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سمحد طضفػ وؾمف لم ؾمفشمن افـ ا ف با سمشلفطت اًمفقـمـ اًمحفرين وذم ـمزضح فف اًمشلفطت 

وشمةفشضًدط  دضًدفط وشمسفسضمً ودم طاًمسقري اًمزلشطين وطلطت اإلاطرات اًمحرسمضم اعم حفدةن عًحف

ومشل جمسفع اًمزخفم اًمحرسمضفم سمدابفؼ سمحتفقو فن و شفط وضمفدت ؿمففر نططعمضًّ وقم طحمزضًّ  قمزسضًّط

ًمثلضحفم اًمحسفؾ اعمعسحفل عم ف ص )اف كم( ذم  ؾمففلقمكمَّ أن أطمفدد اًم قضمفف إؾمط طًمزااً 

 دضم. ضحزقا اًملضقًمقضمضم اًمشلطشمضم  اًم ةشاًم

                                                           

( اًمخرض اـ طنم  ذا اعمذطل ذي اًمثطسمع اًم  ةيصن ذم  ذه ) اعمعزم اًم ل شُمحشفك سمطًمزخفم اًمحرسمضفمن

ازحفؼ   ق سمضطن ـمقاقمضم  ذه اًمزخم وىمدرهتط قمغم أداء اعمحفطين اًمحزسضفم اًمدىمضذفم. وذم ةطوفم اعمذفطل

 ونمح احطين سمحض اعمةثزحطت واًم سسضطتن اًم ل ىمد ٓ شمرقن اظًمقومم ًمزذطرئ. ]اعمعزم[. 

 ضطت اًمحرسمضم اًمقاردة ومضف.االطمجم: ُذوِّؾ  ذا اعمذطل سمنمح اعمذطسمالت إضمشلضم ًمز سس

 ( :ـُ أشْمشًفط وُأشمقًطفط
ـَ سمفف وفظشمِ ( أشمشقسمقشمطين: شمريمضب ازضمل قمري إهمروذل اس سد اـ اًم الصمل أشمـ: أشَم

أىمطا وصملتن واشف: إشمـ سمطعمرطن اإلىمطام. واعمذةقد  شط ذم  ذا اعمذطل دراؾمفم اًمشلطشمفطت اعمرشملثفم 

 سمحالىمم اإلطسطن اًمذدوؿ سملضئ ف اًمشلطشمضم.

() سمدابؼ قمتق جمسع اًمزخم اًمحرسمضم. 
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أن يسهه  دم تدهدر ركهب ا بهة بطريه  اـ أوًمقوطت اصطا اعمعسحفل ووفمطفدففن 

. وٓسمفد افـ اًم سضضفز سمفلم ـملضحفم قمسفؾ لهصههوالعربوهة دم تو لا تعمبس اًم عروللالعل  

ام يريهد  ادجتمه  فه: الً اعمعسحلن وـملضحم اًمحسؾ ذم اعمعؾمسطت اًم حزضسضم اجلطاحضفم اف 

بن ادجمعي هو: ربط العل  باحلواة. وجعل ادعارف العلموة اجلديدة قابلهة للتهداو  

حثوهة الررييهة ادقلدهة احل احلوهاة ة الباحلوها واخلهرو  بهنبة. لأل اًمدرراجلبقملوجتديد 

اع صههراإلىساىوة اجلامعوهة ادنرتحهة عهذ العهاال والرقهي باللقهة العربوهة بهن بسهتو  

 الركر دم العمل ادجمعي.دم التخصصات اللقويةل احل سعة آفاق  الكل 

 التالوة: اًمشذططهذ  ادددبة  تعرض

: بصههاير يراسههات 2عربوههة. النباتوههة ال تنوههاتا : حتديههد افههدف بههن يراسههة 1 

: تطهر  اللالهة 4النباتوهة.  تنوهةا خمطط يراسة ادرريات  :3  النباتوة العربوة. تنواتا 

 ا بنوس.وىامذ  بن الدراسة: اآلء وا ب  

 النباتوة العربوة:  تنواتا افدف بن يراسة  أوال:

ةففططمم رسمففط اًمد احلاًمشلطشمضففم قمطاففم واًمحرسمضففم ظمط ففم  شمشضففمإهتففدا اًمدراؾمففطت 

اًمزخفم اًمحرسمضفم  ؾِ حْ ضَم ون  فراًمرالاضم اًمؽماصمضم سمطًمقضقح اعمحرذم اًمحزسل اًم عرولل اعمحط

 سحطجلم اًمشذطط اًم طًمضم:سم ن وذًمؽة فرواومضم سمسثطًمب اًمحزقا اًمشلطشمضم اعمحط

اًمؽماصمضم همػماًمقاضفحم اًمفدٓٓت  اًمشلطشمضم شمحروػ اًمشطـمذلم سمطًمحرسمضم سمطًم سسضطت .1

 سمطًم سسضطت  اًمدىمضذم اًمدٓٓت اعمح ؼمة دظمضزم . حمن  واذطرط صطةفضواعمح ؼمة وم

 افـرسمط اًم سسضم اًمؽماصمضفم اعمصزصزفم سمطًم سفسضم اًمحزسضفم اعمقصمذفمن ورومفع اًمزفلس  .2

 .اًمذرآطضم ؾمفػمطعمقز )اقزا( ذم سمحض اًم دطسمط( ؾمفضاًمثزح )أيمط طِ زْ  َ سمحض إؾمبء  يمَ 

ذطشمفف يمبػ اًمشذص اًمللم ذم اعمحطضمؿ اًمزخقوفم  ودواووفـ اًمبفحر اًمحفري واحز .3
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ة  ففرحم جمردة ٓ شم سرـ افـ رسمثصفط سمطعمسفسضطت اًمحزسضفم اعمحطةفضاعمرددة عمسسضطت وم

ددة اؾمفؿ فن وحمفيفاجلطاع ن وارطن اجلسع وشمطر اؾمؿِ  احرووممِ  اعمُعودة سمشبذج  حمسقؾممٍ 

 اًمدارس وارطن احلدظ...

دم ةفففرإ ففالح اًم سففسضطت اًمشلطشمضففم اعملصسففم أوهمففػم اًم .4 حيم اًم ظدوففم  أو اعمةففحَّ

 عقرة أو اًم ل شمخػمت دٓٓهتط سمطظم الا اشطـمؼ وضمقد ط.أواعمص

( اًم سفسضم: رشملفم rankاخلروج اـ  اسسضطت طلطت احروا إمم حتدود رطفؼ ) .5

 وهمػم ذًمؽ... طوطققمً  طزم  وضمشًس ةفضيمططت أو وم

قمففـ ـمروففؼ اًم حففرا سمثرافففؼ آؾمفف حبل اًمذففدوؿ  ضفففلسمطعمط ضفففررسمففط احلط .6

 ًمزشلطشمطت اعمدروؾمم. 

 ااؾمسصط ذم اًمدرر اًمحفري: ؿمفحرً  اؾم ذرو اًمبعرة اًم ل ح  قرة اًمشل م أضفضشمق .7

 ...ًٓ ا طأط ووظمثلً 

طت شّفسمضطن قمراىمم دور اًمشلطت اةدًرا ًمزخذاء واًمرسطء واًمدواءن و ق رافز اجلَ  .8

  م سمسذقاطت احلضطة....ضفضذم احلضطة اًمدطضط وأظمرةن و ق اًمذي وسد اًمررة إر

 فل  دم جملة جمم  اللقة العربوة بدبش ل عرُضهاالتي اْفُتتَِح اًمشلطشمضمن  شمشضطتإ ذه 

 وقمزفًب  طيمؾ طل فم ذم أرض اًمحفرب ًمخفم وأدسًمف ةفكًمةقرة ًمـ شمر سؾ إٓ سمحد أن حُت  سمداومٌ 

ح اط ضمططب اًمةقابن وضُ ن وماوشمثقرً  طوشمطريً   ُوس رسؾ طذةصط وُوقؾمع اقضمز ط...َةحِّ

أًمفػ سمظرسمحفم وؾمف لم  سففكوذدر قمدد أؾمبء اًمشلفطت اعمفذيمقرة ذم احعفؿ أعفد قمض

 ( ن ومخسفسئم وأًمفػ15666)طقع أًمػ  بفر( شمش جؿ ذم ىمراسمم مخسم قم64666)اؾمؿ 

اقضمفففقدة ذم اعمحطؿمفففب  ط( عضحصفففط شمذروًلففف266) زمةففففضوم ( ن وائ فففل1566)ضمفففشس 

 اًمحرسمضم.  ) رسمطروط ادرد ط  رسمطروقا ( اًمخرسمضمن وشمد ذر إمم احزقاطهتط اًمزخمُ 
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 :النباتوة العربوة تنواتا الاىوا: بصاير يراسات 

 لم مهط:ؾمفضاقم سدت  ذه اًمدراؾمم قمغم ارضمحلم أؾمط

اًمشسففػمين اًمففذي  ؾمفففك: شمففظًمضػ طمسففـ حمسففقد اقعههاا النبههات دم ا يع العههري .1

ه اعمرقطفم  فرسمدأ عع اطدة  ذا اًمر طبن وملُّ قمشط»ح ـمروذم قمسزف قمغم اًمشحق اًم طزم: بفرو

ااف ال  يمفؾ ومحؾ ومحؾ اًمشسزفم اًم فل حتفرص قمفغم أيم ر اـ رسمع ىمرنن طمضث يمشت أًمف اشذ 

ت ىمضس فف.... ومرشفت أعفع يمفؾ احزقافم أو ادضد هلط ذم طمضطهتطن اصب  خر طمعسففن وىمزَّف

أن دمسفع  الً افآؿمط د هلب  زم سمشلطت أرض اًمحرب  ذم ازػ ظمفطصن ذم ارفطن ظمفطص 

وعمفط يمفطن  فذا  «ط افطوش دع سمف اًمشفطس ذم طمضفطهتؿ واحطؿمفصؿ وقًاف ط ذه اعمقاد وم برؾ يم طسمً 

ًمزشلفطت اًمثلضحفل اًمحفرين وضمفدت ذم  فذا اًمر فطب  فًدى  طاحً ط ًمحسكم ضمطاًمحسؾ حمطيمضً 

 564اًمشلطشمضم. ًمذفد ضفؿ  فذا اعمعًمفػ أرسمحفًم ومخسفسئم  شمشضطتإقمكم إطمضطؤه  ذم طمذقل 

 اؾمؿ ًمشلطشمطت وردت ذم اًمبحر اًمحري حترل طمرطوطت  اًمشلت واًمشبظة  واًم طروخ .

ع عفطملف ذم  رضمع  فطؾمفلمخ حمسد آل وطبفضشمظًمضػ اًم بعج  النبات والزراعة: .2

ن  ل اًمحسدة سمطشمدطق اعمحشضلمن وإًمضصط اعمش صفك ذم رواوفم ااةدرً  بفرادرداشمف إمم أرسمحم قم

 واحرومم اعمدردات وضلط إًمدطظ و ل: اللقة

يم ففطب اًمشلففطت  -3  لطيننبفففضيم ففطب اجلففضؿ ًمز -2يم ففطب اًمحففلم ًمزدرا ضففدين  -1 

ع اـ يم طب فـمل اط -5  لنففيم طب اًمش ؾ واًمررا اعمشسقب ًمأل سح -4  ًمأل سحلن

 -8هتففذوب اًمزخففم ًمألز ففرين  -7 رة ٓسمففـ دروففدن ففففاجلسص -6  اًمشلففطت ًمزففدوشقرين

شمطج اًمزخم و حطح اًمحرسمضفمن ًمزعفق رين  -9اذطوضس اًمزخم ٕعد سمـ ىمطؾمؿ اًمرازين 

 -12طينن همحلطب اًمزاظمر واًمزلطب اًمدطظمر ًمزةطاًم -11ن هدؾمفضاعم ةص ٓسمـ  -16

شمطج اًمحروس  -14اقس اعمحضط ًمزدػموزسمطدين اًمذط-13ًمسطن اًمحرب ٓسمـ اشجقرن 

 اـ ضمقا ر اًمذطاقس ًمززسمضدي.  
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سمحسد اهلل شمحطمم وومتزف  -ومذت وىمد وُ » ذم ظمطةمم شمذدوؿ اعًمدف  ؾمفلمووذقل آل وط

واطزال سمحطضمفم إمم  –إمم عع احجؿ اقاد اعمقضقع ن سمحد ضمصد ضمصضد أومرهمُ ف   -وَاشِّف 

 ففطا ًم زفففؽ اًمر فففب اًمففدىمضؼ واعمسفففح اًم ذم اًمذفففراءة اعمسفف ققملم واًمدحفففص  -اعمزوففد 

ضمزًءا  خػًما افـ ذًمفؽ اًمحسفؾ اًمرلفػم ن  فق اجلفزء  بفر... ووسحدين أن أطواعمحعبت

اعمحشل سمطًمشلطت واًمزراقمم واط و حزؼ هبب اـ اسطفؾ وؿمعون.  ووس ؾ  ذا اجلزء سمحفؼ 

افـ ضمقاطفب اعمحرومفم ن إن مل ورفـ ومضفف ضمدوفد مل وحفرا طم فك اًمضفقا افـ  اصفًب  طضمططلً  –

اًمشططمضم اًمحزسضمن ومدضف اجلدود اًمذي مل ُوحرا يمب وشلخل افـ اًمشططمضفم اًم طريضفم اعمرشملثفم 

  «.ىمم بفرروم واًمزخقوم واحلتطروم اعمسمحراىمم  ذه إام ذم أجمطد ط اًمدر

 أاط سمذضم اعمراضمع وم ذيمر ذم اًمشةقص اعمحطجلم.

 النباتوة: تنوةا يات خمطط يراسة ادرر :االالثا 

 دات اًمشلطشمضم اًمدذرات اًم طًمضم:ؾمم اعمدراشمبسؾ در

 .اؾمؿ اًمشلطت اعمحطًمج سمطًمزخم اًمحرسمضم -1

  .ةمصضد حيدد أسمحطد اعمقضقع اعمدروس   -2

  .اًمشلطت ذم اًمبحر اًمحري -3

 .اًمشلطت ذم اعمحطضمؿ اًمحرسمضم -4

 .اًم سسضم اًمحزسضم جلشس اًمشلطت اعمدروس   -5

 .ع اعمقضمقدة ذم اًمقـمـ اًمحري ااًم سسضم اًمحزسضم ًمألطق -6

  .يمزب أارـ  محضضفضاًم ققمرض أؿمرطهلط  -7

 .اًمش طفج -8
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 ىباتوة  أتنوةيراسة   :ْضب  والدَ سهرالادلتبِس بالنموذ  ا و : اآلء 

اس سدة  زم فضطلطشمضم قمرسمضم أ أشمشضطت واًمَذْتب ُح سفريمبء وقمطع( واًم)أء متهود: 

ة  ففرلطشمضفم اعمحطذم اًمزخم واًمبفحر اًمحفرين وذم اًمدراؾمفطت اًمش اـ قمطمل اًمشلطتن ا شطىمزمٌ 

واًم طريضمن داًمفٌم قمفغم  فدطء اًمفذ ـن وؾمفحم إومفؼن وؿمفدة اًم حزفؼ سمطًملضئفف واعمحفضط 

 ن سمفلم اًم سفسضطتسففػماط ختزفط اعمحفطضمؿ اًمزخقوفمن ويم فب اًم د ااحلضقي واحلضطيت. يم ػمً 

ان كهل تسهموة  سفسضطت اًمحزسضفم اًمالشمضشضفم اًمحطعمضفم. ًموسمفلم ااعم شطىمزم حمزضًّفطن و اًمؽماصمّضمن

  برفوضة عند أصحاع االختصاص. قلة ال توال  بتسموة التونوة عادوة تعد  بتنا

شمشقًمقضمضففففم اًمشلطشمضففففم دٓٓت يمففففؾ اففففـ اًم سففففسضطت شمحففففطًمج  ففففذه اًمشلففففذة إ

حم( افـ اًمشططمضفم اعمحرومضففم ةففضًم عحزصففط )وم نحم( ذم اعمدفط ضؿ اًمزخقوفمةففضاًم الث)اًمد

 ة.  فراًمحزسضم اعمحط

   : اآلء دم ا يع العري:أوالا 

 ىمثحفطن ؾمففػمقمم سففر ططىم فن اذطرطم سمؾمفػمقمم ؾمفرل ز ػم سمـ أي ؾُمزسك: وذيمر ىمط 

ذثققمففم اعمقاؾمففحم  ففقاء اًمةففدرن اًمةففخػمة اًمففرأسن اًمدىمضذففم اًمحشففؼن اًمشحففطان اًمذيمففقر 

: سففلاًمخشفل  سمفطًم َّشُّقا وأء:  ] اًم سففلاًمريمل لم  ذم اقىمع اًم بفلتثرسمم ااعمإذطلمن 

 اقضع ذم ضمزورة اًمحرب[         

 اشصفففط ومفففقق  فففحؾٍ  نَّ اًمَرطْمفففَؾ يمفففظ

 

 افففففـ اًمجِّزفففففبِن ضُمعضُمفففففُعُه َ فففففقاءُ  

ـِ  ّزؿُ أَ ففففؽُّ ُاَةفففف   أضْمشَففففك إُُذطضففففف

 

 وآءُ   اٌ قُّ ففففففففففشففففَشم  سفففففففففلسمطًم  ًمففففففففف 

ط  : سفلموىمطل احل  حَّ   سمـ اًمتَّ

ًْمَت افففـ َطدَ   سُمفففدِّ
ِ
 حفففطِت اًمفففقرد سمفففطٔء

 

ففطءفْفففواففـ َ ففُلقطِمؽ درَّ اإلسم   ِؾ واًمبَّ
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ا  واعمرو ووحذب ذًمؽ سمرقمل و زصك سمظيمؾ أء واًم شقّ  م: وذيمر فمزضًب اَّ وىمطل ذو اًمرُّ 

 :طاًمحبب  أوًت 

 وقُمْذَلُ ففففففففففُ  اٌ قُّ شفففففففففوشمَ  أهلفففففففففطُه آء ٌ

 

 واعمرقمففك ًمففف قُمَذففَب  روِ اففـ ٓفففِح اعمَفف 

زفبن ن أء واًم شقا واعمرو طلطشمفطت شمرقمط فط اًمجِّ أس ش ج اـ دراؾمم اًمبحر اًمحري وُ  

 ذيمقر اًمشحطا.

   ادعاج  العربوة:: اآلء دم ااىوا ال

ٓ ؿمفعرن  ؿمفعرٍ  أاٌء يمحفطع: صمسفرُ  41ًمزدػموزسمفطدي ص اآلء دم الدابوس ادحوط

 اجلق رين واطمدشمف هبطء. ؿَ  َ ووَ 

: أء: ضمففشس 1ص  1973خلزضففؾ اجلففر  (الروس)دم ادعجهه  العههري احلههديث 

زم اجلشططمضفطت أطقاقمفف قمدوفدةن أوراىمفف وصمفبره شمةفزح  ةففضطلطشمطت سمروم وزراقمضم اـ وم

 دسمطهمم. واطمدشمف آءة. ًمز

  :34ص اآلء دم بعج  النبات والزراعة 

 :أرسمحم شمحرودطت ًممء وحرض

  -3وىمضفؾ  فق: اًمفدومغم.  -2ؿمعر ًمف صمسر شمظيمزف اًمشحطان اًمقاطمدة: آءة. اآلء  - 1 

شف وىمضؾ  ق: قمشب أسمضض وظيمزف اًمشطس وو  ذون ا  -4ح. سفروىمضؾ  ق: صمسر ؿمعر اًم

 ح(.سفر: اًمدومغم واًمطلطيَتْ  َػ ورط. )و ذا و ثزب اشط شَمحْ سمّ رُ 

أء ])  (:592ص  1976اجلفزء إول جمسفع اًمذفط رة )اآلء دم ادعج  الكبهر 

وففم ةفففضاففـ اًمد [(Cadaba farinosaم( )ئففَووْ )واطمدشمففف آءةن وشمةففخػم ط أُ  زم اًمَرؼَمِ

Capparidaceae  طلطشمطت أظمرىن وحيسؾ أـمراومفط  طا سزذً  : طلطت ؿمعػمي وشسق دافًب

أطلقسمضم اًمبرؾ ن وهلط يمفضس  الضتمن تفرضطرسمم إمم اًمزرىممن أز طره ظماء همزورة تفرظم
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ذمن ووشسق ذم اًملالد احلطرة سمطًمحطمل اًمذفدوؿن و فق ضفضواًم بر حلسضم أؾمثقاطضم  رطمضذلن

ًمذسففؿ اجلشففقي اففـ اًمةففحراء ن ووقضمففد ذم ضملففؾ قُمْزَلففم وذم اةفففرطففطدر اًمقضمففقد ذم ا

 م سمطحلدو م:[ ظمزط اعمحعؿ اًمرلػم اعمدط ضؿ اًمذدوسىمضمبفراًم

ق سملم اًمبفعر واًم سفر واؾمفؿ اًم سفر واؾمفؿ . مل ودرِّ 2. أء صمسر ؿمعر ٓ ؿمعر 1 

مل وس حسؾ احلفروا اًمحرسمضفم ذم اًم سفسضم اًمحزسضفم اعمذؽمضفم  -3اجلشس واؾمؿ اًمشقع. 

ٕ ففؾ اًمزخففقي اًمحففري ًم سففسضم اوزدففت اًمشجففر إمم  مل -4وور لصففط سمحففروا ٓشمضشضففم..

 مل وفؽمضمؿ شمسفسضم اًمشفقع )يمطداسمفط ومفطروشقزا -5رسمضفم. اجلشس اعمس سدة افـ: ىَمْتفُب اًمح

Cadaba farinosa   .طففبذج ىمففقاا اًمشلففطت صمالصمففم ذم اعمدصففقا  -6( سمذتففب دىمضذففل

 .طوأقمبطسمً  وؿمعػماٍت  اطت وأقمبطبن وًمضست أؿمعطرً لَ شَ احلدوث: أؿمعطر وضَم 

ح قمشب وسسك أء واطمدشمف آءة سفرًمز -1(:  1926)سهىاآلء دم بعج  أمحد عو

 ح(نسفرا طلطت اًماًمزو قن . )و ذا و ثزب اشط شمحرُّ  و ق وبلف

 ق: : شهاياآلء دم بعج  ال

.  -2ِدوْمغَم. ) -1  ـْ م )ًمقروفم روز( سففضؾمبه سمطًمدرط -4و  لْم. آء. آٓءنطَملِ  -3طَمَل

وسمطًمالشمضشضم )طػموقا اوًمضططدر(. وىمطل: يمزصط  حضحم وإومم افـ دومشفم اًمضقطططضفم.  -5

ب ؾمففضم. و فل الذوًمفم ذم اًمبفطا وٓضَّ فشِففومْ زم اًمدَّ ةففضافـ اًمد ء اًمز ر ًمز فزولمضمشلم عرا

طمقل إةطر(. واًمقاىمفع أن  أء ٓ قمالىمفم ًمفف سمطًمفدومغم وٓ احلفلـ أو احللفلم ورسْمثصفط 

ًمبدة ؾمفسضم طلفطت اًمفدومغم وًمحفدا وضمفقد   طم وٓشمضشضم ارومقض ىمثحً سفضسم سسضطت ومرط

 .طضمشس اًمذتب ذم سمالد اًمبطا إـمالىمً 

ح أء سمفلم اًم سفر واًمبفعر ؿمفرطمطرت اعمحطضمؿ ذم  النباتوة لًء: ةتنوا اخللصة 

ح واًمدومغم واحللـ واحلللم واًمذتب اًمدىمضذلن وقملم اًمةقا ب اط ذيمره سفروطلطت اًم

 ٓ ؿمعر. ؿمعرٍ  اًمدػموزسمطدي: صمسرُ 
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 : اآلء دم براهو  عل  النبات احلديث: االالثا 

زم ةففضاسمط( افـ ومصمسرة حلسضم اطووم قمدوفدة اًملفذور ظمط فم سمعفشس اًمذتفب)يمطد

 م(.ؾمفضاًمرؼم )يملطرودا

   :  دم ا يع العريسهرال :ارابعا 

 : ططل اارؤ اًمذضس  وةػ ومرؾًم ىم

ـ   ـمقوفففففٌؾ  قمجفففففضؿٌ   يمظطفففففف اثسفففففئ

 

 طَمُم َاْرىَمففِب ؾمفففرذي اففطواَن  سمظؾمففدؾِ  

 طمم طملم ىمطل: سفرحملقسم ف سمطًمقمـ ويمشّك عضد سمـ صُمقر اهلالزم  

ّٓ   أسمففففك اهللُ  اطًمففففٍؽ     طممَ ؾمفففففر    أنّ إ

 

 تفففطِه  شمفففروُق اًمحِ  أومشفففطنِ  قمفففغم يمفففؾِّ  

 طممٍ سفففرسم سفففلطد زففُت قمزَّ  و فؾ أطففط إنْ  

 

 ـمروفففُؼ  قمفففكمَّ  اسفففدودٌ  ِح سففففرافففـ اًم 

 و ىمطل اًمبطقمر:  

فف  اًمريملففطنِ   طممَ ؾمفففرومضففط   سمففطردٌ   ِؽ فمزُّ

 

 ٓ حيِفففففّؾ ًمفففففقاردِ  قمفففففذٌب   ِ وافففففطؤُ  

 طمم  شطسفرطمم. اًمؾمفرقمجطا ـمقال واطمدشمم  ح أطف: ؿمعرٌ سفروس ش ج اـ دراؾمم اًم 

  .ًٓ وـمق اقًّ سُ ح اًم ل شمرؾمؾ أهمةطةط  ؾُم سفرواطمدة اًم

 ُ  دم ادعاج  العريبة: سهر: الاخابسا 

 فل ح قمشفد أي طمشضدفم وسفرشم حدد دٓٓت اًم ينوري:د  عند أي حنورة السهرال

 اعمحروضم ذم اًمدذرات اًم طًمضم:

حت صففط اًمشففطس ذم  ؾُّ حُ فم حمففالل )يم ففػمة اًمففرواد( واؾمففحمن َوففطمم دوطمففسفففراًم -أ »

 ػن وول شقن حت صط اًملضقتن ةفضاًم

رقمففكن وإطففب وسفف جؾ ومضففف. ووشلففت سمشعففد ذم اًمسففصؾ واًمَخْزففظن وٓ ح ٓ وُ سفففرواًم -ب

ن و ففزلت اففـ طلففطت اًمذففػ )اففط ارشمدففع اففـ إرضذم راففؾ وٓ ضملففؾ. و ففق وشلففت 

 طمم. ؾمفرواطمدشمف  نًمف صمسر أ در نالً إٓ ىمزض ؿمفلظيمزف اعمقاشموٓ  نطمعطرشمف(
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  وزن اًمحطعن وبلف اًمزو قن. ووذطل:  ق أءن قمغم -ت

 ح. سفروأء صمسر اًم -ث

ةن و ففل دون إصمففؾ ذم اًمثففقل. ؼْمَ طمم هُمففسفففروأظمففؼمين أقمففراين ىمففطل: ذم اًم -ج

واضزصفط افـ سمفلم عضفع  او ل ؾملثم إومشطن. ىمطل: و ل اطفزم اًمشل م أسمدً  ورىمصط  خطر.

ف قمشفب وسفسك أءن . ًمفط. ىمطل: ومل أسمُؾ قمفغم  فذا إقمفراي يمفذسمً ـِ سْ اًمبعر ذم ؿمؼ اًمضُ 

 ب. ًمضس ًمف ؿمق . وبلف اًمزو قن. أسمضضن وظيمزف اًمشطس ووحسزقن اشف اًمرُّ 

  .طممن وهبط ؾمسضت اعمرأةؾمفرن واطمدشمف حسفرواًم -ح

حن و ق سفرطممن ذ ب إمم احشك اًمؾمفروىمضؾ: يمؾ ؿمعرة ٓ ؿمق  ومضصط ومصل  -خ

 «ء.ؿمفلاًمسصؾ اـ يمؾ 

حن قمسفؾ ؾمفرضم اًم طًمضم: : وردت اًم سسضطت اًمحرسمفشهرحممد    دم بعج سهرال

 شمشضؿن  ىمثبن ىمتب.  ةن ـُمروحنرَّ اًملضطضن ىمُ 

  :سهر: يالالت الاسايسا 

ياللههة قههوار شههجري: ح ذم اعمحففطضمؿ دًٓم ففلم: سفففرط زففص  ففط شمذففدا إمم أن ًمز

طممن وهبط ؾمسضت اعمرأةن  و ل دوطمم حمالل )يم ػمة اًمرواد( واؾمحمن حيفّؾ ؾمفرواطمدشمف 

حت صفط اًملضفقتن وفمزصفط  فطًمح. و فل ؿمفعر يملفطر  ػن وول شقنةفضحت صط اًمشطس ذم اًم

قمجطا ـمقالن ٓ ورقمكن وإطب وس جؾ سمف. ووشلت سمشعد ذم اًمسفصؾ واًمخزفظن وٓ وشلفت 

ذم راؾ وٓ ضملؾ. و ق اـ طلطت اًمذػ )اط ارشمدع اـ إرض ن و زلت طمعطرشمفف(. 

 بهي:ياللهة قهوار َجنَ وطمم. ؾمففر. ًمف صمسفر أ فدر. واطمدشمفف الً إٓ ىمزض ؿمفلظيمزف اعمقاشموٓ 

رةن و ففل دون إصمففؾ ذم اًمثففقل. ورىمصففط  ففخطر.و ل ؾمففلثم إومشففطن. هلففط قمشففب فْلففهمُ 

ب. ًمضس ًمف ؿمق . وبفلف اًمزو فقن. وسسك أءن أسمضضن وظيمزف اًمشطس ووحسزقن اشف اًمرُّ 
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و ذا وشثلؼ قمغم طلطت اًمَذْتب اًمذي أ لح شمسسضًم قمزسضم قمرسمضفم قمطعمضفم جلفشس طلفطيت 

( اعم ففقرم ذم 1763-1732قس ومقرؾمففرطل )وضففحصط شمزسضففذ ًمضشضفف (Cadaba)يمطداسمفط 

 اجلزورة اًمحرسمضم ذم اعمشطـمؼ اجللزضم اـ هتطام اًمسحقدوم. 

 : الدضب دم الشعر العري:  اسابعا 

ص اًملط زضم:    ىمطًمت أظمت اذةَّ

 الً يمطهلتففطب وضمففطاِ  طُأدًافف ومظومففظَت 

 

 ذتطِب فاعمِفف ا ففَؾ قمالفففِؼ  ىمففد قُمففدنَ  

 .بأرض شمشلت اًمذْت : طباعمذت  

 ىمطل ًملضد:

 طوىمتفففففلً  طا هبفففففط زرقًمفففففوا أْروَ إذ

 

 قالِ ـمِففففف أاطًُمق فففففط قمفففففغم ظمفففففقرٍ  

 وىمطل أسمق داود:  

 أو طفالوففففففففففففففففطًملفَرذاوفففففففففففففط يم

 

 ِب ْتفففففففففيمحضفففففففففداٍن افففففففففـ اًمذَ  

اَّ ًمىمطل ذو ا   م: رُّ

َرةً  ْرٍق  فففدت ىمتفففلطً زُ  دُّ ُاِحففف  ُاَةفففدَّ

 

 تُب واًمذَ  دا ط اًمروُش طَم  اًملثقنِ  ُاْزَس  

د:    وذم اًمرطاؾ ًمزُسؼَمِّ

 تفففلمٍ ىمَ  ومفففقَق  ططىمثً ؾمففف طرأوفففُت همراسًمففف

 

 تففرطَ  هلفط ورٌق  شلفْت اـ اًمذتفب مل وَ  

 تففلمٌ ن وىمَ ٓهْمففؽماٍب  ومذزففت: همففراٌب  

 

 رُ ضْمفواًمزَّ  اًمشقى  ذي اًمِحضطوممُ  ِب ْت ًمذَ  

 وىمطل احلطرث سمـ ـمدضؾ اًمخشقي:  

 يمفففففب داَح اًمِذففففف فِ قا سمَحْذَقوفففففؿُمفففففرُّ 

 

ُض أىمففففُدَح  َطففففططَ    ِب ْتففففاًمذَ  اعمَُحففففرِّ

 وىمطل سمبطر سمـ سمرد:  
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 شطسمَ بففراَ   ُح سففراًم لم قمفطَا شط طمفأ طسم

 

 واًمرحيفففففففففطنُ  ى اًمذتفففففففففُب وَ وإذ ذَ  

 تففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرًمفحَ وا

 

 وىمطل ُعضد سمـ اطًمؽ ذم أرضمقزشمف: 

 لففففطِت اًمشَّ  عزرَ ُافففف طوىمتففففلً  طزرقًمفففف

 

 

 

يمففؾ ؿمففعرة ـمطًمففت  –2اةفدر ىمَتففب.  -1اًمذْتفب  شففط حي سففؾ مخسففم وضمففقه 

افط   -5 إهمةفطن اعمذثققمفم. -4. سففلؿمفعر شم  فذ اشفف اًمذ -3واا دت أهمةطةط. 

 ط.تَّ أيمؾ اـ اًمشلطت اعمذثقع هم

   حنورة:أي عند: الدضب ابنا صمط

ؿمعر ؾمصكم وشلت ذم جمطاع اًمبعرن ًمف ورق ا ؾ ورق اًمرس رى إٓ أطفف أرق  -أ

وأطحؿن وؿمعره يمبعرة اًمرس فرىن وورقمفك اًملحفػم ورىمفف وأـمراومففن ومفغذا ؿمفلع اشففن 

 .اطحرا ًمف صمسرً اًمسحطل ومل  بـ  درهن  ووقرصمفيؾِمف وتفرن ٕطف وُ ط عره طمضشً 

ـْملفم -اًمذتلم واًمذتب: أالدضب دم اللسان:   اء( ذم ىمقًم اًمرُّ  :طممففففففف شمحففف)اًمدفرَّ

  نْبَتْنَا ِفيَها َحب
َ
اؾمؿ ظمفطص سمطًمذْتفب افط داا   .]قملس[ (72)اا َوقَْضب  ب  ـوَِعنَ  (72) افَأ

ىمضففؾ وأ ففؾ ارففم و  -)اضففدورطهمق ؾمففطشمضدط أي اًمدةدةففم(. ب طرـمًلفف طـمرًوفف تفففرأظم

)اضفدورطهمق  وىمضفؾ  فق اًمدةفطومص -ت  اًمذتَّ )اضدورطهمق ؾمطشمضدط(  اًمذتلم. وسسقن

م)اضدورطهمق ؾمففطشمضدط(. وىمضففؾ اًمذتففب ؿمففعر ؾمفففضؾمففطشمضدط(.  و ففل اإلؾمدسففت سمطًمدطر

ن إ. ووذفطل سففلؾمصكم إذا ؿملع اشف اًملحػم  عره طمضشط.... وىمضفؾ ؿمفعر شم  فذ اشفف اًمذ

)ىبهات(  ـ اًمشلفعاًمذتب )يمطداسمفط روشمططفدودقًمضط ق ىمتفب اسف دور اًمفقرق( ضمفشس اف

 Maerua crassifolia)رولوا  = بهرو بهدين الهورق = سهوواسمه العلمي )بروة كرا

ى اشصفط اًمسفصؿإوىمضؾ :  . م(ؾمفضزم اًمرؼم )يمطسمطروداةفضو ق اـ وم   .ن اًمذتلم ؿمعرة ُوسقَّ

ـُ  ق طدقًمضؾمففضسمط( وؾمصُؿ طلٍع )اػموا يمراوذطل: ؾمصُؿ ىمْتٍب )يمطدا ـ افرو سَمفدو اًمفقرق  اف
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 (Grewia schweinfourtii( وؾمفصُؿ ؿمفْقطمٍط )همروقوفط ؿمفدضشدقرشمضل زم اًمرفؼمةفضوم

 م[.ؾمفضزم اًم ضزق ]شمضزضطةفضاـ وم

 : احلديثة: الدضب دم التصاىوف اتاسعا 

سمقؾمفطـمم قمفطمل طلفطت افـ اًمذفرن اًم فطاـ  ناًمذْتفب نحمةففضاهمؽمسمت اًم سفسضم اًمد

داسمفط افـ شمسفسض ف اًمحزسضفم  يمط طقمطعمًضف  قمزفًب  اؾمفسف )ومقرؾمفرطل( وأ فلحت اؾمفًب  بفرقم

  (.Cappariodaceaeم ؾمفضزم اًمرؼم )يمطسمطروداةفضوم

  ق اجلطاع واًمدارس اًمحزسل ًمشلطت اًمذتب: سمثرس ومقرؾمرطل التعريف برورسكا :

ىمفطا .   Linnaeusشمزسضفذ قمفطمل اًمشلفطت اًمسفقودي اًمبفصػم ًمضشضفقس 1763 -  1732

. 1762-1761وضقاطمل اًمذط رة واإلؾمرشدرومن قمطال  ةفرسمعسع طلطشمطت ؿمبل ا

افـ ضمفدة  وؿمفقاـما هتطافم  طصمؿ اط ذؾ إمم اجلشقب اًمخري اـ اجلزورة اًمحرسمضفمن اشثزًذف

قمغم ـمقل اجللطل اًمخرسمضم ًمزعزورة اًمحرسمضم طمضث واوم ف اعمشضم. طمدجت جمسققم ف اًمشلطشمضفم 

 1775 ( قمطا1733- 1815) C.Niebuhr اتسقةط طضلق ر بفرذم يمقسمشصطهمـ طمضث ط

. «Flora aegyptiaco arabica وم ةفففراعمإومزففقرة اًمحرسمضففم »ذم اعًمففػ قمشقاطففف 
)أي ضَمْحزصفط  َزْ شَشَِم إؾمفبء اًمحرسمضفمسمةمضزت اًم سسضطت اًمشلطشمضم اًم ل وضحصط ومقرؾمرطل 

اًم ففل يمففطن وثرطمصففط قمزضففف اًمففدًمضؾ اًمففقـمشل اعمبففطر  ًمففف ذم ضمقٓشمففف اًمشلطشمضففم:  ٓشمضشضففم(

ـَ 
طزم( ؾمففض) sealeل طسفضواًم ناػموا  Maeruaواعمرو  نيمطداسمط  Cadabaومطًمذتب ًُمْ شِ

اورومقشمط. و رذا وسرششط اقم لطر اًم سسضطت اًم ل وضفحصط ومقرؾمفرطل   urfutaوالعرفط

   . طؾمشم شمذرولً  256شمسسضطت يمططت ؾمطفدة ىملؾ 

زم ةففضافـ ومفورسهكا .  Cadaba الوصف التصنوري جلنس الدضهب: كايابها 

أو جم سحففم.  ثمن ا حطىملففمسفففضم(  أؿمففعطر أو ضَمشََلففطت. إوراق سمؾمفففضاًمرففؼم )يمطسمطروطد
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ضمففطص إز ففطر ضمططلضففم اًم شففطفمر جم سحففم ذم قمففذوق )يمقراففب( )اًمِحففْذق يَمشَففْقَرة اإل

واًم دطح طمضث ُرضَمضالت إز طر همػم ا سطوومن و ذا إار جيحؾ أز فطر اًمشفقرة قمفغم 

فلَ  طاس قى واطمد ( ةطفضم أو ذم قمشطىمضدن وىمد شمرقن أطمضططً  )اًمقرىمفطت ت الَّ اشدردة. اًمسِّ

اًملف الت أرسمفع خِمْزلضفم أو اشحدافم. اًمزواففد اًمرطمضذضفم أطلقسمضفمن  .طمفرة أرسمفعٌ م( ؾمفضاًمرظ

قمفغم ة ْذيَمرَ سَ فاًمف حُتسفؾ أقمتفطء .ؾْمفدوم أرسمفع إمم مخفس. إَ  طضمزؤ ط اًمحزقي سم كم أطمضططً 

طمطدي . اعملضض أح ذم ةطوم اعمذطل[بفر]ُوشجر اًم )أطدروومقر( حمقر اؾمسف طمطاؾ اعمَْذيَمرة

)ضمضشقومفقر(. قمغم حمقر اؾمسف طمطافؾ اعمظط فم ْظط م سَ فاًم أقمتطءسؾ حُت أو صمشطفل احلعرات. 

ة ذم بفراًملقوتطت قمدودة. اًم سرة حلسضم أؾمثقاطضم قمطدة ا د حم. إطقاع صمالصمقن. اش 

 اًمحطمل اًمذدوؿ وظمط م ذم إومروذضم.

 

 يلول ا ىواع العربوة

 ىمتب همدي .....    ................... اًم بر همدومالوبر. إوراق همدوم 1

 ايابا غلىدولوزا(ك) 

ةإوراق ضمرداء أو  .2  3.........  ............ اًم بر همػم همدومُاْخؼَمَّ

ةقدة. إوراق فففففففففففالت اقضمفففففاًمل . 3  نُاْخَلففففرَّ

  ؾمؿ 2إمم  1  من قمرضصطتفضإ زضزعضم ا ثطوًمم إمم سمض

 ىمتب دىمضذل 

 كايابا فارينوزا()

 ن تفراق ضمرداء ىمطةمم ظم. إورهمػم اقضمقدة. اًمل الت 4

   ؾمؿ5م إمم اس دورة سمحرض تفضسمض

ىمتب اس دور اًمقرق 

 كايبا روتاىديرولوا()

 وصف ىوع الدْضب ادستدير الورق )كايابا روتاىديرولوا( فورسكا  

(1775 )68  . Cadaba rotandifolia Forssk. , Fl. Aegypt. Arab. 
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ؾمففؿن  (4.5-1.5) × (5-2) سففقق اففدٓة. اًمففقرقاًما.  2.5ضَمشََلففٌم شمسففسق إمم 

اذقر اًمذسم إمم اس دور ط. إز فطر جم سحفم ذم قِمفْذٍق  أضمردن دافريم إمم تفضع اًملضؾمفضو

از حسفم  (5 -4)اؿ. اًمل الت اشحدافم. إؾمفدوم  (4-3) × (8-6)ةطفل. اًمسلالت 

ؿ أطلقسمضفم سم زضفم اف 2اًمزواففد اًمرطمضذضفم ُ فْدٌر سمثفقل سمذطقمدة طمطافؾ اعمظط فم )ضمضشقومفقر(. 

وفففم. وشلفففت قمفففغم  (6.8-6.2) × (5-1.5)ذسفففؿ اًمحزفففقي. اًم سفففرة اًم ؾمفففؿ همفففػم هُمدِّ

صمضقسمضفط ويمضشضففط إاعمشحفدرات اًمةف روم وذم اًمسففصقل اًمسفططمزضم ذم اًمةفقاطل وضمضلففقيت و

 .واًمسحقدوم وؾمقاثرة ةفرق اؿمفرواًمسقدان وضمشقب 

  غلىدولوزا( فورسكا . وصف ىوع الدضب القدي )كايبا

(1775 )68  .Cadaba glandulosa Forssk. . , Fl. Aegypt. Arab. 

ا: قمسففؾ ؿمفففرحن ىمففرةن و قمسففؾ ن وزو ففقن. وؾمففبه ؾمفففر: سفففكؾمففبه أعدقمض)

 .اًملضطض. وؾمبه جمط د: ىمراط ويمرات وعضحصط شمسسضطت سمطـمزم(

دي. اًمفقرق فففر اًمخففففم اًمقسمفففسقق اًمد ضم يم ضداًما.  1.4ٌم شمسسق إمم فَضَمشَل ق 

ن قمروتففم اإل زضزعضفففم إمم تففففرظُم قن إمم وفففم اًمزففوؾمففؿ. همر  (1- 1.4)×(1.4-1)

 (4×7)دافرومن اخثطة سمقسمر همدي ؾُمفقوذل.  اًمز فر ىمزضفؾ جم سفع ذم قِمفْذق. اًمسفلالت 
اؿ. اًمل الت اشحدافم. إؾمفدوم مخفس ارشملثفم ذم ىمطقمفدة طمطافؾ اعمظط فم )ضمضشقومفقر(. 

-0)ؿن أطلقسملففمن ُ فففْدر ن سم زضففم اًمذسفففؿ اًمحزففقي. اًم سفففرة اففف 0.4اًمزوافففد رطمضذضففم 
ؾمؿن يم ضدم اًمخثطء اًمقسمري اًمسفقوذل. وشلفت ذم اًمسفصقل اًمرازضفم وقمفغم  (1.4)×(0.1

صمضقسمضفط واًمةفقاطل وافطزم إواًمسفقدان و ةفرق اؿمفراعمشحدرات اًمة روم ذم ضمشقب 

 وهمشدا.أوشمططزاطضط وهمضشضط و

  فورسكا  (كايابا فارينوزا)وصف ىوع الدضب الدقودي 

(1775 )68  Fl. Aegypt. Arab.  Cadaba farinosa Forssk.   
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 -6.5)قمفغم همػم فط افـ اًمبفعر. إوراق  طضمشلم أو ؿمعرة  خػمةن ا سفزذم أطمضطًطف

من تففففضؾمففؿن دىمضذضفففم اعمزسفففسن إ زضزعضفففم أو اذزقسمفففم اًمثفففقل سمض (1.2 -6.3) × (2.5

إمم راطدوم  درن اشدردة أو جم سحم ذم قمشذقد ىمزضفؾ  تفراس دورة اًمذسم. إز طر سمضض ظم

ؾمففؿن ظمثضففم إ زضزعضففم  (1.5 -1)ؾمففؿ . اًملفف الت  (6.4 -6.3) ×1 اًمسففلالتاًمز ففر. 

 اففؿ.  8-5ة )أطففدروضمضشقومقر( فَسْذيَمرَ اًمفف -م َ طَ ظْ سَ فطمطاففؾ اًمففـمففقل . 5-4خمزلضففم. إؾمففدوم 

 -2.5)ة إؾمففشطن اًمذسضففم. اًم سففرة ةفففػماففؿ أطلقسمضففمن ىم 1.5اًمزوافففد اًمرطمضذضففم ـمففقل 

ًمةفف روم ذم ؾمففؿ هَمففؼْماء. وشلففت ذم اًمسففصقل اًمرازضففم واعمشحففدرات ا (6.5 -6.3)×(5

 واًملطيمس طن واهلشد. ةفرإومروذضط اعمداروم وا

   والدضب.سهرلًء وال  : النتائج ادستمدة بن الدراسات اللقوية وادعجموة والتصنوروة:اشهرعا

ح واًمذتفب و فل سففرأء: اؾمؿ عع ًم بر ادرد ط: آءة و ل صمسرة ؿمفعر اًم -1

 اطووم قمشلضم أؾمثقاطضم.

ح: شمسفسضم قمرسمضفم ا شطىمزفم ٕطفقاع ؿمفعروم أو ضمشلضفم اش سفلم إمم ضمفشس سفراًم -2

 طمم ٓ ؿمق  ومضصط. ؾمفريمؾ ؿمعر قمجطا ـمقال واطمدشمم قمغم اًمذتب )يمطداسمط( يمب شمثزؼ 

 اًمذتب شمسسضم قمدودة اًمدٓٓت أسمرز ط:  -3

. أؿمفعطر أو (Capparidaceaeم ؾمفضيمطسمطرودا)زم اًمرؼم ةفضضمشس طلطت اـ وم-1

ىمضففم اًمشففقراتن ضمططلضففم شمشففطفمر إز ففطرن رسمطقمضففم اًمسففلالت ضمشلففطت شمطاففم إوراقن قمذ

افزودة سمحقاافؾ  (1)صطْذيمرٍة )أطدروومقر( ويمراسمزااًمل التن أؾمدو صط ازودة سمحقااؾ و

ة ذم اعمشفطـمؼ بففرقمفدد إطفقاع صمالصمفقن اش  .اًم بر حلسضم أؾمثقاطضم .اظط م  )ضمضشقومقر(

 اعمداروم اـ اًمقـمـ اًمحري.

                                                           

 (: وحدة أعضاء املأنثة.carpelالَكْرَبَلة ) (1)
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 .غم يمؾ اط ُوذثعُوثزؼ قم اةدرٌ  :اًمذْتب  -2 

 يمؾ ؿمعرة ـمطًمت واا دت أهمةطةط.  –3 

 . سفلؿمعر شم  ذ اشف اًمذ -4

 إهمةطن اعمذثققمم. -5

ط.  -6   اط أيمؾ اـ اًمشلطت اعمذثقع همتًّ

 

 (1الشكل )

 الدضب بستدير الورق

 كايابا روتاىديرويا

 غصن بزهر والمرة

 

 (2الشكل )

 الدضب القدي

 كايابا غلىدولوزا

 غصن بزهر والمرة

 

 (3الشكل )

 الدضب الدقودي

 كايابا فارينوزا

 غصن بزهر والمرة
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 يراسة أتنوة ىباتوة  لْ  هَهبالنموذ  الثاين: ا َ 

 قمم سفرطمضقو صط. ومطًمزخطت سمقضمف قمطا شم خػم سم طؾم سرارسمشم سضز اًمحرسمضم  :متهود

وسمثروذم وةحب اإلاسط  سم خػم ط يمب وةحب اإلاسط  سمظصمر سمطظمرة ةم ر قملفطب 

ط فطج سمضقًمفقضمل افرن طمريمفل  ومطًمزخفماإلاسط  سمظصمر ومطرس وذقد طمةططف. اًملحر... أو 

وش ذففؾ اففـ ضمضففؾ إمم ضمضففؾ يمففب شمش ذففؾ اًمحذطفففد اخلطرىمففم اففـ همففػم أن ودثففـ اًمشففطس إمم 

ذًمفففؽ... وىمفففد دًمفففت اًمدراؾمفففطت احلدو فففم قمفففغم اظمففف الا إ فففقات سمفففطظم الا 

إؿم طصن وٓ وقضمد قمغم ؾمثح  ذا اًمرقيمفب  فقت إطسفطن وبصمفؾ  فقت أظمضفف 

 سطنن يمب ٓ شمقضمد سمةسم إهبطا ةمطصمؾ سمةسم إهبطا آظمر.اإلط

وحد إسمؼ اـ أسمرز اًمشلطشمطت آىم ةطدوم اًمحطعمضمن قمرومفف اًمحفرب ذم سمفداوهتؿ طلطشًمفط 

 قمرومقه طلطشًمط رفضًسط ذم اًم عطرة و فشطقمم بقًوط اـ طلطشمطت اًمخطسمطت اعمطـمرة. يمؾمفضرقمقًوط آ

 اعمََرس واحللطل وؿمد اعمتطرب واخلضطا.

ذم  ذه اًمشلذةن اًمتقء قمغم إسمؼ ذم اًمبحر اًمحرين وذم اعمحفطضمؿ اًمحرسمضفم طسزطن  

 وإضمشلضمن وذم اًمدراؾمطت اًمحزسضم احلدو م.

 دم الشعر العري: ُ  بَ أوالا: ا َ 

ب اًم سففسضم آ قين اسفف حسؾ ذم  ففشطقمم إاففراس اعم ضشففمن ؾمفففضإسمففؼ طلففطت احففرَّ

وروده ذم إدب اًمحففري ذم  همدزففت اعمحففطضمؿ اًمحرسمضففم قمففـ شمحرودففف وإدرا  أمهض ففف اففع

 إسمضطت اًم طًمضم:

 ىمطل رؤسمُم وةػ إشُمـ أي عر اًمقطمش: 

 ْؼ فَا ففففؾ أاففففراِس إسمفففف ىُمففففقُد صَمففففبنٍ 

 

 ْؼ َزففففاففففـ ؾمفففقاٍد وسمَ  ومضصفففط ظمثفففقطٌ  

 )ىمقد: عع ىمقداءن و ل اًمثقوزم اًمحشؼ. أاراس: طملطل. سمزؼ: سمضطض( .   
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ة اًمدفطرس اًمحفري اًمذطففد وورد ذيمر إسمؼ ذم ؿمحر ز ػم سمفـ أي ؾُمفزسك ذم اشفطدا

قم صطن واًم ل شمظظمذ ؿمرؾ احللؾ ؾمفراخلضؾ اًم ل أيم طومصط قمغم اؾم ذطام  دواسمر ط اـ ؿمدة 

 اعمبدود اـ اجلزد وإسمؼ. 

 سمذقًمف:   

 ط دواسمَر ففففطاًمذطفففففَد اخلضففففِؾ اشُْرقسًمفففف

 

 ىمففد ُأطمرسففْت طَمرففبِت اًمذففدِّ وإسمذففط 

ف سمفف َعََزفُف اًمفذي ورقمفك ؿمفلَّ  نؼسَمفوىمطل سمبطر سمـ سمرد وةػ عطر وطمش ورقمفك إَ  

اًمحبب اًمضطسمس ذم  حراء ؿمدودة اجلدطا واحلرارةن وذم  ذا دًمضؾ قمغم شمشذؾ اًمحفري 

 ذم اعمقاىمع اخلػمة اًمحثطء اًمرقمقي واعمطفل : 

 ًمضزففمً  شمسففحلمَ  رقمففك وَرقَمففلْمَ اًمرـمففَب 

 

 فْ ُلففطِ ذادمففري اَ  قمففغم أسمففٍؼ واًمففروُض  

 )اًمرـمب:  اًمخض. اعمذافب: جمطري اضط ف(.   

 : وا جنبوة ا: ا ب  دم ادعاج  العربوةالاىوا 

 .47 -46جلزء إول  ص  ا ب  دم ادعج  الكبر ا

وططضم آوَمْذ فطن اًم فل شمحشفل: اًمذثفـ اعمحزفقج. وذم رواوفم سفرإسمؼ: احرب اـ اًم -

إسمفؼ ذم اًمحؼموفم: اًمفؽماب أنَّ ه. وذم صمطًم فم وفرى بففرصمططضم وذيمر أن إسمؼ: اًمذشفب أو ىمِ 

أرااضففم اًمضصقدوففم ور. وذم راسمحففم و ةففقر إسمففؼ اسفف سد اففـ َأسْمذففط ذم اًمففدىمضؼ اعم ثففط

 ح شمسسضم إسمؼ(. ؿمفرأرسمع شمشطىمتطت ذم وططضم. )سفرواًم

 ا ب   دم بعج  وبسرت:

أًمضطا اسف سدة   -شمسسضم إؾملططضم اس سدة اـ اًمزخم اًم طهمطًمقضمضم اعمطًمضزوم. ب -أ

 Musaافقزا شمضرسف ضزضس )ج سففضاـ احطًمضؼ أوراق طلفطت شمسفسض ف اًمحزسضفم افقز اًمش

textiles ) اططضزضط  طاب  -. ت( اؾمسف اًم عطري : ىمشب اططضزضطManila hemp.)  



 (4( اجلزء )87اعمعزد ) –جمزم جمسع اًمزخم اًمحرسمضم سمدابؼ 

 
 

0101 

  : ا ب  والتجارة:الالثاا

وفدقمك دمطرًوففط: ىمشفب اططضزضففط )اططضزضفط  طاففب(ن وًمفضس ًمففف قمالىمفم سمطًمذشففب اًمففذي 

 وشمرع فف: ىمشفب اًمفزرع افـ ( Cannabis sativa )يمشّفطسمضس ؾمفطشمضدطاًمحزسضفم  شمسفسض ف

 (.  Cannabinaceaeزم اًمذشب )ةفضوم

ا   : ا ب  والصناعة:رابعا

ودووط أو آًمضطن  بفروس  زص إسمؼ اـ أهمبد إوراق اًم ل شمذثع اـ أ قهلط وشمذ

ؾمفؿ. ووشف جؿ  366-166ًمزحةقل قمغم طمزا إًمضطا اًم ل دمدػ و وذع ـمقهلط سملم 

ػم اعمضفطه اًمحذسمفم ًمقةط سملم إسمضض وإ درن و فل ظمدضدفم  فزلم ا ضشفمن اذطوافم ًم فظصم

واعمطحلم ًمذًمؽ ومصل شمس حسؾ ذم  فشطقمم اًمرِلفطل اًملحروفم وافقاد اًم عزضفد واًم رضفضس 

وقمعضشم اًمقرق خمزقـمم سمطًمخراء أو اًمذزدقطم. شمس قرد اًمضطسمطن يمسضطت يملػمة افـ أًمضفطا 

إسمؼ ٓؾم حبهلط ذم  شطقمم احلقاضمز واجلدران اعم حريمم ذم اعمشطزل. وشمدظمؾ أًمضطومصط ذم 

 .sinamayشطال ؾمفضش ٓاع وسسك:  شطقمم ىمب

ا   جقرافوة ا ب ::  خابسا

وذع اعمصد اًمثلضحل ًمألسمؼ ومضب سملم اهلشد واًمدزللم. وودظمؾ ذم اًمفدورة آىم ةفطدوم 

 ضفففلًمسففرطن ؾمففقاثرة وسمقرطضففق اشففذ اًمحةففقر اًمذدوسففم. وشلففت ذم اعمشففطىمع وذم إرا

و يملففػمة وشمسفف  سر ان ووففزرع ذم اسففططمطت  ففخػمة أةفففراًمدسمطًمضففم اًمرـملففم اجلضففدة اًم

 ؿمصرا اـ سمدء زراقم ف.  36- 18أوراىمف سمحد 

ا   : ا ب  والزراعة:سايسا

ذم أارورفطن وىمفد قمفززت  فذه اًمزراقمفم قمفطا  1925أدظمزت زراقمم إسمؼ قمطا 

طجرا حلطضمم أارورط إمم إًمضطا ذم جمصقد ط احلرين ومسقًمت زراقم ف ذم دول  1946
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أًمػ ومفدان أط عفت  26وزرقمت أارورط اًمقؾمثك و شحت آٓت شمشجضػ إوراق 

 االوففلم ـمففـ اففـ إًمضففطا. وسمحففد احلففرب اًمحطعمضففم اًم ططضففم دقمسففت زراقمففم إسمففؼ  3

 ذم يمقؾمؽمورط. 

  ا: ا ب  وأبريكا:بعا سا

شمحرومت أورسمط سمقؾمطـمم اًمحرب ودمطرهتؿ قمـ ـمروفؼ احلروفر قمفغم إسمفؼ ذم اًمذفرن 

إارورضفم ؾمفشم  وو زت أول ؿمحشم اـ إسمؼ إمم اًمقٓوطت اعم حدة بفراًمسطدس قم

 سففلا( طمضفث يمفطن إسمفؼ اًمةفطدر اًمرفض1818ة وصمبطسئم وأًمػ ًمزسضالد )بفرصمبن قم

 ًمزدزللم سمحد اًمسرر وضمقز اهلشد.

   : النتائج ادستمدة بن الدراسات اللقوية وادعجموة:الابناا

 إمم اًمش طفج اًم طًمضم: اًمحرضط زص اـ  ذا 

 واطًمضزوفط سمذفرون قمفدةن قمرا اًمحرب إسمؼ ىملؾ آطم الل اإلؾمفلطين ًمزدزلفلم -1

 ط ذم عضففع ًمخففطت اًمحففطملن وم شففطوًمقه ؿمففحًرا بفففروهلففؿ  إؾمففلذضم ذم شمحروففب اًمرزسففم وط

 وط ًرا.

ةمففطدى اعمحعففؿ اًمرلففػم ذم و ففػ إسمففؼن وعففع احزقاففطت ا تففطرسمم قمشففف:    -2

وططضم وصمطًم م وذم راسمحٍم شُمحفرض سفرومرسمثف شمطرة سمطًمحؼمومن وأظمرى سمطٔرااضم اًمضصقدوم واًم

 وب اـ اخلضطل!...ضفراًم طريضم ًمزرزسم وذم  ذا إ قل 

وططضمن يمفب مل سففرمل وقومؼ اعمحعؿ اًمرلػم سمذقًمفف: إسمفؼ اًمذثفـ اعمحزفقج ذم اًم -3

ه أو طملؾ اًمذشب وارد ذًمؽ إمم اقم بده قمغم بفروقومؼ ذم إرضمطع إسمؼ إمم اًمذشب أو ىم

 اعمحطضمؿ اًمذدوسم.

افـ اًمشططمضفم آؿمف ذطىمضم ا ةففرطًمط اذلفقًٓ ادضفًدا وخم ؿمفرىمدا احعؿ وسمسؽم  -4
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واًمحزسضم وآىم ةطدوم ًمرزسم إسمؼن وًمق أطف طسب اًم سسضم إمم اإلؾمفلططضم اخدفاًل دور 

اًمحرسمضم اًم ل يمططت ىملؾ اإلؾملططضم ذم اؾم حبل اًمزدجمنقمغم قمرس اعمحعؿ اًمرلػم اًمفذي 

 وتع اًمذطرئ ذم ا ط م ًمخقوم اصساًل  اًمذضسم اًم ثلضذضم اًمحزسضم.

         

 

 يراسة أتنوة ىباتوة  لموذ  الثالث: ا بنوسالن

اصفده اعمشفطـمؼ آؾمف قافضم  آىم ةفطدوم اًمحطعمضفمن النباتهاتإسمشقس افـ أسمفرز متهود: 

قوم واإلومروذضفففم. ظمبففلف أؾمفففقد  فففزبن وةففشع اشفففف سمحفففض إدوات وإواين ؾمفففضأ

 وإصمطث.

اعمحفطضمؿ  طسزطن ذم  فذه اًمشلفذةن اًمتفقء قمفغم إسمشفقس  ذم اًمبفحر اًمحفرين وذم 

اًمحرسمضففم وإضمشلضففمن وذم اًمدراؾمففطت اًمحزسضففم احلدو ففمن وطزدففت اًمشجففر إمم دٓٓت 

 اًم سسضم اعم شطىمزم ًمألسمشقس. وط  سصط سملحض اًمش طفج اعمس سدة اـ  ذه اًمدراؾمم.

 أوالا: ا بنوس دم الشعر العري:

 ىمطل اسمـ اعمح ز وذيمر  ططمل ف: 

 فإْذ رأشمشفففَل ىمفففد ؿِمْلففف ؿمففففرضفففحرْت 

 

ففَض إسمشُففقىمففد ومُ  ُت وىمطًمففت:   ُس تِّ

 وىمطل أؾمطام سمـ اشذذ وس صدي اسمشف ُارِ ًدط قمةط:  

شففففل    أروفففد قمًةفففط افففـ آسَمشُفففقَس شُمِذزُّ

 

 ومففغن اًم بطففلم اؾمفف حطدت ىُمففَقى ِرضْمففكِم  

 وىمطل قمغم سمـ اجلصؿ وذيمره: 

ـٌ افففففـ أسمِ همُ   أسْمفففففدى شفففففقسِ ةففففف

 

ـَ زم صمففففففبرا   اففففففـ اسففففففؽ داروفففففف
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 وىمطل اًمةططمب سمـ قملطد:

 قمطضًمفففففط سمحفففففطٍج  وإذا افففففط َاَبفففففْثَت 

 

 سمففففففطٔسمشقسِ  شففففففقَس ومطاُبففففففِط أسمِ  

 الاىواا: ا بنوس دم ادعج  الكبر:  

 االطمجطت قمغم  قمغم اط ورد  ذم اًمةدحم اخلطاسم واًمسطدؾمم. 

 اًمرلػم اًم سسضطت اًم طًمضم:  اعمحعؿاقم سد 

 آسمشقس هبسزة  دودةن  -1

 إسِمِشُقس اعمس سدة اًمضقطططضم واًمالشمضشضمن -2 

 وم اًمذدوسم ق ُ ْلشِضؿ قمؼموم اًم قراةنةفر ف ب ن اعم -3 

 سمد ح اًملطء اعمقطمدة وؾمرقةط وضؿ اًمشقنن -4 

  طنسفروُرِوي سمتؿ اعمقطمدة ويم – 5 

 ووذطل ومضف: َأسْمشُقسن -6 

 َأسَمشُقسن -7 

 آسْمشُس.  -8 

ط زص  ط شمذدا إمم وضمقد صمبطضفم طفبذج إلقمعفطا يمزسفم أسمشفقسن وذم  فذا جمفطل 

 وفقا ولح فقن. وًمزف  زص افـ  فذا اجلفدل اًمحذفضؿ اقم سفد واؾمع جلفدل اًمزخفقولم إمم

 . Ebenusشُقس شمحرولط ًمز سسضم اًمحزسضم اًمحطعمضمفَسميمطشمب اعمذطل اًم سسضم: أَ 

شمحددوففم دٓٓت شمسففسضم )أسمشففقس(. ومففطٕسمشقس ذم اًم ةففشضػ  اًمرلففػمأهمدففؾ اعمحعففؿ 

حطعمضفم( شمسفسضم اًمشلطيت اًمثذسقين )أي اخلطضع ًمثذقس وىمقاقمد اًم سسضم اًم ةشضدضم اًمحزسضم اًم

 ebenum  Diospyros وس اولضشففقا ػمدوقؾمففلاسفف سدة اففـ اؾمففؿ طففقع شمسففسض ف اًم شطفضففم 

ة تسهموة بتناقلهة صههرأبنهوس( ادعا. وسمذًمؽ شمةلح يمزسم ) ؾمفلوشمرع ف: طمب اًمرب إسمشق



 (4( اجلزء )87اعمعزد ) –جمزم جمسع اًمزخم اًمحرسمضم سمدابؼ 

 
 

0105 

(  شمرع فم )طمففب اًمففرب( Diospyros وسػمدوقؾمففلشمسففسض ف اًمحزسضفم )التونوهة جلههنس ىبها  

 صمسر سمحض أطقاقمف.  إؿمطرة إمم رومحم ارططم

م( !... بففضأوراىمف اريملفم روذيمر اخلثظ اًم طزم: ) 4اًمسثر   1اًمحسقد  6ذم اًمةدحم 

زم إسمشقس اًم فل شمتفؿ ةفضثم شمطام ٓ أذطضم و ل  دم  ضزة  ًمدسفضواًمةقاب: أوراىمف سم

 طققًمط.  256ىمراسمم  (وسػمدوقؾمل)طقع وبخؾ اشصط ضمشس   366أضمشطس و  6ىمراسمم 

 و ذا ظمثفظ م(!...ؾمفضأسمشق: )وردت يمزسم 26اًمسثر   1د اًمحسق 6ذم اًمةدحم 

 واًمةقاب: اولقطضت.

وبها صمؿ ذيمر:  )مل وحرومف اًمدرس واًمحرب طم ك اًمذرن اًم طًمث اهلعفري إٓ دواء(ن 

 واًمدرس إمم  ذه احلدود!؟... اًمحربقمغم ضمصؾ الدلول 

قطفف صمؿ وذقل ) و ق وإن يمطن احروومط اشذ اًمذدا قمشد اًمسفطاضلم اًمفذوـ يمفططقا جيزل

ههل  . أىمفقل:ش دع سمف إٓ ىمزضال ذم  در اإلؾمالا وذًمؽ ًمشدرشمف(اـ اهلشد واحللبمن مل وُ 

 أا أةؿ ومرع اـ ومروع اًمسطاضلم؟  العرع ال صلة ف  بالسابوني

 الالثاا: ا بنوس دم بعج  وبسرت: 

شمضشضفم: اًمقؾمثكن اعمس سدة سمدور ط اـ اًمال شمسسضم اس سدة اـ إطرزضزوم اًمحةقر

ظمبفب  فزب صمذضفؾ  -1م: اولضشفقس. سففضقطططضفم: اولضشضشفقس. واًمدرط ضلضشقس. واًمض

ا ففلم اسفف سد اففـ أؿمففعطر خم زدففم اشسففقسمم إمم ضمففشس )دوقؾمففلػموس( آؾمفف قافل 

أي ؿمفعرة ظمبفلصط وبفلف  -3يمؾ ؿمعرة اش عم ًمألسمشقس.   -2قي اإلومروذل. ؾمفضأ

سملمَّ اًمذطشمؿ إؾمقد. وسمذًمؽ  تفرًمقن ا درج سملم اًمزو قين إظم -4ظمبب إسمشقس. 

احعؿ وسمسؽم وضمقد أرسمع دٓٓت ًمرزسم أسمشقس. وًمق اقم سد اعمحعؿ اًمرلػم شمرعم اط 

 ورد ذم احعؿ وسمسؽم ًمردك اًملططمث اًمحري اًمر ػم اـ اجلصد.
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ا: الدالالت العربوة لألبنوس:   رابعا

شمسفف حسؾ اًمزخففم اًمحرسمضففم اًمحزسضففم شمسففسضم أسمشففقس ذم دٓٓت مخففس اقضففحم قمففغم 

 اًمشحق اًم طزم:

 ا وحل لألبنوس:الداللة 

إسمشقس شمسسضم ا شطىمزم ًمحدد اـ إؿمعطر آؾمف قافضم اعمش سضفم همطًمًلفط إمم ضمفشس 

)و ل شمريمضب ازضمل اـ يمزس ل طمب  (Diospyros دوقؾملػموس )شمسسض ف اًمحزسضم 

 م ؾمفض)اولضشطزم إسمشقس ةفضاـ وم ناًمرب إؿمطرة إمم اًمذضسم اًمرؼمى ًم بر سمحض أطقاقمف(

Ebenaceae)  إؿمعطر اًمرلػمة ذات اخلبفب اًمذفطشمؿ اجلسضفؾ إديمفـ ن وتؿ أضمقد

ومفطفؼ  ناًمزقن إمم اًمسقاد ًمؽمايمؿ اًمةسغ واًمراشمشج قمزضفن و ق صمذضفؾ ٓ وثدفق قمفغم اعمفطء

اسفف حسؾ ذم  ففشع اعمرطشمففب وأدوات اًمزوشففم وآًمففم اًملضففططق  نؾمففصؾ اًمةففذؾ ناًمةففالسمم

ر ففحطت وأٓت اًمقشمروففم يمففطًمحقد واًمرففبنن وذم  ففشطقمم إزرار وإابففطط واعم

سمطًمحطج وإسمشقس وهمػم ذًمفؽ. ذيمفره  فػمودوشمس وشمضقومراؾمف س وومرضمضفؾ. يمفب ورد 

ثم شمطام. إز فطر وطمضفدة اجلفشس سفض.  إوراق ا حطىملم سم«اعمذدس»ذيمره ذم اًمر طب 

 أسمرز أطقاقمف آىم ةطدوم: وطمضدة اعمسرـ وططدًرا ظمش قومن ؿمحطقمضم اًم شطفمر.

 .(  D. ebenumا)دوقؾملقروس اولضشق ؾمفلطمب اًمرب إسمشق -أ

اشسفقب إمم  .D. macassar)رطوس ارطؾمػمر )دوقؾملططمب اًمرب اعمرطؾم -ب

 م سمطًمذرب اـ سمقرطضق.سفضادوشم أطدوطض

 . (D. dendroداطدرو  وسػم)دوقؾملطمب اًمرب اًمبعري  -ت

 D.mespuliformis)اضسفلضزضدقراضس  وسػمدوقؾمفل)طمب اًمرب اعمحزلل اًمبفرؾ  -ث

 اصدمهط إومروذضم آؾم قافضم. 
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اصفده اًمضطسمفطنن  (Diospyros kaki)دوقؾمفلػموس يمفطيمل طمب اًمفرب اًمرفطيمل  -ج

ازروع ذم يم ػم افـ اعمشفطـمؼن وذم ؾمفقروم ظمط فمن احفروٌا سمظؾمفبء خم زدفم: يمفطيملن سمزفح 

ن اخلرافطن وابفسش اًمضطسمفطن. صمفبره ذ لضفم اًمزفقنن سمرشمذطًمضفم سففلـمراسمزونن دراسمفزوـ ظمرا

ضفم افـ ؿمفدة اًمشتفج. وطمفب اًمفرب احلعؿن ىمطسمتم اًمثحؿ و ل ومعمن ٓ شمعيمفؾ إٓ ارخت

اصده اعمشطـمؼ احلطرة إارورضفمن (.  D. virginianaومػمضمضشضططط   وسػم)دوقؾملاًمدرضمضشل 

 شمعيمؾ صمبره اؽماظمضم. 

  الداللة الثاىوة لألبنوس:

شمثزؼ شمسسضم أسمشقس قمغم قمدد اـ أطقاع اًمسطؾمؿ )واطمدشمف: ؾمطؾَمفسم واًمسطؾمفب 

 . سفلد شم  ذ اشف اًمذسب(. وذم اًمزسطن: اًمسطؾمؿ ؿمعر أؾمقسفضواًم

 ىمطل اًمشسر سمـ شمقًمب: 

 إذا ؿمففففففففطء ـمففففففففطًَمَع َاْسففففففففعقَرًةن

 

طؾمفففففب   شمفففففرى طمقهلفففففط اًمشَّلفففففَع واًمسَّ

ى: ظمبففب أؾمففقد  ففزب شمةففشع اشففف إابففطط بفففزواًم بفففزوذم اعم ةففص: اًم 

 واًمذةطع وهمػم ط وذطل  ق إسمشقس.

 ىمطل اًمبطقمر:  

 طط لُ صففففففط اًمذففففففقَا قمففففففغم ُ ففففففشُْ عٍ ٍ

 

 ؿِ طؾَمففففاًمسَّ اففففـ  دِح أضْمففففَرَب يمطًمِذفففف 

 وقمضدان اًمسطؾمؿ ًمدطم ارطم  وىمقوم.... 

 ىمطل عضد سمـ صمقر اهلالزم وذيمر ذفًلط وحِسؾ:  

 وحِسفففففالن يمالمهفففففط ومضففففففِ رَ شمففففرى ـمَ 

 

 اعم  فففطسمعُ  ؿِ طؾَمفففاًمّس  ظم فففبَّ قمفففقدُ ايمفففب  

 )وحسالن: هي زان. اعم  طسمع: اعمس قي اًمذي ٓ قمذد ومضف و ق  دم )قمقد( (  
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 :سفلاًل ضسًرا يمطًمذوىمطل قمطار سمـ اًمثدضؾ وذيمر ظمض 

 كحـ إمُم ىمدطط اجلضفطد قمفغم اًمفقضَم وط

 

َح اًمذفففقاُس    بطلًحفففط وؾمطؾَمففف يمفففب ًمفففقَّ

 ( سفلب ؾمشطسمؽ اخلضؾ. اًمذقاس:  ططع اًمذةفض: طمدط وك)اًمقضم  

 طؾمؿ:سواًم سسضم اًمحزسضم ًمز 

 Dalbergia melnoxylon)اضالطقيمسزقندًملػمضمضط ) ضمضم اخلبب إؾمقد ًمؼمد -أ

 .ًمسشخطل واًمسقدانسمظسمشقس ا اعمحروا 

 .(Dalbergia latifolia)دًمؼمضمضط ٓشمضذقًمضط دًمللػمضمضم قمروتم اًمقرق  -ب

ن ظمبلصط  فزب (Dalbergia sissoسق ؾمفض)دًملػمضمضط سق ؾمفضودًمللػمضمضم  -ت

اؾمقد ومضف قمروق سمفضض وسف حسؾ يم بفب إسمشفقسن وىمفد ُذيمفر اًمسطؾمفؿ ذم اعمحفطضمؿ 

 ف وشمفطج اًمحفروس ًمززسمضفدي  321 ؾمشم اًمحرسمضم ذم اجلسصرة ٓسمـ درود إَزدي اعم قرم

زم ةففضن عضحصفط افـ ومسففلطمضث شم  ذ اـ ظمبلصط اًمرطمطل واًمذ   1265اعم قرم ؾمشم 

 .(Fabaceaeم ؾمفضاًمدقل )ومطسمط

 الداللة الثالثة لألبنوس:

شمثزففؼ شمسففسضم أسمشففقس زافففػ قمففغم طففقع اففـ أؿمففعطر اًمزوشففم شمسففسض ف اًمحزسضففم 

طفقع أوري اعمصفدن افزروع   (.Laburnum anagyroidesٓسمقرطقا أططضمػموفضفدس (

ىمطةمم عضزم. وأز طر ط  فدر ومطىمحفم يم فػمة  تفرسمر رة  ذم اًمقٓوطت اعم حدة. أوراىمف ظم

 شمز ر ذم اًمرسمضع . 

  الداللة الرابعة لألبنوس:

 ebenus (Byraسمػما اسمشقس )شمثزؼ شمسسضم أسمشقس أارورل قمغم طقع شمسسض ف اًمحزسضم 

 زم اًمدقل.    ةفضاـ وم
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  بسة لألبنوس:الداللة اخلا

ًمزدًٓمفم قمفغم   1753شمثزؼ شمسسضم أسمشقس قمغم ضمشس طلطيت و دف ًمضشضقس ؾمفشم 

ذم  بففرطققًمط  أهمزلصط شمريمضم وسمحتفصط  اش  18ضمشلطت  خػمة أو أقمبطب احسرة. وتؿ 

 ضففلوًمضلضفط ذم إرا ةفرذم ا بفروواطمد اشصط اش . اعمشثذم اعم قؾمثضم إمم سمزقضمس طططن

 .(Ebenus armittageiراض طضمل  أقس )أسمشاعمحعرة واؾمسف اًمحزسل 

ا:   زم إسمشقس: ةفضومخابسا

( شمسففسضم حمدقفمففم قمففغم اًمةففحضد اًمحففطعمل Ebenaceaeم ؾمفففضشمسففسض صط اًمحزسضففم )اولضشط

( ارقطم اـ شمريمضب ازضمفل: سمطدف فف اشسفقسمم إمم )أسمشفقس(ن conservatumومطشمقا سفػم)يمقط

زم.  و فل ةفضزدًٓمم قمغم وطمدة اًمدم( يمطؾمحم شمةشضدضم ًمؾمفضزمن وٓطمذ ف )اةفضأسمرز أطقاع اًمد

زم أؿمعطر أو ضمشلطت صمشطفضم اًمدزذم. اصقد ط اعمشطـمؼ احلفطرةن ظمبفلصط ازفقن سمطٕؾمفقد أو ةفضوم

 وفالصمسئففم طقع.قمرومففت سفففلمن شمتففؿ ؾمفف م أضمشففطس اقزقمففم قمففغم مختفففرإعففر أو إظم

(. لؾمففاحلفقاري )اًمررو ط ةففراـ اًمح (Cenomanian)شقاططضم سفضاس حطصمطهتط ذم احلذلم اًم

)عفع َأَذَطفمن و فل زاففدة ذم ىمطقمفدة  طتَطفذَ ثم شمطافم قمدوسفم إَ سففضإوراق ضمزدوم ا حطىملم  سم

. إز طر قمطدة وطمضدة اجلشس وطمضفدة اعمسفرـ ؿمفحطقمضم اًم شفطفمرن صمالصمضفم إمم ِاحالق اًمقرىمم(

ؾملطقمضم إضمزاءن اشدردة أو جم سحم ذم طقرات شمخزب قمزضصط إز طر اًمذيمروم. اًم سفرة قمشلضفم. 

 )دوقؾمفلػموس(طفقعن وبفخؾ اشصفط ضمفشس  366ؿ ىمراسمم ؾم م أضمشطس اقزقمم قمغم ىمراسمفم شمت

اولضشفقا  وسػم)دوقؾمفل. أسمرز أطقاقمصط: إسمشقس اعمرطؾمفطر إؾمفقد واؾمفسف ططققمً  256ىمراسمم 

Diospyros ebemum) ط( وهمػممهدوقؾملػموس يمطيمل) ىمضم.بفراـ اهلشد اًم. 

 اخللصة ادستمدة بن هذ  الدراسة: 

 ه اًمدراؾمم إمم اًمش طفج اًم طًمضم: اـ  ذ  زصط
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اخطٓة اعمحعؿ اًمرلػم ذم اًملحث ذم أ قل يمزسم أسمشفقس اًم طريضفم  وـمروذفم  -

إقمعطاصط وإمهطًمف اًمفدٓٓت اعم شققمفم هلفذه اًم سفسضم. ووىمققمفف ذم أظمثفطء قمزسضفم ذم 

 ؿمرؾ إوراق.

وضمقد مخس دٓٓت قمزسضم ًم سسضم أسمشقسن واطمدة اشصط شمسسضم قمطعمضم جلفشس  -

 زم اًمدقل.ةفضزم إسمشقس وومةفضطيت واًملذضم شمسسضطت ٕطقاع  اـ ومطل

شمسسضم ا شطىمزم ذم يم ػم اـ اًمزخطت ًمحفدد افـ إؿمفعطر آؾمف قافضم  ا بنوس: -

و فل شمريمضفب  .(Diospyros دوقؾمفلػموس اعمش سضم همطًمًلط إمم ضمشس شمسسض ف اًمحزسضم )

 ًم بر سمحض أطقاقمف(.ازضمل ًمرزس ل طمب اًمرب إؿمطرة إمم اًمذضسم اًمخذافضم اًمرؼمى 

دًمللػمضمضفم اخلبفب إؾمفقد  شمسفسض ف اًمحزسضفم ن أبنهوس السهنقا :اًمسطؾمؿ أو  -

 زم اًمدقل.ةفضاـ وم  melnoxylon  ( Dalbergia )دًملػمضمضط اضالطقيمسزقن

 Laburnumٓسمقرطفففقا أططضمػموفضفففدس) شمسفففسض ف اًمحزسضفففم  ا بنههوس الزائهههف: -

anagyroides) زم اًمدقل.ةفضذم اًمقٓوطت اعم حدة اـ وم  طقع أوري اعمصدن ازروع  سمر رة 

( اففـ Byra ebenusسمففػما اسمشففقس شمسففسض ف اًمحزسضففم ) ا بنههوس ا بريكههي: -

 زم اًمدقل. ةفضوم

 18شمسسضم قمزسضم جلشس ضمشلطت  فخػمة  أو أقمبفطب احسفرة. وتفؿ  أبنوس: -

 . (Ebenus armittagei  أسمشقس اراض طضمل)وًمضلضط و ق  ةفرطققًمط واطمد اشصط ذم ا
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 :ادصطلحات النباتوةبعض   شهر

شمريمضفب ازضمفل اشحفقت افـ  androecium (: مَزفحَ دْ اَ ة )قمفغم وزن َبهْذَكرْ  -1

. و ق اؾمؿ ارفطن وثزفؼ قمفغم : سمسحشك اَ oekos: سمسحشك ذيمر و androsيمزس ل  ـْ ْسَر

عزم إوراق اخلةلم اعمذيمرة ذم اًمز فرة اعمس زفم سمفب وحفرا سمطٕؾمفدوم اعم قضفحم قمفغم 

ْذيَمرة افففط  فففل اشدةفففزم إؾمفففدوم اًمز فففرة ؾمفففقارًوط أو طمززوطًضفففط. افففـ اعمَففف ؾمففففلريم

م( أو از حسففففم إؾمففففدوم ؾمفففففضزم اًمففففقرد )روزاةفففففض)دوطًمضسفففف ضسقن( يمففففب ذم وم

م(. وىمفد شمزف حؿ اعمف سمر وشملذفك اخلضفقط ؾمففضزم اًمدقل )ومطسمطةفض)همطاقؾم ضسقن( يمب ذم وم

 م(.ؾمفضزم اًملطسمقطج )اؾم ػماةفضيمب ذم وم شطط  ػم(ؾمفضطمرة )

أز فطر سمحفض : حمفقر ذم  androphoreم(: َزفحَ دْ )قمفغم وزن اَ  حابل ادَهْذَكرة -2

 اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم احلطازم ًمألؾمدوم.

: شمريمضففب ازضمففل اشحففقت اففـ   gynoecium)قمففغم وزن ادحزففم(:  َبهيَىهههَثة -3

. وثزؼ: سمسحشك اَ oekos: سمسحشك أط ك و  gynيمزس ل  ـْ قمغم عزفم إوراق اخلةفلم  ْسَر

اًمز فرة ؾمفقارًوط أو  ؾمففلاعمعط م ذم اًمز رة اعمس زم سمب وحفرا سمطًمرراسمفؾ اعم قضفحم قمفغم يمر

زم اًمففقرد ةفففضطمززوطًضففط. اففـ اعمظط ففم اففط  ففل اشدةففزم اًمرراسمففؾ )دوطًمضرطرسمضففؽ( يمففب ذم وم

 م(. ؾمفضزم اًمدقل )ومطسمطةفضم( أو از حسم اًمرراسمؾ )همطاقيمطرسمضؽ( يمب ذم ومؾمفض)روزا

أز ففطر سمحففض : حمففقر ذم  gynophore(: مَزففحَ دْ اَ )قمففغم وزن حابههل ادَْيَىثههة  -4

 اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم طمطازم اًمرراسمؾ.

أز فففطر سمحفففض : حمفففقر ذم  androgynophoreحابهههل ادَهههْذَكرة وادَيْىثهههة  -5

ألؾمدوم واًمرراسمؾ اخزدطت اًملذور اس سد اـ اؾم ثطًمم اًمرضمضالت اًمز روم احلطازم ًم

 أو اًمررسمالت.
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سمسحشفك صمسفرة . ةم فؾ  karpos: شمسسضم اس سدة افـ اًمضقطططضفم  carpel كربلة -6

وطمدة اعمظط م. وشم ظًمػ اـ الضض وىمزؿ واضسفؿ و فل ذم رأي يمطشمفب اعمذفطل اسف سدة 

م: وقمطء اـ ضمزد جيحؾ ومضف اعمطء أو اًمزلـ أو طحق طن ارقطفم افـ سمثفـ سمَ رْ اـ اًمحرسمضم: ىمِ 

 سم. عع ىمرب وىمرسمطت.وىمزؿ  وؾم

يمؾ طلطت ظمبلل ٓ و عطوز ـمقًمف ؾملحم أا طرن ووس فطز سمرفؾ :  scrubَجنََبة:  -7

 .اقا دطت اًمبعرة ومصق ؿمعرة  خػمة ا ؾ ضمشلم اًمراطن )سمقطضرط(

ذم اًمزخففم: عففع البههارز:  سمسحشففك  korumbosدم الووىاىوههة  corymbِعههْذق   -8

ذم قمزؿ  -3يمؾ همةـ ًمف ؿمحب. -2قمشذقد اًمش ؾ ن  -1أقمذاق وقمذوق. شمثزؼ قمغم: 

اًمشلففطت: أطمففد أطففبط اًمشففقرات همففػم اعمحففدودة. حتسففؾ إز ففطر قمففغم رضمففضالت همففػم 

 فطر زـمطًمفت احفف رضمفضالت إ ؾرفضس سمبفراًمثقل ا درقمفمقمـ اعمحفقر اًمف ا سطووم

اًمحزضط  ط جيحؾ عزم اًمشقرة ذم اس قى واطمفد افع شملطوشصفط  طالهتضْ ضَم ت رُ ةفراًمسدغمن وىم

قمففذق اإلضمففطص  قمففغم اعمحففقر اًمففرفضس. اففـ أا ز صففط اًمدارضمففمذم أاففطيمـ ظمروضمصففط 

 )سمػموس( واًم دطح )اطًمقس(.
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 .1998ن 294

 لبروت لي وبوايهيال ادجلد ا و صهربوست  .: ىبات سورية وفلسطني والدطر اد .9

1884. 

 .1929ن سمخداد نسمػموت نار لم اًمشصتم نا حمسد: احعؿ اًمحزقا اًمثلضم واًمثلضحضمؿمفر .16

يمم ؿمفففر نةفففرـملحففم صمططضففمن اثلحففم ا ناًمبففصطي اةففثدك: احعففؿ إًمدففطظ اًمزراقمضففم .11
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