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  شكر وتقدير 

  

ساهم ودعم هذا المشروع ونخص بالشكر الجزيـل جامعـة          نشكر كل من    

الملك فيصل باألحساء ممثلة في عمادة البحث العلمي لما قاموا به من جهـد فـي                

والشكر موصول لوكيل الجامعة للدراسـات العليـا والبحـث          . تمويل هذا البحث    

ءات سعد البراك لما قام به من تسهيل في اإلجـرا         / العلمي سعادة األستاذ الدكتور   

اإلدارية ونشكر أيضاً إدارة محطة التدريب والبحوث الزراعية والبيطرية وكليـة           

العلوم الزراعية واألغذية بجامعة الملك فيصل على ما وفروه من إمكانات وأجهزة            

  .بحثية سهلت من عملية إجراء البحث
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  الملخص

  
لظواهر الهامة التي   تعتبر ظاهرة استخدام األعشاب والنباتات الطبية في التداوي من ا           

لها صدى كبير في نفوس أفراد مجتمعنا لما لها من عادات متوارثة عبر األجيـال ، وعلـى                  
الرغم من التطور العلمي والتقني الذي نلمسه في العلوم الطبية بمختلف تخصصاتها فإن فكرة              

زايد وتتعاظم  اإلقبال على األعشاب والنباتات الطبية وتفضيلها على المستحضرات الكيميائية تت         
لذلك صدرت عدت قرارات عن منظمة الصحة العالمية ومنظمـة األمـم            . في كل المجتمعات  

المتحدة للطفولة ومنظمة األغذية والزراعة أكدت جميعها على أن اسـتخدام األعـشاب فـي               
  .التداوي من النظم التي البد وأن تحظى باالهتمام والدراسة

االهتمام قامت جامعة الملـك فيـصل ممثلـة         من أجل ذلك وحرصاً على مواكبة هذا          
ولـذلك  . بعمادة البحث العلمي بدعم هذا البحث لدراسة إمكانية استزراع النباتات الطبية البرية           

فقد كان الهدف الرئيسي لهذا البحث هو تحديد أنسب المعامالت الزراعية التي تؤدي إلى رفع               
ت هذه الدراسات على نباتات النعناع والحبق       وقد تركز . إنتاجية ونوعية النباتات الطبية البرية    

  .والريحان
وقد اتضح من خالل نتائج الدراسات المختلفة أن أنسب موعد لزراعة الريحـان فـي                 

 ١٥ ديسمبر ، أما بالنسبة للنعناع فيزرع في الفترة من           ٢٠ نوفمبر إلى    ٢٠منطقة األحساء من    
كمـا  .  ديسمبر ١ نوفمبر إلى    ١ ما بين     ديسمبر ، كما يزرع الحبق في الفترة       ١٥نوفمبر إلى   

إلى زيادة إنتاجية النعناع    ) هكتار/ كجم ٣٠٠ – ٢٠٠(أدت إضافة المعدالت العالية للنيتروجين      
وقد أظهـرت نتـائج     . والحبق والريحان من البذور ولكن انخفضت نسبة الزيوت الطيارة فيها         

بات ونمو بادرات النعناع والحبق      التجربة التي أجريت لدراسة تأثير الملوحة والحرارة على إن        
والريحان أن ارتفاع معدالت الملوحة ودرجات الحرارة يؤدي إلـى تـدني نـسب اإلنبـات                

  .ومعدالت نمو البادرات في األنواع الثالث التي تناولتها الدراسة
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  لمقدمةا
 فقـد   لعل اهتمام اإلنسان بالنباتات الطبية والعطرية والسامة قد بدأ مع خلقه ووجوده ،            

استطاع اإلنسان بفطرته البحث عن ما يخفف آالمه وأمراضه باستخدام النبات المحيطة بـه ،               
وتمكن بالتجربة من التعرف على النباتات التي يمكن أن يستخدمها في تسميم الرماح لتمكينـه               

كما أدرك نوعية النباتات التي تعطي اللحم النكهة والطعم المقبـولين           . من اصطياد الحيوانات  
وكذلك النباتات التي تمكنه من المحافظة على اللحوم من التلف ، ومع تطور المجتمع البشري               

 في جمع األعشاب والنباتات الطبية ، وكان        – الذين عرفوا بالعشَّابين     –تخصص بعض أفراده    
وقد كـان للحـضارة     . من مهامهم تحضير األدوية من األعشاب ووصفها للحاالت المرضية        

ة دور ملموس في معرفة فوائد النباتات الطبية وخصائصها ، حيـث دونـت              المصرية القديم 
 ٣٥٠٠ يزيد عمرها عـن      –المعلومات عن النباتات الطبية في برديات أشهرها بردية ايبرس          

 التي احتوت على وصف لكثير من العقاقير والنباتات الطبيـة واسـتعماالتها مـا زال                –عام  
ونذكر من تلك العقاقير قشر الرمان والحنـاء وبـذور          بعضها مستخدماً حتى وقتنا الحاضر ،       

  . الكتان
وقد أسهم الرومان واإلغريق في التطور العلمي للنباتـات الطبيـة حيـث ضـمنت                 

 نوع من النباتات والمواد الطبية ، ثـم جـاء العلمـاء العـرب               ٥٠٠٠مراجعهم وصفاً لنحو    
األعشاب والنباتات الطبية نـذكر     والمسلمون وكان لهم الدور المرموق في إثراء المعرفة عن          

مفـردات األدويـة    " وكذا ابن البيطار وكتابـه      " القانون في الطب    " منهم ابن سينا ومرجعه     
  " . واألغذية 
النباتات الطبية هي تلك النباتات التي تستخدم في عالج األمـراض واآلالم وتحتـوي                

كما تشمل النباتات الطبيـة أيـضاً       . مواد ذات فعالية وتأثير فسيولوجي تعرف بالمواد الفعالة       
النباتات التي نحصل منها على المواد أو المركبات المستخدمة في الصناعة الصيدلية لتحضير             
األدوية بأشكالها المختلفة ، ومن أمثلة تلك المواد الصمغ العربـي المـستخدم فـي تحـضير                 

ال وزيـت الليمــون     األقراص والمستحلبات ، وكذلك الزيوت العطرية مثل زيت قشر البرتق         
  . والتي تضاف إلى األدوية لتحسين مذاقها ونكهتها

من الواضح أن النباتات الطبية والعطرية كانت وما زالت تمثل عنصراً أساسـياً فـي                 
. حياة اإلنسان ، وبنظرة سـريعة ندرك أننا نستخدم الكثير منها في حياتنا اليوميـة العاديـة               

و قدحاً من القهوة لما يحتويانه من الكافين ذي التأثير المنبـه            فمعظمنا يتناول كأساً من الشاي أ     
ونعلم كذلك فوائد النعناع والبابونج والهيل لما تحتويه من زيوت عطرية ، وال يخلو              . والمنشط

منزل األم المرضعة من بذور الحلبة لفائدتها في إدرار اللبن ، أما ثمار الكراويـة والينـسون                 
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تلك أمثلـة  . ا مع الماء لتخفيف وعالج المغص المعوي لدى األطفال     والشمر فتستخدم بعد غليه   
من النباتات الطبية شائعة االستخدام إال أن هناك المئات من العقاقير والنباتات الطبيـة التـي                
تستخدم لعالج األمراض واألسقام المختلفة والكثيـر منهـا شـديد الـسمية ومـن الواجـب                 

طبية ، محدد بها مقدار الجرعة ووقت تعاطيها ، كما          والضروري عدم استعمالها بدون وصفة      
  . أن عدم اتخاذ الحذر والحيطة في استخدامها يكون عادة مصحوباً بمخاطر كبيرة

يمكن الحصول على النباتات الطبية من مصدرين أحدهما النباتات البرية حيث تنمـو               
 كافياً لبعض النباتات مثـل      أنواع عديدة في الوديان والسهول والغابات ، وقد يمثل هذا مصدراً          

أما المصدر الثاني للحصول على     . نبات الونكا والذي ينمو بصورة برية في بلدان وسط أفريقيا         
النباتات الطبية فهو عن طـريق الزراعة حيـث تقـوم شـركات األدويـة أو المؤسـسات                 

المحلـي أو   االستثمارية بإنشاء مزارع خاصة إلنتاج أصناف أو أنواع محددة يحتاجها السوق            
  . الدولي بكميات معينة

تعد زراعة النباتات الطبية من المشروعات االستثمارية الناجحة طالما تـم التخطـيط               
وهنا البد  . الجيد لها مع رعايتها أثناء نموها للحصول على العقاقير ذات المواصفات المطلوبة           

ختالفـات والظـروف الجويـة      من اإلشارة إلى أن النباتات الطبية تتميز بالحساسية العالية لال         
. المحيطة بها وتؤثر تلك الظروف تأثيراً واضحاً على مكونات وفعالية العقاقير الناتجة منهـا             

فعلى سبيل المثال ينمو نبات القنب الهندي في موطنه األصلي بالهند نمواً عادياً ويكن النبـات                
حين أن زراعة هذا النبات فـي       قصيراً نسبياً يحتوي على نسبة عالية من المواد الفعالة ، في            

البلدان المعتدلة أو الباردة مثل إيطاليا تعطي نباتات ذات نمو طولي ملحوظ إذ يبلـغ ارتفـاع                 
النبات أضعاف طول النبات المزروع في موطنه األصلي إال أنه يخلو من المواد الفعالة تماماً               

 والتي تستخلص منها مـادة      –نا  ويكون عديم الجدوى الطبية ، ولو أخذنا مثالً آخر أشجار الكي          
 تنتج النسبة المطلوبة من مادة الكينين عند زراعتهـا          –الكينين المستخدمة في عالج المالريا      

على المرتفعـات في الوقت الذي تخلو فيها تماماً من المادة الفعالة عند زراعتها في المناطق               
تاز بالرائحة والطعم المـستحبين     أما جذور الزنجبيل المزروع في جامايكا فإنها تم       . المنخفضة

وتكون الحراقة فيها قليلة في حين تتميز جذور نفس النبات المزروع في أفريقيا بنكهة أقل من                
  . مثيلتها في جامايكا ولكنها تكون شديدة الحراقة

يفضل تطبيق التقنيات المختلفة في الري والتسميد والتهجين واإلكثار وزراعة األنسجة             
اثية إلنتاج النباتات التي تتطابق مع المواصفات المطلوبة ، فقد وجـد أن نبـات          والهندسة الور 
 الذي يحظى بنسبة عالية من مدة األتروبين المستخدمة (Atropa belladonna)ست الحسن 

في عالج بعض أنواع المغص وكذا لتوسيع الحدقة في فحص قاع العين يعطي نسبة عالية من                
 Digitalis)أما نبـات أصـبع العـذراء    . سمدة نيتروجينية للتربةالمادة الفعالة عند إضافة أ
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purpurea)    المستخدم لعالج أمراض القلب فإنه يحتاج إلى أسمدة تحتوي علـى  عنـصر 
المنجنيز ، ووجد أيضاً أن نسبة الرطوبة في التربة تؤثر على النسبة التـي يحتويهـا نبـات                  

وتؤثر شدة اإلضاءة المحيطة    . ت الزيت نفسه  النعناع من الزيت العطري كما تؤثر على مكونا       
 Aconitum)بالنبات على نموه ومحتوياته من المواد الفعالة فقد لوحظ أن نبات خانق الذئب 

napellus) –       ال ينمـو بصـورة جيـدة إال في جو ظليـل         – هو من النباتات شديدة السمية 
نمو فـي وسـط شـديد     يفضل ال (Papaver somniferum)في حين أن نبـات الخشخاش 

  .اإلضاءة
تمد المناطق االستوائية وشبه االستوائية العالم بنسبة كبيرة من النباتات الطبية مقارنة              

بالمناطق األخرى ، وتهتم كثير من دول العالم الثالث في أفريقيا وأسيا بزراعة مساحات كبيرة               
لك البلدان ، فيـزرع فـي       من األراضي بالنباتات الطبية لتكون أحد مصادر الدخل القومي لت         

 الستخدام العقاقير المستخلـصة   (Ammi visnaga)بلدان المغرب العربي نبات الخلة البلدي 
منه في توسيع الحالب وعالج بعض أمراض القلب ، ويزرع كذلك نبات الخــلة الـشيطاني                

(Ammi majus)رع كما يز.  الشائع االستخدام في عالج بعض األمراض الجلدية مثل البهاق
 والذي تستخدم أوراقه وثماره في عـالج حـاالت   (Cassia senna)في السوادن نبات السنا 

  . اإلمساك
وقد يستخدم النبات الطبي كامالً في التداوي والعالج أو قد يستخدم فيه جزء معين فقط                 

من النبات الحتواء ذلك الجزء على النسبة العالية من المواد الفعالة ، فعلـى سـبيل المثـال                  
تستخدم األوراق من نبات الريحان ، واألزهار من نبات القرنفل، والثمار من نبـات الـشمر                

  . والينسون والكراوية ، والبذور من نباتات الحلبة، والريزومات من نبات الزنجبيل
من الضروري التعرف على الوقت المناسب لجمع النباتات الطبية ، وهو الوقت الذي               

على أعلى نسبة من المواد الفعالة ، وال يتوقف ذلك على فصول السنة             تحتوي فيه تلك النباتات     
فقط وإنما قد يتطلب في بعض األحيان وقتاً معيناً من اليوم ، فأوراق إصـبع العـذراء مـثالً                   
ينبغي أن تجمع في فترة ما بعد العصر لما ثبت من احتوائها على أعلى نسبة من المواد الفعالة                  

فإن قشور األشجار تجمع في فصل الربيع حيث تتواجد العـصارات           وعموماً  . في هذا الوقت  
أمـا  . الخلوية بنسب وافرة تجعل من ا لممكن نزع القشر عن الجزء الخـشبي فـي الـساق                

الريزومات والدرنات والجذور فتجمع في وقت الخريف أو الشتاء بعد ذبول الجزء األخـضر              
ت إلى الجـذور والريزومـات الختزانهـا ،         العلوي من النبات وتحول المواد التي كونها النبا       

وتجمع األوراق في وقت إزهار النبات ، أما األزهار فيتوجب جمعها في جـو جـاف حتـى                  
  . تحتفظ بأشكالها وألوانها ألن وجود الرطوبة بنسبة متزايدة يؤثر سلباً على محتوياتها
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 بالدقة الكافية حتى   وفي الكثير من األحيان يتم تحديد وقت الجمع للنباتات ومراعاة ذلك            
فنــورات نبـات الـشـيح الخرسـاني        . ال يفقد النبات الطبي قيمته وخواصـه العالجيـة        

(Artimisra cina)     ينبغي أن تجمع قبل تفتح األزهار وإال فقدت نسبة عاليـة مـن المـادة 
زهـار  والتي يعزى إليها التأثير الطارد للديدان، كذلك الحال فـي أ          " سانتونين"الفعالة المسماة   

القرنفل فينبغي جمعها وهي في مرحلة البرعم وإال فقدت نسبة عالية من الزيت الطيار الـذي                
 (Chrysanthemam cinerariefolium)وقد دلت األبحاث أن بنـات البيرثـروم   . تحتويه

تحتوي نوراته على أعلى نسبة من مادة البيرثرين المستخدمة كقاتلة للحشرات في الوقت الذي              
كمـا يجـب أخـذ      . حو ثلثي أزهار النورة متفتحاً والثلث الباقي في طور البراعم         يكون فيه ن  

االحتياطات الكافية عند جمع النباتات الطبية وذلك حفاظاً على المواد الفعالة شديدة الحـساسية              
  . التي تحتويها تلك النباتات والتي يسهل تحللها وتكسيرها

ها لتحضير المواد الفعالة كما هو الحال       تستخدم بعض النباتات الطبية طازجة بعد جمع        
في أزهار الورد والياسمين حيث يتم تحضير الزيوت الطيارة العطرية من البتالت الطازجـة              
ولكن في غالبية األحيان يتم تجفيف النباتات في ظروف دقيقة ومحكمة وذلك حرصاً على مـا                

ي قد يؤدي إلى تنشيط اإلنزيمات      تحتويه من مواد فعالة إذ أن ترك النبات ليجف في الجو العاد           
المتواجدة في العصارات الخلوية وبالتالي تحلل المواد الفعالة وتكسيرها إلـى مـواد عديمـة               
الجدوى الطبية ، ويتم تجفيف النباتات الطبية في أفران يمر بها تيار من الهواء الساخن ويـتم                 

فيف ، ومن ثم يتم تخـزين       م حتى تمام التج   ٥٦٠ضبط درجة الحرارة فيها بحيث ال تزيد عن         
النباتات الجافة في ظروف تخلو من الرطوبة والضوء والحرارة العالية حيث أن تلك الظروف              

  . تؤثر على محتويات النباتات من المواد الفعالة
تحضر األدوية من النباتات الطبية مباشر في بعض األحيان وذلك باستعمال مـساحيق              

لتحضير خالصات تدخل في تركيب األدوية ، وفي معظـم          النباتات أو باستخالص المساحيق     
األحيان تتم معالجة الخالصات بطرق الفصل والتنقية المختلفة حتى يتم الحصول على المـادة              
الفعالة بصورة تامة النقاوة ، وتستخدم في ذلك طرق الكروماتوجرافيـا والبلـورة والـديلزة               

ة على جرعات محسوبة بدقة من المادة الفعالة        والتقطير ، وتحتوي الكثير من األدوية المتداول      
التي تم تحضيرها من النباتات الطبية ، كما أن كثيراً من المواد الخام أو المواد األولية التـي                  
تستخدم في تحضير وتركيب بعض أنواع األدوية مثل الكورتيزون والهرمونات ناتجة أساسـاً             

لممكن اعتبار النباتات الطبية مختبرات طبيعية      من ا . من المواد المستخلصة من النباتات الطبية     
عالية التخصص لها القـدرة على تحضير وتركيب نوع أو أنواع محددة من المواد الفعالـة ،                

  : ومن أمثل المواد الفعالة التي تم استخالصها من بعض النباتات الطبية ما يلي
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 (Glycosides) الجليكوسيدات -١

ن أحـدهما سـكري واآلخـر ال سـكري ويـسمى       تتكون الجليكوسيدات من جـزءي      
األجليكوجين ، ويتكون الجزء السكري من جزئ أو أكثر مـن الـسكريات األحاديـة مثـل                 

ونـذكر مـن    . الجلوكوز ، أما األجليكوجين فيختلف في نوعيته باختالف نوعية الجليكوسـيد          
  : الجليكوسيدات األنواع التالية

لقلب المتضخم في حاالت هبوط القلب وهـي         وتستخدم لعالج عضلة ا    جليكوسيدات قلبية  �
والجدير بالذكر أنه رغم التقدم الكبير الذي تشهده مجـاالت          . أنجح العقاقير لعالج تلك الحاالت    

الكيمياء إال أنه لم يتم التمكن من تكوين مثل هذه المركبات حيث ما زالت النباتات الطبية تمثل                 
أمثلة النباتات المحتوية على جليكوسيدات قلبية      المصدر األساس الوحيد لهذه المركبات ، ومن        

  . نباتي بصل العنصل والثفتيا
تستخدم لعالج حاالت اإلمساك وتوجد في نبـاتي الـصبار          : جليكوسيدات انثراكينونية  �

  . والسنامكة
تمتاز بلونها األصفر وتتواجد بكثرة في قشور وثمار الموالح         : جليكوسيدات فالفونيدية  �

مون وتسـتخدم لعالج بعض حاالت أمراض األوعية كما ثبـت أن           مثل البرتقال واللي  
  . لبعضها تأثير موقف لنمو الخاليا السرطانية

 وتوجد في بتالت األزهار الملونة ويختلـف لونهـا علـى            :جليكوسيدات انثوسيانينية  �
حسب األس الهيدروجيني في الوسط الذي يحيط بها ، فتأخذ اللون األحمر في الوسـط               

وتستخدم فـي   . ول لونها إلى األزرق أو البنفسجي في الوسط القاعدي        الحامضي ويتح 
  . الصناعات الصيدلية كمواد ملونة

محلول هذه الجليكوسيدات المائي يمتاز بالغروية وعند رجـه         : جلكوسيدات صابونينية  �
يعطي رغوة تشبه رغوة الصابون وتستخدم في عمل المستحلبات وكذلك فـي بعـض              

  .  صناعة الحلوى الطحينيةالصناعات الغذائية مثل
  (Alkaloids) القلوانيات -٢

مواد عضوية نيتروجينية ذات تأثير فسيولوجي ومن أمثلتها الكافين المـستخرج مـن               
أوراق الشـاي أو بذور البن وله تأثير منبه ، والكينين المحضر مـن قـشر نبـات الكينـا                   

اق نبات ست الحسن والمستخدم     والمستعمل في عالج المالريا ، واألتروبين المحضر من أور        
  . في عالج المغص ، والكودايين الناتج من ثمار الخشخاش والذي يستعمل في عالج الكحة

  (Essential oils) الزيوت الطيارة -٣
تمتاز الزيوت العطرية برائحتها وتستخدم بعضها كمحسنات للطعـم والنكهـة مثـل               

 كما أنها تعد من المواد المطهرة وبعـضها         الزيوت المحضرة من الكراوية والكزبرة والورد ،      
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له استخدامات طبية محددة مثل زيت القرنفل لعالج آالم األسنان وزيوت القرفة للمساعدة على              
كمـا تحـضر    .  لعالج الرومـاتزم   – المستعمل كدهان    –شد الحبال الصوتية وزيت الكمون      

  . العطور من بعض النباتات مثل الفل والياسمين والورد
  فصيات  الع-٤

وهي مواد فينولية لها تأثير قابض وتدخل في تركيب المضمضات والغرغرات لعالج              
االلتهابات في الحلق والفم واللثة ، كما أن لها استخدامات صناعية في دباغة الجلود ، وتدخل                

  . كذلك في تحضيرات األدوية المستخدمة في عالج اإلسهال
ة التي تحتويها النباتات الطبية وقـد تـضاف         تلك أمثلة لبعض مجموعات المواد الفعال       

إليها مواد أخرى مثل النشا والبكتين والصمغ والسكريات وكلها تدخل في تركيـب وتحـضير               
  . األدوية

ونظراً ألهمية النباتات الطبية وفائدة المواد الفعالة التي تحتويها فقد نصت نظم األدوية               
 أثناء الجمـع والنقـل والتجفيـف وذلـك قبـل            للدول المختلفة على أخذ االحتياطات الواجبة     

استخالص المواد الفعالة وتحضير األدوية منها ، وكذلك أهمية المعايرة الحيوية الكيميائية لها             
والتي من خاللها يمكن التعرف على فعاليتها في التداوي والعالج وتحديد الجرعات المطلوبـة              

  . منها
ة المنتشرة بواحة األحساء وتحديد متطلباتهـا       يهدف هذا البحث إلى جمع النباتات الطبي        

البيئية والزراعية لالستفادة منها ومعرفة تأثير العمليات الزراعيـة المعتـادة علـى نموهـا               
ويتم ذلك كجزء من    . الريحان ، الحبق ، النعناع    : وتشمل هذه النباتات  . وخواصها الكيموحيوية 

ت المطلوبة السـتزراع األنـواع المحليـة        الهدف الكبير الرامي إلى جمع المعلومات والتقانا      
واالستفادة منها في إنتاج الدواء ، لذا من المهم استجالء الظـروف والمعـامالت الزراعيـة                

  . المالئمة لنمو النباتات الطبية عند التفكير في زراعة النباتات الطبية على مستوى اقتصادي
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  المسح األدبي

  
 في مجاالت تصنيف ووراثة وفسلجة      –نوات   عبر الس  –علم الرغم من تطور المعرفة      

وتربية النباتات ومالءمتها للبيئة الحديثة وتكوين نظم علمية عديدة لنـشر المعرفـة وتقـديم               
المعلومة المثمرة على أوسع نطاق واستحداث آليات حديثة إال أن اإلنسان لم يـستغل جميـع                

هذا إذا علمنا أن مستخلصات بعـض       . اإلمكانات بغية االستفادة القصوى من النباتات في بيئته       
النباتات البرية مشهود لها بالكفاءة العالجية ضد كثير من أمراض اإلنسان والحيوان وتستحق             

  .االهتمام ألجـل االرتقاء باالقتصاد القومي وخفض اإلنفاق
مؤكـداً  ) لكل داء دواء  : (ورد في الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             
ومعرفة العامة ببعض تلك األدوية التي أودعهـا        . طبيعة العالج لكل مرض بإذن اهللا     أن في ال  

اهللا الطبيعة ما هي إال حصيلة الخبرة الطويلة التي اكتسبوها عبر األجيال وكانت المعلومـات               
والطـب الـشعبي    . التي حصلت عليها هذه األجيال مبنية على تجارب أجريت على اإلنـسان           

وقد كان ثمرة الروح العلمية متمثلة برغبة اإلنسان فـي          . لمعرفة العامة العربي جزء من تلك ا    
التعلم والتجربة والمشاهدة واالستدالل واالستنتاج حتى يتعرف على أسرار الطبيعة ومن ثـم             

  .وضع األساس لنظام عملي مدروس
ويحظى الطب الشعبي بالثقة لدى الغالبية من سكان الجزيرة العربية ، وما برح كثيـر        

منهم يستخدمونه للعالج من كثير من األمراض ، بالرغم من وجود األدوية الحديثة التي تتميز               
وقـد أبـدى    . بقدرتها على سرعة إزالة األعراض المرضية ولكنها تحمل آثاراً جانبية خطيرة          

  :قلقاً زائداً حول األسقام التي يسببها الدواء الحديث فقال) علم األمراض(وليم بويد في كتابه 
لسوء الحظ أن الشيء المفيد جداً قد يكون مؤذياً جداً ، وقد تكون األمراض المعروفة                 

منذ القدم في طريقها لالندثار نتيجة العالجات الحديثة ولكن أمراضاً جديدة بدأت تحتل مكانها              
  .وهكذا عندما نتدخل في الطبيعة علينا أن ندفع الثمن

 بدأ اهتمام األوساط العلميـة فـي الـسنوات          وليس بويد الوحيد في إدراكه لذلك ، فقد         
األخيرة يتزايد حول مدى السالمة التي تتوافر في األدوية المستعملة حـديثاً، وبالتـالي اتجـه                

أصدرت منظمة الصحة العالمية برنامجاً عالمياً لتوحيد الجهـود         . االهتمام نحو الطب الشعبي   
لصحية األولية ، ال سـيما فـي دول         من أجل استعمال وسائل ذلك الطب في مجال الرعاية ا         

  .العالم النامية
بدأت النباتات الطبية تأخذ سمعة طبية خالل العقدين الماضيين كمصادر للمواد الدوائية              

، وكان ذلك واضحاً عندما قامت منظمة الصحة العالمية بدور تشجيعي للعـالج باألعـشاب               
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في دول مختلفة بجانـب تطبيـق خبـرة         ومحاولة تنسيقها واستيعابها في نظام الصحة األولية        
الطب  الحديث ، وتم تجاهل هذا المصدر النباتي الهام خالل القرنين الماضيين بـسبب كثـرة                 

ففي الحقيقة إن معظم األدوية التي أثبتت جدارتها كانت أصالً مفصولة من            . األدوية الكيميائية 
، وال يزال نصف األدويـة التـي        النباتات ، ومن أمثلة ذلك الديجوكسين والرزربين والكينين         

  .تصرف للمرضى حالياً يدخل في تركيبها أحد المكونات النباتية
ومن الحقائق التي أصبحت واضحة كون األدوية الكيميائية سريعة المفعول إال أنها في               

بعض األحيان تسبب بعض التأثيرات الجانبية والتي قد يصعب عالجها، ولكن من اهللا سبحانه              
  .ينا بأن أوجد العالج الالزم من حولناوتعالى عل
وتزخر المملكة العربية السعودية بالمصادر الطبيعية العالجية ، ومنها األعشاب التـي             

تستعمل في عالج العديد من األمراض ومن الطبيعي أن تكون األعشاب التي تنبت على أرض               
وال . ن وما فتئ يستخدم للتداوي    المملكة هي المالئمة لعالج مواطنيها بإذن اهللا ، وكثير منها كا          

  .شك أن منها ما يستحق الشهرة التي اكتسبها في القدرة على العالج
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية العقاقيرية للنباتات أن معظمها غني بالمحتويات الفعالة             

مثل القلويـدات والجلوكوزيـدات القلبيـة والفالفونويـدات والكورماينـات والـصابونيات             
نثراكينونات التي قد يكون لها قيمة عالجية عظيمة، ووجود الزيوت الطيـارة والـصموغ           واأل

والعفصيات ، عالوة على أن لها تأثيرات طبية ، فهي ذات فائدة اقتصادية سواء فـي مجـال                  
  .صناعـة أدوات التجميل أو الصناعات الغذائية وصناعة الجلود أو صناعات أخرى

.  محاولة للتقدم به في ضوء االكتشافات العلمية الحديثة        ظل الطب العربي راكداً بدون      
وما برحت المعلومات المتوفرة عن الطب الشعبي في المملكة متعثرة ، والمحاوالت التي بذلت              

ولعل من أقدم العلماء الذين أسهموا بدراسات نباتية فـي          . لتوثيق الوضع الطبي الشعبي ضئيلة    
والذي ) ٩٢٥ م – ٨٦٠(بكر الرازي الذي عاش ما بين       جزيرة العرب هما الطبيب العربي أبو       

 (Rhazya stricta)سميت بعض النباتات الممثلة في الفلورة السعودية باسـمه مثـل نبـات   
والذي درس البيئـات الـشاطئية      ) م١٠٣٧ – ٩٨٠(والعالم النباتي ابن سيناء الذي عاش بين        

 وظهر من بعد العالم (Avicennia marina)وسميت بعض النباتات باسمه مثل نبات الشورة 
هـ والذي حدد وصنف العديد من األنواع النباتية فـي كتابـه المـشهور              ٢٨١الدينوري عام   

  ".النبات"
وفي العصر الحديث توالت دراسات الفلورة في الجزيرة العربية نتيجـة لعـدد مـن                 

 وجاء من بعـده  (Forsskal, 1775)الزيارات والتي قام بها بعض من الباحثين والعلماء مثل 
(Schweinfurth, 1912) والذي بحق يعتبر من مؤسسي الجمعية الجغرافية المصرية حيث 

ألف الكثير من الكتب والرسائل وجمع العديد من األنواع النباتية من أقطـار شـرقية وتـاله                 
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(Delpers, 1889) وأول ". الحياة النباتية فيما بعد الـيمن " الذي قام بوضع مؤلفاً شهيراً أسماه
 حيث قسم شبه الجزيرة العربية إلى (Blatter, 1936)من وضع كتاباً عن الفلورة العربية هو 

مناطق جغرافية من بينها المنطقة الغربية خارج المدارية والتي يقع ضمنها الجزء الغربي من              
 الفلورة الخاصة لعدد من نطاقات البيئة الهامة        (Thomas)م وصف   ١٩٣٢الجزيرة وفي عام    

 قائمة بأسماء النباتات العربيـة والتـي        (Philby)م قدم   ١٩٣٣وفي عام   . الجزيرة العربية في  
 ,Vesey-fitzgerald)وقـدم  . جمعها من منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية

1955, 1957a,b)   ثالثة أبحاث هامة عن الكساء الخضري في المملكة العربيـة الـسعودية 
 شمال جدة وشاطئ البحر األحمر جنوب جدة ، ووسط وشرق المملكـة             لشاطئ البحر األحمر  

وقد جمعت بعض النباتات من مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية           . العربية السعودية 
 De Marco) في مناطـق النفوذ ، اتبعت بدراسـات قام بهـا  (Zohary, 1957)بواسطة 

and Dinelli, 1974)لمملكـة العربية السعودية حيـث نتج عـن   في أماكن متعـددة من ا
.  نوع من فلـورة المملكة العربيـة الـسعودية       ١٢١١هـذه الدراسة تسجيل ما يقـارب من       

 ضـمن فلـورة المملكـة العربيـة     .Salsola spوفي العام نفسـه سجال عشرة أنواع مـن  
 Migahid and)به وأهم الدراسات التي تمت في المملكة العربية السعودية ما قام . السعودية

Hammouda, 1978)   من وضع كتاب عن الفلورة السعودية والذي يعتبر بحـق المرجـع 
الوحيد الذي تم فيه وصف األنواع النباتية ، إال أن هذا الكتاب تنقـصه بعـض المعلومـات                  

  . نوعاً فقط١٤٠٠التصنيفية إذ لم يتم تسجيل جميع األنواع النباتية في المملكة حيث سجلت 
لت الدراسات في مجال الفلورة مما أدى إلى إضافات جديدة للعديد مـن األنـواع            وتوا  

النباتية واألجناس والتي سجلت ألول مرة ضمن فلورة المملكة العربية السعودية حيث سـجل              
(Hadidi, 1977) نوعين من أنواع نباتات Zygophyllum . وفي دراسـات على النطـاق

 بعـض األجنـاس التابعـة    (Abdulatif, 1979)سـجل  النباتي في مرتفعات منطقة عسير 
للمخروطيات والبقوليات ثم ظهر بعد ذلك كتاب عن األشجار والشجيرات في المملكة العربية             

وتـم تسجيل معلومات عن الفلـورة  . (Fayed and Zayed, 1989)السعودية أعد بواسطة 
. (Chaudhary and Howaishel, 1980)العشبية في المملكة العربية السعودية بواسـطة  

 نوعاً جديداً من الفصيلة العشارية ألول مرة في المملكة العربيـة  (Field, 1981)وقد سجل 
  .السعودية
 وأعـدت  (Labiatae) ستة أنواع من الفصيلة الشفوية (Hedge, 1982)ولقد سجل   

(Vincett, 1984) صـوراً   كتاباً النباتات الصحراوية في المملكة العربية السعودية تـضمن 
 بعـض المـساهمات   (Boulos, 1985)وأضاف العـالم  . فوتوغرافية لبعض األنواع النباتية

 نوعاً من النباتات الوعائية تنتمي إلـى        ٢٦٦للفلورة السعودية في جبال عسير حيث تم تسجيل         
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وقـد سـجل    .  فصيلة سجلت بعضها ألول مرة في فلورة المملكـة العربيـة الـسعودية             ٥٩
(Chaudhary and Lavranos, 1985) نوعين من Ceropegia .    ظهر بعـد ذلـك دليـل

عن األزهار في المملكة العربيـة الـسعودية قامـت بإعـداده            ) صور فوتوغرافية (إيضاحي  
(Collenette, 1985) . وضمن دراسات تصنيفية قام بها(Chaudhary, 1985) عن جنس 

Heliotropium نوع من هذا الجنس ، تابع ١٦ ، تم تصنيف (Chaudhary and Akrm, 

 فـي المملكـة   Salsola L. (Chenopodiaceae) الدراسات التصنيفية على جنس (1987
العربية السعودية مع إصدار وصفاً تفصيلياً لهذه األنواع ، ثم ظهر بعد ذلك كتاباً عن النباتات                

تتابعـت  . (Abdulatif, 1979)الطبية في الجنوب الغربي من المملكـة العربيـة الـسعودية   
لدراسات في هذا المجال وتمخضت عن وضع كتاب عن األعشاب الـضارة فـي المملكـة                ا

  .(Chaudary and Akrm, 1978)العربية السعودية أعده 
 نوعـاً  ١٠٩ (Fayed and Zayed, 1989)وفي دراسة عن الكساء الخضري سجل   

ؤلفة فلورة  م(Mandaville, 1990)نشر .  فصيلة٣٩من النباتات الوعائية والتي تنتمي إلى 
شرق المملكة العربية السعودية ، والذي اعتبر هذا المؤلف متميزاً عـن المؤلفـات الـسابقة                
بأسلوبه العلمي المتبع في كتب الفلورا العالمية من حيث الوصف التصنيفي وأهمية الدراسـات          

  .التصنيفية
لكة العربية  وتوالت األبحاث على أنواع مختلفة من النباتات من مناطق مختلفة من المم             

 فـي  (Convolvulaceae) الفصيلة العليقيـة  (Al-Farhan, 1994)السعودية حيث درس 
 Al-Farhan, 1991 and)المملكة العربية  السعودية سجل أنواع جديدة من هـذه الفـصيلة   

1993).  
 Cuscuta أنواع من الجـنس  ٤ دراسة عامة على (Al-Farhan, 1994)ثم أجرى   

 Al-Turki and)كما سـجل  .  التوزيع الجغـرافي لهذه األنـواعووصفها ظاهـرياً ورصد

Ghafoor, 1996) نوعاً من جنس Chenopodium  ٦ بالمملكة العربية السـعودية منهــا 
 نوعاً لـم  ٥٠ بتسجيل (Al-Turki, 1996)ثم قـام . أنـواع تسـجل ألول مـرة بالمملكـة
  .تسجل من قبل في فلورة منطقة القصيم

لدراسات التي أجريت على استخدام النباتات الطبيـة فـي المملكـة فقـد             ومن أمثلة ا    
استعمل نبات الحرمل في الطب الشعبي المحلي كمقو وفي عالج الزهري والروماتيزم المزمن             

 Ageel, et al., 1987 and Al-Yahya et)والحمى وبعض الحاالت التي يصاحبها األلـم  

al., 1990) . في أجزاء الحرمل العليا تواجد القلويدات األندولية مثل يغلب على المواد الفعالة
 Ahmed)الرازين ، رازنين ، رازدين ، ورازنالين ، ستراكتين ، ستراكتاميـن ، وسوازرين 

et al., 1983 and Al-Yahya et al., 1990)   حامض يورسليك ، كوينـات ماغنـسيوم ، 
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ال توجد دراسة عـن  . (Kaneko and Kensuke, 1967)وجلوكسيدات رازيانوسيد أ و ب 
 وجد في دراسة مبدئية أن أوراق الحرمـل  (Adam, 1998)سالمة أو سمية الحرمل إال أن 

  .مؤذية للمجترات بعد تناولها يومياً لمدة طويلة
يستعمل نبات الدفلة في عالج البواسير واألكزيما ولدغة الثعبان والصرع كمـا وأنـه               

تحتوي األجزاء العليا لنبـات الدفلـة   . (Ageel, et al., 1987)يعمل مدر للبول ومقو للقلب 
 ,.Chopra et al)على جلوكسيدات قلبية وصابونيات وربما مواد أخرى لم يتعرف عليها بعد 

1986 and Leporatti et al., 1996).  
يستخدم نبات الحنظل في الطب الشعبي المحلي وفي بالد أخـرى لعـالج اإلمـساك                 

المـواد  . (Ageel, et al., 19887 and Adam, 1998)بـادة القواقـع   والديدان الداخلية وإ
 Watt and)الفعالة في النبات هي كوكربتاسين أ ، ب ، ج ود إلـى جانـب ألفـا االتـرين     

Brankwijk, 1962 and Bakhieta and Adam, 1995) . وجد أن  المستخلص الكحولي
 ,El-Naggar)ة الصراصير األمريكية لثمـار الحنظل ومادة كولوسنثين لها القدرة على إباد

et al., 1989) . وأشار(Adam and Bakhieta, 1995)  إلى أن إطعام الصيصان بعليقـة 
  . أسابيع أضعفت نموها٦من بذرة الحنظل لمدة % ١٠تحتوي على 

   النباتات التابعة للعائلة الشفوية

 معظـم هـذه     . نوع نبـاتي   ٣٢٠٠ جنس تشمل تحتها ما يقرب من        ٢٠٠تضم العائلة     
األنواع عطرية الرائحة ، وهي إما حولية أو معمرة أو شجرية ، وتتميز النباتات العشبية منها                
بأنها ذات سيقان مضلعة أو مربعة ، األوراق بسيطة متقابلة ومتـصالبة ومعظـم المجمـوع                

األزهار في مجموعات أو نورات عنقوديـة صـغيرة أو          . الخضري يغلب عليه وجود الزغب    
ومن األنواع النباتية التي تنتمي لهذه العائلة وتـستخدم بكثـرة فـي             . واألزهار خنثى سنبلية  

  .األغراض العالجية بالمملكة الحبق والنعناع والريحان
زيـت عطـري    )  عناقيد زهرية  – سيقان غضة    –أوراق  (يستخلص من عشب الحبق     

لون الزيـت إلـى     ويتحول  . طيار أصفر يميل لألخضرار ، له رائحة قوية مميزة وطعم الذع          
البني وتزداد لزوجته إذا ما طالت فترة تخزينه ، أو إذا ما خُزن في أوعيته أو جـو مخـالف                    

يتواجـد زيـت الحبـق فـي األوراق     . (Banthrope et al., 1981)للمواصفات المطلوبة 
بالوزن من  % ٦٠ – ٤٢ويحتوي الزيت العطري الطيار على      % ٠,٥ – ٠,٢الطازجة بنسبة   
 ٤: ١بمعـدل  % ٧٠ ويذوب الزيت في كحول قوته  Carvone هو الكارفون مركب كيتوني

(Lawrence, 1981, Lawrence , 1985) .    ويعتبر زيت الحبق منبه عطـري ، مـسكن
كذلك يضاف الزيت إلى األدوية المحدثـة لإلسـهال لمنـع           . معوي ، وطارد للغازات المعدية    

ات التجميل الخاصة بـالفم مثـل       كذلك يستخدم الحبق في صناعة مستحضر     . حدوث المغص 
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 Banthrope, et)المعاجين ويضاف إلى أدوية الكحة والسعال إلكسابها الطعوم المقبــولة  

al., 1981) .    ويستخـدم كذلك في صناعة الروائح والسجائر وصـناعة الحلـوى بأنواعهـا
  . (Soliman et al., 1998)المختلفة وصناعة اللبان وغيرها 

وائية لنبات النعناع على زيت عطري طيار قد تصل نـسبة إلـى             تحتوي األجزاء اله    
. بـالوزن % ٦٠ – ٥٠ بنسبة   Menthol، ويحتوي الزيت الطيار على مادة المنتول        % ١,٥

 ،  Menthyl acetate وخالت المنتايل Menthoneويحتوي كذلك الزيت على مادة منثون 
 وليمـونين  Cadenine  وكـادينين  Cineoleكذلك يحتوي الزيت الطيـار علـى سـنيول    

Limonene .            بنسبة % ٩٠والزيت الطيار عادة أصفر باهت الذع المذاق ، يذوب في الكحول
١:٢ (Lawrence, 1981, Lawrence, 1985, Stojanova et al., 2000) .  يـستعمل

.   Aromatic Stimulant وكذلك منبـه عطـري    Carminativeالزيت كطارد لألرياح 
  . (Banthrope et al., 1981)لوى واألنواع الملطفة اللتهابات الحلق وستخدم في صناعة الح

يستخدم كمسكن في حاالت عديدة مثل آالم مغص الحـيض واضـطرابات المـرارة                
وإن كان مستحلب النعناع النـاتج مـن        . والمغص الناتج عن وجود حصاة في القناة المرارية       

لى اإلحـساس أو الميـل للقـيء ، لـذا ال     غليان األوراق المجففة المطحونة في الماء يؤدي إ   
كـذلك  . يستخدم في حالة ارتفاع الحرارة كما أنه ال يزيد من جفاف الحلق والشعور بالعطش              

يستخدم في تجهيز معاجين األسنان وفي معظم األدوية التي تجهز لتؤخذ عـن طريـق الفـم                 
ي عالج الزكام ومسكن    أما عن مادة المنثول بزيت النعناع فتستخدم ف       . كمحسن للطعم والنكهة  

كما تأكدت خاصية زيت النعناع الطيـار كمـضاد         . موضعي وكدهان للجبهة لتخفيف الصداع    
  . (Soliman et al., 1998)للبكتريا 

تتكون الزيوت الطيارة في أنواع النعناع من أحادي التيربينات وهو يتكون إمـا مـن               
ن ، بيبريتـون وبيبريتنـون      مثـل بوليجـو   ( المؤكسدة من نوع رباعي المنثـان        C3مركبات  

مثـل  ( المؤكسدة من نوع رباعي المنثـان        C6أو من مركبات    ) والمثانون، المنثون والمنثول  
أثبتت الدراسات الوراثية أن جيناً سائداً يـتحكم فـي تكـوين            ). كارفول وكارفون ثنائي الماء   

في تكوين مركبـات     المؤكسدة من نوع رباعي المنثان ، بينما يتحكم جيناً متنحياً            C3مركبات  
C6       كما يتحكم جين سائد آخر في تحويل كـارفون إلـى           .  المؤكسدة من نوع رباعي المنثان

 ,Lincon and Murray)كارفيول وتحويل كارفون ثنائي الماء إلى كارفيول ثـاني المـاء   

1978, Croteau, 1991) .  كما أوضحت الدراسات أن ليمونين هو المادة الخام التي تتكـون
 المؤكسدة من نوع ربـاعي      C6 المؤكسدة من نوع رباعي المنثان ومركبات        C3ركبات  منها م 

  . (Croteau, 1991, Kjonaas and Croteau, 1983)المنثان 
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  المواد وطرق البحث

  
  الدراسات النباتية

تعتمد هذه الدراسة اعتماداً كلياً على جمع العينات النباتية من الريحان والحبق والنعناع               
وقد جرى مسح شامل في مناطق انتشار هـذه النباتـات           . مو برياً في منطقة األحساء    والتي تن 

أخذت كافـة المالحظـات     . بالمنطقة ووجد أنها تنتشر في مناطق المقدام والشعبة والمطيرفي        
أخـضعت  . الحقلية العلمية الخاصة بهذه النباتات ، وشمل ذلك جمع للعينات النباتية والبـذور            

ثم جففت العينات النباتية هوائية في المعمل ثم سـحنت بغـرض            . صنيفيةالنباتات لدراسات ت  
  .  إخضاعها للتحاليل الكيميائية لمعرفة تركيز المواد الفعالة

   التربةدراسات

 انتشار الريحان والحبق والنعنـاع فـي       التربة من مناطق     جمعت عينات عشوائية من   
ديد الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربـة        لتح  )المقدام ، الشعبة ، المطريفي    (األحساء  منطقة  

 سم و   ٦٠ – ٣٠ سم و    ٣٠ – ٠اق  ـ قطاعات في كل موقع بأعم     ١٠الل حفر   ـوذلك من خ  
 بواسـطة   األربعـة  ثالثة عينات من كل قطاع تمثل طبقاته         جمعت. سم١٢٠-٩٠و ٩٠ – ٦٠

ـ     خلطت  . سم٣٠ سم وطول    ١٠اسطوانة أخذ العينات قطر      ت إلـى   العينات من كل موقع ونقل
مم وخزنـت   ٢ هالمعمل وفردت حتى جفت هوائياً ومن ثم طحنت بحرص ونخلت بمنخل قطر           

  . لالستخدام في أغراض التحليالت المختلفةفي أكياس بالستيكية
  تحليل عينات التربة

،  (pH) تحليل لعينات التربة لتقدير تركيز األمالح الكلية واألس الهيـدروجيني            جري  
يل الكهربي ، نسبة الصوديوم المتبادل ، كربونـات الكالـسيوم ،            الكربون العضوي ، التوص   

قـدرت أيـضاً النـسبة المئويـة        . في محلول التربة  الجبس ، السعة التبادلية والفسفور الكلي       
  .القواملمكونات التربة من الطين والسلت والرمل لمعرفة 

 الكربون  ومحتوى (Piper,1955) تحليل العينات من حيث حجم الحبيبات بطريقة         تم
(Rhoades, 1982) الكالسيوم و(Page et al., 1982) .التوصيل الكهربي في مـستخلص  و

 عنـد   ١ثابت خليتـه    ( Jenwayالتربة باستخدام جهاز التوصيل الكهربائي الرقمي من نوع         
. (Sabrah et al., 1992) لمستخلص عجينة التربة ECمعادلته بقيم و ،) م٥٢٥درجة حرارة 

  بطريقـة  روجيني لمستخلص عجينة التربة المشبعة بعد استخالصـه مباشـر         األس الهيد قدر  
(Cottenie,1980) .  
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  التجارب الحقلية

  التجربة األولى

نفذت هذه التجربة بهدف دراسة تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت التسميد النيتروجيني             
 والزيـوت   من النيتـروجين (.Mentha micophylla L)على نمو ومحتوى نباتات النعناع 

 ديـسمبر ،    ١٥ نـوفمبر و   ١٥ أكتـوبر ،     ١٥زرعت التجربة في ثالثة مواعيد هي       . الطيارة
هكتار أضيفت على   / كجم ٣٠٠ و ٢٠٠،  ١٠٠وكانت معدالت التسميد النيتروجيني هي صفر ،        

 يوماً من تاريخ الزراعة ، وقد استخدم تصميم القطع المنشقة           ٦٠ و ٤٠ ،   ٢٠ثالث دفعات بعد    
ات ووزعت مواعيد الزراعة على القطع الرئيسية ومعدالت التسميد النيتروجين          في أربع مكرر  

  .على القطع المنشقة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التجربة الثانية

 لتحديد مواعيـد  (.Mentha longifolia L)أجريت هذه التجربة على نباتات الحبق   
ـ            ن النيتـروجين   الزراعة ومعدالت التسميد النيتروجيني المناسبة إلنتاج ومحتـوى الحبـق م

 ديـسمبر   ١ نوفمبر و  ١ أكتوبر ،    ١: زرعت التجربة في ثالثة مواعيد هي     . والزيوت الطيارة 
 ٣٠٠ و ٢٠٠ ،   ١٠٠صـفر ،    : وكذلك أضيفت أربعة معدالت للتـسميد النيتروجينـي هـي         

واستعمل تصميم القطع المنشقة في أربع مكررات حيث كانت مواعيد الزراعـة            . هكتار/كجم
ع الرئيسية في حين كانت معدالت التسميد النيتروجيني هي معامالت القطع           هي معامالت القط  

  .المنشقة
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  التجربة الثالثة

صممت هذه التجربة لدراسة تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت التـسميد النيتروجينـي              
وت  من النيتروجين والزي(.Ocimum balilicum L)على إنتاجية ومحتوى نباتات الريحان 

 ديـسمبر ،    ٢٠ نـوفمبر و   ٢٠ أكتوبر ،    ٢٠: وتم استخدام ثالثة مواعيد زراعة هي     . الطيارة
. هكتـار / كجم ٣٠٠ و ٢٠٠ ،   ١٠٠صفر ،   : وكذلك أربعة معدالت للتسميد النيتروجيني وهي     

وكان التصميم اإلحصائي المتبع هو القطع المنشقة بأربع مكررات وكانت مواعيد الزراعة هي             
لرئيسية في حين كانت معدالت التسميد النيتروجيني هي معـامالت القطـع            معامالت القطع ا  

  .المنشقة
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تم فصل العينات النباتية إلى أوراق وسيقان وجذور ، وأخذت عينات عـشوائية مـن                 

 ثم جففـت وذلـك   Leaf area meterاألوراق من كل عينة لقياس مساحتها باستخدام جهاز 
وزنت األجزاء المختلفة للنبـات للحـصول علـى         . ألوراق في النبات  لتقدير المساحة الكلية ل   

 ساعة ثم قدر    ٢٤م وتركت لمدة    °٨٠الوزن الرطب ، ثم وضعت في الفرن عند درجة حرارة           
كما قـدر المحتـوى     . الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري واألوراق في المتر المربع        

  .ة خالل مراحل النموالنيتروجيني للمجموع الخضري في أجزاءه المختلف

جمعت المادة النباتية في بداية موعد اإلزهار وبعد أن وصلت النباتات إلى مرحلة تمام                 
ثم نقلت إلى المعمـل وغـسلت ثـالث         .  سم فوق سطح التربة    ٥اإلزهار بحشها على ارتفاع     

. أيام ١٠وفردت وتركت لتجف هوائياً لمدة      . مرات بالماء العادي وثالث مرات بالماء المقطر      
 Steam جم من كل عينة ووضـعت فـي جهـاز التقطيـر بالبخـار      ١٠٠ومن ثم أخذت 

distillation   ومن المالحظ أن وجود    . وقد كرر أخذ العينات ثالث مرات     .  لمدة ثالث ساعات
نسبة من الرطوبة أو البخار ساهم في إكمال عملية التقطير ، إذ يقوم بخار الماء بحمل الزيت                 

وبعد . نسجة النباتية إلى المجفف ومن ثم إلى مصيدة الزيت حيث تم فصله           الطيار من داخل األ   
  .ذلك تم وزن الزيت وعبر عنه كنسبة مئوية من المادة الجافة

  التجربة الرابعة

تم تنفيذ هذه التجربة في المعمل لدراسة تأثير درجات الحرارة وتركيـزات األمـالح                
اع والحبق والريحان واسـتخدم تـصميم القطـع         على إنبات البذور ونمو بادرات نباتات النعن      

: المنشقة المنشقة في ثالث مكررات ، كانت القطع الرئيسية ثـالث درجـات حـرارة وهـي         
 ،  ٣م والقطع المنشقة ثالث تركيزات لألمالح في مياه الري وهي           °٤٠/٢٥ و ٣٠/١٥،  ٢٠/٥
  .م والقطع المنشقة المنشقة األنواع النباتية الثالثة/ ديسيمنز١٢ و٦
  

  التحليل اإلحصـائي

بعد تجميع البيانات وجدولتها وحسـاب متوسطاتها تـم تحليــل النتـائج إحـصائياً             
 مـع  (SAS Institute, 1990)باستخدام تحليل التباين على أساس التـصميـم المـستخدم   

للمقارنة بين المتوسـطات    % ٥ عند مستوى معنوية     (LSD)استعمال اختبار أقل فرق معنوي      
(Steel and Torrie, 1980).  
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  النتائج والمناقشة

  
  العوامل المناخية

 بيانات العوامل المناخية المأخوذة من محطة األرصاد الجوية التابعة          ١يوضح الجدول     
مـن تحليـل    .  جامعة الملك فيصل باألحساء    –لمحطة التدريب واألبحاث الزراعية والبيطرية      
ج أن الظروف المناخية الـسائدة تـؤثر علـى           نتائج األرصاد الجوية في المنطقة يمكن استنتا      

اإلنتاج الزراعي واالستهالك المائي للمحاصيل المختلفة بسبب قلة األمطار وارتفاع درجـات            
  .الحرارة

  
  .بيانات العوامل المناخية في منطقة األحساء خالل فترة التجربة. ١جدول 

  الشهر  نسبة الرطوبة المئوية  درجات الحرارة المئوية
  المعدل  العظمى  الصغرى  المعدل  العظمى  ىالصغر

  ٤٩,٢  ٧٦,٦  ٢١,٧  ٢٩,٠  ٣٥,٣  ٢٢,٧  ٢٠٠١أكتوبر 
  ٥٢,٦  ٧٤,٠  ٣١,٢  ٢٦,١  ٣٢,١  ٢٠,٢  ٢٠٠١نوفمبر 
  ٥٩,٧  ٧٧,٦  ٤١,٨  ٢٤,١  ٢٩,٩  ١٨,٣  ٢٠٠١ديسمبر
  ٦١,٦  ٨٦,٥  ٣٦,٦  ٢٣,٠  ٢٨,٥  ١٧,٦  ٢٠٠٢ينـاير 
  ٥٩,٤  ٨٤,١  ٣٦,٠  ٢١,٢  ٢٧,٠  ١٥,٣  ٢٠٠٢فبراير 
  ٤٨,٧  ٧٠,٩  ٢٦,٥  ٢١,٧  ٢٧,٢  ١٦,٢  ٢٠٠٢ مارس

  ٤٥,٤  ٦٦,٤  ٢٤,٣  ٢٥,٣  ٣٢,٩  ١٧,٧  ٢٠٠٢أبريل  
  

  دراسات التربة
  خواص التربة في مناطق جمع بذور النباتات الطبية تحت الدراسة

 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لعينات الترب في منـاطق          ٧ - ٢تبين الجداول   
تعتبر تربة المقدام شديدة الملوحة حيث تبلـغ        .  في واحة األحساء   جمع البذور والعينات النباتية   

م ، بينما تبلغ هذه القـيم فـي العمـق    / ديسيمنز٧٤قيم التوصيل الكهربي في العمق السطحي      
م ويبدو أن هذه األراضي والتي لم يشملها مشروع الـري           / ديسيمنز ١٥,٩السفلي بهذه التربة    

 خفض ملوحة الكثير من أراضي األحساء نتيجة للري         والصرف ولذلك لم تتأثر بمساهمته في     
المستمر ، ومن الجانب اآلخر تظهر أراضي الشعبة انخفاضاً كبيراً في الملوحة ، وهذا يعنـي             

أما بالنسبة لمستوى الملوحة في أراضي المطيرفي       . انخفاضاً كبيراً في مستوى األمالح الذائبة     
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أما فـي   . م/ ديسيمنز ٥,٦السطحي لهذه األراضي    فقد بلغ متوسط التوصيل الكهربي في األفق        
  .العمق تحت السطحي فقد كانت درجة الملوحة متفاوتة بالنسبة للعمق

أظهرت قيم األس الهيدروجيني ارتفاعاً طفيفـاً مـع العمـق ، حيـث ارتفـع األس                   
  في ٧,٨ ، واقتربت قيم األس الهيدروجيني من        ٧,٩ إلى   ٧,٤الهيدروجيني بمنطقة المقدام من     

أراضي الشعبة نتيجة لوجود تركيزات مرتفعة من األمالح المتعادلة والتي تحد من ارتفاع قيم              
 في أراضي   ٧,٦تمحورت قيم األس الهيدروجيني حول      . األس الهيدروجيني في محاليل التربة    

  .المطيرفي مما يعكس تأثير محتوى هذه األراضي من كربونات الكالسيوم واألمالح المعتدلة
لنتائج أن نسبة كربونات الكالسيوم والجبس في آفاق تربة الشعبة عالية نسبياً            وتوضح ا   

كما وصلت نسبة كربونـات الكالـسيوم فـي         . مما يدل على الطبيعة الجيرية لهذه األراضي      
 ٩٠، بينما كان أدنى المستويات في العمق        % ٤,١أراضي المطيرفي في العمق السطحي إلى       

  . مع محتوى األراضي من الجبسويتماثل ذلك% ٠,٧٠ وهي ١٢٠ –
بلغت قيم السعة التبادلية الكاتيونية وهي محصلة محتوى التربة العـالي نـسبياً مـن                 

ــة     ــسطحي للترب ــق ال ــي العم ــضوية ، ف ــادة الع ـــن والم  ١٢,٣ و٣,٠ و١٢,١الطي
هذا  وأظهرت أراضي المقدام     . جم في المقدام والشعبة والمطيرفي على التوالي      ١٠٠/ملليمكافئ

لشعبة والمطيرفي تقارباً في محتواها من الكربون العضوي حيث بلغت نسبتها في األعمـاق    وا
على التوالي ، كما كان توزيعه بالنـسبة للعمـق منتظمـاً            % ١,٩٦ و ١,٨٧ و ١,٨٦السحطية  

)  سـم  ٣٠ –صـفر   (أما الفسفور الكلي فـي العمـق        . وانخفض المحتوى بزيادة عمق التربة    
على التوالي كما أظهر    % ٠,٧١ و ٠,٤٤ و ١,١٧المطيرفي  فسجل    ألراضي المقدام والشعبة و   

  .تركيزه تذبذباً في أعماق التربة المختلفة
وتتشابه ترب الشعبة والمطيرفي في قوامها ، ويمكن تقسيمها حسب القوام إلى طميية               

 رملية ورملية طميية مع مالحظة سيادة التربة الرملية الطميية ، وجميع المواقع تظهر سـيادة              
أما تربة المقدام فتظهر انخفاضاً في محتواهـا مـن          . للرمل على المكونات المعدنية األخرى    

الرمل عن تربة الشعبة والمطيرفي ، ويمكن تقسيم قوامها إلى طميية رملية وطمييـة طينيـة               
وهذا التصنيف مماثل تماماً للتصنيف الذي جـرى لتربـة هـذه األراضــي فـي               . رمليـة

  .(Al-Barrak, 1986 and Jenkins, 1976) بها الدراسات التي قام
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  الخواص الكيميائية للتربة بمنطقة المقدام. ٢جدول 

  )سـم(عمق التربة 
  ٣٠ –صفر   ٦٠ – ٣٠ ٩٠ – ٦٠  ١٢٠ – ٩٠

  الخواص

  األس الهيدروجيني  ٧,٤  ٧,٦  ٧,٨  ٧,٩
  م/التوصيل الكهربي ديسيمنز  ٧٤  ٣٣,٥  ٢٤,٠  ١٥,٩
  %وديوم المتبادل نسبة الص  ٨,١  ١,٠  ٥,٠  ٧,٠
  %كربونات الكالسيوم   ٥٤,٩  ٧٩,٢  ٧٨,٤  ٨٩,٤
  %الجبس   ٢,٥  ٢,١  ١,٧  ١,٦
  جم١٠٠/السعة التبادلية ملليمكافئ  ١٢,١  ٨,٤  ٩,٨  ٩,٧
  %الكربون العضوي   ١,٨٦  ١,٧٩  ١,٧٤  ١,٥٨
  جم١٠٠/الفسفور الكلي  ملجم  ١,١٧  ٠,٣٦  ٠,٣٨  ٠,٥٢

  
  طقة الشعبةالخواص الكيميائية للتربة بمن. ٣جدول 

  )سـم(عمق التربة 
  ٣٠ –صفر   ٦٠ – ٣٠ ٩٠ – ٦٠  ١٢٠ – ٩٠

  الخواص

  األس الهيدروجيني  ٧,٥  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦
  م/التوصيل الكهربي ديسيمنز  ٨,٥  ١٣,٧  ٢٠,٩  ٢٢,١
  %نسبة الصوديوم المتبادل   ١,٠  ١,٥  ١٠,٣  ١٠,١
  %كربونات الكالسيوم   ٢٢,٧  ٤١,٥  ٧١,١  ٨٠,٦
  %الجبس   ٥٧,٨  ٢٧,٧  ٢٢,٩  ١٨,٢
  جم١٠٠/السعة التبادلية ملليمكافئ  ٣,٠  ٩,٨  ٢٢,٥  ١٨,٣
  %الكربون العضوي   ١,٨٧  ١,٨٥  ١,٨٢  ١,٨٠
  جم١٠٠/الفسفور الكلي  ملجم  ٠,٤٤  ٠,٥٨  ٠,٧١  ٠,٧٨
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  الخواص الكيميائية للتربة بمنطقة المطيرفي. ٤جدول 

  )سـم(عمق التربة 
  ٣٠ –صفر   ٦٠ – ٣٠ ٩٠ – ٦٠  ١٢٠ – ٩٠

  الخواص

  األس الهيدروجيني  ٧,٢  ٧,٤  ٧,٥  ٧,٦
  م/التوصيل الكهربي ديسيمنز  ٥,٦  ٢١,٣  ٣٣,١  ٤١,٦
  %نسبة الصوديوم المتبادل   ١٦,٧  ١٤,٨  ١٣,٧  ١٢,٨
  %كربونات الكالسيوم   ٤,١  ٢,٦  ١,٠  ٠,٧
  %الجبس   ٠,٩  ٠,٨  ٠,٨  ٠,٧
 جم١٠٠/السعة التبادلية ملليمكافئ  ١٢,٣  ١٢,٥  ١٣,٨  ١٥,٥
  %الكربون العضوي   ١,٩٦  ١,٨٢  ١,٦٨  ٠,٧٦
  جم١٠٠/الفسفور الكلي  ملجم  ٠,٧١  ٠,٦٩  ٠,٦٥  ٠,٥٣

  

  التوزيع الحجمي لحبيبات التربة بمنطقة المقدام. ٥جدول 

  %التوزيع الحجمي للحبيبات 
  سلت  طين  رمـــل

  خشن جداً  خشن  متوسط  ناعم ناعم جداً
  العمق

٣٠-٠  ٠  ٠  ١  ١٤  ١٩  ٤٨  ١٨  
٦٠–٣٠  ١  ١  ٢  ١١  ١٢  ٥٨  ١٥  
٩٠-٦٠  ١  ٣  ٧  ١٧  ١٤  ٤٨  ١٠  
١٢٠-٩٠  ٠  ١  ٣  ١٠  ١٣  ٦٠  ١٣ 

  

  التوزيع الحجمي لحبيبات التربة بمنطقة الشعبة. ٦جدول 

  %التوزيع الحجمي للحبيبات 
  سلت  طين  رمـــل

  خشن جداً  خشن  متوسط  ناعم  ناعم جداً
  العمق

٣٠-٠  ٢٥  ٢٤  ١٨  ٩  ٧  ١٧  ١٧  
٦٠–٣٠  ٣  ٨  ١٣  ١٨  ٤٢  ١٦  ١٦  
٩٠-٦٠  ١  ٢  ٤  ٩  ١٥  ٤٩  ٢٠  
١٢٠-٩٠  ١  ٢  ٢  ٦  ١٠  ٦٤  ١٥ 
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  التوزيع الحجمي لحبيبات التربة بمنطقة المطيرفي. ٧جدول 

  %التوزيع الحجمي للحبيبات 
  سلت  طين  رمـــل

  خشن جداً  خشن  متوسط  ناعم  ناعم جداً
  العمق

٣٠-٠  ٣  ١٠  ٢٥  ٢٦  ١١  ١٢  ١٣  
٦٠–٣٠  ٣  ٦  ١٧  ٢٠  ١٠  ١٦  ٢٨  
٩٠-٦٠  ١  ٥  ١٦  ٢٢  ١٥  ١٦  ٢٥  
١٢٠-٩٠  ٠  ٢  ٤١  ٤١  ١٣  ٠  ٤ 

  
  تحليل العينات النباتية البرية

 محتوى نباتات النعناع والحبق والريحان التي تنمو طبيعياً في منطقـة            ٨يبين الجدول     
  .األحساء من الزيوت الطيارة

  
يوضح محتوى نباتات النعناع والحبق والريحان التي تنمو طبيعيـاً فـي منطقـة              . ٨جدول  

في مرحلتي بدايـة التزهيـر      ) من المادة الجافة  (% من الزيوت الطيارة    األحساء  

  .واكتمال التزهير

  ٠,٠٥ أقل فرق معنوي  الريحان  الحبق  النعناع  مواعيد الحش
  ٠,٤٥  ١,٦٤  ١,١٥  ٠,٦٥  عند بداية اإلزهار
  ٠,٣٢  ١,٦٨  ١,٢٥  ٠,٨٩  عند اكتمال اإلزهار

  ٠,٢٧  ١,٦٦  ١,٢٠  ٨,٧  المتوسط
  

  الوصف النباتي

  النعناع 

زاحف (ينمو النعناع برياً في مناطق كثير من المملكة وهو نبات عشبي معمر مفترش              
األوراق ملساء متقابلة ومتصالبة قـصيرة األعنـاق ،         . السيقان مضلعة قاتمة اللون   ). أو مداد 

األزهار في  . بيضية النصل مسننة الحواف وذات قمم مدببة ، وأعناق األوراق قد تكون داكنة            
  ). نورات عنقودية طرفية(د عناقي
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   الحبق

األوراق بسيطة متقابلة ومتصالبة    . نبات الحبق نبات عشبي معمر قصير غزير التفريع       
األزهار بيضاء مصفرة في    . ذات أعناق قصيرة جداً بيضية مموجة أو مسننة عطرية الرائحة         

  . عناقيد طرفية
  الريحـان

الطول وهو ذو نمو قـائم وسـيقان        نبات الريحان نبات عشبي يصل الرتفاع متر في           
األوراق . مضلعة بيضاء أو خضراء باهتة تميل إلى اللون البني عند قواعد السيقان المتخـشبة         

بسيطة بيضية خضراء باهتة عطرية الرائحة كاملة الحافة مموجة أو مسننة نوعاً ذات ملمـس               
عنقوديـة طرفيـة    األزهار في نـورات     . ناعم من السطح العلوي وزغبية من السطح السفلي       
  .بيضاء عطرية قد تميل إلى اللون الوردي الباهت

  

  التجارب الحقلية

  خواص التربة

  . خواص التربة في موقع التجارب الحقلية قبل الزراعة٩يبين الجدول   
  

  .خواص التربة في موقع التجارب الحقلية. ٩جدول 

  N  P  K  قوام التربة
  طين  سلت  رمل

----- % -----  

األس 
 الهيدروجيني

التوصيل 
  الكهربي
  م/ديسمينز

ة المادة نسب
  العضوية

 ----كجم / جم----   %

١,٩  ٠,١١٣  ٠,٣  ٠,٤٧٩  ٠,٤١٨  ٨,٤  ١١  ١٥  ٧٤ 
  

  التجربة األولى

زرعت التجربة لدراسة تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت التسميد النيتروجينـي علـى             
  .يوت الطيارةنمو نباتات النعناع ومحتواها من النيتروجين والز

  

  مواعيد الزراعة

وتبين .  ديسمبر ١٥ نوفمبر و  ١٥ أكتوبر ،    ١٥: زرعت التجربة في أربعة مواعيد هي       
وقـد أعطـت   . من النتائج األثر المعنوي لمواعيد الزراعي على جميع الـصفات المدروسـة    

لتزهير،  نوفمبر زيادة معنوية في كل من الصفات ما عدا عدد األيام الالزمة ل             ١٥الزراعة في   
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 سم وللمساحة الكلية    ٤٢,١ سم ولطول الجذر     ٤٨,٧وكانت القيم المتحصل عليها لطول النبات       
نبات ، للوزن الجـاف     / جم ١٢٦,٩، للوزن الرطب    ) ١٠جدول  (نبات  / ٢ سم ٢٣,٩لألوراق  
، وفيمـا يتعلـق     ) ١٢جدول  (نبات  / جم ٥,٣٦، إلنتاجية البذور    ) ١١جدول  (نبات  / جم ٤٠,٢

للنيتـروجين  % ٦,٩٠ من النيتروجين والزيوت الطيارة  كانت النسبتان همـا           بمحتوى النبات 
  ).١٢جدول (للزيوت الطيارة % ٠,٥٩و

  التسميد النيتروجيني

/  كجـم نيتـروجين    ٣٠٠ ،   ٢٠٠ ،   ١٠٠صفر ،   : أضيفت أربعة معدالت سمادية هي      
يادة في كـل  مـن      هكتار ، وتشير النتائج إلى أن زيادة معدل التسميد النيتروجيني أدت إلى ز            

، ) ١٠جـدول   (نبات  /محصول البذور ، طول النبات ، طول الجذر ، المساحة الكلية لألوراق           
وكانت القيم المتحصل عليها    ). ١١جدول  (عدد األيام للتزهير ، الوزن الرطب والجاف للنبات         

 ١٢٤,٥ يومـاً ،     ٩٣نبـات ،    /٢ سم ٢٢,٧ سم ،    ٤٢,٣ سم ،    ٤٥,٦: من المعدل األعلى هي   
  .على التوالي% ٠,٥٦و% ٦,٥٤نبات ، / جم٥,٢نبات ، / جم٤١,٩نبات ، /جم
  

  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات النعناع. ١٠جدول 

  المساحة الكلية لألوراق  طول الجذر  طول النبات
  المعامــالت

  ٢سم  ------ سم ------
  مواعيد الزراعة

  ١٧,٧  ٣٤,٩  ٣٦,٤   أكتوبر١٥
  ٢٣,٥  ٤٢,١  ٤٨,٧   نوفمبر١٥
  ١٣,٩  ٣٣,١  ٣٧,٩   ديسمبر١٥

  ٣,٢  ١,٣  ١,٢  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ١٥,٤  ٢٩,٤  ٣٦,٥  صفر
١٦,٣  ٣٥,٥  ٣٩,٥  ١٠٠  
١٩,٢  ٣٩,٥  ٤٢,١  ٢٠٠  
٢٢,٧  ٤٢,٣  ٤٥,٩  ٣٠٠  

  ٢,٤  ١,٦  ٢,٨  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  



  -٢٦- 

  .اعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات النعناعتأثير مو. ١١جدول 

  الوزن الجاف  الوزن الرطب
  المعامــالت

  -----نبات / جم----
% ٥٠عدد األيام إلى 
  إزهار

  مواعيد الزراعة

  ٨٤  ٣٣,٨  ٩٢,٤   أكتوبر١٥
  ٨٧  ٤٠,٢  ١٢٦,٩   نوفمبر١٥
  ٩٢  ٣٦,٤  ١١٧,٧   ديسمبر١٥

  ١,٤  ٢,٣  ٨,٢  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٨١  ٣٢,٥  ٩١,٤  صفر
٨٦  ٣٥,٠  ١١٣,٩  ١٠٠  
٩٠  ٣٧,٨  ١١٩,٥  ٢٠٠  
٩٣  ٤١,٩  ١٢٤,٥  ٣٠٠  

  ٢,٦  ١,٨  ٥,٩  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  

  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات النعناع. ١٢جدول 

  المعامــالت
  إنتاجية البذور

  نبات/جم
النيتروجين في 

  % النبات 
الزيوت الطيارة في 

  %النبات 
  مواعيد الزراعة

  ٠,٧٦  ٣,٨٨  ٣,٦١   أكتوبر١٥
  ٠,٩٩  ٦,٩٠  ٥,٣٦   نوفمبر١٥
  ٠,٨٢  ٥,٠٢  ٤,٦٤   ديسمبر١٥

  ٠,٠٧  ٠,٨٢  ٠,٦٣  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٠,٧٥  ٣,٩١  ٣,٥٦  صفر
٠,٨٢  ٤,٥٨  ٤,٥٢  ١٠٠  
٠,٨٩  ٥,٩٨  ٤,٧٩  ٢٠٠  
٠,٩٦  ٦,٥٤  ٥,٢٨  ٣٠٠  

  ٠,٠٥  ٠,٦٨  ٠,١٩  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 



  -٢٧- 

  التجربة الثانية

أقيمت هذه التجربة لدراسة تأثير مواعيد الزراعة والتسميد النيتروجيني علـى نمـو               
  .ومحتوى نباتات الحبق من النيتروجين والزيوت الطيارة

  مواعيد الزراعة

اتضح من  .  ديسمبر ١ نوفمبر و  ١ أكتوبر ،    ١: في أربعة مواعيد هي   زرعت التجربة     
النتائج أن لمواعيد الزراعة تأثيراً معنوياً على جميع الصفات النباتية المدروسة وعلى النـسبة              
المئوية للنيتروجين وقد أعطت الزراعة المبكرة زيادة معنوية في محصول البـذور للنباتـات              

وكانت أعلى نسبة للنيتـروجين     . نبات/ جم ٥,٣ لتلك الصفة هي     وكانت القيمة المتحصل عليها   
في الموعد الثاني ، كما قيست      ) على التوالي % ١,٣٨و  % ١٧,٦(والزيوت الطيارة في النبات     

  .١٥ ، ١٤ ، ١٣كما هو مبين بالجداول ) ٥٥,٣(أطول النباتات في الموعد الثاني أيضاً 
  التسميد النيتروجيني

  .هكتار/ جم نيتروجين٣٠٠ و٢٠٠ ، ١٠٠صفر ، : مادية هيأضيفت أربع معدالت س  
أن للتسميد النيتروجيني تأثيراً معنوياً على      ) ١٥ ،   ١٤ ،   ١٣الجداول  (أظهرت النتائج     

إزهار والنـسبة المئويـة لكـل مـن         % ٥٠محصول البذور وطول النبات وعدد األيام إلى        
 للنباتات قد وصـل أقـصاه عنـد         فقد وجد أن محصول البذور    . النيتروجين والزيوت الطيارة  

كما كانت أطول نباتات الحبق تلك المتحصل عليهـا         ). نبات/ جم ٥,٦(مستوى التسميد الثالث    
أمـا النـسبة المئويـة      .  سم ٥٤,٨عند إضافة مستوى التسميد الثالث إذ بلغ طول النبات فيها           

سميد أدت إلى ارتفـاع     للنيتروجين فكانت أعالها عند مستوى التسميد الرابع ، أي أن زيادة الت           
كما وجد أن أعلى نسبة للزيوت الطيارة كانت تلك المتحـصل           . محتوى النيتروجين في النبات   

% ١,٥٣الهكتار حيث بلغت النـسبة      /  جم نيتروجين  ٢٠٠عليها من نباتات الحبق عند إضافة       
  .ومن ناحية أخرى لم يكن للتسميد أثر معنوي على بقية الصفات األخرى



  -٢٨- 

  .ثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات الحبقتأ. ١٣جدول 

  المعامــالت  المساحة الكلية لألوراق  طول الجذر  طول النبات
  ٢سم  ------ سم ------

  مواعيد الزراعة

  ٧,٠٤  ٣٧,٢  ٤٢,٥   أكتوبر١
  ١٠,٠٩  ٤٥,٣  ٥٥,٣   نوفمبر١
  ٨,١٨  ٤٠,٥  ٤٧,٣   ديسمبر١

  ٠,٧٦  ٢,٤٧  ٤,٨  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٨,٤٠  ٣٩,٧  ٣٩,١  صفر
٨,٠٩  ٤٠,٤  ٤٥,٨  ١٠٠  
٨,٢٣  ٤١,٣  ٥٤,٨  ٢٠٠  
٩,٠٣  ٤٢,٦  ٥٣,٧  ٣٠٠  

  م.غ  م.غ  ٣,٩  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  ).٠,٠٥(غير معنوي عند المستوى = م .غ
  

  .باتات الحبقتأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو ن. ١٤جدول 

  الوزن الجاف  الوزن الرطب
  -----نبات / جم----  المعامــالت

% ٥٠عدد األيام إلى 
  إزهار

  مواعيد الزراعة

  ٧٥  ٢١,٨  ٦٧,٤   أكتوبر١
  ٨٤  ٣٠,٠  ٩٨,٥   نوفمبر١
  ٩٧  ٢٥,٤  ٨١,٦   ديسمبر١

  ٦,٥  ٣,٧  ١٠,٩  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٧٩  ٢٤,٩  ٧٨,٢  رصف
٨٣  ٢٥,٨  ٨٢,٢  ١٠٠  
٨٦  ٢٥,٩  ٨٣,٩  ٢٠٠  
٩٣  ٢٦,٤  ٨٥,٨  ٣٠٠  

  ١,٩  م.غ  م.غ  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  ).٠,٠٥(غير معنوي عند المستوى = م .غ



  -٢٩- 

  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات الحبق. ١٥جدول 

  المعامــالت
  إنتاجية البذور

  نبات/جم
ي النيتروجين ف

  % النبات 
الزيوت الطيارة في 

  %النبات 
  مواعيد الزراعة

  ٠,٨٧  ١٣,٩  ٥,٣   أكتوبر١
  ١,٣٨  ١٧,٦  ٤,٧   نوفمبر١
  ٠,٩٢  ١٥,٧  ٣,٩   ديسمبر١

  ٠,٣٧  ١,٣٥  ٠,٤٥  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٠,٤٥  ١٢,٨  ٣,٠  صفر
٠,٩٧  ١٣,٤  ٤,٧  ١٠٠  
١,٥٣  ١٧,٦  ٥,٦  ٢٠٠  
١,٢٧  ١٩,١  ٥,٢  ٣٠٠  

  ٠,٢٣  ١,٣  ٠,٤٩  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  

  التجربة الثالثة

زرعت التجربة لدراسة تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت التسميد النيتروجينـي علـى             
  .نمو نباتات الريحان ومحتواها من النيتروجين والزيوت الطيارة

  مواعيد الزراعة

.  ديسمبر ٢٠ نوفمبر و  ٢٠ أكتوبر ،    ٢٠:  هي زرع الريحان في ثالثة مواعيد زراعة       
ويتضح من النتائج أن مواعيد الزراعة أثرت تأثيـراً معنوياً على الصفات المدروسة والتـي              

، الـوزن الرطـب     ) ١٦جدول  (طول النبات ، طول الجذر ، المساحة الكلية لألوراق          : تشمل
 النبات من النيتـروجين     ، محتوى ) ١٧جدول  (والجاف للمجموع الخضري ، مواعيد اإلزهار       

  ).١٨جدول (والزيوت الطيارة وإنتاجية البذور 
ويالحظ أن أعلى القيم كانت هي المتحصل عليها من الموعد الثاني ، إذ سجل طـول                  
، الـوزن  ) ٢ سم١٤,٣(المساحة الكلية لألوراق )  سم ٦٥,٠(، طول الجذر    )  سم ٧٤,٩(النبات  

كما كـان عـدد األيـام مـن         ). نبات/ جم ٣٢,٤(، الوزن الجاف    ) نبات/ جم ١٢٩,٦(الرطب  
%) ٢٤,٩( يوماً وبلغت النسبة المئوية للنيتروجين فـي النبـات           ٩٥,٢الزراعة حتى التزهير    
  %).٠,٥٩(ونسبة الزيوت الطيارة 



  -٣٠- 

  التسميد النيتروجيني

 ،  ٢٠٠ ،   ١٠٠صـفر ،    : تم تسميد التجربة بأربعة مستويات من النيتروجيـن هـي          
شير النتائج إلى أن اختالف مستوى التسميد أدى إلـى ظهـور فـروق              وت. هكتار/ كجم ٣٠٠

وقد أدت زيادة معدالت التسميد النيتروجيني إلى زيادة في كل          . معنوية في الصفات المدروسة   
الصفات ، كما تأخر موعد التزهير نتيجة إلضافة السماد بكميات كبيرة حيـث كانـت األيـام               

وكذلك زادت أطوال النباتات بزيادة التـسميد       ). ١٧دول  ج( يوماً   ١٠٠,٣الالزمة للتزهير هي    
كما ارتفعت نسبة   ). ١٦جدول  (هكتار  / كجم نيتروجين  ٣٠٠ سم في المعدل     ٨٦,٩حيث بلغت   

أما نسبة الزيت فبلغت أقصاها عند التـسميد  ). ١٨جدول  % (٢٥,٢النيتروجين في النبات إلى     
  ).١٨جدول % (٠,٦٩بالمستوى الثاني وكانت النسبة 

   
  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات الريحان. ١٦جدول 

  المساحة الكلية لألوراق  طول الجذر  طول النبات
  المعامــالت

  نبات/ ٢سم  ------ سم ------
  مواعيد الزراعة

  ١٣,٢  ٦٤,٥  ٥٩,٧   أكتوبر٢٠
  ١٥,٧  ٨٥,٠  ٩٤,٩   نوفمبر٢٠
  ١٤,٦  ٦٨,٣  ٧٧,٥   ديسمبر٢٠

  ١,٧  ٣,٩  ٤,٧  )٠,٠٥(ل فرق معنوي أق
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ١١,٤  ٥٠,٢  ٥٤,٣  صفر
١٤,٣  ٦٦,٥  ٧٠,٦  ١٠٠  
١٥,٩  ٨٣,٤  ٨٩,٢  ٢٠٠  
١٦,٢  ٩٠,٢  ٩٥,٣  ٣٠٠  

  ٠,٦٨  ٦,٤  ٥,٧  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  



  -٣١- 

  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات الريحان. ١٧جدول 

  الوزن الجاف  الوزن الرطب
  المعامــالت

  -----نبات / جم----
% ٥٠عدد األيام إلى 
  إزهار

  مواعيد الزراعة

  ٨٤,١  ٣٦,٦  ١١٥,٧   أكتوبر٢٠
  ٩٥,٢  ٤٨,٩  ١٢٤,٥   نوفمبر٢٠
  ١٠٧,٢  ٤٢,٦  ١١٨,٩   ديسمبر٢٠

  ٥,١  ٤,٧  ٣,١  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ٩٠,٤  ٣٠,٦  ٩١,٨  رصف
٩٤,٧  ٤١,٤  ١١٨,٥  ١٠٠  
٩٦,٥  ٤٧,٨  ١٢٧,٢  ٢٠٠  
١٠٠,٣  ٥٠,٩  ١٤١,٤  ٣٠٠  

  ١,٩  ٢,٩  ٨,٣  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 
  

  .تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت النيتروجين على نمو نباتات الريحان. ١٨جدول 

  المعامــالت
  إنتاجية البذور

  نبات/جم
النيتروجين في 

  % النبات 
طيارة في الزيوت ال

  %النبات 
  مواعيد الزراعة

  ١,٧٥  ١٧,٦  ٤,٣٢   أكتوبر٢٠
  ١,٨٣  ٢٢,٤  ٥,٦٤   نوفمبر٢٠
  ١,٧٩  ٢٠,٣  ٤,٧١   ديسمبر٢٠

  ٠,٠٣  ١,٧  ٠,٢٧  )٠,٠٥(أقل فرق معنوي 
  )هـ/كجم(معدالت التسميد النيتروجيني 

  ١,٧٤  ١٥,٥  ٤,٢٦  صفر
١,٧٦  ١٧,٩  ٥,٩٣  ١٠٠  
١,٨١  ٢١,٨  ٦,١٨  ٢٠٠  
١,٨٨  ٢٥,٢  ٦,٧٥  ٣٠٠  

  ٠,٠٤  ٣,٦  ٠,٣٤  ٠,٠٥أقل فرق معنوي 



  -٣٢- 

  التجربة الرابعة

  تأثير درجات الحرارة ومستويات الملوحة على إنبات ونمو بادرات النعناع والحبق والريحان

أظهرت النتائج أن النسبة المئوية إلنبات بذور األنواع الثالثة كانت أعلى عند درجـة                
م ، بينما أدت زيادة درجات الحـرارة إلـى          /سيمنز دي ٣م ومستوى الملوحة    °٣٠/١٥حرارة  

  ).٢١، ٢٠ ، ١٩جدول (نقص في النسبة المئوية لإلنبات في جميع أنواع البذور 
وبصفة عامة فإن النسبة المئوية لإلنبات انخفضت بزيادة مـستويات الملوحـة إال أن                

  ).٢١، ٢٠،  ١٩الجداول (أكثرها تحمالً كان نبات الحبق يليه الريحان ثم النعناع 
م °٢٠/٥تشير النتائج أيضاً إلى أن بادرات الحبق والريحان النامية تحت درجة حرارة               

كانت أطول بينما كانت بادرات النعناع أطـول عنـد درجـة حـرارة              ) ٢١ ،   ٢٠الجداول  (
كما أدت زيادة مستويات الملوحة إلى نقص فـي أطـوال بـادرات             ). ١٩جدول  (م  °٣٠/١٥

د أعطت كل النباتات وزن جاف عاٍل للبادرات عند نموهـا علـى درجـة               وق. األنواع الثالثة 
وقد تسببت الحرارة   . م°٢٠/٥وبالمقارنة كانت الدرجة المثلى للحبق هي       . م°٣٠/١٥الحرارة  
  .م في انخفاض الوزن الجاف لبادرات األنواع الثالث°٤٠/٢٥المرتفعة 
لنعناع والحبـق عنـد درجـة       وبصفة عامة يمكن القول أن اإلنبات األمثل للريحان وا          
  .م/ ديسيمنز٣م ومستوى ملوحة °٣٠/١٥حرارة 

  

  .تأثير درجات الحرارة ومستويات الملوحة على إنبات ونمو بادرات النعناع. ١٩جدول 
  الحرارة

  م°
  الملوحة
  م/ديسيمنز

  اإلنبات
%  

  طول البادرة
  سم

  الوزن الجاف للبادرة
  جـم

٧,٠  ١٠,٧  ٥٥  ٣  
٢٠/٥  ٥,٨  ٩,٣  ٣٠  ٦  
٥,١  ٨,٧  ٢٥  ١٢  

  ٥,٩  ٩,٦  ٣٦,٧  المتوسط
١٨,١  ٢٠,٦  ٨٨  ٣  
٣٠/١٥  ١٦,٤  ١٥,١  ٧٦  ٦  
١١,٥  ١٤,٤  ٧١  ١٢  

  ١٥,٣  ١٦,٧  ٧٨,٣  المتوسط
١١,٦  ١٤,٢  ٤٠  ٣  
٤٠/٢٥  ٨,٦  ١١,٣  ٣٢  ٦  
٦,٥  ٦,٥  ٢٥  ١٢  

  ٨,٩  ١٠,٦  ٣٢,٣  المتوسط
  



  -٣٣- 

  . بادرات الحبقتأثير درجات الحرارة ومستويات الملوحة على إنبات ونمو. ٢٠جدول 

  الحرارة
  م°

  الملوحة
  م/ديسيمنز

  اإلنبات
%  

  طول البادرة
  سم

  الوزن الجاف للبادرة
  جـم

٤١  ١٩,٥  ٧٩  ٣  
٢٠/٥  ٣٢  ١٤,٤  ٦٣  ٦  
٢٧  ١٣,٢  ٤٠  ١٢  

  ٣٣,٣  ١٥,٧  ٦١  المتوسط
٣٨  ١٤,٩  ٩٧  ٣  
٣٠/١٥  ٢٩  ١٣,٥  ٨٦  ٦  
٢٨  ١١,٧  ٨٢  ١٢  

  ٣١,٧  ١٣,٤  ٨٥  المتوسط
١٩  ٧,٣  ٣٨  ٣  ٤٠/٢٥  

  ١٧  ٥,١  ٣٠  ٦  
  ١٥  ٤,٩  ٢٠  ١٢  

  ١٧  ٥,٨  ٢٩  المتوسط
  

  .تأثير درجات الحرارة ومستويات الملوحة على إنبات ونمو بادرات الريحان. ٢١جدول 

  الحرارة
  م°

  الملوحة
  م/ديسيمنز

  اإلنبات
%  

  طول البادرة
  سم

  الوزن الجاف للبادرة
  جـم

١٠  ١١,٨  ٨٥  ٣  
٢٠/٥  ٨  ٦+.  ٨٥  ٦  
٧  ٩,٠  ٤٠  ١٢  

  ٨,٣  ١٠,١  ٧٠  توسطالم
١٠  ١٠,٧  ٩٥  ٣  
٣٠/١٥  ٨  ٩,٦  ٨٥  ٦  
٨  ٩,٣  ٧٠  ١٢  

  ٨,٧  ٩,٨  ٨٣,٣  المتوسط
٤  ٥,٩  ١٨  ٣  
٤٠/٢٥  ٤  ٣,٢  ١٥  ٦  
٣  ٢,٩  ٩  ١٢  

  ٣,٧  ٤,٠  ١٤,٧  المتوسط
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