه إلى سمتهـا فإذا أفلت . ن آذريـو
  .و هو بذلك آالتاجر  يفتح حانوتــه في النهار فقـط. غلقهــا، وبقي مغلقـا إلى طلوع الشمس

  :وصـفــــــه 
  

ــة من عائلــة المرآبـات تعلو نحـو الشبرين، فرعـاء سيقـانها مائلـة في األول ثم تنهض، وغالبـا عشبــة بريــة و بستــانية حولي  
أوراقها آثيرة، والسفليـة منها حلقيـة ، أذينيـة ، معنقــة . ما آانت متشعبــة في القاعـدة ، مزغبـة قليال ، غدديـة، أسطوانية ، حمراء من جهة 

رؤيسات أزهارهـا آبيرة القـد . وراق العلوية منها الطئـة ، والكل سهميـة النصل أو بيضويـة أو  اهليليجية ، آاملـة خضراء اللون ، واأل
  سم ، لونها إلى الصفـرة الذهبيـة أو حمـراء، محاطـة بقشـور 4منفتحـة ، منفـردة تظهـر عند نهـاية الفروع، قد يصــل عرضها حتى 

الخارجية منها طويلة األلسـن برتقـالية اللون ، مسننـــة والسـن األوسط أآبر من سنـي أألطراف ، ذات غدديـة مزغبـة قليال في الظهـر، و
وزعـم قوم أن المرأة الحامل إذا مسكتهـا بيديها مطبقيـن الواحدة على . ثمارها متنوعـة ، مجنحــة ، منحنيـة مثل األهلـة . أنبوب مزغب 

  .ت  أسقطتاألخرى نال جنينهـا ضررا وإن أدام

  . األزهــار الطرية المغســولة :األجزاء المستعملـة

 زيت عطري ، حمض الساليسليك، عفـص ، مادة ملونـــة وأخرى مخاطية تعرف بالكالونديس :العنـاصـر الفعـالة

Calenduline.  
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  :المنــــافـع 
  

 فالنافع لذلك الشرب من  Leelercوجـاعه، وحسب من خواص السوســى أنه مضمـد للجروح، معـدل للطمـث، ومسكن أل  

وقد جربنـاه في  . impétigoآما يستعمـل خارجيـا ضد الحصف وهو مرض جلدي معـد . غرامات من صبغتـه يوميـا4 إلى 2
مقـدار ملعقـة أآل و يؤخـذ منه . وقيل أنه مخفـض للضغـط، مدر، منبــه، مضاد للسرطـان المعوي والمعدي. تضميـد الجروح فكان نافعـا 

وآذلك رمـاده بخل . وقيل أنه نافـع من داء الثعلب إذا مـزج بالخـل . من الزهـور تنقـع في آأس من الماء المغلي ليشرب منه قبل الوجبات 
  .قــوة  غ قّيـــأ ب20وقيـل أيضا أن دخانه يهـرب منه الـــوزغ والفـأر ، وإذا شـرب منه . إن ضمـد به على عرق النسـا نفعـه
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  آبـــــــــار
F)(Câprier 

Capparis spinosa(L) 
Caper trée(E) 

Fa. Capparidacées. 
  
  

تــايلولـوت ، وعند : وباألمـازيغية . ويسمـى عند نـا الكبـار، فلفـل الجبل ، الشـلم. هو الكبـر الشـــــــائك ، األصف ، القبــار  
قبـار ال  الخردل آما شـاع في مصر ويسمـى السلب والبسراسيون والقطين، وثمر ة اللصف والشفلـح وهو نبت الكبر هو ال: األنطـاآي

وعند . شـائك آثير الفـروع دقيق الورق له زهـر أبيض يفتح عن ثمر في شكل البلوط ويشق عن حب أصفـر وأحمـر فيه رطـوبة وحالوة
على األرض باستدارة وشوآهـا معففــة مثل الشصوص على شكل شوك العليق ولها ورق الكبر شجيرة مشوآـة منبسطـة : إبن البيطـار 

شكلـه آشكـل السفرجـل وثمره شبيـه بالزيتون إذا إنفتح ظهـر منه زهـر أبيض ، وإذا سقـط منه الزهـر آان شبيهـا بالبلوط ، مستطيال ، إذا 
 آبـار في حد الخشب ينبت في أماآن خشـنة وأرص نبـاتها قليل، لغلبــة فتح ظهـر من جوفـه شبيـه بحب الرمـان صغـار حمر وأصولـه

  .الحجـر عليه وجزائر و خربـات

  :وصـفــــــه 
  

منبتهـا األمـاآن الصخرية ذات التربـة الكلسيـة يتراوح علوهــا ما بين المتر . شجيـرة شائكـة ، معمـرة من فصيلـة الكبريات   
، متشعبـة طويلـة، تخرج منها سيقان عديـدة مخشوشـة إبتداء من القـاعدة تحمل أوراقـا متبـادلة ، بسيطــة ، عروقهـا متصلبــة . والمترين

أزهارها فـردية التجميع ،إبطيـةاإلرتكـاز ، .ملحمـة، بيضويــة الشكل أو مـائلة إلى االستدارة، معنـقة ، لها أذينان شوآيان في القـاعدة 



ربـاعية السبـالت ، ربـاعية البتـالت ، آثيرة األسديـات . الشكل ، آبيرة القد ، بيضاء اللون أو مـائلة إلى الحمـرةطويلـة الزنـاد ، جميلـة 
ثمرتها ملحمـة، عنبيـة الشكل، خضراء اللون في األول ثم تصير حمراء عند نضجهـا تحوي عـدد من .  المستطيلة المائلة إلى البنفسجي

  .دالبزور المائلة إلى السـوا
  

  . العــروق، الثمــار :األجزاء المستعملة

و آبار البلدان الحارة أشد فعـالية وأآثـر نفعـا من آبـار .  آبـاريتين ، عطر، صابونيـن، بيكتين، ملح :العنــاصـر الفعـالـة
  .البلدان المعتدلـة
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  :المنــافـع 
  

. ضاد للبواسير، مفتـح للمرارة، يستعمـل مسلوقا ومسحوقـا ودهنـاالكبـار مدر للبول محرك للشهوة، منظف، قـابض للعروق، م  
  .أزهـاره وثماره تستعمـل في المخلالت لفتـح الشاهيــة

  
إن قشـر عـروق الكبار أنفـع من آل دواء آخر يعالج به الطحال الصلب، إذا ورد إلى داخل البدن، بأن : وعند إبن البيطـار  

أو بأن يجفف ويسحق ويخلط بهذه وبذلك يقطـع االخالط الغليظـة اللزجـة تقطيعا بينـا ويخرجها في البول يشرب بالخل أو بالخل والعسـل، 
وينفـع ضمـادة . والغائـط ومرارا آثيرة، وقد يخرج مع الغائـط شيء دموي فيسكن الطحال، وآذلك يفعـل في وجع الورك ويـدر الطمث 

  . زالة ألم السـن ويحلو البهق طالء بالخـلعلى الجراحات الخبيثـة، ومضمضـة مع الخل إل
  

وثمرة الكبار إذا أآلت قبل أن تغسل أطلقت البطن وال تغذي البتـة أما إذا غسـلت ونقعـت حتى . وثمره أقل فعـالية من عروقـه   
 في المعـدة والبطن، من البلغـم وتؤآل مع الخبز أو وحدهـا ، وهي محرآة للشهـوة ولجـالء ما. تذهب عنها قوة الملـح صارت مغذيـة يسيرا 

. وإخراجه بالبراز، ولتفتيح ما في الكبد والطحـال من اإلنسداد وتنقيتهــما وذلك مع الخل والعسل أو مع الخل والزيت قبل سـائر الطعـام
 غ 10 يوما في آل يوم 30 وقيل إذا شرب من ثمره. وقضبان الكبار الطريـة تؤآـل آما تؤآـل قضبـان البطـم، وقد تكبس في الخل والملح

وإذا طبـخ ثمره مع الخل وتمضمض به سكـن وجـع السن، ومن آان . شــــراب حلل ورم الطحـال، وأدر البول، وأسهل الدم، وأدر الطمث
أوراقـه ومسحـوق العروق بالخل يزيل البهق األبيض لطوخـا، وعصارة عروقـه و. بسنـه ألم وعـض على عروق الكبار بسـنه األلم نفعـه 

تنـقع في الماء : و تخليل زهوره وقضبـانه الطريـة تكون بالشكل اآلتي. والخل يذهب من أضرارالكبار بالمعدة . تقتل دود األذن قطـورا 
ة، والملح أيامـا ثم تغسل بماء عـذب مرتين أو ثالثة ثم يخلل ليـؤآل بعد أربعين يوما، فإذا أريـد أآله يصب عليه زيت فإنه مسخن للمعد

وينبغي أن يؤآل قبل الطعام لسرعـة إنهضامـه، و اإلآثـار من أآله يصدع الرأس ، وقد يضاف له الصعتر الرطب، فهو جيد للمعـدة 
  .     والطحــال
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  آيـس الراعـي ،
F)( Bourse a Pasteur 
L)(Capsella Bursa Pastoris 
E)(Mother’s heart 

Fa. Crucifères. 
  

   
  . القرملـــــــــة ويســمى عندنـا حـــرة البريــــــة ، حرة الغــــرين، لبســــــان الخيل، الخــــنفج ، الكرآـاس: هـــــو   

وذآر . ظهرت منافعهـا آموقفـة لنـزيف الدم بعد الحرب العالميـة الثانية. وهي عشبـــــة غير مذآـورة لدى القدماء أو العصور الوسطى
يرك أن أحـد الرعاة آان يعـالج بها أغنامـه ، وصادف أن أعطاهـا لفتاة تشكـو نزيف رحمهـا بمقدار ملعقـة قهـوة من عصيرهـا آل لــوآل

  .سـاعة فشفـيت

  :وصـفـــهـا 
  



ان عشــبة برية من فصيلــة الصليبيـات تنبت في األراضي البـور والحدائق والمزارع وعلى جوانب الطرق بل حتى على الجدر  
أوراقها . سيقـانها بسيطـة أو فرعـاء ، قـائمة ، مزغبـة قليـال. سم، لها عروق قصيـرة ، وتديـة 20   و 10إرتفـاعها ما بين . القديمـة 

إزهـرارهـا عنقـودي متـراخ يظهـر عند نهـاية . الطئـة، حلقيــة ، معنقـة ، نصليـة الشكل، مفرضـة، ضحلـة التفصيص مـزغبـة قليال
 و واحد سنتتمـــتر تحوي بزورا آثيرة ملسـاء ، سمراء 0,5ثمرتهـا مسطحـة مثلثـة الشكل يتراوح طولهـا بين . إزهـارها بيضاء. اقالسـ

  .اللون 
  

  . النبتــة آلهـا ما عـدا عروقهــا:األجزاء المستعملـة 

  . عفـص، صـابونيات، بوطـاس، أحماض ، تيرامين، آولين:العنـاصر الفعــالـــة 
  :المنـــافــع 

  
من مميزات عشــبة آيـس الراعي أنهـا قـابضة ومعززة لعضـالت الرحـم، موقفـة للنزيف، منظمـة للعـادة الشهرية لدى النسـاء،   

ــفث الـــدم، محللـة للحصــى البولـي ، لهذا آانت مفيـدة ال يقـاف نزيف الرحـم لدى العوانس والقواعـد من النســاء، والبــــول الدمـوي، ونـــ
مرض إفسـاد ( آما تفيـد داء الحفـر )  اي تمـدد وريـدي الساقين(ونـافعــــة لتذويب الحصى البـــولي والذرنـــطارية، والبواسيـر، والدوالي 

  ). الدم
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 غ في ليتر من 50ـارب وتنقيعهـا يكون لما يق.وطرق أخذهـا إما تنقيعـا أو طبخـا أو جرعـة أو صبـاغة أو ضمـادة أو خالصــة  

  . والضمـادة تكون لألوراق الطريـة على الجروح.  آؤوس في اليوم3الماء المغلي، والشربـة منه 
  

 أيام ثم تصفيتهـا واألخذ من هذه 10 غرام من العشبـة المقطعـة في ليتر من الكحول مدة 350والصبـاغة تكون لتخميـر   

غرام من الشيح وطبخ الكل في لتـر من الماء 50  غ من العشـبة مع 50طبخها يكون بخلط و.  قطرة ثالث مرات في اليوم 20الكحول 

ومسحوقها في األنف . ولكيس الراعي فّعــالية تجبين الحليب.  دقائق ثم تصفى ليشرب منها مقـدار آأس مرة أو مرتين في اليوم 10لمدة 
  .يوقف الرعـاف
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  سنـى مكـى
                Sénè moka 
(F) 
              Cassia accutifolia 
(L) 



                   Cassia, Senna 
(E) 
                      Crucifere (Fa)   

  
  

السنـــا : األنطاآي . سنـى : إبن البيطار. أجرجـر : باألمازيغيـة .  سنـى مكى: يسمـى عندنا . هو، ســنا حجازي، سنـــا حرمـى   
  .سنـا مكـى منسوب إلى مكـة: أبو القسـم الغساني . يسمـى بالحجاز العشرق 

  :وصـــفــــه 
  

شجيرة بريـة وزراعيـة من فصيلـة القرنيـات تعلو نحو المتر، يكثر وجودهـا في تهامـة المحاذية للبحر األحمر بالصحراء   
أما في الجزائر فتظهر في شعاب أوديـة . ودان حيث تزرع في جهات الخرطومالعربيـة وآذلك في أعالي مصر، آما نجدها في بالد الس

وعلى أي حال فهي تعد من شجيرات السفانـا يمكن غراستها في هذا اإلقليم قصد التصدير آما هو الحال . السفوح الجنوبيـة لجبال الهوقار 
 ، ضيقـة النصل شبيهـة بورق السـدر، معرقـة الصفحـة، طولها ما بين أوراقها مرآبـة، ريشيـة ، خماسيـة أو سباعيـة األزواج. في السودان 

أزهارها صغيرة، أنبوبيـة ، . إزهارهـا عنقودي التجميع. طعمهـا لعابـي، مر . رائحتها خفيفـة. مم 15   و 5  سم وعرضها ما بين 4  و 2
ثمارهـا سنائف محززة أو . نـان ، خماسيـة البتالت واألسديـات أس5متراآبة البتالت، صفـراء الّلون أو زرقــاء ، مفصصـة السبالت إلى 

  حبات آلوية الشكل 7  و 6تحوي ما بين .   سم2  سم وعرض 5قرون معوجـة مثل الخروب، مستطيلة ، وهي خرائط يصل طولها حتى 
  .أو مفرطحـة قليال

  

  . الوريقـات المجففـة ، الثمـار :األجزاء المستعملة 

  ...سينوزيد، إيمودول، حمض آريزوفانيك، صمغ، أمالح: ــة العناصـر الفعال

  :المنـــافـع 
  

  . وهو يغوص في أعماق األحشاء لذا ينفـع من النقرس و عرق النسا ووجع المفاصل . يشتهـر السنى مكى بإسهالـه الشديد للبطن  
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وط الشعر، والصداع العتيق و الجرب والبثور والحكـة وقيل أنه ينفـع من الوسواس والشقـاق في اليدين ، وتشنج العضل، وسق  

  غ إذا أنه شـديـد 8وشرب مائـه مطبوخا أصلح من أخذه مسحوقا، على أن الشربة منه ال تتعدى . والصرع والبثور والحكـة والصرع
وبالخل يزيل الحكة .  الجنب والظهر وقيل أنه يطبخ مع أربعة أمثاله من الزيت حتى يذهب نصفـه وتطلـى به البواسير وأوجاع. الفعاليـة

ومن األفضل تنقيتـه من عوده وفرآـه باألدهان وخلطـه . واإلآثار من شربـه يجلب الغثيـان. والجرب، والكلف والنمش ويوقف سقوط الشعر
  .باألنيسيون

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  

Bibliographie : Delile (M). Flore d’Egypte .ed. C.L.F. Panckoucke. Paris 
1824. 

 seconde édition tome 19.p.259. ou Memoire sur l’Egypte  , III. Page 316 
Paris  
Didot.  
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  وشـــعـة حمـراء،
F)( Valeriane rouge 
L)(Centranthus ruber 
E)( Red spur- Valerian 

Fa. Valerianacées. 
  
 

  
إختلف فيها العشـابون . وتسمـى بالمغرب الجمير . رج ، لحيـة الراعي وتسمـى عندنـا نـوار بـال. هي الفـالريـان األحمر 

 وذآـر إبن  Phuوسمـاها الغسـاني الفـو  . قيـل هي القرصعنـة ، قيل الشقـاقيل ، قيل أصل الغيطل. القدمــــاء، قيل هي السـنبل البـري
السنبـل يطلق على آل حمل رفيـع قشـره، منه الهندي و هو : آـياألنطا.  لكن حسب وصفـه ليسـت بالوشعـة الحمـراءPhuالبيطـار الفـو 

 الذي يجلب من الدآن، والسنبـل الرومي وهو اإلقليطـي يشبـه الهنـدي، وسنبـل الجبل الذي يسمـى أيضا بسنبـل Nard indienالناردين 
وأما السنبـل .  وتكثر في المنـاطق الجبليـة. لما لهـا من جذمـورValeriane tubereuseوإننا نـرجح إسم السنبـل الجبلي .األسد

 أو السـنبل الزراعي أو النـرد اإلقريطي أو Phu  فهو حسب دورفولت يسمى Valeriane de Dioscorideالديسقــــوريــدوسي 
  .Valeriane officinaleالسنبـل الكبير الذي يختلف عن السنبـل المخزني  

  :وصـــفهــــــا 
  

مسكنهـا المنـاطق الساحليـة للبحر المتوسط تهوى الحافات الصخريـة الجبليـة . ــمرة بريـة من فصيلـة الناردينياتعشـــــــــبة مع  
.  سم، مورقـة، فـرعـاء في أعالها80 و 40ساقهـا يعلـو ما بين . أصولهـا درنيـة. الجيرية الرطبـة على جوانب الطرق وهو أمش الغابات

األوراق .  سم4 إلى 2 سم ويعرص من 12  إلى 8ـة الشكل، نصلهـا آامل الصفحة، مسنن الحافـة ، يطـول من أوراقهـا السفليـة إهليلجي
أزهـارها حمراء اللون أو ورديـة ، وحدويـة األسدية، منعطفـة . إزهرارها عنقودي التجميـع صواني القمـة. العلويـة مثلثـة الشكل جالسـة

   بزورهـا ذات قنـزعـة مريشيـة.الكم، محدبـة النورة عطريـة العرف

  . الجذمـور الذي له رائحـة خاصة إذا آـان يابسـا:األجزاء المسـتعملـة 

تحوي .  خواصهـا الطبيـة ال تختلف عن سـائر الناردينات لكنها أضعف منها في العنـاصر الفعالـة  :العنـــاصر الفعـــالة
  ....قلويـات و جليكوزيـد
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  :المنـــــافـع 
  

مفيـدة إلعـادة التوازن العصبـي والتهيجات واإلنفعـاالت . مضــادة  للتشــنج واإلرتعـــــاش ومرض األعصاب بصفـة عامــة  
 ساعـة 12 غ من الجذمور ينقـع لمدة 100: وتؤخذ آاآلتي. النفسيـة، و تزيـل السهـاد وخفقـان  القلب والربـو العصبـي وصرع األطفـال

اء الساخـن ليشرب منه آأسـان أو ثالث في اليوم فيما بين الوجبات وهذا الماء مغثـى للغايـة، ويمكن أخذ الدواء في شكل في لتـر من المـ
  .  غ في اليوم ضد الصرع واإلرتعـاش10 إلى 2مسحوق للجذمور من 
  . األخذ الغير المعتـدل لهذه العشبـة قد يـؤدي إلى التسّمم :مالحظـــــــة

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 90 -  

  خـــــــروب 
 F)(Caroubier 

Caratonia siliqua.(L) 
Carob trée,Locust trée ( E) 

Fa.Papilionacées 
  
 

وعندنـا يسمى بالخروب البجاوي نسبـة إلى بجـاية وهو . تيخروبت ، تيكيدا: وباألمازيغيـة . هو الخرنوب، الخرنوب الشامـي 
  . Caroube de Judée .يشبــه ما يعرف بالخروب النبطي

  :وصفــــــــه 
  

أوراقهـا مرآبـة ، عــروة، . شجـرة بريـة وبستــانية من فصيلــة القرنيـات، تعلـو نحو الخمسـة أمتـار ، تنمـو في التل الجزائري  
، أزهارها معنقـة ، صغيرة، وريقـاتها وتريـة، شبــه مستديـرة النصل الجلدي الال مع  األخضر اللون، المنعطف األطراف في بعضهـا  

ثمارهـا قرون طويلة ، يتراوح طولها . خماسيـة السبـالت ، خماسيـة البتالت ، إزهرارها عنقـودي . متدليـة بعضها ذآري وبعضها أنثـوي 
م، وبداخلــه  سم ، خضراء في األول ثم تصير شديدة السمرة عند النضـج تحوي لبـا لذيــذ الطعـ3 و 2 سم وعرضها بين 10 و 8بين 

وثمـار . وآانت لدى القدماء من الوحدات المرجعيـة في الوزن.  غ0,20بزور صلبـة للغاية سمراء اللون، في حجـم العدسـة تزن حوالي 
والخروب البستـاني أجود من الخروب البري ذلك أن هذا األخير . الخروب الناضجة تدخـر لدى سكان الجبال لإلستهالك في فصل الشتـاء

  .يف القرون ال حالوة له وال طعـم ، ترتعيه العنـز نح

  . القشـــــــــــــور، الثــــــــــــــــــــمــار:األجزاء المستعملـة

سكـر، حمض دسـم ، بروتايين، عفص ، نيكتيـن ، حمض البازويك، حمض الفورميك، مادة مخاطية ،  :العنــــاصر الفعالــــة
  .فيتـامينات ، مواد أزوتيــة

  :المنـــــا فـع 
  

من أشهر منـافع الخروب أنه قابـض أي مضاد لإلسهـال ومضاد لإللتهاب المخاطي إذا آانت الثمرة جافـة أما إذا آانت طرية أو   
 الطمث إذا وأآلـه يقطـع دم. وإذا دلكت الثآليـل بالخروب الفـج دلـــــــــكا شديدا أذهبهـا. وهو عسيـر الهضـم. غيـر ناضجـة فتطلق البطن

  . جرى في غير وقتــه
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ومن أعجب ما فيه من قوة القبض أنه إذا أآل على الــريق حبس البطن بالذي فيه من قوة القبض، وإذا طحـن ونقـع في الماء   
ا أن الخرنـوب الشامي أي واعتصــر وإتخـذ من مائــه الرب المســـــــــمى رب الخروب آان هذا الرب مطلقـا للبطن، وقـال عنه إبن سينــ

البستـاني الذي نطلق عليه عندنـا في الجزائر الخروب البجاوي، مجفف ، قابض ، والمضمضــة بطبيخـة جيدة لوجـع األسنـــان وهو رديء 
 أن تخمير لب وقـال آخرون. للمعـــــدة وال ينهضـم ، والجلوس في طبيخـه يقـوي المعدة وفيه ادرار وخصوصـا ما يربى بعقيـد العنب 

جذعــه يعطي مشروبـا آحوليـا ، ومسحوق ثماره يصنـع منه مشروب شبيـه بالكاآــاو ، وتصنــــــع منـــه عقـــــاقير للتجميل وآذلك بعض 
  .أما قشرة أشجار الخروب فتدخل في دباغـة الجلود. الشيكـوال : الحلويات مثل 
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 ـزنىشتــــراق مخ

F)(Ceterach  officinal 
L)(Ceterach officinarum 

 E)(Scaly spleenwort 
Fa. Polypodiacées. 

  
  
 

وعن إبن . وقيل هو سرخس لحـاء الغول. وعندنـا يسمـى العقربان ، آسبـر البيـئر أو آزبـرة البيئر. هي حشيشــــــة الذهب  
ردنــابطن وهي آزبـرة البئـر وليس البرشاوشان، وهو نبـات ينبت في المواضـع التي ومن النـاس من يسميـه ا. البيطـار هو شعـر الغول

ينبت فيها شعـر الجبار أي البرشـاوشان، وهو يشبـه النبـات الذي يقال له بطارس وهو السرخس  ولــه ورق طوال جدا مرصفـة من آال 
وقد يضن أنه يفعـل .  قضبـان دقـاقة وصلبـة، لونهـا مـائل إلى السواد الجانبين رقـاق شبيهـة بورق العـدس، محاذية لبعضها البعض، على

فإن شعـر الغول هو شجرة تفـرش على وجـه األرض ، ورقهـا آورق الكزبرة وقضبانهـا : وحسب الغــسـاني . ما يفعل شعــر الجبـار
شعر الخنـازير، شعر الجن، شعر الماء لكثرة  إنباتهـا وأغصانهـا سود آثيرة السواد، تسمـى شعـر األرص ، شعـر الجبار، شعر الحمار، 
وحسب هذا . وخواصها هي خواص البرشياوشان. على الماء هذه آلهـا أسماء آزبرة البيئر المعروفة عند العامـة بفـاس بقصيبرة البئر
سيـنا في آتابـه القـانون أن شـعر الغول ويذآر إبن . يظهـر أن هناك تناقض في تعريف عشـبة آزبـرة البير بين إبن البيطار والغسـالني

أما األنطاآي فشعر الجبـار عنده هو شعر الغول لهذه العشبـة . نبـات يقلـع بعروقـه، ولونــه بين حمرة وسواد ، عروقـه وأعاليه منبسطـة
ولم تذآـر في منـاهج الدآان ألبى . ة في منـافعها وهكذا يظهـر أن أغلب العشابين قديمـا لم يتفقـــوا في هذه العشبـة، ولم تكن لهم درايـ. فـائدة

  .نصر العطار
  :وصـفـــــــه 

    
جذمورية ، . منبتها الصخور واألماآن الظليلة الرطبة.  سم20هي عشبـة سرخسيـة من فصيلـة البسباجيات، تعلــو حتى   

 مستطيلة وآثيفة مفصصـة، بفصوص متقـابلة ومتخالفة وجذامرهـا سمراء حرشفيـة، قصيرة تنطلق منها عروق آثيرة نحو األسفل، وأوراقه
أآياسها البوغيـة ضيقـة، مستطيلـة، عريـانة، ملتسقـةبأسفـل الورقـة على . ضــلعـا، جامـدة ، شديدة الخضرة من أعلى وسمراء من أسفل

  .طول العرق الرئيسي



  

  . النبتـــــــة آلهـا:األجزاء المسـتعملة 

  . عفـص ، أحمـاض عضويــة ، لعــاب:العنـاصـر الفعـالــة 
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  :المنــافــع 
  

وقد يستعمــل شراب الشتـراق آدواء ضد اإلصـابات . وتؤخذ نقيعـا ، معرقــة . منطقــة للصـدر ، مــدرة ، مكســرة للحجر   
جيدا لهذا يجب أخذها بحـذر وهي من النباتات والمالحظـة أن النبتـة الزالـت لم تدرس . الرئويـة لكن الشتراق أقل فعـالية من البرشـاوشان 
  .التي في طريق اإلنقراض لذا يجب المحافظـة عليها
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  قو قحان آبيـــر
F)(Margeritte des près 
L)(Chrysanthemum lencanthemum 
E)(Ox-eye daisy, dog daisy 

Fa. Composées. 
 

  
  

وأطلق عليه الغبسـاني . تيشديجين، أموس: وباألمازيغيـة. يسـمى عندنـا القرطـوفة وقيل أيضا المونيـةهو نـوع من البـابونج و  
إسـم شجـرة مريــم وقـال أنه نـوع من األقـاحى ومن جنس البـابونج وهي شجـرة آثيرا ما تتخذ بالبسـاتين وعلى سطـح الدور، ورقهـا 

ولها زهـر يشـبه زهـر البـابونج الذي يعرف عند العامـة بشجـرة . قـاق وسـاق صغيـرةآورق الحرف، إال أنهـا أصغـر ذات أغصان ر
 وقد يطلق إسـم شجـرة مريـم على البـابونج نفسـه Chrysanthemum Partheniumمريـم لكن بالتصغيـر شجيرة مريم 

لبـابونج واألقحوان والقوقحـان يصعب والواقع أن هنـاك أنواع آثيرة من ا . Martricaria chamomillaالذي إسمه العلمي 

  .ويمكن التمييز بينهـا خاصة في األوراق والرائحـة. التمييز بينهـا لذلك آثر الخلط فيها لدى العشابين 
  :وصـفــــــه 

  



 30ن إرتفـاعها ما بي. منبتهـا المزارع والخراب وقرب المنازل. عشــــــبــة بـريـة وتزيينيـة ، حوليـــة ، أو معمـرة  

ساقهــا منتصبــة محززة باألحمـر ، أوراقها ال قياسية الشكل والقد، السفليـة منها .  سم، مرطـاء وقد تكـون مزغبــة ، قليــلة الفــروع60و 
ـة وهي أذينيـة ، معنقــة والعلويـة جالســة ، خضراء ، مـائلة إلى الصفـرة، وسط زهرتهـا أصفر أما أطرافهـا فهي ليسـنات بيضاء مسنن

ثمارها المرآزيـة مستطيلـة ، سمراء اللون مخططـة بخط أبيض أما ثمار .  سم ، عذقهـا مورق 15  و 12رؤيسـات أقطارهـا مابين 
  . رائحتهـا حـادة وآريهـة على عكس البابونج العطري. األطراف فهي قنزعيـة

  

  . الزهــــــــور:األجزاء المستعملـة 

  .طـر، عفــص، صمــغ، أمـالح معدنيـة ع:العنـاصــر الفعــالـة 
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  :المنــــــافــع 
  

وتستعمـل . مضــادة للتشنــج ، خــاتمة للجروح ، منقيـة للصدر، معـززة ويعـالج بها سوء الهضــم والحمـى، والسهاد والجروح  
  .ارتها المقطرة مفيـدة آشيــاف لغسـل العيــونآذلك عص. مسحوقـة، ومنفقعــة، وصبـاغة، و ضمـادة على الجروح التي صعب إلتحامهـا 
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  حنظـــــــل 
 F)(  Coloquinte 

Citrullus Colocynthis ( L) 
Colocynth ( E) 

Fa.Curcubitacées  
  
  
  

والحنظـل معروف منذ القـديم . ـا تـاجالن، تميجيـــل ، تـابرآ: و باألمازيغيـة . هو الحـدج ، مرارة الصخـور، الصيص، الحقلـة  
  .، يكثـر في المناطق الصحراوية، منبتـــه الرمـال، ولم يختلف فيه لسهـولة تمييـزه عن بقية األعشاب



  :وصـفـــــــه
  

نها سيقـا. عروقهـا سميكــة بيضـْاء قليلـة الفـروع مرصعـة بخيوط آثيرة. عشبــة حوليــة مظهــرها يذآـرنا بالدال ع عندنـا  
أوراقهـا متبـادلة ، معنقـة، راحيــة النصـل المفصص إلى ثالث فصوص ، خضـراء من فوق ، . زاحفــة، منحنيـة ، فـرعْاء ، زغبــاء

أزهارها صغيرة ، خماسيـة البتالت ، صفراء ، فـرديـة ، زنـاديـة خارجـة من إبـط الورقـة ، . رمـادية من تحت ، مزغبـة ،ذات خطاطيف
ثمـارها آرويـة في حجــم . ـرية مزودة بثـالث اسديات وبعضهـا أنثوية ذات بويض وقلـم قصيــر للغـاية وثالث مسمياتبعضهـا ذآ

  سم ، خضـراء في األول ثم صفـراء آلما نضجـت، أو مبرقشـة باألخضـر واألصفـر، ملسـاء 5  و 3البرتقـالة ، يتـراوح قطرهـا بين 
، خفيفـة ، ملسـاء تحـوي لبـــا  أبيض إسفنجــي، شــديد المرارة، يسمـى بشحـم الحنظــل أو لحمـه ، بوسطـه تكسـوها قشـرة رقيقـة، صلبـة 

  .بذور آثيرة بيضويـة الشكل، متراصـة وقد تبقـى الثمرة المغلقـة سنـة آاملــة دون فســاد، لكن ال تتعـدى ثالث سـنوات

  :األجزاء المستعملـة 
  

وقد يجـفف اللب ثم يسحـق ليحـول . الخالـي من القشـور ) شحمـــه ( واألآثـر إستعمـاال هو لبـــه . الثمــارالعروق ، األوراق ،   
ّ  ومغـث للغايــة  وقال عنه إبن سيــــنا إن الحنظـــل منه الذآـر ومنه األنثـى ، فالذآــر  ليفي اللب . إلى مسحـوق أبيض خفيف، مـــــّّر

أما األســود فهو رديء وجنيــه يكون في فصـل الخريف؛ وينبغـي . والمختـار منه هو األبيض الشـديد البياض.  اء  واألنثـى رخـوة ملســـ
وإن ال يجنـــى ما لم يأخـذ في الصفـرة ولم . أن ال ينـزع شحمــه من جوفــه إذا  جنــي؛  بل يترك فيه آما هو؛ وان فعـــل ذلك أضعفــــه

  .وإذا لم تكن على الشجـرة إال حنظلــة واحـــدة فهي رديئـة قتالـة . رة بتمامهـا و إال فهـو ضــار  و رديء تنسلـــــخ عنه الخضـ
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   :العنـاصر الفعـالــة
  

آمـا .   وهي مادة قاعـدية عضـوية قوية المفعـول للغاية Choline (C5 H15 NO2)يحوي شحــم الحنظـل مادة الكولين   
  .وقيــل أن  بذره يقـتـل الفئران. اد قلويـة أخرى عـديــدة يحـوي الحنظـل مو

   :المنـــافع
  

وقيـل أن شربتـه الزائـدة عن الحــد . يشتهــــر الحنظـل با حـداثه لإلسهال الشـديد حتى لدى الحيوانات لذلك آانت األغنام تعافـه  
لك يجب أن يؤخـذ بحذر  مع صمـغ الكثيـراء  لدى البعض أو الصمـغ تـورث المغـص والتقطيـع وسحـج األمعـاء واألضرار بالمعـدة ، لذ

والذآر الليفي أقوى من األنثى الرخوية و يجب أن يبالـغ في سحقـه، وال يغتر بأنه قد إنسحق جيدا فإن الجزء . العربي لدى الآلخرين
ألمعاء ويوّرم، لذلك يجب إذا سحق أن يبلل بماء العسل الصغيـر منه في الحس إذا صادف الرطوبة يربي و يلسـق بنواحي المعدة وتعاريج ا

وقيل ينبغي أن . ودفـع غائلتـه بالكثيراء أولى من الصمغ، ألن الكثيراء أقهر لقوة الدواء، أما الصمغ فهو مضاد لإلسهال. ثم يجفف ثم يسحق
وأآثر ما يؤخذ من شحم الحنظل نصف غرام . امينال يسحق الحنظل ناعمـا حسب ما جاء عن بولـس، والشربـة من مسحوقـه ال تتعدى الغر

ومن أراد العـالج بأوراقه عليه أن يجنيهـا وهي ناضجـة ثم يجففهـا في الظل ، فإذا إحتاج .   غرام من العسل قد غـلى فيه شراب80في 
وقد . غرام1,30شربـة من مسحوق وقيل نظرا لشدة فعاليتـه يجب أن ال تتعـدى ال. إليها خلطهـا بالنشـاء والصمغ العربي وإستعملـه

إستعملـه القدماء لإل سهال خاصة، ومعالجة األمراض الجلدية المزمنة وطرد الـدود وبول الـدم وتشنـج الكبـد واألمعـاء والبواسيـر وداء 
قيع شحمـه في الخمر مع المفاصل، بل حتى األمراض العصبيـة مثل المالنخولية والشلل وأمراض األعضاء التناسلية مثل السفلس وذلك بتن

 قطـرة من هذا النقيع عـدة مرات في اليوم، آما أن تضميـد السرة بشحـم الحنظـل يحدث إسهاال و طرد 12  إلى  10المعطرات ثم شرب 
  .دود البطـن
 نفعت من والثمـرة آما هي إذا جففت وسحقت وخلطت ببعض أدوية الحقـن. والحنظـل الطـري إذا دلك به الورك ذهب أوجاعـه   

والدلك بعصارة الثمرة الخضـراء تزيـل .  وإذا حملت قتلت الجنين. عرق النســا والفالـج والقولنـج وأسهلت بلغمـا وخراطة ودمـا أحيانا
  .أوجـاع عرق النسـا ، واإلسعاط بمسحـوقه يقلـع صفـرة اليرقان من العيون

طـع نزيف الدم واألورام والبثور ضمادا والجذام وداء الفيل دلكا، وإذا ورق الحنظــل الطري يق: وقـال عنه إبن سيـــــــــنا   
وعروق الحنظـل نافعـة . أخرج ما في حبـة الحنظـل من شحـم ثم ملئت القشرة وطبخت في رماد حـار آانت نافعـة إلزالة دوى األذن قطورا

     .  من لـدغ العقرب واألفاعـي سقيا وطـالء، والسيمـا عـروق الحنظل الذآـر
وقد جربنـاه . وقد يتبخـر بحبـه لوجـع األسنان، وإذا رش البيت بطبيخـه قتـل البراغيت . وقشرة اليابـس محرقـة تذر على المقعـدة لوجعهـا 

  .فأعطـى نتائج مرضيــة طالء) اإلآزيمـا ( في النملــة 
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  ملعـى سامــــة

Clematite (F) 
Climatis vitalba (L) 

Traveller’s joy-climatis (E) 
Fa. Renonculacées.  

  
  



  
توزيمت ، توآروآران ، : وباألمازيغيــة. ويســمى عندنـا العنصرة ، نـار و برد ، السـبنق ، قامت بنت المـلك . هي الشـراج  

  .لم نعثـر عليه لـدى إبن البيطـار  أو إبن سيـــــنــا أو األنطــاآي. أزنـزو 
  :وصـفـــــــــه 

  
ـــــبـة بريـة ، معمــرة من فصيلــة الملعويـات ، عــارشة ، منبتهـا األحراج والغابـات والزروب ، تظهـر خاصـة في فصل جنـ  

الربيـع بأزهـارها الجميلـة العالقـة بالشجيرات وآأنها زرابـي بيضاء تحـلت بها الغابـات واألحراج في إقليـم التل الجزائري ، لها رائحـة 
ـر جميـل ، سيقـانها زرجـونية مطـاوعة تلتـف حول ما يجاورها من نباتات، ثم تتدلـى آـأآاليل لتشكل مخابي وسقـائف عطـرية ومنظ

أوراقهـا متقـابلة ، معنقــة ، مجنحــة ، قد ية  التفريص ، خضراء . فروعــها آثيرة، صلبــة قد يصل طولها حتى الثالثـة أمتـار . آثيفـة
 من خمس وريقـات بيضويـة الشكل مسننــة األطراف، أزهـارها صغيرة القـد ، رباعية الفصل ، خمليـة ، بيضـاء اللون اللون، مرآبـة عـادة

  .ثمارها يابســة مغلفــة بخيوط ريشيــة . واقعـة على نهايـة الغصن ، أسديتهـا ومدقـاتهـا بيض رباعيـة الســبالت البيض 
  .ـرية األوراق الطـ:األجزاء المسـتعملـة 

  . آليمـاتين، صابونيـن، آلوروفيــل، عدة مشـتقات من حمض األوليانوليك والهيديراجنين :العنـاصر الفعـــالـة

  :المنــــافع 
  

ومنهم من يعالج بها مرض . تحوي األوراق عصــارة مقرحـة يمكن اإلنتفـاع بها خارج البـدن آالشقيقــة وأوجـاع المفـاصل  
نافعــة لداء المفــاصل والشقيقــة ..................... أن من خصائـص نبتــة الملــعى أنها محولـة ومصرفــة : النــي وذآــر فــ. الدوالـى

وأنه في القديـم آان المتسولون في أوربـا يدقون أوراقهـا ويضعـونها على جلودهم لتقريحهـا وبذلك يجذبون . وإلتهــاب األعصــاب ضمـادة
  .   دق عليهـــمعطف الناس للتص
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          شوآــة مبارآـــة
      Chardon beni(F) 
      Carduus benidictus(L) 
      Cnicus Benedictus(L) 
      Benédicta Officindis (L) 
      Blessed thistle(E) 
         Fa.  Composées. 

  
 
  

  .نعثـر عليها بهذا اإلسم في آتب العشابين القدمـاء لم . وباألمازيغيـة التيمريـد .تسمى  عندنـا النقـار 
  :وصفــهـــــا 

  
تنبت في األراضي الجافة ، الرمليـة من بلدان حوض البحر األبيض . عشبــــــة شوآيـة، بريـة حولية من فصيلـة المرآبات  

يرة األضالع تحمـل أوراقـا آبيرة القـد، متعـاقبة ،  سم، آث60المتوسط عروقها وتـدية، ساقهـا مضلعــة ، مائلـة إلى الحمرة ،تعلـو حتى 
نصلها ثنائي التفريص ، آثير العروق البيضـاء ، غليضـة الشوآـة .جذعيـة ، معنقــة ، نصلهـا، لحمي ، ثنائي التفريص، أخضر اللون 

ها فرديـة ،عريضـة ،جرسيـة الشكل تحيط بها أزهار. الطرفيـة ،وأوراقهـا الفرعيـة الطئـة ، مستطيلـة مفرضـة ، مسننـة الحافـة ،شائكـة
  .األوراق والقنيبـات الشوآية ،صفـراء اللون ثمرتها أسطوانيـة الشكل مقنزعـة 

  .النبتــة آلهـا خاصـة األطراف المزهـرة: األجزاء النافعــة

  . عفص، ملح البوطاس،صمـغ لعـاب، زيتطيـار،هيتيروزيـد ، آنيسيـن :العنـاصر الفعـالـة
  :منــــافـع ال

    
معــززة، مفتحــة ، مهضمـة ،معرقــة ،جاليـة،مـدرة ،مسكنـة ، منبهـة ، منظفـة لهذا آانت نـافعة لمن فقد شاهيـة األآل ، أو   

  .للمصابيـن بأمراض الكبـد أو الكال ، آما أنها مسكنـة للحمى النوبيـة، ومن القيء النـاتج عن الحمل، وقد تضمـد بها الجروح
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  :طريقــة إستعمـالـهـا 
    
دقائق ، والشربـة آاس قبل الغـذاء   10والتنقيـع يكون لمدة . في طاس من الماء المغلـي) مقـدار ملعقـة قهوة( غ    5تنقيــع   

األحمر  حتى تغلـى قبضـة من زهور الشوآة المبارآـة الجافـة في ثالث أرباع الليتر من الخمر : وإليقـاف الحمى . وآخر قبل العشاء 
وينبغـي أن ال .وقد تستعمـل الشوآـة المبارآـة في شكـل صبـاغة أو خالصـة .النصف ليشرب من طاسين احدهمـا صباحا واآلخر مساء
  .يكثـر منها ألنهـا مقيئــة وال يعـالج بها تشقق البشرة من البالد
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  سـورنجـــان 
Colchique (F)  

Colchicum autumnale (L) 
(E)  Meadow -saffron 

F. Liliacées 
  
  
  
  

وفي مصر . ويسمــى عندنـا شاميــرة ، حافـر المهر، أصابع هرمـس، قاتل الكلب. هو نرجس الخريف ، سورنجان الخريف  
  . عليه األبـزاريطلقـون عليه إسم العكبــة ، القعطـلة ، وفي العراق يسمونه اللعبة البربرية ، وأهل الشام يطلقون

  :وصــفـــــه 
  

( عشبــــــة معمــرة بصليـــة بريـة من عائلـة الزنبـاقيات تشبـــــه نبتــة الزعفـران إلى حـد آبــــير أو بصـلـة البلبـــوس   
Muscari  (  ـا في تظهـر في أواخر فصل الخريف إثر أول نوبـة مطرية آما ذآرنا سابق. حتى أن هناك من سماه البلبوس

عددهـا يتراوح بين .  سم 20 إلى 10طولها ما بين . أوراقهـا منتصبـة قاعديـة قرصيـة اإلنتشـاب سنـانية النصل المستطيل . اإلشــــــــقيل

ـتسقـة في أزهـارها ليلكيـة اللون آبيـرة القد مستطيلـة األنبوب سداسية البتالت المتســــــاوية الملـــ.  أوراق ، يحيط بها غمـد 8 و 3

أزهـارها تخرج مباشرة من .  أسديات ومآبر6 أقـــسام ، تطــل منــها 6القاعـــدة بحيث تـظهـر في شكل أنبوب متفتح في القمـــة إلى 
وبعد . البصلة قبل ظهـور األوراق والساق في أواخر فصل الخريف آما ذآرنـا سابقـا ، بويضهـا في عمق القمـع الزهري داخل األرض



. بـه بالمآبر يبقى هكذا داخل األرض طيلة فصل الشتـاء ليخرج إلى سطح األرض، في فصل الربيع على ساق طولـه نحو الشبـرتخصي
وعليه ثمر لونه أحمر قاني ضارب إلى السواد، أما البصلـة فلها عروق عـديدة تظهـر في شكل خيوط مكببـة السقـة بالبصلة المستديرة 

  .ون بداخلها لب أبيض آاللبن، حلو، مآلن رطوبـة ، أآله سـام للغاية يقتل بالخنق  مثل الفطـرتكسوهـا قشرة قسطليـة الل
  

واألبصـال تجمـع في نوفمبر والبعض يجمعها في . والبزور أآثر إستعماال .   البزور ، البصلـة والزهـور:األجزاء النافعـة 
  . الثمـرة يوليــه والزهـور في سـبتمبر أما البزور فتجمـع عند نضح

  .  نشاء ، صمـغC12 H25 O6 N والترآيب الكيماوي لألول . الكولشيكين ، الزيت العطري :العنـاصـر الفعـالة 
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   :المنــافــع 
  

إذ . لقـد عـرف السـورنجان لدى األطباء القدمـاء ، ال آمفـردة سامـة فقط مسهلـة بشـدة ولكن أيضا آمفردة صالحة للعالج   
 قطرة 40 ويعطى للعليل من هذه الصباغـة 1/10وذلك بتنقيع البزور في الكحول   ) goutte( لمعالجــة مرض النقرس يستعمـل 

 قطرات لألجذة آل يوم إلى أن يصير قضاء الحاجة مرتين أو ثالثة في اليوم فيتوقف عن 10ثالث مرات في اليوم األول ثم تضاف له 

 أيام ثم يصفى 10 غ من األبصال في ليتر من الخل لمدة 200تنقيـع : لنقـرس ويصنـع آاآلتــي آذلك خل السورنجان النافـع ل. شربـه 

  .أو مقـدار ملعقـة إلى ملعقتين قهوة في اليوم في نقيع الزيزنون عند النوم.  غ 10 إلى 2ليؤخـذ منه في المرة الواحدة من 
  

 غ من البصلة وعجنــه بسمن الغنم العتيق ثم وضعـه في 2اره ومنهم من يعالج البواسير بالسورنجان وذلك بسحق  ما مقـد  
  .قطعـة قمـاش تشـد في المقعـدة  ليلتين فإنه ال يحتاج المصاب بالبواسيـر إلى حملـه ليلـة ثالثة

  
 ويجلب آفات فهو رديء للمعدة مضعف لها.  نظرا لشــدة سمـوم السورنجان يجب أن ال يستعمـل إال بإشـارة الطبيب :مال حظــــــة 

  .  آثيــرة
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  لبـالب الحـقـول
F)(Lisiron des champs 
L)(Convulvus Arvensis 
E)(Corbind, Corn lily 

Fa.Convonvulacées. 
  
  
  

ألواعيش، : وباألمازيغيـة . اللواي، غويـرم، لبنــــة، دويلـة: و يسمــىعندنـا . هو لبــــــالب صغيـر، طربوش الغـــــراب 
وحسب ديقوريدوس هو نبـات له ورق . اللبـالب يسمـى بعجميـة األندلس قريولـة وتفسيرهـا اللبالب الصغير: وعنـد إبن البيطـار . اللواي

شبيـه بـورق قسـوس إال أنه أصغـر منه، وقضبـانه طوال متعلقـة بكل ما يقرب منها، وتنبت في السياجات وحقول الكروم وبين زروع 
ويسمـى عند إبن سينــا اللبالب، ومنه نوع . وله نـور شبيـه بالقمـع أبيض، يخلفـ غلفـا صغـارا  فيه حب صغيـر أسود وأحمر. حنطـة ال

وعند األنطاآـي اللبالب علم على آل ذي خيوط تتعلـق بما يقاربها، ورقـــه آورق اللوبيـا، ويسمـى قسـوس و، . يعرف بحبل المساآين



وبمصر يسمـى العليق وهو مختلف في ألوان زهـره وحجـم أوراقـه، األسود منه فرفيري الزهر وغيره . وحبل المساآينوعاشق الشجر، 
ويكون في الغالب أبيض ومنه أحمر وأزرق وأصفر، والبري ال ثمر له، والمستنبت له ثمـار صغـار، ويطول جدا وأن قطع خرج منه سائل  

وذآـر الغسـاني اللبالب إسم يقـع على آل نبات يتعلق بالشجر ويتلـوى عليها . ل يسقـط في قليل من الزمنأبيض وآله يتفـرع، وال قوة لـه، ب
  .وينثنـي، لكن األخص بهذا اإلسـم هو القريـولة وهو لبـالب الغنـم أو الشجرة الباردة عند  بعض األطبـاء

  :وصـفـــــــه 
  
ة اللبالبيات منبتها الحقول والزروع والزروب، خاصة حقول الكروم، وتعـّد لـدى نبتــــــة عشــبية بريـة وزراعيـة من فصيلـ  

الفالحين من النباتات الضـارة لما لها من عروق طويلـة تضربها إلى أعماق بعيدة لجلب ما أمكن من مواد غـذائية وميـاه، آمـا أن سيقـانها 
. أوراقها رمحيـة، مجنحـة ، معنقـة أو قلبيـة . ة دقيقــة تطول حتى المتر سيقانها مضلعــ. الخيطيـة تلتوي بشجيرات الكروم فتخنقها

ثمرتها غلفـة . النورة متحدة التويجات . أزهارهـا بيضاء أو ورديـة اللون، جرسيـة الشكل، مزودة بقنبتين تحيط بالكـم ،خماسيـة الفصوص
  .تحوي بزورا سـوداء

  

  .العصــارة ، العروق ، األوراق :األجزاء النافعــة 

  .جليــكوزيـد صمــــغ، عفـص، : الفعــالة العنـاصر
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  : المنــــافع
  

والشربـة من أوراقهـا أو . مسهلـة ، مفتحــة لهذا تـزيل اإلمسـاك ، وتفتـح سـدد الكبـد وتشمعهـا ، وتنفـع من إسترخاء القلب  
 غرامات 5 إلى 1وقد تؤخذ مسحوقـه من . ذ آـأس من هذا النقيـع قبل األآل غ في ليتر من الماء المغلـي وأخ10عروقهـا تكون بتنقيـع 

وقـال إبن سيـنا عن اللبالب أنه محلل ومفتح ملين، والنوع الذي يعرف بحبل المساآين ورقــه الطري صالـح للخراجات الكبـار . في اليوم
وعصارته تسهل .  ويفتـح سـدد الكبـد، وورقـه بالخل جيد للطحاليدمــــلهـا مطبـوخا في الشراب، وينفـع ضمـــادا على حــرق النار،

وإذا طبخت هذه العصارة ونزعت رغوتهـا . الصفراء المحرقـة، وإذا لم تطبخ آانت أقوى ، وهي جيدة للصـدر والرئـة، وتنقـى الربو
  .وشربت فتحت السدد وإذا عملت بالخل على الطحال سكنت وجعـه وفتحت سدده وحللت ورمـه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-105-  

  ســرغيــن
Télèphe (F) 

Corrigiola Telephiufolia (L) 
ou telephium imperata (Ed) 



Trée orpine (E) 
Paronychioidées (Fa) 

 
  
 
 

: وباألمازيغية . سرغين، بخور البربر، بخور مرشكـة : ويسمى عندنا . هو سرغنـد ، بخور البربر، بخور السودان، ديدهك 
بخور السـودان : األنطاآي . سرغنت ، إسرغنت إسم بربري للنبات المعروف ببخور البربر: إبن البيطار . ت، سرنيانت أو برآـة تاسرين

سرغينت أو سرغنت قد اختلف األطباء فيه، قيل : أبو القاسم الغساني . لم يتعرض له إبن سينـا . هو الديبشت بالهنديـة ، ديدهك بالفارسيـة 
  . وقيل بخور السـودان ، وقيل بخور البربر، وهذا األخير هو الصحيحهو بخور مريم

  :وصـفـــــــه 
  

ترغب في األراضي البور الجافة السمراء أو القسطلية الّلون، . عشبـة بريـة معّمـرة من فصيلـة الرجليات ترعاهـا الماشيـة  
عروقهـا غائرة .  الناس يجمعونها من هذه المنطقـة لكنها قليلـة اإلنتشارالرمليـة أو الصخرية بإقليم النجود خاصة منطقـة شاللـة حيث الزال

سيقانهـا آثيرة  فارشـة على األرض . في األرض وتديـة ، خشنـة في غلظ اإلبهـم، على صورة الجزر، عطريـة الرائحة ، فيها رطوبـة
ـة ، دقيقـة جدا تشبــه أوراق إآليل الملك إال أنها أدق منها، السفليـة أوراقهـا مائلـة إلى الزرق. يصل إرتفاعهـا حتى المتر، فرعـاء ، مورقـة 

أزهارها عثكوليـة التجميع ، آرويـة . منها بيضويـة الشكل معنقـة، أذينيـة ، حلقيـة اإلنتشاب؛ و العلويـة منها أذينيـة أيضا لكنهـا جالسـة 
ـة على أزناد ، خماسيـة السبالت الخضراء الّلون أو المائلـة إلى الحمرة ، بيضاء الشكل، إبطيـة اإلنتشاب ، بيضاء الّلون، دقيقـة جدا معلق

  .الحواف ، أطول بقليل من البتالت واألسديات ، ثالثيـة المسيمات، فـردية البويض تخلف بزورا مثلثـة الشكل
  

   العــروق:األجزاء المستعملـة 

  . زيـوت عطريـة:العناصر الفعــالـة 
    
  

-106-  

  :نـافـع الم
  

يستعمل في تحضير األبخرة العطـرية الجّيدة ، وأآثر من يستعملـه هن  النسورة في البخور إذ أن إستنشاق دخانـه يقـّوي الدمـاغ   
  . ويقـّوي األعضاء الباطنيـة إذا شرب مطبوخا مع الحلحال والزبيب، ويزيـد في البــاه. وينفـع من الزآـام ويطيب رائحـة العرق
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  قارطوفــة
Cotula (F) 

Cotula cinera (L) 
Fa. Composées 

 
 
  
 

ويطلق سكان النجود إسـم القرطوفـة على آل من . القرطـوفة، البـابونج: تسمـى عنـدنا . هي القطـوراء   
Anthemis anacyclus  و Chlamydophora .  

  :وصفـهــا 
  

ترغب في التربـة الرمليـة الخفيفـة بإقليـم النجود و الصــــحراء حيث . وفــة من فصيلـة المرآبـاتعشــبة بــريـة، حوليــة، مص  
 6وأقطـار رؤيسـاتهـا بين .  سم 40 و 20سيقـانهــــا مائــلـة في األول ثم منتصبـة يتراوح طولهـا ما بين . المنـاخ شبـه الجـاف والجـاف

أزهـارها . مائــلة إلى البيـاض، سميكـة ، مقســــمـة في أجزائها العليـا إلى ثـالثـة أو خمسـة فصوصأوراقــها خمليـة البشرة .  مم7و 
رؤيسـات فـرديـة، مصوفـة، أنبـوبيـة الشكل، سمـراء في األول ثم صفراء عند النضـج واإلنفـتــــاح، مقنبـة بصفيـن من اللسينـات، ثمـارها 

  .ة، صغيرة للغايـةاليابسـة مجنحـة، مرطـاء، مخططـ
  

   األطراف المزهـرة:األجزاء المستعملـة 

  ... عفـص :العنـاصر الفعـالـة 

  :المنــافــع 
  

مسكنــة ومطهـرة يستعملهــا سكـان النجـود إلسكـان مغص البطـن نقيـــعـا لمسحوقهـا، آما أنهـا نافــعة لضربـة الشمس،   
  .     ومنهم من يستعملهـا ضمـادة على الجبهـة إلسكان الحمى. ـة ومسكنـة لإلسهـال والسعال واألمراض الصدري
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  زعـــــرور

F) ( Aubépine 
Crataegus oxyacantha (L) 

 White thorn ( E) 
Fa. Rosacées.  

  
 

، دمـاماي، أتمام ، أدمـام تاغفـرت : وباألمازيغية . بابا عجيــنة، دمـامى: وعند العامـة . هو الزعرور الشائك ، الشوآـة الحــادة  
  .وعند إبن البيطـار يسمـى الكيلدار، ومنهم من يسميــه التفــاح الجبلي . أآسيا آانتا : وباليونانية . ومنهـم من يسميــه زعـرور األوديـة . 

  :وصــفـــــــه 
  

. ساقهـا فرعــاء. ا آثيف وحـاد للغاية   م من فصيلـة الورديات ، شوآهـ4شجيــرة بريـة شائكيـة صلبـة األخشاب تعلـو حتى   
أوراقهـا أذينية جامـدة النصل، مفصصـة ، نصلهـا بيضوي الشكل مسنـن الحافـة صغيرة القـد تشكل من آم ذى خمســة فصوص وخمس 

لها ثالث نويـات  سم ، ملسـاء تحوي بداخ15 ميسمات ثمارهـا لحميـة ، عنبيـة الشكل، حمراء اللون، قطرها نحو 5 إلى 3بتالت ومن 
وثمار الزعرور . ملتصقـة وفي آل واحدة من ذلك النوى بزر، لذلك يسمى البعض هذا النوع من الزعـرور بالزعـرور  ذى الثالث نويات

  .طيبـة الطعـم يكثر أآلهـا رعــاة الجبـل إذ تكثر في المناطق الجبلية بالتل الجزائري 



  

  .ر ، تزهـر في الربيع وتنضـج ثمارهـا في الشتــاء الثمـار ، الزهـو:األجزاء المستعملـة 

 ، حمض االسكوربيك ،عفص، وعنـاصر أخرى غير معروفــة Cالكراتاجين، االآسياآـانتين ، فيتــامين  :العنــاصـر الفعـالـة 
.  

  :المنــــافـع 
  

ة جدا للقلب ومنظمـة لدقـاته ، مهبطــة لقد دلت التجـارب العـديدة أن ثمـار الزعـرور الشـائك أو زهـوره  معزرة ومقــوي  
ويذآـر القدمـاء . للضغط الدمـوي، مضـادة للتشنـج ، مذهبـــــة للسهـاد ، مضادة للحمـى، ماسكـة لإلسهال ، معدلة لضيق األوعيـة الدمـوية

وقـال عنه األنطاآي إذا . منعــه من التنـاثرأنه مقـو للمعـدة ، دابـغ لها، قـاطع للقيء واإلسهـال ، وإذا غسل به الرأس أمسك الشعر فيه و
وقال . إعتصـر ماؤه وشرب بالسكـر أزال الصداع من وقته وإن درس حبـــه ووضـع على األورام الصلبة والحمرة الشديـدة حللها وأزالها

  . إبن البيطار أن ثمار الزعـرور تقبـض البطن قبضا شـديدا 
-109-  

  
. يــع مقـدار ملعقــة قهـوة لكل آأس من الماء المغلى يشرب منه آأسين إلى ثالثة في اليومواآلخذة من أزهاره تكون بتنق  

 20جزء من األزهـار تنقـع لمدة أسبـوع في خمــــس أجــزاء من الكــحول ليؤخذ منها : والصبـاغة من الزعـرور تضع بالكيفية اآلتيـة

 غ لكل 15ونقيـع الثمـار يكون .  قطرة لطرد السهاد وتشنـج المعدة40مـوي أو  يومـا إلنزال الضغط الد20قطرة قبل آل وجبـة لمدة 

 4والبعض يأخذ األزهـار فيجففهـا ويسحقهـا ثم ينقعهــا ليشرب منها .  آؤوس في اليوم لتقويـة القلب3واحد ليتر من الماء ، يشرب 
  .غرامات في اليوم
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  شمــرة بحريــة 
F)(Fenouil Marin 
F)(   Perce pierre  
L)(Crithmum Maritimum 
E)(Samphire , Sea fennel. 

Fa. Ombelifferes. 
  
  



وعند إبن البيطـار القرتمـن نبات تعرفـه عامـة أهـل األنـدلس . الشمـرة البحرية ، سالطـة البحر: وتسمـى عندنـا.هي القرتمـن  
 وهو نبات طولـه نحـو Crythmumوحسب دياسقوريدوس القرثموم . يـة يسمى زبـل النواتيـةبقرن األّيل، وهو ببعض سواحل إفريق

من ذراع ينبت فيما بين الصخـور في سواحل البحر، ورقـه حسن اإلجتماع غير متفرق وفيه لزوجـه، ولونـه إلى البياض يشبـه ورق البقلـة 
وله زهر أبيض وحمل شبيه بالنبـات المسمى لينابوطس ، . عرض طعمـه إلى الملوحةإال أنه أآبر منه وأطول وأ) الرجيلـة عندنا( الحمقـاء 

ولـــــه ثالث عروق أو أربعـــــة في غلظ . رخو طيب الرائحة مستدير إذا جـف،ويظهر في جوفـه بـزر شـبيه بحب الحنطة أحمر وأبيض
آما لم . آتاب التذآـرة لألنطاآي وال في آتاب القانون إلبن سيــــنا ولم نعثـر على هذه العشـبة في . األصبع، طيـــبـة الرائحة والطعـم

  .يتعرض لها الوزير في آتابـه حديقـة األزهـار

  :وصفهــــــا 
    
نبتـة عشــبية ،بريـة ،معــمرة وحيدة النوع من فصيلـة الخيميات، تسكن الشواطئ البحرية وتقوم على الصخور وقد رأيناها   

منعطفـة ، .  م 5جذامرها زاحفـة، وعروقها قد تمتد بين الصخور حتى .   سم50طولها نحو .  الشرقية لمدينـة بجايةآثيرة على الشواطئ
أوراقها متناوبة ملحمة، غمديـة، ثنـائية التشريم،إ زهـرارها خيمي يتشكل . فروعهـا قليلـة . متـسـلقية ،مخططـة،خضـراء مائلـة إلى الزرقـة

طعـم أوراقها مالحـة .  زند يحمل أزهارا عديدة ، أزهارها خضراء اللون خماسية البتالت تخلف ثمارا اهليجية الشكلمن أزناد آثيرة ، وآل
  .، تقطـع بالمرارة

  

  . األطراف المزهرة :ألجزاء المستعملـة ا

  .م عطر ، بيكتيــن ، فيتـامين، آبريت ، حمض ، أمالح معدنيـة ، إيود، بـرو:العنـاصـر الفــعــالـة 
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  :المنـــافـــع 
  

 وعطرها .ويحتفظ بأوراقها في الخل. مهضمـة ،منقيـة ،مزيـل للنفـخ، وتؤخـذ منقوعـة ،عصيرا ، صباغـة عطرا، دهنـا ،شرابا   
 طبخ أن : البيطار إبن  وذآـر .الهضم يسهل العطر هذا من القطرات وبعض .العطور صناعـة في يستعمـل آما األطعمـة، به تعطر القوي

 النبات هذا يؤآل وقد الطمث، ويدر واليرقـان البـول عسر من ينفـع مـائه وشرب )SIROP ( بشراب العشبـة هذه وثمار وعروق أوراق
 ضد جدا مفيدة البحرية الشمرة فإن الطبية األعشاب وفضائل أسرار آتاب وحسب . والملح بالماء يعمـل وقد ومخلال، مطبوخ وغير مطبوخا
  .البطن لديـدان وطـاردة للسمنة ومزيلـة للشهيـة ومفتحـة ، ومطهرة للبول مدرة وإنها حفـر،ال داء
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  آــــــمون 



Cumin(F)  
L)(Cuminum cyminum 

Cumin(E) 
Fa. Ombellifére 

  
 
 

أشـم، : وباألمـازيغيـة . التوابل لتعطير الطهىإذ يدخل خاصة في . هو الكمـون المعـروف منذ القـديـم لدى الخاصـة و العامـة 
وذآـر إبن سيــنا أن الكمـون أنواع، منه الكرمـاني ومنه الفارسي، ومنه الشامـي، ومنه النبطـي؛ فالكرماني أسود اللون . إيشومـان، أزآـر 

 بالكمون األبيض للتمييز بينـه وبين السانـوج والنبطـي هو الموجود في األسواق، ويسمـى أيضا. والفارسـي أصفـر  وهو أقـوى من الشامي
  .الذي يطلق عليه أيضا إسم الكمـون األسود؛ ومن الجميع البري والبستانـي، والبري أشـد حرافـة

  :وصـفــــــه 
  

 مشقـق، له ورق قليـل لكن لطيف.  سم20عشـــــــبة حوليـة زراعيـة من فصيــلة الخيميـات ساقهـا دقيقـة فرعـاء تعلـو حتى   
وبزره من األفويات، تشبـه إلى حـد بعيـد بـزور الكرويـة، وال . رقيـق ،مهدب آـورق الشبث، وزهـره دقيـق أبيض تحملـه نـورة قنـابيـة 

  .تعرف إّال بالرائحـة العطرية للكمـون على عكس الكرويـة
  

   البـــــــــــزور:األجزاء المستعملة 

  .عطـري يسمـى بالكيمينول زيت :العنـــاصر الفعــــالة 

  :منــــافعـــه 
  

مهضــم، يزيــل الغــازات من البطــن، معـرق، مـدر للحليب، لهذا آثيرا ما استعمـل إلزالـة انتفــاخ البطن والمغـض شربــا   
 غ من 2آمـا يمكن أخذ . لوجبـةوآذلك ألدرار الحليب وذلك بشرب نقيـع مقـدار ملعقــة قهوة من البزور لكل آـأس من الماء المغلـي بعد ا

وذآـر العشابون القدمـاء أنه إذا مضــغ الكمـون بالملـح وابتلـع قطـع سيالن اللعاب، وإذا مضـغ بزيت وعسـل وتضمـد . مسحوقـه في اليوم
ي العين منع إلتصاقهـا، وإذا به قطـع اثر لـون الدم العارض تحت العين، وإذا مضـغ مع الملـح وقطـر ريقــه على الجرب والسبل والطفـرة ف

وقيل أنه مقـو جنسيـا إذا أآل مخلوطـا بالعسـل والفلفـل . تضمـد به مع العسـل أبرأ أورام األنثيين خاصـة إذا خلـط بالزيت ودقيـق الباقــال 
  .ويحلل الريـاح مطلقـا. األسود مرتيـن في اليـوم
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عسر النفـس والمغـص شربـا بالمـاء والخل، وإن مـزج بالزعتـر وتغرغـر بطبيخــه وهو منبـــه للمعـدة ويدفـع سوء الهضـم و  

ومن خواصـه أن المولـود إذا دهـن بمطبوخــه لم يتولـد عليه القمل، وأن أآلـه يصفـر اللون، وقد تواتـر أنه . سكن وجـع األسنـان والنزالت
     .    اء، آـذا قال من يزرعونهينمـو إذا مشت فيه النسـاء، وإنه يـروى إذا وعـد بالم
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  ســـــــــــرو
Cyprès(F) 
 Cupressus Sempervirens(L) 
Cupress tree(E) 
Fa. Cupressacées 

 
 
 

  
وآل من إبن . ـيسوعنـد ديـاسقوريدوس يسمى آـابـاريس. الصـرول، الصـعد، البستـان: هو السـرو الشائـع وعنـــــدنـا يسمــــى   

وقـال عنه األنطـاآي أنه من األشجار الشبيهـة  بالجوز . البيطـار  وإبن سيــنا واألنطاآي والوزيـر وإبن احمـدوش أطلقـوا عليه إسم السـرو
  .الالرومـي، ويطول على المياه جـدا، ويثمـر جوزا يتشقق، وال يعظـم حجمـه، ويسيل منه القطران الضعيف ويمكث زمنـا طويـ

  :وصـــــفـــــه 
  

 متر ، تجود في آل  األتربة وتفــضـل الري، 30 إلى 20شجرة تزيينيـة من بسط السرويات وفصيلـة الصنوبريات، تعلـو من   
وهي شجرة فرعاء، جذعها يفـرز صمغـا  عطريا أوراقهـا عروة، فلسية، . وآثيرا ما غرسها الفالحون آسياج لصد الرياح عن حقولهم

أزهارها طرفية وحيدة الشق والمسكن، .ة، شديدة الصغر، عابقـة الخضر ، مرصوصة على أربعة صفوف،  راتنجية الرائحةمتقابلـ
قيل أن أصل هذه . بزورها صغيرة مجنحة.ثمارها آويرات تتألف من قشور متراصة، ليفية جامـدة مدرنـــة. والذآرية منها آثيرة األسديات
  .تشرت في بقية بلدان البحر المتوسطالشجرة آسيـا الصغرى ومنها إن

  .الثمار واألغصـان الطرية واألوراق :األجزاء المستعمـلة

  .... زيت عطـري آثير، عفص ،آافور ، حمض الفاليريانيك:العنـاصر الفعـــالــة 

   :المنــافـــع 
    
روائح الكريهة، قابضة ، نافعـة للبواسير، معدلـة للجهـاز العصبي، وللشرايين واألوردة، مفيـدة لوجع المفاصـل ، منقيـة لل  

وتستعمل خالصتها أو صباغتهـا شرابا . والدوالي، ونفث الدم، والبول في الفراش، والزآام، والبحة، وداء المفاصل، والتشنج ونتح األرجل 
ج الجسم فتستعمل مسلوقــة أما خار.  قطرة لغير ذلك60 و 30 قطرة قبل األآل إليقاف البول في الفراش، وما بين 20 إلى 15من 

آذلك .  مرات في اليوم ضد السعال الديكي4أو زيتها العطري .  غ من الثمار في ليتر من الماء وغســـل األرجل بها30وذلك بطبـــــخ 
  .وقد تصنع بها براشيم نافعـة للبواسير. غسل الجروح بنقيع ثمارها نافـع لتضميد الجروح
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ر  السرو يلحم الجراح ويحبس الدم مطلقا ويجفف القروح حيث آانت، ويحلل األورام، ويحلو اآلثار وقال األنطاآي أن ثم  

والغرغرة بمائه تسكن أوجاع األسنان وقروح اللثة ويشـد رخاوتها، وثمره الطري يشد األجفان، وإن عجن بالعسل . خصوصا البرص طالء
 البواسير ، ونشـارته تحبس الفضول عن السيالن، ومع المر تصلح المثانة وتمنع ولعق أبرأ السعال المزمن، وقوي المعدة، وصمغه يقطع

والمصارعون يأخذون طبيخه مع . وإذا هريت أجزاؤه وعمل منها دهن منع األعياء، وقوي البدن، وشد العصب. البول في الفراش
به الجامع للمفردات إن من الناس من يستعمل السرو في وذآر إبن البيطار في آتا. السندروس على الريق فيقتدرون به على العالج الشاق

وإذا شرب ورقه مسحوقا وشيء يسير من المر  . مداواة الجمرةوالنملة بعد أن يخلطوه مع دقيق الشعير ألنه ينقي الرطوبة الفاعلة لهذه العلة
 وشرب بخمر نفـع نفث الدم وقرحة  األمعـاء وجور السـرو إذا دق وهو رطب. نفـع المثانـة التي تنصب إليها الفضول ومن عسر البول

وقال . وورق السرو إذا آان مسحوقا وتضمد به ألـزق الجراحات، وقد يقطع الدم، وإذا دق وخلـط بالخل سود الشعر. والبطن وعسر النفس
. على سائر القروح الرطبة نفعهاإبن سيــنا أن طبيخ السـرو بالخل يسكن وجع األسنـــان مضمضـة ورمـاده إذا إستعمل على حرق النار أو

وإذا دق . وجوز السرو أقوى في آل شيء من ورقـه وهو لزاق وقاطع للدم ويذهب بالعفن؛ورقـه الطري وآذلك جوزه جيد للفتق ضمادة
 ضمادة بماء اآلس وقال الغسـاني إذا عمل من السرو. جوز السرو ناعمـا وأخلط بالتين وجعل فتيلـة في األنف أبرأ  اللحم الزائد في األنف

 .نفـع من الفتق
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  عـرطنيـثــا 
F)(Cyclamen  
L)(Cyclamen africanum 

(E) Sow- bread 
Fa. Primulacées. 

  
 

خبز الذيب أو المشائـخ أو الحديبــة ، العرطنيثـا، : ويسمـى عندنـا . بقـالمـس. هي السكــع، بخـور مريـم، خبـز المشـايخ 
: وعند إبـن سيــنا . وأهل الشام يسمونـها الرآـف. بخـور مريم: وعند إبن البيطـار . تــازردت، تـاقلـة، تــاقـرانت: وباألمازيغيـة . القـروب

  .العرطنيثـا، وآذلك عند الغسـاني و األنطـاآي

  :وصـفـهـــــا 
    
فصيلـة الربيعيـات، تسكـن األماآن الظليلـة الرطبـة في الغابـات والمغارات حيث يكثـر عشــبة عسقـوليـة بريـة ،معمـرة من   

وأهـم ما يميزهـا جذمورهـا الكبير الذي قد يبلـغ حجـم الخبزة المستديرة السمراء اللون . تعلـو نحو الشبـر. الدبـال بالمناطق التليـة الجزائرية
أوراقهـا قرصيـة .  سنتيمتر، وزنهـا يقـارب ربع آيلوغرام، حادة الرائحـة، حريفـة الطعـم6لي قطرهـا حوا. خـارجيا، والبيضـاء داخليا

أزهـارها بنفسجــية اللون أو مـائلة إلى البيـاض، خمـاسية . اإلنتشـاب، طويلـة الزنـاد، بيضويـة النصل، مسننـة الحافـة، شديدة الخضرة
  .ر صغيرة، آروية الشكل، عـديدة البـزورثمارهـا آعابي. الترآيب، فـردية، معتكسـة 

  . الجذمــور، البــزور:األجزاء المستعملـة 

  ... صابـونيد السيـكـالمين:العنــاصر الفعــالــة 

  :المنـــافــع 
    
يـر مزيـل للبواس. جذمــور العرطنيثــا محلل لألورام، مجلـى للبثـور والقروح والخنـازير، ومـع العسـل يبـرىء الخرجات   
ويـرد . مفتـح ألفواح العـروق التي في المقعـدة حتى يحث على الغـائط حثـا عنيـفـا متى غمسـت فيه صوفـة وادخلت في المقعدة. حمـوال

وإذا تضمـد به حلل الورم العارض في الطحال ويوقف إلتـواء العصب والنقـرس، والشربـة منه لعشـرة غرامات . المقعـدة النـاتئة مع الخـل
. واإلآتحـال به مع العسـل يوقف جميـع أنواع الماء النـازل من العيـن. يـدر الطمث ويسهـل البطن) سيـرو (  مـاء العسـل أو الشراب مع

وقد تقشـــر الجذمور  ويـدق ويعصـر  مـــاؤه ويطبخ ماؤه إلى أن يصيـر . وبـزر العرطنيثا  ينقي الكلف والنمش وينفـع من داء الثعلب
  .ثم يخــزن لوقت الحاجـةآالعسـل 
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  .الزاز 

F)(Daphne 
L)(Daphne gnidium 
E)(Gridium, Spurge flax 

Fa. Thyméléacées. 
 

   
و أطلـق . سبرح، إينيـت: هو الدفنـــــة الالحفـة، المثنـان ،وثمره آرمدانــة ويسمـى عندنـا الزاز، جوزة الرعيـان وباألمازيغيـة   

وأطلـق عليه ديسقوريدوس إسـم . ومن الناس من يسميـه بوروس أحنى وقسطرون. ـم المثنـان، وقد يسمـى خاماالعليه إبن البيطـار إس
ولم . وحبـه يسمـى ارزام. األصاص، واالزاز:  أي المتنـان ، وبه يصبـغ الصباغـون بالمغرب وهو بالبربريـة  Thumeliaîaالثميليـا 

: ل ذآـرا المازريون وهو نـوع من الزاز، و حسب مـا جاء عن دورفولت في آتـابه لوفيسين يتعـرض له األنطاآـي وال إبن سيــنا ب



والدافن مازريوم .  ثمـاره حمـراء ، أوراقـه دائمـة ، أزهـاره بيضـاءDaphne gnidiumالدافن جنيديوم : الدفنيـات أنواع منها 
Daphne mazereumوالدافن لوريوال . اق أزهـاره حمـراء ثمـاره سوداء، نـافض لألورDaphne laureolaله ثمـار سـود  .

  .وعلى أي حال وبصفـة عامـة فإن آل هذه األنواع لها نفـس الخصائص الطبيعيـة. ثم الدافـن ثيميليـا 

  :وصـفـــــــه 
  

هـا منتصبـة الحفـة الفـرع أوراق. مخشوشبـة ، دقيقـة، مكسـوة بلحاء جلـدي . نبتــة  معمـرة، بريـة لها فروع و  قضبـان آثيـرة  
أزهارهـا عنقوديـة التجميع، هاميـة اإلرتكـاز، بيضـاء اللون، فواحــة العرف، . والفنـد، نصلهــا جلـدي النسيـج جامد الترآيب مستطيل القـد

  .ة الطعـم الذعـةوآل من أوراقهـا وثمارها وأزهارهـا حريفـ. تخلف ثمارا مستديـرة، حمراء اللون عند النضج، لحمية، المعـة

  . األوراق، اللحـــــاء:األجزاء المستعملة 

  . أحمـاض، صبـاغة صفـراء، شمـع، سـكر، صمـغ شديـد الحرافـة وســام للغاية:العنـاصر الفعــالـة 

  :المنــافع والمضـار 
    
ذر من إستعمـاله دون استشـارة الطبيب  مقـرح ، مسهـل، مـدر، مقــيء، محمــر، لما يحـويه من مـواد ســامة للغايـة، لهذا يحـ  
  .وآان قديــما يستعمـل إلحداث القــيء أو إحـداث القـروح وتنفيـط البشـرة، ثم تخلت عنه  الطبـابة. التسمـم
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وآذلك األوراق تسهـل البطـن رطـوبة مـائية ومـرة وبلغمـا، ) الزاز (   حبـة من ثمـار المتنـان 20أن : وقال عنه إبن البيطـار  

واللحـاء، وهو  دواء قتـال إن آثـر منه ألنـه يسحج المعـي، ويلهـب المخرج، حتى األقويـاء والغالظ الطبائع وقد يعالج به البرص، وأفضلـه 
 إذ هو يضـر إذا طبـخ بالزيت ولطـخ به الجرب والقوابـى والقـروح في الرأس نفـع من ذلك، وقد يخلـط بالكبريت ليستعمـل خـارجيا فقط،

وقد يستعملـه الصبـاغون . وإذا دق و ألقي في الماء الذي به سمـك قتلـه، وإذا شربتـه الحامل أسقطت حملهـا وقد يؤدي إلى موتهـا. الكبـد جدا
    .للصبـاغة الصفــراء
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  داتورة ، جوز مـائل
Stramoine(F)  



Datura Stramonium(L) 
Thorn-apple, Devil’s apple(E) 

F.a . Solonacées. 
  
  
  

وبزرهـا يسمى حب الفـوة أو جوزة مـاتل وثمرتها .  وتسمى عندنا شجرة جهنم، المسكرة ،تاتـورة. هي الداتورة الشائكة، النفير 
جوز رب، وهي شجرة وعند إبن البيطار تسمى جوز مائل ويقال جوز ماثم وجوز ماثـا و. وباألمـازيغية تـا بورزقت . الجوزة المشوآة

يعلو قدر الرجل ورقـــه آورق الباذنجان إّال أنها أمتن وأشـد مالسـة، ولـه زهـر أبيض آبير طولـه . المرقـد عند عامة األندلس والمغرب
لها حب وله ثمرة آالجـوزة خشنـة القشـرة مشوآـة داخ. أقل من شبر شبيـه بأفـواه األبواق وهو في براعم طوال خضر، طويل المعالف

أما األنطاآي فذآر أن جوز مـائل هو المعروف بالمرقد عند اإلطالق، ويسميه أهل مصر الداتـورة،وهو نبت الفرق بينه وبين . آحب اللفـاح
الباذنجان، يكون بمجاري المياه والجبال وقرب الضحضحات، له زهر أبيض، وغلف خضر، خشـنة تطول نحو أصبع، فإذا أخذ في اإلنعقاد 

. وقلمـا تحمـل الواحدة منه أآثر من جوزة وتكون بأعلى الشجرة شائكة حصفـة الجسم إلى غبرة قبل بلوغهـا ، فإذا بلغت إسودت إلتأم 
وذآر إبن سينـا أن جوز ماثـل هو سم مخدر . والمستعمل منه هو البزر الواقع داخل الجوزة . والكائن منه في البلدان الحارة أقوى مفعوال 

وأطلق عليه الغساني الشهير بالوزير  إسم البنــج ويعرف .  عليه شوك غـالظ قصار، وهو يشبـه جوز القيء مثل حب اإلتـرجشبيـه بالجوز،
  . .بالسكران ويسمى عند أهل فـاس آينكيط

  :وصفــهـــــا 
  

ية، ضارة بالمزروعات جنبـة حوليــة بريـة آريهـة الرائحة سامـة من فصيلـة الباذنجانيات، تنبت في الحقول خاصة المرو  
 سم، آاملـة 7 سم وعرضها 15أوراقها آبيرة قد يصل طولها . ساقهـا أسطوانية الشكل،فرعـاء، تفرعها ثنـائي ،ملساء . ،تعلـو نحو المتر

ية الشكل ،آمها ،ملساء،بيضويـة النصل المسنن الحواف ،معنقـة ،متعاقبة ،ازهارها قليلة ، فردية على ازناد قصيرة ،إبطيـة اإلنتشاب ،بوق
ثمارها آعابر .بتالتها متالحمة ،بيضاء اللون خماسية التفصيص ،خماسية األسديات ،مفصصة الميسمات . خماسي الزوايا ،أنبوبي الشكل

  . سم رباعيـة الغرف تنفتـح على بزور آثيرة سوداء اللون في حجم السانـوج5شائكـة بيضوية الشكل تطول نحو 
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  . األوراق، البزور:عملـة األجزاء المست

  . داتورين، اسكوبوالمين، أمالح معدنية ،هيوسيامين:العنــاصر الفعــالـة 

   :المنــافــــع 
    
مخدرة للجهاز العصبي ،مسكنـة لإلرتعاش والتشنـج لهذا يعالج بها الشلل اإلهتزازي المعروف بمرض بـــــــارآنسون   

arkinson  Pــــــو والتــــعرق والقــــــــلق وإستعــــمالها داخــــليــا مسحــــــوقـــــة والوجـــــع الخدي والرب  

أو شرابا )  قطرة في اليوم30 إلى 5( أو صباغة لألوراق )  غ 0,05 غ إلى 0,02( أو خالصة البزور )  غ 0,2 غ إلى 0,05( 

وقال عنها األنطاآـي أن أآلها يسبت . تدخين النافع لتسكين الربوويستعمل ورقها لفـائف وخلطها مع التبغ ل) .  غ في اليوم30 إلى 10( 
وينوم نحو ثالثـــة أيام فإن حصل مع القيء أورث البهتة والجنون واألعراض عن ألآل والشرب وربما قتـل واصالحـه القيء بالعسل 

  .ة للغايـة يجب أخذها بحـذر شديـدنبتـــــــــة سـام: والخالصـة أن الداتورة . والبورق ودهن الجوز وأخذ األشربـة 
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  مشــط الراعـي
F)(Cardére 
L)(Dipsacus fullonum 
E)(Draper’s teasel 

Fa. Dipsacacées. 
  
  
  

: طـــــار وعند إبن البي. وباألمازيغيـــــة تجاهنيد، قزم. شوك الدراخيـم ، حبـاشو، القرداش: هو شـوك الدّراج ،ويسمـى عندنا  
. مشــط الراعـي، وهو الديساقوش باليونـانية أو الدينساقوس وهو شــــوك الدراجــين عنـــد أهـــل المغرب، ويعرف أيضا بمشط الراعي

وحسب ديسقوريدوس هو صنف من أصناف الشوك، له ساق طويلـة مشوآة، وورق يحيط بالساق شبيـه بورق الخس، على آل عقد من 
وعمـق يجمع . في وسطه من داخل ومن خارج شبيه بنفاخـات الماء مشوآة أيضا. ، والورق محيط، مستطيل، مشوك أيضاالساق ورقتـان

فيه مـاء المطر  والظل ولذلك سمي دينساقوس وتفسيره العطشان، وعلى آل شعبـة من طرف الساق رأس شبيــه برأس القنفـذ إلى الطول، 
وعنــد األنـــطاآي مشــــط الراعـــي هو . تـراءى في وسطـــــه ما داخـــــله ديــــدان صغــــــارإذا جف آان لونه أبيض وإذا شـــــق 

  .لم يتعرض له إبن سينــــــا وال الغســاني). وربما هو شوك الضريع ( شــــوك الزريـــــع 

  :وصـفـــــــه 
  

ة الدبساسيات، له عروق خشنـة وملتويـة ، ساقـه منتصبـة ، نبـات بـري يعمـر السنتين يصـل علـوه حتى المترين من فصيلـ  
أوراقـه القـاعدية لها أعنـاق قصيـرة، نصـــليـة الشكل  شائـــكة، وأوراقـه العلويـة . شائكـة بأشواك قصيـرة، متفـرعة في جزئها األعلى

طراف، تؤلف أآوازا شـائكـة ،أسطوانية، تستعمـل في رؤيسـاته الزهـرية حراشيـف شائكـة متراآبـة ،متراصة ،منبسطـة األ. جالســة 
  .ثمرته يابسـة مطبقـة مشهية للديدان. تهذيب الصوف، ولذا سمي بالقرداش 

  

  . العــروق:األجزاء المستعملـة 

  . إينوليـن ، أمالح معدنيـة ، جليكوسيـد:العنــاصر الفعـــالة 
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  :المنــــــافــع 
    
وقد آـان . يعــالج به النملـة واألمراض الجلدية مثل الحصف أي تقشر البشـرة وحب الشبـاب. ــدة ، معـرق مــدر، نــافع للمع  

 10وقد يشرب الماء الذي طبخ فيه مقـدار ملعقـة قهـوة من العروق لكل طاس من الماء، والطبخ يدوم . يعـالج به قديمـا البولـة الدمويـة
وقال عنه إبن البيطار أن عروق مشط الراعي إذ . وقد يستعمـل صباغـة لمعالجة األمراض الجلدية.  اليوموالشربـة تكون لكأسين في|دقـائق 

وضمدت به المقعـدة أبرأ الشقـاق العارض لها والنواصير ) أعني البومادة( طبخ بالشراب ودق حتى يصير قوامـه مثل قوام القيروطي 
وزهره يدق رطبـا أو يابسـا، لكن الرطب أحسن ويجعل في خرقـة . اء في علبـة من النحاسالعارضة في البدن، وينبغي أن يحفظ هذا الـدو

. نقيـة لتدلـى في اللبن وتمرس حتى ال يبقى في الخرقة شيء ويصب ذلك اللبن على لبن آخر فإنه يعقده حتى يصير الجميع قطعـة واحـدة
  .رار ويقوي النفسوأآل فهو مسخن يـدر البول ويذهب اإلقشع) طبخ ( وإذا سلق 
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  سرخـس ذآـــر
F)(Fougère mâle 

Dryopteris Filix- mas(L) 
L) (Polypodium filix mas 
E)(Male polyody 

Fa. Polypodiacées. 
  
 

ّال أنه أصغــر ورقـا وقــامته عند الغســاني السرخـس هو نبـات يشـبه نبـات العقربـــان إ. أفريسيــو: وباألمــازيغيـة . هو الشـرد 
واألغصـان أيضا على . أقصـر، لـه قضبــان آثيـرة تخرج من أصل واحد، عليها ورق متــواز، يقـابل بعضـه بعضـا آجنـاحين منتشرين
 وقد يكون من ما لونـه األرض منتشـرة منبسـطـة آأجنحـة النســور، وال ساق لهذا النبــات، و ال زهر وال ثمـر وأصلـه أحمـر إلى السـواد،

ومن النـاس من يسميـه فلحـوز  . السرخـس يعرف في زمننــــا هذا بحبلـى لبنـان وبيروت بالشـرد: وقـال إبن البيطـار. إلى الصفـرة
Polypodium وآخرون يسمونـه بطارس   ،Ptéris وهو نبـات ليس له سـاق وال زهـر وال ثمـر، وله ورق نـــابت قي قضيب 

وله عـرق في وجـه األرض أسود وطويـل .  نحو من ذراع، والورق مشرف منتشـر آأنـه جنـاح وله رائحـة تشــبه رائحـة التينطولـه
وقال إبن سيــنا  نقال عن . وينبت هذا النبات في مواضع جبليـة، وأماآـن صخريــة . تتشعب منه شعب آثيـرة ، في طعمهــا قبـــص

صنفـان ، منه ذآـر ومنه أنثـى، فالذآـر  ليس له أوراق وال زهـر وال ثمر، وله رفـرف ثابت في قضيب أن السـرخس : ديسقـوريدوس 
. طولـه ذراع و أآبـر،  مشـرف مغتثـر ودقـاق آأنه جنــاح وله رائحــة فيها شيء مرس، وله أصل ظاهـر أسـود طويـل له شعب آثيـــــرة

( واألنثـــى . ـــــــات إمـــــا في مواضع جبليـــة، وإمـــا في أماآـــن صخـــــرية في طعـمــــه قبـص، وينبـــــت هذا النبـ
Polypodium filix foemina  (  ،ورقهـا يشبــــه ورق الذآـر، غير أن لها قضبـان آثيرة أطول من قضبـان الذآـر

  .يد شربــه أن يقـدم أآـل الثـوموعروق أعرض وأطـول وأحمر  إلى السواد، وبعضها أحمر آالدم، وينبغي لمن ير
  :وصـفــــــه 

  
عشــبة بريـة، معمـرة جذموريـة من فصيلـة السرخسيـات تسكـن األمـاآن الظليلـة الرطبـة في الغابـات، علـوها حوالي المتر،   

تقـي اللون، وريقاتـها مسنــة الحافـة، تتكـاثر أوراقـــها  تشبــه أجنحـة النسـر مرّآبـــــة ، مفرضــة ، غليظـة الضلـع، آبير النصـل الفــــس
  .ذو عـروق آثيـرة . جذمورها  عقــدي تكسـوه حراشيـف ، أسمر خارجيـا، أخضر داخليــا. بالبــوغ آسـائر أنواع السرخـس
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  . الجذمـــور:األجزاء المستعملـة 

  ...أحمـاض، زيوت ، سكـــر فيليسيــن، أسبيدينـول، اسبيديـن، :العنــاصر الفعــالـة 

  :منـافعـــــه 
  

من أهـم مميزات السرخـس الذآـر أنه طـارد للـدود بأنواعـه المختلفـة من البطن ، لكن يجب أن ال يتناوله من آـان سنـه دون   
الماء حتى يبقـى نصف الماء، غ من الجذمور تسلق في ليتـر من 20: وإستعمـاله مطبوخـا آاآلتي. األربـع سنـوات، آما أنه صـالح للنقـرس

 مع Rhamnus frangula.ليؤخـذ منه على الريق ثم يتبـعــه  بعـد ساعــــة بشـــرب مقـدار ملعقـة أآل من نقيـــع النبق األسـود
  .آذلك يمكن أخذه مسحوقـا مع العسـل. السنـا

( ديدان وحب القرع إذا شرب منه وزن أربعـة مثـــــــاقيـل أنه يجفـف بال لــذغ وفيه مرارة وقبص ويقتـل ال: وقـال عنه إبن سيــنا 
  بمـــــاء العســـــل وخصوصا بســــقمونيـا أو بالخــــربق األســـود ووزنــــه ستـة قـــراريـــط ) غ 5= المــــــثقــال 

( سرخس األنثـى ثـــالث مثـاقيل مــع الشـــراب وإذا شـرب من ال. أو تســـــعـة آان أبلـغ نفعــا وأقـوى فعـال)  غ 0,20= القيراط ( 

sirop ( وقد يسحق ويــذر على القـروح . وإذا  شربتـه حبلـى اسقطت. اخرج الـدود الطوال وإذا شربت منه المـرأة مسحوقـا لم تحبـل
وقيل أيضا أن . في عينـه تبـن ألقته  العينوذآـر البعض أن أوراق السرخـس الطريـة إذا أآلهـا من وقع . الرطبــة العســرة البرء فيبـرؤها



وقيل أيضا أن ملء . فـراش السرخـس نـافع جدا لألطفـال الذين يبولون في الفراش أو المصابين بالكسـاح أو داء المفـاصل أو الضعـف 
  .خيشـة بالسرخـس والنوم عليها تبعـد آل األضرار وتجلب الراحـة التامـة
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   الحمـــارقثــاء  

F)(Concombre d’âne 
Squirting cucumber(E)  

L)(Momordica eleterum 
Fa.Curcubutacées. 

  
   

  
. وباألمازيغية أفقـوس أغيول. ويسمـى عندنـا فقـوس الحمير، بيت الغول. هو القنــاء البري ، فقوس الحمير، عورور ، اطريـون  

قثـاء البري أو العلقـم عند عـامة أهل األندلس، وهو شبيـه بالبلـوط المستطيل وله أصـل آبير فإن قثــاء الحمار هو ال: وحسـب إبن البيطار 
والعشـبة تمتـد على سطح األرض، خشـــــنة األوراق تحمـل حبـا مستطيـال . عروق قثـاء الحمار آبيرة ،بيضاء: وقال األنطاآي. أبيض

وهو مـّر الطعـم آريــه ) الملوخية عندنـا في الجزائر(  أملس ،صغيــر آالبـامية آالخيـار الصغــار، منه ما له عنق وفيه خيوط ومنه
  .بإسـم قثــاء الحمــار: الرائحـة، يكون بالفالئح والخراب وذآـره إبن سيــــنــا 

  :وصـفـــــــه 
    
لها .  واألراضي البور والفالحية عشــــــبة بريــة ،حوليــة مـّرة من فصيلــة القرعيـات، تعيش في الخراب وجوانب الطرق  

. أوراقهـا تشبــه أوراق القثـاء. سيقـانهـا زاحفـة. جذمور خشــــن في سمـك الزنـد، طولــه أآثـر من شبـريـن، لحمــي ،أبيض اللون 
. ئل إلى البياض من أسفـلمعنقــة، حرشــاء، مكســوة بزغب ، نصلهـا قلبـي الشكل، مسنن الحواف ، سميـك ، أخضر اللون من فـوق، ومـا

ثمارهـا . زهـورها الذآريـة صفـراء اللون، جرسيـة الشكل ،خماسيـة التفصيص، إبطيـة اإلرتكـاز، وزهـورها األنثويـة تشبــه الذآريـة 
ي ثمـار تنفصـل عن رفنيـة مستطيلــة خضراء اللون، مزغبـة بداخــــلها سائـل آثيـر، منضغـط، تسبــــح فيه بـزور عديـدة، ملسـاء، وه

  .الساق عند نضجهـا أو عند قطفهــا، وتقــذف بزورها بعيـدة عنهـا بقوة عجيبـة

  
  . العصــارة ، األوراق، الجذمــور :األجزاء المستعملـة

  . ايالتيــرين، أحماض، صمــغ:العنـاصر الفعـالــة 
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  :المنـــافــع 
    
لشديـد وإنزالـه للضغـط الدمـوي، وتغسيلـه، وينفـع إسترخـاء القلب وإلتهاب المثـانة وبول الدم يشتهـــر قثــاء الحمار بإسهالــه ا  

وقيـل أن .   غ في اليوم0,02 إلى 0,05واآلخذة من خالصـتة هي . وإرتفـاع الضغـط الدموي وتشمـع الكبد، والسمنـة والدوخـة
وليخـدر آخذهـا من اإلآثـار منها فإنهـا عشــبة .  جدا لليرقـان وفتح إنسداد المرارةوهو مفيـد. التضميـد بأوراقـه مفيـد للقـروح المقيحـة

والذرور . أنه لطيـف محلل، وعصـارة عروقــه وثمـاره نافعــة من اليرقـان: وقال عنه إبن سيــــــنــا . سامــة للغايـة إذ قد تؤدي إلى الموت
وإذا إتخـذ من جذمـوره ضمـاد، مع دقيـــق الشعيـر حــــلل آل ورم . ينقـي أوساخ الوجـهمنه يابسـة يذهب آثـار اإلندماالت السود، و

ويتضمـد به مع الخل . وإذا ذر يابســه على الجرب والقوابي نفـع منهمـا. بلغـــمـي عتيـــــق، ويفجـر الجراحات، خصوصا مع صمـغ البطـم
وطا باللبن، وأن لطـخ به المنخر باللبن أفـرغ فضـوال آثيرة، وينفـع من الصـداع عصارتـه تحلل الشقيقـة الغليضـة سعـ. على النقرس



ويشرب بمـاء العسـل فينفـع للقـيء البلغمـي . وهو مسهـل للغايـة . وأوجاع الرأس المزمـن وتقطيـر عصارتـه في األذن يسكـن أوجاعهـا
  . ـار عديـدة وإذا خلط ببعـض األدويـة نفــع من أمراض آثيرةأن منـافع قثـاء الحم: ويذآـر إبن البيطـار . المر األصفـر
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   حشيشـــة األفعـى

Viperine(F) 
Echium vulgare(L) 

E)(Viper’s bugloss 
Fa. Borraginacées. 

  
   
وحسب . يد إلى حد بع Anchusa officinalisوهي عشـبة تشبـه األنشـوزة .هو اخيون معـروف، اقريطشيـة   

ولم ييعرض له إبن سيــنا، أما إبن البيطـار فذآـر أن األخيون هو حشيشــة رأس األفعــى، وسمــي . األنطاآـي حشيشــة األفعـى هو البلســك
 انجشـا وحسب ديسقـوريدوس هو نبـات خشن ورقـه مستطيل إلى الرقـة شبيـه بورق النبـات الذي يقـال له. بذلك لشبـه ثمـره برأس األفعـى

ومن آل جانبي  . إّال  أنه أصغر منه وفيه رطوبة تدبق باليد وعلى الورق شوك صغير شبيه بالزغب وله قضبـان صغيرة دقــاق آثيـرة
. القضبـان تنبت أوراق صغـار دقـاق مستقيمـة األطراف، إّال أن الورق النابت في طرف القضبان هو أصغر بشيء يسيرمن سائر الورق

  .وله عـروق أدق من األصبع ،لونــه أسـود. زهر لونه فرفيري له ثمـر شبيه في خلقتـه برأس األفعـى وعند الورق 

  :وصــفــــــه 
    
تجـود في جميع األتربة خاصـة األراضي البور جذورها خشنـة مائلـة . عشــبة بريــة محولـة أوحوليـة من فصيلـة الحمحميات  
أوراقهـا السفلية آاملـة، متعاقبـة . ة، وزغبهـا دائـم التوتـر ، منقطـة بنقـط سـوداء، يبلـغ علوهـا حتى المترساقهـا منتصبـة مزغبـ. إلى السواد

عليها شوك صغير ، إزهرارها سنبلـي . ، رمحيـة ،معنقــة بأعنـاق قصيـرة، سمراء اللون ،مزغبـة والعلـوية جالسـة ، ضيقــة القـاعدة 
كاز ، أزهـارها زرقـاء اللون ، أورديـة ، وقلما آانت بيضاء، مزغبـة السبـالت، تويجهـا خماسـي التفصيص، التجميع، إبطي وهـامي اإلرت

ثمارها حرشاء ، مزغبـة ذات حـــافـة ربـاعية البزور المندســة في عمق الكم، رمـادية اللون ، مدرنـــــة . قمعـي الشكل، خماسي األسديات
  .األطراف

  

  .األطــراف المزهرة  : ةاألجزاء المستـعملـ

  . لعــاب ، نيطرات ، عفـص، سينوآلوزين:العنــاصر الفعـــالة 

  :المنـــافــع 
    
  . ويعـالج بنقيعهـا أو عصارتهـا أو مسحوقهـا أو صباغتهـا . قيل أنها منقيــة للصــدر ، مـدرة ، مضمـدة للجروح  
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ويسـتخرج من عروقهـا عصيـر أحمر يستعمـل لصبـاغة األقمشـة ، . رج زغبهـا وقد تؤآـل أوراقهـا وهي طريـة قبل أن  تخ  
أن : وقال إبن البيطـار . والضمـادة بأطرافهـا المزهرة نـافعة للدمـل والدواحس . آما تدخل في صنـاعة عقــاقير التجميل للبشرة الحساسـة 

  . به يسكن وجـع الظهر ويدر اللبـنشـراب أصلهـا بالشراب أو طرحـه في بعض األحســـاء، والتحسي
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  شــوك الجمال،
F) ( Echinope azuré 

Echinops ritro (L) 
Fa. Composées. 

  
  
 
  

. تاسكـرت، أمسكليل: وباألمازيغيـة . ويســمى عندنـا شـوك الجمـال، شـوك الحمير، الكاشيـر، الصـور. هو مرعـاويال  زرقـاء 
ـره إبن البيطـار بإسـم رعـي األيـل باليـاء و ربما هو رعي اإلبل وأن الغلطـة مطبعية، أما األنطاآـي فأطلق عليه إسـم رعي االبل بالباء ذآ

وقال أن رعي االبل هو المرعاويال ويعـرف عندهـم بشوك الجمـال، وهو نبـات له سـاق أغلـظ من األصبـع وأوراقـه دون أوراق البطـم، 
ولم يذآـر إبن سيــنا وال الغســاني شـوك . ك، وزهر وبـزر آالشبث، إّال أن بـزره مشقـوق الوسـط وبه يفـرق بينه وبين االيطرياللشـائ

 Echinopsالجمـال أو المرعاويال وحسب ديسقوريدوس فإن شوك الجمال هو األفو بشقن باليونانية، و 
sphaerocephalus  ويظهـر أن القدماء لم يتفقـوا في هذه العشــبة. أو رعيـاديال بالسريانية  بالّلتينيـة، ورعيـا ذيـال.  

  :وصـفــــــــه 
  

 سم، ساقهـا فرعـاء، مصوفــة، وآل فــــرع 70 إلى 30عشــبة شوآيـة بريـة معمــرة من فصيلــة المرآبـات، تعلـو من   
قـد، مفرضــة؛ نصلهـا أخضـر الصفحـة العليا المالسـة الالمعـة، أبيـض السفلـي أوراقهـا متبـادلة ، آبيـرة ال. ينتهـي بزهـرة أو رؤيس واحـد

أزهـارها آرويـة الشكل، زرقـاء اللـون وهي رؤيسـات تتشكل من قنيبـات متراصـة ، جامـدة، حــادة ، الخارجيـة . الخمليـة، شـائكـة الحافـة
 سم، 5 و 3 قاعـدتها مغلفـة بلمـة من الشعــر الجامـد، قطـر الرؤيسـة يتــراوح بين منها أصغـر، والداخليـة تنتهي قممهـا بأشـواك طويلـة،

  .ثمارهـا مقنزعـة مكسـوة بشعـر أشقـر اللون
  

  . الرؤيســات:األجزاء المستعملـة 

  . درســت النبتــة حديثــا ووجـد أنها تحـوي فالفونيدات عديدةو قلويات: العنـاصر الفعالـــة 



  :ـع المنـــافـ
    
  . مــدرة، منبهــة وقيـل أنهـا منبهــة للجهـاز العصبــي ونــافعـة للشلل الخدي أي ما يعـرف لدى القدماء باللقوة  

  
-130-  

أن رعي اإلبـل يفتـح السـدد، ويزيـل االخـالط الباردةوالريـاح الغليظـة، ويقـاوم السموم؛ واالبـل إذا سـمت : وقـال األنطاآـي   
وإذا لطـخ على األورام البـاردة إزالهـا آيـفما آـانت، وإن مضــغ سكـن وجـع . خلصهـا من السـم سريعـا فلذلك سمـي رعيهـاتقصــده في

  . غرامـات10واآلخذة منه . وهو يضـر الكلـى، ويصلحـه الصمغ. األسنـان وحل عسـر النفـس 
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  ذنـب الخيـــل 
F)(Prêle des champs 
L)(Equisetum arvense 
E)(False horse- tail 

Fa. Equisetacées. 
 
  
  

أن ذنب الخيل هو ذنب : و ذآـر األنطاآي. وعندنـا يسمـى ذهب الفرس، حل واربط. هو أمسـوخ، آنبـاث الحقـل، الشيـالة 
صـا الراعي، وقال أن هنـاك أربعـة أنواع من عصـا الراعي أما الغسـاني  فقد أطلق عليه إسم ع. الفـرس، آذلك إبن البيطـار وإبن سيــنا 

  .منها ما يسمـى بمزمـار الراعي أو ذنب الخيل

  :وصـفــــــه 
    
  إلى 20نبتــة معمــرة من فصيلــة األمسوخيات أو الكونباثيات، مسكنهـا األراضي الرطبـة، ال ورق لها وال زهـر، تعلو من   

روعهـا، تخرج منها سيقـان خصبـة، مائلـة إلى الصفرة، ذات عقـد عديـدة و تخرج من هذه العقـد ما يشـبه  سم، جذموريـة ،فرعـاء، وف50
  .تتكــاثر بالبوغ آسـائر األمسوخيـات. األوراق الدقيقـة الكثيفـة وهي أهذاب ، حلقيـة اإلنتشاب، طويلـة أآثـر من شبـر ، عقـديـة 

  ا من النبتـة ، الجذمـور األجزاء العليـ:األجزاء المسـتعملة 



 حمض سيليسيـك ، إآيزتونين، اآسيد الحديد، آلورير البوتاسيوم واأللومنيوم، عفـص، صمغ، فيتـامين :العنـاصر الفعـالـــــة 

C .  من السيليس، وبذلك فهي أغنى نبات في هذا المعدن، الذي يعد14%وعند حرقها بعد تجفيفها نحصل من  رمادهـا على ما يقارب  
  .من بين المعادن األساسيـة األثنى عشر التي تدخل في ترآيب أجسامنا

  :المنــــافع 
    
لهذا آان نافعـا في إلتهاب المثانـة، والبول الزاللي، . مـدر، قــاطع للنزيف، مستـرجع للمعادن، مضـاد للتلـف واإلنحـالل، ملحـم  

 معالق قهـوة في المسـاء خالل اليوم 3 إلى 2: والشربـــــة من عصيـره .  الفـموحصر البول، والنقرس، وفقد المعـادن والدياباطيس وبثور

أما األوراق المجففـة فيكتفـي منها بحوالي . غ في ليتر من الماء تغلـى نصف ساعـة من األوراق الطرية 100 إلى 50:أو يؤخذ مطبوخـا 

أما ضمادة فيطبخ ذنب الفرسويوضـع .الوجبتين الرئيسيتين في اليومغ أو بعد 2 إلى 1آذلك يؤخذ مسحوقا من . غ في ليتر من الماء15
  على الجرح فينفعــه 
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أن ذنب الخيل يدمـل الجراحات العظيمـة إذا وضع عليها آالضماد ولو آان العصب في تلك الجراحات قد : وذآر إبن البيطـار  

 أنواع وسـائر األمعـاء، قروح ومن للنساء، العارض النــــزيف ومن الدم، ـــثنفـ ومن ، األمعـاء فيه تنحدر الذي الفتق من وينفـع ،إنقطـع
 النفس وعسـر السعـال تنفـع الخيل ذنب وعروق .البول يـدر وقد ، األمعاء قرحة من نفـع بشـراب شرب وإذا .بالماء شرب إذا البطن إستطالق
 قابض الخيل ذنب إن : سيــنا إبن وقال المثـانة وقطـع األمعـاء قطـع ألحـم بالماء شـرب إذا ورقــه أن قيل وقد .العضل أوساط شـدخ ومن

   .الدم لنزيف جدا نـافع ، لـذغ بال التجفيف شـديد عصارتـه وخصوصا
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     شـــنــداب 
Chardon roland Panicaut (F) 

Erygium campestre (L) 
Eryngo (E) 

Fa. Ombellifères  
  
  
  



ويسمـى عندنـا قلب الدجاج، قرسعنـة ، الشوك المفلفل، أشقـاقيل أبو عجل، فوجـه، شوآــة إبراهيـم، شوآـة يهوديـة، فقـاع   
و النباتـات المسمـاة بالشوآـة عند إبن البيطار آثيرة منها شـوك الدراجين وهو . وباألمازيغيـة آسنـان، أزروال، ايـزيغ، تـاولوازة. الجمـال
 Onopordonراعي، وشوك الدمن وهو العكوب، وشـوك العلك وهو إّال شخيص، والشوآـة العربيــــة وهي الشكــاعا مشـط ال

acanthium  والشوآـــــة اليهوديــــــة وهـــي القرصعنـة الـزرقـاء ، Eryngium campestris والشوآـة البيضـاء ، 

  أي خروب  Acacia arabicaيـة أو المصريـة وهي القـرظ  والشوآـة القبط Ononis antiquorumوهي الباذاورد 

 Anagyrisالسـنط والبري منه يقـال له أم غيـالن، وصمـغ هذه الشجـرة هو  الصمـغ العربـي، والشوآـة الشهباء وهي الينبوت 
foetidaيـه بـورق الخاماليون األبيض، غير   وقال إبن سيـنا أن الشـوآة البيضاء هي الباذاورد ينبـت في الجبال الغيـاض وله ورق شب

أنه أدق وأشـد بيـاضا منه، وعليه شيء شبيـه بالذهب، وهو مشـوك، ولـه سـاق طولـه أآبـر من ذراعيـن، في غلـظ أصبـع اإلبهـام، وهو 
ونـه فيرفيري، وبزره أبيض مجوف، وعلى طرفـه رأس مشـوك شبيـه بشـوك القنفـذ البحري، إّال أنه أصغـر منه ، مستطيـل، وله زهـر ل

  .أحمـر) عرقــــــــه ( شبيـه بحب القرطـم، إّال أنه أشـد استـدارة منـه وأصلـه 
وقـال األنطاآي الشوآة البيضـاء وهي إسم فارسي، وهو نبات مثلث الساق، مستدير األعلى، مشرف األوراق، شـائك ، له زهـر أحمر، 

ست، إذا تفـل مضيغـه جمـد، وتهـواه الجمال، ومنه ما يزيد على ذراعين، ويعظـم الشـوك الذي داخلـه آشعـر أبيض، ال تزيـد أوراقـه على 
في رأسـه آاآلبـر، ويعرف هذا شـوك الحيـة، ومنه قصيـر يشـبه العصفـر ، أعرض أوراقـا من األول، وفي زهـره صفـرة ما، يقشـر 

وحسب . ، وأجوده الطويل المفرطح الحب) أبريـل( الح وهو يـدرك بنيسـان ويؤآـل طريـا، ويخلل آاإلسترغار، وأهل مصـر تسميـه اللح
 Picnomon أو  Ononis antiquorum: األنطاآي فإن الشوآـة البيضاء قد تكون بالتعريف العلمي الحـــــــالي 

acarna  أو   macracanthum Onopordon أو ،    

Erygium campestreت آلــــها شــــوآيـة لــــمـا تحملـــــه من أشـــــواك آثيفــــــة ومتشــــابهـــــة،      إذ هـــذه النبـــــاتـا

 = Cnicus acarnaوحســـب مراجعتنـــــــا لــما جــــــــاء عن إبــن سيـنـــــــا واألنـــــطـاآي فإن الشــــوآـة البيضــــاء  
Picnomon arcarna campestris وقد ورد عن .  الصواب واألول أقرب إلىNegre في آتابـــه نبـاتـات المناطق 

   . الجافـة في المغرب أن اإليرانجيوم هو آـف الذيب عند المغـاربة
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  :وصـفــــــه 
  

عشــبة شائكـة معمـرة من فصيلـة الحيميات وهي على أنواع منها ما قد يصـل علوهـا أآثر من نصف متـر، عروقهـا خشـنـة،   
أوراقهـا مفرضـة شائكـة خضراء اللـون، جامدة، والسفليـة منها معنــقـة، طويـلـة العنـق، . لـة إلى الصفـرة، سوقهـا فرعـاء، متشعبـةمائ

مثـلثـة التفصيص، وفصوصهـا مثلثـة الشكل، حادة الطرف، مذببـة الطرف، بينمـا األوراق العلويـة قصيـرة العنـق إلى أن تصيـر عديـمـة 
  .ق وأحيانـا جالســةالعنـ

  
وآل . أزهارهـا رؤيسيـة التجميـع مختلفـة األلوان منها الخضراء والبيضاء المنضّمـة إلى بعضهـا فتشكل ما يشبـه المظلـة  

آمـها يتشكل من خمس حزامات حادة، تويجهـا خمـاسي البتـالت البيضـاء، . رؤيس أو مظلـة مـزودة بخمس شوآات خارجـة من قاعدتـه
  .رائحتها مسكيـة، طعمهـا حلـو في األول ويقطـع بمرارة. رها في شكل المعين، تحوي بزرتيـن شائكتينثمـا

  
وذآر نيــقر في آتـابـه نباتـات المغـرب أن اإليرانجيوم آامبستريس يعـرف من أول نظرة لما لـه من سـاق سميـك أسطواني   

 فصوص، 9 و 5ذه العشـبة جامـدة شائكـة، آثيـرة، مقطعـة عـدة مرات إلى ما بين الشكل، آثيـر الفروع إبتـداء من القاعـدة، وأوراق ه

  7 و 5خضـراء اللون ومـائلة إلى الزرقـة، أزهـارها رؤيسـات قنابيـة تتراوح قنيباتهـا النصليـة الشكل الحادة  عند نهـايتها إلى ما بين 
وقال . ثمارهـا مكسوة بقشـور بيضاء. ا األزهـار فهي خماسيـة السبالت والبتالتأم. قنيبـات، وهي أطول بمرتيـن أو ثالثـة من األزهـار 

آوزيـل وسانطـا في آتابهما عن النباتات في الجزائر أن اإليرانجيوم آامبستريس هو الشـوآة البيضاء لدى العامـة وهي نبتــــة حوليـة 
  .والبتـالتشائكـة، أزهارها رؤيسيـة، قنابيـة، شائكـة خماسيـة السبالت 

  . األوراق، العـروق:األجزاء النافعـة 

  .زيت عطري ، صابونيـن) بوطاسيوم، صوديـوم، آالسيـوم(  أمالح معدنيـة :العنـاصر الفعـالـة 

  :منـافعهــا 
  

طبـخ قبضـة : لهوآيفيـة إستعمـا. مـدر، مفتـح للشهيـة، معـرق، نافــع إليقـاف البـول الزاللـي، وعسـر البــول، والمغص الكلـوي  
   . sirop )( وقد يعالج به خالصـة، وشرابـا .    دقـائق لشربهـا خالل يومين فيما بين الوجبات5من العروق في ليتـر من المـاء لمدة 
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  قنطريــون
F)(Petite Centaurée 
L)(Erythraea Centaurium 
E)(Earth- gall, Fever-wort 

Fa. Gentianacées. 
 
  
 

وعند إبن البيطار . وباألمـازيغية آليـلوا ، تيكـوت . وتسمـى عندنـا مرارة الحنش ، قوسـط الحية. قنطريون الصغيرهي ال 
  .وقـال إبن سيـنـا أن القنطريـون يسمى بالعربية لوفـا الصغيـر . قنطريون صغير، وآذلك عند األنطـاآي و إبن سيــنا والغسـاني 

  :وصـفــــــه 
    
منـابتها الجبال والتربة الرقيقـة الجيرية .  سم30 إلى 10ريـة من فصيلـة الجنطيانيـات، مـرة الطعـم طولهـا من عشــــــبة ب  

أوراقهـا مائلـة إلى . ساقهـا مربعـة ، ناهضبـة ، مرطـاء ، فرعـاء في القمـة التي تحمـل في رؤوسها أزهـارا آثيرة. والمروج الرطبـة
أزهارها عثكوليـةالتجميع هامية اإلرتكـاز ورديـة اللون . يـة النصل ، صغيرة، والسفليـة منها أآبر من العلويـةالخضرة الطية متقـابلة،رمح

أو بيضـاء أو شـديدة الحمرة، أنبوبيـة الكأس، خماسيـة البتالت واألسديات ، ثمارها حقيـة تخلف بزورا آثيرة، دقيقـة للغـاية، عـديمـة 
  .الرائحة

  

 الفروع المزهـرة التي تقطف في شهر مـايو ، تجفف في الظل داخل الورق حتى ال تفقد لونهـا، :ملة العناصر المستع
  .العصــارة

  .عناصـر مرة، صمـغ ، إيروتوريــن :العنـاصر الفعـالــة 

  :المنـافــع 
    
شـبة األلف دواء آما يقـول البعض، القنطريـون نبتـة ممدوحــة منذ القـديم من طرف األطبـاء القدمـاء إلى يومنـا هذا، فهي ع  

وهي عشــبة الحمى ألنهـا تزيل الحمـى، آما أنها نـافعة للبطن، فتذهب اإلنتفـاخ ، وتطرد الديدان من األمعـاء، ومن خصائصهـا أنها 
لشربـة منها قبضـة تغلـى في ليتـر وا. معـززة للمعدة، مهضمـة، مفتحـة للشاهيـة، منقيـة للدم، مفيـدة لألمراض الجلديـة مثل النملـة والجروح

ثالثـة )  غ0,25( آؤوس في اليوم مسكرة باسكـر أو العسل قبل الوجبات الثالثـة ، آما تؤخذ في شكل مسحوق 3من الماء ليشرب منها 
  .أو أربع مرات في اليوم أو في شكل صبـاغة
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عـة وإنما قضبـانه وورقـه وزهـره، فكلها تنفـع منفعـة آثيرة جدا وقـال عنها إبن البيطـار أن عروق القنطريون الصغير  غير ناف  

، فإنه يدمـل الجراحات الكبار العتيقـة العسيـرة اإلنضمـام، و إذا وضـع عليها آالضمـاد وهو طري ختمهـا، واليابس منه يخلـط بالمراهـم 
وعصـارة القنطريون قوتهـا مثل قـوة أوراقه وأزهـاره ، . الصلبـة العتيقـة الداملـة والمجففـة فينفـع البواسيـر والقـروح الغائرة ولين األورام 

وهو أفضل األدويـة للكبـد، نـافع جدا من صالبـة الطحال ، وإذا احتمل منه فرزجـة أدرت الطمث وأخرجت . ويكحـل بها العين مع العسـل 
ينقـع خمسـة أيام ويطبخ ماؤه بعد أن يرمي ثفلـة : ن يابسا آاآلتي الجنين، وإذا  شرب وافق أوجاع العصب وقد تستـرخ عصـارته إذا آـا

  .ثانيـة إلى أن يصيـر في قـوام العسـل 
  

 ومن الناس من يأخذ هذا النبات وهو طري وبزره فيه فيدقـه ويخرج عصارته ويجعلها في إنـاء خزف ويضعـه في الشمس   
وينقـي . و تستعمـل من طبيخ القنطريون حقنـا نـافعة من القولنج. ـارة من أن تتثخنويحرآـه بعود ويغطيـه بالليل ألن النـدى يمنع العص

وإذا آمـدت به األوجـاع سكنها، وإذا شرب طبيخـه بشراب األ وصول وما . األعصاب تنقيـة بليغـــــة، وينفـع من الصـــرع نفعــــا عجيبـا
وإذا أخلطت العصارة بلبن المرأةوطليت على أجفان العين نفعت من . اصل آلهاأشبهـه نفـع من أوجاع المعدة والظهر ومن أوجاع المفـ

أورامها ووجعهـا ، وقد تحل الغلظ الكـائن في أجفـان العين وفي مآقيهـا، وينفـع من البيـاض الكـائن في الطبقـة القرنيـة من آثار القروح، 
وإذا قطرت . لمطر واآتحـل به، وينفـع من ورم جفن العين المسمى بالشعيرةويجلوه وينفـع من آل وجع عتيق يعرض للعين إذا أخلط بماء ا

عصارتـه في األذن أزالت الدوى والطنين، خاصة إذا آانت مخلوطة بدهن ورد أو سـوسن أما إذا آانت مخلوطة بعصارة الفجـل أو بدهن 
الورم الكائن في عصب السمع إذا مزجت بدهن السوسن أو ومن خصائصها أنها تحلل . بزره وقطرت في األذن الثقيلة السمع أزالت ثقلها

النرجس أو الخردل أو الخمر ، أوالخل ولطخت به فتيلـة ثم أدخلت في األذن إلى أن تصل إلى الصماخ وترك بعضها خارجا لسهولـة 
ألنف وتحبس الرعاف إذا مزجت بخل وقد تنفـع من القروح الكائنة في ا. اخراجها فإنها تحل الورم الكائن في عصب الصماخ وتزيل الصمم

وتزيل الرائحـة الكريهة من الفم إذا مزجت . وإذا اعتصر ماء البلـح األخضر وأخلـط بالقنطريون ثم سعـط به المرعوف قطعت رعافـه. 
جوزه أو ثمرة األثـل بماء ورد وتمضمض بها وأمسكهـا طويال في الفم، وتشد األسنان المتحرآة إذا حكت بماء قد طبـخ فيه ورق السرو أو 

  .وتمضمض به وأديـم إمساآـه في الفـم
ويالحـظ أن معظـم ما جاء عن إبن البيطار نقـرؤه في آتاب القانـون إلبن سيــنا مع بعض التغييرات الطفيفـة، والزيادات المأخوذة من هنـا 

  .وهنـاك
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ر آالجزر داخلـه رطوبـة آالدم، يخرج منها ســاق مزغب خشـن وعند األنطـاآي القنطر يون منه الكبير الذي له جذاميـ  
 وصغير يشبـه الســذاب ورقـا، وساقـه نحو شب،ر مر الطعـم جدا، ولعلـه  Centaurea Centaurumآالحماض، ولعلـه 

Erythrarea Centaurea .  خالط اللزجـة فهو يـدر الفضالت ويفتح السـدد وينقي الدماغ والصدر واأل. وهذا الصغير أنفـع
الغليظـة  والسعال والربو وضيق النفس والقـروح ، ويشفي من اليرقـان والطحال ويدمل الجراح بقـوة طريـا وحده، ويابسـا في المراهـم، 

وعصارة القنطريون الصغير تجلو البياض وتحـد البصر وتحل . والكبير يجبر الكسر ونهـك العصب . ويسقـط األجنـة أحياء وأمواتا
وينفـــع القنطريون الصغير من السمـــــــوم، خصوصا . صلبات حيث آانت ، وتخرج البلغم ، والماء األصفر ، ومواد الصرع بقـوةال

 وتنبت الشعــــــــر، بعد أن تبرىء ،وعصارتـه بالخل تذهب الصداع طــالء) أي زيت السمسم( العـــــقرب، والقولنـج حقـــنـا بالــــشـــيرج 
ــر القروح، وبالزيت تقتل القمل، وإن حلت وجعلت في العين بلبن النسـاء أو ماء المطـر أزالت األورام والشعـيرة والظلمـة، وآل ما سائـــ

تقـادم عهده من أمراض العين، والجرب بماء الرمان الحامض، والسل بما المردقـوش، والصمم بدهن الفيجل أو السوسن، والدود بماء ورق 
. ح األنف والرعاف بماء العفص، وأمراض الفـــــم بمـاء الصعتر، والقـروح بماء العوسج، وأمراض الصدر بطبيخ الحلبـةالخوخ، وقرو

وقد يعمـل من القنطريون شراب بأن يعقد مـاؤه بالسكر، . فإن لم توجد العصارة طبـخ األصل حتى يتهري وقوم الماء بالطبخ ولكنه أضعف
 خصوصا الزيت حتى يبقى الدهن ويرفـع فيسخن ويشـد البدن ويذهب األعيـاء والبهر والتعب والفــالج الحظ  ويطبـخ أيضا بأحد األدهـان

  .أن أغلب ما جاء عن األنطاآي مذآورا عند إبن سيــنا 
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  أشنــــــــة 
F)(Lichen de chêne 
 L)(Lichen,Lobania pulmonaria 
L)(Evernia punastri 

Moss. (E) 
Fa.Cetrariacées.  

  
  

وعنـد إبن البيطـار األشبنـة هي شيبـة العجوز، وذآـر األنطـاآي . تشــوة : وباألمــازيغية . آشـــــــة العجــوز ، الحـزاز : هو   
وذآرهـا إبن . ر الشيبـة أن األشنـة بالعربيـة هي شيبـة العجـوز، وباليونـانية بريـون، واإلفرنجيـة مسحـو، واللطينيـة آله ذبالية، وبمص

  .سيــنــــا باألشنـــــــة

 نبـــــــــتة طفيـليـة دنيــا من األشنيـان تعيش في األمـاآن الرطبـة الظليلـة على قشـور األشجار وهي مشريــة ليس لها :وصفهــــــا 
طفيليـة تسكـن جذوع وفـروع .ألطرافمحـور مرآـزي ، خضراء مشروبـة ببيـاض مقســمة إلى فصوص جـامدة مموجـة منعطفـة ا

وأجودها ما آـانت بيضاء، وأما مـا آانت إلى السـواد فهي . األشجـار الكبيرة خاصـة السنديان المسنن، والشربين والصنوبـر، والجوز
، فالجوز، وآانت بيضاء أنها أجزاء شعريـة تتخلق بأصـول األشجـار، وأجودهـا ما آانت على الصنوبر: وقـال عنها األنطـاآي . رديئـة 
أنها قشـور دقيــقة  لطيفــــــة، تـلتــف على شجـرة البلـوط والصنـوبر : وطبعهـا طبـع ما تخلقت منه ، وقـال عنها إبن سيـــنـا . نقيـة

  ...ــةوالواقـع أن األشنـة على أنواع آثيـرة، منها ما تنمــو حتى على أشجـار الزان المسن. والجوز، لها رائحـة طيبة
  

  . النبتــــــــة آلهــا :األجزاء المـتعملـة



 صمـغ، حمض ساليسيليك ، هيدرات فحميـة، ليشـنين، وتشتهـر أشنـــة أشجـار البلوط بعطرها لذلك :العنـاصـر الفعـــالة
  .تستعمـل لترآيـز العطـور

  :المنـــافــع 
    
  فإنهـا تنفـع ضـد J.Valnetة ، مسكنــة للحمـى، وحسب فـالني معــززة للجهــاز العصبي، مضــادة لفقـر الدم، ملينــ  

 غ تغلـى في ليتـر ونصف من 20: واآلخذة منها. القــيء الناتج عن الحمــل والعرق الليلـي وفقـر الدم والسعـال وإلتهـاب الحلق واإلسهـال

ويجب أن ال .  آؤوس  في اليوم 4 إلى 3لشربـة منها من  غ عسـال وتحفـظ لوقت الحاجة وا100 دقيقــة ثم تخلـط مع 30المـاء لمدة 
  . يتنـاولهـا صاحب القرحـة المعديـة والمصاب بأمراض المصارن والفـؤاد الهضمـي، فإن شرهـا يضرهـم
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تـــدل، والبلوطيـة تفتح وقــال إبن سيــــــنـــا أن األشنـــــــة لها قـوة قبـض وتحليل معـا، وتلييـن،ال سيما الصنوبرية قبضهـا مع  
السـدد وتشـد اللحـوم المستر خيـة، وتطلـى على األورام الحـارة فتسكنهـا ويحلل الصلبـات وتسكـن أورام اللحم الرخـو، وتقـع في ادهـان 

ــع من الـــخفقـان، وإذا طبخت في الشراب نـوم صاحبـه، وتنفـــــ. األعيـاء، وتحلل صالبـة المفـاصل، وآذلك طبيخهـا، وتجلـو البصر
وإذا جلست . وهي مالئمـة بعطر يتهـا لجوهـر الروح. وتحبس القـيء، وتقـوي المعـدة، وتزيــــل نفخهـا، السيمـا نقيعهـا في شراب قابض

، وهي مقبـولة المـرأة في طبيخهـا ادرت الطمث ونفعت من أوجاع الرحم، وإذا سحقـت بخل وآمـد بها الطحـال تنفعــه، وتنفـع من الصنـان
  .الرائحـة من آل ما جاورها لذلك تحملهـا العذائـر والذرائـر
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  رازيـانــج ،
F)(Fenouil commun 

Foeniculum officinale(L) 
Common fennel (E) 

Fa. Ombellifères. 
  
  
  



. س الحلو أو الحر، الرازيانج، الشمـار، وثمـاره تسمـى النفـةويسمـى عندنـا البسبـا. هو الشمـار الحلو، أو الرازيانـج البستانـي 
 Anethum graveolens = fenouilوهو يشـبـه الرازيـانج البري . تامسـاووت ، لمسـوس، البسبـاس، وامسـة: وبالمازيغيـة 

bâtardالشمـار هو الرازيـانج عند أهل مصر والشـام : إبن البيطـار .  المعروف بالشبتFoeniculum Vulgare أما الشـبث فهو 
Anethum graveolens  .  الشمـار هو الرازيـانج والشبث نبت يشبـه الرازيـانج إّال أن زهـره أبيض وأصفـر وبزره : األنطـاآي

) ه آالجمـةأي أوراقـه آاألهداب و نورتـ( الشبث من جنس المهدبات ومن ذوي الجمم : أبو القـاسم الغسانـي . أدق وأشـد حـدة وحرافـة 
فالشبث له عرق مهدب، . يشبـه الرازيانج وهما نوعـان متقاربـان وال يفترقـان إّال بالبزر أحدهمـا عدسي الشكل واآلخر آبزر الفقـاح 

طويـل الهـدب منبسط، خضـرته إلى الغبرة، وله سـاق ملسـاء، وأغصـان رقـاق في طرفهـا إآليل آأنها جمم، عليها زهر أصفـر يخلفـه 
ـزر دقيـق بين الصفـرة والسواد، ولـه عـرق أبيض غـائر في األرض يعرف عند العامـة في فـاس بأسليـلى، يطبـخ بالحليب ويسقـى به ب

  .الكسكسو فيجيء في غـاية اللذة

  :وصـفــــــه 
    
. تعلـو حتى المترين. ـو للغايـةنبتــة بريــة وزراعيـة من فصيلـة الخيميـات وهي من البقـول المأآولـة األوراق والجذمور الحل  

أوراقهـا خضـراء مائلـة إلى الزرقـة، لمـاعـة، غمــدية، مشـرمـة ومفصصـة . ساقهـا فـرعاء، خضـراء اللون، مخططـة باألزرق، ملســاء 
النبتـة آلهـا عطـرية . ططـة أزهارها صفراء، صغيـرة، خيميـة الشكل، هامية اإلرتكـاز، ثمارهـا رمـادية اللون، مخ. إلى خيـوط آاألهداب 
  .الرائحـة ، حلـوة المـذاق

  

  . األوراق الطريـة، العـروق، البــزور:األجزاء المستعملة 

  . C, B, A زيت عطـري ،أمالح معدنيـة، فيتـامينـات  :العنـاصر الفعــالـة
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  :المنــافــع 
  

لهذا يستعمــل في . معــزز للمعدة، طـارد للدود، ملحم للجروح، مدر للحليبمضــاد للتشــنج ، مهضــم، مفتــح للشهيـة، منخــم،   
إزالـة نفــخ المعـدة ومعالجـة القـروح واإلسهـال والبحـة، والعيـاء، والبـاه، والسمنـة والعيون وإذا أآـل حبه زاد في اللبـن، ومـاء الرازيانج 

طت مع االآحال نفعت العين وزادت من حـدة البصر، وإن خلـط مـاؤه المجفف أي عصـارة أصولـه أو بزوره إذا  جففت في الشمس وخل
وينفـع من . مع العسـل واآتحل به أعيـن الصبيـان الذين يشكون الرطوبـة في أعينهـم أبـرأهم، و أآلـه وشـرب مـاء بزره يحد البصـر

وبزره الجـاف مفتـح لسـدد الكلى والمثـانة ويطرد . يجلـو رطوبتهـاأوجـاع المعـدة ومن حرقتهـا المتولـدة عن البلغـم الحامض، ويسخنهـا و
وينفـع من الخفقـان والغثـى بلسـان الثـور ،مجرب . واصلـه أي جذمـوره الطيب الرائحة إذا شـرب أبرأ من تقطيـر البول. الريـاح النافخـة

  .والقولنج ووجع الجنب والخاصرة. ح ومن السعـال والربـو وعسـر النفـس بالبرشـاوشان، وبالتين يحلل الريا
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  دردار ،
F)(Frêne 



L)(Fraxinus Excelsior 
E)(Ash- tree 

Fa. Oleacées. 
  

تاسلنت، توزال، إمدس، : و باألمازيغية . وعندنـا يسمـى السل، لسـان العصفـور، لسـان الطير ، الدردار. هو المران الشـامخ  
المران، وآذلك عند : وعند إبن سيـنا. وأطلق عليه الغسانـي لسان العصفور وقال أنه شجرة تشبـه شجرة الدردار. بوشيشتأسل، اسلن، تا
أما األنطاآي فهو يميز بين ما يسمى بلسـان العصفور وهو ثمار المران وشجرة المران وهي الدردار ، حيث يقول المران . إبن البيطار

  . المغرب واطراف الروم ولها ثمار آالعراجين شجرة طويلة جدا منبتها جبال

  :وصـفــــــه 
  

جذعها خشن،لحاؤها أملس في األول ثم مدرن .  م40 إلى 30تعلو من . شجـرة باسقـة، بريـة وتزيينيـة من فصيلـة الزيتونيات  
. فحة العليا، نصلها سنانـي الشكل، مسنن الحافةلبها تبني اللون، أوراقها متقابلة ،عابلة ، مرآبة ، وتريـة ، معنقـة، خضراءالص.في األعلى

أزهارها عناقيد تظهر قبل االيراق، وتخرج من البراعم الحديثة، عارية من الكم . إزهرارها عثكولي التجميع، طرفي اإلرتكاز ومحوري
زرة، سمراء اللون عند النضج، تبقى والتويج، ثائية األسديات التي تحصر فيما بينها بويضا يتحول إلى ثمرة مستطيلة ،مجنحة، وحيدة الب

  .عالقة بالشجرة حتى سقوط األوراق
  

  . القشــور ، األوراق، الثمار، العصارة :األجزاء المستعمـلة

  ... حمض التفاح ، إنوزيت، مانيت، عفـص، علـك:العنــاصر الفعـالـــة
  :المنـــــافع 

  
قبضـة في ليتر من : والمعالجة باألوراق . عسر البول واإلمساك والنقرسأوراق المران مدرة، مليـــنـة ، مطهـرة، لهذا تصلح ل  

وآانت قشور المران تستعمل إستعمال الكينـا . ويستخرج من ساقـها بالحز مّن سّكــري .  دقائق للشرب وآذلك القشور10الماء تغلى لمدة 
  .نقـرسقبل معرفتها، وهي معرقة خافضة للحرارة، أما األوراق فتفيد السوسة وال
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وقال األنطاآي أن ثمار أشجار الدردار المعروفة بلسان العصفور تسكن الرياح الغليظة، وأوجاع الجنب والظهر، والرحم،   

وسائر أجزائه تقطـع النزيف فرزجـة، .  غ 10وتـدر فرزجـة مع الزعفران والعسل، بعد الطهر تعين على الحمل و تهيج الباه، وشربتـه 
والمران أو الدردار مشهور .طولـه)  capillaire( الشعر ليلة مع رمـاد البرشاوشان عوطا، وإذا غلف بهوالرعاف س

  .إذ ينحتون منه األقداح والقصـع والمالعق الثمينـة. لدى النجارين بخشبه الجيد
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  بقـلــة الملــوك
F)( Fumeterre 

Fumaria officinalis (L) 
Fumitory (E) 

Fa. Fumariacées. 
  
  
  

و تسمـى عندنـا الصيبـانة، القسيـس، الكليلـة، العيسـوف، حشيشـة الصيبـان،  حشيشــة الرشام ، . شـاهترج مخزنـى : هــي  
مى آزبرة وعن األنطاآي أن الشاهترج بالفارسية معنـاه ملك البقول ويس. تغــاد تيقاديسرى، تيجوجـار: وباألمازيغية. مصران الدجاجة

الحمار، و منه عريص األوراق، عروقـه وزهـره إلى البياض ، ومنه دقيق األوراق وزهره فيرفيرى، وآالهما مر الطعـم يخـدو ويلـذع ، 
وعن الغسـانى أن الشاهترج معنـاه سلطـان البقول ويسمـى آزبرة الملك وهو على ثالثة أنواع فمنـه ورقــه . وأهل مصر يسمونـه شاتراج

ق الكزبرة ولـه أغصـان مربعـة مجوفــة طوال تتعلق بما قرب منها؛ فإذا طالت إلتوت وانفتلت وله زهـر أبيض وفي أطراف الزهـور آور
ومنـــه نـوع . ونـوع آخر ورقـه آورق األول إال أن خضرتـه مائلـة إلى الفيرفيرية وزهره رمـــادي وهذا النــوع غير صالـح للطــب. سواد

له سـاق ذات أغصــان تعلـو نحـو الشبـر وخضرتهـا مائلـة إلى الغبرة تشبـه لون الرمـاد وله ) أي البسباس البري(ـورق الشبث ورقــه آــ
  .وآل هذه األنواع الثالثـة تعـرف عند العامـة في المغرب ببقــول الصبيــة. زهـر أبيض مسـود األطراف

  :وصفهــــــا 
    
لـة الشاهترجيات ، تنبت في البساتيـن واألراضي الفالحية ، عروقهـا بيضـاء، خيطيـة، طويلـة، عشــبة حوليــة برية من فصي  

.   سنتيمتر 20شـاقولية ، تخرج منها سيقـان نحيلـة ، طريــــة ، منشرحـة ، ملسـاء غاصــة بالمياه ، آثيرة الفـــروع طـــولها حتى 
 الجناح ،رمادية اللون ، مقطعـة سطحيـا، ثنائية التفصيص، تفـوح منها عند تفريكهـا مادة طيـارة أوراقها ملسـاء، متبادلـة ، معنقـة ، ثنـائية

أزهارها مندغمـة الراسمات ، مزدوجـة الفصل . تفعـل فعـل الدخان تأخذ األنف وتدمع العين، مـرة الطعـم غزيرة المادة القلـوية الفعالة
حمرة، الغير متساوية الطول في شكل الفراشـة إحدى البتالت ممتـدة في شكل قنزعـة، سـداسية رباعيـة البتالت البيضاء المائلـة إلى ال

  .بزورها آحيـة مزيوتـة. ثمارها قرون صغيرة أو جـراء ثنائية الكرابيل . بويضهـا منضغط يعلـوه قلـم وميسـم في شكل الرأس. األسديات 
  

  . النبــتـــة آلــهـا:األجزاء المستعملــة 

  . قلـويات، فوماريـن، أحمـاض، هيتيروسيد فالفونيـك:عنـاصـر الفعــالــة ال
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  :المنـافـــع 
    
. إذا آـان المـدح آـاف إلعطـاء العشبــة أآبـر خصـائص طبيـة فإن بقلـة الملـوك دون شك تعـد من أآثر وأقوى النبـاتات منفعــة  

أنها منقيـة ، مصفيـة، معـززة ، بلسميـة ،مضـادة لألحماض ، طالقـة ، منظمــة ، طاردة للدود، إذ ذآـر آل من العشابين القدمـاء والحاليين 
  ...مفتحـة ، مضـادة للحفر، واألمراض الجلـدية الخ 

    
تبرىء الجرب والحكـة والقوابى واإلحتراقات واللهيب والحميات العتيقـة شربـا مع الكرآـم والتمر هندي والشيرج، مجرب،   

 غ في 50والشربـة منها . ء مع الحنـاء ولو يابســا، وتفتـح سـدد الكبد والطحال، وتشرب مع السكجبين التكحل بعصارتها تنقي العينوطال

 غ من عصيرهـا 100 أيام في الشهر ، وقد يشرب 10 طاسات في اليوم قبل الوجبات لمدة 3دقيقة ليشرب 15ليتر من المـاء تنقـع مدة 
  .ـع من عصيرها شراب نافـع لألطفال وللحكـة والجرب وشـد اللثـة وتقويــة المعــدةوقد يصن. في اليوم
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  غرنوق عطر ،
F)(herbe à Robert 
L)(Geranium Robertianum 

Herb Robert(E)   
Fa. Géraniacées.   

    
إبرة : وعند إبن البيطار . تاسكورت: وباألمـازيغيـة . لجـرناوعندنـا يسمـى إبرة الراعي الرقميـة، التـلـح، ا. هو  الجيرانيوم  

وهنـاك نوع . ولم نعثـر على هذا اإلسم عند إبن سيـنا وال عند األنطاآـي وال الغســاني . وباليونانية غـارانيــون. الراعي هي إبرة الراهب
وإسمها الالتينـي . طور الرفيعة، وهي من النباتات الزراعيةمن الجيرانيوم معروف عندنـا  بالجزائر يسمـى بالعطرشـة، تقطر منها الع

Pelarginium odorantissimum . وعطرشة الجزائر أنفع من إبرة الراعي.  

  :وصـفــــــه 
    
عروقها وتـدية ،ساقـها مزغبـة،  .  سم60 إلى 20عشــبة حوليـة أو محولـة بريـة من فصيلـة الغرنوقيـات ، تعلـو من   
. أوراقها طويلـة األعنـاق ، خضراء اللون، خماسيـة أو سباعيـة التفصيص . حمراء اللون ، فرعـاء مستدقـة السالميـات منتصبـة ، 

. أزهارها معنقـة ، ال قيـاسية اإلنتظـام، فيها الفرديـة والثنـائية والثالثيـة التجميع، ورديـة اللون إبطية اإلرتكـاز،  خماسية السبالت والبتالت
ثمارها خماسي الكربالت تحوي بزورا وهذه الثمـار تشبـه منقـار الطير المعروف بالغرنوق لهذا سميت . ا وأوراقها عطريـة أزهاره
  .بالغرنوق

  . النبتـــــــة آلهــا:األجزاء المستعملــة

  . زيت عطـري ، أحماض آثيـرة، عفـص، صمــغ :العنــاصـر الفعـــــالة

  :المنـافــع 
أما الجيرانيوم الجزائري أي العطريشـة فهي . ي خاتمـة للجــروح ، موقفــة لإلسهـال ، مسكنـة لوجع المفـاصلإبرة الراعــ  

وقيل أنها مضادة حتى لداء السرطان لهذا آانت نـافعة لتسكيـن األلــم وغلق . معــززة ، قــابضة، موقفـة للنزيف، مطهـرة ، طاردة للـدود
فسي، والقرحـة المعدية شربـا وإحتقـان الثدي والتشقق من البـرد ضمـادة، والقـالع غرغـرة، وقيل تنفـع حتى الجروح ضمـادة، والنهـك الن

 آؤوس في اليوم من الماء الذي نقـع فيه 3: والشربـة من العطرشـة أو إبـرة الراعـي هي . األمراض الجلدية آالقوبــة والنملـة ضمـادة

 قطرات مرتين أو ثالثـة 4 و 2أمـا الزيت العطري فيؤخـذ منه ما بين . ي الماء المغلـي فيما بين الوجبـات مقـدار ملعقـة أآل من النبتـة ف
  .في اليوم
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  ،ما ميثـا صفـراء

F)(Glaucie jaune 
L)(Glaucium flavum 

Yellow- horned- poppy(E) 
Fa. Papaveracées. 

  
 
  



. آبابوشن، أقنسنـم: وباألمازيغيـة. القرون، بن نعمـان البرهوش، الشقيق األصفـرويسمـى عندنـا بو . هو الخشخـاش المقرن 
الماميثــــــا  شبيهـة إلى حـد بعيـد :  وعنـــد إبن البــــيطـار Glaucium corniculatum.المــاميثـا : وعند الغسـاني 

صفهـا وهي بإفريقيـة معروفــة لدى النـاس الذين يسمون بزرهـا وذآـر إسحاق إبن عمران اإلفريقـي و. بالخشخاش السواحلي لهذا تغـش به
فإن الفـرق بين المـامينـا والخشخــــــاش الســـــاحلـي هــو أن هـــذا األخـــير فيــه الحبــــــة : وحسب إبن البيطار. السمسـم األسـود

و تنحطم عند إنتهـاء ) أي حوليـة ( مستأنفـة الكـون في آل سنـة ) ققـة في البـر المح(المنكتـــــــة والغــير المنــكتـــة ، والمـامــــيـــثا   
والخشخـاش المقرن والماميثـا ال فرق بينهمـا في . الصيف، أما الخشاش الساحلي فقد تنحطـم أغصـانه و تبقـى أرومتـه لتــنبـت في المستقبـل

ـرة التي فيها، إّال أن المـاميثـا تنبت في البراري واألرض الطيبة أما الخشخـاش الورق والزهـر األصفـر والثمر ولـون العروق من الصف
فيـنبت بالسواحـل البحرية ،الرملية، الحجريـة، ولعل أهم ما تتميـّز  به المـاميثـا هو ما قد يكون من وجود نكتـة دآنــة اللون في أسفـل 

المـاميثا نبـات تمتـد : األنطاآـي . يثـا زهـر أصفـر يخلف ثمـرة معوجـة آالقـرونورقهـا، وقد ال يكون مثل الخشخـاش المقرن لكن للمام
عروقـه آاألوتـار في القـوة  ضاريـة إلىالصفرة، عليها رطـوبة دبقيـة، تقـارب الخشخـاش المقـرن لها زهـر إلى الزرقـة يخلف 

ورهبـان النصـارى تعظمـها . وآثيـرا ما تكون بطبرية. ع سنيـنوتبقـى قوتـها سبـ) جويى ( آالخشخـاش األسود، وتدرك في السرطان 
  .آثيرا ويدخرونها  لحدة أبصارهـم

     :وصـفــــها 
  

أوراقهـا حاضنـة .  سم 80ساقهـا قائمـة ، مزغبـة ، مرطـاء تعلو حتى . نبتــة عشــبية حوليـة ، بريـة من فصيلــة الخشخشيات   
أزهارهـا فرديـة التجميـع، تظهـر على أعنـاق قصيـرة عند نهـاية األغصـان، رباعيــة السبـالت التي يبلـغ . ة، متعاقبـة آبيرة القـد، مفــرض

 سم، رباعيـة البتالت الصفر، أسدياتهـا ذات خيوط مرطاء تحمل مآبيـر حمـراء أو سـوداء تتجـاوز  البويص األسطواني 5طولهـا حتى 

  .بداخلها بـزور سـوداء.  سم مزغب20ـا  حقية ذات فصين في شكل القرون، طولها حوالي ثماره. والمزغب ذى الميسـم القرنـي
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  . بـزور ها التي تستخـرج منها مـادة زيتيـة عادمـة الحوامض، وقيل النبتـة آلهـا:األجزاء المسـتعملة 

  . جلـوسين، مشتقـات أبورفينيكيـة:العنــاصر الفعــالة 

  :المنـافـــع 
    
إذ المادة  الزيتيـة المستخرجـة من . ه العشــــــــبة آثيـرة المنـــــافع  لفــائدة عــالج العين وغيره حسب ما ذآـره القدمـاءهذ  

بزورهـا تنفـع من الدمعــة والرطوبة وإسترخـاء الجفـن وضعف البصر آحال، واألورام والمفاصل دهنـا، وقطـــــع الـدم واإلسهـال مطلقـا، 
تؤخذ النبتـــــة آلها : وذآـر ديسقوريــدوس صنـاعة الكحـل من المـاميثـا آاآلتـي . ا يسـمن جدا وهو يضــر الطحـال ويصلحه اللوز وحبـه

وإذا عجــن ماء ورق المـاميثا . وتسخــن في قـدر نحـاس على نار لينـة حتى تضمـر ثم تــدق ويخرج ماؤهـا الذي يشبــــه لـون الزعفران
  . غرام2وشربتـها . ومع الخل نفعت الصداع. الشعير سكن أوجاع الحمرةبدقيق 
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  تـاسلغـة ، عينون عطـر



F)(Globulaire 
L)(Globularia Alypum 
E)(Alypo globe daisy 

Fa. Globulariées. 
  
  
 

ولم يتعـرض . تـاسلعـة ، أولبـادرة، حصترة : باألمـازيغيةو.ويســمى عندنـا تـاسلعـة، شـلغـة، زريقــة ، زويتنــة. هو العنيـون   
لها إبن سيــنـا وال الغســاني ، وذآـرها إبن البيطـار بإسم العينـون وقـال أن هنـاك نوعـان من العينون أحدهمـا يقـــال له الكحكي أو 

ــواد والحمـرة، طوال، دقـاق، صلبـة، منتظمـة بورق صغيـر الكحيـــلى أو الكحلـوان أو السليـس و هو نبات له ســـاق وقضبـــان بين الس
، وفي آل قضيب زهرة آحالء مستديـرة آالدرهـم؛ وينبت بالجبال وطعمـه شـديد المـرارة، ويعرفــه أطبــاؤنا في )الريحـان( آـورق اآلس 

 . ع قائمـة رقـاق بيض وفي أطراف القضبـان زهر أصفـروالنبـات اآلخر هو نبـات له قضبـان طولهـا نحو ذرا. األندلـس بالسنــا البلـدي 
  . أما  األنطـاآي فذآـران العينون هو نبـات مغربـي يقـال له سنــا بلــدي 

  :وصـفـــــه 
  

 جنبــة معمــرة ،بريـة مخشوشبـة،مــــرة المـذاق من فصيلـــة العينونيـات، تعلـو ما بين النصف متـر والمتر الواحـد، مسكنهـا  
. ساقهـا صلبـة، رمادية اللون،قائمـة، فرعـاء وفروعــها خضراء أسطوانيـة . المناطق الجبليـة والسفـوح المشمسـة ذات التربـة الجيريـة

أزهـارها رؤيسي . أوراقهـا بيضويـة الشكل أذينيـة ، مرطـاء ، وحدو يـة العرق، سميكـة ، خضراء اللون، متبـادلة اإلنتشـاب متبـاعدة
ر في شهر فبرايـر ، وأزهـارها آرويـة الشكل زرقاء اللون، جميلـة المنظـر الطئـة، عطـرية العـرف المستحب  آأسهـــا أنبوبـي يظهـ

الشكــل، ثابت ،خماسي الفصــوص ، بتـالتها مفصصـة ومشرمـة، متزاحمـة في القـاعدة، ومنشرحــــة في األعلـى، تنتهي بشـفة مفصصـة 
  .ـة، ربـاعية األسديـات ، فرديـة القلـم والميسـم ، تحوي ثمـرة داخل الكأس المبنـق  فصوص رقيق3إلى 

  

  . األوراق واألغصــان والزهــور:األجزاء المستـعمـلة 

  . عطـر ، صمـغ ، استيـرول ، حمض سينـاميك، آلـوروفيـل، عفـص، آوليـن، أمـالح  هيتيروزيدات:العناصر الفــعالة 
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  :ــع المنـــاف
    
آمـا . تشتهــر نبــتــة تاسلغــــــــة عندنـا بقوتهــا اإلسهاليـة لذا سمــيت باإليطـالية النبتــة المرعبــة لما تحـدثه من إسهـال شـديد  

 40ا يكون بطبـخ واآلخذة منها طبيخـ. أنها منقيـة للدم، ومفرغــة للصفــراء ومفتحــة ، فهي مفيـدة إلزالـة اإلمســاك والنقـرس و الحرض

أن أهـل المغـــــرب يكتفـــــون بـــها عن : وقـال األنطـــــاآي .  د قائق ثم شرب آأس أو آأسيــن في اليوم5غ في ليتـر من المـاء لمـدة 
 إذا طبخت بالتين وتنفـع من سيمـا البـاردين) الصفـراء، الســوداء ، الـدم( السنــامكي والخيـار شنبــــر،ألنها تسهــــل اإلخالط الثالثــة 

  . غ15وهي تغثـى ويصلحــها العنـاب واألنيسـون و شربتهـا . أوجـاع الظهـر والمفاصل وعرق النســا  والورك 
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  نــومـــــان
Herniaire (F)  

Herniaria hirsuta (L)  
Rupture - wort (E) 
Fa. Illecebracées. 

  
 
 
  

لم نعثـر . وفي المغرب تسمـى الصويقـة. ويسمــى عندنـا الدزيمــة، الوزيمــة، الموآر. الفتـق، نبــات الشيــخهو حشيــشـة  
  .عليـه عند إبن البيطـار وغيره

  :وصـفــــــــه 
    
بور خاصـة في إقليـم منبتــــها األمــاآن الرمليـة من األراضي ال. عشــــــبة مزغبـة، بريـة، حوليــة، من فصيلــة النومـانيات  

أوراقهـا الصغيـرة  القــــد متقـابلــــة، . سـاقهـا مستلقيــة، فــرعاء، زبــاء، رمـادية اللون. النجـود حيث المنـاخ الشبـه جاف أو الجـاف
 من شهـر مـارس وقد يستمـر إزهرارهـا مائـل إلى الخضرة يظهـر إبتداء. آمهـا مريـش للغايـة، قنيبـاتها صغيـرة. بيضويـة الشكل، الطئـة

أزهـارها صغيرة القـد ، خضراء اللون، إبطيـة اإلرتكـاز، جثويـة، مسـتديـرة، خمـاسيـة السبـالت والبتـالت البسيطـة، . حتى شهر جوان
  .  الكمخمـاسيـة األسديـات، ثنـائيـة المسيمـات، ثمرتهـا عليبـة غير منفتحـة ، تحوي في الغالب بزرة واحـدة مغلفـة في

  . األطراف العليـا المزهـرة:األجزاء المستعملـة 

  ... غنيـة جدا في الصابـونين والعفص، والبيكتيـن، والكوماريـن:العنـاصر الفعـالــــة

  :المنــــــافـع 
  

نه يذيب الحصـى مضادة لتشنـج المسـالك البوليـة آما أ. نـافعـة لألمراض الجلديـة خاصـة النملـة، والحصف أي التصدف ذرورا  
  . من المرارة نقيعـا، يشـرب مرة في اليوم لمدة طويلـة
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  سكــران
                  Jusquiam 
(F) 
          Hyoscyamus albus 
(Tourn) 
                   Hen-bell 
(E) 
             Solanacées 
(Fa) 



  
  

: إبن البيطار . آينكيط ، طايليلول: وباألمازيغيـة . ا سيكران، بورنجوف، هبالـة يسمـى عندن. هو البنـج األبيض، الشيكـران  
  .نفس اإلسم عند األنطاآي وإبن سينا وأبو القاسم الغساني وإبن أحمدوش الجزائري. البنـج، الشكران ، السكران

  :وصـفـــــــــه 
  

منابتها الخراب و المناطق الجبليـة الرطبة . ر جميلـة المنظرعشـبة بريـة، حوليـة من فصيلـة الباذنجانيات، مـرة الطعم، غي  
ساقها منتصبة، فرعـاء، في غلـظ األصبع ، مجوفـة ، . ترغـب في األتربـة الرمليـة الغنيـة في النيترات واألراضي البور. بالجزائر التليـة

أوراقها آبيرة القــد، آريهـة الرائحة ، نصلهـا .   سم80و حتى خضراء الّلون أو رمـادية ، آثيـرة الزغب والرطوبـة ، تدبق في اليد، تعلـ
أزهارها إبطية ، تاجية اإلرتكاز ، خنثويـة، خماسيـة السبالت المعرقـة، . رمحي الشكل، معرق ، مزغب ، طري الملمس، ومعرق 

خماسيـة . بني المشوب بالّلون البنفسجي واألسودنورتهـا مائلـة إلى الصفرة أو الّلون الت.المزغبـة، منضغطـة على الثمرة في شكل أقماع 
تخلف ثمـارا تشبـه أقمـاع الجلنـار في الشكل تحوي بزورا تشبـه بزور الخشخاش ، مائلـة إلى . األسديات، الخضراء الخيوط، قصيرة اليمسم

  .البياض، آلويـة الشكل، منضغطـة
بقراط ، : وهذه العشبـة معروفـة لدى العشابين القدمـاء .  سميتـه ومن السكران ما آان لون بزره أسود يجب اإلبتعاد عنه لشدة

  ...ديسقوريدوس، باليـن
  

  :األجزاء المستعملـة 
    
وقد يـدق الورق مع الثمر والقضبـان آلها رطبة إلستخراج عصارتها ثم تجفف هذه . األوراق التي تجفف في الشمس ، البزور   

وقد تدق العشبـة آلها وتخلط بدقيـق الحنطـة . فقط اليابسـة لتـدق وترش بالماء الساخن ثم تعصروقد تؤخذ البزور . العصـارة في الشمس
  .لتستعمل في شكل أقراص لتسكين األوجاع 
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  : العناصر الفعــالـة 
    
اصر التي تحويها وقيل أنها تحوي نفس العن. هيوسامين، هيوسيـن، أتروييـن سكوبوالمين الذي يسبت الجهاز العصبي المرآزي   

  .      وزيـادة) بالدون (ست الحسـن 
  :المــنافــع 

  
يستعمـل صباغـة وبراشيم، وطالء ، وتبخره، . مخذر ، قــاطع للنزيف، مسمـن، نافـع لألورام والبثـور، مسكـن لألوجاع   

قرس طالء واألذن قطورا والعين شيافـا، وقـال عنه إبن سينـا أن البنج مسكن لوجع الن.  ساعـة24ومسحوقـا بقدر ربع غرام خالل 
  .واألسنان مضمضة مع الخل، وأورام الثدي طالء ومخلوطا بالدقيق ، وآذلك أورام الخصية

الفتائـل المصنوعة من البنج والتيـن ترياق المقعدة من البواسير ، وإذا درس بسائر أجزائه الخضراء وطبخ في عصيدة : وقال األنطاآي 
يل العقل اليومين والثالثـة ، وإذا دق بزره مع نصف وزنـه بزر خس وثلثـه خشخاش وإستخرج دهـن ذلك آان ترياقا سمن جدا، لكنه يز

أما فرزجـة فهو يبرىء من قروح الرحم ويقطـع . للسـم ، والمالنخوليا، والجنون ، والوسواس، وحديث النفس، شربا أو دهنـا، أو سعوطـا 
  .رطوبتـه 

  

ال يسـتعمل السكران إّال بإستشارة الطبيب ألنه سـام للغايـة يخلط العقل، ويبطل الذاآرة ويحدث الخناق والجنون  يجب أن :مالحظــة 
  .    ولهذا سموه الهبالـة ، خاصة األسود منـه 
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  فالــــــزلــز 

Jusquiane de l’Atlas (F) 
Hyoscyamus Falezler (L) 

Hyoscyamus (E) 
Solanacées (Fa) 

  
  
  

هو نوع من البنـج إذ البنـج على أنواع منه األبيض و األسود واألحمر واألصفر والمغربي و الفالزلز  هو البنج المغربي أو   
و إبن البيطار  وال األنطاآي . ولم يتـــعرض لهذا النوع. أقنقيط : وباألمازيغيــة . بثينـة ، بطينـة ، آينكيط : األطلسي ويسمى أيضا عندنـا 

  .إبن سينــا 

  :وصــفــــــه 
  

منبتهــا اإلقليــم الصحراوي حيث نجدهـا بالجزائر في . عشــبة معّمــرة بريــة من فصيــلة الباذنجـانيات ، مزغبـة للغــاية  
أوراقهـا .  حتى نصف مترغليظـة السـاق، فرعــاء، وفروعـها ناهضـة تعلـو. منطقـة الهـوقار باألماآن الرمليـة والمراعي والمواقع الرطبـة
أزهارها رأسيـة اإلنتشـاب، . أذينيـة، السفليـة منها آامـلة والعليا مسننـة قليال . حاضــة، متعاقبــة، زبــاء، مفرضــة النصل الرمحلي الشكل

مـة المائلة إلى البيـاض المشوبـة نورتهـا قصيرة، خماسيـة البتـالت المندغ. خمـاسية السبالت المفصصـة، الضيقـة القاعدة، تشبـه المخاريـط
  .بالبنفسجي عند قّمـة األنبـوب، تخّلف ثمرة حقيـة الشكل رباعيـة الغريفـات نافضـة للبـزر عند النضـج

  . البـزور ، األوراق:األجزاء المستعملـة 

  .  هيوسيامين، هيـوسين، أتروبين:العنــاصر الفعـالـة 

      :المنـــــافــع 
  

شـبة طبيـة مهمـة لـدى سّكـان الطوارق بالجزائر الذين يصدرونها حتى بـالد السودان، وبها يعالجون الهزال الفـالزلز ع  
آما يستعمل سّكـان الهوقـار الفالـزلز .  بالخصوص، يصنعون منها عصيـدة بالسمـن والدقيق لتأآلها المرأة الضعيفـة فيحسـن لونها ويسمنهـا

  .ـا غير المجترة فيقتلهـالتسمين الحيوانات المجترة أّم
  

  .وهي نبتــة ســامة للغـايـة يجب اإلبتعاد عنهـا إّال بوصايـة المختصيـن  
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  الجهيرة= هيبقـون 
Hypecoum (F) 

Hypecoum procembens (L) 
Procumbent hypecoam (E) 

Papaveracées (Fa) 
 
 
 
  

  . جهيـرة، نفيخـة، ســــاق الغـراب، روبيتـه، خديعـة البهيــم: ــــا يســـمى عندنــ. هو  األفيقــــون، الجهيـرة  
  .لم يتعرض له األنطاآي وإبن سيـنا . أفيقـوون : إبن البيطـار 

  :وصفــهـــــا 
  

د منابتهــا األراضي الزراعية حيث نجدها بالخصوص بين زروع الحنطـة آما ق. عشـــــبة بريـة حوليـة من فصيلـة الخشخشيات  
. ترغب في األتربـة الكالسيـة الجافـة. نجدهـا في المراعي البور الحصوية في آل األراضي الجزائرية خاصـة حوض وادي الشلف والنجود

أوراقهـا جذريـة في خضـرة مائلـة إلى الزرقـة، ثنـائيـة أو ثالثيـة . عروقهـا وتديـة، سطحيـة. وهي مختلفة المظهـر بإختالف أماآن منابتها 
أزهـارها فرديـة، طرفيـة اإلرتكاز، ثنـائيـة السبالت رباعيـة البتـالت الصفـراء الّلون ومنها البيضـاء الّلون آأّنها مناجيل قد . التشريـم 

  .   سم ، مسطحـة الشكل، محزرة عرضيـا تحوي بزورا دقيقـة رمـاديـة أو سمـراء الّلون6يصـل طولهـا حتى 
  

  .وراق، العصـارة، البـزور األ:األجزاء المستعمـلـة 

  .     مرفيـن وقلـويات أخرى منّومـة :العنـاصر الفعــالة 

  :المنــافــع 
  

وإذا وضعت على مواضع الوجع بالبـدن . مخدرة ومسكنـة، خـاصة أوراقهـا إذا دقـّت ووضعـت على األورام الحارة نفعتهـا  
  .هـا إلصالح المعدة وتسكين المغصوقد رأينـا سّكـان النجود يأآلون. أسكنتـه في الحين
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  هوفاريقــون 
( F) Millepertuis 
(L)  Hypericum perforatum 

( E) Perfoliat St John’s wort 
Fa. Hypéricacées 

  
  
  
  
 

 الجامع وفي آتاب. هو الّداذي الرومي ، حشيشــة القلب ألن بزره يشـبه شكل القلب ، ويسمـى عندنا البرسلـونة ، البرسمون 
لمفردات األدوية يسمـى الهيوفاريقون وآذلك في آتاب القانون ومن الناس من سماه أنروسـا ومنهم من سمـاه قوريـون ومنهم من سمـاه 

وسمـاه األنطاآـي في آتابه التذآـرة . حامـانيطس لمشارآـة رائـحة بزره لرائحـة الراتنـج الذي هو صمـغ الصنوبر  ، ونيطس هو الصنوبر 
إختلف فيه ، قيل أنه الّداذي : وذآره الغساني في آتابـه حديقــة األزهـار بإسم الهيوفاريقـون، وقال . الهوفاريقون بواو بعد الهــاء مباشرةب

  .الرومي ، وقيل الزرشك وقيل بزر الخشخاس األسـود ، ويســمى ثمـره عنب الحيــة 

  :وصـفـــــــه 
  



تنبت في األراضي البور وقرب السياجات .   سم 50إلى 20 لهيوفاريقيات، تعلو من عشبــة بريــة معمرة من عائلة ا  
تتميـز بأوراقها المزروعــة غـددا آثيرة مكتنــــزة بزيت عطري، . وجوانب الطرقات وعلى هوامش الغابات في إقليم التل الجزائري 

اإلنتشاب ، الطئـة ، صغيـرة القـد، خضراء اللون، مستطيلـة الشكل أو وهذه األوراق متقابلـة . شفـافة ، تظهـر للشمس وآأنها ثقب بيضاء 
ساقـها أسطواني الشكل، أحمر اللون تخـرج منه أغصـان عديـدة وشعب مستقيمـة من إبـط ء األوراق . بيضويـة ، ملسـاء، نصلهـا بسيط 

آل زهرة مرآبـة من آأس خماسي السبالت ، وتويـج . فـرالتي على الساق تحمل أوراقا أذينيـة وهذه األغصان هي التي تنتهي بأزهار ص
والثمـرة عبارة عن حقـة ثالثيـة الحجرات . خماسي البتالت ، تخرج منها أسديات عـديدة تحيط ببويض نـاتىء ثالثي أو خماسي األقالم 
  .بق باليد ، طيبـة الطعـم والرائحـة تحوي بزورا عديـدة صلبـة في حجـم حبـة الشعيـر ،بنيــــة اللون فيها شيء من الرطوبـة تد

  

   األوراق ، األطراف المزهرة التي تقطف في شهر جوان لتجفف في الظـل:األجزاء المستعملـة 

  . زيت عطري، ميبيريسيــن ، صمـغ ، عفص، فيتـامين س ، أصباغ :العنــاصر الفعـالــة
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  :المنـــافـع 
  

وتدخـل حاليا في صناعـة .  جليـل القـدر، قد جربت في البرء من الربـو والجروح والحروقالهيوفاريقون عشبـة عظيمـة النفـع،  
وذآــر . مرآبات األدويـة لمعالجـة البشرة لدى الكثير من الدول األوربية ، إذ يعدونهـا قابضـة ، مطهـرة ، مدرة، مضمـدة للجروح 

النقرس والقولنج آيفما إستعمل حتى الدهن بزيت طبخ فيه ، وإذا أخلط ببزر الســذاب األنطاآي أن الهوفاريقون  مفيد للفالج والخدر والنسا و
فتح السـدد وأزال اإلستسقاء واليرقان والحصى وعسـر البول  والحيض وأوجاع الورك والظهـر، ويدمـل القروح، ويزيل اآلثار  شربـا 

  .وطـالء
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  مقـــرمــــان
F)(Aunée visqueuse 
L)(Inula viscosa 

Rock Flea - bane(E) 
Fa. Composées. 

  



 
و باألمازيغيـة أفجـداد، نيـرت، . مقرمـان ، صفصاق، مرسيـط، حفينـة: هو الطبـاق ، الطيـون، الراســن الدابق، ويسمـى عندنـا  
  .لم يتعرض له العشابون القدمـاء. تليــرين

  :وصـفــــــه 
    
تعلـو حتى النصف متر . معمـرة من فصيلـة المرآبـات ، تتميـز بدبقهـا وآثرة غـددها ورائحتهـا العطريـةعشـــــــبة بريـة   

أوراقهـا صغيـرة القد إهليلجية الشكل، نصلهـا أزغـب البشرة . ساقهـا فرعـاء ، زبــاء اللحـاء. وتنمـو في األراضي البـور بالتل الجزائري
أطراف  الزهرة . ا أنبوبيـة الشكل، تظهـر عند نهايـة األغصان العليا منفردة أو مجتمعـة لكن غير متراصةأزهـاره. اللزجـة على صفحتـيه 

  .تخلـف بزورا  أسطوانيـة الشكل، مزغبـة، تنتهـي بقنزعـة. ليسنـات دقيقـة صفـراء اللون، أما وسطهـا فهو مـائل إلى الحمرة 
  

  .العـروق األوراق، األزهــار، :األجزاء المستعملة 

  .inuline  إينيليــن cineol سينيــول :العنــاصر الفعـالــة 

  :المنــافــع 
    
وتستعملهـا العجائز عندنـا لتعريق األطفـال الصغـار خاصة الرضـع وإخراج . مـدرة للصفـراء ، منظفــة للبـول، معرقــة جيدا   

. على بخـار الماء وخلطهـا مع النخـالة ، وهذه الحمامـة صالحـة حتى للكبارالريـاح منهم وذلك بتقميطهـم بأوراق المقرمـان المسخنـة 
غ 10: واآلخذة من أوراقـه نقيعـا هي . والمقرمان ملحم للجروح في الحين ضمادة، آذلك شرب نقيعـــه ينفـع من قرحـة المعـدة ، مجرب

  . غ يخلط بالماء ويشـــــــرب10 إلى 2 مسحوقـا من آما يمكن أخذه.  آؤوس في اليوم3لكل آأس من المـاء المغلـي ليشـرب 
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  ســوســـن 
Iris(F)  

Iris germanica(L) 
E)(German Iris 

Fa. Iriacées. 
  
 
 

وعندنا يسمـى السوسن األزرق، الداعق، السنبـاق، الوتموسـة، آسـار المواعيـن، . هو الســوسن الجرمـاني، آـف الصبـاغ 
أن اإليريس هو اال يرسـا وهو السوسن األسمنجوني ومعنـى إيرســا أي : وذآر إبن البيطـار .  يرسـا، عنبـر الدورآســـار الطواجن،األ

وقـال األنطاآي آلمـة إيريسـا يونـانية معنـاها قـوس قـوزح إلختالف ألوانه في الزهر، و السوسن اآلسمنجوني نبات صلب . قـوس قزح
ه آالخنثى وأعرص، ويقوم في وسطـه عـود يفتـح فيه زهـر أبيض قليل العطريـة وينبت آثيرا بالمقـابر آثيـر الفروع طيب الرائحة ورقـ

  .أما عند إبن سيـنا فاإليرسـا هو أصل السوسن األسمانجوني وهو من الحشائش ذات السوق وعليه زهرة مختلفـة األلـوان. عندنا وبالشـام

  :وصـفــــــه 
  

ـرة، جذمـورية من فصيلـة السوسنيات ذات شمراخ يعلو ما بين المتر ونصف متر، أوراقهـا متقـابلة، نبتــــــة عشــبية معمـ  
بتالتهـا الخارجية بنفسجيـة اللون، مـرقها أصفـر، بتـالتها . أزهارهـا آبيرة القـد ثالثية اإلنقسـام. طويلـة ، حادة الطرف، معرقـة النصل

ثمـارها حــقيـة داآنـة اللون، بيضويـة الشكل تنفتـح عن بزور عـديدة داآنـة . ثيـة األسديـات والميسماتالداخليـة مائلــــة إلى الزرقـة ثال
  .جذاميرهـا طيبـة الرائحـة. وال نجدهـا بريـة إّال نـادرا بل تزرع في الحدائق للزينـة. اللون

  . الجذاميـر المجففـة التي تجمــع في فصـل الصيف :األجزاء المستـعملـة

  ... االيريدين، العفـص، زيت عطـري:العنــاصر الفــعــالة

  :المنــافــع 
    



مــدر، منظـف، منخـم، منشـط للدورة الدمـوية، مفتـح للسـدد، مضـاد للتخمـر،لهذا آان نافعـا ألوجاع الرأس والشقيقـة والقيء   
  غ من 125تكون برض الجذمور وخلطـه مع األآل، أو تنقيـع واألخذة منه . المرارى وإلتهـاب الجهـاز التنفسـي والبولي والمعـدة

  .  غ من الماء ويترك للتخمير طوال الليل ثم يشرب منه عند الصبـاح على الريق125الجذمور المكسر في 
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الدمـوع، األيرسـا يصلح السعال، ويلطف ما عسـر نفثـة من الرطوبات التي في الصـدر، ويجلب النوم و: عن إبن البيطـار   
وإذا سلـق وتكمدت به النساء آان نـافعا من أوجاع الرحم، . ويبرىء من المغص، وينفـع من البرد، والنافص، والذين يمذون بال جمـاع

وفتـح فمـه، وأزال نتنـه، وإذ حضر منه مع العسل فرزجـة واحتمل جذب الجنين وأخرجه، وإذا سلــق وضمدت به الخنـازير و األورام 
وإذا ضمد به . وإذا خلـط بالعسل وطلىعليها نقاهـا، ويكسـو العظـام العارية لحما. المزمنة لينها، و يمأل القروح إذا سحق وذر عليهاالصلبة 

وبالجملة فهو آثيـر . وقد يقـع في أدويـة الفرزجـات والمراهم واألدهان التي تحلل األعياء. الرأس مع الخل ودهن الورد نفـع من الصداع
و إذا طبـخ في الزيت حتى ينضج . أنه قد جربـه لضيق النفس والربـو واألعيـاء وأوجاع الصدر وتنقيـة القصبـة: وقـال األنطاآي. فعالمنـا

ويدخل السوسن في صنـاعة .   غرامات10والشربة منه حتى . ويضر الرئـة، ويصلحـه العسل. وقطـر في األذن أبرأ الصمم القديـم
  . لونية الذي يتخذ من مسحوق السوسن مادة أوليـةالعطور، خاصة ماء الكو
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  عرعـــار فينيقــي
F )( Genevrier de phoenicie  
 L )( Juniperus phoenicia  
 E )( Phoenician juniper 

Fa.Cupressacées   
  
  

والعرعـار الفينيقي يختلف عن السـرو . لســرو الجبلــى ا: و عند إبن سينـا . إفـــــــز ، رمبــــا : و باألمازيغيـة . هو العرعر  
الجبلي أو العرعار الشــائع إذ هذا األخير ينمـو في المناطق الجبلية المرتفعـة الباردة مثل جبال جرجرة عندنا وله ثمـار سـود عند النضج 

  .بال األطلس الصحراوي وله ثمـار بنيـة اللونوأوراقـه إبريـة،  بينمـا العرعار الفينيقـي ينمو في إقليم النجود العليا وج

  :وصـفــــــه 
    

 أمتار دائمة الخضرة من عائلة السرويات ذات األخشاب 6العرعـار الفينيقي شجرة أو شجيرة سبروتيـة يتراوح إرتفاعهـا بين المترين و 
اوي، حيث تظهـر منتشبــة فوق السطـوح الصخريـة، العطـرية تنمو في البيئات الجافة وشبـه الجافـة بإقليم النجـود واألطلس الصحر

والسفـوح المنحدرة والكهوف ،وبطون األودية من الجلفة حتى سعيدة بل ومن وراء ذلك،  أخشابها صلبـة وعصارتهـا صمغيـة ، بخوريـة ، 
) ثالث وريقات الصقـة في شكل حلفـة آل ( أوراقها هدبيـة حلقيـة اإلنتشاب  . أغصانها منفرجة غير منتظمـة جامـدة. سريعـة الجفـاف



ثمارها عنبيـة القد، . أزهارها أحاديـة المسكن. حرشفيـة، متراصة،  آثيفـة التجمع ، متراآبة بشـدة في ستــة صفـوف ، مستديـرة الطرف 
و الطعم عطري العرف، إسفنجـي والشكل ، ملساء ، المعـة ،لونهـا ضارب إلى الحمرة أو بنيـة اللون عند النضـج لها قشـرة ولب لحمي  حل

  .البنيـة، بداخلـه ستـة عظيمات صلبة  قـدر القمحـة ، مكسوة بطبقة صمغيــة

   :  األجزاء المستعملــة
  

وآل جزء من هذه األجزاء لها رائحـة عطرية خاصة إذا ما . الثمار ، األوراق ، األغصــان ، الصمــغ ، العصارة ، القشــور  
وهو صمـغ جاف،  سريع اإلشعال، أصفـر اللون يشبـه المصطكا، ال . الشجـرة خرج منها صمـغ يعـرف بالسنـدرك وإذا حـزت . احرقت 

  .ينحل في الكحول، وينحل جيدا في الزيت
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  :العناصر الفعـالـة 
  

  أحماض عضويـة، زيت عطـري طيار ، صمـغ ، عفـص ، سكــر ، بيكتيـن،  

  :منـــافعــــه 
  

ومنهم من . ل أجـزء العرعــار الفينيقـي بمنافعهـا للصـدر والرئـة والكبـد والمثانــة، فهو مدر للغايـة، ومعرق تشتهــر آ  
وقيـل أن . يستعمـل الخرقـة المبللة بماء طبيــخ أخشابه أو ثمـاره لمعالجــة الجرب والنملة والنقرس وداء المفاصل والسفلس و نتانـــة األنف

  . حتى قـروح المعـدة هذا الطبيخ ينفـع
وينفـع جدا إليقـاف  نزيف . وصمـغ العرعـار المعـروف بالسندرك له آل خصائص األصماغ فهو منبـه حتى الحيوانات التي تأآله بشهية 

  4نـدرك  والشربـة من الس. ويستعمــــل داخليا إلزالـة النخمـة وإيقاف اإلسهال المزمن ونزيف الحيضـة. الدم من الجروح والقـروح  
  .غرام

  
فهي مقوية للمعدة .  حبـة 12  إلى 6والشربـة منها من . ولعل آل المنافع الطبيـة لشجـرة العرعار توجـد مرآزة في ثمارهـا   

من وتصنــع . ومسحـوق هذه الثمار مفيـدة لمعالجـة الحمـى النوبية وآذلك البخور بطبخهـا . واألحشاء وتـزيد في الشهيـة وتعزز  الهضم 
  غ تنقع في 30وإلدرار البول تنقـع ملعقـة قهـوة من الثمار المهروســة في آأس ماء، أو . ثمار العرعـار االآاسيـر المتنوعة ، والربـوب 

 15  حبات من الثمـار لمدة 10وضـد مرض السكـر يشـرب آل يوم .   طاسات في اليوم3ويشرب منه .  دقائـق10لتـر من الماء لمـدة 

  .  غ في لتر من المـاء لتغســـــل به القـروح والبثـور50وللحمامة  تغلـى .  شهرايوما أو
  

ويذآـر إبن سيــــنا  أن العرعــار جيد لشــدخ العضـل، وأوجـاع الصـدر، والسعال، والمعدة خاصـة نفخهـا، وخنـاق الرحـم   
  .وأوجـاعه

  
ها في طريق اإلنقـراض لشدة ضغط  الرعـي عليها وإستخراج القطران والمالحظ  على غابـات أشجـار العرعـار في الجزائر أن  

  .من أغصانها  لمعالجـــة الجرب، وأمراض جلـدية أخرى
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  الغـــــــــــار
F)(Laurier sauce 
L)(Laurus Nobilis 

Laurel, Roman laurel(E) 
Fa.  Lauracées. 

  
  
  

الرنـد  أصناف : وعند الغســاني . الغــار: ت وعند إبن البيطـار واألنطاآـي وإبن سيــنـا تـاسل: وباألمـازيغيـة . هو الرنـد 
وذآر األنطاآي أن الغـار باليونانيـة دانيمـو، . آأصناف الزيتون، يستخـرج زيتـه آما يستخـرج زيت الزيتون، و منه دقيق الورق وآبيره



رة محترمة عند اليونانيين، يقال أن اسقلميوس آان في يده منها قضيب ال يفارقـه ، وبالفارسيـة ما بهشتـان، ويسمـى الرنـد، وهو شج
والحكماء تجعل منه أآاليل على رؤوسهـم ، وشجرته تبقـى ألف عام، عريض األوراق ، أملـس، ومنه دقيق، والكل مـّر الطعن، طيب 

  .الرائحة ، يجعـل في التين فيطيبه ، ويمنع تولـد الدود فيـه

  :ـــــه وصــف
  

. دائمـة الخضرة، آثيرة األغصان واألوراق. م15قد يصـل إرتفـاعها حتى . شجـرة بريـة ، وتزيينيـة من فصيلـة الغاريـات  
 أوراقهـا جامدة الصفحـة ، معنقـة ، متعـاقبة ، المعــة ، عـابقـة الخضـار، معرقـة ، طيبـة الرائحة العطرية، حاوية لـــغدد زيتيـة تظهـر عند

أزهـارها صغيرة القد، فستقيـة اللون أو مائلـة إلى  الصفـرة، متجمعـة ، ومختلفـة حسب الجنس، فالذآرية منها تحوي ما . عرضهـا للشمس
ثمارها زيتونيـة الشكل والحجـم، زرقـاء اللون المائـل إلى السـواد، تحوي نـواة .  أسديـة واألنثوية لها بويـض وقلـم وميسـم 12 و 8بين 
  .ثل نـواة الزيتون، يستخـرج منها زيت طيب للغــايةم
  

  . األوراق والثمـــــار :األجزاء المستعملة

  . حمض الغــار، زيت عطـري ، عفـص، صمــغ:العنـاصر الفعــــالة
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  :المنـــافع 
  

ا إلزالـة إنتفـاخ البطن، وسـوء الهضـم، لهـذا آان نـافع. من خصـائص الغـار أنه مهضـم ، مطهـر ، منق للصـدر، منبـه ، مـدر  
 أوراق في آأس من المـاء المغلـي ليشـرب 6 إلى 4ويستعمــل داخليـا إلزالـة إنتفـاخ المعـدة في شكل نقيـع . والنزلـة، والسهـاد، والفشــل

  . آؤوس في اليوم3 إلى 2رب  حبات في ليتر من المـاء تغلــى قليال ثم يش10 إلى 5ثالث مرات في اليوم، آذلك الثمـار من 
  

 دقـائق وتغسـل به الجروح، أو تـغرغـر إلزالـة 3 أوراق لكل مقدار آأس من الماء لمدة 10 إلى 5أما خـارجيا فيطبخ من   
  .ـاخرآما تدخل زيت الغار في صنـاعة الصابون الف. والمرهم المصنوع بزيت ثمار الغــار جيد ألوجـاع المفاصـل دلكـا. أمراض الحنجرة 

  
 وقال إبن سينـا أن دهن الغار ينفـع من أوجاع العصب آلها، ويحلل األعيـاء، ويزيل الصداع، ويعيد السمع، ويزيـل الطنين،   

واإلآثـار من دهنـه يغثى .ويتخذ من أوراقـه لعوقـا بالعسـل لقـروح الرئـة، وخصوصا حبـه نـافع جدا. والنزالت ويفيـد من ضيق النفـس
( والشربـة منه لإلسهال درهمان . ه إدرار للحيض والبول، وطبيـخ أوراقـه ينفـع من أمراض المثـانة  والرحم حتى جلوسا فيهويقيء، وفي

  .غ فتت الحصـاة وقتـل الجنيـن لمرارتـه 10وإذا شرب من قشـره . مع مـاء العسل أو السكنجبير )  غ3,5الدرهـم 
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  حـلحـــال



F) (Lavande 
L)(  Lavandula stoechas 
E)(  Stoechas,French Lavenden 

Fa. Labiées 
  
  

. أمزير، تيزريت : هو الخزامى البحريـة ، األسطوخودس ، وتسمـى عندنا حلحال الجبل، محارقـة، استـاخودس وباألمازيغيـة  
أسطخودس  باليونانيـة ومعنـاه موقف األرواح، : ألنطاآـي موقـف األرواح ، وعند إبن سيـــنا  أسطوخـودس، وعنـد ا: وهو عند الغسـاني

و ذآــــر  إبن البيطار أن اسطوخودس حسب إبن الجزار معنـاه . وبالمغرب اللحالح، وبالبربرية سنبـاجـس، ويسمـــــى الكمـــون الهنـــدي 
  .للطينـي أرشميســة ومعنـاه موقف األرواحوقيــل هو ستخـادس ، وقيل السميرة ، الثميلـة ، الحـائن، وبا. موقف األرواح 

  :وصـفـــــه 
  

شجيـرة معمـرة عطـرية ليفيـة من فصيلــة الشفويـات تسكـن األحراج والغابات، وتنمو فوق التربـة الرمليـة السليسيـة بإقليـم التل   
األوراق الرماديـة اللون، الزبـاء النصل المنعطف األطراف سيقانــهـا آثيرة قائمـة مربعــــــة آثيــــرة . سم 50  إلى 20آلــه ، تعلـو من 

أزهارهـا بنفسجيـة اللون، أنبوبيـة . أزهـارها سنـابل مربعـة التصفيف تقـوم على ضمـة من القنـابات الضيقـة.، اهليلجية الشكل، أذينيـة 
والحلحال . األسـديات داخليـة وآذلك الثمار المنغطسـة في الكم . الشكل، ثنائيـة الشفـاه ، العليـا منهمـا لها فصـان والسفلـى لها ثالث فصوص

  .حريف الطعـم مع مرارة يسيـرة

  . األطـراف المزهــرة:األجزاء المستعملة 
  . زيت عطـري غنـي في الكــافور:العنـاصر الفعالـــة

  :المنــــافع 
   

وفعلــه في تنقيــة الصدر من المواد والسعال جيد للغايـة . يـه مفتـح و محلــل ، مفـرح ، مقــوى للقلب وينقــي الدمـاغ ويذآ  
وخلطـه مع . طبيخـا وإن شرب بالسكنجبين آان أصلـح والمنقــوع منه في العصير ال يعدلـه شيءفي تنقيـة الكلى والطحال والمعدة والكبـد 

  .اغ ويحلو العين ويحـد البصـر وشربـه يسكـن المغص والريـاحوالسعـوط به ينقــي الدم. اللبـان يصلح أمراض المقعـدة شربـا وإحتمــاال
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ومربتــه بالعسل أو السكـر إذا أديــم عليه اذهب الصداع القديـم ومع مثلـه آزبـرة وربعــه مرزنجـوش وثلثـه من آل من   

. ترهـل واإلرتخاء والربـــو والصمم وضعف البصر المصطكي واللبان معجونـا أو مطبوخـا إذا لـوزم عند النوم اذهب النزالت والرمـد وال
  .وإذا تضمــد بطبيخــه سكـن أوجاع المفاصـل. وإذا سحق و سقي أيامـا أبـرأ إرتعــاش الرأس 
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  حنــــــاء
F)(Henné 

Lawsonia alba(L) 
Alcanna(E) 

Fa. Hennacées. 
  
 

ويميـز األنطاآـي بين الفـاغيـة وهي أزهار شجيرة الحنـاء، . وباألمازيغيـة حنلـة. ـا الحنـةوتسمى عندن. هي  الفاغيـة، القطب 
وذآـر الغسـاني إسم الحناء جنس مفرده حنـاءة يقـع على نوعين أحدهمـا من جنس البقـل النابت من بزره آل عام، . والحنـاء وهي أوراقها 

والنوع الثانـي من جنس الشجر العظام و ال يوجد ببلدان المغرب ولكن بمصر وأرض الحبشـة وبالد درعـة له ورق آـورق اآلس، 
  .والمصامدة

  :وصفــهــــا 
  

مسكنهـا البلدان الصحراوية خاصة الجزيرة العربيـة . شجيرة زراعيـة وتزيينيـة وحيدة الجنس والنوع من فصيلـة الحنيـات   
أوراقهـا متقـابلة صغيرة القـد ، . عندنـا بالواحات، جذورهـا حمر، ساقهـا وأغصانهـا زغبيـة اللحاء األبيضوتزرع . والصحراء الكبرى

أزهارها صغيرة القـد بيضـاء اللون . إزهرارهـا عنقودي التجميع . معنقـة ، بيضويـة الشكل، سنـانية الزام األخير، نصلهـا أخضر اللون 
  .فواحـة العـرف

  

  . األوراق والزهور المعروفـة بالفـاغية:عملـة األجزاء المست

  . صبــــــــــاغة، عفـــــص:العنـــاصر الفعــالة 

  :المنـــافـع 
  

وطبيخهـا لحرق النار جيدنطوال، نـافع من أورام األرنبـة، مضمـدة . ولدهنها قـّوة ملّينـة مسخنـة. محّللــة ، مجففــة ، قـابضـة   
وإذا طليت مع الخل على الجبهـة للصداع نفعتـه، وآذلك إذا تمضمض بها .  وتدخل في مراهم الفـالج والتمددللجراحات وأوجاع العصب،
وإذا طبخت بالماء وصب ذلك الماء على . وإذا أخلطت الحناء بالزيت وشربت نفعت من بول الصديد والقيـح. مع الخل نفعت من قروح الفـم

وتخلـط مع األدويـة التي تصلح للطحال آما . وتنفـع من القـالع الحادث في أفـواه الصبيـان.  بال لذغاألورام الملتهبـة نفعهـا ألنها تجفـف
وإذا أخلـطت مع الشمع المصفـى ودهن الورد نفـعت من أوجـاع الجنب والوهن الكائن . وشربهـا يحمر البول. يخضب بها الشعر فتحمره

  .فيه، و السيالن العارض في أفـواه الصبيـان
-168-  

ويروي إبن البيطـار  عن غيره أنه أخبره من يثـق به أنه شـاهد رجال تعفنت أظافيـر أصابع يديـه وأنه بذل لمن يبرئـه شيئـا   
من حنـاء، فنقعهـا في الماء وشربهـا فرجعت أظافره )  غ40حوالي ( آثيرا فلم يجد، إلى أن وصفت له إمرأة أن يشرب عشرة دراهــــيم 

وإذا عجنت . وإذا طلـى بالحناء على موضع به قشف ويبس أزالهمـا.  وإذا ألزقت األظافـر بها معجونـة تزيد حسنهــا وتنفعهـا .إلى حسنهـا
وإذا خلـط بالسمن ودهـن بها قطـعت الجرب المزمن وأجلـت اآلثـار ولحـم . بزيت وقطران وحملت على الرأس أنبتت الشعر وحسنتـه

  .الجراح
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         حب الرشـــاد
resson alenoise (F) 

L)(Lepidium sativum 
E)(Garden cress 

Fa. Crucifères. 
  
  

. وأطلق عليه األنطاآـي الحرف النبطي وبالعربيـة السفـاة. بالشقين: وباألمازيغيــة . هو الحرف ، ويسمـى عندنا حب الرشاد  
 Lepidiumقول هو القردمان باليونانية والثفـاء بالعربيـة وحب الرشاد بالعاميـة وأما إبن البيطـار فيذآـر الحرف األحمر وي

satirum  الحرف البابلي المعروف أيضا بحرف السطوح :  وهو ليبيديـوم بالال تينيـة  وهناك أنواع أخرى من الحرف منها

Lepidium campestrisابلي ونوع آخر هو حرف السواقي وقيل أن الحرف األحمر هو الحرف الب.  وهو الحرف األبيض

 Lepidium  والحرف المشرقي Lepidium nasturtiumالمعروف عندنـا بإسم قرنـونش الذي يستعمل في األآل 
draba .  ويذآر إبن سيـنا عن ديسقوريدوس أن الحرف األجود هو البابلي أي األحمر، وقوتـه شبيهـة بقـوة الخردل وبزر الفجـل وقيل

  .فإذا يبـس قـارب مشاآلته أوآاد أن  يلحقــه. لفجل، مجتمعين، وورقـه ينقـص عن أفعال حبـه لرطوبتهاالخردل وبزر ا

   :وصـفــــــه
أوراقها السفليـة . عشـــــبة حوليـة زراعيـة من فصيلـة الصليبيات، ساقهـا دقيقـة، قائمـة يبلـغ طولها حوالي النصف مترفرعـاء  

  .أزهـارها سنبلية ، بيضـاء آثيرة تخلف أغلفـا تنفتـح عن حب أحمر دقيق، حريف للغايــة.  جالســـةمقسمـة والعلـوية خيطية غير

  . البــزور:األجزاء المسـتعملـة 

  ... أمــالح معدنيــة، أيـود ، عفـص ، فيتـامينات، آبريت:العنـــاصر الفعــــالة 

   :منــــافعـه
    
و بزر الحرف يسخـن به . ن للحمـى، نــافــع لألمراض الجلديـة والكبد والصدر، والشعرمحمـر، مـدر، منبــه، مطهــر ، مسكــ  

أوجـاع الورك المعروفة بالنســـا، وأوجـاع الرأس، وقد يخلط في أدويـة أصحـاب الربو، ويبلغ من قوة تلذيغــه أن اإلنسـان ال يقـدر على 
، ويحلل أورام الطحال، ويحرك شهـوة الجماع، ويجلو الجرب المتقرح والقوابي، وإذا وبما أنـه مسخن فهو يخرج الـدود. أآلـه إّال بخبـز

  . تضمد به مع العسل حلل ورم الطحال، ونقي القروح التي يقال لها الشهديـة،و إذا طبخ في اإلحســاء أخرج الفضول التي في الصدر
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وإذا آثـر أآلـه . ا واألورام الحارة، ومع الماء والملـح أنضج الدماميلوإذا أخلط بالسويق والخل وتضمـد به نفـع من عـرق النسـ  

وإذا . وينشـــف القيح من الجوف، ويزيد في الباه، ويشهـي الطعام. حدر رطوبـة بلغميـة بيضـاء إلى المثانـة، وربمـا أدى إلى تقطير البول
  .شرب بالماء الساخن حلل القولنج وأخرج الديدان وحب القرع



  
وإذا غسـل بمائـه الرأس . إذا شـرب منه مقليا عقـل الطبيعة وال سيما إذا لم يسحق، ويسخن الكبد البـارد والكليتين الباردين و  

وإن سحـق نيئـا وسف نفـع من البرص، وإن لطـخ عليه وعلى البهق األبيض . نقـاه من األوساخ والرطوبات اللزجة، ومنع تسـاقط الشعر
وإذا خلط بالغـــاز  ووضـع على . ـط بالزفت مدقوقـا نفـع من قـروح الرأس العسرة البرء آالشهديـة والحزاز المتقرح نفـع منهما، وإذا خل

وجع المثـانة نفعهـا، وإذا خلـط بالعسل ولعق نفـع السعال وأوجاع الجنبين، وإذا سحق وطلى به النمش مع العسل أو مع الصابون قشره وال 
 . غ20 غ إلى 10والشربـة منه مسحوقـا .  إلى حالهـا األول، فإن ظهر النمش مرة أخرى أعيدت العمليةيعاد حتى تعود القشـرة
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  صريـــمة الجدى،

F)(Chevrefeuille 
L)(Lonicera caprifolium 
E)(Caprifoly 

Fa. Caprifoliacées. 
 

 
وباألمازيغيــة . سلطان الغابـة، شحمـة العتروس: ويسمـى عندنـا .  يـاسميـن عرتلـىهو سلطـان الغابـة صريمـة الجدى الشـائع، 

وعند إبن البيطـار صريمـة الجدى هي سلطان الجبل الذي له أغصان غالظ ذات عقـد تلــــــتف على ما يقـاربها . واراف، احراف ، إيريفـي
ولم . ليـس فيه حرافـة ، و ال ينتفـع بعروقـه ) أي اللبالب الكبير( القسوس من أشجـار، وله زهـر أبيض طيب الرائحـة، وثمـر مثل حب 

  .يتعرض إبن سيـنا  لصريمـة الجدى وآذلك الغساني أما األنطاآي فقـال أن صريمـة الجدى هي سلطـان الغـابـة

  :وصـفــــــه 
  

تسكن الغابات واألحراج من إقليـم .   أمتار 6 إلى  4تطول من . جنبــة معمــرة ، بريـة ، عــارشــة من فصيلــة الخمانيات   
وفروعهـا عادمـة المكاك ، أوراقـــها متقـابلة مثنى، مثنـى، أبيديـة ، . ساقهـا متسلقـة ، ملســــاء، عقــدية ، زرجونيـة. التل الجزائري

ألوراق معنقـة، على أغصان خصبـة واألخرى بعض ا. خضـراء ، السطح العلوي ، أما السطح السفلي للورقـة فهو مـائل إلى الزرقـة
أزهارها سنبليـة التجميع ، تاجيـة اإلرتكـاز ، عطـرية الرائحة ، لونها إلى . متجمعـة تنطلق منها فـروع عـديدة تخرج من أوسـاطها  الزهور

 فصوص بينمـا السفليـة آاملـة خماسية و الشفـة العليا مفصصـة إلى ثالث. األرجواني األصفر المواج، أنبوبية الشكل، ثنائية الشفـاه
  ...ثمارها لحميـة تحوي عــــــــددا من البــزور. األسديات الطويلة 

  . األوراق والزهـور التي تجمـع في فصل الربيـع، العصـارة، الثمـار:األجزاء المستعملـة

  ... زيت عطــري ، جليكــوزيد، أحمـاض ، عــفص:العنــاصر الفعـــالة

  :ــافـع المنــ
  



مفيـدة لعسـر البول، والخنـاق ومطهـرة للصدر من الميكروبات المعروفـة . ملينـــــة ، منقيــة للصـدر، مضـادة للتشنـج ، مـدرة   
 من األوراق في ليتـر من الماء ، يؤخذ من هذا 20و 10 والشربـة منها في شكل نقيـع لما بين  Colibacilleبالعصيات الكولونيـة 

  .وعصــارة ثمـار صريمـة الجدى تؤخذ آملّيـن خفيـف للبطـن. آما تؤخذ غـرغرة في حالة الذبحة الصدريـة.  آؤوس في اليوم3ع النقيـ
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( وذآـر إبن البيطـار أن لثمـار صريمـة الجدى قـوة، وأنه متـى شرب من بزرهـا  أيامـا آثيرة متوالية مقـدار ثالث أواقي   

ي اليوم مع الشراب أبــرأ الطحال وأدر البـول وليـن البطن وقد يشرب لعسر النفس الذي يعرض فيه اإلنتصـاب، وإذا ف)  غ 25=األوقيــة 
  .شـربته النسـاء نقــاهــن
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  لـو تس القرني
F)(Lotier corniculé 
L)(Lotus corniculatus 
E)(Bird’s foot 

Fa. Papilionacées. 
  
 
 
  

وهو من األعشاب التي دخلت حديثـا في . ويسمـى عندنا ابو قرن ، أبو خريس ، حيالم، نجـم، نثـل. هو قـرن الغزال ، الكتيهـة  
وقد ذآـر أّن لـوآليـرك اآتشـف صدفـة خصائصهـا المضادة للتشنج في مطلع القرن الحالـي بمعالجـته لطفلـة ريفيـة تشكـو ألم . الطبـابة 
و عمـال بنصيحـة هذا الطبيب اقتطفت . ـــلـة العين وإضطرابات عصبية أدت إلى عدم نومها، فنصحها بغسل عينيهـا بهذه العشـبةغشـاء مق

الطفلـة نبتـة  اللوتس القرني وعملت منه نقيعـا ، وبعد ثمـانية أيام من إستعمالها عادت إلى حالتها الطبيعيـة في النوم زالت عنها 
  .يـةاإلضطرابات العصب

  :وصـفـــها 
  



تعلـو . عشبــة بريـة ، علــفية ، معمـرة من فصيلـة الفرشيـات، تكثر في المراعي وجوانب الطرق واألحراج وهوامش الغابات  
 وريقــــات 5 إلى 3ساقهـا مستقـلية في البدايـة ثم نـاهضة، مرطـاء، فرعاء أوراقــــهـا مـرآبــة  مــن .  سم30 و 15إلى ما بين 

في حلقات عند نهايــة السـاق أو اباطـي األوراق 6 إلى3 أزهــــارها متجمعـــة من . رطـاء، معنــقـــــة ، بيضويـة أو نصليـة الشكلم

 أسنان ، تويجهـا خماسي السبـالت الصفراء اللون المشروبة بالحمرة، ثمارهـا فصوص مستطيلة، سمراء، 5أنبوبيـة الكم المفرض إلى 
  .يضوية الشكل سمراء اللون تخرج من الفص الذي ينفتتح وينعطف عند النضج تحوي بزورا ب

  . األزهـار التي تجمـع في شهــور الصيف :األجزاء المستعملـة

  . مرآبات الصيانيدريك ، والفالفونيك ، والعفص، واألصبــاغ :العنـاصر الفعــــالة
  :المنــافــع 

  
ــززة للقلب، نـافعة لإلضطرابات النفسيـة والعضليـة والغم، واإلنهيـار العصبي، و مهدئـة لألعصـاب ، مضـادة للتشنـج، مع  

  . اختالل دقـات القلب
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 إلى 3 غ من الزهور لكل آأس من الماء المغلي ، والشربـة تكون 10: أما النقيـع . وقد تستعمـل نقيعـا، وخالصـة وشرابـا  

والشراب  ملعقتين إلى ثالثة في اليوم إحداهم قبل .  غ في اليوم3 إلى 2والخالصـة الطرية من . أربع آؤوس في اليوم، إحداهم قبل النوم
  .النوم

  
وباإلضافـة إلى فـائدتها الطبيـة فإن عشـــبة .  ومن الناس من يستعمـل اللوتـس القرنـي ضمـادة إلزالـة اإللتهـابات الجلديـة  

  .آما أنها من األعالف الجيدة للحيوانات.  لألتربـة لما ترآـزه فيها من أزوتات اللوتس القرني تعـد من األعشـاب المخصبـة
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  عــوسج 
Lyciet 

Lycium arabicum (Boiss) 
Lycium afrum (L) 

Solanacées (Fa) 
 
 



وقد إختالف فيـه القدماء . إنزيرك : غيـة وباألمازي. عوسـج، عـردق: يسمـى عندنـا . هو العـردق وقد أخطـأ ما سمـاه الحضض  
أن الحضض هو شجـرة مشوّآـة لها أغصـان طولها ثالث أذرع، ورقهـا شبيـه بـورق البقس وثمرهـا شبيـه : فيذآـر إبن البيطـار . آثيـرا

ـان مشوّآة في قضبانهـا وشوآهـا أّما العوسـج فهو شجيرة تنبت في  السبـاخ لها أغص. بثمـر الفلفـل أسود، ملـزز، مـر المذاق، أملـس
ويذآـر الغسـّاني أن الحضض هو آحـل خوالن وهو عصـارة الكرآم أو الصبـر إذا دق ورقـه، . وورقهـا شيء من رطوبـة تدبـق باليـد

 شجر يقـارب ويذآر األنطاآي أن الحضض هو الخالن بمصـر، أمـا العوسج فهو. والعوسـج هو شجيرة مشوّآـة لها أوراق آورق الزيتـون
ويقول إبن سـينا أن . الرمان في اإلرتفـاع والتفريع، له شـوك آثيـر وعليـه رطوبـة تدبـق، وثمـر آالحمض يكون غالبـا في السبـاخ 

الحضض الهندي هو عصـارة الفيلزهرج، والحضض المكي عصارة شجرة مشوّآـة فرعـاء لها ثمـر شبيـه بالفلفـل، والعوسج هو العليق 
ويظهـر من هذه األقوال المستعرضة و . ض النـاس، وقـال ديسقوريدوس شجرة تنبت في السبـاخ لها أغصـان قائمـة متشوآةحسب بع

  .المتناقضـة في بعض األحيان أن األنطاآـي هو الذي أصاب في الّتمييز بين العوسـج والحضض

    :وصــفـــه 
  

  م منبتهـا البلـدان الحارة والمناطق الجافـة آما قد 3 يصـل إرتفاعهـا حتى جنبــة أو شجيـرة بريـة من فصيلـة البـاذنجنيات قد  
وقد رأيناهـا بكثرة في سـبخة الحضنـة بالجزائر آما تظهـر هنا وهناك في آل بالد الجزائر لكنهـا بنسبـة أآثر . نجدهـا في المناخات المعتدلـة

أوراقهـا . جذعهـا منتصبـة، فرعـاء وفروعهـا متشابكـة متدليـة األطراف، مشوّآـة. حـةفي إقليـم النجـود وسبخـه إذا ترغب في التربـة المال
أزهارها إبطيـة زناديح . متعاقبـة ، صغيـرة القـد، جامدة النصل متجّمعـة من ثالثـة إلى خمسـة ، خارجـة من قاعـدة األشواك الّصلبـة الحادة

المشروب بخمرة، ملسـاء السبـالت المتالسقـة في شكل جرس، خماسيـة الفصوص، فقحتهـا اإلرتكاز، فرديـة التجميـع لونها إلى البياض 
ومن العوسج ما . ثمارهـا عنبيـة، سـوداء الّلون. أنبوبيـة، أطول بحوالي الثالث مرات من الكأس، خماسيـة الفصوص، سداسيـة األسديـات

  .آانت ثمـاره حمراء الّلون
  

  . ، العروق أّمـا الثمـار  فهي سامـة األوراق:األجزاء المستعملة 

  .....  ليسيــن، بيتـاييـن، هيتيـروزيدات أزوتيـة :العناصر الفعـالة
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  : المنــــافـع 
  

وطبيـخ عروقـــه . وقد يمـزج ببيـاض البيض آشيـاف لبيـاض العين. نــافع إللتهـاب العيـون والسعـال التشنجـي وإلتهـاب الحلـق  
  قطرة في 60 إلى 30وقد يؤخذ صباغـة من . ام أو يبـرئـه وإذا عجـن بالحنـاء نفـع من الجرب والحّكـة ومنـع إنتشـار النملـةيوّقف الجـذ

  .اليوم خارج الوجبات ضد السعـال
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  صـابون العرائس
F)(Salicaire 

Lytrum salicaria(L) 
purple loosestrife(E)  

Fa. Lythrariée 
 
 

   
لم نعثــر عليه عند . صـابون ديال الماء: وعند المغاربة . ويسمـى عنـدنا صـابون العرايس، ريحـانة الماء. هو الفــرندل المبـذول  

 Mathiole عندمـا إآتشف 16األنطـاآي ، وإبن سيــنا و إبن البيطـار، مما يظهـر أن هذه العشـبة لم تدخـل في الطبـابة إّال في القرن 
  .وقد تضـاف  عشبـــــة  بن نعمان أو الخبيـز في تحضيرها. منافعهـا القـابضة والموقفـة للنزيف 

  :وصـفــــــه 
  

سيقـانها عديدة ، فرعـاء، منتصبـة ، صلبـة ، .  سم200 إلى 50تعلـو من . نبتـــــــــة معّمـرة، بريـة من فصيلــة الحنائيـات   
أوراقهـا متقـابلة ،آاملـة ، نصليـة الشكل، جالسـة آلها مثنى، مثنى  تقريبــا، العلـوية منها . مـراء اللونمزغبـة بـزغب ليـن، مضلعــة ، ح

أزهارها ورديـة اللون ، خنثويـة ، حلـقية، وهاميـة . حاضنـة ، متبادلة ، خضراء من فوق، رمـادية من تحت، مكسوة بشعـر ذهبـي
.  طويلـة والباقي قصيرة6 أسديـة منها 12بتالت مستطيلـة و 6  سنـا، تويجهـا يتــشكل من 12اإلرتكـاز ، آمهـا مزغب مسنن  إلى 

عديمـة الرائحـة ، الزجة . ثمارها حقيـة ، ثنائيـة الغرف مرطاء، تحوي بزورا آثيـرة، أرومتها سميكـة . يعلـو بويضهـا قلـم ينتهي بميسم 
  .الطعـم ، قـابضة قليـال

  .تجمـع في بداية الصيف وتجفف في الظل. األطراف المزهرة، األغصان الطرية، العصارة :األجزاء المستعملة 

  . عفـص، سكــر، سـاليكـارين ، آوليـن، فيتــامين ، حديــد  :العنــاصر الفعـالـة
  :المنــــافــع 

  
لهذا آانت نافعـة جدا إليقـاف . زةقـابضة ، موقفـة للنزيف، معـز: تتميـز عشــبة صـابون العرائـس بثــالت خصائص أسـاسية   

  .وقد تعـالج بها النملـة، وقيل أنها نافعـة أيضا للدوالى، وقيل لقرحـة المعدة. اإلسهـال ، والرعـاف ، والحيضـة 
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لدوزنطـاريا، و وقال فــالني أن هذه العشـبة عاقـلة ومطهـرة ومفيـدة في ألتهابـات األمعـاء لدى الكبـار والصغـار، ونافعـة من ا  

: وطريقــة إستعمــــــــالها هو . لذا آانت مفيـدة جدا لمعـالجة الجهاز التناسلي لدى النســــــــاء  . إلتهاب الرحم، وتقيحـه، وسيـالن المهبـل 
آما . يوميـن فيما بين الوجبـات دقيقــة وشربهـا خالل 20 تنقيـــــع قبضـــــة من األطـراف المزهـــرة في ليتــر من المـاء المغلي لمدة 

  . دقـائق لحقنهـا في الفـرج أو غسـل البشـرة5طبخ مقـدار  قبضتيـن من العشبـة في ليتـر من الماء لمدة : يمكن تحضيرهـا آاآلتي
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  خّبـــــازى
 F)(Mauve  
L)( Malva rotundifolia 

 E) ( Malva sylvestris 
        Fa. Malvacées.             

  
             

وعند . أمجيـر ، إبكـوال ، تيـبى وعند إبن البيطار الخبازى: وعنـدنا يسمـى المجيـر وباألمازيغيـة . هو الخبــازة ، الخبيـرة  
  .لّبقـولوذآر الغسـاني أنه الخبازى يعرف عند العامة بفـاس با. الخبـازى أما إبن سيـنا فلم يتعّرض له: األنطاآي 

  :وصـفـــــــه 
  

 سم ، من عائلـة الخبازيات آانت تستهلك آثيـرا في القديم، تنبت في األراضي البور،  50بجلـة حوليـة، بريــة تعلـو حتى   
 عروقهـا سميكـة، بسيطـة ،بيضاء ، متعمقــة جدا في األرض، مرصعـة بخيوط عديدة ، تخرج. ساقهـا ضعيفـة منتصبـة. بجوانب الطرق

 5أوراقها متبادلـة أذينيـة ، خضراء اللون، طرية للغايـة ، مزغبة قليال، عرضها يقارب . منها سيقـان آثيرة ، مزّغبــة، متشعبـة، متراخيـة 
أزهارها معنقـة، آبيـرة مائلة إلى الحمرة أو بنفسجيــة ،إبطيـة اإلرتكـاز، . نصلهـا مستدير ومفصص إلى خمسـة أو سبعـة فصوص.سم 
.  سم ، ثنائيـة الكأس، خماسية البتالت البيضويـة المتالحمـة في القـاعدة األآثر طوال من السبالت، عديدة األسديات4رهـا حوالي قط

  . آربلـة منضغطـة وحدويـة الحويصلة المنويـة ، تحوي بزورا آلويـة الشكل 12ثمـارها دائرية، مزغبـة وآل ثمرة تحوي ما يقارب 

  . األوراق ، الزهــور، العروق :األجزاء النافعــة

  . مواد لعــابية ، عفـص، مالفيــن:العنـاصر الفعــالـة 

  :المنـــافـع 
  

واألطراف . تعـد أوراق الخبيـرة المطبوخـة ،ملينـة، طالقــة للمعدة، مسكنـة ، منقيـة، مـدرة ، نافعـة لإللتهابات حيث آانت   
عـم، وهي من أجود البقول لتليين بطون األطفال، آذلك عروقها المقشرة تعطـى مضغـا لألطفال النيئـة للخبيـزة تحضـر لألآل في المطا

ورقهـا إذا مضـغ نيئـا وتضمـد به مع شيء من الملح نقى نواصر العين وأنبت فيها اللحم، وهو نـافع أيضا . لتنقيـة أسنـانهم من األوساخ
وإذا دق ورقــه ناعمـا وطبخ . ق وهو نيء وخلط بزبد و تمسـح به أحد لم تأخذ فيه لسعتــهـا إليقـاف ألـم لسـع الزنابير والنحل، وقيل إذا د

  .وطبيخـه إذا جلست فيه النسـاء لين صالبـة أرحامهن ومقاعدهن . وخلط بزيت ثم وضع على حرق النـار والجمرة نفـع منها
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مـل نقيعهـا المخلوط بالسكر والعسل لمعالجة بثور جلد الفم واللسان، وقد يحضر منه حقـن نافعــة للذع األمعاء ومنهم من يستع  
لكن يجب أن ال يبالغ في أخذ الخبيـزة إذ قد يؤدي . وإلتهابـات الحلق والمعدةوالرئـةومختلف التسممات والدوزنطاريا ، والمجاري البولية

 غ لكل ليتر واحد من الماء في 35ذة من األوراق أو الزهور هي واألخ. ذلك إلى اضعاف المعـدة آما هو الشأن لكل النباتات اللعابيـة
  . تحضير النقيــع
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         يبــروح
Mandragora autumnalis(Tournf) 

Atropa mandragora (L) 
Mandrake (E) 

Solanacées (Fa)                 

  
    

  
اليبـروح هو : إبن البيطـار . تاريـاال : باألمازيغيـة . بيض الغول، يبـروح: دنـا يسمـى عن. هو اللفـاح، المنـدراغور، تفـاح الجن  

اليبروح ليس اللفـاح، : األنطاآـي . أنثـى يقـال له ريوقـس أي الخسي ألن أوراقـه آالخس، وذآر يقال له موريـون: اللفـاح، وهو صنفـان 
الذي ليس له شعر ، وتنقصـه بعض األعضـاء، وأما اليبـروح فهو نبـات عجيب فهذا األخير هو تفـاح الجن ويسمى أيضا بالمقـد الذي 

وغريب إذا قلـع عن أصلـه وجدت إنسـانين معاتقين قد غطى األنثى منهما شعر إلى الحمرة، وال ينقصـان جزءا من األغصـان بخالف 
ما : ه بصورة اإلنسـان لهذا سمـــي يبـروح وهو على نوعين اليبـروح أصل اللفـاح البري وهو أصل آل لفـاح شبيـ: إبن سيـنـا . اللفـاح

اليبـروح على نوعيـن بستانـي ورقـه آـورق الخس، وبـري على : أبو القاسـم الغسـاني . لـونه أسـود هو األنثى، وما لونـه أبيض فهو الذآـر
  .ني له أصل آجثـة اإلنسـان بيديـن ورجليـن يسمى باللفــاحذآـر ورقـه آورق السـلق وأنثـى ورقـه آورق الخس أي شبيـه بالبستـا: صنفيـن 

  :وصــفـــه 
  

إقليمهـا حـوض البحر المتوسط ، منابتهـا المراعي واألحراج ترغب في . عشــبة بريـة زراعيـة معّمـرة من فصيلـة الباذنجنيـات  
تشتهـر عشبـة اليبـروح بجذمورها . ـة جدا وفي طريق اإلنقراضالتربـة الطينيـة وقد نجدهـا على سواحل الجزائر ببالد القبـائل وهي قليل

الليفي، اللحمـي الشبيه بجسم اإلنسان، ليس لها سـاق، أوراقهـا قرصيـة، فارشــة، آاميـة آبيـرة القـد، نصلهـا )   سم 20أآثر من ( الطويل 

.  سم 15   و 5 التجميع، راآبـة على أزندة يتراوح طولها بين أزهـارها آثيفـة، خارجـة من الجذمور، فرديـة. رمحي الشكل مسّنن الحافـة
ثمارها . تاجها مخروطي الشكل أو جرسي، لـون بتالتهـا مـائل إلى البنفسجي المشروب بحمرة. آأسهـا مفّصص إلى خمسـة فصوص

  .عنبيـة، بيضويـة الشكل، صفراء أو مـائلـة إلى الحمرة
  

  .ـار، األوراق الجذور، الثم:األجزاء المستعملـة 



  .أطروبين، هيوسمين، سكوبولمين:  آل أجزاء اليبـروح تحوي مادة مخـدرة :العنـاصر الفعـالـة 
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  :المنــافع 
  

مسكنـة لألوجـاع، مخدرة وقد آانت تستعمـل في القديم آمنّوم أثنـاء العمليات الجراحية وصنعت منها مراهم مخدرة لعسـر   
وفي العصور الغابرة . وقيل أن جذورهـا إذا نقعـت في الخل آانت مقويـا جنسيـا عظيمـا. وجبـر الكسور المؤلمـةالوالدة وآالم األسنـان 

وإشتهرت لدى النسوة في شمال إفريــقيـا بأنها مسمنـة إذ يسحقـن جذورهـا ويخلطنهـا بخبز الحنطـة . آانت شائعـة في إستعماالت السحر
والمالحظ أن اإلآثـار من أآل اليبـروح يعرض إلى اإلختنـاق وحمـرة الوجـه . ل يأآلهـا ضد الهزالليضعـن منها آويرات تسمى إيبلب

  . قطرة في اليوم لتسكين اآلالم والسعـال الديكـي والتشنـج30  إلى 15والتحاشي سمومـه يؤآل صباغـة ليشرب منه . وذهـاب العقل
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   فــراسيـــون  
 F )(Marrube Commun 

Marrubium Vulgare ( L ) 
Common white horchound ( E ) 

F. Labiées                    
  
  

وآلمة فراسيون أصلها يونانيـة .تيمرويت ، تيمرسـت، تاباآنيت : و باألمازيغية .هـــو المريوة، البـاذاورد، الفراسيـون األبيض   
Prasion  . وهو التمنش عند إبن البيطار.  
  :ه وصـفـــــ

    
  سم، ساقهـــــا 80عشبــة معمـرة بريـة من فصيلـة الشفويات، تنبت في األراضي البور،وعلى جوانب الطرقات، تعلـــــو حتى   

أوراقها متقابلة معنقـة، أذينية . مخشوشبـة، مربعة، آثيفـــة الزغب األبيض ، لها أغصان آثيرة مخرجها من أصل واحد وعليها زغب يسير
قد في مقدار أصبع األبهم ، بيضوية الشكل سميكة النصل الكثير العروق والتجاعيد، الرمــادي  السطح العلوي، واألبيض في ، صغيرة ال

أزهارها صغيرة القد، د وارية اإلنتشاب ، بيضاء اللون ، مشروبة . إزهرارها ضمى التجميع محورية  اإلرتكاز . الجهة السفلية المزغبـة
عليـا  خيطية قائمة، وسفلـى : مزغبة، وتتميز بسبلتها األسطوانية، المثلمة ، المسننة ، أما بتال تهـا فلها شفتـــان بصفرة، آؤوس أزهارها 



تحيط بأربع أسديات وميسـم في الوسط يرتكز على البويض الذي يحوي أربع بذور مستطيلة في .   فصوص3مائلة وأعرض، مفصصة إلى 
  .عمــــق التخت

  . األ جزاء العليا من النبتـة المزهـرة:ـة األجزاء المستعمل

...... زيت عطري ، ماريبين، آولين ، صابونين، نيترات البوطاس، حمض غاليك ، مادة مرة ، حديد: العنـاصر الفعالـة 
  .  ينحل في الكحول ويستعمل في معالجة الربو والسعال والـنخمـةC20 H28 O4والماريبين 

  :المنافــع 
  

فإذا إستعمـل داخل البدن عززه ونقـاه وإن إستعمـل . أنه يستعمــل داخل البدن وخارجـه ) المريـوة ( لفراسيون المعروف عن ا  
خارج البدن أشفـاه من األمراض الجلدية فهـو مفتح لسـدد الكبد والطحال ومنـــق للصدر والرئــة، ومحدر الطمث، وعصارته تستعمل 

  .رقان، ويستعمل أيضا في مداواة وجع اآلذانلتحديد البصر ، ويسعط به أصحاب الي
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 وورقـه إذا آان رطبا ودق ثم عصر ماؤه وخلط بالعسل ثم شرب نفـع في إزالة القرحـة من الرئة، وشفى من آان به ربو  أو   

خة والخرجات الخبيثة وقلع سعال ، وإذا شربته النسـاء أدر طمهـن، وأخرج  مشيمتهن، و إذا تضمد بورقـه مع العسل نقى القروح الوس
وإذا  اآــتحل بعصارته مع العسل أحد البصر، وأخرج أوساخ العين،  وقلع جربها خاصة إذا حكت بماء الرمان . الداحس وسكن وجع الجنب

  .وتدخل آثيرا في الشيافات الجالية لغشاوة العين، المقوية للنور البــــــاصر. الحامض وقلب الجفن وطليت عليه 
  

 غرام من  50وإذا طبخت . ذا ربب ورقه مع العسل المنزوع الرغوة آان من أنفع األدوية للسعال والربو وضيق التنفس  وإ  
  100وإذا عصر ماؤه وشرب منه مقدار . الفراسيون في حساء النخالة وتحسى به لمدة ستة أيام متوالية نفع من السعال المفرط وغلظ النفث 

وإذا ضمد به . وإذا وضع ضماده على الصدر نفع من ضيق النفس. يق عدة مرات نفع من أوجاع األمعـاءغرام مع دهن ورد أو زيت عت
ومتى طبخ بالماء والزيت أو بالماء وحده . إنتفاخ األعضاء من الرياح المؤدية إلى وجع السرة والخاصرة والجنبين حللها و سكن أوجاعها

وإذا درس طريا مع أحد الشحوم آشحم الكال مثال ووضع على .  أوجاعهـا ومن عسر البولوآمدت به العانة من الرجال والنساء نفعهم من
  غ من العشبـة الجافة تنقع في ليتر من 60: آما أن نقيعه يزيل السمنة وهذا النقيع يصنع آاآلتي . الفسخ المؤلم سكن وجعه وأزال إنتفاخه 

  .ف آأس قبل الوجبات  يوما ، ثم يصفى ليؤخذ منه نص15الخمر األبيض لمدة 
السعال و الربو وقروح : والخالصــة أن القدماء قد إستعملوا آثيرا  عشبــة الفراسيــون في معالجـة األمراض الصدرية مثل   

أو محلول في سائل،  أو عصارة مروقـة ما بين .   غرامات 8  و 4وقد تؤخـذ في شكل مسحوق ، ما بين . الرئة وإنسـداد الكبد واليرقان
  . غ،  أو ضمـادة  80  و 40
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  فليــــــــو،
F)(Pouliot 
L)(Mentha pulegium 
E) (Pennyroyal 

Fa. Labiées 
 

   
  



ويســمى عندنـا فليـو، ومن األفضـل أن يسمـى فليـو النجـود ألنه يختلـف عن افليـو الذي . هو الفـوتنج البري، الدبـاب، الفليــة  
الفـودنج هو الفوتنـج وهو أنواع آثيـرة وترجـع : األنطاآـي . أفيلقـو ، فلقـو، مورسـال، تمرسـة: وباألمازيغيـة . نطقـة التليـةيوجـد في الم

إلى بري وبستـاني وآل منهما إما جبلي يعنى ال يحتـاج إلى سقي أو نهـري الينبت بدون الماء، ويختلفـان في الطول ودقــة الورق والزغب 
والبستـاني أآثر أوراقـا منه، وأخشـن، وأغلـظ ،وأقرب ) ربمـا هو فليـو ( فالجبلـى البري دقيق الورق قليلهـا ، سبـط، حريـف . ة والخشونـ

، وأما النهـري منه فهو الفوتنج المطلق وقد يسمـى حبق التمسـاح، فيه )ربمـا هو النعنـاع( إلى اإلستـدارة، وهذا هو المشكطـر المسبـع 
وقــد ذآـره إبن سيــنا  وقـال  ). pulegium( وربمـا أن فليــو عندنـا هو ما يعرف باليونانية غليجـن . ـادة الرائحة عطريطراوة ح

  .أن الفـودنج على أنواع منه  غليجن

  :وصــفـــــه 
  

رة في بعض األراضي السهليـة عشــــــــبة حوليــة من فصيـلة الشفـويات ، مسكنهـا إقليم النجـود بالجزائر وقد رأينـاها بكث  
. البـور بالمنطقـة الممتـدة فيما بين مدينـة الجلفـة والشـارف آما الحظنـاها في عين معبـد في شهر جوان نـابتة فوق التربـة الفيضية الرمليـة

. ل أو مزوّرة قليال، فرعـاءساقهـا مخشوشبة، منحنيـة في األسفـ. عروقهـا قصيـرة، متشعبـة، سمراء اللون.  سم15 إلى 10تعلـو من 
أوراقهـا جالسـة ، مزغبـة، جامـدة، نصلهـا ناشر العروق واألعصاب، مذبب النهـاية، سهمـي الشكل، صغيـر القـد، إذ ال يزيـد طولـه عن 

تـة إلى خمس زهرات أزهارها معنقـة، متراصـة، آثيفـة متراآبـة، على آل فـرع، حلقيـة اإلنتشـاب، من س. السنتيمتر وعرضـه عن النصف
في آل حلقـة، خارجة من إبطي األوراق، أنبوبية الشكل، آل زهـرة تخلف ثمرة مستطيلة، مغلفـة بغـالف أزغب وآل ثمرة تحوي أربع 

  .والنبتـة آلها حادة الرائحـة العطرية، الذعـة الطعـم. بزور دقيقـة للغايـة، سمراء اللون، مستطيلـة الشكل

  . آل األجـزاء العليـا من النبتــة:األجزاء المستعملـة 

  . زيت عطري، بوليقـون، تيمـول، آـارفاآرول:العنـــاصر الفعـــالة 
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  :المنــافع 
  

ويستعمـل نقيعـا لملعقـة . مســخن، منــــق للصـدر، نـافع للزآـام، مـدر للعرق، مفتـح إلنسـداد الكبد، مهضـم، معزز لألحشاء   
  .آذلك يؤخـذ خالصـة وجرعـا.  دقـائق ليشرب منها آأسان أو ثالثـة في اليوم10ل آأس من المـاء المغلي، تنقـع لمدة أآل من النبتـة لك

  
الفودنج يمنـع الغثيـان وأوجاع المعدة والمغص والفواق والريـاح الغليظـة و يخدر ويـدر ويذهب الكزاز والحميات : األنطــاآي   

وإذا شرب آالشـاي بدون سكـر أذهب البلغـم، . ء، وشربـا، ونطوال، وينبـــه األعصـاب ويدر الطمث ولو مرخـا، والحكة والجرب طال
ومـاؤه إذا طبـخ بالسكـر آان شرابـا قاطعـا ألنـواع . وأفـاد األزمـة الصدريـة وإلتهاب الشعب، ويمنـع الدوخـة والصداع ولو ضمـادا

  .در من جميع األمراضالصداع، وضعـف الدماغ، وأحد البصر ونقي الص
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  ترنجـــان
Melisse(F) 

Melissa officinalis(L) 



E)(Lemon- balm 
Fa. Labiées. 

  
تيزيزويل ، : ويسمـى عندنا الترونجان ونعنـاع الترنج وباألمازيغية . هو الترجـان ، الحبق الترنجاني، حشيشـة النحل، مّلــيسـة  

الباذر نجويه يقال له : وعند األنطـاآي . الترنجان هو الباذرنجبويه وهو يفرح قلب المحزون : وعند إبن البيطـار . زيزوةتيفرزيـزوة، فـر
وأطلق عليه الغسانـي نفس . البـاذر نجبويه : وعند إبن سيـنا . الباذر نبويه مفرح القلب، وباليونانية مالبوفلن يعنى عسل النحل ألنها ترعاه

. صغيـر الورق ويعرف عندنـا بفـاس بالحبق القرنفلـي، وآبير الورق ويعرف بالحبق البربري:  أن الباذرنجبويه على نوعيناإلسم، وقال
  .ومعنى باذر نجبويه بالفارسيـة رائحة اإلترج ويسمـى بمفـرح القلب المحزون

  :وصــفـــــه 
    
وساق مربع الزوايا، يعلو حوالي المتر، منه تنطلق فـروع بجلـة عشـبية ،معمـرة من فصيلـة الشفويات، ذات جذمور خشبي،   

أوراقهـا عطرية ، معنقـة، تزداد طوال آلما قربت من القمـة، متقـابلة قلبية الشكل، أذينية، مسننـة، معرقـة، مزغبــة قليال، فـاتحة . عديـدة
رها أنبوبية الكم المزغب، المفصص السبالت إلى شفتين أزها. إزهـرارها  غدقي التجميع إبطي اإلرتكاز. الخضار المائل إلى الصفـرة

نورتها بيضاء تعلوها مسحة ليـلكية وهي غزيرة . أعالهمـا أآبر من أسفلهمـا  أنبوبية التويج المفصص الشفـة السفلى إلى ثالث فصوص
  .الرحيق ، عطرية الرائحة يجرسها النحل، تخلف بزورا سوداء في حجم شكل بزر الخردل

  . األوراق، واألطـراف المزهـرة، البـزور:المستعـملـةاألجزاء 

  . زيت عطري، آـافور، عفـص، عنـــــاصر أخرى عديدة:العنـــاصر الفعــــالة

  :منـــــافعــــه 
  

ع مفـرح، معـزز للمـخ والقلب والجهاز الهضمي، مضاد للتشنج، منبه، مزيل لإلنتفاخ، معـرق لهذا آان نافعـــا للشقيقـة، ووجـ  
. الرأس، والتشنجات العصبيـة، والصرع، والربـو، والمالنخوليـا، وعسـر الهضـم، وفقر الدم، وآالم الطمث، بل حتى من لسعات الحشرات

ويدخل الترنجان في صناعـة .  آؤوس في اليوم3ملعقـة أآل من األطراف المزهرة لكل آأس من الماء المغلي ليشرب : واآلخذة منه نقيعـا
  . لدى األوربيين المشهور بمنافعه ضد التشنج و الجروحماء الكـرم
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أن للباذر نجويه خاصية عجيبـة في تفريح القلب وتقويته معا، وينفـع من جميع العلل البلغمية والسودوية، :  وذآر إبن سيــنا   

الهضم و يـــزيل الفواق والغثـى، ويشرب من ويطيب النكهـة، ويذهب البـخر، وينفع من الجرب السوداوي ومن سدد الدماغ، ويعين على 
وقيل أيضا يخرج الرياح من المعدة واألمعـاء، وينفـع من الوسواس . وقد يؤآل نيئا ومطبوخا فيفعل ذلك. غ لما ذآر 70ماء ورقــه 

ة طالء ، وقروح المعدة ويضر أن الباذر نجويه يصلح النهوش واألورام واألآلـ:وزاد األنطاآي . السوداوي، والخفقان، والهم، والوحشة 
  .غ80 والشربـة من مائه . الورك ويصلحـه الصمغ
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  بصـــل الذئـــب
F)(  Muscari,Aîl à toupet 
L)(Muscari Comosum 
E)(Tassel hyacinth 

Fa. Liliacées. 
  
  

وعنـد إبن البيطـار البلبـوس هو . ثغـالت: وباألمـازيغية . بـوسهو بلبـوس الكلب، حلحل أزب ، ويسمـى عندنـا الكيكـوط ، البل  
البلبــوس بصـل مأآول صغـار يشبـه بصـل : وعن إبن سيـــنا . بلبيـوس ، بصـل الزيـر ، بصـل الفـأر : وعند األنطـاآي . بصـل الزيـر

  .أنه الزيـرالنرجـس وورقـه يشبـــه ورق الكراث ، وورده يشبـــه البنفســج وقال قــوم 

  :وصـفـــــــه 
  

 سم تكثـر في األراضي المحروثة والمزروعـة 30هو نبتــة بصليــة عشــبية بريـة من فصيلــة الزنبقـات يبلـغ طولهـا حتى   

ـا قـدي نصله. سم 2 سم عرضهـا  نحو 30أوراقهـا قرصيــة تنطلق من البصلـة، لحميـة النصل، يبلـغ طولها حوالي . قمحـا وقت الحصـاد
الشكل مسـنن الحـافة، أزهـارها عنـاقيد مستطيلـة أو جلجيـة الشكل يحملها شمراخ أجوف وهي أزهـار منها العقيمـة ومنها الخصبـة 

وبصلـة الذئب تؤآل في المجاعات في طعمهـا مرارة وقبض وهي . ثمارها حقق تحمـل بزورا آرويـة . نبنفسجيـة اللون ،أسطوانية النـورة
  .تأخذ بالحلقتخشن و

  . البصلــة:األجزاء المستعملـة 

  . لعـاب ، عفــص، ملــح، علــك، سكــر:العنــاصر الفعـالــة 

  :المنـــافـع 
  

وقيل أنه عســير اإلنهضـام، نـافخ ، مهيـج لشهـوة الجمـاع، وإذا . بصــل الذئب مـدر ، مليـن، ويستعمــل مطبو غا أو ضمـادة   
والتضميـد به مع العســل صالح إللتواء العصب، وشجاج الرأس، والرهل العارض . القـروح وأجالها وجففهـاوضــع ضمــادة أدمل 

للمجنونيـن، وإذا شـوى وخلط  بقطران نقـى النخـالة التي في الرأس وقروحـه ، وإذ خلـط بصفـرة البيض أذهب آمنـة الدم العارضـة تحت 
وينبغي أن ال يكثر من أآلـه . ثور، وإذا طبخ وأآل بالخل آان صالحـا لوهن العضل و نفـع من الورامالعين، وإذا خلـط بالسكنجبير قلـع الب

  .لألنه يضـر بالعصب
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فإن البلبـوس يهيج القــيء، يخشن اللسـان، يطلـى على الكلف خاصة في الشمس فينفـع ، ومع الخل ضمـادا ينفـع النقـرس : وعنـد إبن سيــنا 

مفـاصل، ويستعمــل وحـده ومع صفـرة البيض للطرفة في العين وإذا أضيف إليه الخـل آان دواء جيدا لغرب العين وأورام وأوجاع ال
  .المــآق
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  آس   
Myrte commun (F)  

L) ( Myrtus communis 
E)( Myrthe 

Fa. Myrtacées 
  
  
 

تاريحانت؛ وعند إبن سيــنا اآلس،  وآذلك إبن : وباألمازيغيـة . ، حبالس ، تكمـامريحــان، مرسيــن، شلمــون،، حلموش: هــو  
إال أن العامـة أطلقـوا عليه . وفي الحقيقـة أن الريحان هو آل ما فيه رائحة عطرية من األشجار والنبات. وعنـد العامـة الريحـان. البيطـار

  .ذلك اإلسم لشـدة رائحته العطريـة
  :وصـفــــــه 

  
شجيرة بريـة يبلـغ طولهـا حتى الثالثة أمتـار من عائلـة اآلسيـات، حلـو الخشب، عفـص الورق، والثمـار التي تسمـى تكمـام ،   
أوراقهـا آاملـة ، . تكثـر في الغابات وخاصة غابـات السنديان بإقليـم التل الجزائري، وهي من نباتات مناطق البحر المتوسط. الحلمـوش

أزهـارها آبيرة بيضـاء اللون مزودة في القـاعدة بقنبتيـن صغيرتين تسقـط بسرعــــة، وهي . ـة النصل، معرقـة، معنقـة متقابلـة،رمحي
بويضهـا خماسي الكربالت، ثمارهـا شبـه نوويــة . زهـور إبطيـة اإلنتشـاب ، خنثـوية ، خماسيـةالبتالت المنفرجة، عـديدة األسديــــات

وآل من األوراق واألزهار لها رائحـة . ائلة إلى السواد عند نضجهـا مستطيلــة حلـوة الطعـم وفيها مع ذلك علقمــة بنفسجيـة اللون أو م
  .طيبة للغايـة

  . األوراق واألزهـار والثمــار:األجزاء المستعملـة

  .، سينيـول ، عفـص )   (CH2 OH زيت عطري يسمـى بالميرتول :العنـاصر الفعــالــة

  :ــافــع المنــــ
   

 نبـات معروف منذ القـدم لدى سكان حوض البحر المتوسط وإستعملوه في الطبابة آمنظـف للصدر، ومسالك التنفس، :اآلس   
ومن خواصه أنه معـزز ، بلسمي ، مطهـر، قـابض، موقف للنزيف، لذا يعالـج به اإلسهال والسل وداء الصدر والتخمـة . وقابض للمعدة

 3ويؤخـذ داخليا في شكل نقيع ملعقــة قهـوة لكل آأس من الماء المغلي ويشرب منه . والسيالن األبيض والبواسيـروالسل والبروستات 
  . غرامات في األخذة الواحدة، آما يؤخذ خارجيـا في شكل براشيم أو تنطيل أو تحقين4 إلى 3آـؤوس في اليوم ، وفي شكل صباغة من 
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فـع من آل نزيف لطوخا وضمـادا  ومشروبـا وآذلك ربـه ورب ثمرتـه ، وقبضـه أقوى من تبريده ، وقال عنه إبن سيــنا أنه ين  
رطـل من حب آس : وتغذيتــه قليلة، وليس في األشربــة ما يعقــل وينفـع من أوجاع الرئـة والسعال غير شرابـــه الذي يصنع آاآلتي 

ص الثلثــان ويصفـى على رطلين ونصف سكر ويكسـر بنقيـع حب الرمـان ويؤخـذ له أخضـر يـدق وينقـع ويغلى على نـار هـادئة حتى ينق
قـوام ثم يرفـع لوقت الحاجة، ودهـن حب اآلس وعصارتـه وطبيخـه يقوي الشعـر ويمنع تساقطــه ويســوّده، وورقــه اليابس يمنـع صنـان 

 وعصــارة ثمرتــه مدرة، وهو نفســه يمنـــع حرقــة البول وحرقــة المثانة ، .اإلبـط والمغابن، ورمـاده ينقـي الكلف والنمش ويجــلو البهق 
 .ويوقف نزيف األرحام جلوسا في طبيخـــه
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  نرجــــس  
Narcisse à bouquet (F) 

Narcissus tazetta (L) 
French daffodil, (E) 

Polyanthus narcissus (E) 
Amaryllidacées(Fa)  

  
  

نرجـس، خنـونـة النبي، أبـورنجس، بهـر، برنقـات، نـوار زواو، عين السردوك، : يسمـى عندنـا . هو النرجـس الشرقـي   
  .نرجس آذلك عند إبن البيطـار وإبن ســينا : تيخنونيـن نبي، األنطاآـي : باألمازيغيـة 

  :وصـفـــــه 
  

إقليــمها بلدان البحـر المتوسـط، تنمـو في األراضي البور و الزراعيـة، . رجسيـاتنبتـة بصليــة معمـّـرة، بريـة من فصيـلـة الن  
وتظهـر بأزهارها العطريـة الجميلـة في شهـر فبراير . وترغــب في المروج واألتربـة العميقــة الرطبـة السـوداء المعروفـة بالتوارس عندنـا

تخرج منها ثالثـة أو أربعــة أوراق آـأوراق . رتهـا السطحيـة سمراء، وداخلهـا أبيـض لها بصلـة في حجـم البيضـة، قش. بالسهل المتيــجي
.   سم، ينتهـي بثـالث أو أربـع زهرات عطريـة للغايـة50الكـراث ملسـاء، طويلــة آطـول شمراخهـا الذي يتوّسطهـا ويبلـغ طولـه حتى 

ستطيلـة األهـن، متدليـة، متوسطـة الحجـم، لونهـا أبيـض، بداخلهـا أصفـر، بويضهـا أزهـاره أنبوبيـة التويـج، م. وهو شمـراخ أجوف لعـابي
  .ثالثـي الحجرات، يخلـّف بـزورا سوداء آبزر البصلـة

  . البصلــة ، الزهــور:األجزاء المستعملـة 

  . زيت عطري، نـارسيتيـن:العناصـر الفعـالة 

  :المنــافـع 
  

ـة، مقّيئـة، مسّهلــة ، منقيــة للصـدر ، وإذا دّقـت وخلطـت مع العسـل وضمـد بها حرق النـار بصلــة النرجس جاذبـة، مجّففـ  
ودهـن النرجـس . وإذا أخلـط بالخل جل البهق والكلـف وأوقف سقـوط الشعـر. ودهنــه في أحوال دهـن الياسميـن. أبـردتـه ومنعـت تنفيطـه

وقيـل أن بصلـة النرجس تلحـم القروح داخال . رام الصلبـة في الحجـاب إذا مـرخ على الصدر ينفـع العصب وأوجـاع المفاصـل ويحّلل األو
وإذا نقعـت في الحليب ثالثـة أيـام ثم سحقت ودلـــك بها األحليـل خـال رأســــه هيـج البـاه، وسحيقــه إذا ذر قطــع الدم وألحـم حتى . وخارجا

  .  نفعـت من أوجـاع الرأسوإذا شمت الزهـور . األعصاب المبتورة
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  د فــــــلة 
F)( Laurier rose 
L)( Nerium oleander 

   Oleander, Rose-bay (E) 
Fa. Apocynacées 

 
  
  

الدفلـى وآذلك عند : وعند إبن سينـا .إليلــي ، ثاليلـي ، انيني ، إريري : هي  دفلـى مبذولــة ، حبن، حبين ، وباألمازيغيــة   
  .ي وإبن البيطـار والغسـانياألنطاآـ

  :وصـفـهــــا 
  

تنبت في بطون األوديـة . جنبــة أو شجيـرة بريـة وتزينيــة معمــرة من فصيلــة الدفليات تعلـو من مترين إلى أربعـة أمتار  
 14  إلى 6ميع معنقــة تطول من أوراقهـا عرويـة متقابلـــة أو ضميـة ثنـائية أو ثالثيـة التج. بالخصوص في شكل سيقـان عـديدة متراصـة

حمـراء ، : أزهـارهـا عديدة األلوان . نصلهـا جامـد رمحي الشكل، أخضر من فوق ، رمادي من أسفل، معرق .  سم 2سم وعرض يقـارب 
 أزهـارها تخلف .خماسيـة البتالت واألسديـات. بيضاء ، ورديـة، خماسيـة السبـالت المتالسقـة لتشكل ما يشبـه األنبوب المفصص الطرف

خراريب آأنها قرونـا تطول نحو الشبر، محشـوةبعروق شعريـة حمراء ، مثلثـة الشكل، فإذا إنتهـى نضجهـا إنقسمت إلى ثالث أشطار 
وخشبــه مطاوع للغاية يصنع منه النواعر لفتل الحرير . وخرج من داخلها شيء يشبـه الصوف، في طرفـه بزر رقيـق قدر حب الجلجالن 

ل الصوف وأفالك المغازل ، وعلى أي حال فإن الدفلـة معروفـة لدى العام والخاص، إذ يضرب بها المثل في المـرارة ويقـال عندنــــا وغـز
  .مّر آـا لدفلــة

  .وهي سامـــة للغايــة تعافهـا آل الحيوانات.  النبتــــة آلهـا :األجزاء النـافعــة 

  .األولياندرين النيريـن ، :العنــاصـر الفعـالـة 
  :المنافــع 

  
 غ من أوراقها المسحوقـة 20نظـرا لشـدة سميتهـا فإن الدفلــة يعـالج بها خـارجيا فقـط ألن شربهـا سم قــاتل في الحين، فينقـع   

وقد جربنـاها في . ـةأو تشـــــد األوراق علـى األمراض الجلدي. في ليتر من الماء ليغسل بهذا الماء  الصلع والجرب والسرطـان والرضات 
  . الغسل بماء طبيخهـا باطن أقـدام األرجل المقشرة فأعطت نتـــــائج جيــدة
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وإذا طبخ ورقــها ووضـع مثل المرهم على األورام الصلبـة حللها وأذا بــها، وقد ينفـع عصير ورقــها من الحكـة، والجرب   
وإذا دق الورق . وطبخــها في السمن ثم الطلى بذلك الدهن الفرطيسة فعل فعال عجيبـا . ةوالرش بطبيخـها  البيت يقتل البراغيث واألرضـ

والتبخر بها تسكـن . وقال األنطاآـي أن الدفلى جيدة لوجع الرآبـة والظهر المزمن إذا ضمد بهـا . اليابس ونثـر على القروح جففهـا
  .الضرس
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      ســـــانوج،
F)( Nigelle,  

Nigella arvensis(L) 
Black cumin(E) 

Fa. Renonculacées. 
  
 
  

: ويسمـى عندنـا السـانوج، الكمـون األسود، الحبـة السوداء، آمـون الشدف، الشيت ، الجحتـة، وباألمـازيغيـة . هو الشــونيز 
لبشمـة عند أهل الحجاز آذا عند األنطـاآي ولم يتعرض له إبن الحبـة السوداء هي الشونيز ، وا: وعند إبن البيطار . زرارة، تيكمنيـن

والبستــانـي دويـح صغيـر يعلـو نحو الـذراع له ورق مهـدب . بري وبستـاني: سينـــــــا  وذآر أبو القاسـم الغسـاني أن الشونيـز نوعـان 
ربعـة في طول االبهام وغليظـة، وله قرون خارجـة من آل آـورق الرازيانـــج وله سـاق إلى البياض وأغصانه رقاق في أطرافها رؤوس م

  . ويسمـى بالحبـة السوداء. والبري أصغر جرمـا وزهرا. رأس ، عليه زهـر أزرق يظهـر في الربيع يخلف حبا أسود هو الشــــونيز

  :وصــفـــــه 
  

أوراقهـا . ساقهـا فرعـاء في جزئهـا األعلى.  سم50 إلى 3 0تعلـو من . عشــبة حوليــة زراعيـة وبريـة من فصيــلة الشقيقيات  
أزهارها فرديـة ، تاجية آبيـرة القـد زرقـاء اللون، . مرآبـة خيطيـة، السفليـة منها احاطيـة والعلويـة جالسـة، مشرمـة مرتين أو ثالثـة 

لبزور تدعـى هذه البزور الحبة السـوداء لسوادهـا، ثمـارها جراء مستطيلة عديدة ا. خمـاسية السبالت، أنبوبيـة البتالت، آثيـرة األسديات
  . بزرة14وحبـة البرآـة لكثرتها حيث أن القمـع الواحد يحوي حوالي 

   البــــــــــزور:األجزاء المستعملة 

  . زيت عطري، دسـم، نيجيليـن، قلويـات، عنصر مـر:العنــاصر الفعـالــة 

  :المنـــافـع 
  

وقد أثبتت الدراسـات . أن الحبـة السوداء شفـاء من آل داء ما عـدا السام أي الموت) ّله عليه وسّلم صلى ال( يروى عن النبــي   
ونقـل إبن . الحديثـة أنها معـززة لكل األعضـاء وأن منافعهـا عديدة، فهي مضادة للسعال الديكي، وتزيل إنتفـاخ المعـدة، آما أنها مـدرة

ويحلل النفخ . ي منـافع الشونيز أنه يشفـي الزآام إذ صير في خرقـه وهو مقلو  وشّمـه اإلنسـان دائمـاالبيطـار قول العشـابين القدمـاء ف
شربـا، ويحـدر الطمث من النسـاء ، وإذا ضمدت به الجبهـة أزال صداع الرأس، وإذا تضمـد به مع الخل قلـع البثـور اللبنيـة والجرب 

  .المتقرح و حلل األورام
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وإذا ضمـدت به السـرة مخلوطـا بماء أخرج الـدود . خ بالخل مع خشب الصنوبـر وتمضمض به نفـع من وجـع األسنـانوإذا طب  
وإذا سحـق وعجـن بمـاء الحنظـل . وينفــع من البرص والبهق طالء بالخل. الطوال، وإذا سحـق وجعـل في صـرة واشتـمّ  نفـع الزآـام

. ودهنـه إذا استعـط به نفـع من الفـالج واللقوة. ة آان فعلـه في إخراج حب القـرع من األحشاء أقوىالرطب أو المطبـوخ وضمدت به السـر
وإذا نقـع في الخل وتمودى عليه سعوطـا نقـى الرأس من سائـر الصداع . وقد جرنبـاه في إزالـة البواسيـر ضمـادا مع العسل فكان جيـدا

وإذا قلـي وطبـخ بالزيت وقطر في األذن شفـى من الصمـم خصوصا مع دهـن . آذا البخور به واألوجاع والشقيقـة والزآـام والعطاس، و
 10وهو يضـر الكلى وتصلحـه الكثيراء  والشربـة منه . وشـرب دهنـه مع الزيت والكندر يعيـد الشهوة ولو بعد اليـأس . الحبة الخضراء

  .غرامات في األخذة الواحدة خالل اليوم الواحد
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  غــرقــد
Nitraire (F) 

Nitraria Schoberi (L) 
Nitre bush, Saltree (E) 

Zygophyllacées (Fa)  

  
  

الغردق إسـم عربـي : إبن البيطـار . أترزيـم، أقرزيـم: باألمازيـغيـة . غـرذق، سـواك، دامـوش: يسـمى عندنـا . هو الفـراج  
  .لم يتعرض له إبن سيــنا. الغـردق هو آبــــــار العوسج: األنطاآـي . األبيض الكبير من العوسجيسمـى به العربــان النــوع 

  :وصـفــــــه 
  

منبتــه المناطق الصحراوية . شجيـرة بريــة شائكـةقليـال من فصيلـة الغرقديـات، يتـراوح علوهـا ما بين النصف متر و المترين  
  .جزائر حتى منطقـة المنيــعة و الســـاورة والتاسيلـي، آذلك في منطقـة بني ونيـف والصحراء العربيــةحيث نجده في الجنـــوب الشرقي لل

غرقـد الجزائر يختلـف قليـال عن غرقـد بـالد المشرق وترآيستان، فهو شجيرة شائكـة قليال، فرعـاء، أوراقهـا آاملـة، مقضومـة الزام، 
أزهـارها جريسيـة الشكل، رأسيـة اإلنتشاب، . أغصانهـا حادة الطرف تنتهي بأشواك. تيمتر، متعاقبـةلحميـة، أذينيـة، طولهـا حوالي السن

متراخيـة، راآبـة على أزنـاد قصيرة، خماسيـة البتالت البيضاء، عديـدة األسديـات المستترة بأطراف البتالت المنحنيـة، المزغبـة قليال، 
  .   للون، شبيهـة بالنبق، تحوي نـــواة واحـدة مستطيلـة القّمـةثمارها نوويـة، هرميـة الشكل، حمراء ا

  .الثمــار المعروفـة باسـم الداموش، األوراق :األجزاء المستعملة

  . حسب مراجعتنا فإن هذه العشـبة تحوي منافـع آثيرة الزالت غامضـة تحتاج إلى تحليالت مخبرية:العناصـر الفعـــالـة 

  :المنـــافـع 
  

  . الغرقـد طعـم مقبـول ومفـرح، ترغـب فيه المعـدة ليس آثمـار العوسج، والتضمـد بأوراقـه نافـع للحمرة والنملـــةلثمـار  
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  بــاذاورد

F) (Artichaut sauvage 
Onopordon macracanthum(L) 

Cotton thistle (E) 
Fa. Composées. 

 
   
ويسمـى عندنـا فــريس، بـادورد، شـوك الجمل، رأس الشيـخ و . حمـارهو الشوآـاعى، األقسـون ، رأس الشيـخ، فـص ال  

وقـال إبن البيطـار عن غيره أن  البـاذورد ينبت في الجبــال أو الغيـاص وله ورق . وبالمغرب يسمـى الشـوبراك. أفريــز: باألمـازيغيـة 
، مزغـب، مشـوك، طول ساقــه أآثـر من ذراعيـن في غلـظ االبهـام، غير أنه أدق وأشـد بيــاضا ) الداد (يشبــه ورق الخاماالون األبيـض 



مستديـر ، مشــوك شبيــه بالقنفـذ ، زهـره فيفــري اللـون، فيه بـزر شبيــه بحب القرطـم، إّال  أنه ) نـورة( أجوف، مربـع، على طرفـه رأس 
إسـم فـارسي و قبطي معنـاه الشوآـة البيضـاء، وهو نبـات مثلث السـاق،  ) بزيـادة األلف بعد الذال( بـاذاورد : األنطـاآي . أشــد استـدارة

مستـدير األعلى مشرف األوراق، شــائك، له زهـر أحمر  داخلـه آشعـر أبيض، ال تزيـد أوراقـه على ستـة، إذا تفـل مضغـه جمـد، تهـواه 
ه آاإلبـر، ويعـرف هذا بشـوك الحيـة، ومنه قصيـر يشـبه العصفـر، الجمـال، ومنه مـايزيد على ذراعيـن، ويعظـم الشـوك الذي في رأسـ

، وأجوده )أي ابريـل ( أعرض أوراقـا من األول، زهـره أصفـر، يقشــر ويؤآـل طريـا، وأهـل مصـر تسميـه اللحـالح، يدرك بنيسان 
  .الطـويل، المفرطح الحب

  :وصـفــــــه 
  

ساقهـا تعلـو حتى . ة، شـوآيـة من فصيلـة المرآبـات، تسكـن األراضي البور والغابـاتعشــــــبة حوليـة أو محــولة ، بريــ  
المتـر أو أزيـد، فرعـاء، مجنحــة بستـة جهـات، وآل جنـاح مرّصـع بأشـواك بيضـاء حادة تخرج منها أوراق جالسـة مزغبة عريضة 

نورتها فرديــة، راآبـة على نهـاية األغصـان، . يضاء حادة سم مفصصـة وفصوصها مشوآـة بأشواك ب50 و 30طولها يتراوح بين 

 سم، منضغطـة قليال ، أطرافهـا الخارجية صـدفية الشكل أو قشور تنتهي بأشـواك قويـة وحادة، أما داخـل الرأس 5قطرها حوالي 
 اليابسـة سمراء اللون، مجعـدة بخطـوط عرضية، أزهـارها زرقـاء مشروبـة بالبنفسجـي، وآلها أنبوبيـة الشكل، ثمرتها. فاألشـواك  أقل حـدة

  .شبـه بيضويـة الشكل رباعيـة الجهات تعلوهـا قنزعـة شقـراء اللون أطول بمرتين من الثمرة

  . البــزور، األوراق، الزهـور، العـروق:األجزاء المستعملـة 

  .لسطاآيدرين أنو بوردوبيكرين، أحماض ، الفينـول، الكولين، ا:العنــاصر الفعـــالـة 
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  :المنـــافــع 
  

لقـد عرف البـاذاورد منذ القــديم آعشــبة مضـادة للبيكتيـريا، ونـافعـة لألمراض الجلدية، بما فيها السرطـان العدى   
Carcinomis . وحسب إبن . آما دلت الدراسات الكيماويـة الحديثـة أن أزهـار الباذاورد  معـزز للقلب، ومنزلـة للضغـط الدموي

البيطـار فإن بـزر البـاذاورد يقطـع السمـوم ويحمي القلب، وإذا أآل بالعسـل حلل الريـاح الغليظـة، ونفـع من وجــع الظهـر، والورك، 
مضـة وحسب إبن سيــنا فإن الباذاورد ينفـع من التشنـج، وبزره ينفـــع الصبيـان إذا شــربوه لفسـاد في حرآات العضل، والمض. والسعـال

بماء طبيخـه تسكـن وجـع األسنـان، وينفـع من نفـث الـدم، خصوصـا عروقـه، وينفـع من اإلسهــال المزمن ال سيما المعدى بشـرب ماء 
  .وإذا وضـع ممضـوغـا على لسـع العقـارب نفعــه. عروقه المسلوقـة 
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   أوريـغــــــان
 F) (  Origan 

Origanum floribundum (L) 



  E)(Wild marjoram 
Fa. Labiées 

  
  
 

ويشتهـر عندنــا بالزعتــر الذي يجمـع في منتصف فصل الصيـف ليشرب آنقيـع أو يجفف ليسحـق ويذرى . هو الصعتـر الشائـع 
بيــة لألقاليـم المعتدلـة لصاحبه وقد ورد الصعتـر الشائـع في آتاب األعشاب الط. على التين الجـاف، فيحفظــه ويعطيــه نكهــة خاصـة

وقيل هو الصعتـر األزغب . وقيـل هو األوريغانون فلـوربياندوم آما ورد في آتـاب األوفيسين لصاحبه دوفولـت. بيزانس بوسكـن وآخرين
دى القدمـاء، والواقع أن هذه وقيل هو الفـودنج أو الفوتنـج آما جاء ل. آما جاء في آتاب الموسوعـة في علوم الطبيعـة لمؤلـفه أدوار غالب

العشبــة قد إختلف فيها آثيرا ، ولعـل السبب في ذلك يعـود ألنواع الصعتـــر الكثيرة والمختلفــة بإختـالف األماآن التي تنبت فيها والتسميات 
  .المحليـة للسكان آما ذآرنا سـابقا في حديثنـا عن الصعتـر

  .األبيض واألسود، والملوآـي، و الخوزى: و الصعتـر بأنواعــه   عند ديسقوريـدس هOriganفاألوريغانـس 
  

والفودنج النهري . فالبري هو الفليــو وباليونانيـة غليحن . بري ، جبلي، نهري: والفودنج عند إبن البيطـار على ثالث أجناس   
   Calament.الفـودنج الجبلي وهو المنــتــة ثم . هو الماالميسي أي الضمران بالمغربيـة وحبق الماء بالجزائرية أو حبق التمسـاح

  
والفــودنج عند إبن سيـــنا منه النهـري ومنه الجبــلي وهذا األخير شبيـه بالزوفـا في العظم وآذلك ورقـه  يشبههـا ومنه نوع   

  .يسمـى أغليجـن ونوع يسمــى فوذنــج التيس والجبلي أقوى من النهري
ـة األزهـار أن الفـودنج من جنس األحباق ومن جنس الصعاتر وأنواعــه آثيـرة ، بري ونهري وجبلي وذآـر الغسـاني في آتابه حديقـ

وقيل هو تيمرسيطين ( تيمرســــاط : فالبري هو الغبيرة ، والجبلي نــــــوع منه أيضـــا وأما النهــري فهو الضومـــران ، وبالبربريـــة 
الفـوتنج يقال له فــودنج هو الحبق وهو على أنواع آثيرة ويرجـع إلى بري وبستانـي، : اآي نقـر أوفي آتاب التذآرة لألنط). بالجزائرية 

وآل منها أما جبلي يعني ال يحتاج إلى سقي أو نهري ال ينبت بدون الماء وإختالفـه بالطول ودقـة الورق والزغب والخشونـة ونظائرهـا، 
وأما النهري فهو الفوتنج ... يف، والبستاني أآثر أوراقا وأخشن وأغلـظ وأقرب إلى اإلستدارة فالجبلي البري دقيق الورق، قليلها، سبط ،حر

  ...المطلق وقد يسمـى حبق التمساح وهو يقارب الصعتر البستانـي و فيه طراوة حادة الرائحـة عطري والبستانـي هو النعنـــــــع 
-202-  

 أي الغليجن باليونانية، أما الزعتر فهو من جنس Menthaن جنس المانتا ويظهـر  مما سبق أن الفودنج لدى القدماء هو م  

  .سعتـر أو زعتــر أو صعتــر:  الذي يكتب  Origanالصعتر أي األوريغانوس باليونانية 

   :وصـف األوريغـان
  

ج والسفوح الجبليــة  سم، تسكن االحرا30 و 10نبتــة عشــبية معمــرة عطـرية من فصيلـة الشفويات طولهـا يتراوح بين   
أوراقهـا بيضويـة، مزغبـة، معرقـة، معنقــة، آثيرة . ساقهـا قـائمة، مربعة، صلبـة، مائلة إلى الحمرة، مزغبـة ، فرعـاء . الجافــة المشمسـة 

ضاء اللون أو مائلـة إلى وهي أزهار متراخيـة بي. الجيوب العطرية، تنطلق منها أغصـان مورقـة منتهيـة بأزهـار آثيرة  عطريـة للغايـة 
الحمرة، آأسها أنبوبـي الشكل، خماسي السنان القصيرة الثنائية الفصوص ، نورتهـا ثنائيـة الشفاه العليا منها ضيقـة، والسفلى أطول من العليا 

  .ثمارها ملساء بيضويـة الشكل سمراء اللون صغيرة القــد. ثالثيـة الفصوص، خماسية األسديات 

  . النبتـــة آلهــا وهي مزهــرة:تعملـةاألجزاء المس

وقد أثبتت المخابر أن األوريغـان الجزائري يكتنز آميـة آبيرة من .  زيت عطري ، آارفاآرول، تيمول :العنـاصر الفعالــــة
  ...آما يحوي نسبــة البأس بها من التيربين واألوريقانين. التيمول أآثر من بقيــة أنواعــه 

  :المنـافــع 
  

ضاد للتشنج خاصـة السعـال، ومطهـر لمسالك التنفس ، مفتــح للشهيـة ، مطمث قاتل للجراثيم ، مزيل للنـــخمـة ،و التيـــمول م  
 غ للشربـة الواحدة لمدة ثالثة أيام 3 و  1عنصـر فعــال للغايـة في تطهيـر المعـدة والمصارين حتى من الديدان ، يؤخذ منه ما بيـــن 

 ساعات ثم 5 غ على أن تكون فيما بين الشربـة والتالية لها ســاعة لمدة 3 إلى 2ا يؤخـذ مسحوقـا على الفراغ صباحا من آم. متتاليـة 
وينفـع األوريغـان في إزالـة إنتفـاخ البطن فيشرب منه نقيعــه الذي يصنع . يتبـع بمسهـل ملحي فإنه يحدث إسهاال يخرج معه الدود من البطن

  .ملعقـة أآل تنقـع في طاس من الماء المغلــي لتشرب قبل أو بعـد األآلمقدار : آاآلتي 
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  عــود الصليب
Pivoine (F) 

Paeonia corralina (L) 
Peony (E) 

Renonculacées (Fa) 
  
  

: األنطاآي. و ورد الحميرفاوانيـا ه: إبن البيطار . يسـمى عندنـا رمـان شـادي، ورد الحمير. هو فـاوانيـا، ودح، ودح مرجانـي 
ذآـر وأنثى، فالذآـر شجرة ورقهـا آـورق الجـزر لـه قضبـان : فاونيـا نوعـان : أبو القاسـم الغساني . يقـال فـايوثا، آهينـا، عـود الصليب

  .لم يتعرض له إبن سيــنا. أربعــة وزهر أبيض واألنثى نبتــة ورقهـا آـورق الكـرفس 

  :وصــفـــــه 
  

وقد . منابتهـا األماآن الجبلية الرطبـة التي تعلو أآثر من ألـف متر داخل الغابات. ة معمــرة بريـة من فصيلـة الشقـاريات عشــب  
جذورهـا آبيرة، لحميـة، غليظـة، سمـراء، رائحتهـا مغثيـــة، . رأيناهـا في جبال بابـور وجرجرة فوق أراضي جيريـة وهي قليلـة اإلنتشار

أوراقهـا متعاقبـة، مفرصـة، نصلهـا .   سم70سيقـانهـا متعّددة، أسطوانيـة ملسـاء، مائلـة إلى الحمرة، فرعـاء تعلو نحو . مسامجـة الطعـ

 5أزهارها فرديـة، هاميـةاإلرتكـاز آبيرة القـد، فيرفيريـة الّلون، خماسيـة السبالت الغير متسـاوية، عـديدة البتالت من . جامـد الصفحـة
ثمارها مثل غلـف اللوز، خمليـة القشـور، بيضويـة الشكل، مرطاء . يـة، أسدياتهـا الزقـة بالقاعـدة، ال قياسيـة الكرابيلإلى ثمان  

تنفتـح عن حب في حجم حب الرمان، أحمر قبل النضج ثم يصيـر أسودا عنـد تمـام اإلدراك، المعـا، صلبـا للغايـة، . خارجيا، حمراء داخليا
  .ـامـرا قليال وقابض

  

  . العـروق، الزهـور، البـزور:األجزاء المستعملـة 

  . باونول، بانوفلورين، وعنـاصر أخرى مضادة للببكتيريا:العنـاصر الفعـالـة 

  :المنــافـع 
  

ع بزره يقـوي المعدة، ويسكـن أوجاعهـا ولذعهـا، وينفـ. مضـاد للتشنـج والصرع و اإلرتعاش، يحلل الرياح، يقوي الكبـد والكلـى  
والدهن المستخرج منه إذا سـعط به المصروعون مع شيء يسيـر من المسـك والزعفران ومـاء . وآذلك عروقـه. من الفـالج والرعشـة

  .السـذاب أبرأهـم
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ذة من واآلخ. آيف إستعملت ولو تعليقـا وبخورا. أن هذه العشــبة بجملتهـا تنفـع من  الصـرع والوسواس والجنون: وقـال األنطاآي 
  .  غرامات5عــــروق عـود الصليب أو زهوره أو بزوره إذا آانت في شكــــل مسحوق ينبغـي أن ال تتعـدى 
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  شقــائق النعمــان
  Coquelicot (F) 
                         Papaver Rhoeas (L) 

E) (Corn poppy  
Fa. Papaveracées. 

  
  

   
: وباألمـازيغيـة. ويسمـى عندنـا بن النعمـان ، زغليل ، بنعمـان األحمر، قبابـوش. ش المنثـور ، الشقـائق الحمـرهو الخشخـا  

  .وبالمغرب يسمونـه أبو النعمـان ، طاآـوك. تـاجيبـول، تـالوبال، واجيـر

  :وصـفــــــه 
  

القمـح في فصل الربيـع فتعطـي للحقل منظـرا جميال عشبـــــــة حوليـة بريــة من فصيلــة الخشخشيـات تكثـر في حقــول   
. أوراقهـا حاضنـة متقـابلة.   سم، سـاقها قائمـة، مزغبــة، فرعــاء، يخرج منها حليب أبيض عند قطعهـا60طولهـا حوالـي . للغايــة

أزهارهـا فرديـة مستطيلـة الزنــاد حمـراء . نصلهــــا رهـل النسيــج، آثيف العروق، سنـانــي الزام األخير، مفروض الحافـة. مفصصـة 
اللون فيها لطحـة سـوداء في القـاعـدة ، ثنـائية السبـالت، ربـاعية البتـالت التي تسقـط بعـد مـدة قليـلة لذا سمــي بالمنثـور، عـديدة األسـدية، 

  . اللونضخــمة المبيض ، ثمارهـا حقيـة تغلـف البزور الدقيقـة الكلويـة الشكل، السمراء

 الرؤوس والبـتالت التي تجفف بعنـاية ألنهـا سريعـة الفســاد، لذا تـوضع أثنـاء التجفيف غير متراآـة، :األجزاء المسـتعملة 
  .بعيـدة عن بعضهـا 

  . نيتـرات البوطـاس ، الروداييــن، اللعــاب، الميكـوسيانين، صبــاغة :العنــاصـر الفــعـالـة

  :المنـافـــع 
  

هـم مميـزات الخشخـاش أنه منـــــّوم ، مســّكن ، مضــاد لإلرتعـاش، مليـن ومعرق، لذا يعطــي للذين ال ينـامون أو من أ  
.  دقـائق10المصابين بالسعــال، أو الحمــى، شرابــا بمقـدار  قطفــة من الزهـور الجافــة في طاس من الماء المغلي والتـــنقيــع لمدة 

  رؤوس من هذا الخشخـاش 10وإذا أخذت .آذلك نـافع من النزالت إذا ضمدت به الجبهـة . الث آؤوس في اليوموالشربـة تكون لثـ
  . وطبخت في نصف ليتر من الماء ثم سقـي أحد من هذا الطبيـخ أرقـده
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وإذا مـرخ الرأس بدهنــه . وقيـل أنه إذا شرب سكـن الوجـع حيث آان من وقتـه خصوصـا القـولنج، ومسحـوقه يقطـع الرعاف  

  .وإذا قطـر منه شيء في األذن الشـديدة األلم نفعــها من وجعهـا ودويهـا. ممزوجـا بدهـن الورد نفــع من الصــداع الشـديد
    
  وإذا دقـت رؤوسهـا نـاعما وخلطت بالسويق وتضمـد بها وافقت األورام والحمـرة، وينبغـي أن تـدق الرؤوس وهي طريـة   

وإذا طبخت الرؤوس في الماء الى أن ينقـص نصف المـاء ثم خلـط ذلك . ـل منها أقراص وتجفـف وتخزن لتستعمـل في وقت الحاجـةويعم
  . الماء بالعسـل وطبخ إلى أن ينعقـد آان لعـوقا نـافعا للسعـال واإلسهـال المزمــن
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              حـــرمــل 
 Harmel, (F) 

Peganum Harmala ( L)         
Harmal wild rue ( E) 

Fa.Zygophillacées 
  

  
  

ويسمى باليونانية مولى، ومنه األبيض وهو الحرمل العربي واألحمر وهو الحرمل . هو غلقـــة الذئب ، حرمل الصحاري   
  .ــنـاوبالسريانية بسـاس، آما ورد في آتاب القانـون إلبن سي. العامي المسمى بالفارسيـة أ سفنــذ 

  :وصـفــــــه 
  

نبتــة من نباتات المناطق الحارة معمـرة، خضراء اللون ، آريهـة الرائحـة، حتى تعافهـا الحيوانات، تنتشـر في آـــل أراضي   
آثير الفـروع  سم، بسيـــــــط أو 80ساقهـا قائم حتى . النجـود الجزائريــــة خاصـة فوق الـــتربـة الرملــيـة، وتكثر على جوانب الطرق 

المكسـوة باألوراق البسيطـة المتعاقبـة اإلنتشاب ، األذينية ، الجالسـة ، المقطعـة بعمق من ثالثـة إلى سبعـة فصـوص على غير اتـســاق أو 
ضويـة الشكل، أزهـارها فرديـة التجميع مرآبـة فوق زنيـد قصير أخضـر اللون مقـدود، خماسيـة البتالت البيضاء اللون، البي. مقــدودة 

ثمارها حقيـة أو ظروف مستديرة بداخلهـا بزور آثيرة سـوداء في حجم .  أسديـة متراخية الخيوط الطويلة الميئبر15المعرقـة ، بداخلها 
ـر وقد يستم. حبات الخردل سريعـة التفـرك، ثقيلـة الرائحـة، تدرك في أوائل جوان ، وتبقـى محافظـة على قوتهـا طيلـة أربع سنوات 

  .إزهرارهـا من فبرايـر إلى جــوان 

  .  البزور ، األغصــان واألوراق :األجزاء المستـعملـة 

  . حرملين ، حرمنين ، قلويـات عــديدة:العنــاصـر الفعــــالة 
  :المنــافـع 

   
ـا ووجع الورك نطوال ، الحرمـــل طارد للدود من البطن خاصـة النوع المسمـى حب القرع، وينفــع من القولنج وعرق النســ  

ويقــيء ويسكـر مثل الخمـر ، وإ ن أخذ  منـه وجعـل في قدر مع شراب آثيـر وطبـخ حتى يذهب ربعـه ثم يسقـــى المصروع منه آل يوم 



 وإذا يومـا شفـى وجـع عرق النسـاء،12 غ مـدة 50يصـفى اللون ، يـدر الطمث والبول بقـوة ، وإذا استف من وزنه . نفـع من الصرع

  . يوما ، بـرأ من الصـداع العتيق والصـرع المزمـن 30وشر ب  ) sirop( طبـخ بالعصير أو الشراب 
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. وإذا غلي في ماء الفيجـل والزيت أزال الصمم ودوى األذن قطورا، ويجلـو البياض آحـال، والرمـاد ووجـع األسنـان بخورا  

وإذا طبـخ بالخل ونطـل به األعضاء قواهـا وسـود الشعر وأزال . مالـه أذهب ضيق النفس وإذا سحـق البزر وعجـن بالعسل ولوزم إستع
فال  ) Sirop(  غ أما األخذة من شرابه 5والشربــة منه . الخدر، أما إذا طبخ بالماء والدهن جيدا فإنه نــافع إلزالــة مرض السل والكبـد

  . غ في اليوم50واآلخذة منه  .و جزء لكل عشرين جزء من الشراب أو العصيرو المعمـول منه لمعالجـة الصـرع ه.  غ 20تتعـدى 
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  صنوبـر البحري

Pin maritime(F)  
L)(Pinus maritima 

Sea. side pine, pinaster(E) 
Fa. Abiétacées. 

  
  
 

وقـال األنطـاآي أن . أزنبي ، أزوبـر: وباألمازيغيـة . مى الزقـوقوهو صنـوبر الكثبـان، ويسمــى عندنا الصنوبر، وثمـاره تسـ 
ذآر الصنوبـر  يسمـى التنوب وأنثـاه دقيـقة الورق صغيـرة الحب تسمـى قضـم قريـش، وهنـاك نـوع آبيـر الحب المستطيـل في آرة 

إلطـالق، وأوراقـه ال تختص بزمـان، بل ينثـر ويعـود وآبيـر الحب هو المراد عند ا. تعرض من حيث العرق ثم تـدق تدريجيــا إلى نقطـة
أما الغسـاني فذآـر أن أشجـار الصنوبر أنواع آثيـرة منها ما يسمـى بقـضم قريـش ويسمـى . دائمـا، و شجـرته عظيـمة تبقـى مئات السنين

أنواع منه ما يسمـى بالشربين، وهو شجرة القطران، الصنـوبر على : بالشـام قنطواندس، ومنها األرز ومنها السـرو، وقال إبن سيـــــنــا 
  .ومنه الصنوبر الذي له حب صغيـر، ومنه مالـه حب آبير، وذآـر هذا في حرف الحـاء تحت عنوان حب الصنوبـر

  :وصـفــــــه 



  
 غـابات القل مسكنها سواحل البحر المتوسط، وتكثـر في.  م40  إلى 30شجرة سبروتيـة من فصيلـة الصنوبريات تعلـو من   

أغصـانها غليظــة، متوسطـة . ساقهـا مستقيمــة ، أعالها مستعرض، قشورهـا مائلـة إلى السمرة، سميكـة ومشققـة. بالساحل الجزائري 
 . سم20أوراقهــا هدبيـة ، شفعيـة ، ثنائيـة التجميع، نصلهـا جامـد، داآـن الحضار يطول نحو . اإلنفـراج، منتشبـة في أعلى الساق

. قددهـا وحدويـة المسكن، فالذآريـة صفراء اللون، واألنثويـة مائلـة إلى الحمرة. براعمهـا خذروفيـة الشكل، آثيفـة الحراشيف المتراآبة
بزورها خشنـة بيضويـة .  سم، حراشيفهـا بارزة18 و 12أآرازهـا مائــلـة إلى السمرة، قمعيـة الشكل، متدليـة ، لمـاعة، تطول ما بين 

  .رائحتها عطريـة. كل مجنحةالش
  . األوراق، البراعيـم، العصـارة، اللحـاء، الصمـغ، الثمـار :األجزاء المستعملـة

  .C زيت عطـري، صمـغ، جليكـوزيد، فيتـامين  :العنــاصر الفعــالــة
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  :المنــافـع 
  

فعـا لألمراض الصدريـة وإلتهـاب المثـانة والفشـل، منظـف ، مـدر، منبــه، منخــم، محمـر، لهـذا آان الصنـوبرالبحري نا  
واآلخذة . وقال عنه فـالني أنه نـافع إللتهاب الرغـامة والرئـة والمجاري البولية والغشـاء المخاطـي. والنقـرس وداء المفـاصل، والحمـامة

 و 10آذلك يؤخذ صبـاغة ما بين .  آؤوس في اليوم3  غ من البراعيم الطرية في ليتـر من الماء ليشـرب منه50منه نقيـعـا وذلك بتنقيـع 

  .  قطرة، مرتين أو ثالثـة في اليوم، وشرابا وزيت عطـري20
  

لحـاء الصنوبر ينفـع من القـروح الحرقيـة، وفيه قوة مدملـة، وفي لحـائه من القبض ما يبلغ أن يشـفى السحج : وقال إبن سيــــــنا   
ـائه نافـع من احراق الماء الحار، و ينفـع ورقــه للجراحات ذرورا، ويصلـح لوقـع الضربــة، وطبخ وذرور لح. إذا وضع عليه ضمـادا

لحـائه بالخل نافـع لوجـع األسنـان مضمضة، ودخانه نافـع من إنتشـار األشفـار وتآآل المآق، وحبـه للسعـال العتيق ويحبس البطن، وقشره 
ـال األنطـاآي صمـغ الصنوبر هو الراتينج ويسمـى أيضا القلقـونيا ينفـع من أوجـاع الصدر  وق. وورقـه إذا شـرب نفـع من وجع الكبد

و يلصق الجراح . والربـو والسعـال آيفما إستعمـل سواء طبخ مع النخـالة حسوا أو مضــغ أو عجن بالزرنــيخ والشحـم وبخر في أنبوبه 
 نصف من آل من الرهج والفلفل بدهن اللوز  مرهما أسقط الباسـور في وقتـه، لكن ويزيل الحكـة والجرب وخشـونة الجلـد، وإذا طبـخ مع

وحب الصنوبر يهيـج الشهوتين، وطبيخ . مع ألـم شـديد يتـدارك ببيـاض البيض واألسفيداج طـالء واللبن شربـا، ويـزيل الحمـى بخورا
ر عن جالينوس وغيره من العشـابين القدماء أن ثمـرة الصنوبر إذا آانت ونقل إبن البيطا. خشبــه يزيـل األعيـاء والتعـب آيفما  إستعمـل

وإذا . طريـة نافعـة لمن به قيـح مجتمع في صدره ولسـائر من يحتـاج إلى إصعـاد شيء محتقن في صدره أو رئتـه وقذفــه بالسعـال بسهولـة 
 غ 25األوقية ( طالء وأخذ من طبيخهـا أربع أواقي ونصف أخذت ثمـرة الصنوبر بغلفهـا من شجرتهـا ورضت آما هي طريـة وطبخت ب

( وإذا ضمـدت به المعـدة مع عصارة األفسنتيـن . في آل يوم أوقفت السعال المزمن وقرحـة الرئـة، ووجـع المثـانة، والكليتين) 
Absinthe سخـانا قويـا خاصـة الكلــى، حب الصنوبر يسخن ا: وقال الـرازي .  أذهبت مغصهـا وهي مقـوية  لألبدان المسترخية

ويزيـد في البـاه، ويكسـر الرياح، وال ينبغـي للمحرورين أن يقربـوه، ال سيما في زمن الصيف، وأما المشايـخ والمبرودون فينتفعـون به في 
خرون أنه يزيـد في المنـى خاصـة إسخان أبدانهم، وقلـع ما في رئـاتهم من البلغـم، وإسخان أعصابهـم، وينفـع من به الرعشـة والربو، وقال آ

إذا ما أآل بالعسل فينقي الكلـى والمثانة، وإذا شـرب بعقيد العنب جال األخالط الغليظـة الكـائنة في الكـال والمثـانة، نـافع من القيح والحصا 
  .والرطوبة العفنـة، ويقـوي المثـانة على إمساك ما فيها من البـول
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  ضـــــرو
F) ( Lentisque 

(L)  Pistachia lentiscus 
E) ( Lentisk .Mastic tree 

Fa. Anacardiacées.  
  
  
  



و آذلك عند إبن . الضــرو : تيدآسـت ، وعند إبن البيطـار: وباألمازيغيـة . هو البطــم الشرقــي ، بطـم المصطكــي  
.  الضرو هو الحبـة الخضراء، وأن الكمكام هو ورق الضـرووزعــم قوم أن. Skhinosسيـــــــنـــــا وعنـد ديسقـوردوس ســنمينس 

والكمكام هو الضرو اليمنــي، و المصطكـي هو صمــغ البطـم الشرقي الذي . والصحيـح أن الحبــة الخضراء هي ثمـار نـوع من الضـرو
أيضا ولكن قليال جدا، أما هناك فإن علك الضـرو يكثــر في بالد اليونـان واليمـن وهو نفس ما نسميــه الضرو عندنــا الذي يفــرز صمغـا 

وقيل أنه يستخـرج من شجرة الضرو  بجـرح جذعهـا أو أغصانهـا ليسيل منها . إذا ظهـر آان قليال ثم اليزال يربو حتى يصيـر آالبطيخـة 
 هو المعروف بالمصطكي الذي نجده لدى سائل يتجمد بعد ذلك في شكل حبوب آالدموع صفـراء اللون، شفــافة ، ذات رائحـة طيبـة للغايـة

  .العطار ين عندنـــا
  :وصـفـــــه 

  
  أمتار، من فصيلـة البطميـات تنبت في آل التل 5 إلى 3الضــرو شجــرة أو شجيرة فرعــاء عطريـة دائمــة الحضرة تعلو من  

 6رآبـة إلى وريقـات شفعيــة أو  وتريــة يتراوح عددهـا بين أوراقهـا م. الجزائري وتوجد بكثرة في المناطق الجبليـة وآذلك السهليـة البور
أزهارهـا .  ، صلبــة ،معرقــة، دائمـة متقابلـة اإلنــتـشاب ، اهليلجية الشكل، مالســة البشـرة، جميلـة الخضرة الالمعـة 11 و5 أو 12و

. ات ،إزهرارهـا عنقودي التجميع تخرج من أباطي األوراق عديمـة البتالت خماسيـة األسديات المنضغطة في قـاع الكم، ثالثيـة المسيم
ثمارها آرويـة صغيرة القد لونها أبيض في األول ثم أحمر ثم يصيـر أسود عند النضـج تكسـوه قشرة لينــة تليهـا طبقــة صلبـة ثم لب لذيذ 

  .الطعـم طيب الرائحــة 
  

  .ريــة الصمــغ ، الثمـار ، األوراق الط:األجزاء المستعملة 

  . زيت عطري ، صمـغ راتنجي يدعـى المصطكي ، عفص الضـرو:العنــاصر الفعـالـة 
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  :المنـــافـع 
  
أما ثمـار . تستعمــــــل الطبابــة الحاليـة المصطكــي في عــالج األسنـان وآذلك الصناعـة الغذائية ومعالجــة الصور الشمسيــة    

آما تستعملــه . ـع للغايــة يستعمــــــل في صناعــــة الصابـون الرفيع الجودة وتحضير عقاقيـر الزينــة الضـرو فيستخـرج منه زيت رفيـ
  .الطبابــة الحاليــة في ترآيب بعض األودية الصالحة لتنقية الصدر وإيقاف اإلسهال ، وتعزيز المعدة

  
ويعصرون . اق في صناعة الدباغـة والصباغــة السوداءويستعمل سكان الجزائر أغصان الضـرو في صناعـة السالت ، واألور  

وآم أآلنـا من ثماره السودا، أي الناضجة فهي نافعــة جدا إلزالــة . من ثمار الضرو زيتــا طيبـا لإلضاءة ومعالجـة جرب الحيوانات 
  .روف لدى الصيادلـة بالمالوآــــس حموضــة المعدة وآذلك أوراقه الطريـة التي تزيل الحموضـة في الحين أحسن من الدواء المع

  
جالء ، : الضـرو  معروف، ورب الضرو هو صمغـه الذي يجلب إلى مكـة ويسمـى بهذا اإلسم ، خواصــه : إبن سيــــــــــــنا   

ب، وربـه نافــع محلــل ، جذاب من عمق البـدن وصمغــه يجمع من شجـرة الكمكام وهو آاآلذن في القوة ، طيب يدخل في طيب النسـاء بحل
  .جدا لسيـالن الرطوبـة من الفـم وقروحــه

مساويك الضـرو طيبـة وآذلك علكــه ينفــع في العطـر، دهـن حبــه طارد للرياح البلغميـة ، نافع من إستطالق : وقـال عنه إبن البيطـار 
وإذا طبـخ بمـاء . ي األذن نفعها وأزال وجعهـا البطن والقـالع غـاية النفـع ، ويوقف المغص، وإذا طبخ ورقـه في الدهن وقطر ف

وإذا أحرق من غض ورقـه مقـدار قبضـة حتى يكون رمادا ثم اخلط هذا الرمـاد بالماء . وتمضمـض بمـاء طبيخــه شـد اللثــة وأزال بلغمهـا 
إذا حشيت به الجراحات سّدهـا وقطع  غ أبرأهـا، و فحم خشبـه 80وطبخ طبخـا شديـدا ثم صفـى وشرب منه صاحب وجع الخاصرة مقدار 

وقيــل أن المصطكـي . وصمــغ الضرو نافـع جدا إليقـاف إسهـال األطفال الناتـج عن إنبـات األسنـان.دمهـا وخاصة في جراح الختـان 
  .المخلوط بالسكر نافـع لمن يبـول في الفراش بالليل

    
 غ من خالصـة 2: يــم الجزائرية من خالصـة الضرو، وترآيبهـا آاآلتيوالطبـابة الحالية تصنع بعض البراشيـم تعرف بالبراش  

ويؤخذ من .  غ من المر المكاوي أي الصبـر 1 و  Ipecaمن مسحوق اإليبـــــيسا 0,05   غ من خالصـة األفيون، 0,12الضـرو 

  . في اليوم إليقاف اإلسهال4 إلى 1هذه البراشيــم من 
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  ير،لســان الحمـل الكب

F)(Plantain 



Plantago major(L) 
E)(Greater plantain 

Fa. Plantaginacées. 
  
  
  

. ويسمـى عندنـا المصايصة ، سيـف  الماء، أذينـة ، أذن الجدى، براق . هو لسـان الحمـل، لسـان الكلب، المصاصة  
آبير وصغير، : وهو نوعـان. ـالم، وباللتيني بلنتانلسـان الحمل هو  برد وس: وعند إبن البيطـار . أقوسيـن بوغيول: وباألمازيغيـة

والصغيـر يسمـى أذن الشـاة، والكبير عريص الورق، ينبت في اآلجام، والمستنقعـات، والمواضع الرطبة، له عروق رخـوة، عليها زغب 
وذآره إبن سينـا . مل الصغير الورقأبيض، أغلظهـا آاألصبع ، طول ساقها يقارب الذراع ،مـائلة إلى الحمرة، وهو أنفـع من لسـان الح

  .بلسان الحمل وآذلك األنطـاآي والغسـاني
  :وصـفـــــه 

  
. لها جذمـور قصيـر آثير العـروق. تـكثـر في المستنقعـات واألماآـن الرطبـة جدا. عشـبة بريـة ، معمــرة من فصيلــة الحمليات  

 ولكن ساق لها ليس .الخضار بحرية الحمل، آلسـان شكلهـا النصل، معرقـة العنق، لـةمستطي ، ملسـاء ،أوراقهـا قرصيـة اإلنتشـاب، معنقـة 
 عليبـة ثمرتها .البياض إلى مائلـة سنبلـة شكل في أزهـارا رأسه في ويحمل األوراق، به تحيط مباشرة، الجذمور من  نـاشزا  منتصبا شمراخا،
  .يــورالط فيها ترغب دقيقـة السواد، إلى مائلـة بزورا تحوي

  البزور األوراق، : المستعمـلـة األجزاء

  .قلوية أمالح آبريت، لعـاب، األوآساليك، حمض ليموني، حمض صابـونين، ، أآوبين : الفعــالـة العنـاصــر

  : المنــافع
  

 عامـة بصفـة عفوالض للهزال نـافعا آان لهذا للدم، مخثـر مليـن، قـابض، للنزيف، موقـف مضمـد، للجروح، للدم منظـف مـدر،  
 واللثــــة، والجروح، األهداب، إلتهاب أمراض من ينفع آما واإلسهـال، الكـال و واللوز الرغامـة وأوجـاع والنزيف األطفـال نمـو في والتأخـر

لماء ليشرب منه ما بين غ من ا100  غ من األوراق لكل  10 بتنقيع وذلك نقيعـا، ، داخليا ويستعمـل .الوالدة بعد الرحـم وإلتهاب والقوبـاء،

  . غرام100 و 40وإليقاف نفث الدم أو نزيفـه يشرب من عصارة لسـان الحمل ما بين . الكأسين والثالثـة  أو ثالثة في اليوم
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. ة  غرام منها في ليتر من الماء المغلي لدقيقـة واحد60آذلك تؤخذ أوراق لسـان الحمل المخمرة أي التي باتت طوال الليل منها   
واألوراق الطرية ترض وتوضـع ضمادة على . وهذا الماء الذي خمرت فيه األوراق نافعـة مضمضـة لشـد اللثـة، وغسـل العيون، والفـرج

  .وبزر لسـان الحمل مدر للغاية ومزيـل لحمض البولى. الجروح أو القروح أو أعلى لسعـة العقـرب فهي نافعـة جدا
  

. وتقطير قممه الزهريـة ينفـع العين. لبزور في ليتر من الماء ويشرب آأسـان في اليوم غ من ا10التحضير يكون بطبخ   
وقـال عنه األنطاآي  ينفـع من الدق والسل والربو ونفث الدم . وعصيـره خافض للحرارة، ملطف للحموضة ،مضـاد للدغ الهـوام والحشرات

بول والنزيف شربــــا و األورام طـالء، والقروح ضمـادة، وذرورا، ويلحـم ويجلو وقـروح الفم والرئـة واللثـة والطحـال والكـال وحرقـة ال
ويمنع الصرع، وحرق النـار، و داء الفيـل، وسعـى النمل، وإنتشـار األواآل والنار الفارسيـة، وأوجاع األذن قطورا، والعين مع أدويتها، 

أما إبن البيطـار وإبن سيــنا فقد .  غرام200 غ إلى 40عسل، وشربتـه وهو يضر الرئـة ويصلحـه ال. والنواصر، واألرحـام فرزجـة 
  .مدحا منافعــه آثيـرا
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  سبــــــــايج

Polypode(F) 
Polypodium vulgare(L) 

E)(Commun polypody 
Fa. Polypodiacées. 

 
 
 

أشتـوان ، : وباألمـازيغية . س الكلب، البسبيج، ثقـاب الحجـرويسمـى عندنا أضرا. أضراس الكلب ، تشتيوان، عرقسـوس: هو  
وعند إبن البيطـار البسفـايج وهو نبـات ينبت بين الصخـور التي عليها خضرة وفي سوق شجـر البلوط العتيقـة على . إيشحوان، شتيـول

ن المسمـى أربعـة وأربعين لهذا سمي باليونانية األشنـة، طولهـا نحو من شبر، عليه شيء من الزغب، عرقـه غليظ ،مزغب، مشعب آالحيوا
بولوبوديون ومعنـاه الكثير األرجل ، وغلظ عرقـه مثل غلـظ الخنصر، إذا حل ظهـر داخلـه أخضر وطعمـه عفص مـائل إلى الحالوة يشبـه 

  .طلق عليه البسبـايجأما الغســــــــأني فأ: وعند إبن البيطـار بسفـايج، وآذلك عند إبن ســــــيـنا . عرق السـوس
  :وصـفــــــه 

  
عشـــــــــبة بريـة ، معمـرة من فصيلـة السرخسيات، سريعـة النمو، ترغب في األماآن الظليلة الرطبـة خاصة المغارات وفوالق   

 آثرة الشعب جذمورها يشبـه عرق السوس شكال وحجما وطعما، و يختلف عنه في. الصخور وأغصـان األشجار الّدائيحة من السنديان 
ورقها مثـل ورق السرخسيات ، آثيرة التشريم والتفريص، . وال ساق له وال زهر وال ثمر. واللون األخضر المائل إلى الصفرة بالداخل

  .أآياسها البوغيـة سمراء اللون تظهـر في فصل الصيف

  .الجذمــــــــــور: األجزاء المستعملة

  .ــــابونين، عفـص سكـر، مـانيت، ص:العنــاصر الفعـــالة
  :المنـــافع 

  
هذه العشبــة طالقـة للمعـدة خصوصا لألطفـال ، قاتلـة للـدود ومنقيـة للصدر، لهذا آانت نافعـة لإلمساك الناتج عن قلـة   

 الماء المغلي والشربـة منها مطبوخـة قبضـة من الجذامير في ليتـر من. اإلفرازات الصفروية والكبدية، آما أنها تسكن السعال المزمن
وقد تؤخذ مسحوقـة قدر غرام واحد لمدة  يوم إلى أربعة أيام أثنـاء الوجبات، ومن الناس من يغلي جذمـور البسبـايج ربع سـاعة ثم . لدقيقتين

  .يضيف له عـرق السوس ويترك للتخمير مدة ساعتيـن ثم يصفى ويخلط بالسكر ويشرب على الريق 
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وإذا تضمـد به آان صالحـا . أن جذمـور البسبايج مسّهـل خاصة إذا ما أخذ مطبوخا مع السلـق أو الملوخيـا: وذآـر إبن البيطار  
إن البسفـايج محلل للنفـخ والرطوبات، مفـرح ال بالذات بل بالعرص، : وقال إبن سيـنا . إللتواء العصب والشقـاق العارض فيما بين األصابع

 غ، وإن آان 20 غرامات و 8القلب والدماغ والبدن آله، والشربـة منه منقـوعـا أو مطبوخـا ما بين ألنه يستفرغ الجوهر السودوي من 

  .وقيل أن المستعمـل منه هو األخضر أما إذا جف فليس بنـافع.  غ8 غ و 4غير مطبوخ وال منقـوع ما بين 
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  سنديـــان

  F)(Chêne pédonculé 
 L)(Quercus ilex  

(E) Red Oak. 
Fa. Amentacées. 

  
  

وأهل الشـام يسمونـه البلوط وعند إبن البيطـار . وباألمـازيغية ، تـاسفت ، أآروش ، أبلـوط . هو السنديـان المعنـق ، البلـوط 
  .اق عفصيينج وبمصر ثمرة الفـؤادوعند األنطاآي البلوط هو ثمار السنديـان الذي يسمـى في الشـام الدرام وبالعر. السنديـان هو البلــوط

  :وصـفـــــه 
  

شجرة بريـة معمـرة ألآثر من قـرن من فصيلـة السندانيـات التي تضـم أنواعـا آثيـرة و منها ما يعـرف بالكروش عندنـا ومنها   
 نوع، معظمهـا 200عــه أآثر من ما يعرف بالقسطل وهو الشاهبلـوط  عند إبن ســينــا ومنها ما يعرف بالسنديـان األخضـر الخ؛ إذ أنوا

أوراق السنديـان المعنق عابلـة معنقـة طويلــة الزنـاد، رباعـي . تسكن المناطق المعتدلـة .  متر30أشجار آبيـرة دائيــة منها ما تبـلغ حتى 
زهـار منها الذآرية ومنها األنثويـة األ. نصلهـا جـامد البشرة أملس، يبـدو أخضر اللون ثم يصيـر أحمـر قبل السقـوط . أو خماسي التفصيص

  .وأشجـار السنديـان تنـوب عن بعضهـا. ثمـارها بلوطية. 

  . القشـور ، الثمـار، األوراق:األجزاء النـافعـة

  . عفـص ، نشــا :العنــاصر الفعـالـة 

  :المنــافـع 
  

أشـد ما فيها قبضا القشـر الرقيق الذي فيما بين هذه الشجـرة نظرا لغنـاها في العفـص أي الدبـاغة فإن آل ما فيها قابض، و  
وقد يعطي من طبيخـة من آان به إسهال مزمن أو قرحـة األمعـاء ، ونفث الـدم، . قــشـر السـاق وعـوده، وأيضا القشـر الباطـن من البلـوط

وإذا سحقت . إذا تضمـد به سكـن األورام الحـارةوقد يعمـل منه فرزجـة تحملهـا النسـاء ال يقـاف سيـالن الرطوبة المزمنـة من الرحـم ، و
  .وقـوة ثمـاره شبيهـة بقـوة ورقــه. األوراق ووضعتهـا على الجروح نفعتهـا نفعـا جيدا
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يان وبما أن ثمـرة السـند. والماء الذي طبـخ فيه البلـوط نـافع لقطـع البول في الفراش شربـا ، والبواسير نطوال، والنملة السائـرة  

وبصفـة عامـة فإن السنديان يؤخذ  نــقيعـا، .التي تسمـى عندنـا بالبلوط غنيـة جدا بالعفص فيشـوى ثم يسحق ليعطى لألطفال ضد اإلسهـال
  .طبيخـا، صبـاغة، مسحوقا، خالصـة، معسـل أو بالسكر لعالج اإلسهال، والنزيف والبول في الفراش والســيالن  

  
أما المسحوق .  دقـائق 10 اليوم من تنقيع قبضـة من األوراق في ليتر من المـاء المغلي لمدة  طاسات في3والشربة منه   

 غ من 30وإلسكان أوجاع المعدة يكون بأخذ .  غرامات مع العسل على الريق نـافع من اإلسهال الدموي3المأخوذ من قشـــــر فهو 

 إلى 1آما يمكن أخذ دباغـة السنديان من .  من النقيع مخلوط بالسكر قبل األآلمسحوق الثمار في ليتر من الماء على أن األخذة تكون لكأس

  .والبلوط آثير الغذاء وقد آان  الناس في سالف الدهر يتغذون بالبلــوط.  غ في اليوم مخلوطة بالحليب أو العسـل3
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  مليلـــس،

F)(Nerprun alaterne, 
Rhamnus alaternus(L) 

Barren privet(E) 
Fa. Rhamnacées. 

  
  
  

ويسمـى عندنـا آمليلـس ، القصد، عود . هــو الزفــرين الجرد، النبــق المترادف، آمليسن ، آمليلس، عـود القسـمة 
مغرب، وذآره إبن البيطـار بإسم آمليلس و قال هو  إسم بربـري لشجر معروف ببالد ال. مليـلة، مليـلس، آمليلس: وباألمـازيغية.الخير

  .لم يتعرض له األنطاآي وال إبن سيــنا .والمستعمـل منه لحاؤه، له ورق يشبـه ورق اآلس

  :وصـفــــــه 
  

شجيـرة  معمـرة، بــرية من عـائلـة النبقيـات، تعلـو حتى األربعـة أمتـار، مهدهـا شمـال إفريقيـا وقيل آذلك شرق البحر   
اقـها  تشبـه أوراق الريحـان أي اآلس، نـاعمـة الملمس متعاقبـة، آـاملـة ، نصلهـا مسـنن الحافـة أور. أغصانها وأفنـانـها سرحـة. المتوسط

أزهـارها معنقـة، عنقـوديـة، عديمـة البتـالت، خمـاسية األسديـات، .  أزواج من العروق البـارزة على الصفحـة العليـا6 إلى 4يحمـل من 
 آرويـة قــــدر حب الضرو، لينـة الملمـس، تبـدو حمـراء اللون في األول ثم تسـود عند الـــنضج، خشب ثمـارها. ثنـائية أو ثالثيـة المسمـات

  .مليلـس أصفـر داخليـا، ملمـع بحمرة يسيـرة

   اللحـاء، األوراق، الثمـار:األجزاء المستـعملـة 

  . الراميجين، االيمودين:العنــاصر الفعـالـة 

  :المنــافــع 
  

وهو . وإذا شـرب لحـاء عروقــه أسهل البطـن، ولحــاء أغصانـه تستعمـل شربـــا للصغـار في حالة  الوجع. سهـل مــــدر، م  
وقد يشرب من طبيـخ ثمــــاره التي تطبـخ منها . يقـوي الكبد والطحـال ويفتـح سددهما، ويذهب اليرقـان إذا طبـخ مع اللحم وشرب مرقـه

  .  دقـائق ثم تؤخذ خالل اليوم مع العسـل فإنـه مليـن للبطـن4لمدة  حبـة في ليتـر من المـاء 20
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  خـــروع



Ricin(F) 
L)(Ricinus communis 
E)(Castor oil plant, 

Fa. Euphorbiacées. 
  

    
عند إبن ويسمى . آخلوان ، الكرنك، تازرت، إندن: وباألمازيغية . ويسـمى عندنا الخروان ، الخروع، شموقة. هو التبشـع   

باآلتي شجرة تكون في مقـدار : وقد وصفـه إبن البيطـار. الخروع: البيطار واألنطاآي والغسانـي وإبن سيـنا  وغيرهـم من العشابين القدماء
لقصب، وساقهـا وأغصانهـا مجوفـة مثل ا. شجرة التيـــن، صغيرة، ولها ورق شبيـــــه بورق الدلب، إّال أنه أآبر وأشـد مالسـة وسـواد ا

ولها ثمر في عنـاقيد خشـنة والثمـرة إذا قشرت آانت شبيهـة بالقراد، و منها يعتصـر الدهن المسمى أفسقس، وهو دهـن الخروج الذي ال 
  .يستعمـل في الطعام، غير أنه نافـع في السرج وفي إخالط بعض المراهـم

  :وصـفـــــه 
  

لدان الحارة، نجدهـا في آل التل الجزائري، خاصة على هوامش الطرق، منبتهـا الب. شجيـرة بريـة من فصيلـة اليتوعيـات  
أوراقهـا .   أمتــار  أو زيـد4تعلو نحـو . عروقهـا وتـدية، سـاقها منتصبـة فرعـاء، مـائلة إلى الحمرة، ليفيـة ، مخشوشبة. وحافـات األودية

إزهـارها وحدوية المسكن، صغيرة، آثيفـة ، .  فصوص، مسـننة 9 و 7ين متعاقبـة ، معنقـة، طويلـة الزنـاد، أذينيـة ، مفصصـة إلى ما ب
ثمارها جراء مستطيلـة، شائكـة الغالف الثالثـي الجهات، المنفتح عند النضج ، . عنقـودية التجميع ، العلـوية منها ذآرية، والسفليـةأنثـــوية 

مراء، اإلهليجيـة الشكل ، منمشـة، شبيهـة بالقـراد إلى حد بعيد ، يستخرج الثالثي الغرف، الحاوية لثالث بزور ملساء، المعة القشـرة الس
  .منها زيت الخروج المعروف  لدى الصيادلـة

  . البــــــزور واألوراق:األجزاء المستعملـة 

  ... ريسيــن ، ليبـــــــاز، أحمـــــاض:العنــاصر الفعــالة 
  :المنــافـع 

  
ويستخـرج زيت الخـروع من بزوره آما يستخـرج زيت الزيتـون، وذلك بالدق والوضـع في . ه يشتهــر زيت الخروع بإسهــال  

 10 إلى 2و ينفـع زيت الخروع للمصابين بمرص إمساك البطن، واألخذ منه في حـدود . المـاء الساخـن فيطفـوا الزيت فـوق الماء ليجمـع

  . غ لإلسهال40إلى 10غ للتليين، أو من 
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وقال إبن . أنه إذا  غلـى مع سلخ الحيـة والخردل ودهن به داء الثعلـب والقوابي والحزاز والكلـف أبرأهـا:  األنطاآـي وذآـر  
 حبـة 30وإذا أخذت . أن حب الخروع يسهـل ويجلـو، وآذلك الحال في ورقـه، إّال أن الورق أضعـف من زيت ثمـاره بكثير: البيطار

. واإلسهال بحب الخروع شاق، ألنه يرخي المعـدة إرخـاء شديـدا . غمـا ومرة ورطوبـة وهيجت القيءوسحقت وشربت مسحوقـة أسهلت بل
وقال الرازي حب . وإذا دقت األوراق وضمـد بها مع الخل الثدي الوارمة نفعهـا. وإذا دق حب الخروع وتضمـد به نقـي الثآليل والكلف

أن دهـن الخروع يصلح للجرب والقروح الرطبة دهنـا : وقال إبن سيـنا . ذا ضمـدت بهالخروع جيد للقولنج، والفالـج ويلين الصلبـات إ
  .واإلمسـاك وإخراج الـدود من البطن شربـا، وورقـه مع الخل يسكن أورام الثدي ضمـادة
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  نســـــرين

Eglantier (F) 
L)( Rosa canina 

Dog- rose (E) 
Fa. Rosacées 

  
  

. ويسمـى عندنـا ورد الزروب، نـاب الكلب، عليـق الكلب أبوصوفـة. هــو الجلنســـرين، الــورد البري، ورد السيــــاج  
إبن البيطـار عن إبن عمران  يذآر أن النسـرين هو نـور .  أشديـرت ، شلــةبو شــرور، تــافرة، أزنــزو، وثمـاره تيقــورمة: وباألمـازيغيـة 
النسريـن هو ورد أبيض ينبت في الفـالحة والجبال، وهو عطـري : األنطاآـي .  شجـره يشــبه شجـرة الورد، ونواره آنـوارهأبيض وردي ،

النسـرين هو آاليسميـن في القـوة وأضعـف منه، وآالنرجـس، ودهنـه : إبن سيــنا . قوي الرائحـة، وآلما بعد عن المـاء آان أقـوى رائحـة
  . ن دهـــن اليـاسمين وأضعــــف قـريب القــــوة م

النسـرين من جنـس العليق يتدوح آثيـرا، وفيـه شـوك أآبـر من شـوك العليـق وأعظـم وأآثـف، زهـره آزهـر الورد الجبلي : الغســــانـي 
هذا النبـات معـروف و. شكال وقـدرا، وهي ثـالث وريقـات في وسطهـا شيء أصفـر مثل الذي في الورد، يخلف حبا قانيـا إلى الطول

إذ آلمــه ربـه . مشهـور، منـابتـه الجنـات و العـراص، زآي الرائحـة ، طيب الشمـة وفي هذه الشجـرة آنسـى النبي موسى عليه السالم النار 
  .جلى وعلى بكالمه القديـم ليس بحرف وال صوت

  :وصـفــــــه 
  

مسكنهـا األحراج والغابات، ساقهـا تعلـو من متـر إلى . ة الوردياتشجيرة شوآيـة ، مخشوشبـة ، بريـة عارشــة من فصيلــ  
وريقاتهـا معنقـة، وتريـة التجميـع، نـاشز ة العروق، مسنـة الحافـة آأسنـان . ثالثـة أمتـار، شــوآيـة، متتابعـةالدرز، حـاد الطرف المجنح

 أورديـة المواج، منعدمـة الكميـم، سبـالتها منعطفـة نحـو الثمـرة ، أنبوبيـة أزهـارها عطريـة ، غبراء اللون، أو بيضـاء. المنشـار ، أذينيـة 
الكأس المنضغـط نحو القمـة بعد اإلزهرار ، خماسيـة السبالت والبتالت آثيرة األسديـات، آربـالتها عديـدة في قـاع الفلكـة ، أقالمهـا 

  .ـون، ناشفــة اللبثمـارها نووية، أرجوانيـة الل. الجانبية طويلـة وثابتـة 

   الزهــور، الثمـار، األوراق:األجـزاء المستعملـة 

 و E و Bو C  ثمـار النسريـن غنيـة بالحامض االسقربوطي الذي يستعمـل ضد الحــــفر ، وفيتـاميـن:العنـــاصــر الفعالـة 
PP .وأحمـاض الليمون والتفـاح، والعـــفص، والسكـر، والصمـغ...  
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  :افــع المنــ
  

أوراق النسريــــن ملحمـــة للجـروح، وأزهـاره معززة للمعـدة وطالقـة، لذا آانت نافعــة للجروح والقـروح والحروق والنهـك   
ى  إل3والشـربة من .  دقـائق 10و اآلخذة من أزهـاره  أو أوراقــه المقطعـة هي ملعقـة أآل تنقـع في آأس من الماء المغلي لمدة . النفسانـي

  .وهذا النقيـع صالـح أيضـا لغسـل الجروح والقروح والحروق.  آـؤوس في اليوم4
  

أما ثمـار النسريـن المعروفـة باألمازيغيـة عندنـا بتيقورمـة فهي غنيـة جدا في الفيتـامينات واألحماض ومن منافعهـا أنها قـابضة   
لـداء الحفـر، و فقـر الـدم، و طاردة للدود، مفيـدة ضـد اإلسهــال، ، مـدرة، معـززة، منظفـة للـدم، وحـابسة للنزيـف، ومضـادة 

 4 إلى 3 حبات لكل آـاس من المـاء المغلي، تنقــع لمـدة دقيقتيـن والشـربة من 10 إلى 5واآلخذة منها من . والدوزنطـارية،والنهـك
  .ف لتــر من المـاء المغلـي لتشـرب طوال اليـوم حبــة في نصـ25 إلى 20أما لحبـس اإلسهـال فيـؤخذ من . آـؤوس في اليـوم 

  
يقتــل الديـدان في األذن وينفـع من الطنين والدوى وإذ  لطخت به الجبهـة اسكن الصـداع ويفتـــح إنسـداد : وقـال عنـه إبن سيــنا   
س ويدفـع الرياح واألبخرة والغثيـان والزآـام وذآـر األنطاآـي أن النسـرين يســر النفـس وفيه تفـريح ويقـوي الدماغ والحـوا. المنخرين

وأوجـاع األذن قطورا بالزيت، والقولنـج واليرقـان شربـا، ويـدر الحيض، ويصلـح الكبـد، وإذا غســل به البـدن جال  اآلثار واذهب الرائحـة 
 مع الحنـاء في الشعـر قـواه وسـوده، وإن ضمـد  غرامات أبطـأ بالشيب، وإن جعـل10الخبيثـة، وإذا ربــى بالسكـر وإستعمـل منه آل يوم 

 غرامـات وحسب إبن البيطـار فإ ن القـوة في زهـر النسـرين أآثر من 10والشربـة منه . على البواسير أسقطهـا، وداء الفيـل ردعــه



 الرياح الكـائنة في الرأس والصـدر ويخرجهمـا وقد يسـخن الدمـاغ ويقـويه ويقـوي القلب إذا أديـم شــمه، ويحلل. أوراقـه سيما إذا آان يـابسا
  .بالعطـاس
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  إآليــــــــــل 

         Romarin( F) 
Rosmarinus Officinalis (L) 
        Common Rosemary (E) 
     Fa.Labiées 

  
  
  

ذا خطــأ آبيـر ألن القردمانا بزر وهذا ورق هو إآليــل الجبـل ، حصا البـان ، نـدى البحر، والبعض يطلق عليه القردمـانا وه  
  .توزالــة ، راوزييـر، آزر، إيـــازير: وباألمازيغيــة 

  :وصـفــــــه 
  

شجيرة بريــة وبستانيــــة صغيــرة تعلــو حتى المتر ونصـف، مخشوشــة عطرية معمــرة دائمـة اإلخضرار من عائلـة   
ــى الرطوبـة الكثيـرة، وقد رأيناهـا بكثرة في غابات جبال البيبان بمنطقـة  المنصـورة وغابـات الشفويات ، تنمو في جميع األتربـة وتخش

أوراقها جالسـة متقابلـة لسنـة ، ضيقــة ، آثيفــة، أطراف  نصلهـا منعطفـة خضراء وملــساء من فوق ، .عين معبـد بالقرب من الجلفـة 
 النورة الزرقاء اللون أو المائلـة إلى البياض ، لها شفتـان، علويـة آاملـة ، وسفليــة مفصصـة أزهـارها جميلـة. بيضاء ومزغبــة من أسفـل

آمهـا جرسي . إلى ثالث فصوص، وافـرة الرحيق، يجرسها النحـل، إزهـرارها سنبلـي التجميـع ، إبطــيء اإلرتكاز ، ال يدوم اّال قليـال
 من األفـاويات ، اذ يعطرون بأوراقه وأغصانــة المأآـوالت ، آذلك يستعملون زيتــه العطـري واإلآليـل يعـد. الشكل  بزرهـا أسمر اللون 

  .في تعطير األغذيــة
  

  .  األوراق ، األغصــان المزهــرة:األجزاء المستعملـة 

  ... زيت عطـري ، بينين، آامفيـن ، سينيــول، بورنيـول، عنبـر ، صمـغ، عنصر مر :العنــاصـر الفعـالــة 

  :المنــافـع 
  

مــدر محلل للرياح ، مفتـح لسـدد الكبد والطحـال، مقـو للرئــة ، نافــع من الخفقان والربـو والسعال، منبــه بصفــة عامـة ،   
ومن . رافــع لضغـط الدم ، مضـاد لإلسهال، مضمـد للجروح والحروق، وقد تسحـق أوراقـه في منطقـة مـزاب ليـذرى على جروح الختــان

والزيت العطري إلآليل الجبل معزز للقلـب والدورة الدمويـة والجهاز . خواصـه أنه يصبـر اللحم الميت ويمنـع من إسراع التعفن إليه
  .آما أن الدلك به ينفـع من داء المفـاصل، والشقيقـة والنهـل. العصبي إذا إستعمـل داخليا أربـع قطرات للشربـة
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ن أطراف إآليل الجبل لتغلـى في لتــر من المـاء ثم توضـع آمـادة على األعضاء المؤلمـة في داء المفاصـل وقد تؤخـذ قبضـة م  
. وتستعمـل من اإلآليل حمـامة لألطفال لتقويتهم وتقويـة أبصارهم . آما أن هذا الماء جيد آفرزجــة أو حقنـة للمهبـل فإنه يوقـف أوجـاعه

وعلى عكس الزيت ) . البسبــاس( يت عطر اإلآليل قد يؤدي إلى الخلط والجبن مثل الزيت العطري للرازيانج وقيــل أن المبالغـة في أخذ ز
والشربـة من أوراق اإلآليـل . العطري لإل  فسنتين والزوفـا والسالمة فإن المبالغـة في أخذهـا قد يؤدي إلى الصرع والتهجــم و الشراسة 

  . دقــائق للشراب قبل أو بعد األآــل 10من الماء تنقــع لمدة  نقــيعا هي ملعقــة أآل لكل آأس 
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  عــليـــــق

F)(Ronce 

L)(Rubus fruticosus 

E)(Black - berry 

Fa. Rosacées. 
  
 

جيل، أخليـج، أمودار، ان: وباألمازيغيـة. ويسمـى عنـدنا العاليـق، وحبـه التوت أو تـوت الزروب. هو العوسج الشائـع بالشـام  
ذآـره إبن البيطار بإسم العليـق وقال أن ورقـه شبيـــه بورق الورد في خضرته وشكلـه وله ثمـر شبيـه بثمـر . وثمـاره تـابرة، حـابرحة

شوك، وثمره شديد وقال األنطـاآي أن العليـق شجر آالورد إّال أنه أطول عساليج وشوآـا وثمره آالتوت والجبلى من سبـط قليل ال. التـوت
  .قال بعضهم أن العوسج من صنف يسمى عليق الكلب له ثمر آالزيتون والواقع أن العليق هو نبـات غير العوسـج: إبن سيـنا . الحمرة

  :وصـفــــــه
  

 يكثر في األماآن الرطبة ويتخذ منه الفالحون السياجات. نبـات دغلـى عارش، شـائك معمـر، بري من فصيلـة الورديات   
. ساقهـا فرعـاء متدلية ال تقوم إّال على غيرها، مشوآة. والزروب حول حقولهم فال يدخلها  حيوان، آذلك نجد العليق في الغابات التلّية

 وريقات، أذينية ، مسننـة الحافة ،معنقـة، رماديـة اللون من أسفل وخضراء من فوق مشوآة ومعّرقـة آذلك 5 إلى 3أوراقها مرّآبـة من 
أزهارها بيضاءأو مـائلة إلى اللون الوردي، عنقودية التجميع أو هرمية ، خماسية السبالت الرمادية اللون ، خماسيـة البتالت ، . عنقها 

عديدة األسديات والكربالت تخّلف ثمارا آروية، متشكلـة من عدة حبيبات، لحمية، المعة ،خضراء في األول ثم تصير حمراء وفي النضج 
  .م، سكرية المـذاقسوداء، طيبة الطع

  

  .تجفف في الظل.  البراعيـم، األوراق، الزهـور ، الثمـار :األجزاء المستعملة 

  . سكــر، أحمـاض، عفـص :العنــاصر الفــعالـة

  :المنــافـع 
  



ة ينفع لإلسهال والديابيت والقالع والذبحـ. مضاد لمـرض السكر ، قابض ، منظف ، غاسـل، مـدر ، معزز ،موقف للنزيف  
  .واللثـّة والقرحـة و البواسيـر والحصى البولىوالجروح
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. وقبل شربـه يجب تصفيـة نقيعـه بقطعـة قماش لحجز  األشواك.  وقد يستعمـل داخل البدن نقيعا أو خارجه ضمادة أو ذرورا  
ب منها قدر اإلمكان لتسهيل الهضم أو  د قائق ليشر10غ تطبخ في ليتر من الماء لمدة دقيقتين ثم تترك 40 واآلخذة من أوراقه هي 

وتقطف البراعيم الطرية في . للديابيت أو للذبحة أو إليقاف نزيف الدم، أو غرغرة للذبحة أو مضمضـة للقالع وشد اللّثة أو حقنـة في الفرج
  . فصل الربيع وتوضع في بالرة ثم تعرض للشمس فإنها تطلق سائـال يستعمـل في تضميـد الجروح وتلحيمها

  
نفتت الحصـاة . وذآر إبن البيطار أن أطراف العليـق نافعـة للقالع مضغــا، وثماره تبـرىء قروح األمعاء ونفث الدم وعروقـه  

المتولدة في الكليتين، وأوراقـــه إذا شربت تعقل البطن وتقطـع سيالن الرحم، وإذا مضغت شدت اللثـة وأبرأت القـالع، وإذا تضّمـدت منعت 
وإذا إعتصر العليـق وسحق بصمـغ وشيف آان نافعـا من أمراض العين، . رأت قروح الرأس ونتوء العين والظفـرة والبواسيرالنملة وأب

 . خصوصا القرحة والورم والدمعـة، ويفجر سائر الدبيالت والدماميل ويدمل القروح ويجففـــها ويحبس اإلسهال والدم شربـا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

-228-  
    حميـــض

F)(Oseille. 
Rumex acetosa(L) 
Garden sorrel, (E) 
Fa. Polygonacées. 

  
 

   
الحمـاض وآذلك : وعند إبن البيطـار . تـاسمنونت: وباألمازيغيـة . وتسمـى عندنـا الحميــض والحميضـة . هو الحميـضة   

ف منه ما يشبـه السلـق عريض الورق، ومنه الدقيق األنطاآي وإبن سيــنا وأبو القـاسم الغســاني، ويقولـون أن الحمـاض نبت آثير األصنا
  .الورق محمـر العروق له ســنابيـل بيض شعريـة، يخلف بزرا أسود براقــــا

  :وصـفــــــه 
    
عشــبة بريــة معمــرة من فصيــلـة البطبـاطيات تنبت في األراضي الزراعيـة و البـور والمروج والمواقـع الرطبـة بصفـة   

أوراقهـا آبيـرة . ساقهــــا دقيقـة، نحيلـة، متشعبـة، مخططــة، مائلـة إلى الحمرة، مجوفـة . ورهـا طويلـة مائلـة إلى السمـرة جذ. عامـة 
. إزهـرارها عنقـودي التجميـع . ،متعاقبـة ، سطحهـا العلـوي أخضـر داآـن واألسفـل أخضر فـاتح، نصلهـا سهمـي الشكل ، معنقـة أذينيـة



 مائلـة إلى الحمرة ، صغيـرة القـد ثنـائيـة المسكن ، سداسيـة السبالت المخططـة باألحمـر ، سداسيـة األسديـات المستقلـة ، ثالثيـة أزهـارها
  .مـذاق آل أجزائها حامضـة. األقـالم والمسيمـات، تخلف ثمـارا لها زوايـا ثالثـة بداخلهـــا بزرة

  .الطريـة ، العروق األوراق، السـاق :األجزاء المستعملـة 

  .C   حمـاض، حـديد، آلوروفيل، فيطامين:العنــاصر الفعـــالة 

  :المنــافـع 
  

فهي صالحـة لمعالجة الدمل وحب الشبــــاب وفتــــح . مضــــاد لــداء الحفــر، مـدرة، منظفــة للــدم، ملينـــــة ، معــززة للبطن  
 غ من العروق المقطعـة تغلـى 30والشـربة منها . ، وترفـع من نسبـة الكوريات الحمـر في الـدمالشهيـــــة واإلمســاك  والبشـرة والعطش

آذلك يمكن أخذ من مسحوقه نصف غرام آل مرة خالل أربـــعة . في ليتـر من المـاء لمـدة دقيقتيـن و تشرب هذه التحضيـرة  في مدة يومين
  . مرات في اليوم

وعصـارته مرطبة مفيـدة . وقيل أن حموضته قابضة تصلح المعـدة الفاسدة. افـع فرزجـة من السيالنوقيل أن مـــاء طبيخ الحميض ن
  .تستخرج من سحق أوراقه
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أن عروق الحمـاض المطبوخـة تنفـع األورام والبثـور ضمـادة، وتسكـن وجـع السـن مضمضـة، وتنفـع من : وقال إبن سيــــنـا   

وبـزره يعقــل ، . وإذا طبـخ بخل وضمـد به الطحال حلل ورمـه. ـراب وتسكـن الغثيـان ، و تـؤآل لشهوة الطيناليرقـان األسـود بالش
وهو مضـر بأصحاب النقـرس وداء المفـاصل، . وعروقــه المدقوقـة نـافعـة لسيـالن الرحم، إذا شربت في شراب. وأوراقـه تليـن البطن

  .عدنيـة وال يوضع في األواني النحاسيـة والحصى ، وال يتماشى مع الميـاه الم
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  سـنــذاب 

   F)( Rue   
 L) ( Ruta graveolens 

 E) (  Commun rue 



Fa. Rutacées 
  

    
  .باألمازيغيـة أورمـى ، إيســـن ، زنـت.  هو الســـذاب المخرنـى، الفيجن، الفيجل، الفيجـن النتن  

  :وصـفــــــه
   

تعلـو من . ــة معمـرة من فصيلـة السذابـيات منها البريـة أو الجبلية  ومنها البستانيـة، آريهـة الرائحـة ، الذعــة ، حريفـة عشبـ  
أوراقها منقطـة بغــدد ، متعاقـبة ، . مستقيمــة السـاق، ليفيـة متصلبـة، بسيطـة أو فرعاء في جزئها األعلى ، مرطاء.  سم80  إلى 30

أزهارهـا صفـراء اللون خنثويـة، خماسيـة السبـالت ، . سبطيــة، نصلهـا عميق التفريص لونها إلى الخضرة  المائل إلى الزرقــةمرآبــة ، 
 ، متراصـة على قرص سميك ، 10  و 8المقعـرةالشكل ، المتجمعـة الصفحة، المسننــة الحافـة، خماسية البتالت، تتراوح أسديـــتها  بين 

إزهرارها هامي اإلرتكاز عثكولي التجميع، يخرج في فصل القيض ويخلف بزرا مر . ض الخارج منه قلم يعلوه ميسـم بسيـط محيطـة بالبوي
وتهتم النسـاء خاصة  بزراعتـه قرب الدور، . وصمـغ السـذاب شـديد الحدة حتى قيل أن من شمــه أصيب بالرعاف. الطعـم في اقمـام

  .إلعتقادهـم في طرد الجنـون

  
  . النبتــــــة آلها تقطـف في فصل اإلزهـرار وهو فصـل الخريف:جزاء الفعالـة األ

  ) C27 H30 O16 20 H 2  (  Rutine، روتيــن  ) Hétéroside  )  %2-1 هيتيـروسيــد :العنــاصر الفعالة 
  وزيت عطري

 المنـافـع : 
  

د ، منق للعروق، مقرح مقطـع للرائحة الكريهـة مزيــل من خواص الســذاب أنه مدرار  للبول والطمث، معرق ، طارد للدو  
  غرامات منه آل يوم يبرىء من الفالـج واللقـوة و الرعشـة 3وشرب .وينفتع من الصرع وأنواع الجنون آيفمـا إستعمـل . لصدأ المعـادن 

ق وعجن بالعسـل ولطخ على الفـرج حتى المقعـدة ويشفـي أمراض الرحم آلها إذا سح. ويحلل المغص والقولنج والرياح الغليظــة. والتشبـح 
.  
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وإذا طبـخ في الزيت فتح الصمم واذهب الدوى والطنين قطورا ، ومع العسـل و ماء الرازيانج يحـد البصر ويقلـع البياض ويمنـع   
.  فرشــه وحملـه يطرد الهوام المسمومـةويقـاوم السموم شربـا وطالء وأآـال حتى أن. الماء آحـال، لكن االدمـان عليه يضعف البصـر 

وإذا أآل الســذاب أو شرب . آان نافعـــا لألدويـة القــتالـة  ) أي سيـرو (  غ بشراب 50وإذا شرب بزره مقـدار . ويسقط األجنة فرزجـة 
  . جفف المنـى وقطعـه وأسقط شهــوة البـاء 

  
المغص وإذا طبـخ بالزيت وإحتقن به آان صالحا لنفـخ القولـون اليابس وشرب سكن  ) fenouil( وإذا طبـخ مع الشبث   

  ).أي مرض البروستات ( وقد يعجن بالعسل ويتضمـد به لوجع المفاصـل ، ويضمد به مع التين للحبن الحمى . والرحم والمعي المستقيم 
  

وإذا تضمـد به مع ورق الغار . لصداع  وإذا تضمد به مع السويق سكن أوجاع العين، وإذا مزج بالخل ودهن الورد نفـع من ا  
.  وقروح الرأس الرطبـةEczemaنفـع أورام اإلنثيين، وإذا إستعـــمل مع الخل و صدأ الرصاص ودهن الورد وتلطخ بها نفعت من النملة 

 وهو شـأن سائـر العقـاقير واإلآثار من أآله يبـلد الفكر. وطـالء مناخـر الصبيان بمـاء ورقــه يذهب عنهم الصرع المعروف بأم الصبيان
أما زيتـه العطري فيستعمـل إلنزال الضغط . وعصـارته المخلوطة بالشــمع يزيـل داء الثعلب طالء على الرأس . التي لها رائحة آريهـة

الث مرات في  غ ، ث0,02الدمـوي ، وإيقـاف إنفصال الشعيرات الدمويـة المسبب للنزيف، والشربـة من هذا الزيت العطري ال تتعـدى 
ودهـن السـذاب له منافع آثيرة وقد جربـنـاه  فأعطى نتائج في غايـة النفع في وجع الظهـر والورك والمثانة والكلـى والساقين طالا . اليوم

 غ 500ويصب عليه ) بال رة (  غ من الســذاب الطري المزهـر توضع في وعـاء زجاج 100: وأوجاع األذن قطورا، وصنعتـه آاآلتي 
ومنهم . ثم يرفع ويستعمل . من زيت الزيتون ثم يترك للشمس شهرا آامال مع خلطـه من يوم آلخر، ثم يصفى ليحتفظ بالزيت وترمى الثفالة

يؤخـذ جزء من الســذاب الطري ليطبخ في ستـة أجزاء من الماء حتى يبقى الربع فيضاف له مثلـه زيت : من يصنـع دهن الســذاب آاآلتي
وبما أن السـذاب من النباتات السامـة المنفطـة يجب أخذه بحـذر خاصة داخليا بحيث ال تتعـدى الشربـة الواحدة .  أو سمســمزيتون أو لوز

 30 أيام ، أما لإلستعماالت الخارجية فيطبخ من 10 إلى 5 غ من األوراق لكل آأس من الماء المغلى مرتين في اليوم لمدة 2: من نقيعـــه 
  .ـر من المـاء غ في ليت40إلى 
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  خــالف

Saule blanc (F) 
Salix alba (L) 

White willow (E) 
Salicacées (Fa) 

 
 
  
 

الخـالف أصناف آثيرة منه الصفصـاف وهو : إبن البيطـار. خالف، عـود الماء، مكتيت، زيليـز: يسمـى عندنـا . هو األسبيدار 
، وقيل أن الصفصـاف هو غير الخالف إذ لهذا أوراق دقيقـة وزهره سنبلـي بينمـا الصفصاف ورقـه أحمر و أبيض ومنه البادامـك: صنفـان 

الخالف : األنطـاآي . الخالف من جنس الشجر العظام وهو الغرب معروف عند العامـة بالصفصاف: الغسـاني . أعرض، وثمره حبـا أبيض
ل ناعـم طيب الرائحـة إلى مرارة ويليـه البهرامج المعروف بالبلخى ثم الصفصاف هو الصفصـاف بأنواعـه وأجوده البري الذي ليس له سناب

  .الخالف معروف وقد يخرج لورقـه إذ شـدخ صمـغ قوي، و الصفصاف هو الخالف: إبن سينـا . المر

  :وصـفـــــــه 
  

 الرطبة خاصة مجرى المياه على ترغب في المواطن.  م20شجـرة دائحـة بريـة زراعيـة من فصيلـة الصفصفيـات تعلـو حتى   
لجـذع الخالف لحاء مائل إلى . و تظهـر باإلقليم التلـي من الجزائر خاصة في الجهات الشمالية الشرقية. جوانب األنهار وقرب الينابيـع

ـة الطرف، معنقــة، مذبب.   سم10أوراقـه مستطيلـة حوالي . البياض ومحفـر، وأغصانـه منتصبـة، سهـلة اإلنعطاف، يعلوهـا زغب أبيض
أزهارها تظهـر في شكل سنـابيل صفراء الّلون أو مائلـة إلى الخضرة، ذآيـة . مزغبــة، فضيـة الصفحـة من الجهـة السفلى مسننـة الحواف

تخلف حققـا ملسـاء، تغشـاها قشـرة هدبيـة نافضـة، . الذآرية منها ثنائيـة األسديـات واألنثويــة وحيدة الميسـم. الرائحـة، ناعمـة الملمس
  جالسـة تقريبـا، تنفتـح على مصرعين تحوي ثمـارا عديدة صوفيـة، عديمـة الرائحـة، مرة الطعـم

  

  . اللحاء، األوراق، السنـابل الزهريـة:الجزاء المستعملـة 

  . ساليكوزيد، عفـص، أمالح معدنيـة:العنـاصر الفعــالة 
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  :المنافــع 
  

ضـاد للتشنـج وأوجاع المفاصل، مخـدر، معـزز للهضـم، ألزهار الخالف فعاليـة مسكنـة لألعصاب ومخدرة قابـض، مسكـن، م  
و بإيجاز فإن الخالف نـافع لتسكين األوجاع و الحمى والزآـام واألعصاب، والنملـة . للجهاز التناسلي، آذلك اللحاء نـافع إلزالـة التشنـج 

قيعـا وخالصـة وطبيخـا ومسحوقا والتنقيع يكون لمقدار ملعقـة أآـل من األوراق أو الزهـور في آأس والقرحـة والنوم ويستحفر الخالف ن
غ من القشـور الجافـة المهرسـة 20أما الطبـخ فيكون .  آؤوس في اليوم قبل أو أثنـاء األآل3 دقـائق ليشرب 10من المـاء المغلـي لمقدار 

غ مع العسـل لتعزيز 10 إلى 5وإذا أخـذ مسحوقـا فيكون من .  منها آأسـان أو ثالثـة في اليـوم دقـائق ليشرب5في لتر من المـاء تغلـى 
  .وقيل أن دق ثـم شرب عصيـر الخالف يهدىء األعصاب ويسـكن الهيجـان الجنسـي. المعـدة وتسكين الحمى
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  قــلـــــــي،

F)( kali 
 L)(Salsola kali 
   Saltwort, kali(E) 

Fa. Salicacées. 
  
  
 

والقلــى عند إبن . وباألمـازيغيـة تـاسـر. ويسمـى عندنـا الجـل، أبوحلســا، القلـــــى. هو الحـرض، الشـوك األحمـر، أوالشنـان 
ولم يتعـرض . نالبيطـار هو شـب العصفـر، وقـال أبو حنيفـة هو مـا يتخـذ من الحمض، وأجوده ما إتخذ من الحرض، وهو قلـى الصبـاغي

أما األنطـاآي فذآـر أن القلـى هو . وقال إبن سيــنا أن القلـى حـار، محرق، جـالء، أآال أقـوى من الملـح، ولم يذآـر الحرض. له الغســاني
ويليــه الممزوج المتخذ من األشنـان الرطب بأن يجمـع ويحرق، وأجـوده الـــبراق الصـــافي الشبيـــــه بحجـر الرحـى المسمى بالقــوف 

 Haloxylon  articulatum= .Arthrophytum.  والرمـــثChenodium muraleبالـــرمـرام 
scopariumو على أي حال فإن القلـى يستخـرج من نباتات آثيرة منها نبتـة الحرض المسماة أيضا باألشنـان.  

  :وصـفــــــه 
  

راضـي المالحـة والسهـوب والصحـاري، وقد تـوجد بالقـرب من الشواطـىء نبتــة بريــة من فصيلــة السرمقيـات، مسكنهـا األ  
أوراقهـــا خيطيـة ، سميكــة ، متعاقبـة ، جامـدة، تنتهـي بذبـة شوآيـة، جالســة، وآذلك قنــاباتهـا الزهريـة، . البحريـة والمنـاقـع المالحـة 

نـورتهـا خمـاسيـة البتـالت المنضمـةحول الثمرة، مزودة بجنـاح . رديـة، محوريـةأزهـارها خنثويـة ف. لكن هذه بيضويـة الشكل أو نصليـة
  .عرضي، والكل يظهـر في شكل فقـاحة المعـة، خمـاسية األسديـات البارزة عند اإلزهرار

  

  . النبتــــــة آلهــا:األجزاء المستعملـة 

  . قلـويات عـديدة، ســالسولين:العنـاصـر الفعـــــالة 
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  :المنـــافـع 

  
وهو مـادة تستـرج من العشبــة الحرض أو الرمث بعد . القلــــــــى ســم قتــــــال يجب إستعمــاله بحــذر ومشــاورة الطبيب  

ء، وإن حـل وجر وهذه المادة أآـالة ومحرقـة تنفــع إلزالـة  البهـق والجرب و اللحـم الزائـد والثآلـــيل والبـاصور طـال. الحريق والترميد



 غ هضـم و أعاد الشهوة وقطـع القـيء المالزم، 0,2وعقـد، أي غسـل  سبـع مرات، أزال بيـاض العين من أي حيوان آان، وإن أآل منه
  .ومتى طرح مع لحم ونحوه أنضجـه سريعـا من غير نــار آثيرة، ويصيـر العنب زبيبـا إذا حل بزيت ورش به. وقـوى المعدة

  
النجـم أنه مـدر للبــول والصفـراء، مليـن، مفتــح ، مكســر للحجـر، لهذا آان نافــعـا إللتهاب المجاري البوليـة من مميزات   

و مما الشك فيه أن طبيــخ .والهضميـةو لتفتيت الحصـى البولى، والنقرس والنملــة، وينصــح بعض األطبـاء إدخالـه في آل التنقيعـات 
. لـه دون حـرج في أمراض الكبد والصفـراء والمغص بل وحتى الحمـىالنوبيـة، وإطفـاء العطش شربـاعروق النجـم يمكن إستعما

  غ من العروق وطبخهـا في ليتر من الماء ، والتكسيـر ضروري حتى يمكن للماء أن ينفـذ إلى 30وتحضيـر المشروب يكون بتكسيـر 

 غ ويغليها لمدة دقيقتين في الماء ثم 30لعروق مرتين ، ففي المرة األولى يأخذ ومنهم من يطبـخ ا. داخل العروق، والشربـة منه دون حد

غ من عرق 20   ليتر من الماء حتى يصيـر ليترا واحدا فيضيف له 1,2يرمى هذا الماء المرثـم يدرس العروق ثم يغليـها من جديد في 
 لعوقـا مدر و مفـــتت للحصـى لما فيه من يبس مع مرارة وآذلك وقـال إبن سيــنا أن بزره. السـوس ثم يحفظ ليشرب منه قـدر اإلمكان

وحسب األنطـاآي فإن رمـاد الثيــل يقطـع دم . عروقـه وطبيخهمـا ينفـع من قروح المثانـة وشرب  طبيخــه صالح للمغص وعسـر البول 
  . البواسيـر ويجفف القـروح ذرورا وينفـع آثيرا شرب طبيـخ عروقـه عسـر البول
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  مريميــــــة

F)(Sauge 
Salvia officinalis(L) 

E)(Roman laurel 
Fa. Labiées.   

  
  
  

. سواك النبي، مفاسـة، خياط الجراح، ناعمـة، سالمـة، حبيقة الصـدر: هو القويســـة المخزنيـة ، أسفـاقس، وعندنـا تسمـى  
وقال أن األلف والالم فيه أصليـة تعـد من نفـس الكلمة . األسفاقس :  البيطار وعند إبن. تـازورت ، أقورين، إمكساون: وباألمازيغية 

وهو آثيـر األغصان، ذات . وهي آلمـة التينيـة )  Salvia( ومعنـاها باليونانية لسان األيـل، ويسميـها  أهل األندلس الناعمة والشالبيـة 
فرجل، إّال أنه أطـول وأقل عرضا، وهو خشـن خشونـة يسيـرة مثل الثيـاب التي أربع زوايـا لونها إلى البياض، وله ورق شبيهـة بورق الس

وأطلق عليها الغسـاني إسم األشفاقش وقال تسمى بالعربية ... لم تفرك بعد الغسل، وعليه زغب، ولـونه إلى البياض، طيب الرائحـة
لم . بيـة، وبالعربية سالمـة، و المفصحـة، ألنها تفصح لسـان، من أآلها الفصيحـة الثغامـة لبياضهـا ، وبالعجميـة الشامية، وباليونانية الشال

وتسمـى أيضا بالشاي األوربي ، ألن سكان أوربـا يشربونها في الشــاي وآذلك في فلسطين . نعثــر عليها لدى إبن سيــنا و األنطـاآي 
  .ولبنان الذين يسمونها المريميـة 

  :وصفهـــــا 
  

ساقهـا مخشوشبـة ، فرعـاء مربعــة . ينيـة من فصيلـة الشفويـات، علّوهـا يتراوح بين المتر و نصف متـرشجيـرة بريـة وتزي  
أوراقهــــا متقـابلة ، إهليلجية النصل،حرشاء، معنقـة ، مسـننة األطراف، أذينيـة القـاعدة لينـة الملمس، . الزوايـا ، مزغبـة ، بيضــأء اللون

. أزهارها حلقيـة اإلنتشـاب أنبوبيـة السبالت الثالثية الفصوص وآذلك البتالت البنفسجية اللون. يـاض ، طيبـة الرائحـةمجعـدة ، مائلـة إلى الب
  .ثمرتها تحوي ثالث بزور بيضوية الشكل

ة زآيـة، ومنظـر وشجيرة المريمية قلما آانت بريـة بل آثيرا ما غـرست آسياجات في الحدائق للتجميـل وتعطير المحيط لما لها من رائحـ
  0.جميـل

  . األوراق واألطراف المزهرة:األجزاء المستعملـة

  ... زيت عطري، صابـونين، صمـغ، عفص، أحماض، أمالح، فيتـامينات:العنــاصـر الفعالـــة
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  :منـافعهــا 

    
لهذا آانت . و، ملحمـة للجروح، منظفـةمهضمـة، منقصـة للسكـر، مضادة للتعرق ، مفتحـة لسـدد الكبـد، مطمثـة، مضـادة للربـ  

واآلخذة من أوراق و أزهـار . نافعــة لتعزيـز قـوي الجسم آله بما فيه األعصـاب، ويستحسن أن ال تشربها المرضعـة ألنها مضـاد للحليب
  . المريمية صبـاغة، وخالصـة وعطرا، وجرعـةوبرشمـا وحقنـا ومرهمـا

    
وإذا إستنجى به سكن الحكـة . بيخ ورق االسفاقـس وأغصانـه منفعـة في تقويـة البدن شربـاأن لــــط: وذآر إبن البيطـار   

العارضـة في الفـروج من الذآران واإلناث، وينفـع من خدر اللسـان والتوقف في الكالم شربـا وشرابـه، ينفـع من وجـع الكـال والمثـانة 
يؤخذ من األسفـاقس نصف رطل ويلقـى في جرة من :  ويضع هذا الشراب آاآلتـيونفث الـدم والسعـال و وهن العضـل وإحتباس الطمث،

  .عصيـر
  

وذآر فــالني أن المريميـة منبهيـة، مقويـة، معدلـة للتوازن، مهضمـة، مـدرة، مضادة للتعرق، مطمثـه رافعـة للضغط الدموي،   
 3 غ من األوراق واألزهار في ليتر من الماء المغلي ليشرب منه   20: واآلخذة منها نقيعـا. مضادة للتشنـج، مضمـدة للجروح، مطهرة

أو طبيخا لقبضـة من .  مرات في اليوم3 قطرات في اآلخذة الواحدة و 4: أو زيت عطري.  غ في اليوم4: أو مسحوقا . آؤوس في اليوم

  .دقائـق10األوراق في ليتر من الماء لمدة 
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  خـمــــان

F)(Sureau noir 
Sambucus nigra(L) 

E)(Elder tree, Arn tree 
Fa. Caprifoliacées. 

  
 

  
وباألمـازيغية . ويسمـى عندنـا الخمان، الخيلوان، السنبوآة. هو البيلسـان األسـود، الخمـان الكبير، الخابـور، الدمدموي، السبوقـة 

أما األنطـاآي فقـال أن . ولم يتعـرض له إبن سيـنا وال الغســاني. رةأخلـوان، أقـريد، إيلميشكـي، بوروابـس ، تورواغ، أرواري، تـاوري: 
  .وذآره إبن البيطار بإسـم الخمـان أيضـــا. آبيـر و صغير: الخمان هو األقطـى باليونانيـة وهو نوعـان 

  :وصـفــــــه 
  

أغصانهـا مائلـة إلى السمرة . مسـة أمتـارشجيـرة بريـة و تزيينيــة من فصيـلة ، البيلسـانيات أو الخامانيات، تعلـو نحو خ  
أزهارهـا عطريـة . أوراقهـا معنقـة، متقـابلة ،مرآبـة ،خماسيـة الوريقات، سهلـة اإلنكسـار، مسننــــة األطراف. إسفنجيـة في الداخل



ثمـارها . إلى خمس فصوص بيضاء اللونخنثويـة، خماسيـة الترآيب، عثكوليـة التجميع، أنبوبيـة الكم، الخماسي األسنان، المفصص التويـج 
  . بزور صغيرة5 و 3لحميـة ، عنبيـة سوداء تحوي ما بين 

  

  . األوراق، الثمـار، الزهـور، اللحـاء الثـاني لألغصـان التي مرت عليها سنـة أو سنتـان:األجزاء المستعملة 

 المـادة، آما تحوي الجلوآوزيد والحمض التفاحي ،  نيترات البوطاس، فهي من أغنـى األشجـار في هذه:العنـــاصر الفعـالة 
  ...والكاروتين

  :المنــافــع 
  

لحـاؤه محلل . يعـد الخمـان من أحسـن العقـاقير المضادة لإللتهابات ، ثماره نافـــع لإلسهـال وداء المفـاصل وأوجاع الرأس  
  .ـو والسعـال والحمـى وإلتهاب العيون والكال والبشـرةأزهـاره معرقـة، مصفيــة للدم، نافعـة للرب. للحصـا، مضـاد للصـرع

  
  

-239-  
  
  

 غ من العصارة، ومن اللحـاء سلق قبضتين في ليتر من الماء حتى النصف، تشرب خالل 30 إلى 20واآلخـذة من ثمـاره   

خـن، وتنقـع لمدة يوميـن ثم يشـرب  غ من الماء السا150 غ من اللحاء ليوضع في 50اليوم لداء المفـاصل والنقرس، أما للصـرع فيؤخذ 
منها على الريق، وتكـرر العمليـة آل أسبوع لمدة شهريـن ،ولتسكين الحمى والسعـال تـؤخذ قبضـة من الزهـور وتنقـع في ليتـر من الماء 

يتر من الماء وتغسـل بها ولتسكيـن إصـابات العيون و األهداب تنقـع قبضتيـن من الزهـور في ل.  دقائق وتشرب قدر اإلمكـان 10لمدة 
  .ويضـع بثماره المعاجين والمشروبات آما يدخل عطره في تعطير األغذيـة. والمـاء الذي طبخت فيه أوراق الخمـان مبيـد للحشرات. العيون
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            توت الثعلب،
F)(Pimprelle sanguisorbe 

Sanguisorba officinalis(L) 
E)(Great burnet 

Fa. Rosacées. 
  
 



 
لم يتعرض لها إبن سيــنــــا و األنطــاآي . عندنـا عشــبة آل بليـة ، أم المضامد. ويسمـى. البـالن المخزنـي آزبرة الثعلب: هو  

  وأطلق عليها إبن البيطـار إسـم البـالن في آتـابـه الجامـع للمفردات . وال أبو القــاسم الغســاني

  :وصـفهــــــا 
  

ساقهـا قـائمة، فرعـاء، . سم40   و 20علـوها يتـراوح بين . عشـــــــبة بريــة معمــرة من البـالنيات وفصيلـة الورديـات  
 وريقـة بيضـويـة 15 و 5مجوفـة، مرطـاء، قليلـــة األوراق المرآبـة المتعاقبـة اإلنتشــاب المعنقـة، وآل ورقـة تتفصـص إلى ما بين 

أزهـارها ضميـة النورة، حمراء اللون، تظهـر في قمــم السـاق . الحافـة، خضـراء داآنـة من أعلـى، رماديـة من أسفـل الشكل مسننـة 
أما أصـول هذه العشبـة فهي . وفروعــه، ذات سبـالت مزغبـة، تخلف ثمارا  توتيـة الشكل والحجم، سمراء اللون ، ملسـاء ،مربعـة الزوايـا

  .رائحتها زآية، طعمهـا مالح ومـر قليال . ةسمـراء اللون وزاحفـ
  

  . النبتــــــة آلهـا بما فيهـا الجذور:األجزاء المستعملـة 

  . عفـص، صــابونين، فالفــون، زيت عطـري:العنـاصر الفعـــالـة 

  :المنــافــع 
  

إلسهـال ونـزيف الدم، ومزيلـة للتخــمر في قــابضـة، مهضمـــة، ملحـمـة للجـروح، مـدرة للبـول، نــافعـة للحـروق و إيقـاف ا  
أو في شكـل طبيــخ للعشــبة في قليـل من السمـن . تؤخـذ داخليـا في شكـل نقيـع لقبضــة من العشـــبـة في ليتـر من المـاء المغلـي. األمعــاء

أمـا خارجيـا أي . مرات في اليـوم في نقيـع  4قطـرة ، 40  غ في اليوم أو صبـاغة 5  إلى 2والملـح، آمـا تؤخذ في شكـل خالصـة من 
  .لتحيـم الجروح فيضمـد باألوراق
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  قيصــــوم
Santoline (F) 

Santolina romarinifolia (L) 
Lavender cotton, ground cypress (E) 

Composéés (Fa) 
 
 

. تيمريت، تيبودوشـين : باألمازيغيـة. وادمي البيض قيصـوم، جيسوان، عرفـج، : تسـمى عندنـا . هو القيسـوم، العشـبة المقّدسـة 
القيصوم آذلك عند إبن : األنطاآي.  Arône femelle   ومنه األنثى وهو  Arône maleالقيسـوم، منه الذآـر وهو 

أو القيصوم ) بالسيـن ( لقيسـوم ا: أبو القاسم الغساني . البيطـار الذي يذآر أن القيصوم منه أنثى يشـبه السارقـون ومنه ذآـر يشبـه األفسنتيـن
أنه الشيخ األرمني : من جنس الرياحين ومن نوع الهدبات، له أنواع آثيـرة قد اختلف األطباء فيـه إختالفـا آثيـرا، فمنهـم من قال ) بالصاد( 

  .ومنهم من قـال األفسنتين

  :وصـفـــــه 
  

في الغابات والمراعي والمناطق الجبليـة والتربة الكالسيـة حيث ترغب . جنبـة عطرية بريـة ، معمـرة من فصيلــة المرآبات  
و قد رأينـا القيصوم بدائرة القـل على جوانب الطريق المؤديـة إلى بلديـة . توجد بمنطقـة القبائل وعلى سواحل الجزائر، واألطلس التلـي

 حتى المتـر، مدورة، مجـوفـة، عسيـرة الرض، أغصـانه قليلـة، ساقــه فرعـاء تعلو. الزيتونة، يطلـق عليه سكـان المنطقـة إسـم القيصـوم
على أطراف . قائمـة معراة من الـورق، أوراقـه صغيـرة، هدبيـة، ضّيقـة النصل المسنن المزغب البشرة، شبيهـة بأوراق األفسنتيـن

ات زهريـة، فرديـة التجميـع، أنبوبيـة األغصان جمـم صغـار، صفـر، شـمعيـة اللون سهكـة الرائحة مع شيء من الطيب وهي رؤيسـ
  .الشكل، خنثويـة

  

  . األجزاء المزهرة:األجزاء المستعملـة 

  . زيت عطري، عفـص، قلـويات مرة، سـانطونيـن:العناصر الفعــالـة 

   :المنـافـع 
  

قـة أآل من الزهـور في آأس من يستحضر بتنقيـع مقـدار ملع. منبـــه، طـارد لـدود البطـن، ومنافعـه شبيهـة بمنافـع الشيـح   
.   غرامات من الزهور المسحوقـة الملتتـة بالعسـل لليـوم الواحد4المـاء المغلـي ليشرب آل صبـاح لمدة أسبوع، آما يمكن أخذ  مقدار 

  .فاصـل والديدان شربــاوذآـر األنطاآي أن القيصوم ينفـع من النافض والحميات مطلقـا وأوجاع الصدر وضيق النفس والرياح الغليظـة والم
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  إشـــقيـــــل
  F)(Scille maritime 

Scilla maritima (L) 
Sea onion (E) 
Fa. Liliacées.  

  
  
  

ويعـرف أيضا ببصــل الفأر عند العامــة ألنه يقتلــه إذا . هو الفرعــان ، العنصـل البحري، اإلشقيــل البحري، البصـل البـري  
وفي آتـاب الجـامع إلبن البيطـار يسميــه العنصـل، أما إبن ســــينا فيطلـق عليه إســم .المغـرب ببصـل الخنزيـر ويسمــى في . أآلــه

  .و األنطــاآى يسميــه بصل العنصـل ويذآر أن أجوده ما أخـذ في الصيف. اإلشقيـــــــل 

  : وصـفـــــه 
    
ات ، وهي من أشهـر أنــواع األبصال وأعرفهـا، واإلشقيـل أول نبـات يقـوم عشبـــــــة بصليــة معمــرة من فصيلـة الّز نبقيـ  

الذي ) الكولشيـك ( بالخريف وان لم تنـزل األمطار اال بتغييــر الهواء من الحـر إلى البرد وزيـادة الرطـوبة الجوية على عكس السورنجان 
ويميـز العشابـون بين اإلشقيـل الذآر وهو األحمر .  نوبــة مطريـةيعـد من األبصـال ويخـرج أيضا في فصـل الخريف لكن إثر أبسـط

 سم وعرضها 20وعلى أي حال فإن هذه البصلـة آبيـرة الحجــم حيث يبلـغ طولهـا حتى . البصلة واإلشقيـــل األنثى وهو األبيض البصلة

أسفـاط أي لفـائف بعضهـا فوق بعض سميكـة ، غـاصة  سـم وزنهـا يقـارب الكيلوغرامين ، وهي هرميـة الشكل تتألف من عـدة 15حتى 
بالميـاه ، وإذا يبســت تبقشت ، والبصلــة الحمـراء أي الذآريـة أنفـع من البصلـة األنثــى، وقيل أن األجـود منها البصلــة الحمراء ذات 

تطيــلة تشبــه أوراق الكـــراث قنابيـة، خضـراء وتخرج من البصلـة أوراق قرصيـة ، مس. البريق التي في طعمهـا حرافــة حـادة ومرارة
أزهـارها فرديــة قصيـرة الزنـاد سداسيــة البتالت .  سـم50اللون، عـددها يتراوح بين الثالثة والسـتة أوراق طول الواحدة منها يقارب 

ة أسديـات في طول البتـالت منضغطـة الخيوط طويلـة البيضاء اللون، اإلهليلجية الشكل، المنبسطـة آالنجمـة،  خالية من الكـم، بداخلهـا ستـ
. ثمارهـا جفينــات بيضويـة الشكل مثلثـة الجهات ذات ثالث فصوص ، تحوي بذورا آثيرة. المآبير ، متدليــة، تحيط بمسيـم واحـد

ن وسـط األوراق ومن البصلـة إزهــرارها ساقـى اإلرتكـاز عنقـودي التجميع، حيث يظهـر في نهـاية الشمراخ الخارج مثل العصا م
  .مباشـرة طوله حتـى المتـر ، قـائم ، بسيـط ، أسطواني الشكل مرصع حتى نصفـــه األعلى باألزهار
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   :األجزاء المستعملـة

   
ـائفهـا وبعد قلعهـا تزال وترمي لف. البصلـــة التي تجتث من األرض في فصل الخريف عندما تكون النبتــة في أعــز قوتهـا  

ولتجفيفهـا تقطع هذه اللفائف إلى شرائح عرضيـة وتعلق بخيـوط، . السطحيـة ليبسهـا وآذلك المرآزية لكثرة مياههــا ، ويحتفظ بالباقي 
  .وقد يستعمـل مسحوقـا ، وشرابا وضمــادة. وتـقطع بالخشب ألن الحديد يؤذيـها 

  :العنــاصر الفعالــة
  

ري أي الجليكوزيد فإن اإلشقيل يحوي مواد مخـاطية وفالفونات ، والسيلوتوآسين والسيليروزيد ، باإلضافـة إلى سكره  الخميـ  
  .واإلشقيـل ينحــل في الخل أو الكحول أآثر منه في المـاء. C36 H52 H13والسيالرين 

  :المنـــافع 
    
ـزز للقلب  نتيجـة لما يحتويه من مادة   قـرن قبل المسيــح وهو مع16لقد عــرف اإلشقيـل آمفـردة  طبيــة مـدرة منذ   

والمداومـة على إستعماله مضر للغاية حيث يؤدي إلى إلتهـاب األحشـاء . السيلوتوآسين ، آما أنه يثيــر مختلف اإلفرازات بما فيها الرئوية
ين والكال والمجـاري البولية ، والنزيف والقـيء وأوجـاع الكـال، لهذا ينصــح أن ال يتعطـاه آل من آان مصابـا بإلتهـاب المعدة والمصار
وهو مفيـد لتعزيز القلب وأدرار البول، . الدمـوي، آما ال يعالج به من آان نحيـال ، ضعيفـا ، صفرويـا، عصبيـا ، مصابـا بالسل، والسرطان

غرام في اليوم لتنقيـة الصدر أو من   0,1  إلى 0,05وقد يؤخـذ اإلشقيـل مسحوقا من . واإلستسقـاء والنزالت الصدرية وإنتفـاخ الرئة
وقد يؤخذ منقعـا .   غرام في اليوم الدرار البول وتنقيتــه ، ومن األحسن أن يخلـط بالحليب للتقليل من حرافتـه أو بالسكـر 0,5  إلى 0,1

 20ن الخل، يضاف لهما  غ م980غ من اإلشقيل لكل 10  0:في الخل أو الكحـول للحصول على ما يعرف بخل اإلشقيل الذي يصنع من 
واالخذة .   آلغ من العسل2وللحصول على عسـل اإلشقيـل يمزج آل نصف آيلوغرام من خل اإلشقيــــل مع . غ من حمض االسيتـــــيك

  . غ بالنسبـة للكبـار50 إلى 5منه من 



وشيــه يكون بلطخــــه بعجيـن أو . واذا شـوى وأآل آان آثير المنافع . وذآر ديسقوريدوس أن العنصل له قـوة حـادة محرقـة   
بطين ثم يوضـع في الفرن المتقـد، أو يدفـن في جمـر إلى أن يجـود شي الطين أو العجين ثم يقشـر عنه فإن آان قد نضــج نضجـا جيدا أي 

ــل وهو غير ناضـج أضر صار منفسخـا أبقـى واأللطـخ مرة أخرى بالعجين أو الطين ويرد إلى الفرن حتى ينضـج جيدا ألنه إذا إستعم
وينبغـي إذا نضـج أن يؤخـذ منه فقط وسطــه أي القشـور الواقعــة بين القلب . بالجوف ،وقد يشوى في قـدر يغطـى ويوضـع في الفرن

  . رافـة وقد يستحضر العنصل بقطعـه وسلقــه في الماء ثم تبـديل هذا الماء مرارا إلى أن ال تبقى فيه مرارة وال ح. والسطح الخارجي
  

-244-  
و المتقطـع . وقد يستحضـر بقطعـة وشكـه في خيـوط  آتـان وتفـريق القطــع حتى ال يمـس بعضهـا بعضـا ويجـفف في الظـل  

وأما وسطــه النيء فـإنه يطبـخ بالزيت ويذاب معـه الراتنج   أي صمــغ الصنوبـر ويوضـع على . منه ينقـع في الخل أو الشراب أو الزيت
وإذا أردنـا أن يـدر البول للمحبونين والذين يشكون . ويطبخ بالخل ليعمل منه ضمـادا للسعـة األفعـى. ـــاق العارض في الرجلين الشق

 غ 1,5: معدتهـم ويطفـو فيها الطعـام واليرقان والمغص والسعـال المزمن والربـو ونفـث الـدم والقيـح  من الرئـة وينقي الصدر فيكتفـي ب 
وبـزره إذا دق ناعمــا ووضـع في تينــة يابسـة أو خلـط بالعسـل وأآل لين . عسـل وينبغي أن يجتنبــه من آانت في جوفـه قرحــةمطبوخ ب

وإذا عجـن هذا البـزر المدقـوق بخمر وحبب آالحمص ووضعت آل حبة في جوف تينــة قد نقـعت في العســل الرقيق يومـا ثم . البطن 
  .ولنج الصعب الذي ال دواء له، ثم شرب بعدهـا مـاء حار قد أغلى فيه بورق نفعــــــــــهمضغهــا المصاب بالق

يؤخـذ من بصل العنصـل األبيض فينقـى ويقطع بسكين عـود، و تشـك قطعــه في : وصناعــة خل اإلشقيــل عند القدمـاء آاآلتــي  
  آلغ من الخل 2,5  غ ويلقـى عليه 450ثم يؤخـذ منه مقدار . ـــومـا   ي45خيط بحيث تكون متفرقــة اليمس بعضهـا ويجفـف في الظل 

 يومـا وتكون اآلنيــة التي فيها الخل والعنصل مغطـاة جيدا ثم يؤخـذ العنصل فيعصـر ليحتفظ بالسـائل 25الحاذق ويوضـع في الشمس 
المعمول بهذه الطريقـة يشـد اللثـة واألسنان المتحرآـة، وخل العنصل . ويرمـى الثفـل ثم يؤخـذ هذا السـائل من الخل فيصفـى ويرفـع 

وقد يستعمـل لضعف المعـدة ولرداءة الهضم ومرض . وإذا تحسى به صلب الحلق، وصفـى الصوت وقـواه. ويذهب نتـانـة الفم مضمضـة 
النسـا ويقـوى أعضـــــاء البـــدن المالنخوليا والصرع وتفتية الحصى الذي في المثانة وإختناق الرحم ووجعه وورم الطحـال وعرق 

ويحسـن لونـه ويحـد البصر وإذا صــب في األذن نفـع من ثقلهـا، وبالجملـة يفيـد أمراض الجــــوف ما  عــدا قرحـة الجوف ، وينبغـي أن 
) أي سيرو العنصـل( شـراب العنصل أما .  غ 20يسقــى منه على الريق في أول يوم شيء يسيـر ثم يزداد قليال  قليال إلى أن يبلـغ مقـدار 

ان يؤخذ بصل العنصل ويقطع آما ذآرنـا سابقـا ويجفف في الشمس ويؤخـذ منه مقدار رطل ويــدق وينخل بمنخل ضيق : فيصنــع آاآلتي 
 ما  يعصر حديث في أول) سكـر مغلي في الماء(  ليــترات مــن شــــراب  10ويوضع في صــرة من القماش رقيـــق لتوضـــع في 

وهذا الشراب ينفع من سـوء . وتتـرك فيه ثالثـة أشهر وبعد ذلك يصفـى الشراب ويفـرغ في إنـاء آخر ويرفـع بعد أن يسـد رأس اإلناء
لذي وفسـاد الطعام في المعـدة ومن البلغـــم الغليظ الذي يكون في المعدة واألمعاء ومن وجـع الطحال وعرق النسـا وفسـاد المزاج ا. الهضم

وينبغـي أن يجتنب شربـه . يؤدي إلى اإلستسقـاء واليرقان وعسر البول والمغص والنفخ والفالـج وشـدخ أطراف العضـل ويـدر الطمث 
وقيل أن اإلشقيــل إذا دق قلبه وخلـط بالخل العتيق وتدلك به في الحمام ذهب .آما ذآرنا سابقــا . المحموم وصاحب القرحـة في المعديـة

وإن قطعت . وإذا عجـن بعسـل وعمـل على داء الثعلب أي سقـوط شعـر الرأس وداء الحيـة نفعهـا نفعـا جيدا. لذي ال يوجد له دواءالبهق ا
بصلة وغمست في الزيت وقليت فيه حتى تجف نفـع ذلك من جمـود الدم في األطراف وإذا قلـى معه الثوم آان أبلغ وإن حّل في هذا الزيت 

وإذا حل فيه الزفت والكبريت نفـــــــع من قروح . يسير مسحوق وطلى به الجرب المتقرح واليابس والحكـة أبرأهـاشمع أصفر وآبريت 
  .الرأس الشهديـة

  .وحاصل ما قيل في اإلشقيــل أنه ينفــع من آل مرض ما خال الحمـى والقروح الباطنيـة ورمي الدم
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  بســاط الملــوك
Sabline (F) 

Spergularia rubra (L) 
Sand spurry (E) 

Fa. Caryophyllacées. 
 
 
  

   
هو أبو غــالم الرمــال، العشــبة الحمــراء ويسمـى عندنــا فتــات الحجر، آســار الحجر ، بســاط الملوك، الشريفــة، حبــة   
  .البيطـارلم نعثـر عليـه عند إبن سيــنا أو األنطـاآي أو إبن . وباألمـازيغيـة أوزيمــة. النجـوم

  :وصـفــــــه 
  

ترغـب في التربـة الرمليـة السلسيـة الدقيقـة الحبيبـات التي تغشـاهـا الميـاه ثم . عشــبة بريــة، حوليـة من فصيلــة القرنفليـات  
هـــا خيطيـة صغيرة  متقــابلـة أوراق. آثيرة السيقـان النحيلـة ، الفارشــة في األول ثم تظهـر ناهضـة. تجـف عنهـا بسرعــــة نتيجــة للحرارة

أزهارهـا عطرية صغيـرة . مثنـى مثنى خارجـة من عقد، و تخرج من اباطيهـا وريقات دقيقـة بيضويـة الشكل ال تتعدى بعض الملليمترات
عشـارية األسـديات . لكـمورديـة اللون هاميـة اإلرتكاز تحيط بها قنيبات آأنها وريقـات دقيقـة، خماسيـة السبالت والبتالت األطـول من ا

  .تخلف حققـا في حجم الكـم أو أطول بقليـل تحوي بزورا صغيـرة، سـوداء ، آرويـة الشكل ، ملسـاء، محـاطة بإطار أغبـر 

  



  . آل النبتــة وخاصـة بزورهــا:األجزاء المستعملـة 

  . آـاربونات البوطاس، الكلــور، الصابـونين:العنـــــاصر الفعــالـة 

  :نـافـع الم
  

مـدر للبـول واألحمـاض البوليـة، مسكـن ألوجـاع المثـانة والحرقـة البوليـة لهذا آان نافعــا حسب ما دلـت عليها التجـارب   
  . لتفتيت الحصى البولي وأوجـاع المجاري البوليـة
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.  آؤوس في اليوم3دقيقـة واحدة ليشرب منها غرام من العشبـة في ليتـر من الماء لمدة 150 تغلـى :طريقــة اإلستعمــال
  :ويمــــــكن أخــــذ خالصــــــة أو بصنـــــع منـــه جرعـــــة إلذابــــــــة الحصـــى البـــــولى آاآلتــــي 

  .غ من خالصة بسـاط الملوك            10

  .غ من الجليسيرين الخالص             5

  .المقطـر غ من المـاء             85
وآما يصنـع مرهـم من بســاط الملـوك . يخلـط الكل ليؤخذ منه مقـدار ملعقـة تحليـة في آـأس من المـاء أربـع أو خمـس مرات في اليـوم

  .وزيت الزيتون إلزالــة الكلف والنمـش
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  قـــزازة

Stellaire (F)  
Stellaria media (L) 

Common chickweed (L) 
Fa. Caryophyllacées. 

  
  
 



  
  .لم يتعرض له القدمـاء. قـــزازة. وتسمـى عندنـا مشيـط ، حبيلـة. هي حشــيشـة القـزاز 

  :وصفـهـــــا 
  

سـاقها . تكثـر على جـوانب الطرق. منبتهـا المناطـق التليـة والنجـود. عشــــــبة حوليـة بريـة غضــة من فصيلـة القرنفليـات  
 سم ، أوراقهـا معنقـة، متقـابلـة، بيضـوية ، طولهـا حوالي 20ة أو منتصبـة ، ملسـاء، أسطوانيـة ، زغبيـة ، قد يصل طولهـا حتى فـارش

أزهارهـا صغيـرة، خمـاسيـة السبـالت المستطيلـة، خمـاسية البتـالت البيضاء الثنـائية . السنتيمتر ، نصلهـا أزغب، لسـن إلزام األخير
ولعل . أقالمهـا ثالثيـة تخلف ثمـارا حقيـة تحوي بزورا آثيـرة، آلـوية الشكل، سمراء اللون. أسديتهـا مندغمـة تحت المبيض. يـرةالشعبالقص

  .وأزهارها البيضاء ذات السبالت العميقـة التفريض إلى إثنيـن. أهم ما يميزهـا هي الخطوط الزغبيـة البيضـاء على طول سيقـانها 
  

  . األجزاء العليـا من النبتـة:ملة األجزاء المستع

  صابونيـن ). آالسيـوم، مغنيزيوم(    وأمالح معدنيـة أخرى عديـدة C فيتـامين :العنـاصر الفعـالـــة 

  :المنــافـع 
  

يـة آسالطـة وقد تستهلـك أوراقهـا وسيقـانها الطر. ونقيعهـا منـق للصـدر. تعـد هذه العشــبة وهي نبتــة معـززة ، مـدرة وملينـة   
  .آما تستعمـل طبيخـا وتخلط مع األرز. جيدة

  
  
  
  

-248-  
  طرفــــــاء

F)(Tamaris= Tamarin 
L)(Tamarix articulata 
E)(Tamarisk 

Fa. Tamaricacées. 
 
 

   
  

ميمايت، أفرسيق، تـاآوت، تابارآت، تا: وباألمازيغية. وتســمى عندنا الطرفـة ، الثاليـة، تاآوت ، الكزمزك. هو الثـّل، العبـل  
الطرفـاء على أربعة أنواع، منها ما آانت شجرة برية تنبت عند المياه، لها ثمـر شبيـه بالزهـر، ومنها : وعند إبن البيطـار . أتيـال ، دوسـو

زمـازك ورقـه آورق الطرفاء البستانية الشبيهـة بالبرية في آل شيء ما خال الثمر الذي يشبـه العفص،وهو مفرش، يقبض اللسان، ومنها الكا
بستـاني وهو : وقال الغسانـي أن الطرفاء نوعان . وقيل أن الكازمازك هو ثمر الثل وهو العذبـة بالعربية. السرو، ومنه صنف آخر هو اآلثل

ل عليه المن الثل، و بري و هو  المعروف بالطرفة، وعند ذآره باآلثل قال أن من أنواع لألثـل الطرفاء البرية وهو من الشجر الذي ينز
الترنجبين، ولون خشبـه أحمر تضــع منه األواني، والقصـع، والجفان، ويسمى النضار، و عندنا بالمغرب في فاس ومراآش يسمى تكاوت، 

  .تدبغ بثمره الجلود وتضع منه األمدة للكتابـة

  :وصـفــــــه 
  

كثر في المناطق الجنوبية الجافة خاصة في جبال الهوقار شجيرات وأشجار برية من فصيلـة األثليات، تـتحمل التربة المحلية، وت  
افنادها . ساقهـا قصيرة، أغصانها غليظـة متفرعة متدلية، ومنها ساقطـة. وشعاب بالد الطوارق عندنا، وقد تـزرع للتزيين ولصد الرياح

وأثل المن هي . اء أو ورديـة اللون، خنثويـة الترآيبأزهارها سنبلية التجميع، صغيرة بيض. قليلة،  أفنـانها آثيرة ودقيقـة، أوراقها حرشفية
  .الطرفاء التي تجنى منها مادة سكرية غذائية، تسببها حشرة غشائية األجنحة ، توخز  الزهر، فتعسل المن المعروف بالطرفة

  

  . اللحـاء، األغصان الطرية بأوراقها :األجزاء النافعـة

  ...اغـة ، ملح الصوديوم عفص، حمض الغاليك، صب :العنـاصر الفعااـة
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  :المنـافــع 
    
الطرفـاء قابضـة، مـدرة، مضادة لإلسهال، فهي تحوي آمية آبيرة من الدباغـة لذا تستعمـل في الصناعـة لدباغـة الجلود،   

  .  فعـالية من أغصانهـاولحاؤها أآثر. والبعض يعالج بها اإلسهال والجروح والنزيف. وباإلضافـة إلى ذلك تدخل في صباغـة األصواف
  

أن الثل قابـض بالعفوصة، جالء مفتح بالمرارة، إذ طبخ بخمر قوى الكبـد مطلقـا، وبالماء مع : وذآـر األنطاآي   
.  و الرمان يقوم مقـام حبوب الزئبق في إزالة القروح، والنار الفارسية، واآلآلـة، والنملة شربـا، مجرب Quercus ilexالعفص

وطبيخـه ورماده بالزيت يشد الشعـر والمقعـد، . اللثـة ويــجلو األوساخ خصوصا من األسنان، ويقطـع الدم آيفما إستعملورماده يشـد 
 غ ومن عصارته 200وهو يضعف المعدة ويصلحـه الصمغ، والشربـة منه . ويبخـر به الجدري فيســــقطه بعد أسبوع، وآذا البواسير

أن حب اآلثل المعروف بالتاآوت الشبيـه بحب الحمض يـجلب من سلجماسة ودرعـة : البيطاروقال إبن . غ 15 غ ومن ثمرته 100
بالمغرب، ويجمع على شجر يشبـه الطرفـاء، يشـد اللثـة المسترخية سنونا به، وإذا ضمدت به األعضاء التي تنصب إليها المواد قواها، ومنع 

وبدل .ـا بالماء أو لعــوقـا بشراب الورد حيث يراد اإلمساك، وهو في ذلك غاية غ سفوف12والشربـة منه مسحوقـا حتى . اإلنصباب إليها

   ،وإن شئت وزنه من شحم الرمان Quersus ilexحب اآلثل إذا عدم وزنـه من العفص 
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  طرخشقـــــون

F)(Pissenlit 
L)(Taraxacum officinale 
E)(Dandelion. Blow-ball. 

Fa. Composées. 
  
  

وعند . تامزرقة ، الجقجيق : وباألمازيغيـة . ضرسـة العجوز ، الجقجيق ، التالمـة، الشالطـة المرة: ويسمـى عندنـا . هو الهنـدب 
وقال . وقال أن لبنـه يجلـو البيـاض، وعصـارته تنفـع من اإلستسقـاء جدا، وتفتـح سـدد الكبـد. الطلخشقـون هو نـوع من الهندبـا: إبن سيـنا 

وذآـره في حرف الهـاء . وربما قصد بذلك ما يعـرف عندنا بإسـم اغليلـو. هو الهندبا البري ) بـالقـاف( أن الطرخشقـون : ن البيطـار إب
بري وبستـاني، فالبري يقال له بقـولس وفنجوريون وهو أعرض ورقـا من البستـاني : الهندبـا صنفـان: حيث قال عنه حسب ديسقوريدوس 

وعند .  و البستـاني منه صنفـان أحدهمـا قريب الشـبه بالخص عريض الورق واآلخـر أدق ورقـا منه وفي طعمـه مرارةوأجود للمعدة
  .األنطـاآي الطر حشقوق هو الهنــدبا

  :وصــفـــه 
  

نجيـة ، جذورها عليظـة إسف. عشــبة بريـة معمـرة من فصيلـة المرآبـات، تسكـن المراعي وجوانب الطرق واألراضي البـور  
. أوراقهـا قـرصية اإلنتشـاب ، مرطـاء، طويلـة، مفصصـة ، مفرضة الحافـة، مـرة الطعـم ، ضميـة. يخـرج منها حليب أبيض عند قطعــها 

وجذمور الطرخشقون أسمر اللون من . تخرج من وسطهـا أزنـاد طويلـة مائلـة إلى الحمرة، مجوفـة تنتهي بزهرة آبيرة ، صفـراء اللون 
  .ارح ، أبيض من الداخل ، والطرخشقون أنواعالخ

  .  العروق ، األوراق ، العصــارة:األجزاء المستعملة



  ... آلوروفيل ، قلويات، أمالح معدنيـــة ، عفـص، فيتــامينـات،إينييليـن:العنـــاصر الفعـالة

  :المنـــافع 
  

الفتيـة تــؤآل و هي عديـدة المنــــافع الصحية  نافــعة  لليرقـان أوراقـه . مضــاد لداء الحفــر ، مفتـح للشهيـة، مــدر ، منظـف  
وله تأثيـر خاص على .  وآذلك األمراض الجلدية ،وقيل أن حليب الطرخشقون  يزيل التآليل والدوالـى. وفتـح إنسـداد الكبـد وتشمعهـا

. وحليبه األبيض يلطـخ البشرة باألصفر . وأمراض المثانةوعروقـه المرة معززة ونـافعة للمعـدة . المرارة والحصى في الكبـد شربــا
  . واآلخذة منه ما بين الغرام والخمس غرامات 
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  طقســـوس ،
F)(if 

Taxus Baccata(L)            
Commun yew(E) 

Fa. Taxacées. 
 

 
  
 

وقد اغفـل ذآره الغسـاني . سقـل، أمروال وباألمـازيغية ال.  ويسمـى عندنـا التـازف. هو الطخش أو الطقسـوس العادي، الزرنب 
إذ منهم من يذآـر أن الماقـر باليونـانية . أما إبن البيطـار فقد تعـرض إلى إختـالف النـاس فيه وفي تحديد مـاهية المصطلح اليوناني لماقـر 

ومنهم من . ، وبعضهـم ينكـر هذا وقيل ان الطالسفر هو البسباسـة.  ومنهم من يقول هو البسباسة Taxus Baccataهو الطا لسفر 

وهذا اقرب إلى الصواب حسب ما شرحوه  .  Taxus baccata بالطقسوس العادي Smilaxترجم الكلمـة اليونانية سميالآس 

 وتصنع منه القسـى، وقد  Taxusويسمـى بالّلتينيـة الطخش . من أن السميالآس هو شجر عظيم يكون في بالد الروم وبالمغرب أيضا
الطخش هو شجـر يتخذ من خشبـه : بن البيطار الطخش بمادة مستقلـة في آتـابه الجامع للمفردات ، وأسنـد فيه للغافقي هذا القول خص إ

القسـى باألندلس، وزعـم قـوم أنه سميلقـس، ولم يصـح ذلك، وزعـم بعضهـم أنه المران ، وقيل هو الشوحظ ألنه شـديد الشــبه به، ورقـــــه 
الف، وله ثمـر أخضر إذا نضـج أحمر  و داخلـه نـوى فيه دهنيـة، وفي طعمـه قبض وهذا هو الطخش المعروف عندنا ويحكي آـورق الخ

  .أنه من شجر آخر قتال يشارآـه في اإلسم فقط

  :وصـفــــــه 
  

 أمتار ، توجد في 10 و 5علوها يتراوح بين . يقال أنها تعمـر نحو الثالثين قرنـا. شجـرة حرجيـة من عائلـة الطقسوسيات   
أوراقهـا . جذعها أحمر اللحاء ، معـدوم الغدد الصمغيـة. أغصانها وفروعهـا منتصبـة. غـابات التل الجزائري وقد رأينـاها في جبال بـابور

. ها السفليةمرصعـة في شكل لوالب دائمـة الخضرة، خيطيـة النصل، حادة الطرف، صفحتها العليا فاتحة اللون األخضر أآثر من صفحت
أزهارها ذآرية و أنثوية فالذآـر ية عرجونية أي قديـة ، مقنبة، واألنثـوية حرشفيـة ، تخـلف ثمـارا حمراء اللون عند نضجهـا تنتهي بهــــالة 

جدا تميت آآلها من وقيل أن لحمـة الثمـار عادمـة المواد السامـة، أما البزور واألوراق فهي سامـة . أو فجوة  لحميـة ، تحوي بزرة واحدة 
  . الناس والخيل، وتؤدي البقر والمـاعز والضـأن

  . األوراق، وقيل آل أجزاء الشجرة ما عدى لحمـة الثمـرة:األجزاء المستعملـة 

  . تــاآسين، ميلوآسين، تـاآسيكوتين، عفـص، عطـر:العنـاصر الفعـــالـة 
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  المضـــــار ،

  
ب أّآل يعـالج بها إّال تحت وصاية الطبيب إذ قد تؤّدي إلى تشنـج القلب وتوقفـه في الحين، ثم أنها هذه الشجـرة سـامة جدا  لذا يج  

وقد آان يظن قديمـا أن من . وأخشابها مطلوبة لدى النجارين. و األآثر سميـة فيها هي األوراق، تليها البزور، أما لحم الثمرة فال.مجهضـة 
وآان . والبعض يستعمـل صباغــة الطقسوس في معالجــة داء المفـاصل طالء.  نومـه حتى يموتنـام تحت شجـرة الطقسوس ال يصحى من

  .قديما يستعمـل الطقسوس في أغراض إجرامية وهو سقي النبال بعصارة هذه الشجـرة فتصير نبـاال سـامة للغــاية
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  آمــادريوس
F)(Germandrée 
L)(Teucrium chamaedrys  
E)(Commun germander 

Fa. Labiées. 
 
  
 

: أخندوس إبن البيطار: وباألمازيغية. ويسمى عندنا بلوط األرض. هو الطوقريون المخزني ، الخمادريوس، الكمادريوس 
طولهـا نحو الكمادريوس معنـاه بلوط األرض ومن الناس من يسميه طوفوريوس، وقد ينبت في أماآن خشنـة صخريـة، وهو نبتـة صغيرة، 

وينبغـي أن تجمـع هذه العشبـة وثمرهـا فيها . الشبر، ولها ورق صغيـر شبيه في شكله بـورق البلوط مر  الطعم وزهره صغير لونه فرفيري
الكمادريوس هو الحمادريوس يعني بلوط األرض نوع من الريحان، إّال أن ورقـه آالبلـوط مر الطعـم، زهره بين بياض : األنطاآي . 

آمادريوس قضبـان وورق يشبـه في غلظـه ورق الريحـان وأآبر إلى الخضرة، : إبن سيــنا . رة يخلف بزورا دون األنيسون، فيه حدةوصف
  .يسمى عند اليونان بلوط األرض لشبـه ورقــه بورق البلوط، وهو مر المذاق، عروقـه أرجوانيـة اللون

  :وصـفــــــه 
  

 سم رأينها بكثرة في جبال بابـور ، لها جذمور دقيق 20 إلى 10ة الشفويات، تعـلو من عشبــة معــمرة، بريـة من فصيلـ  
ساقهــا مخشوشبـة في األول ثم لّينـة ، خضـراء اللون مجعدة بخطـوط حمراء، مستلقيـة في البدايـة ، ناهضـة في النهاية، . وعروق عديدة

  مدة، المعـة من فوق، مزغبـة من تحت،أوراقها متقابلة خضراء، جا. دقيقـة ، فرعـاء، مزغبـة 
 عند واحدة جهة في 6 إلى 3أزهـارها أرجوانية اللون أو ورديـة ، متجمعـة من . بيضوية النصل، معرقــة ، معنقــة ، مسننــة األطراف

 خماسية السفلى والشفـة يا،العل الشفـة عديمـة فهي البتالت أما .المزغبة الحمراء السبالت جرسيـة األغصان، أعالي و األوراق أباطىء
  .وقبض مرارة فيه طعمها ، عطرية رائحتها .اللون سمراء الشكل، فرشيـة ثمارا تخلف ، البارزة األسديات خماسية .الفصوص

  

  .الظل في وتجفف .األوراق المزهرة، األطراف : المستعمـلة األجزاء

  ...مّرة عناصـر عطري، زيت عفـص، : الفعــالـة العنـاصــر
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  : المنــافـع

  
 منه وتتخذ أجود، آان عتق وآلما التشنـج، من نـافع وشرابـه .المزمنة القـروح بالعسـل ينقــى .مقطـع ، مفتـح منظف، ، مهضــم  

 وسـوء المزمن للسعال جيد وهو .العين في الغرب من ينفـع سحيقـه أو الزيت في طبيخـه وآذلك العين، قروح في وتستعمل وتجفف حبوب
 وعسـر والطحـال، العضل، أطراف تشنــج من نفـع بالماء ومطبوخا طريا شرب وإذا والبول، للطمث مـدر أنه : األنطاآي وقال .الهضـم



 من نفـع فاتـر غ70 يوم آل في الريق على متوالية أيام ثالثـة منه وشرب وزيت قليـل مـاء مع طبخ وإذا الطحال، ورم يحلل الخل ومع البول،
 المزهـرة أطرافه من أآل ملعقـة من يحضر الذي لنقيعـه شربـا المفـاصل وداء والنقرس الدوزنطارية من حتى ينفـع وقيل .عجيبـا فعـان الحصا

  .اليـوم في آؤوس 3 ويشرب المغلي الماء من آأس لكل
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  جعيـدة

Germandrée tomenteuse (F) 
Teucrium polium (L) 

Cat tyme, Hulwort (E) 
Labiées (Fa)  

  
  

إبن . تيمزوريـن: جعيـدة ، قوتيبـة، وباألمازيغيـة: هي حشيـشة الريح، مسـك الجن وهي نـوع من الطرقريون تسمـى عندنـا   
 النوع الجبلـي :جعـدة آذلك عند األنطاآي وإبن سينـا والغسـاني وإبن احمدوش وهذا األخير ذآـر  أن الجعـدة على ثالثـة أنواع : البيطـار 

وآلمـة الجعـدة عندنـا تطلق فقط على النوع الجبلي . يقال لـه سرقسطـة، والنـوع الثاني مسك الجان وهي الشنتقـورة والنوع الثالث الحرانيـة
  .الشبيـه بالشيح ويقـوم مقامـه في المعالجة

  :وصـفـــهـا 
  

ترغب في األتربـة الكالسيـة المهويـة، والشقوق الصخريـة . يـاتعشبـة بريـة معمـرة مـرة الطعـم قليـال من فصيلـة الشفو  
. وتعـد من النباتـات الجيدة لتثبيت التربـة وحمايتهـا من اإلنجراف . والسفـوح الجبليـة الصخريـةالمشمسـة بإقليـم التل والنجود الجزائريـة 

فرعـاء خاصة عند القمـة، مستديـرة في القاعـدة، مكسـوة .  سم20حوالي سيقانهـا المربعـة الشكل عديـدة فارشـة في األول ثم منتصبـة إلى 
أوراقهـا صغيـرة، متقابلـة، خيطيـة صغيرة، إبطيـة اإلنتشاب، منعطفـة الحواف، رماديـة اللون، حاضنـة . بزغـب صوفـي مائل إلى البياض

لينـة، مستديـرة تظهـر في شكل آويرات محشوة بزرا، عليها أزهـارها صغيرة، . إزهرارها رؤيسي التجميع، متلبد، آثيفـة . األغصان
سبالتها بيضاء أو رماديـة مصوفـة خارجيا ، مرطـاء داخليا ، مسننـة، خماسيـة البتالت المائلـة إلى . آالشعـر األبيض طيبـة الرائحـة
  .الصفرة تخلف بزورا دقيقـة للغايـة

  .قوتهـا تسقط بعد ثمانيـة شهـور. العروق آل النبتـــــة ما عـدا :األجزاء المستعملة 

  . ماريبيـن، فالفونيـد، عفـص، فينــول:العنـاصر الفعـالة 

  :المنــافــع 
  



تعـد من أجـود النباتـات لتضميد الجروح وإلزاقهـا، وقيل أنها معززة للهضم، محّللـة للرياح، منقيـة لألرحام، طاردة للعـود من   
: وقد تؤخذ صباغـة . ملعقــة أآل لكأس من الماء المغلي، ثالث مرات في اليوم: بد، مـدرة للصفراء، تؤخذ نقيعـا البطن، مفتحـة إلنسداد الك

  .  قطرة قبل الوجبات الرئيسيـة50
  

Bibliographie : Wassel (GM) et Ahmed (S.S )- Pharmazie. 1974,29,504-
541  
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  ثـافسيـــــــا ،

    Thapsia, ( F) 
    Thapsia garganica ( L )  
    Smooth thapsia ( E ) 
      Fa. Ombellifère.  
 
 
 
 

والتافسيـا عند إبن سينـــــا هو صمـع السـذاب . توفــالة، تاشبـال، بولبال: باألمازيغية . هو  الدريـاس، بونــافع ، ثافسيـا، دروس 
  .عل التافسيـا صمـغ  السـذابوقال إبن البيطـار قد أخطـأ من ج) . الفيجـل عندنـا( 

  :وصـفــــــه 
  

عشبـــة معمــرة واقفــة تشبـــه الكلـخ، من عائلــة الخيميات، إرتفاعهـا حتى المتر أو أزيـد ، معروفــة في البلدان الساخنـة   
يا  وبلدان أخرى من حوض البحر آما توجـد في صقليـة بإيطـال. خاصـة بالد الجزائر حيث نجدهـا في أراضي السهوب والنجـود العليـا

وآما جـاء عن دياسقـوريدوس أن إسم ثافسيــا أشتـق من جزيـرة ثافسـوس اليونانيـة أما قارقانيكـا فهي . المتوسـط ، وال تتطلب تربـة خاصـة
  .نسبــــة إلى جبل قارقانو بإيطـاليـا

أوراقهـا متباعـدة اإلنتشاب ، مرآبـة ، . ة بيضـاء أو مائلـة إلى الصفــرةساقهــا في سمــك القصبـة مستــديرة تنتهـي بنـورة خيميـة آبير
آمهـا أمرط ينتهــي . ريشيــة، ملســاء ، سميكــة ، مجوفــة قليال، السفلـى منها أذينيـة ، نصلهـا عميـق التفصيص يكســوه زغب أبيض 

أما طول ثمـارها المجنحـة فيزيـد عن الواحد سنتيمتر .  خيط ميئبرهاوبتــالت نورتهـا مستطيلـة منشرحــة تتجاوز قليال. بفصوص صغيرة
  .جذمورهـا خشن في سمـك الذراع ضارب في األرض رمـادي اللون، غاص بالميـاه. وهي مفرطحــة

مـغ الص.  الجذمــور ، وهو حريف جدا ، مقـرح وشـديد المرارة، وقد يستعمــل بدل التربـد لإلسهـال:األجزاء المستعملة 
  .الطري الذي لم يتجـاوز السنـة واال إنحـلت رطوبتـه الفضليـة

     :العنـا صر الفعــالة 
    
وقد دلت .   من صمـغ أصفــر طري ، محمـر جدا 5 %  من النشـا و 20%قشـــور  جذور الدريـاس تحوي ما  نسبــة   

  .يك ومـــــواد أخرى محايدة أزوتيـة ، مقرحــة للغايـة التحاليل المخبرية أنها تتألف من حمض الكابريليك واألنجليك والتابس
  
  

-257-  
  

 أما صمــغ الدرياس فيخلط مع الكحـول أو الزيت لصنـاعة الضمادات المقرحـة، وآيفيـة  صنـاعة صمـغ التافسيـا أي الدريـاس   
تهضيم على حرارة قليـلة مرتين ثم تروق للحصول يكون بغسـل قشـور الجـذمور بماء دافــىء ثم تجفف ثم تسحـق ثم تلـقى في الكحول لل

على الكحول، والثقل هو صمـغ الثافســـيا الذي يغسل بالماء الساخن عـدة مرات حتى يصيـر ال يخـرج منه أي آحــول هناك يبخـر بحرارة 
 من الدرياس الصمـغ وذلك بحفـر حفـرة وقال إبن البيطار يستخـرج. هادئـة للحصول على الخالصـة الطريـة المستعملة للتحميـر والجـذب 

  . حولــه وشق قشـره ، أو بأن يحفـر فيه أي في ساقــه حفــرة مستديـرة وتغطـى الحفـرة  لتبقـى الدمعـة نقيـة 
    
وقـد تستخـرج عصـارة األصل بأن يـدق ويعصـر لحينــه ويـذرى ويجفف في . وفي اليوم الثانـي يؤخذ ما اجتمع من الرطوبـة  

وينبغـي لمن أراد أن يســتخـرج . ومن الناس  من يعصـر الورق مع الجـذمـور وهذه العصـارة ضعيفــة القـوة . نـــاء خزفــي ثخيـنإ
  .أن ال يفعــل ذلك في يوم ريـــح حتى ال يتـورم وجهـه ويتنفـط بدنه المكشــوف من بخــاره) الصمــغ( الدمعـة 

  :المنـافـع 
  



 نبـــتـــــة حريفـة للغايـة قويــة اإلسخـان والتجفيف وفيــــــه رطوبـــة فضليــة غريبــة ال تلــدغ في الحـال بمـا أن الدريـاس  
  غرامـات ومن 6وال يؤخـذ من قشـره أآثـر من . فهـو يجـذب جذبـــا شــديدا من أعمـاق البـدن. ولكن بعد ســاعة، يجـب أخـذه بحـــــذر

  .وهو مسهـل بشـدة.  غ 1,3 غ ومن صمغـــه أآثر من 1,5عصـارته أآثر من 
وقد ينتفــع به إذا إستعمــل . والعصــارة إذا اخلطت بالعســل قلعـت الجرب المتقـرح، وإذا خلـطت بالكبريت ولطـخ على الخراجات فجرها

وإذا . ا قلــي في السمن وطلــى بهذا السمـن لطوخـا للجنب الذي يعرض له وجــع مزمــن آذلك الرآبــة والقـدم ووجـع المفاصل خاصة إذ
لطخت داء الثعـلب بصمغــه أو قـــشـره الرطب أنبت الشعـر وقلمــا يوجـد له فيه نظيـر، وينبغـي أن ال يتـرك أآثـر من ســاعتين على 

رك عليها أآثر من ســاعة وآذلك ينفــع من الجسـم وأن يغســل الموضـع بمـاء البحـر  الساخـن ، وينفـع من آهبــة الـدم طــالء وال يتــ
أن يسحـق ويغلـى : وقيـل أنه يسمــن األبـدان، وصفـــــة إستعمــاله لذلك . اآلثــار والكلف والبرص والنقرس، ويحقــن به لعـرق النســـــــــا

ـــــل حتى ينعقـد ويستعمـل من فوق الطعـام قــدر  في السمـن حتى ينضـج ويطـرح عليه وزنـــه من دقيــق الحنطــة ويحرق ثم يغمـر بالعسـ
  .وهو يـورث الصداع والشقيقــة ويضــر الصــدر.   غ، وقالـوا أنه مجـرب 20

  .والمال حظ  أن بعض الرعـاة باقليــم النجـود يعالجـون به بعـض أمراض األغنــــــام، خاصة الجرب
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  سـعتــر شــائـع

 F)( Thym commun 
Thymus vulgaris (L) 

E)(  garden Thym 
Fa. Labiées  

  
  
  

وهي . السعتـر بالسيـن: وعند إبن سيــــــــــنا . الصعتر بالصاد : وعند إبن البيطـار . أزوآنـي. وباألمازيغيــة . هو الزعتــر   
يها، فمنه البري ومنه البستاني، والجبــلي، آلمــة سعتــر شــائعة تطلق على أصنـاف آثيـرة مشهـورة عند أهـل األماآن التي ينبت ف

والطويل الورق، ومدوره  ورقيقــه و عريضـه،  ومنه ما لونــه أبيض وهو السعتـر الحوري ، ومنه السعتر الفارســي أو الحشــــــــــا  
Th. Capitatus  واألمرط أو النمـام  Th. Gylabre  والنوميـــديth. Numidicusأو الجزائـــــري  والجرتيــــــل Th 

.Algeriensis و األحــرش Th. Hirtus وزعتــــــــر الصحـراء ،Th. Satureioîde والسعتر البري  Th. Serpyllum 
وآثيـر من الناس عندنا يخلطون بين األوريغان .  ، وأنواع أخرى عديدة  آلها متقاربة في الرائحة والشكل Th. Vulgarisو الشائع 

Origanum vulgaris والسعتر لشـدة التشابـه بينهمـا فيطلقو ن على االوريغان إسـم الزعتـر  .  

  :وصـفــــــه
    
 20 و  10الســـعتـر الشائـــــع عشبـــــــة بريـــــة معمــرة مخشوشبــة عطــــرية من عائلــــة الشفويـات ، يعلـــــو مــــا بــين   

سيقـانه متلـوية، خشبيــة . عروقــه متشعبــة ، صلبــة. األماآن المشمسـة فوق التربـــةالكالسية ينمـو السعتـر في شكـل غمـر في . سم
أوراقـه صغيرة، دقيقــة ، منضمـة، الطئية . أغصـانـه قائمــة . زاحفـة أحيـانا ، فرعــاء ، رمــادية ا للون ، أسطوانيـة ، مزغبـة قليال 

أزهاره صغيرة ، مائلـــة إلى الحمرة أو البياض، أنبوبيـة . ء من أسفل، منعطفـة الحواف، مزغبـة قليالمتقــابلـة خضـراء من فوق ، بيضـا
البتـالت . عليا مزودة بثـالث أسنان عريضـة، وسفليـــة مزودة بسنتين ضيقتين ، ذات أهداب :  السبــالت الصلبـة المزغبـة، لها شفتيـن
وعشبـة السعتر محبوبة وجـذابة بشـدة للنحل . إزهراره سنبلي التجميع . بع أسـديات بـارزة متراخيةمفصصـة إلى فصين أو ثالثـة تحيط بأر

  .الذي يجمــع منها رحيقـا عطريـا للغاية يسمـى بسعل السعتر المشهور بمنافعـه العديدة 
  

    : األجزاء المستعملـة 
  .األغصـان المزهــرة التي تجنــى في فصــل الربيــع    
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  :العناصر الفعــالة 
    
 أو Thymol  حسب األنواع آما أنه يحوي نسبـة مرتفعـة من التيمول % 1,5  و  0.1زيت عطـري تتراوح نسبتـه بين   

.  ، قليل اإلنحالل في الماء، لكن ينحل جيدا في الكحول C10 H14 Oعنبـر الزعتـر، والكارفاآرول أو الفينول ترآيبــــه الكيماوي 
  ...آذلك يحوي السعتـر عنـاصر أخرى مثل الصمـغ ، والعفص، والتيربين والكحول. ـــول يدخـل في المستحضرات الصيدالنيـة والفين

  :المنـافـــع 
    



السعتـر  عشبــة عطريـة معروفــة منذ العصــور الغابرة إذ قد إستعملــه في الطبابـة العشابـون القدماء من بابليين ومصريين   
  . ورومـان وعــربويونانيين

وهو مضاد للتشنـج ، . وقد عـرف عنه أنه منبــه ، مطهــر للجراثيم المعويـة والرئويـة والبوليـة أي الداخلية وآذلك الخارجية   
ـع مفتــح للشهيـة، منعـض ، ملحـم للجروح،  مزيل للروائح الكريهـة، مـدر للبول والطمث ، طارد للدود ، جذاب، معـزز  للمعدة، راف

وينفـع من أوجاع الرحـم والمثانة، وإذا ربب بالعسل قوي البصر، ونفـع من الخيالت المتولدة . وإذا أآـل بالتين هيج العرق. للضغط الدمـوي
وماء طبيخـه بالسكنجبير أو السكر نفـع من لسعة العقرب، والبعض يطبخه في الزيت ثم يضـع هذا الطبيخ في خرقـة . من ابخرة المعدة 

وإذا أخذ من مرباه عند النـوم قـدر ملعقـة بالعسـل ونام عليه . هـا على الجرح إو  مكان لسعـة العقرب أو لدغــة الحية فهو نـافع للغاية يشد
  قطرات من هذا 5   إلى 3آما  تستعمـل . وزيتـه العطري نافع جدا لألسنان المسوّّسـة . نفـع من نزول الماء في العين، وحسن الذهـن

وتستعمل منه مراهـم للطالء ضد . والزعتـر نافـع جدا خاصة للشيوخ ذوي الهضم البطـيء . يت مخلوطـة بالعسل للمعالجة الداخليةالز
ويدخل . ضد النقرس، وداء المفاصل)  ليترات من الماء  5 تطبخ في  غ 500(وحمامات . األمراض الصدرية وداء وجـع المفاصـل

  .ام؛ والزيت العطري للسعتـر أنفـع في تطهير الجراثيم من الفينـولالسعتر آبهارات لتعطير الطعـ
وقـال إبن سيــنا أن الزعتر البري أقـوى، فإذا طبخ مع الصمـع وتمضمض به سكن وجـع السن، ويشفـي اللثة المترهلـة، ودهنه ينفـع 

  .الصدر، والرئة، والكبـد، والمعدة، ويخرج الديدان وحب القـرع
ار فيورد عن ديسقورديوس أن الصعتر هو  الفودنج وهو نفس الخطأ  الشائع عندنا آما ذآرنـا سابقا بل وحتى الكثير من بائعي أما إبن البيطـ

والواقع أن األوريعانش يحوي نفس المرآبات من الفينول التي يحتويها السعتر لكن بنسـب مختلفـة لهذا يمكن إستبدال الصعتر . العقاقير
. ، وشربه صالح لمن أصابه غثيـان أو جشـأ حامض . حد البصر ويستعمل في العسل ضد السعال وورم الطحال والرئةوهو ي. باألوريعانش

وبإيجاز يمكن القـــول أن السعتر يســتعمـل داخليا وخارجيا بل وحتى إليقاف إسقاط الشعـر ويمكن . وإذا تضمـد به مع السويق حلل األورام 
  غرام لكل آاس من الماء المغلى لمدة دقيقـتين أو ثالثـة ثم يضـــاف له 15ن في العادة يؤخذ نقيعـا بمقدار   غرامات لك4 إدخاله مسحوقا

  .في اليوم قبل أو بعد  األآل  آؤوس 4  إلى 3مـــلعقة عسل أو سكر،  ليشــرب منه 
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  ساساليوس،
F)( Tordyle officinal 

Tordilium officinal, (L) 
Smal hortwort(E) 
Fa. Ombellifères. 

  
  

وعند األنطاآـي الساسـاليوس هو . ويسمـى عندنـا النـوخة. هو الشرعـوب المخزنـي، السـاسالى، السيسـاليوس، بقـل الشعـال 
ل ألنـه االقريطـي المسمـى باألنـدلس بقـول الشعـا ) Tordilon( وقـال إبن البيطـار أن السـاساليوس باليونـانية طرديلـون . السسليـوس

وفي آتـابه الجامـع أطلق عليه الغريـرا، وحسب الغافقـي هو البسبــاس الدقيـق البزر، الطيب الرائحـة ، ولم يتعـرض له . يقـدح فيـه النـار
  .وقيل هو شمـر الجبل وهو نـوع من الرازيـانج أي البسبـاس. إبن سينـا وال أبو القاسـم الغسـاني 

  :وصـفـــــه 
  

ـبة بريـة محولـة من فصيلــة الخيميـات، وجدناها نابتـة في منطقة المصران بالجلفـة وفي منطقـة امسيلـة طولهـا عشــــــــ  
أوراقهـا معنقـة متعاقبـة ، نصلهـا آثير التفـريص .  سم، ساقهـا مستديـرة متشعبـة وفروعهـا دقيقـة  للغايـة، مائلـة إلى الحمرة 20حوالي 
 عـودا متراصة غير 15 و 8شبيهـة بنورة الخلـة في الشكل أما في الحجم فهي أصغر منها بكثيـر ، جمتهـا تضـم ما بين نورتهـا . والتشريـم

وآل عـود ينتهـي بزهـرة صغيـرة للغايـة بيضـاء اللون ذات سبـالت تكاد تكون غير مميزة، وبتـالت واسعـة في القمـة و منحنيـة . قنيبيـة 
وآل من أوراقهـا وأزهـارها مستحبـة العـرف، طيبـة الرائحـة تحذي . را دقيقـة سمـراء اللون غير واضحـة الجوانبنحو الداخل، تخلف ثما

  .اللسـان
  

  . آل األجـزاء من النبتــــــــــــة:األجزاء المستعملـة 

  :المنــافـع 
اهـل النجـود عندنـا في الجزائر يقـــولون أنها و. مـدرة ومحللـــــة تشــــرب لوجـع الطحال وعسـر البـول واحتبــاس الطمث  

  .وتسكــن أوجــاع الرأس. وقيل أن جـذور النوخـة تنفـع من الصـرع والخفقـان والسعــال. نــافعة من أوجــاع المعــدة شربــــا

  
  

-261-  
  حلبــة 



Fenugree (F) 
Trigonella foenom - graecum (L) 

Fenugreek (E) 
Papilionacées (Fa) 

 
 
 

  .الحلبـة معروفـة لدى العامـة والخاصـة ومشهورة لدى القدماء والمحدثين بهذا اإلسم العربي 

  :وصـفــهـا 
  

وهي قريبـة . بقلـة زراعيـة حوليـة من فصيلـة الفرشيـات، والبعض يصنفهـا ضمن القرنيات، لما لثمارها من شكل القرون  
قاليم الحارة وتشتهـر المناطق الصحراوية في الجزائر بزراعتهـا على الري، إذ ترغب في التربـة منابتهـا األ. الشــبه بالنفـل والخندقوق
. أوراقهـا متعاقبـة، معنقــة ، مرآبـة من ثـالث وريقـات. وقد تظهـر قائمـة.   سم40 و 20ساقهـا تعلـو ما بين . الرمليـة والمناخ الحار

سم   10   و 7ثمـارها قـرون أسطوانيـة الشكل، طويلـة ما بين .  مم10اللون، طولهـا حوالي أزهارها إبطيـة، فراشيـة الشكل، بيضـاء 

  .  حبـة صفراء اللون، ملسـاء للغايـة، صــلبـة 20و 10قد تنفتـح عند النضـج على ما بين 

  . البـزور:األجزاء المستعملـة 

آما تحوي بروتيدات، .  من المواد الزيتيـة%7 الزالليـة و  من المواد%30 تحوي ما نسـبته تقـارب :العنـاصر الفعــالـة 
  ...سكريات، آالسـيوم، مغنيـزيوم، فوسفـور، آومـارين، آوليـن، حلبيـن

  :المنـــافـع 
  

 تنفـع جدا لتفجيـر الدماميل. منضجـة، ملينـة، محللـة لألورام الصلبـة، مطيبـة للنكهـة، محسنـة للون، مقويـة للمعدة واألعصاب  
ونسـاء الوحات يصنعن من دقيق الحلبـة المخلوط بالسمن . وزيتهـا يستعمـل في شكل خالصـة لنمو الثديين وتقويــة غددهـا. ضمـادة

وإذا سحقت الحلبـة مع بزر الخشخاش واللوز والقمح وعجـن الكل بالسكر أو العسـل وتمودى على . آويرات نافعـة لتقويـة البدن والسمنـة 
وإذا طبخت مع التمر والتين والزيت ثم عقـد ماؤهـا بالعسـل نفعت أوجاع الصدر المزمنـة والسعال . لبـدن وزاد في سمنتـه أآلـه حسن ا

. وطبيـخ الحلبـة مع الخل نـافـع لضعـف المعـدة، ومع العسل يحلل الرياح والمغص. والربـو وضيق النفس ، خصوصـا مع البرشاوشن 
ولتنشيـط إفرازات الطحال والهضم يؤخذ مقـدار ملعقتين . آل نصـف ليتر من الماء ثم تغلـى حتى تصير النصفوطبخهـا يكون لكل ملعقـة أ

  .قهوة من دقيـق الحلبـة في اليوم أثنـاء األآل مع العســل
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  نجـــــــم

F) (  Chiendent rampant 
L) ( Triticum repens 

   E)(couche-grass, Quitch grass 
F. Graminées. 

  
  
 

وعند  إبن . أّفــــــار:ويسمـى عندنـا القزميـر ، سبـولة الفـار، النجيـر،  النجم، النجيل وباألمازيغيـة . الثيــل النجيـر الزاحف:هو  
اش واألنطـاآي يقـول ويذآر إبن سيـنا أن الثيـل عند أهل طبرستـان يسمونـه البندو. الثيـل هو النجم بالعربيـة والنجيل  و النجير : البيطـار 

  .النجم آل نبات ال سـاق له وقد خص اآلن بالثيل، وعنـد أبو القاسـم الغساني النجم مثل ما جاء عند األنطاآــي

  :وصـفــــــه 
  

وصعـوبة التخلص . عشــبة بريــة معمــرة من فصيــلة النجليات، معروفــة لدى الفالحين آنبتـة طفيليـة مضرة بالمزروعـات   
قد تخرج منها عروق تضرب . ساقهـا عقـدية زاحفـة آثيرة اإلنشعاب واألغصان. ها لما لها من عروق عـديدة وسهـولة إنباتهـا وتكاثرهـامن

أوراقهـا غمـدية ،طرية ،مزغبـة قليال، . حلوة الطعـم غاصـة بالمياه، تكسوها قشـرة صلبـة . في األرض ، بيضـاء أو مـائلة إلى الصفـرة
  .تعلفهـا البقر وسائـر المواشي.  وأزهارهـا مثل سنـابل القمح.خيطيـة

  

  . العـــــــروق :األجزاء النـافعـــة



  . نشـا، صابونيـن، آارفــون، لعـاب ، تريتيسين، مـانـوز، فريكتـوز:العنـاصر الفعـالـة 

  :المنـافـع 
  

مكســر للحجـر، لهذا آان نافــعـا إللتهاب المجاري البوليـة من مميزات النجـم أنه مـدر للبــول والصفـراء، مليـن، مفتــح ،   
و مما الشك فيه أن طبيــخ .والهضميـةو لتفتيت الحصـى البولى، والنقرس والنملــة، وينصــح بعض األطبـاء إدخالـه في آل التنقيعـات 

  .ى الحمـىالنوبيـة، وإطفـاء العطش شربـاعروق النجـم يمكن إستعمالـه دون حـرج في أمراض الكبد والصفـراء والمغص بل وحت
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  غ من العروق وطبخهـا في ليتر من الماء ، والتكسيـر ضروري حتى يمكن للماء أن ينفـذ إلى 30 وتحضيـر المشروب يكون بتكسيـر 
  .داخل العروق، والشربـة منه دون حــــد

  
 غ ويغليها لمدة دقيقتين في الماء ثم يرمى هذا الماء المرثـم يدرس 30 ومنهم من يطبـخ العروق مرتين ، ففي المرة األولى يأخذ  

غ من عرق السـوس ثم يحفظ ليشرب منه 20   ليتر من الماء حتى يصيـر ليترا واحدا فيضيف له 1,2العروق ثم يغليـها من جديد في 
ه من يبس مع مرارة وآذلك عروقـه وطبيخهمـا ينفـع من قروح وقـال إبن سيــنا أن بزره لعوقـا مدر و مفـــتت للحصـى لما في. قـدر اإلمكان

وحسب األنطـاآي فإن رمـاد الثيــل يقطـع دم البواسيـر ويجفف القـروح ذرورا . المثانـة وشرب  طبيخــه صالح للمغص وعسـر البول 
  .وينفـع آثيرا شرب طبيـخ عروقـه عسـر البول
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  جرتيل

Thym (F) 
Thymus algeriensis (Tourn) 
Thymus zattarclus (Pomel) 

Labiées (Fa) 
 
 
  

لـم . أزنكـى، جوشن، ربـــة: وباألمازيغيـة . الخياطـة، الجرتيل، الحمريـة، الجمزوشة: هو صنف من الزعتـر يسمـى عندنـا  
  .نعثـر على هذه األسمـاء لدى العشابيـن القدمـاء



  :وصـفــــــه 
  

منابتهـا أراضي النجود، ترغب في األراضي المشمسـة البور . معـمرة مخشوشبـة، عطريـة من فصيلـة الشفـويات عشــبة   
أوراقهـا خيطيـة مزغبـة قليال، رمـادية الّلون؛ . ساقهـا فارشـة فرعـاء. الصخريـة الجيريـة، حيث تضرب عروقهـا الكثيرة إلى أعمـاق بعيـدة

أزهـارها حلــقية . قليال في الطول عن األوراق المنتشبـة على السـاق؛ منعطفـة األطراف أو منقبضـة قليـالالمجـاورة للزهور مختلفـة 
 مم، مفصصـة؛ العليـا منها ثالثيـة األسنـان والسفليـة ثنائيـة األسنـان، 15اإلنتشـاب، صغيـرة القـد، أنبـوبية السبـالت، قصيرة، ال تتجاوز 

  .والبتالت ال تزيــــد عن ضعـف طول السبـالت. اه، المفصصـة، خماسيـة األسديات البارزةبتالتهـا ثنائيـة الشفـ

  . النبتــة آلهـا ما عـدى العـروق:األجزاء المستعملة 

  . زيـوت عطريـة، تيمـول، عفـص:العنــاصر الفعــالـة 

  : المنـافـع 
  

آما يستحضر منها نقيـــعا قصـد . ت خياطـة ألنهـا تحيط الجروحيعـالج بها سكـان النجـود تلحيـم الجـروح بالخصوص لذا سمي  
  . وقيل أن للجرتيل نفس المنافـع التي لبقيـة أنـواع الزعتــر. فتـح الشاهيـة ومساعـدة الهضـم وإزالـة إنتفــاخ البطن
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التكسيـر ضروري حتى يمكن للماء أن ينفـذ إلى   غ من العروق وطبخهـا في ليتر من الماء ، و30وتحضيـر المشروب يكون بتكسيـر 

  .داخل العروق، والشربـة منه دون حــــد
  

 غ ويغليها لمدة دقيقتين في الماء ثم يرمى هذا الماء المرثـم يدرس 30ومنهم من يطبـخ العروق مرتين ، ففي المرة األولى يأخذ   

غ من عرق السـوس ثم يحفظ ليشرب منه 20  ر ليترا واحدا فيضيف له  ليتر من الماء حتى يصيـ1,2العروق ثم يغليـها من جديد في 
وقـال إبن سيــنا أن بزره لعوقـا مدر و مفـــتت للحصـى لما فيه من يبس مع مرارة وآذلك عروقـه وطبيخهمـا ينفـع من قروح . قـدر اإلمكان

رمـاد الثيــل يقطـع دم البواسيـر ويجفف القـروح ذرورا وحسب األنطـاآي فإن . المثانـة وشرب  طبيخــه صالح للمغص وعسـر البول 
  .وينفـع آثيرا شرب طبيـخ عروقـه عسـر البول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

-266-  
  قــــراص،

F)(Ortie 



L)(Urtica dioica 
E)(Stinging nettle 

Fa. Urticacées. 
  
 
 

تيمزريـط، تيزمـى، : وباألمازيغيـة. سـاس ، بوزقـدوفهو القـراص الكبير، ويسمـى عندنـا الحرايـق، بنت النـار، أبو خ 
أحرش وأملـس وآالهمـا : وعند الغسـاني األنجـر هو الحريق أو القريص، وهو نوعـان . تيكزينيـن، أزآـدو، تـازاللـة، أحرايق، إيحريقت

لعشـابين عندنـا في الجزائر فإن الحرايق وحسب ا. مستعمـل لدى األطبـاء، وآذلك بزرهمـا، فاألحرش لـذاع للجسـوم أآثر  من األملس
وعند إبن البيطـار . ويمّيــز إبن البيطـار بين القريص واألنجرة فالقريص هو الحرايق واألنجرة بزره. اللذاع هو الذآـر واآلخر أنثى

 وشـوك دقيـق ينبو عنه القريص هو األنجـرة أو الحريق أيضا وهو معروف، وذآـر عن غيره أن الحريق له ورق خشـن، وزهـر أصفر،
آبيـر وصغيـر فالكبير آثيـر الورق، أصفـر اللون، له بزر : البصر فإن ماسـه عضـو من البدن أحرقـه وآلمـه وحّمره، وهو نوعـان

  .إبن سيــنا أطلق على الحريق إسـم أنجـرة. آالعـدس، وهو المستعمل في صنـاعة الطب

  :وصـفــــــه 
  

 مستـأنفة آل سنــة من فصيلــة القراصيـات، مسكنهـا الخراب واألراضي البور والمزابـل وقرب نبتــة عشــبيـة بريــة  
أوراقهـا متقابلـة، أذينيـة بيضويـة النصل ، مسننـة الحافة، مزغبـة، معنقــة ، .  سم30سـاقهـا زبــاء، فرعـاء تعلـو حوالـي . السيـاجات

ربـاعيـة السبـالت . ة المسكن،صغيرة، خضراء اللون، تظهـر في شكل عناقيد دقيقـة وفرعـاءمستطيلـة الزام األخير ، أزهـارها ثنـائي
طعمهـا قـابض والمادة . واألسديات وحيدة البويص والميسم، تخلف بـزرا مفلطـحة آالعدسـة، المعـة، خضراء اللون أو مائلـة إلى السمرة

  .عصيـر الحميض يسكن إلتهاب الحريق.  عند أعناق الورقالمحرقـة في الحرائق هي غبرة مرآزة في تجاويف الزغب
  

  0 األوراق، البــــزور، العـروق:األجزاء المستعملـة 

 اسيتيلكولين، هيستاميـن، أحمـاض فوميك، آاروتين، آبريت، حديد، منغانيـز، سيليـس، بوطاسيوم، :العنـــاصر الفعـــالة 

  .ا في البروتايين أآثر من السوجـا ، آلـوروفيـل، غني جدCآالسيـوم، فيتـامين 
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  :المنــافـع 
  

القراص عظيـم المنـافع ، مضاد لفقـر الدم و الديـابيطيس، قـابض ، منظف ، مـدر للبول والحليب، موقـف لنزيف الدم لهذا آـان   
ال، والبول في الفراش والرعاف والنـزيف، نـافعا لفقـر الدم، والقـالع، والشعـر، و قرحـة المعدة، والمصارين، ومرض السكر، واإلسه

وقد .  سـاعة من إقتالعـة 12وقد يستهلك نيئـا أو مطبوخـا، وذلك بعد . واألمراض الجلدية، والبزوريازيس، وداء المفـاصل وعرق النسـا

إلمكان ضد اإلسهال وداء المفاصـل، غ من األوراق والعروق تسلق في ليتر من الماء دقيقتين أو ثالثـة ليشرب منه قـدر ا50: يؤخذ نقيعـا 

) فـم المعدة ( ولمعالجـة داء الفؤاد .  مرات في اليوم ضد النزيف، وتدرن الشرايين واألوردة3غ من عصارته الحديثـة 100أو يؤخذ 
و جرعتيـن عّدة مرات في والجهاز التنفسي تؤخذ النبتـة آلها وتسلـق مع لسـان الحمل والعرعـار والزعتر، ليشـرب من هذا المـاء جرعـة أ

 ويصنع منها ستـة Seigleغ من دقيق الشيلـم 60غ من بزر الحريق ويدق مع 15 أما إليقـاف البول في الفراش بالليل فيؤخذ . اليـوم

من غ 50ولتعزيز شعـــر الرأس وإيقاف سقـوطه يخمر . يوم20 خبيزات بالماء والعسل وتطهى في الفورن، وتؤآل خبيزة آل يوم لمدة 
( الحريق ومثلـه إآليل الجبل في ليتر من ماء الحياة ثم يدلك به جلـدة الرأس، أو يدلـك بماء طبخ فيه الحريق وعروق األرقطيون 

Bardane ( وإليقـاف الرعاف يدق الحـريق ويوضع في قطنـة تلسق باألنف وإلزالـة القـالع . والزعتر فإنه يوقف سقـوط الشعر

وللشلل وداء المفـاصل .  دقيقـة ويغرغـر بهذا المـاء30الحنجرة تطبخ قبضـة من الحريق في نصف لتر من المـاء وقروح الفـم وإلتهـاب 
  .يحك بقبضة من أوراقـه على المواضع الفاقدة لإلحساس، فيعـاد إحساسهـا

حرق، مسخـن ضمادة مع الخل، يفجر الدبيالت يلـذع ما يالقيـه حتى األمعـاء وهو جذاب، مقـرح، محلل، م) الحـريق ( األنجرة : إبن سيــنا 
وإذا سقـى بماء الشعير . وينفـع من الصالبـات وينفـع بزره من السرطـان ضمـادا، وآذلك رمـاده مع الملح ينفـع القروح وإلتواء العصب

ويفتح فـم ) و رب العنب وقيل القطرانقيل أن الطـالء ه( نقـى الصدر ، وبزره أقـوى يزيـل الربـو ويهيـج الباه السيما بزره مع الطـالء 
  .ورقـه الطري يدعـم الرحم الناتئـة ضمـادا . الرحم وآذلك إن شرب طبيخـه بالمر

ثمـار هذا النبـات وورقـه هما الّلـذان يستعمـالن فيما يحتـاج إليه من المداواة، وفيهمـا قوة نافخـة بسببهـا صـارا يهيجـان : إبن البيطـار 
ع وخاصة متى شـرب بزر األنجـرة مع عقيـد العنب، وهو يطلق البطن إطالقـا معتدال، وقد يعمـل مع القطران به على شهـوة الجمـا

وإذا أخلط مدقوقـا مع المر واحتمـل أدر الطمث، وإذا أخذ الورق وهو طري . الطحـال، وإذا دق الورق وصيـر في المنخرين قطع الرعاف
وقد يقـع . وإذا دق وخلـط بالعسـل ولعـق نفـع من عسـر النفـس والشوسـة والورم في الرئـة.  إلى الداخلووضع على الرحـم الناتئـة ردهـا

وإذا دق بـزر األنجرة وخلـط بالعسـل وطلى به الذآـر زاد . في إخالط المراهـم التي تأآـل، ويشرب مع السكنجبين للطحـال ووجـع الكليتين
وإذا طبخ مع عـرق السوس نفـع من . وقيل أيضا أن بـزر األنجرة يفتت حصـاة المثانـة. من وجـع الجنبينفي غلظــه زيـادة آثيـرة، وينفـع 



وورقهـا إذا طبخت ثم عرآـت بسمن وضمـد بها أورام خلف األذنين . وإذا آانت من إخالط صيديـة أنصبت إليها . وجـع المثـانة وحرقتهـا
  .ضالت آلها ويهيـج الشهوة جدا مع بـزر الكرفـس ولبـن الضـأنوقيـل أنه يـدر الف. أضمرهـا ونفـع منها

-268-  
  بوصيــــر 

F)(Molène, Bouillon blanc 
L)(Verbascum thapsus 

Mullein, Cow’s lungwort(E). 
Fa. Scrofulariacées. 

  
  

: وباألمازيغيـة . مار، ثلـج األنطارويسمـى عندنـا مصلح األنظار، ابوصيرا، أذن الح. هو البوصيـر األبيض، مكنســـة األنـدر  
وذآـره  إبن سيــنا بإسم . اقمعن: ويذآـر إبن البيطـار أن بوصيـر هو الحوران ويسمـى باألندلس الشكـة، وبالبربرية . تيسـراو ، تـوفلت 

رمى في الماء فيطفـو السمك بوصيـرا يعني آذان الدب ويسمـى مسكر الحوت ألن قشره يعجن بالدقيـق وي: بوصيـر ، وعند األنطــاآي 
دائخـا، وهو أنواع منه ما ورقـه آالكرنب وهو األنثى سبط ، هش، أبيض الزهـر، ومنه ذهبـي طويل القضبـان، ومنه أسود صلب دقيق وهو 

  .ذآره ، ومنه ما ورقـه آالكمثري

  :وصـفـــــه 
  

تسكن هوامش الطرق، و الغابات، واألحراج، وأراضي . عشــبة بريـة حوليـة و محولـة من البصيريات وفصيلـة الخنـازيريات  
أوراقها زغـبية متعاقبـة . ساقهـا ليفيـة زبــاء منتصبـة تعلو من المتر إلى المتر ونصف. عروقهـا وتديـة بيضـاء. البور بصفـة عامـة

صفـراء اللون ، خماسيـة السبالت والبتالت أزهارها . إزهرارها عنقـودي التجميع، تـاجي اإلرتكاز . حاضنـة أو معنقـة بيضـوية النصل
  .ثمارها علبيـة أهليلجية الشكل تحوي بزورا حرشــاء. واألسديات، سريعـة الزوال

وتجفف في الشمس وتحفظ بعيدا عن الضوء . التي تجمـع في فصل الصيف)  البتـالت ( الزهـور  :األجزاء المستعملة
  .وآذلك األوراق والبزور. والرطوبـة

  . حمـض التـابسيك ، لعــاب ، سكـر، صمــغ :اصـر الفعـــالةالعنـ

  :المنـافـع 
  

وقيـل أن أوراقـه يسكن آالم الربـو تدخينـا . مضــاد للتشنـج والبواسيـر، ملـــــين ، منــق للصدر، مسكـن للصداع والربـو  
وقال األنطاآـي . ور البوصير المطبوخـة مفيدة لألمراض الجلديةوأن بز. وأوجـاع الرأس ضمادة ، آما أنها نافعـة إلزالـة البواسير مرهمـا

. أن بوصيـرا يحلل األورام الصلبـة ويحبس النزالت والدم واإلسهال وورق  األنثى منه يحفظ التين من الفسـاد، والذآـر يجمع الصراصيـر
  .وإذا إلتقـط زغبـه وحشـى به الجرح قطع الدم
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الـــبجور  به يسقـط الجنين الميت والمشيمـة، والتغرغر به يحفـظ األسنان، وإذا شمتـه المرأة أو احتملتـه وأصوله تسقط الديدان و   

وذآر إبن البيطار عن ديسقوريدوس أن عروق . حملت سريعـا وآذلك الحيوانات، ويسهـل الوالدة إذا اغتسـل به البطن، وهو يضـر الكـال
وقد يطبخ ورقـــــه بالماء ويضمـد به األورام العارضة في العين، .  وحيثما وضـع جمع الصراصيربوصيـر األصفـر الزهـر يصبـغ الشعـر

وعن إبن سينــــــــــــا أن زهر بوصيـر يحمـر الشعـر وطبيـخ . وقد يتضمـد به مع العسـل والشراب للقروح، ومع الخل للجراحات فيبرئهـا
  .ورقـه ينفـع من األورام
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  قــضـــــــاب

F)(Pervenche 
L)(Vinca minor 

Small Periwinkle(E) 
Fa. Apocynacées. 

   
  

القضـاب المصري إسم لنـوع آبير من عصـى الراعـي : وعنـد إبن البيطـار . هـو القضـاب الصغير ، القضـاب المصري  
 جفت، وهو أآثر حطب االفران المصريـة، والصحيح أن ليس هذا هو بـارض مصر وهو من الجنبــة ، قضبـانهـا طوال وتحمـر إذا

. ولم يرد إسم القضـاب عند إبن سيـنا وال عند األنطـاآي وال فيما أطلعنـا عليه من آتب العشابين القدمـاء . المقصود من القضـاب الصغير
ي ألن عصـا الراعي هي البوليقـونيم افيكوالر  وقد أخطـأ من سماها عصا الراعـ. مما يظهـر أن النبتـة حديثـة اإلستعمال 

Polygonum aviculare .  
  :وصــــفــه 

                  
ذات سيقـان طويلـة . تسكن األماآن الرطبة الظليلـة في الغابات والزروب. عشــــــــبة بريـة ،معمرة من فصيلـة الدفليـات   

أوراقهـا بيضويـة الشكل، .  آانت تكلل بها رؤوس البنات عند الزفاف سم،20زاحفـة، وأغصان مطـاوعة ،مزهرة يبلغ طولهـا حتى 
أزهـارها زرقـاء مائلة إلى البنفسجي تظهـر في شهر فبراير وتستمــر . ملسـاء، المعـة، أبيديـة ، عـروة، متقـابلة ، صلبـة ، قصيرة العنق

وهي أزهـار فردية ، معنقـة تخرج من إبـط . اء وفي فصل الخريففي أواخر الشت: حتى شهـر مـايـو ، أنبوبيـة الكاس وقد تزهـر مرتين 
الورقـة ، خمـاسية السبالت المذببـة ، خماسية البتـالت المنشرحة ، مقضومة الطرف، خماسية األسديات ، وحيدة القلـم، وحيدة الميسم 

 عشبـة سامـة من الواجب التمييز بينها وبين القضاب وهناك نـوع يسمى بالقضاب الكبير وهي. المفلطح، قليلة االثمار، بزورهـا عاريـة 
  .الصغير

  

    األوراق المغسولة :األجزاء المستعملـة
  أمـالح معدنيــة ، أحماض عضويـة، فيطامين، بيكتين، عفص، فالفونيد، ألكالويد معروف بالفانكانين ، :العنــاصر الفعـالـة 

  .يـوم ، حمض الفورميكملح الكالسيوم والسوديوم والبوطاسيوم والمغنز
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  :المنـــافع 

    
يتميـز القضـاب بأنه مضـاد لمرض السكر، قـابض ، مهبط للضغط الدمـوي، مقـوي ، خاتم، مرخ للشرايين واألوردة ومنظـم   

ى النساء، وإلتهـاب المعي، لها خاصة الدمـاغية ، لهذا آانت أوراقـه نافعـة لفقـر الدم، وفتح الشاهيـة، ومرض السكر والنزيف األبيض لد
والفـانكانين نـافع جدا للتصلب الدماغي خاصة . آما يعـالج به الجروح ، وإختناق الحليب، والكدم، والذبحـة. وإرتفـاع الضغـط الدموي

غ من األوراق في ليتر  60وطريقـة إستعمـاله تكون بتغليـة . ينهى عن تناوله ذوي األورام الدماغيـة . إختالط الذاآرة والدوخـة والدوار
  .من الماء لمدة دقيقتين ثم إنزالها وتصفيتهـا، والشرب من هذا الماء يكون لكــأسين إلى ثالثـة في اليوم فيما بين الوجبات
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قائمــــة أسمـاء األعشـاب الطبيـة في الجزائر مرتبـة حسب الحروف 
  )علميـة ( ة األبجديـة لألسماء الّلتينيـ

Index des noms latins par ordre alphabetiques 
 
 
 

  صفحـــة  عــربـــــي  فــرنســـي  اإلســم العلمــي  
  Acanthus mollis Acanthe 32  أقنـة رهليــة  
  Adiantum capillus - veneris Capillaire 33  آزبـرة البئـر  
  Adonis vernalis Adonis 35  ادونيــس  
  Ajuga iva Ivette 36  شنتــقــورة  
  Althoea officinalis Guimauve 38  خبيـــزة  
  Allium ampeloprasum Poireau 40  آـــــراث  
  Ammi visnaga Khella 42  خلـــة  
  Anagalis arvensis Mouron 44  حشيـــــشــة العلـق  
  Anchusa officinalis Buglose 46  أنشـــوزة  
  Anastatica hierochantia Jérose 48  آــف مريــم  
  Anethum graveolens Aneth 49  شــــــبث  
  Anthemis pyrethrum Pyrethre 51  عـــــاقر قرحــا  
  Anthirinum majus Muflier 53  أنــف العجـــل  
  Anthyllis vulnéraria Trefle jaune 54  حشــيشـة الجـرح  
  Anvillea radiata Anvillea 55  عــرفــج  
  Arbutus unedo Arbousier 56  ســيسنــــو  
  Aristolochia longa Aristoloche 57  زراونـــــــد  
  Artémisia herba- alba Armoise blanche 59  شيـــــــــــــح  



  Artémisia campestris Aurône 61  تقــــــفـــد  
  Asparagus officinalis Asperge 62  هلـــــــيون  
  Asphodelus microcarpus Asphodèle 64  بـــرواق  
  Asteriscus pygmaeus Rose de Jericho 66  وردة اريحــا  
  Atractylis gumenifera Chardon à glu 67  اداد  
  Atriplex halimus Atriplex 69  قطـــــــف  
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 Atropa belladona Belladone 71  بـــالدون  
 Bellis perennis Paquerette 72  بليــس  
  Borrago officinalis Bourrache 73  لســــــان الثـــور  
  Bryonia dioïca Bryone 75  فـــــــــــاشرا  
  Bunium mauritanium Chataigne de terre 77  تــــالغـــودة  
  Buscus sempervirens Buis 79  بقـــــــــــــوس  
         
  Calendula officinalis Souci  81  ســــــــــــوسى  
  Caparis spinosa Caprier 83  آبــــــــــــــار  
  Capsella bursa pastoris Bourse à pasteur 85  آيـــــس الراعــي  
  Cassia acutifolia Sené 87  سنــى مكــى  
  Centrenthus ruber Valeriane rouge 89  وشــعـة حمــراء  
  Ceratonia siliqua  Caroubier 91  خــــــــــــروب  
  Ceterach officinarum Ceterach 93  شتـــــــــــراق  
  Chrysanthemum leucanthemum Grande Margueritte  95  قــوقحــان آبيـر  
  Citrulus colocynthus Coloquinte  97  حنظــــــــل  
  Climatis velba Clematite 99  ملــــــعــــى  
  Cnicus benedictus Chardon beni  100  شوآـــــة مبــــارآـة  
  Colchicum autumnale Colchique 102  ســورنجــان  
  Convulvus arvensis  Liseron des champs 104  لبــالب الحــقــول  
  Corrigiola telephiufolia Téléphe 106  سرغيـــن  
  Cotula cinera Cotule  108  قـــارطــوفة  
  Cratagus oxyacantha Aubepine 109  زعــرور  بــري  
  Crithmum maritimum Fenouille marin 111  شمــرة بحريــة  
  Cuminum cyminum Cumun 113  آمــــــون  
  Cupressus sempervirens  Cyprés 115  ســــــــــــــرو  
  Cyclamen africanum Cyclamen  117  عرطنيثـــــا  
        
  Daphne gnidium Daphne 118  الزاز  
  Datura stramonium Stramonin  120  داتــــــــــورة  
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  Dipsacus fullonum Cardère 122  مشــط الراعــي  
  Dryopeteris felix -max Fougère mâle 124  سرخـس ذآــر  



         
  Echbalium élaterum Concombre d'âne 126  قثـــاء الحمـــار  
  Echium vulgare Viperine 128  حشـــــيشـة األفعــى  
  Echinops ritroEchinop azuré 130  شــوك الجمــال  
  Equisetum arvens prêle des champs 132  ذئب الخيــل  
  Erygium campestre Chardon Roland 134  شـــــنداب  
  Erythrea centaurium Petite centaurée 136  قنطــريـون  
  Evernia punastri Lichen de chêne 139  أشــــــــنــة  
        
  Foeniculum officinale Fenouille commus 141  رازيـــــــانج  
  Fraxinus excelsior Frêne  143  دردار  
  Fumaria officinalis Fumeterre 145  بقــلة الملـــوك  
         
  Geranium robertianum Herbe à robert 147  ـــرنوقغــ  
  Glaucium flavum Glaucie jaune 148   مـــاميثــا  
  Globularia alypum Globulaire 150  تاســــلعــة  
         
  Herniaria hirsuta Herniaire 152  نومـــــان  
  Hyoscyamus albus Jusquiane blanche 153  سكــــــران  
  Hyoscyamus falezlez Jusquiane falezlez 155  ـــــزلــزفل  
  Hypecoum procumbens Hypecoum 156  جهيــرة  
  Hypericum cumperforatum Millepertius 157  هوفاريقــون  
         
  Inula viscosa Aunée visqueuse 159  مقــرمــان  
  Iris germanica Iris 160  ســـــوســن  
  Juniperus phoenica Genevrier 162  عــــرعــار  
  Laurus nobilis Laurier 164  رنــــــــــد  
  Lavandula stoechas Lavande 166  حلحــــــال  
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  Lawsonia alba Henné 168  حنـــــــاء  
  Lipidium sativum Cresson alenoise 170  حب الرشــــاد  
  Lonicera caprifolium Chevrefeuille 172  صريمـــة الجدي  
  Lotus corniculatus Lotier corniculé 174  لــوتس قرنـــي  
  Lycium arabicum Lyciet 176  عــــــــــــوسج  
  Lytrum salicaria Salicaire 178  صابــون العرائس  
         
  Malva rotendifolia Mauve  180  خبــازى  
  Mandragora autumnalis Mandragor 182  يبــروح  

 Marubium vulgare Marrube commun 184  فراســــــيون  
 Melissa officinalis Melisse 186  ترنــــجــــان  
 Mentha pelegium Pouliot 188  فــــــــــــليو  



 Muscari comosum Muscari  190  بصــل الذئـب  
 Myrtus communus Myrte 192  آس  
 Narcissus tazzeta Narcisse 194  نرجـــس  
 Nerium oleader Laurier rose 195  دفــــلــــة  
 Nigella arvensis Nigelle 197  ســـــانــــوج  
 Nitraria schoberi Netraire 199  غــرقــد  
 Onopordon macracanthum 

 
Artichaut sauvage 200  بــــاذاورد  

 Origanium floribundum Origon 202  أوريغـــان  
 Paeonia corralina Pivoine 204   الصــليبعــود  
 Papaver rhoeas Coquelicot 206  شقــائـق النعمــان  
 Peganum harmala Harmal 208  حـرمــل  
 Pinus maritima Pin maritime 210  صنوبــر بحـري  
 Pistachia lentiscus  Lentisque 212  ضــرو  
 Plantago major Plantin 214  لســان الحمــل  
 Polypodium vulgare Polypode 216  سبــايج  
       
 Quercus ilex Chêne  218  ســـنديــان  
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 Rhamnus alaternus Nerprun alaterne 220  مليلــــــــس  
 Ricinus communis Ricin 221  خــروع  
 Rosa canina Eglantier  223  نســــــريــن  
 Rosmarinus vulgaris 

 
Romarin 225  ـلإآليـــــ  

 Rubus fructicosus Ronce 227  عليـــــــــق  
 Rumex acetosa 

 
Oseille 229  حميـــــــض 

 Ruta graveolens Rue 231  سنـــــــذاب 
 Salix alba Saule 233  خــالف  
 Salsola Kali  Kali  235  قـــــــلــي  
 Salvia officinalis  Sauge 237  مريـــــمـــة  
 Sambuscus nigra Sureau noir 239  خمـــــــان  
 Sanguisorba officinalis Pimprenelle 241  تــوت الثعــلب  
 Santolina romarinifolia Santoline 242  قيصـــوم  
 Scilla maritima Scille maritime 244  إشقيــــــــل  
 Spergularia rubra Sabline 246  بســــــاط الملـوك  
 Stellaria medis Stellaire 248  قـــــــزازة  
       
 Tamarix articulata  Tamaris 249  طـــــرفــاء  
 Tamaraxacum officinale Pissenlit 251  طرخــشقــون  
 Taxus baccata If 252  طقــــســوس  



 Teucrium chamaedrys Germandrée 254  آمـــادريــوس  
 Teucrium polium Germandrée 

tomenteuse 
  256  جــــعيــدة

 Thapsia garcanica Thapsia 257  ثــافسيــا  
 Thymus vulgaris Thym 259  ســعتــر  
 Tordilium officinal Tordyle officinale 261  ســاساليــوس  
 Trigonella foenum graecum Fumegrec 262  حلـــــــــــــبة  
 Triticum repens Chiendent 263  نــجــم  
 Thymus algeriensis Thym algerien  265  جرتيــل  
 Urtica dioïca Ortie 267  قـــــــراص  
 Verbascum thapsus Bouillon blanc 269  بوصيــــــــر  
 Vinca minor Pervenche 271  قــــضـــــاب  
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  الجــزء الثالــث
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  : مساقط المشروع وإنعكاساته على -11
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   وضعيـة المنطقـة :مدخــل 
  

إن المرآب الحيوي المتنوع لألقاليم اإلستبسيـة في الجزائر تشكو التقهقر والتهديد     
وهي مناطق . صالح العطب وتنظيم المجالللغاية والسريع لإلنقراض إذا لم تتدخل يد اإلنسان إل

بإمكانها لعـب دور هـام في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية خاصة إذا علمنا أن معظم ثروات 
 مليون رأس من األغنام والماعز 12اللحوم بالجزائر تترآز في هذا اإلقليم الذي يعيش به ما يقارب 

 مليون 20زائر، تترآز فوق مساحة تقارب  من مجموع القطيع الحيواني بالج80%أي حوالي 
  .هكتار من السهوب التي يقطنها نحو الخمس ماليين نسمـة

وباإلضافة إلى هذا فإن إقليم السهوب بموقعه بين شمال الجزائر وصحرائها يعد خلقة وصل بين 
لطبية هذين اإلقليمين خاصة إذا علمنا أن السباسب تكتنز ثروات طبيعية متنوعة منها النباتات ا

  .والعطرية التي تستحق وتتطلب أآثر من السابق الحماية والتقويم والتنمية
ويعد التسيير العقـالني للثروات الطبيعية ألقاليم السباسب رهان المستقبل للترقية اإلقتصادية 

  .واإلجتماعية بل وحتى البيئوية
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   تحديد المنطقة النموذجية للمشروع-1

  
ة النموذجية لتحقيق مشروع النباتات الطبية في الجزائر بدائرة عين توجــد المنطق    

وتبلغ مساحتها مائة ألف هكتار، تتمّيز بالتقهقر السريع لغطائها النباتي نتيجة . الحجل والية مسيلة
 الرابطة بين عين الحجل 8تحّدها شماال الطريق رقم . اإلستغالل الفوضوي لثرواتها الطبيعية

. نطقة الشطوط وضاية شاللة أما جنوبا فيحدها اإلمتداد الطوالني لكدية مكمنومسيلة وشرقا م
 م في 400 م في الجهات الغربية و 700ويتراوح إرتفاعات هذا اإلقليم النموذجي للمشروع ما بين 

  .الجهات الشرقية
  

   معطيات مناخية -2
  

   مم مع إختالف آثير عبر النوات252 المتوسط السنوي للتساقط -
   س°43,5 و °2مع تطرفات تتراوح بين . س°18لمتوسط السنوي للحرارة  ا-
  .سنـة/ مم1290 التبخر والنتـح -



   الجليد األبيض-
   الرياح القوية والمجففـة -
 وحسب التصنيفات المناخية المبيرجيرفان هذه المنطقة تعد ضمن األقاليم المناخية الجافة والشتاء -

ها المنطقـة المشروع من الناحية المناخية هي ذبذبة األمطار التي ولعل أهم ما تشكو من. المعتدل
تخلف من سنـة ألخرى وعبر السنوات إذ قد تصل إلى أآثر من الضعف مما يؤثر إلى حد بعيد على 
الغطاء النباتي ، ويضاف إلى ذلك شّدة التبخر والجريان السطحي مما جعل الخسارة المائية مرتفعة 

  .جدا
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  معطيات عن التربة -3

  
تظهر المنطقة النموذجية للمشروع في شكل أحادير وأحواض فاآلحادير تكسوها     

تربة حصوية هزيلة، جيرية، متصلـبة فقيرة في المواد العضوية متأثرة جدا بالتعرية الهوائية 
ة، و التربة والمائية ، مما يمكن تصنيفها ضمن التربة الكلسية المغنيزية أو السمراء الجيرية الجاف

أما المنخفضات فهي عبارة عن أحواض للصرف . المعدنية الخام الجافة المتآآلة والمكسوحة
والتجمع تغطيها تربة أخصب وأعمق مزروعة حبوبا في المنخفضات الخالية من األمالح 

إن وبصفة عامة ف. ويمكن تصنيفها ضمن التربة القليلة التطور الطميية والتربة المحلية. آالضايات
سمك أو عمق التربة فوق المنخفضات يقارب المتر و قد يزيد ، بينما فوق اآلحادير ال يزيد سمك 

  وربما ظهر الصخر عاريا تماما من التربة .  سم2وقد يقل عن .   سم40التربة عن 
  
  

   معطيات عن الغطاء النباتي-4
  
  

لتحرك نحو اإلندثار يتميز الغطاء النباتي للمنطقة النموذجية للمشروع بالتقهقر وا    
ويتحلى هذا التقهقر خاصة في . تاريخية، تنظيمية، مناخية، تشريعيـة : نتيجة عوامل عّدة 

اإلنقراض التدريجي لبعض األنواع النباتية خاصة تلك النباتات ذات القيمة الرعوية المرتفعة التي 
تقهقر النباتي أخذ يصاحب أخذت تغزوها أنواع نباتية أخرى غير مرغوب فيها والمالحظ أن هذا ال

  .أيضا التقهقر الحيواني الذي بدأ في اإلنقراض
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  :وأهـم الغطاءات النباتية أو السيم لإلقليم هي   

  



   سيماء الحلفـة -    
   سيماء الشيح األبيض-    
   سيماء الحرمل-    
   سيماء الرمث والعرجم-    
   سيماء المتنان األبيض-    
   سيماء الدرين-    
   سيماء النباتات المحلية آالقطف والقلى والثل والسويدة-    

  
والخالصة أن المنطقة تشكو عّدة عراقل وتعثرات أدت إلى التراجع العام لنظام المساآنة الحيوية 
والزالت الفرص مواتية للنهوض بها خاصة إذا ما توفرت الظروف المالئمة إلعادة الغطاء النباتي 

ان المحليين وتشريع نظام اإلستغالل وإدخال إصالحات تأخذ بعين بتوفير المياه وتحسيس السك
  .اإلعتبار الترقية اإلجتماعية واإلقتصادية للمنطقة

  
   الهـــدف-6

  
الهدف الرئيسي من هذا المشروع النموذجي هو اإلستغالل و اإلبقاء لثروة النباتات     

لتنوع الحيوي ومقاومة التصّحر و الطبية التي تزخر بها المنطقة في إطار أشمل للمحافظة على ا
  .تنمية المصادر الرعوية

  :فالتدخالت المبرمجة ترمي إلى 
  . حماية النباتات الطبيعية والتربة المعرضتين حاليا إلى الزوال المقلق-
 إحصاء وتقويم بصفة دقيقة النباتات خاصة الطبية منها لوضع برنامج إستغاللها وتنميتها -

  .والمحافظة عليها
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 تحسيس العامة وخاصة السكان المحليين بأهمية هذه الثروة ومدى إنعكاسات إنقراضها على حياة -

  .السكان المحليين
وهي محّطة .  إنشاء محّطة للتجارب تضم مشتلة، وحقوال للتكاثر والمراقبة والتجارب والوقاية-

  .تديـــر أماآن المحافظة على األنواع وإنتاج البذور
  .حدوات للجمع والمحافظة و التكييف والتحويل للنباتات الطبية إنشاء و-

وآما يظهر أن هذه األهداف ال يمكن تحقيقها إال في إطار إنشاء جمعية ومشارآة السكان المحليين 
  .خاصة في  إستغالل المجال الرعوي

  
   عرض مفّصل للمشروع النموذجي-7

  
ون في القيام بتوزيع النشاطات  التدخل لحماية وتعديل الغطاء النباتي يك-أ       

تحسين وتعديل الغطاء النباتي و حمايته، تنصيب : على ثالث أوجه أو أصناف من األنشطة هي 
  .منشآت ، تنظيم وتحسيس وترقية المجتمعات المحلية

ففيما يخص النشاط األول وهو تعديل وتحسين الغطاء النباتي يكون بإتباع الدورة الرعوية وذلك 
وهنا يجب أن نضع في الحسبان مدى التحمل للتنقل . تناوب لمختلف األماآن الرعويةبالرعي الم

ودائما في إطار تحسين الغطاء النباتي . والمدة الالزمة لتجدد النباتات فيما بين المرورين للقطيع



وتجديده ينبغي ترك بعض القطع األرضية لإلستراحة سنة أو سنتين خاصة تلك األماآن التي أخذت 
. ا نباتات الشيح األبيض في اإلنقراض والتي تكسوها تربة فقيرة أو غشاء من التربة الريحيةفيه

ويعد الحرث السطحي بالمسلفة وتفكيك أو تهشيم الطبقة الصخرية ، السطحية الصلبة من العوامل 
التي تساعد على خلق التربة وتسرب المياه نحو باطن األرض والتقليل من عمليات الكسح و 

ومن بين النشاطات لتعديل . آما يجب أثناء هذه العملية تحاشي إجتثاث النباتات المعمرة. جرافاإلن
الغطاء النباتي إعادة زراعة األنواع النباتية ذات القيمة الرعوية المرتفعة وآذلك النباتات الطبية 

  . التي تتالءم والمنطقة ، لذا يجب إنتقاء األنواع األآثر مردودية ونجاحا
  
  

-284-  
 آلغ 2أما الكــمية المزروعة فينبغي أن تتماشى واألنواع النباتيــة فهي مثـــال حوالي   

   آلغ للهكتــار الواحد بالنسبــة لألنواع األخرى و 10للهكتار بالنسبــــة للشيح األبــيض وأآثـــر من 
ة و البدأ بتوفير فيما يخص الوجهة الثانية وهي تنصيب المنشآت وإنشاء مشتلـة يكون من األهمي

المياه في هذه المنطقة التي تشكو العطش وذلك بإنشاء محطات هوائية أو غيرها حيث النقط المائية 
ذلك أن . لضخ المياه وإنشـاء الصهاريج واألحواض والسواقي والمجاري المائية بصفة عامة

ا لعدم إستغاللها عقالنيا الجفاف الذي تشكو منه المنطقة ال يعود في الواقع لقلة األمطار ولكن أيض
  .وعدم إستثمار المخزون منها في باطن األرض

 هكتارات أو  5 وهناك منشأة أخرى ال تقل أهمية عن المنشآت لضخ المياه وهي المشتلة مساحتها 
هـ  إلنتاج بذور النباتات الرعوية و الطبية على حد سواء، وإنشاء قنوات الري لهذه المشتلة، 10

رش ومخازن لجمع البذور وتخزينها وجمع اآلالت الزراعية ومكاتب للتقنيين وتوفير آالت ال
ثم بناية أخرى لوحدات الجمع والتكييف والتحويل للنباتات الطبية والعطرية . ومساآن للحراس

آما يجب برمجة إنشاء . للنباتات الطبية....وهي عبارة عن سقيفة أو حظيرة للتجفيف والتنقية
ت الجمعيات وهي محالت صالحة لتحسيس السكان المحليين عن قيمة محالت لعقد إجتماعا
  .المشروع وأهميته

  :وفيما يخص الوجهة الثالثة وهي التنظيم للسكان المحليين فيكون 
وفي المرحلة الثانية . في المرحلة األولى إنشاء جمعية المربين للمواشي وجمع النباتات الطبية

ثم القيام بتنظيم وترقية المرأة الريفية .في آل بلديات المنطقة توسيع هذه الجمعية بخلف فروع لها 
ذلك أن المرأة في هذه المناطق الزالت لم تستفيد مباشرة من الترقية اإلجتماعية . للمناطق الرعوية

وتحسين دخل النسوة . وهو تنظيم سيو آل لمرأة بإشراف عالم إجتماعي . والتنظيمات المحلية
وتوزيع . بيض عليهن وإنشاء وحدات محلية لجمع وتحويل النباتات الطبيةسيكون بتوزيع دجاج ال

  .آالت الخياطة والنسيج عليهن
أما ما يخص التكوين والتدعيم التقني لهذا المشروع النموذجي فيقوم المشروع بتكميل وتحسين 

اتات التخصصات لهذا المجال خاصة ميدان الرعي وحماية التربة والمحافظة على المياه والنب
الطبية وترقية الحالة اإلجتماعية والتكوين في اإلعالم اآلل آما يقوم بالمساعدات التقنية للفرق 

  .المحلية في الميادين األآثر أهمية بواسطة خبراء وطنيين ودوليين
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   دراسـة قاعديـة-8

  
لتطبيق هذا المشروع يكون من الضروري إمتالك المعطيات الخاصة بالوسط     
  .يعي والحيواني والظروف اإلجتماعية واإلقتصاديةالطب



  :ومن هذا المنطلق يجب توفير أوال وقبل آل شيء ما يلي 
  

 لثروات النباتية ترفع عليها التوزيعات 000/1 100 خرائط طبيعية ذات مقاييس -1  
ة، للغطاءات النباتية ودرجة تغطيتها والترآيب النباتي، ونسب األنواع المفيدة وغير المفيد

آذلك فترات اإلنبات واألماآن ذات المردودية المرتفعة .واألعشاب الطبية العطرية والسامة
  .وبالموازات إلى ذلك تصاحب هذه الخرائط بالمالحظات للحيوانات البرية من حيث النوع والتعمير

  
  خرائط للتربة بنفس المقياس، توزع عليها أنواع الترب للمنطقة وسمكها ومدى صالبتها-2  

  .وتكويناتها ومدى تعرضها لإلنجراف وإستعماالتها 
  

 خرائط للمياه بنفس المقياس يوضع عليها نقط المياه وأعماق اآلبار وإنصباباتها ومدى -3  
  .صالحيتها وإمكانيات إستعماالتها

  
 معلومات عن الحالت اإلجتماعية واإلقتصادية ذلك أنه من األهمية لمثل هذا المشروع -4  
  يات للمجتمع الرعوي ومعرفة العوائق المؤدية إلى تراجع الثروات الطبيعية تحليل البن

لهذا . والدخل الفردي وتحليل مدى مساهمة هذا المشروع في تعديل هذه العوامل وإزالة هذه العوائق
يجب معرفة التوزيع المجالي للسكان في منطقة المشروع وإنتشارهم وما ينتمون إليه من قبائل 

ودائما في هذا اإلطار يحلل دور المرأة الرعوية خاصة في العائالت ذات الدخل . شروأفخاظ ومدا
الضعيف للغاية أو المحرومة وإبراز آفاءاتها ومستوياتها لرفع دخلها خاصة ذلك الدخل المرتبط 

  .بجمع النباتات الطبية وتحضيرها
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ديد مناطق الترحال والتنقل إن التحري للوضعية اإلجتماعية واإلقتصادية تساعد على تح  

أما ما يخص إنتاج القطيع الحيواني فيجب دراسته من . للقبائل الرعوية آذلك لألراضي الزراعية
  .حيث تعداد ه وتنقالته وأنواعه

  
   تنظيم المشروع-9

  
   التنظيـــم -أ

  
وحدة يوضع هذا المشروع تحت إشراف الوآالة الوطنية للمحافظة على الطبيعـة التي توضع له 

  .متخصصة على مستوى اإلقليم حتى تقلل من مشاآل التنقل واإليواء بقدر اإلمكان
إن مقر هذه الوحدة يساعد على حرآات الفرق على الميدان آما يضمن اإلتصاالت المستمرة بين 
اإلطارات والتقنيين والسلطات المحلية والمقررين والسكان المهتمين بالرعي والنسوة الراعيات 

  .....عينوالمزار
وتتكون . تتشكل الوحدة المتخصصة للمشروع من خليتين تقنية و إداريـة ومن بنيتين المرآزيتين 

أما الخلية اإلدارية فتتألف من أمانة ، . الخلية التقنية من مهندسين وتقنيين من مختلف التخصصات
للجمع والتكييف و البنيتان الال مرآزيتان تتوزع إلى ورش . ومحاسبـة ومكتبـة وحضيرة وورش

  .للنبات الطبية ومحطات للتجارب ومشاتل
  

   برمجة التنفيذ-ب



  
إن الفترة الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج تكون تدريجية في الزمان والمكان آما يجب أن يأخذ في عين 
اإلعتبار التحسيس بالمسؤولية للمستفيدين في آل مرحلة من مراحل المشروع ومراجعته سنويا 

  .ى ضوء المعطيات الجديدة والعوائق المستحدثة أو ما لم يوضع في الحسبانلتعديله عل
  :ويتطلب تنفيذ هذا المشروع أربع سنوات تنقسم إلى ثالث مراحل هي 
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. الدراسـة والتنصيب للوحدة المتخصصة : تخصص لها سنة فيها تتم :  المرحلة األولى -1  

حصر بدقـة للثروات المائية والحيوانية والزراعية تحديد مسح المنطقـة ووضع الخرائط لها ل
معرفة الوسط اإلجتماعي واإلقتصادي تنظيم المستعملين والمستفيدين وتحسيسهم . والنباتات الطبية

  .بأهمية هذا المشروع
  .إختيار مواضع إنشاء مختلف النباتات

  
ح المجالي و تدوم سنتين تخصص للتنظيم اإلجتماعي واإلصال:  المرحلـة الثانية -2  

إنطالق العمليات المبرمجة من دورات الرعي وتهيئة التربة وحماية النباتات وإنشاء المشاتل آذلك 
تنصيب أجهزة الجمع والتكييف وتحضير النباتات الطبية وترقية المرأة وإدماجها آلية في 

  .المشروع، والرفع من دخلها 
  

لسنة الثالثة من المشروع وتخصص لمتابعة تنطلق إبتداء من نهاية ا:  المرحلة الثالثة -3  
العمليات المنطلقة من المرحلة الثانية ونضج المشروع إذ فيها يكون المستفيدون والتقنيون قد 

وأثناء هذه المرحلة تنتهي العمليات . أدرآوا جيدا أهداف المشروع وتدربوا على العمل الجماعي
لة سطح األرض والغطاء النباتي ومستوى المعيشة المنطلقة وتجمع تقييمات النتائج من التطور لحا

للمستفدين وحواصل المشروع على النباتات الطبية واألنواع الرعوية ذات القيمة العالية، وتقويم 
  .مشارآة المرأة الرعوية في نشاطات الحوافز لرفع الدخل وحماية المحيط

  
  :مســاقط المشروع 

  
محيط والتنوع الحيوي والثاني يتجلى على السكان إحدهما يمّس ال: لهذا المشروع مسقطان   
ففيما يخص  المسقط األول فإن مفعول هذا المشروع يعمل على إيقاف التطور الرجعي . المحليين

الف والنباتات *لنباتات المنطقة وتعديل غطائها آما أنه يساهم في تحسين الطاقة اإلنتاجية لألع
آذلك أنواع النباتات . جراف، وإيقاف زحف التصحر الطبية وحماية التربة من آل أنواع اإلن

  .النادرة والمهددة باإلنقراض ستتاح لها فرصة العودة والتكاثر 
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 أما ما يخص المسقط الثاني فيتجلى في أن تحسين مستوى الحياة لدى السكان الرعاة نتيجة   

والتقليل من عملية الطرد الريفي اإلستعمال العقالني للثروة المحلية مما سيساعد على اإلستقرار 
آذلك سيكون للمشروع إنعكاسات على زياد اإلنتاج . وإيقاف الهجرة نحو المدن والضغط عليها

لألغالف والنباتات الطبية وإدخال تكنولوجيات مالئمة للتسيير الحسن لهذا المجال الرعوي، وترقية 
  .المرأة الريفية وإدماجها في اإلنتاج وتحفيز دخلها



لحاصل أن هذا المشروع بمساقطه وإستراتيجياته يمكن إعتباره آنموذج صالح لتمديده وتطبيقه وا
  .على مناطق أخرى من السهوب التي تجابه نفس المشاآل اإليكولوجية واإلجتماعية واإلقتصادية
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  آلفــــــة المشـــروع
  :حجـم اإلنجازات المبرمجـة 

  
   هكتار000 100       :الكليـة لمنطقـة المشروع  المساحة -  

    هكتار000 75          مساحة خاضعـة للدورات     -  

   هكتــار            000 10                 مساحة في إستراحـة                    -  

   هكتار1000         )سلف( حرث سطحي بالمسلفة -  

   هكتار40                       محطـة التجارب والمشتلة -  

  م مربع2           000  محـالت الجمعيات، ورش، مكاتب/ حظائر     
  آلفـة تقريبيـة للمشروع خالل األربع سنوات

  إستثمـارات 
            دج000,00 000 40       مبانـي   

  دج  000,00 000 10         آالت الورش  

                 دج000,00 5000         آالت زراعيـة   

                دج000,00 000 3          النقـلوسـائل  

                دج000,00 000 6         أجهزة مائيـة  

                دج000,00 000 3        أعمال تحضيريـة وتهيئـة  

                دج000,00 000 5       دراسـة ومساعدات تقنيـة  

                  دج000,00 1000      آالت تقليدية وتربية  حيوانية بسيطــة  

             دج000,00 000 73        المجموع لإلستثمارات         
  



  تسييــر 
              دج000,00 000 20              أجور   

               دج000,00 000 10              نشـاطات 

            دج000,00 000 30        المجمـوع الكلي للتسييـر  
  

  . عملـة صعبـة 10% دج منها حوالي 103.000.000,00:  الكلفـة اإلجمالية 
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GLOSSAIRE  
Termes techniques utilisés dans la flore   

et leurs équivalences en arabe  

Feuilles : األوراق 
 
 Accrescent : qui continue à grandir après la floraison : مبنـــق   
 Aciculé    :  en aiguille : إبــــري 
 Acuminé : terminé par une pointe fine et allongée :  مستدق الطرف  
 Aisselle  : zone de raccordement de deux orgaines : إبــط 
 Alterne : mode de disposition des feuilles sur la tige insérées :  ،  متعاقبة،متبادلة
 متناوبة
 chacune à différents niveaux        
 Amplexicaule : qui entoure la tige :  حاضنـة ، عانقــة  
 Apex : extremité de la feuille :  عقصـة ، قمـة الورقـة 
 Aphylle : sans feuilles : عاريـة األوراق -عادمة األوراق  
   Apiculé : organe se termine brusquement en pointe courte ,non piquante :
 حاّفى : Aristé : muni d’un arrêt  عقصي 
 Ascidu : feuille en forme de coupe ou petit outre : منفخة ، قريبيـة 
 Asymetrie : défaut de symétrie : عديم التناسق 
 Axilaire : qui rapport à l’aisselle : إبطي 
 Axilant : à la base du quel nait une ou une fleur : مبطىء  
 Axible :  naissant à la base d’un fleur : إبطي 
 Auriculé : qui est muni d’auricule (auriculé lobe au petit bout de l’oreille): أذيني 
 Balsamique : posséde une odeur comparable au baume : بلسمي 
 Bifide : partagé un deux parties par une fente assez profonde : ثنائي اإلنشطار  
 Bipenné : feuilles formées de divisions pennées deux fois : ثنائية الترييش 
 
 Bractée : petite feuille axilant une fleure ou une axe :  قنابية 

 
 Bractéole : muni de bractées : قنيبيـــة 

 
 Cadurc : qui tombe à la fin de sa fontion : ساقطـة، عابلة، نافضـة  
 Calicule : ensemble de bractées à la base d’un calice : ،آأسآـم   
 Canalicule : marqué de rainures en forme de gouttière : قناتيـة  
 Caulicule : tigelle : سويق  
  
 Caulinaire : qui a rapport avec la tige aérienne ou qui se développe le long de la 
tige 
  



 Caulis : tige : ساق 

 Ciliolé : muni de petits scils : هدبي  

 Cladode : axe en forme de feuille mais n’en n’ayant pas la constitution, et 

portant  normalement des feuilles minuscules et des fleurs : ورقـة آاذبة، ردينة 

 Cochléaire : en forme de cuillère : ملعقيـة  

 Concrescent : soudé :  السقة 

 Contracté :    : منقبض résserré : منكمش  

 Cordiforme : en forme de coeur : قلبي الشكل  

 Coriace : qui à la dureté du cuir : قاسي، صلب  

 Cotonneux : couvert   de  poils  fins  et  si  dense  que   son  aspect    parait  

celui    du  coton :           قطني                        

 Crenelé : bordé de dents larges et légèrement arrondis : مسنن، مفرض 

 Cucullé : en forme de capuchon : قلنسوي، مقلنس 

 Cuneiforme : qui est en forme de coin (coin outil utilisé pour fendre : ...  

 Current : contraire de décurrent : مفطوم    

   Cuspide : terminé en point aiguë et raide : مذلـق 

 Cuspidé : qui se termine en point : مذبب،مستدق النهاية 

 Cuticule : épiderme : بشرة  

 Découpé : feuille dont les bords sont dentelés : مقطع، مسنن  

 Décurrent : le limbe est décurrent lorsque, au lieu de s’arrêter nettement il se 

prolonge  sur le pétiole et sur la tige en deux ailes latérales :  نصل ملتحم أو ملتسق

 بالساق، أقنف



 Décussé : se dit de feuilles opposées dont les paires sont diaposées à angle droit 

(c’est à  dire en croix ): صليبية اإلنتشاب بالساق  

 Denté : bords garnis de dentelures à angles peu profond : مسنن 

 Didyme : divisé en deux lobes égaux : ثنائي الفصوص المتساوية 

 Digité : disposer de manière à figurer les doigts d’une main : متصبـع  

 Distique : placé sur deux rangs : ثنائي الصفوف 

 Duveteux : qui est de la nature du duvet : مزغب  

 Ecaille : terme de nombreuses signification, il s’agit en général de famille 

 modifiées,  coriacé dont le rôle est la protection, revêtement de rhizones, des 

bulles, des bourgeons ,  abri   des  fleurs    sans   corolle    micalice   (ex .  le   

châton )   support   des    graines : قشور            حراشيف أو  

 Echancré : qui présentes des échancrures : مثلم 

 Elliptique : en forme d’éllipse : إهليليجي 

 Embrassant : a narge échancrée : مثلم، مقوز الحواف  

 Emarginé : a marge échancrée : مثلم، مقور الحواف 

 Engaunant : feuille se prolonge en une gaine entourant la tige : غمديـة  

 Eniforme  : en forme d’épée : سيفي  

 

 Erodé : irrégulierement échancré :  غير منتظم التثليم  

 Equitant : plié en deux et recevant dans son pli la moitiée d’un autre organe plié 

de la  même façon : متراآب اإلنعطاف  

 Exstipilé : dépourvu de stipules : عادم األذين 



 Festionné  : découpé en festons : شراشفي، آشكشي 

 Filiforme  : allongé comme un fil : خيطي الشكل  

 Fimbrié  : contours finement frangés : سجفي  

 Flabellé  : en forme d’éventail : مروحي الشكل 

 Foliole  : division d’une feuille composée : وريقـة  

 Frondiforme  : qui a l’apparence d’une fronde : مقلعي أو مرجمي الشكل 

 Fusiforme : en forme de fuseau : وشعي أو مغزلي الشكل 

 Gaine : prolongement du pétiole : غمد 

 Gamète : élément reproducteur mâle ou femelle : عرس  

 

 Glabre  : dépourvu de poils : أملس، أمرط 

 Glabrescent  : à peu prés sans poils : شبه أمرط  

 Glauque  : de couleur verte tirant sur le bleu :  أخضر مائل إلى الزرقة 

 Glochide  : porte des poils terminés en crochets : آالبية  

 Glume : bractée axillant le rachis de l’épillet : قنبعة 

 Haste  : en forme de fer de halebarde :  مزرافية، بلطية 

 Hispide : couvert de poils longs et raides : أهلب، شائك  

 Imbrique : qui se recouvre en partie les unes les autres : اآبةمتر   

 Imparipenné : diviser en un nombre impair de pennes :  ريشية فردية أو وترية

 الوريقات

 Involucre : couronne de bractées situées a la basse d’une fleur : قالفة 



 Lacérée : déchiré , mettre en pièces : ممزقة 

 Laciniée  : dichiré en fine languettes : ة، سبليـة، قديـة ملسن   

 Laineux : qui a l’apparence de la  laine : مصوف 

 Lancéolé  : en forme de lance , effilé aux deux exterminés et large dans la 

 partie  médiane : رمحي  

 Lancéiforme : en forme de lance : رمحي الشكل 

 Lanière : feuille étroite et trés longue à bords presque paralleles : سير أو شريط  

 Ligule :  appendice situé au point de jonction du limbe des graminées et  du 

sommet  de la graine: لسين  

 Limbe : partie élargie d’un feuille : نصل  

 Linéaire  : feuille trés longue étroite et non filiforme : ه خيطيشب   

 Lobe  : protion  d’un  limbe  ou   d’un   pétal,  déterminé   par   deux   coupures 

 voisines : مفصص 

 Lyré : se dit d’une feuille à decoupures profondes constituant des lobes de plus 

en plus  grands à mesures qu’on s’approche de l’extrémité supérieure du limbe : 

  قيثري

 Lyriforme : en forme de lyne : قيثري الشكل  

 Mucron : petite pointe droite et raide presque imperceptible : أسلـة، شويكـة 

 Mucronulé : muni d’un petit mucron : شويكية، أسليـة 

 Multifide :  synonime de multilobe : متعددة الفصوص 

 Nastiforme : qui à la forme d’une masse : قفيــة الشكل  

 Nervure : filet saillant à la surface des feuilles : تعرق  



 Obloncéolé : plus long que large : مستطيل قليال  

 Oblong : plus long que large : 2/3  pour 1/3  et arrondi aux extrémités : مستطيل    

 Obavale : en ovale; dans le cas d’une feuille la partie superieure du limbe est  

nettement  plus élargie que la base au point d’insertion : شبه بيضوي  

 Obtus  : le contraire d’aigu ou pointu un sommet obtus est a peu près aussi large 

que la  base : ليلة عقصة مستديرة، آ   

 Ochréa : sorte de gaine située à la base du pétiole qui entoure complétement la 

tige  et  qui est plus ou moins déchirée : جفين  

 Opposées : feuilles inserrées l’une en face de l’autre sur le même noeud : متقابلة  

 Orbiculaire : qui va en rond : ئريدا  

 Ovale : ayant la forme d’un oeuf : بيضوي  

 Ovoïde  : forme se rapprochant de l’ovale : شبه بيضوي  

 Palmatilobée : feuille dont les nevures sont disposées comme les doigts  de la 

main et  dont le limbe est divisé en lobes n’atteignant par la moitié du limbe : 

  راحية التفصيص

 Palmatifide :  feuille    a   nervures   disposées   comme  les    doigts   de   la  

main   et   dont le limbe est divisé jusqu’à mi- distance    entre   le    bord   de   la    

feuille    et    le    pétiole : الراحينصفية أو ضحلة التفصيص  . 

 Palmatipartite : feuille palmée dont les divisions pénétrent jusque prés de la 

base du  limbe :عميقة التفصيص الراحي  



 Palmatiséquée : feuille dont les nevures sont disposées comme les doigts 

 de la main et  dont le limbe est divisé en lobes jusqu’au pétiole :  مشرحة

  التفصيص الراحي

 Palmée : feuille découpée en plusieurs ségments disposées comme les doigts 

d’une  main ouverte : راحية  

 Paripenné : constitué d’un nombre pair de pennes : شفعية التريش  

 Pectiné : découpé en lanières étroites et serrées à la manière d’un peigne double 

:  ...... 

 

 Pédicelle : ramification d’un pédoncule reliant chaque fleur à l’axe commun de   

 l’inflorescence : زنيد، عنيـق 

 Pelté : limibe en forme de bouclier où le pétiole s’incère non loin du centre : 

  ترسي

 Pennée : par analogie à la plume d’oiseau, une feuille pennée posséde des 

 lobes ou des  folioles disposés le long de l’axe central à la manière des barbes 

d’une plume : ريشية  

 Pennatilobée : feuille  à  nervation  pennée   dont  le  limbe   est   divisé  en   

lobes,   ceux n’atteignant pas la moitié du limbe : ريشية التفصيص  

 Pennatifide : feuille à nevation pennée dont le limbe est découpé en lanières 

jusqu’à mi  distance entre le bord de la feuille et le pétiolde :  نصفية أو ضحلة

 التفصيص الريشي

Pennatipartite :  limbe     d’une   feuille   divisé      jusqu’aux     ¾     environ   : 

  عميق التفصيص الريشي            



 Pennatiséquée : feuille à découpures atteignant la nervure centrale et disposées 

de  part et d’autre sur la longueur de cette nervure :  الريشيمشرحة التفصيص  

 Pentagone : feuille à limbe de cinq côtés et cinq angles : خماسية الزوايا   

 Perfoliées : feuilles   qui   enveloppent tellement la   tige   qu’elles en paraissent   

 traversée :  مسوقة  

 Persistant : qui  dure,  qui  continue,  feuille  qui  reste verte pendant un ou 

plusieurs  hivers  : دائم 

 Pétiole : partie constitutive de la feuille portant le limbe : عنيق، ذنيب  

 Pétiolé : muni d’un pétiole contraire de sessile : معنقة 

 Pinnule : petite penne :  رويشــية 

 Plumeux : muni de poils à la manière d’une plume d’oiseau : مريش  

 Pubérulant : légérement et courtement velu : قليلة الزغب 

 Pubescent : recouvert de poils courts et simples : مزغب  

 Rachis  : pétiole commun des frondes composées, ou axe principal de quelques   

 inflorescences : ريعمود فقري، محو   

 Radical : feuille qui se développe au collet, ou qui nait près de la racine : 

 جذرية،عرقية

 Réniforme : en forme de rein : آلوي الشكل   

 Réticule : marqué par des nervures qui s’entrecroisent en tous sens formant un 

réseau  comme les mailles d’un filet :  تعرق متداخل  

 Rhombiforme : qui à la forme d’un rhombe (losange ) : معين الشكل 



 Ronciné : feuille dont le bord est marqué de grandes découpures en forme 

d’aiguillon à  pointe tourné vers le bas : مشروم الحواف 

 Rosette : cercle de feuilles à la base de la tige dessinant une rosace :  وريدات

  حلقية

 Sagitté : en forme de fer de flèche : سهمي  

 Scabre : rude au touché : صلب 

 Scarieux : mince et transparent : رقيق وشفاف  

 Sempervirent : qui porte des feuilles toute l’année : دائم الخضرة 

 Sessile : inséré sur l’axe, sans pétiole ni pédoncule : جالسة ، الطئة  

 Simple : ni composé ni multiple, ni ramifié , ni divisé : آاملة، بسيطـة 

 Sinué : découpé d’une  manière sinueuse : منعطفة، جيبية  

 Spathe : grande bractée enveloppant certaines inforescences : قينوة 

 Spatulé : qui a la forme d’une spatule : ملعقية 

 Spiciforme : dont l’aspect exterieur rappelle celui d’un épi : سنبلية الشكل 

 Spinule : petite épine coriace en bordure du limbe : شويكية 

 Stipule : appendice vert généralement placé à la base du pétiole : أذين  

 Séqué : coupé profondement : عميق التفصيص 

 Succulent : rempli de suc : غاص بالعصارة، رطب 

 Tomenteux :  ouvert    d’un   tomentum  ( poils serrés et entremêlés en feutrage 

) : 

         لبدي، وبري، غطاء حريري قصير، زبائي             

 Trichotome : divisé en trois parties égales : ثالثي التقسيم  

 Trifolié  : composé de trois folioles : ثالثي الوريقات 



 Trilobé : feuille dont le limbe est partagé en trois lobes : ثالثي الفصوص 

 Veiné : marqué de veines  ou de nervures ramifiées : معرق 

 Velouté :couvert de poils comme le velours : خملي 

 Verticillé : ensemble de feuilles insérées en cercle au niveau même de la tige : 

  حلقي

 Villeux : velu de longs poils : مشعر 

       Vrilles : terminaisons   filiformes   capables   de  s’enrouler   autour  d’un  support :   

      محالق معالق، 

La  Fleur : الزهرة 

 Ailée : nom donné aux pétales latéraux des fleurs des papilionnacées : مجنحة 

 Androcée : étamines ou ensemble des organes mâles (anthère filet) : جهاز التذآير 

 Androgyne : inflorescence en épi portant des fleurs mâles et femelles sur le 

même  pédoncule : إزهرار مزدوج الجنس  

 Angiosperme : plante  à  graines  enveloppées  par   une   cavité  close,   un  

péricarpe :         مكسوة البذور 

 Anthère : partie fertile des étamines : متك، مئيبر  

 Anthèse : éclosion de la fleur :  الزهرةإنفتاح  

 Apétale : dépourvu de pétales : عديمة البتالت  

 Axe : pédoncule qui porte la fleur : محور، شمراخ  

 Axilaire : fleur s’insérant au niveau d’une aisselle : إبطيـة  

 Bractées : petites feuilles axillant une fleur ou un axe : قنيبـات 

 

 Bractéole : petite bractée disposée le long d’un pédoncule ou a sa base : قنيب 



 Calice : enveloppes florales externes composées par les sépales : آأس، آم 

 Calicule : ensemble de bractées à la base d’un caliée ou d’un capitule à allure de 

petits  sépales, constituant un sorte de calices suplémentaires : آميم  

 Campanulé : calice ou carole en forme de cloche : جريسي 

 Capitule : inflorescence    trés     serrée,    constituée     par   des   fleurs sessilles 

 inserrées    directement  sur  un   renflement   de   la   tige   appelé    réceptale : 

  هامة التنوير، تنوير، رؤيس التنوير  

 Carène : pétale de la fleur des papilionnacées : آظـــــر  

 Caprelle : élément contitutif de l’organe femelle de la plante : آربلة  

 Caudicule : petite appendice terminant diverses organes :  ، ذنبذيل  

 Châton : inflorescence en épi simple généralement retombant et fourni le 

 plus souvent  de fleurs unisexuées : هريرة ، قدة  

 Cilié : porteur de cils : أرمش، أهدب 

 Composé : formé de plusieurs éléments distincts : مرآب  

 Corolle : ensemble de pétales d’une fleur : تويج، نورة 

 Corymbe : genre d’inflorescence ombelliforme à pédoncules inegaux : 

   غدقة أو نورة مشطية             

 Couronne : les pétales soudés de certaines fleurs sont porteurs sur leur face 

interieure,  ou gorge d’excroissances qui dessinent une sorte de  couronne, 

guirlande : هالـة 

 Cucullé : qui porte un capuchon : مقلنس 

 Cyathe : fleur des euphorbiacées : زهرة الفربيونات  



 Cyme : inflorescence où chaque axe, terminé par une fleur se ramifié sous 

 la fleur pour  donner d’autres axes fleuris et ramifiés de même :  سنمية، أو نورة

 محدودة

 Cryptogame : plante sans fleurs : نبات ال زهري 

 Diadelphe : étamines soudées par leurs filets, mais en 2 groupes : ملتحمة األسديات   

 Diadelphe : étamines soudées par leur filets, mais en deux groupes : ملتحمة 

 األسديات

 Dialypétale : fleur à pétales libres : منفصلة األسديات  

 Didyname : fleur à 4 étamines égales deux à deux : ثنائية األسديات المتساوية  

 Dioïque : qui a des sexes séparés sur deux pieds différents : ثنائية المسكن 

 Discolore : organe présentant deux couleurs distinctes : ثنائي األلوان 

 Eperon : prolongement   tubuleux   du   calice   ou   de   la   corolle, plus ou 

moins   pointu et recourbé : شوآة ،مهماز، منخس 

 Epillet : petit épi de fleur :  سنيبلة أو سنيبلة من األزهار  

 Epipétale : placé en face des pétales : قبالة البتالت أو في وضع مقابل للبتالت  

 Etamine : organe mâle de la fleur : أسدية 

 Etandart : non donné au pétale principale de la fleur des papilionacées : رايـة 

 Exert, exsert : qui fait saillie hors de :  بارز 
 
 Fasciculé :  fleurs  a  pédoncules allongés partant  tous à peu prés du même  
point , ou   
        disposées en faisceau : حزمية.  
 
 Fécondation : action  de féconder , la  fécondation des fleurs s ’opère  par 
 l’introduction  du pollen dans le pistil et  dans l’ovaire :  ، التذآيرالتخصيب . 
 



 Filet : Partie  basale des étamines , allongée et non verte qui supporte le 
connectif et  les  anthères : خيط يحمل المتك 
 
 Fleur :  Organe   de   la   reproduction   chez   les  végétaux  supérieurs , les 
 phanerogames :  زهرية، زهرة 
 
 Fleuron : Petite fleur à corolle  tubuleux qui se trouve  au milieu  du capitule 
chez les   composées : زهيرة 
 
 Florifére :  Qui porte des fleurs : حامل الزهر   
 
 
 Floriforme : Qui  a la forme d’une fleur : زهري الشكل  
 
 Gaméte : Cellule  reproductive sexuée : عرس .  
 
 Gamopétale : à pétales  soudés entre eux : ملتحمة البتالت   
 
 Gamosépale : à sépales soudés entre eux : ملتحمة السبالت  
 
 Géminé : Organes  groupés deux  par deux : توأمي  
 
 Glomérule : Déposé  en  paquet : جثوية  
 
 Glumelle : Ecaille  la plus externe de la  fleur des graminées : عصيفـة 
 
 Grappe : Inflorescence où les fleurs  sont inserées par  un court pédoncule  le 
long  de  l’axe principal : عنقـد  
 
 
 Gynostème : Ensemble de l’étamine  et  du style des orchidées  soudés en une 
colonne   centrale : زدوج الجنس المتالسق م   
 
  
 Hampe : Pédoncule  nu ,   partant   de   la souche    et   portant  une  ou  
plusieurs  fleurs :  محور، شمراخ  
 
 Hétérogame  : se dit  surtout  des capitules  qui renferment  deux ou plusieurs 
sortes de  fleurs : ،أي تحمل أزهارا ذآرية وأنثوية متغايرة اإلمشياج    
 
  Hermaphrodite : fleur  porteuse des deux  sexes : خنثوي. 

 

 Homogame : se dit des capitules des composées quand toutes leurs fleurs sont 
du même  sexe : وحيدة الجنس 
  



 Hypogyne : Se dit  d’une  partie  de la fleur , insérée directement  par le 
réceptale  au  dessous  de l’ovaire : مضغوطة  
 
 Induré : Epais  et dur : سميك وصلب .  
 
 Infère : Se dit  d’un  ovaire  qui demeure enfoui dans le réceptale  et par 
conséquent   surmonté par  toutes  les pièces  florales : ضمدفون المبي    
 
 Inflorescence  :  Mode  de répartition des fleurs  sur  la tige : إزهرار  
 
 Involucre : Couronne de bractée située  à la base  de l’ombelle : قنابـة 
 
 Involucelle : Petit  involucre  ou couronne  de trés petites bractées situées  à la 
base des   des ombellules : قنيبات 
 
 Labelle : Pétale inferieure  de la fleur  d’orchidée : بتلـة السحلبيات  
 
 Ligule : appendice situé  à la limite  de la graine  et du limbe chez les graminées  
ou   bien de l’onglet  et  du  limbe de divers  pétales : لسين  
 
 Ligulé : qui  a  la  forme  d’une ligule : لسين  
 
 Liguliflore : qui  à  des fleurs  ligulées : ليسينية   
 
 Mellifère : se dit  des fleurs  qui produisent  du  nectar : عاسلـة 
 
 Monoïque :Végétal  portant  sur le même  pied  des  fleurs  mâles  et  des fleurs  
 femelles : وحيدة المسكن  
 
 
 Monopétale : Pétales    soudés   entre   eux     pour    former     une   seule  pièce  
 florale : وحدوية البتالت    

 

 Monosépale : Sépales  soudés  entre  eux : وحدوية السبالت 
 
 Nectaire  : Glande  secretrice  de nectare : قيةغدة رحي    
 
 Ombelle : Inflorescence simple  ou double  dont  les pédoncules partent  tous  du 
même   point :  جمة، فلكة، خيمة، صوانة، مظلـة 
 
 Onglet : Partie  retrécie  d’une pétale : زائدة ظفير       
 
 Onguiculé : Pourvu  d’un onglet : ظفيري 
 



 Ovaire : Partie  du pistil  qui contient  les ovules  et qui est  formée  par un  ou 
plusieurs   carpelles : المبيض  
 
 Ovule : Partie  de l’ovaire  qui  donnera   la graine: بويضة، بذيرة  
 Panicule : Grande inflorescence  trés  ramifiée  et  lâche : إزهرار عنقدي 
 
 Papilionnacée : fleur dont les pétales ressemblent a un papillon : فرشيــة  
 
 Pédicellé : Ramification d’un  pédoncule  reliant  chaque fleur  à l’axe commun 
de  l’inflorescence : عويد، محور، سويقة، زنيد، معالق، إهان    
 Pédicellé :  Qui est  muni d’un  pédicelle : رهاني رذو إهان 
  
 Pédoncule: petite ramification de la tige se terminant  par une fleur , ou organe 
allongé,   supportant  un autre organe : زنيد،محور، عود، شمراخ، معالق  
 
 Pédicule : support  ou pied d’un  organe  quelconque : حامل، سويق، رجل  
  
 Périanthe : Ensemble  des enveloppes florales ( calice + corolle )  آم، غالف
  . الزهرة
 
 Péricline: Ensemble  de bractées  disposées sur  le réceptale des composées à 
l’extérieur   des fleurs  et formant une  sorte d’involucre : محيط قنابي   
 
 Pétale : Elément de la corolle : بتلـــة     
 Pétaloïde : Sépale  qui a l’aspect  et le colis  d’un pétal : سبالت شبيها بالبتالت.  
 
 Pistil : Ensemble  des organes  femelles  d’une  fleur : مدقة، متاع، جهاز تأنيث    
 
 Pistillé : Fleur  qui ne  possède  que  des organes  femelles , les organes mâles 
étant   logés sur d’autres  fleurs : مدقيـة، أنثوية  
 Podogyne :  petit  axe soutenant l’ovaire : محمل البويض  
 
 Pollen : Poussière  jaune  ou violette , issue  des anthères des étamines  et dont  
chaque  grain  forme deux gamètes mâles destinées  à   fusionner   avec  la  
gamète   femelle  de  l’ovule  et une  autre de ses cellules : لقاح، طلع    
 
 Polygame :  Porte    sur    le    même  pied    des    fleurs   mâles  et  des fleurs  
 femelles : نبات ضري، أو مزدوج الجنس   
 
 Ponctué : Marquer de points : مرقط.  
 
 Récéptale : Extrémité  élargie  d’un  axe portant des pièces florales ou des fleurs   
ou   renflement   du  sommet  du pédoncule  ou du  rameau florifère , sur  lequel  
viennent   s’inserer les diverses pièces florales : خت الزهرة، آرسي الزهرة، قرص ت
  الزهرة



 
 Rotacé : qui  à la forme d’une roue : دولبي الشكل  
 
 Scorpioîde : Floraison  en forme  de queue  de scorpion : : إ زهرار عقربي 
 Sépales : Pièces  du calice  , première enveloppe florale  généralement  verte : 
  سبلـة
 
 Séssile : fleur rattachée directement au rameau :  زهرة جالسة  
 
 Spadice : Inflorescence constituée par un axe sur lequel s’insèrent des fleurs 
unisexuées,  mâles  au sommet , femelles  à la  base  et entourée  par un spathe : 
   إزهرار قينوي
 
 Spathe : Bractée entourant complétement une fleur ou une inflorcocence : قنوة  
 

 
 Sporange : Organe  producteur  de spores ou ensemble de spores réunies dans 
une  membrane : أوراق بوغية   
 
 Spore : Désigne en général une cellule capable de reproduire le végétal : بوغ  
 
 Stamifère : qui porte des étamines : مسدى، حامل األسديات 
 
 Staminé : Fleur qui ne posséde que des étamines : زهرة ذآرية  
 
 Staminode : Etamine avortée , réduite le plus souvent  à un filet , sans anthére et 
donc  sans formation de pollen : سداة مجهضة  
 
 Stigmate : Partie superieure du pistil  qui reçoit  les graines du pollen : ميسم، سمـة  
 
 Stipité : Porté par un bref pédoncule : قصير الزنيد 

 
 

 Style : Prolongement vertical  de l’ovaire , surmonté du stigmate : 
  رة يحمل السمةحامل السمة، قلم الميسم، جزء من مدقة الزه  

 
 Stylopode :  Disque    couronnant    l’ovaire     des ombellifères    et portant    le     
 style : قرص محيط بالمبليض  
 
 Subsessile : Court  pédoncule  ou pédicelle : شبــه جالس   
 
 Supère : Ovaire n’est pas  enfoui  dans  le réceptale : ارز البويضب   
 
 Synanthére : Etamines  soudées entre elles , non  par leurs  filets , mais  par 
leurs  anthères  formant  un  tube : ملتحمة البتالت 
 
 Taxon : Unité  systématique  de tout  rang : الصنف  
 



 Tépale : pièce   d’un   périanthe    dont   tous   les    éléments   sont    identiques   
 (chacune des  pièces de l’enveloppe florale ): عناصر الكم متشابهة  
 
 Trilobé : partagé  en trois lobes : ثالثي التفصيص 
 
 Tubuleux : Disposition  en tube : بوقي، أنبوبي .      

 
 
 

Fuits : فواآــه 
 
 
 
 Aigrette : Pinceau  de poils surmontant  les fruits  de certaines espèces : قنزعـة  
 
 Akene : Fruit sec qui ne s’ouvre  pas spontanément : فقيرة، بهيمـة 
 
 Alvéole : Composé de cavités : سنخية، نقريـة  
 
 Amande : Partie  interieure de la graine  lorsque  le tégument est enlevé , la 
graine  elle   même si  elle est  dans  le noyau : لـوزة  
 
 Apocarpés : Fruits formés de carpelles distincts et libre : مكربلـة  
 
 Articulé : Fruit  composé de la juxtaposition d’articles : مفصلي 
 
 Baie : Fruit charnu  à pépins : ثمرة لحمية نواتيـة  
 
 Bulbe : Ecailles gorgées de matières  alimentaires de  réserves : بصلـة  
 
 Bulbille : Petite  bulbe : بصيلـة   
 
 Capsule : Fruit sec déhiscent comprenant un certain nombre de loges intérieures 
qui  s’ouvrent pour libérer les graines : نـة، غلف، مزاوةعليبة، جرو، حقة، جفي    
 
 Carpelle : élèment constitutif de l’organe femelle  de la fleur : آربلة، خباء   
 
 Caryopse : Fruit  sec indehiscent  dont  la paroi est soudée interieurement  à la 
graine   unique : بـّرة  
 
 Charnu : Formé  de chair : لحميـة   
 
 Cloison : Membrane partageant l’intérieur d’un fruit : حاجز   
 

 



 Cône : Agglomération de fruits multiples disposés en forme de  cône :  ،صنوبرة
 مخروطة
  
 Cotylédon : Lobe  charnu qui enveloppe  la radicule de la graine :فلقات   
 
 Cupule : Excroissance    axiale  uncurvée  en coupe , enfermant  la base de 
certains   fruits : قـمع  
 
 Déhiscent : Fruit  sec s’ouvre à  maturité : ثمرة منفتحـة   
 
 Déprimé : fruit aplati : ثمرة منضغطة 
 
 Diakènes : akène pumelés : فقيرات مثنى 
  
 Dicotyledons  : Se dit des plantes  munies de deux cotyledons : ذات الفلقتين  
 
 Diforme : qui  peut  revêtir deux formes différentes : ثنائي الشكل  
 
 Drupe : Fruit  charnu  à noyau ( ex pêche ) :  ثمرة لحمية نووية 
 
 Drupéole : Petite  drupe :  نوويـة  . 
 
 Endocarpe : Membrane  interieure  d’un  akène :  غالف داخلي للثمرة 
 
 Follicle : Fruit à péricarpe sec et déhiscent provenant d’un carpelle clos et 
s’ouvrant  à  maturité  par  un fruit  unique : جراب 
 
 Fovéole  : Creux  à la  surface du corps : نقرة، حفيرة  
 
 Fruit : Production  des  végétaux  qui  succéde  à  la  fleur  et  qui   contient   la 
 semence : ثـمرة    
 
 Glanduleux : qui  a la forme  d’une  glande : غددي   
 Gousse : Fruit  sec déhiscent s’ouvrant  par deux  fentes : شنفـة، فص، سنفة  

 
 
 Graine : Elément  final  des  phases  de  la reproduction sexuée chez  les  plantes  
à   fleurs : بذرة، بزرة، حبة   

 
 Ecaille  : Plaque  ou lame  qui recouvre  certains organes végétaux :  ،صدفة، قشرة
   جرهة
 
 Indéhiscent : Fruit  qui ne s’ouvre  pas  à maturité : غير منفتح عند النضج   
 
 Méricarpe : Fruit des ombellifères,  formé par deux carpelles monospermes : 



    ثمار الخيميات المشكلة من آربلتين أحادية البزرة              
 Péricarpe : Enveloppe  du fruit : جث، غالف 
 
 Noix : Fruit  du  noyer ou  drupe  dont  le  péricarpe amer et astringent renferme 
du  tanin : جوزة  
 
 Noyau : Enveloppe  ligneuse formée par la paroi du fruit et enveloppant  la 
graine avec  son tégument au centre d’une drupe : نواة  
 
 Nucule : Loge  du fruit des tubiflores  ne contenant  qu’une  graine  et le plus 
souvent  indépendante : ةجويز    
 
 Piriforme  : Qui affecte  la forme d’une  poire : آمثري الشكل  
 
 Rostré : Qui est allongé  en forme de bec : منقاري الشكل  
 
 Rustiqué : Surface profondément  et irrégulièrement sillonnée de certains fruits  
ou  noyau : مخدد  
 
 Silicule :  Petite silique : خريدلة  
 
 Silique : Fruit  sec   déhiscent   allongé    s’ouvrant   longitudinalement  par  
deux  valves : خردلة 
 
 Sphérique : En forme  de sphère : مدحرج، آروي  
 

 
 Strié:  Fruit   dont   la     surface   présente    des    petits    sillons   parallèles   : 
. ثمرة مخددة أو محززة أو مثلمة         
          Testa :  Tégument  externe de l’ovule  et de la graine :  شفاف أو طرحة داخلية أو
  القصرة
    وهو غشاء داخلي أو غالف داخلي رقيق يعرف أيضا بالشغاف                                               
  
 Tétrakene : Akène  quadruple,  fruit composé  de 4 akènes  : 
رباعية البهيمات أو                      
  الفقيرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La  Tige  : الســاق 
 
 
 
 Acaule : Dépourvu  de tige  aerienne : عادم الساق 
 
 Aciculé : Petit  aiguillon  court et assez souple  parsemant l’épiderme  de 
certaines  tige  ( ex : acicule  de l’églantier  ): مشوآة  
 
 Aiguillon : Protuberance acérée et piquante  qui se développe  sur les tiges, se 
détache   facilement : مهماز، منخس، إبرة  
 
 Anguleux : qui  présente des angles : مربع، مضلع  
 
 Annuelle : Plante dont  la  vie  ne dure qu’un an : مستأنفة ، حوليـة 
 
 Axe : Portion  de végétal , ordinairement  vertical , portant  les ramifications : 
  محور
 
 Bourgeon : Formation végétale contenant  l’ébauche d’un  rameau : برعم 
 
 Branche : Bois  qui  pousse  au   tronc  d’un   arbre , d’un  arbuste   ou  d’un  
 arbrisseau : غصن، قضيب، فرع  
 
 Cannelé : Garni de cannelures ou de stries : مخدد  
 
 Caulescent : muni  d’une tige aerienne  visible : ذو ساق 
 
 Cylindrique : En forme de cylindre : أسطواني  
 
 Dichotomie : Ramifications  successives  d’un  rameau : تفرع متتالي  
 
 Drageon : Pousse provenant  d’un bourgeon apparu  sur les racines : شكير ، عقان   
 
 Dressé : Qui  prend  à peu prés la direction verticale  par opposition  à rampant  
couché  ou ascendant : منتصب 

 
 Ecorce : revêtement protecteur  de la tige ou des rameaux : قشر، لحاء  
 
 Ecusson : Bourgeon détaché  de son support  avec un  fragment  d’écore  sert   
au  greffage : برعم التطعيم  
 



 Epine : Point  droite  et aiguê  faisant partie  de la tige  et  des rameaux : شوآة  
 
 Fibreux : Tige  riche  fibres : ليفي  
 
 Fistuleux : Cylindrique  et creux  : أسطواني وأجوف  
 
 Glabre : أملس  
 
 Grêle  : Aigu  et faible : نحيف، ضعيف  
 
 Grimpant : Qui grimpe : متسلق  
 
 Hérissé : Garni de poils  piquants : شائك، قنفوذي  
 
 Laineux : Couvert  de  laine : مصوف أو صوفي 
 
 Latex : Excrétion    que  certains     végétaux    répandent   à    chaque   point   de 
 brisure : لبن نباتي  
  
 Ligneux : Tissus  végétaux  où la cellule initiale des  cloisons à été remplacée  
par la  lignine du bois , plus resistant et imperméable : ليفي، مخشوشب  
 
 Marcottage : Tige ou branche qui a pris racine : ترقيد  
 
 Multicaule : Qui  a des tiges  nombreuses : متعدد السيقان. 
 
 Noeud  : Renflement  de la tige au point  d’insertion d’une  feuille : ةعقد   
 
 Pilosité :  Garni de poils : مشعر  

 



 
 
 
 
 

  
 


