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:مقدمة

لعل اهتمام اإلنسان بالنباتات الطبية والعطرية والسامة قد بدأ مع خلقه ووجوده، فقد استطاع اإلنسان 
بفطرته البحث عن ما خيفف آالمه وأمراضه باستخدام النباتات احمليطة به، ومتكن بالتجربة من التعرف على 

كما أدرك نوعية النباتات . اصطياد احليواناتالنباتات اليت ميكن أن يستخدمها يف تسميم الرماح لتمكنه من 
اليت تعطي اللحم النكهة والطعم املقبولني وكذلك النباتات اليت متكنه من احملافظة على اللحوم من التلف، ومع 

ـ يف مجع األعشاب والنباتات الطبية، الذين عرفوا بالعشابنيبعض أفراده ـختصصيالبشرتطور اتمع 
أسهم الرومان واإلغريق يف قدو. ضري األدوية من األعشاب ووصفها للحاالت املرضيةوكان من مهامهم حت

نوع من النباتات الطبية، مث جاء العلماء 5000ضمنت مراجعهم حوايل تالتطور العلمي للنباتات الطبية حيث 
طبية نذكر منهم ابن هلم الدور املرموق يف إثراء املعرفة عن األعشاب والنباتات الإذ كانالعرب واملسلمون 

).2002،احلسنوعلي(.ابن بيطار وكتابه مفردات األدوية واألغذيةوسينا ومرجعه القانون يف الطب

املواد الفعالة بيولوجيا واملفصولة من النباتات أمههاعلى األدوية، منهاحلصولعدة مصادر يتم ايوجد 
يتمثل يف ختليق آخرصدر ماالهتمام بزراعتها ورعايتها، والطبية النامية طبيعيا وهي حمدودة االنتشار نظرا لعدم
نتيجة لالستعمال املكثف لألدوية الصناعية ظهرت بعض . املواد الكيميائية املصنعة يف املعامل وشركات األدوية
حاالت السرطانات اخلبيثة اليت اجم خاليا معظم ظهور األمراض الفتاكة اليت مل تكن معروفة من قبل مثل 

كما أن الكثري من األدوية. الداخلية، وأمراض كثرية أخرى الناجتة عن التأثريات اجلانبية السلبيةعضاءاأل
ألنه من حني آلخر، تطالعنا منظمة الصحة العاملية ،سريريةوالتجارب القد تفتقر إىل املعلومات العلمية املصنعة

تلعبه هذه املركبات املخلقة والعقاقري ذيهول الالدور اوالدراسات اخلفيةبآخر االكتشافات اجلديدة عن
األنشطة البيولوجية علىالكيميائية اليت مت ختليقها داخل شركات األدوية الكربى وعن التأثريات اجلانبية السلبية 

والتغريات الفيزيولوجية اليت حتدث يف جسم املريض، إذ صارت معظم األدوية ذات خطر داهم وضرر بالغ 
نسان كما أصبحت معظم حكومات الدول املتقدمة متيقظة لعدم استعمال هذه املواد خوفا على على صحة اإل

صحة مواطنيها فأصدرت بعض القوانني بعدم تناوهلا كما سجلت ضمن القائمة السوداء باحتوائها على مواد 
ريات جانبية وال أضرارا من جهة أخرى لوحظ أن األدوية الطبيعية ليس هلا تأث.ضارة مثل النوفاجلني والفامليوم

الفعالة اليت وادسلبية عند تناوهلا بالرغم أن معظم النباتات قد حتتوي على أكثر من مركب واحد من هذه امل
تتعاون معا وتنشط بعضها البعض لتأدية فعاليتها باقتدار من النواحي البيولوجية، الفيزيولوجية والكيميائية داخل 

.)2000زيد، أبو. (ة إىل  معاجلة املريضجسم اإلنسان مؤدية يف النهاي

بالرغم من حجم االنتصارات العلمية اليت حققتها حبوث الدواء ودراسات الطب العالجي احلديث، فإن 
العديد من حكومات الدول االروبية واألمريكية وجنوب شرق آسيا قد اختذت العديد من التوصيات الصادرة 

وعمدت إىل التنفيذ الفوري بالبدء الفعلي بالعودة الستخدام النباتات الطبية عن املؤمترات الصيدالنية والدوائية
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والعطرية والعقاقري ذات املصادر الطبيعية سواء كانت نباتية، حيوانية أو معدنية مع احلد من استعمال العقاقري 
).2000زيد، أبو. (املخلقة غري الطبيعية

اليت تنمو يف منطقة واملستعملة للتداويفيه حلصر النباتات يف هذا اال انصب هذا العمل الذي تطرقنا
مشال سطيف ودراسة بعض النباتات ذات االستعمال الشائع واملتمثلة يف نوعني نباتيني من جنس النعناع 

Mentha الذي ينتمي للفصيلة الشفوية ومها النعناعMentha spicataوالفليوMentha pulegium

ما الضد دراسة نشاطيتهولزيوت األساسية املستخلصة من النوعني النباتيني املذكورين وذلك من خالل حتليل ا
.تشرحيية للنوعني النباتينيدراسةكما مت إجراء بكتريية
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نظريالجزء ال
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І -الفصل األول

النباتات الطبیة
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І-1-نبات الطيبتعريف ال:

حلصول عليها من الطبيعة أو زراعيا، كما النبتات الطبية هي تلك اليت متلك قـدرات عالجية، ميكن ا
تلف ناعة خمية يف صاستعمال املادة األولتمأو جمففة، أو ي" طرية"ضةميكن استعمال هذه النباتات الطبية غ

.(Anonyme 2, 2007). ائلة والصلبةاملستخلصات الس

النبات الطيب على أنه النبات الذي حيتوي يف عضو أو أكثر من أعضائه ) 1993(،عمرولهيكعرف
ة الكيميائية هلذه املادة أو تلكبصرف النظر عن الطبيعاملختلفة أو حتوراا على مادة كيميائية واحدة أو أكثر

ى األقل تقلل من أعراض بتركيز منخفض أو مرتفع وهلا القدرة الفيزيولوجية على معاجلة مرض معني أو عل
اإلصابة ذا املرض إذا ما أعطيت للمريض يف صورا النقية بعد استخالصها من املادة النباتية أو إذا ما مت 

.استخدامها وهي مازالت على سريا األوىل ويف صورة عشب نبايت طازج أو جمفف أو مستخلص جزئيا

كل شيء من أصل نبايت ويستعمل طبيا فهو و هالنبات الطيبأن )1993(وعمر، هيكل كما أضاف 
اململكة النباتية وال يستثىن من ذلك أكثر النباتات رقيا إىل معظمنبات طيب، وطبقا هلذا التعريف فنجد أنه يضم

.أدناها وأبسطها تركيبا وتطورا

І-2-تعريف النبات العطري:

ي يف عضو أو أكثر من أعضائه النباتية أما النبات العطري فيمكن أن يعرف على أنه النبات الذي حيتو
وراا على زيوت عطرية طيارة سواء أكانت يف ذات صورا احلرة أو يف صور أخرى تتحول أو ـأو حت

تستخدم عارف عليها، وتتحلل مائيا إىل زيوت عطرية طيارة ذات عبري مقبول، وميكن استخالصها بالطرق املت
ناك حدود فاصلة ميكن استخدامها للتفرقة بني كل من النباتات الطبية ليس ه.يف ااالت العطرية املتعددة

ما أن بعض النباتات واليت تصنف على ـوالعطرية فبعض الزيوت العطرية هلا استعماالت طبية مثل القرفة ك
بات توي على مواد كيميائية طبية باإلضافة للزيوت الطيارة، كما هو احلال يف نـأا من النباتات العطرية حت

).1993هيكل وعمر، . (الورد

يف جمال الطب الشعيب أو هميكن إدراج نبات ما ضمن قائمة النباتات الطبية من خالل شيوع استخدام
ما يعرف بالوصفات الشعبية، أو إذا أمكن فصل بعض مكوناته الطبيعية منه واليت ليس هلا أثر عالجي وهي 

).1993هيكل وعمر، . (ها كمواد أولية يف حتضري املواد الطبيةعلى صورا املفصولة، إال أنه ميكن استخدام
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І-3-اليوميةحياتنايف الطبيةالنباتات:

وبنظرةيف حياة اإلنسان،أساسياعنصرامتثلزالتوماكانتوالعطريةالطبيةالنباتاتأنالواضحمن
أوThéالشايمنكأسايتناولية، فمعظمناادالعاليوميةحياتنايفمنهاالكثرينستـخدمأنناندركسريعة
النعناعوائدفكذلكونعلم، املنبه واملنشطالتأثريذيالكافنيمنحيتويانهملاCaféالقهوةمنقدحا

MentheوالبابونجCamomilleيلواهلCardamomلو مرتل األمخيوالعطرية،زيوتمنحتتويهملا
املاءمعغليهابعدفتستخدمالكراويةمثارأمااللنب،إدراريفلفائداFenugrecاحللبةبذورمناملرضعة
هناكأنإالاالستخدامشائعةالطبيةالنباتاتنأمثلة متلك. األطفاللدىاملعوياملغصالجوعلتخفيف

السميةشديدمنهاوالكثرياملختلفةواألسقاماألمراضلعالجاليت تستخدمالطبيةوالنباتاتالعقاقريمناملئات
كما أنتعاطيها،ووقتاجلرعةمقداراحمددطبية،وصفةبدوناستعماهلاعدمالواجب والضروريومن
).2002،علي واحلسن(.كبريةمبخاطرمصحوباادةـعيكوناستخدامهايفواحليطةاحلذراختاذعدم

І-4-مصدر النباتات الطبية:

يفديدةـعمو أنواعـتنحيثالربيةالنباتاتأحدمهامصدرينمنطبيةالالنباتاتعلىاحلصولميكن
ينمووالذيالونكامثل نباتالنباتاتلبعضكافيامصدراهذايكوندـوقوالغابات،والسهولالوديان
الزراعةطريقعنفهوالطبيةعلى النباتاتللحصولالثايناملصدرأما.أفريقياوسطبلدانيفبريةبصورة
حمددةأو أنواعأصنافإلنتاجخاصةمزارعبإنشاءاملؤسسات االستثماريةأواألدويةشركاتتقومحيث

).2002،علي  واحلسن(.معينةبكمياتأو الدويلاحملليالسوقحيتاجها

І-5-مجع وجين النباتات الطبيةاملؤثرة يف العوامل:

دة موزعة توزيعا متساويا يف مجيع أجزائه بل توجد ال توجد املكونات الفعالة يف النباتات الطبية عا
(اخل....الثمارمركزة يف أعضاء معينة منه دون غريها مثل البذور أو األوراق أو  و آخرون،حجاوي . 

منفقطمعنيجزءفيهدمـيستخقدأووالعالجالتداوييفكامالالطيبالنباتيستخدمميكن أن.)2004
نباتمناألوراقاملثال تستخدمسبيلفعلى،الفعالةاملوادمنالعاليةالنسبةعلىزءـاجلذلكالحتواءالنبات
نباتمنوالبذورالكراوية،نباتمنوالثمار،Girofleلـالقرنفنباتمنواألزهار،Basilicالرحيان
)2002على واحلسن،(.Gingembreبيلـالزجننباتمنوالريزومات،Fenugrecاحللبة

عملية مجع النباتات الطبية سواء كانت مزروعة باحلقل أو تنمو ، )2004(وآخرون،جاوي ححسب
:علىمنوا بريا يعترب من أهم مراحل اإلنتاج وتعتمد 
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І-1-5-كمية املواد الفعالة:

أوقات اجلمع ، منو النباتةمرحلل عليها من النبات حسب وكمية املواد الفعالة اليت يتم احلصختتلف 
Daturaء الليل والنهار وأوقات اجلمع من فصول السنة املختلفة، إذ وجد مثال أن قلويدات نبات الداتورا أثنا

تكون يف الصباح الباكر وقبل ظهور الشمس ضعف كميتها بعد الظهر تقريبا ولذلك جيب مجعها يف الصباح 
CamomilleالبابونجوJasminاليامسنيالنباتات العطرية اليت حتتوي على زيوت طيارة مثل كذلك. الباكر

فهذه جتمع عادة يف الصباح الباكر قبل أن تفقد جزءا من الزيت الطيار نتيجة حلرارة اجلو وخصوصا يف فصل 
.الصيف

І-2-5-نوعية املادة الفعالة:

ليست كمية املادة الفعالة فحسب هي اليت حتدد موعد مجع النبات بل نوعية املادة الفعالة أيضا فنبات 
ولكن هذه املادة ختتفي متاما من Colchicineاللحالح مثال حتتوي كروماته على قلويد الكولشسني 

الكورمات إذا ما مجعت يف فصل اخلريف، ولذلك فإن النباتات اليت جتمع يف هذا الوقت تستعمل كغذاء، أما 
الصيف لوجود القلويد فيها الذي النباتات اليت تستعمل كروماا ألغراض طبية فإا جتمع يف الربيع أو أوائل
.يعرف بطعمه املر ويكون النبات يف هذا الوقت ساما جدا وال يصلح لألكل

І-3-5-عمر النبات:

إن كمية املواد الفعالة أو نوعيتها أو تكوينها يف النبات كلها تتأثر تأثريا كبريا مبراحل النمو وعمر 
ية املادة الفعالة ختتلف باختالف عمر النبات، وعادة تزيد هذه النبات، ففي بعض النباتات املعمرة وجد أن كم

فنبات العرقوس . الكمية بتقدم عمر النبات مث تأخذ يف النقصان تدرجييا بعد عدد معني من السنني
Liquoriceنبات الدجيتالسأما ،ال جتمع جذوره قبل مرور عامني أو ثالث على زراعتهDigitalis يعطي

يكون Rhubarbليكوسيدات يف العام الثاين من الزراعة عن العام األول، ونبات الراوند كمية أكرب من اجل
.مفعوله الطيب قويا عندما جيمع وعمر النبات ست سنوات

І-6-مجع النباتات الطبية:

І-6-1-اجلذور والريزومات:

مو ـيع قبل بداية النو يف الربأاخلريفصل ـ، يف فة النمو النبايتـمع أثناء فترة راحـون اجلـيك
عملية القلع عادة يف العام الثاين أو الثالث بالنسبة للنباتات املعمرة، يف اخلريف للعام األول بالنسبة تتم .النبايت

من التربة و الرمال العالقة ا باملاء والريزوماتقبل التجفيف، يتم غسل وختليص اجلذور.للنباتات احلولية
ال جيوز تقشري اجلذور إال إذا جنيت يف فصل الربيع، أما اجلذور اليت جتمع يف و.)(Rubin, 2004.العادي

.)1983، روحيه(. اخلريف فقشورها تكون خمتزنة باملواد الفعالة اجلذور نفسها
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І-6-2-األبصال:

أوراق، أكثرها استعماال يف الطب الشعيب هيهلا بنية ثخينة متكونة من طبقات من القشور يف األصل
.)L’oignon.)Gurib-Fakim, 2006البصلهو

І-6-3-الدرنات:

.Hypoxis spريقية درنة البطاطا اإلفأشهرها استعماال، تنمو حتت األرض، درنة منتفخةتكون ال
)Gurib-Fakim, 2006(.

І-6-4- القلف(اللحاء:(

ت نتيجة لنشاط النمو الوقت الذي جتري فيه العصارة يف النباوهو جيمع القلف عادة يف فصل الربيع 
وخيتار وقت اجلمع . اخلضري به، ونتيجة لسريان العصارة يف أوعية اللحاء يسهل إزالة القلف يف هذه الفترة

بعد فترة يكون فيها اجلو رطبا فيساعد هذا أيضا على انفصال طبقة القلف عن اخلشب مما يسهل عملية اجلمع 
.)2004وآخرون،حجاوي . (Cannelleمثل القرفة

І-6-5-اخلشب:

.)(Rubin, 2004 .أو قطعه حطيبات" ارةجن"ما يتم استعماله، يتم بشره عادة نادرا 

І-6-6-األوراق والسيقان العشبية:

وهذا الوقت الفعالة،ية جدا باملكونات غنجتمع األوراق والقمم النامية للنبات يف الوقت الذي تكون فيه 
تعترب املرحلة اليت تسبق تكوين . عالربيضوئي أكثر نشاطا وهو فصل هو الذي تكون فيه عملية التمثيل ال

هي الفترة اليت تكون فيها األوراق غنية باملكونات الفعالة وهذه هي أنسب مرحلة األزهار أو قبل متام تكوينها
ون هر، حيث تكجتمع األوراق بعد الظ.)2004رون،وآخحجاوي (. ميكن فيها مجع أوراق غنية مبكوناا

ادت، وال جتمع األوراق أو األغصان وهي ندية رطبة ألن ذلك جيعلها سهلة د ازدتوياا من املواد الفعالة قحم
.)Rubin, 2004، 1983روحيه، (. فنالتع

عملية مجع األوراق عادة باليد، مع جتنب مجعها كلها حىت ال حيرم النبات من كل مساحته تتم
. وفيما بعد جتمع األوراق من هذه األغصان بعد عملية التجفيفاملقصاخلضرية، أحيانا تقص الفروع كاملة ب

.)(Rubin, 2004 .جيب تفادي فرك األوراق أو تكديسها يف سلة أو كيس
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І-6-7-مم املزهرةالق:

عادة ما تكون عطرية ،ون مع أزهارهللمحور بشرط أن يكاق املورقة، أو اجلزء اهلوائي املقصود الس
).(Lavande. Rubin, 2004، اخلزامىRomarinأكليل اجلبل،Mentheالنعناع: مثل

І-6-8-األزهار:

ختتلف األزهار عن باقي أجزاء النبات يف أن فترة مجعها قصرية جدا وحتتاج إىل دقة وعناية يف اختيار 
ابونجالبمثلاإلزهاربداية عها، وعلى وجه العموم جتمع األزهار قبل أو مبجرد ـالوقت املناسب جلم

CamomilleواليامسنيJasmin.) ؛2004وآخرون،حجاوي.(Schauenberg, 2006

ألن Girofleوالقرنفلهناك بعض األزهار جتمع براعمها الزهرية قبل تفتحها مثل الشيح اخلرساين
خرون،وآحجاوي، . (هذه األزهار إذا تركت لتتفتح تفقد جزءا كبريا من مكوناا الفعالة وقد تفقدها متاما

كليةأين تكون متفتحة الوقت املناسب جلمعها يف منتصف النهارحسب املواد املراد مجعها قد يكون ).2004
قطفها صباحا بعد أن جتف من قطرات الندى حىت ال تفقد مكوناا الفعالة يتم، ويف بعض األحيان وجافة

واخلشخاشla Mauveة  بالنسبة للخبازالبتلمثلأحيانا اجلمع يقتصر على بعض األجزاء .بفعل احلرارة
Papaver. وهي جد حساسة للغسل باملاء احلار، كما ال )البابونج(األزهار باليد أو بواسطة مشط جتمع ،

).Rubin, 2004؛ 1983روحيه، (. جيب ختزينها يف أكياس بالستيكية مغلقة

І-6-9-الثمار:

إذا كانت .ل قشور الفواكه فقط مثل قشور الرمانويف بعض األحيان تستعمقد تستعمل الثمرة كلها 
الثمار اجلافة جتمع ).Frambiosesالتوت، Myrtillesاآلس(حلمية جتمع عند النضج أو قبلها بقليل 

أما إذا أردنا احلصول على ،)(Rubin; 2004 راويةالكولبة اخلشخاشعمثلدأ باالصفرارندما تبناضجة ع
هيكل وعمر، . (فإا جترح وهي غري ناضجةمن مثار اخلشخاش" اليت سرعان ما جتفاملورفني "املادة اللبنية 

1993.(

І-6-10-البذور:

تتم عملية اجلمع بعد النضج، لكن إذا تستعمل عادة مع الثمار ويف بعض األحيان قد تستعمل وحدها،
سورجنان(ائيا مثل كانت متواجدة داخل مثار متفتحة ال جيب االنتظار حىت تتفتح هذه األخرية تلق

Colchiqueالكتان ،Linاخلرذل ،Moutarde(،البذور املوجودة يف الثمار اللحمية جيب بعض لكن
.)Rubin, 2004(.الكاكاومثلالتخلص من لبها بواسطة التخمر 
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І-6-11- النباتاتاملواد اخلام اليت خترج من:

صمغ الصنوبر اليت عادة ما يتم احلصول عليها ، لنب النبات، كما يفالراتنجاتاملقصود ا األصماغ، 
.األوقات اجلافةويف الصباحعملية اجلمعيفضل أن تكون.عن طريق شق النبات أو قطعه بواسطة املشرط

Rubin, 2004).(

І-7-احلفظ والتجفيف:

І-7-1-التجفيف:

الوردأزهاراحلال يفوهكماالفعالةاملوادلتحضريمجعهابعدطازجةالطبيةالنباتاتبعضتستخدم
جتفيفيتماألحيانغالبيةيفولكن،الطازجةالبتالتمنالعطريةالطيارةالزيوتحتضرييتمحيثواليامسني

.)2002،علي  واحلسن(. فعالةموادمنما حتتويهعلىحرصاوذلكوحمكمةدقيقةظروفيفالنباتات

:هو إزالة احملتوى املائي من العقار، من أهدافه:كما يليالتجفيف)2004(وآخرون، حجاوي عرف 

.احملافظة على العقار من التعفن بوقف نشاط البكترييا-
.وقف نشاط التفاعالت الكيميائية -
.وقف نشاط اإلنزميات -
.عملية الطحن والسحقتسهيل-
.عملية اخلزنتسهيل-

ان النبات عطريا تتم عملية فإذا ك،ْم)60-40(يتم جتفيف النباتات الطبية حتت درجة حرارة ما بني

.(Schauenberg, 2006).ْم50دىح وجيفف حتت درجة حرارة ال تتعاجلمع يف الصبا

ختتلف سرعة جتفيف النباتات الطبية حسب بنية العضو ودرجة احلرارة، فالنباتات الطبية حتتوي على 
،)%90- 70(األزهار والثمار األكثر غنا باملاءحيث أن ، نسبة مهمة من املاء ختتلف باختالف العضو النبايت

البذور ، )%20(شرة ـالق، )%70- 50(األوراق حتتوي، )%50-30(اجلذور والريزومات حتتوي بني
).(Rubin, 2004 ). %10(ون حمتواها هو األضعفـوالثمار اجلافة يك

اخللويةالعصاراتيفإلنزميات املتواجدةاتنشيطإىليؤديقدالعادياجلويفليجفالنباتتركنإ
أفرانيفالطبيةالنباتاتجتفيفيتملذلك و،اطبيعدمية اجلدوىموادإىلوتكسريهاالفعالةاملوادحتللوبالتايل

ومن،التجفيفمتامحىتْم60عنتزيدالحبيثفيهااحلرارةدرجةويتم ضبطالساخناهلواءمنتيارامير
الظروف تؤثرتلكأنحيثالعاليةواحلرارةوالضوءالرطوبةمنختلوظروفيفاجلافةزين النباتاتختيتممث

).2002،علي  واحلسن(.الفعالةاملوادمنالنباتاتحمتوياتعلى
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:فيف منهاـدة طرق للتجـع) 2004(وآخرون، حجاوي رـذك

І-7-1-1 الطبيعيةـ التجفيف بالطرق:

املراد جتفيفها إىل أشعة الشمس، أو بنشرها يف الظل بوجود الرياح وتستعمل هذه بتعريض املادةتكون 
.األخرية لتجفيف النباتات احلاوية على زيوت طيارة أو مواد ملونة

І-7-1-2ـ التجفيف بالطرق الصناعية:

كذلك واحلرارة اليت يتعرض هلا العقار يتم باستخدام أفران صناعية خاصة ختتلف يف أحجامها ودرجات 
ل فيها خبار مرتفع احلرارة أو تعتمد على التسخني الكهربائي ـرارة اليت يتعرض هلا أحيانا، يستعمـنوعية احل
.أو غريه

І-7-1-3ميدـفيف بالتجــ التج:

تعتمد على تعريض النبات لدرجة حرارة عالية بعد جتميدها بشكل سريع حيث يتصعد اجلليد وال مير 
ه الطريقة نتائج جيدة و استعملت يف النباتات احلاوية مركبات تتخرب باحلرارة، مبرحلة السيولة، أعطت هذ

.وأهم شروطها العمل يف جو خال من اهلواء

І-7-2-اخلـزن"فظـاحل":

جيب أن يكون التخزين يف خمازن هلا الصفات إذهلذه العملية أمهية كبرية حلفظ صفة ونوعية املادة النباتية 
:التالية

.غري قابلة لالشتعال أي مصنوعة من اإلمسنت املسلح والفوالذأن تكون-
.جيب أن تكون املخازن باردة ومعتمة وحسنة التهوية-
).2004وآخرون،حجاوي (.جيب أن تكون املخازن غري معرضة هلجمات الفئران والقوارض-
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І-8-ائلة الشفويةـالع:

نباتات حولية أو معمرة، موطنها األصلي الشفوية على أانباتات العائلة )2002(عرف على واحلسن
بالرغم من أن نباتات هذه العائلة موزعة يف أحناء العامل إال أا متيل ألن تتركز منطقة البحر ،املناطق املعتدلة 

البة ، واألوراق بسيطة متقابلة ومتصالشكلاملتوسط وتتميز النباتات العشبية منها بأا ذات سيقان مربعة
.ومعظم اموع اخلضري يغلب عليه وجود الزغب

Hilan et و) Quezel et Santa)3196أما  al.)2006 ( ا نباتات هذه العائلة فقد عرفوابأ
األزهارتكونإبطي،زهاراإل. ، األوراق عادة متقابلة بدون أذيناتية أو نباتات عشبية أغلبها عطريةشجري

غري ،يةسنبلتكون نورةأو ،"اية الساق"قمة الفة عند اكثوهي أكثر،"احلامل هلااحملور"الساقدائرية على
.حمدودة وقد تكون زهرةحمدودة أو

، )سبالت10إىل 4من ادرةاالت نيف حو(سبالتمخسةمن يف أزهار العائلة الشفويةالكأسيتكون 
مخسةإىل أربعةويل أنبويب أحيانا يتكون من التويج بصفة عامة ثنائي الشفة، ط. عادة يكون الكأس مستدمي

عدد . تتكون من بتلتني، بينما الشفة العلوية متكونة من ثالثة بتالتالشفة السفلية .ملتحمة) بتالت(فصوص
قد يستطيل توجد سداتني،أحيانا وأو جد خمتزلة، أو عقيمة ضامرة قد توجد سداة خامسةاألسدية أربعة و

ويف بعض األنواع يكون للمتك فص ، Salviaفصل بني فصي املتك كما يف نبات املوصل لدرجة كبرية وي
ملتحمتني، املبيض علوي يتكون من كربلتني املتاع.عقيم وآخر خصب وقد يكون الفص العقيم غري موجود

أي ينشأ من اخنفاض Gynobasicواحد قاعدي القلم.يتكون من حجرتني يفصل بينهما حاجز كاذب
سفلية وحيدة التناظر األزهار خنثى، ينتهي مبيسمنيعادة)مشقوق(منشطرريت املبيض يكونموجود بني حج

.ذرةملتحمة من اجلهة الداخلية حتتوي كل واحدة على بأكينات أربعةمتكونة من افة جالثمرة. غالبا
.);2001Quezel et Santa,1963، وصفيالعروسي و(

إلنتاجها بريةكصاديةـنوع أغلبها هلا أمهية اقت4000وسانج200ائلة الشفوية حوايل ـتشمل الع
.ترب مصدر غين للتربينات، الفالفونويداتـناس العائلة الشفوية تعـعدد كبري من أج. للزيوت األساسية

،phénylethanoidesالفالفونويدات نية خاصة بـنوع وهي غ100حيتوي على Phlomisجنس
phénylpropanoides،iridoides glycosilesأما جنسSalviaنوع أغلبها 900وايل ـمل حـتش

ري من ـده يف كثـن أن جنـنوع الذي ميك30ل ـميشMarrubiumجنس . diterpenoidesـغنية ب
.Nait Said, 2007)(.دول العامل

فوية تنتشر هذه األنواع يف جنس من العائلة الش29موزعة علىوع نبايتن140يف اجلزائر يوجد 
.(Belhattab, 2007). تلف مناطق البالدخم
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І-8-1-التصنيف:

على عدة خصائص منها الشكل اخلارجي، عدد الكروموزومات Menthaنسجمت االعتماد لتصنيف 
واع هذا اجلنس تتميز بتباين أغلب أن(Tucker et al., 2006 ).واملكونات الغالبة يف الزيوت األساسية

نس خالل اء النباتات التابعة هلذا اجليف تصنيف أمسكس عنه االختالف الكبريانعولوجي كبري، األمر الذي مورف
بري يف تالف كـالكبري أدى إىل تنوع واخورفولوجي تالف املـ، ومن جهة أخرى هذا االخقرنني املاضينيال

Silva et (.واع النباتيةذه األنـتركيب الزيوت األساسية هل al., 2006; Gobert et al., 2002;
Gracindo et al., 2006.(

Lamiaceaeلعائلة الشفوية انباتات فإن )Ietswaart(1980)inBelhattab)2007حسب 

(Labiateae) تنتمي إىل رتبةTubilifores صف ،Dicotylédones ، حتت شعبةAngiospermes ،
.Spermatophytesشعبة 

Tucker etأما  al.)2007(جنس فذكر أنMentha إىل العائلة الشفوية ينتميLamiaceae

(Labiatae)اليت بدورها تنتمي إىل رتبةLamiales)Labiales(.

يف تصنيفه على مقدار اعتمدمللعائلة الشفوية قدم تصنيف عامأول منBentham(1848)لقد كان
رههو ذلك الذي نشMenthaس من قرن مضى جلنر ثـنذ أكهر تصنيف مأشنـ، لكتغري الوراثيال

Briquet(1896)موزعة بني جنسانحتت نوع نبايت33نوع نبايت و17مه إىل حيث قس)Mentha،

Preslia( ،ت اجلنسـاثنان من حتsubgeneraمخسة أقسام ،sectionsوسبعة حتت أقسام
subsections.(Tucker et al., 2007)

Cantino etسبـح al.(1992)inTucker et al.)2007 (توي ـة الشفوية حتـلعائلفإن ا
،Ajugoideae ،Chloranthoideae ،Lamioideae:على مثانية حتت العائالت وهي

Nepetoideae،Pogostemonoideae ،Scutellarioideae ،TeucrioideaeوViticoideae.

,tribes :Elsholtzieae, Lavanduleaeبائل ـتنقسم إىل قNepetoideaeت عائلة ـحت

MentheaeوOcimeae.)Muhittin et al., 2009(.درج جنسـينMentha قبيلة ضمن
Mentheae، بدوره إىل مخسة أقسامهذا اجلنس ينقسم :Audibertia ،Eriodontes ،Preslia ،
PulegiumوMentha.Tucker et al., 2007)Gobert et al., 2002;.(

اليت مت نشرها وMenthaتنتمي جلنس اليتمع األنواع النباتيةجبTucker et al.(2007)قام
...Bentham(1848) ،Briquet(1986) ،Pérard(1876):وتصحيحها من قبل علماء كثريين مثل

.)01(مدونة يف امللحقوهيهجني11نوع نبايت و 18حيتوي على اتصنيفوقدم
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І-8-2- جنسMentha:

. األوراق جالسة أو شبه جالسة أو معنقة،، هلا رائحة عطرةمرةـنباتات هذا اجلنس عشبية مع
بيض أ،لـل جرس له أربعة إىل مخسة أسنان شبه متساوية، التويج قمعي الشكـأس أنبويب أو على شكـالك

ون نورة سنبلية ـتمعة لتكاألزهار جم. ملساءالكرابلاللون أو بنفسجي فاتح، له أربعة فصوص شبه متساوية،
تتوضع هذه األزهارحيث،"الساق"تكون مجلة من األزهار املتشاة حملقة حول احملور يف النهاية أو طرفية

قد يصل طول بعض . (Quezel et Santa, 1963). لطريف أو النهائي يف إبط األوراقور ادائريا على احمل
Mentha piperita(Guy etالنوعمثلم1األنواع إىل  al., 2004; Bupesh, 2007). تتميز أنواع

اء ـلف أحنـيف خمتواسعة االنتشاربة، ن الرطـاصة يف األماكـرائحة جد عطرة تتواجد خبذا اجلنسـه
Gracindo et(العامل  al., 2006(كما يف اجلزائر ينمو بصفة تلقائيةنس موجودة ، عدد من أنواع هذا اجل

.)(Mahmoudi, 1990; Beloued,1998ل يف الطب التقليدياستعمواسعة االوهي ،هاميكن زراعت

تربينات األحادية مثل تعترب أنواع غنية بالنوع نبايت جلها 25على أكثر من Menthaيشمل جنس 
menthol ،carvoneوpulégone(Arumugam et al., 2008; Li et al., 2001).

اقتصادية كـوا غنية ومنتـجة للزيوت األساسيةذات أمهية Menthaتعترب العديد من أنواع جنس 
)Li et al., 2001; Khanuja et al., 2000(.العديد من أنواع هذا اجلنس طرية أو نباتات تستعمل

Gracindo et(األغذيةأنواعوتوابل يف خمتلفجافة كمنكهات al., 2006; Abd El-Wahab,
2009; Edris et al., 2003(، صناعة املستحضرات الصيدالنية)Arumugam et al., 2006; Khanuja

et al., 2000( ، سواع جنألنكما أنMenthaوعالجيةطبيةخصائص)Edris et al., 2003(

Kanatt et)مهمةديةد تأكسضد ميكروبية وضاطيةنشو al., 2008).

І-8-2-1 - النوعMentha spicata:

األوراق جالسة أو شبه جالسة، مسننة ذات قمة حادة، مربعة الشكل، ساق نبات عشيب معمر، لههو
.رحمية الشكل، خضراء اللونعادة طول الورقة أكرب من عرضها على األقل بثالثة مرات، ذات تعرق شبكي،

غريالسنبلة (بدون أوراق ل نورة سنبلية طرفيةـاإلزهار على شكاألزهار بنفسجية، وردية أو بيضاء اللون، 
ريات ند العنق، هلا شعـد فيه شعريات أو أوبار عـالتويج ال توجسم)08-04(طاولة ـرقيقة ومت،)مورقة

,Quezel et Santa(.عياالبا ما ينمو طبيـوغايت منتشرةة هذا النوع النبـزراع. أو أوبار جد رقيقة
1963; Mahmoudi,1990(.

ن ـسم،  وميك50-15ما بني M. spicataأن طول نباتQuezel et Santa(1963)ذكر 
Arumugam et .(ود يف اهلندـم مثل ذلك املوج1أن يصل طـوهلا إىل  al., 2008(.ذكرHassani et

al.)2009(ن الزيت األساسي لـأM. spicataخاصة يف األوراقيتركز.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mentha
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І-8-2-1 -1 -التسمية:

Mentha spicata: منهاماء ـدة أسـيعرف بع:األمساء العلمية L.،Mentha viridis L. (Quezel

et Santa, 1963; Mahmoudi,1990).

.)(Quezel et Santa, 1963; Mahmoudi, 1990.، النعناع األخضرالنعناع:األمساء العربية

، Menthe à épis،Menthe crépue،Menthe douce،Menthe romaine: األمساء الفرنسية

Menthe verte ،baume vert .(Anonyme1, 2009; Mahmoudi,1990).

.)(Common Mint ،Hairy Horse-Mint ،Spearmint.Anonyme1,2009: األمساء االجنليزية

І-8-2-1-2 -التركيب الكيميائي:

carvoneالكارفون ، limonèneيمونان الل: حيتوي النعناع على عدة مكونات أساسية منها

)Mahmoudi, 1990(.

Arumugam et (2008ذكر al. (أن النوعM. spicata مثلغين بالتربينات األحادية:
carvone،limonene،menthone،menthol،dihydrocarveol.

І-8-2-1-3 -االستعمال الطيب:

، ينمو يف الفمحاد، يعطي عند مضغه انتعاشوار وق حذوعطرية رائحة M. spicataنبايتلللنوع ا
يستعمل كل اجلزء اهلوائي، يساعد على اهلضم، يعترب عالج . الصيفتلقائيا كما يزرع، وقت جنيه يف

، مسكن )لع األسناناآلالم، االلتهاب وق(لالمساك، مهدئ، مسكن لآلالم ومعاجل لألمراض اخلاصة باألسنان 
ساسية راض احلويستعمل موضعيا لبعض أمدودية، معوي، مضاد للتشنج، كما يستعمل عند التهاب الزائدة ال

األساسي طارد للديدان هزيت،Mahmoudi,1990; Allen et Hatfield, 2004)(. كةن احلة عالناجت
Arumugam etنكل مروذك،)2004حجاوي وآخرون، (. ascardiolيليات مثل زيت والطف al.

Sweetie et و)2008( al.)2008 ( لـلزيت األساسيلأنM. spicataشاطية ضد تأكسدية كبريةن.

etأكد al.Arumugam(2008)أن مغلى أوراق M. spicata يستعمل لعالج احلازوقة، اإلصابة
للبول كما أن هذا النوع النبايت مدر .بالدوار، االلتهاب الشعيب، منظم أو كابح للتقيؤ أثناء احلمل، منشط

Arumugam et(ومفيد ألمراض الروماتيزم al., 2006(. يفكمسكناألساسي هزيتيستخدمكما
املراريةالقناةيفحصاةوجودعنالناتجاملرارة واملغصواضطراباتاحليضصغمآالممثلعديدةالتحا

ارأش،)2002سن،على واحل(. راتومبيد للحشطرياتالف،للبكتريامضاد كيستعملكماوي، واملغص املع
Salud G´omez-Prieto et(كل من al., 2007 ; Houdref, 1999 ; Sweetie et al., 2008 ;



16

Patra et al., 2001( أن أوراقM. spicata تستعمل يف حتضري الطعام كمحسن للطعم والنكهة ويف
.حتضري بعض املشروبات، كما يستعمل يف صناعة الصابون والصناعات التجميلية وعطور البيوت

І-8-2-2 -  النوعMentha pulegium:

متفرعة أو متشعبة علوها ما بني ق مربع األضالعساوذ،ت عشيب معمر له رائحة عطرية قويةانبوه
- 15(األوراق صغرية معنقة متطاولة ،ذات أوبار، باهتة أو رمادية اللون أو خالية من األوبارسم15-40
الكأس أنبويب، . متوضعة على الساق بشكل دائري بصورة جد كثيفة،إبطيةاألزهار. مسننة احلواف،)مم25

غري متساوية، الشفتان السفليتان له من فصني إىل مخسة فصوص،العنق جمتمعة أو متقاربةعند ) أوبار(به أشعار 
تشكل األزهار عددا من .)lisse.)Beloued, 1998من العلويتان، الكربلة ملساء " ضيقتان" أقل حجما 

رة باملاء خاصة يف سم، تعيش يف األماكن املغمو30إىل 10النجوم الدائرية املكثفة، ارتفاع النبتة يكون من 
اإلزهار يكون يف الفترة ما بني جوان وأوت، ينمو يف األماكن .(Quezel et Santa,1963).التالل
).Beloued, 1998(.الرطبة

І-8-2-2 -1 -التسمية:

.Mentha pulegium:األمساء العلمية

).Beloued, 1998(. الفليو: األمساء العربية

herbes aux puces ،dictamme de Virginie ،frétillet  ،herbe de saint :األمساء الفرنسية
Laurent ،pouliot ،pouliot royal .(Anonyme 1).

,Mintpouliot ،Pouliot ،Pennyroyal Mint.)Beloued: األمساء االجنليزية

)Anonyme1؛1998

І-8-2-1-2 -التركيب الكيميائي:

يتكون من ات لون أصفر خمضر، ذو رائحة جد قوية،على زيوت أساسية ، ذM. pulegiumحيتوي
،menthol ،lévogyre، "سائل عدمي اللون ذو رائحة عطرية"pulégoneمن % 80إىل 75

limonéne،dipenténe.كما حيتوي على التاننيtaninمواد سيليلوزية وبكتينية وسكريات ، .....
)Beloued, 1998.(

І-8-2-2-3 -االستعمال الطيب:

فهو مفيد يف بعض أمراض اجلهاز ،اقي أنواع جنس النعناع الفليو يستعمل يف الطب التقليديكب
له السعال، مضاد لاللتهاب، ،)مقشر(خم در للصفراء، منشط فعال، مساعد على التناهلضمي، طارد للرياح، م
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عمل يست،); Leclerc, 1994Beloued,1998(، التشنج املعدي، آالم الرأسالتقيؤتأثري جيد يف حاالت 
Souâda et)ونزا والزكاماجلزء اهلوائي يف حالة اإلفل al., 2007)، مهدئ لألعصاب، يتناول مرتني أو ثالثة

ضاد ـم،)2000ابوزيد، (. ألزمات الصدرية، التهاب الشعب اهلوائية، الربو وطارد للبلغمليف اليوم مفيد
Shirazi et(شراتـللتشنج، معرق، طارد للح al., 2004(،ذكرFrench)2002(وThulasiram

et al.)2001( أن الفليو يعترب منبه لعضالت الرحم مما يسبب اإلجهاض إذا ما تناولته النساء احلوامل، يعود
.املوجود يف النبتةpulégoneالكيتوينركباملهذا إىل 

االنسداد اللبين املوضعي، يف حالة الكـدمات، االنتفاخ، ) غض(أما االستعمال اخلارجي يستعمل طري 
. أماكن آالم الروماتيزم، مرض الشقيقة، يستعمل أيضا على شكل محام خباري بالفليو ضد آالم األسنان

)1998Beloued,.(

І-9-األنسجة النباتيةLes Tissus végétaux:

وتصنع تركز د يف معظم أجزاء النبات، لكنها تـأن املواد الفعالة تتواج)2004(حجاوي وآخرون يرى
.هلذه النباتاتتشرحيية الدراسة الال مفر من وللتعرف عليهايف أجزاء معينة من هذا النبات فقط، 

األنسجة النباتية هي جمموعة من اخلاليا املتشاة يف الشكل، التركيب والوظيفة، تنشأ من اخلاليا 
خلاليا والبعض اآلخر معقد يتكون من املريستيمية، بعض األنسجة تكون بسيطة حيث تتألف من نوع واحد من ا

.  تتمايز األنسجة يف النباتات الراقية إىل أنسجة إنشائية وأنسجة مستدمية. أكثر من نوع من اخلاليا

І-9-1-األنسجة اإلنشائيةLes méristèmes :

إىل أنسجة تتميز اخلاليا املكونة هلذه األنسجة بقدرا على االنقسام عدة مرات، تنقسم من حيث النشأة 
.إنشائية ابتدائية وأنسجة إنشائية ثانوية

І-9 -1 -1 -النسيج اإلنشائي االبتدائيLes Méristèmes primaires:

تشمل اخلاليا املكونة للجنني، كما توجد يف القمم النامية للجذور، السيقان، بدايات األوراق، يف 
ألنسجة اإلنشائية البينية املوجودة يف قواعد السالميات يف الكامبيوم احلزمي يف السيقان احلديثة لذوات الفلقتني، ا

.  سيقان بعض ذوات الفلقة الواحدة وقواعد األوراق

І-9-1-2- الثانوي النسيج اإلنشائيLes Méristèmes secondaires:

عبارة عن نسيج خلوي إنشائي ثانوي يقع بني اللحاء واخلشب أو حتت البشرة من النبات، وهو الطبقة 
:ات مسؤولة عن التغذية، ويكونسؤولة عن جتديد اخلاليا، كما حيتوي على قنوامل
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.الكامبيوم احلزمي يتواجد بني اللحاء واخلشب، يكون حلاء إىل اخلارج  وخشب إىل الداخل جديدين·
.يالكامبيوم بني احلزمي يوجد بني احلزم الوعائية، ينشا من خاليا مستدمية تنقسم عند بدئ التغلظ الثانو·
حجاوي وآخرون، (. الكامبيوم الفليين يوجد حتت البشرة، يكون فلني للخارج وقشرة ثانوية للداخل·

2004.(

І-9-2-األنسجة املستدميةLes Tissus permanents :

І-9-2-1-الضامنشيميالنسيج الربLes Tissus Parenchymateux:

ختزين الغذاء أو املاء، التهوية والتمثيل : مثل، متعدد الوظائف نسيج من األنسجة املستدمية األساسية
.)2001جرب وآخرون، (.خالياه حية رقيقة اجلدر متساوية األقطار تقريبا تتكون من السيليلوز،الضوئي

І-9-2-2-ةالدعاميةجنساألLes Tissus de soutien:

:النسيج الكلونشيمي*

األعضاء النامية من النباتات اخلشبية ويف األعضاء هو نسيج من األنسجة الدعامية خالياه حية  توجد يف 
توجد ثالثة أنواع من األنسجة الكلونشيمية حسب . البالغة من النباتات العشبية اليت مل حيدث فيها منو ثانوي

.)2001جرب وآخرون، (.نسيج كلونشيمي زاوي، فراغي وصفائحي: طريقة تغلظ اجلدران يف اخلاليا

:النسيج السكلورونشيمي*

نسيج من األنسجة الدعامية خالياه مغلظة مبادة اللجنني وهي يف الغالب خاليا ميتة عند متام تكوينها تتلون 
لنسيج السكلورونشيمي من نوعني من اخلاليا وهي األلياف واخلاليا ايتكون . باللون األخضر عند التلوين

.)2001جرب وآخرون، (.أو املتصلبةاحلجرية

І-9-2-3-ةواقيالةجنساألLes Tissus protecteurs:

:هو نسيج حييط باألعضاء النباتية حيث تلعب دورا يف محايتها من املؤثرات اخلارجية وهي على نوعان

:البشرة*
كما ،صغرية احلجمتكوناملتراصة، ال توجد بينها فراغات بينية،صف واحد أو أكثر من اخلاليا احلية

.والشعريات الغدية" األوبار"خمتلفة من اخلاليا مثل الشعريات البسيطة قد حتمل زوائدتشتمل على الثغور،
:الفلني*

تترتب خالياه يف صفوف قطرية ال توجد بينها . هو نسيج ثانوي يغطي سوق وجذور النباتات املعمرة
خاليا . البشرةمسافات بينية، ينشأ عن انقسام خاليا الكامبيوم الفليين عند التغلظ الثانوي يف السمك بعد متزق 

حسب مسك اجلدار منيز نوعني من اخلاليا خاليا . الفلني البالغة ميتة حيث حيل حمل الربوتوبالزم جتويف خال
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رقيقة اجلدر تكون نسيج خفيف وطري مثل فلني الزجاجات وخاليا مسيكة اجلدر حيث يضاف على طبقة 
شبني كما قد ميتلئ جتويف اخللية يف بعض احلاالت الفلني من الداخل طبقة مسيكة من السيليلوز املشبع مبادة اخل

.)2000بوغديري، (.مبادة قامتة اللون ذات طبيعة راتنجية أو دباغية

І-9-2-4-ةالناقلةنسجاألLes Tissus conducteurs:

:اللحاء*

يصاحب تلفة،من األوراق إىل كافة أجزاء النبات املخوظيفته األساسية نقل وتوزيع املواد الغذائية اجلاهزة
يتكون اللحاء من األنابيب الغربالية، اخلاليا املرافقة، ألياف . دائما يف امتداده اخلشب ليكون اجلهاز الوعائي

.)2000، بوغديري(.اللحاء وبرانشيم اللحاء

:اخلشب*

طرف ني من التربة من وظيفة النسيج اخلشيب األساسية هي نقل املاء واألمالح املعدنية الذائبة املمتص
يتكون من أوعية خشبية، قصيبات، . إىل خمتلف أجزاء هذا األخري وكذلك املساعدة يف تدعيم النباتالنبات

).2001جرب وآخرون، (.برانشيم اخلشب وألياف اخلشب
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.الفلقةرقة نبات ثنائيمقطع عرضي يف و):ب(.   نبات ثنائي الفلقةلفيتمقطع عرضي يف جذر): أ(
)Gorenflot, 1994() ،2001جرب وآخرون(

.نبات ثنائي الفلقةلساقمقطع عرضي يف جزء من): ج(
.مقاطع عرضية جلذر، ساق وورقة لنباتات ثنائية الفلقة: 01الشكل



21

І-9-2-5-األنسجة اإلفرازيةLes Tissus de sécrétion:

:اإلفراز الداخلي*

تتكون نتيجة انقراض بعض اخلاليا تاركة فراغا تتجمع فيه املواد املفرزة، األوىل على ثالثة أنواع تكون
انتظاما حيث تتفرق اخلاليا بعد ذوبان صفائحها الوسطىأكثرالتجويف يكون الثانية . تسمى باإلنقراضية

.أما النوع الثالث فيسمى بالغدد البينية تنشأ من استطالة خلية واحدة بدرجة كبرية. وتعرف بالغدد االنفصالية

:إلفراز اخلارجيا*

مواد مثلاإلفراز اخلارجي أنه عبارة عن األجهزة اإلفرازية املسئولة عن إنتاج)2000(عرف أبو زيد 
أو عدة خاليا، واملنتشرة على السطح اخلارجي لبشرة الزيت وجتمعه يف مواضع خاصة متكونة من خلية

:وتكون يف العائلة الشفوية على النحو التايل.يقاناألوراق وأجزاء األزهار وبشرة الس

:الغدة الشفوية-

تتكون من رأس عبارة عن غدة بارزة فوق سطح خاليا طبقة البشرة للسطح العلوي والسفلي للورقة،
كبري احلجم وحمتويا على مثاين خاليا إفرازية للزيوت الطيارة، معنقة أو غري معنقة مستدير أو بيضاوي الشكل 

.يف اجلزائرنبات اخلزامى: التصاهلا املباشر بأحد خاليا طبقة البشرة كما يف أوراق وأجزاء األزهار مثل

:احلرشفية الغدية-

ى مثانية خاليا إفرازية حممولة على غدة تتكون من رأس كبري احلجم مستدير الشكل حيتوي علعبارة عن 
يفمثل تلك املوجودةجم قاعدية تسمى اخللية القدم، ـعنق أو حامل ذو خلية واحدة متصلة بأخرى كبرية احل

.M. piperitaالنوع 

:الشعريات الغدية-

دها إىل الشعريات الغدية عادة ما توجد على السطح السفلي لألوراق يف جتاويف البشرة، وقد ميتد تواج
أعناق األوراق أو السيقان وكؤوس األزهار وليس على أي جزء آخر من األزهار أو الثمار، قد تكون جالسة 

.)1993هيكل وعمر، (.أو ذات أعناق قصرية ورؤوس كروية وحيدة أو رباعية أو مثانية اخلاليا 
مولة على حامل عبارة عن شعرية غدية قمتها مستديرة أو بيضاوية الشكل حم: أحادية اخللية.1

قصري رفيع القطر والسمك ذو خلية واحدة أو خليتني أو أكثر، تنتشر على سطح األوراق واألعضاء الزهرية 
.)2000أبو زيد، (. لنباتات العائلة الشفوية مثل اخلزامى
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شعرية غدية تتميز برأس قمي كبري احلجم مستدير أو بيضاوي الشكل ذو هي: ثنائية اخللية.2
، منتشرة على سطح قطر أحادي اخللية وقد تكون جالسةويتني يف احلجم على حامل مسيك الخليتني متسا

.)2000أبو زيد، (. األوراق

:اخلمليات الغدية-

ر احلجم جدا كروي الشكل عديد اخلاليا حمموال على عنق قصري ـدة زيتية متميزة برأس كبيـهي غ
تبعا من اخلملياتعدة أنواعيا البشرة، توجدويف بني خالـامل حمصورا داخل جتـ، أو يكون احلهلا

النوع رة أوراقـوية والسفلية لبشـ، مثل تلك اليت تنتشر على سطحي الطبقات العلاهلا اخلارجيةـألشك
Mentha piperita رئيسيةعلى سطح أوراق النباتات خاصة بالقرب من عروقها الاخلمليات اليت توجد، أو

).2000، أبو زيد(.Mentha viridisوالثانوية مثل 

خالية فإن نباتات العائلة الشفوية تتميز بوجود أجهزة إفرازية خارجية و)1993(حسب هيكل وعمر 
.من األوعية اللبنية واألجهزة اإلفرازية الداخلية
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II-الفصل الثاني

الزیوت األساسیة
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الفالفونويدات، القلويداتمثلالفعالةباحملتوياتغينمعظمهاأنللنباتاتالكيميائيةالتحاليلأظهرت
عالوةوالصموغ والعفصيات،الطيارةالزيوتووجودعظيمة،عالجيةقيمةهلايكونقداليتالصابونياتو

،ذائيةالغالصناعات،التجميلأدواتجمال صناعةيفسواءاقتصاديةفائدةذاتفهيطبية،تأثرياتهلاأنعلى
Cimanga et؛ 2002على واحلسن،(...لوداجلصناعة al., 2002(.

II–1 -عريفت:

نباتات املعروفة حتت اسم ض اليارة، يتم إنتاجها طبيعيا من طرف بعاسية مركبات عطرية، طتعترب الزيوت األس
رب من ، تعت..)قشور، مثار، ساق، جذورأزهار، أوراق،(باتات زاء النخمتلف أجواجد يفت العطرية، تتباتاالن
Da Porto et Decorti, 2009; Bakkali et)ويةركبات األيض الثانم al., 2008).مزيج من وهي

Adam et(.تواجدة يف النبات بتراكيز ضئيلةاملركبات املعقدة الطيارة امل al., 2009(. ختتلف نسبة تواجدها
، يتم يف نبات اليامسني%0.2نفل، وتكون يف نبات القر%17-16من نبات إىل آخر، فقد تصل من 

ذه التقطري إذ تنجذب همها لألغراض الدوائية يتم استعمال طريقتان فقطبعدة طرق، لكن استخالصها
زء منها، والطريقة الثانية لنبتة كاملة أو جل) املائي أو بالبخار(الزيوت مع اندفاع خبار املاء بواسطة التقطري 

.Citrusجنسبعض أنواع لغالف مثارexpressionصر ـلوخز أو العا: تكون بالضغط البارد
Bruneton, Bakkali et؛(1999 al., 20082004وآخرون، حجاوي ؛(.

فإنه جيب التفريق بني الزيوت األساسية والزيوت الثابتة مثل زيت )Belaiche)1979حسب 
يف النباتات تتميز بكوا طيارة، صفة جتعلها تتميز الزيتون مثال، هذه الزيوت األساسية هي مواد دهنية توجد 

عن الزيوت الثابتة والدهون، وهي خمتلفة أكثر بتركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية وهي غالبا ما تكون 
مرتبطة مع مواد أخرى مثل األصماغ، الراتنجات

:لتاليةأن الزيوت األساسية تتكون بإحدى الطرق ا)2004(وآخرونحجاوييرى 

).الربوتوبالزم(يتكون مباشرة من املادة احلية -
.يتكون من حتطم املادة الراتنجية املوجودة يف اجلدار اخللوي-
.Sinigrin: حتلل بعض الغلوكوسيدات مثل-

II --2التقسيم:

نوع نبايت 1750حوايلد ـية، يوجـد تقريبا إال عند النباتات الراقـالزيوت األساسية ال توج
إىل ل يف تركيب الزيوت األساسية مقسمةـونات اليت تدخـاألجناس القادرة على ختليق املك.ريـطع
، Myrtaceae ،Lauraceae ،Rutaceae،Lamiaceae: دد حمدود من العائالت مثلـع
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Asteraceae،Apiaceae،Cupressaceae،Poaceae،Zingiberaceae،Piperaceae..                        .
)(Bruneton, 1999 ; Bakkali et al., 2008.

II --3التمركز:

الزيوت األساسية ميكن أن تكون يف كل األعضاء النباتية كما ميكن أن يقتصر وجودها يف بعض 
القشرة : وعادة هي أقل تواجدا يف،)(Eucalyptusاألوراق(Tubéreuse)األزهار : األعضاء

Cannelle)(، اخلشب)rose(Bois de، اجلذور(vétiver)، الريزومات(Gingembre) الثـمار ،
(Badiane)والبذور(Muscade) . )(Bruneton, 1999.

تركيب وجتميع الزيوت األساسية عادة مرتبط بوجود بنية نسيجية خاصة وغالبا ما تتمركز على أو 
:قرب سطح النبتة على شكل من األشكال التالية

العائلة الزجنبيليةأوLauraceaeالعائلة الغاريةوي على الزيوت الطيارة األساسية كما يفخاليا مفرزة  حتت-
Zingiberaceae.

.Lamiaceaeأوبار مفرزة مثل العائلة الشفوية -

.MuraceaeالتوتيةأوRutaceaeالعائلة السذابيةجيوب أو أكياس مفرزة مثل-

,Asteraceae .) (Brunetonالعائلة املركبةأوApiaceaeميةالعائلة اخليقنوات مفرزة مثل- 1999.

II-4-الوظيفة:

تعترب الزيوت األساسية من مركبات األيض الثانوية، لكن الدور الوظيفي احلقيقي هلا يبقى يف غالب 
املواد بح اإلنتاش أو مقاومةكا(جمال التفاعالت النباتية يفاألحيان غامض إال أنه حيتمل أن يكون هلا دور 

بات، تعترب كمصدر ة النأنسجل ـدم الكيميائي داخليات اهلـن عمولوجيا لبعض املركبات الناجتة عالسامة بي
احلماية من بعض مسببات األضرار : ، أو التفاعالت النباتية احليوانية)...الت الكيميائيةض التفاعة لبعللطاق

رازات دور ذه اإلفـكما ميكن أن تلعب هقيح،لى التلوجذب حشرات مساعدة ع) .. طرياتحشرات، ف(
,Mohammedi, 2006 Bruneton (.انتخابية" رسائل بيولوجية"وسيلة مساعدة على االتصال 

1999 ;(.

II-5-اخلواص الفيزيائية:

ون الزيوت األساسية سائلة يف درجة حرارة الطبيعية املعتدلة و قد تكون صلبة مثل الكافور، وهي تك
حرارة عادية، هذا ما مييزها عن الزيوت الثابتة، نادرا ما تكون ملونة، كثافتها عادة أقل من طيارة يف درجة 

، أو القرفة Girofle، القرنفل Sassafrasساسافراس : لنباتاتباستثناء الزيوت األساسية ل(كثافة املاء 
Cannelleتذوب يف الكحول ، أغلبها يف وجود الضوء تصبح مستقطبة،)، هلا معامل انكسار عايل مرتفع
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حجاوي ؛ (Bruneton, 1999.اإليثري واملذيبات العضوية العادية املعروفة، كما أا قابلة للذوبان يف الدسم
.)2004وآخرون، 

ذا اء رائحتها املميزة والواضحة وهاء، لكنها نسبة كافية لتكسب املقليلة الذوبان يف املالزيوت األساسية 
.)Bruneton, 1999(.ما يسمى بـ ماء زهري مقطر

II-6-التركيب الكيميائي:

حسب املنطقة اليت ينمو ج مركبات خمتلفةيع أن ينتالنبايت املصنف يستطنفس النوعيف بعض األحيان 
ليل اسية والتحوت األسكما أن للطريقة املستعملة يف استخالص الزيومرحلة منو النبات أثناء اجلمع،فيها

. اسيت األسظ الزيدة وظروف حفغريا كذلك موى الزيت األساسي متحمتعل د جيالكيميائي هلا ق
)Belhattab, 2007; Lamendin et al., 2004Rhayour, 2002; Véronique, 2001.(

أنه إذا كانت كل األعضاء يف نفس النوع )2001(Véroniqueو1999) (Brunetonأشار 
هذه األخـرية ميكـن أن يكـون متغريا حـسب موضع ألساسـية فإن تركيب النبايت حتتوي على الزيوت ا

Citrus aurantiumركزه مثل برتقال البحر متـ L. ssp..

بعـض الزيـوت األسـاسية ينحصر تكـويـنها عـلى مركـب واحــد مثـل الزيت 
اسي ـني أو ثـالثـة مثـل الزيت األس، أو من مركـبrose du Brésilشب ورد الربازيل خلاألساسي

يتكون من rose bulgareورد البلغاري ، بينما الزيت األساسي للSalvia sclarea rosaedoraلـ
Lamendin et(. مركب300وايل ح al., 2004; El kolli, 2008(.

كـبات التربينية صيغتها هي املر،الزيـوت األساسـية هي زيوت طيارة و خليط من املركبات املعقدة
رى ومركبات مشتقة أخphénylpropaneالفينيلربوبان ن لعطرية املشتقة مواملركبات ا)n8H5C(:امةالع

Rhayour, 2002 2007;Bouaoun et(خمتلفة، al.,(

II -6 -1 -املركبات التربينية:

:ملـوتشisopréniques (C5)مركـبات هدركربونية تتشكل من وحدات هي

monoterpènes (C10)les ،les sesquiterpènes (C15) ،les diterpènes (C20)les
triterpènes (C30) .) Chami, 2005; Rhayour, 2002(.

التربينات بأا من خليط من وا، فقد عرف)2009(Da Porto et Decortiو)Laouer (2004أما
يف بعض الزيوت األساسية قد . شتقةامليةجينوكساألركباتاملوhydrocarburesدروكربونية اهلركبات امل

أما البعض اآلخر منها (Essence de térébenthine)ائدة ملركبات اهلدروكربونية هي السانوتك
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فرائحة وذوق الزيت األساسي (فاملركبات األكسجينية  حتتل اجلزء األكرب من مكونات الزيت األساسي 
.)مصدرمها يكون بشكل أساسي من هذه املواد األكسجينية

ارة وزا اجلزيئي غري مرتفع أي طيونـلك اليت يكوت الطيارة هي تالتربينات األكثر تواجدا يف الزي
Bakkali etهذا وقد أشار،sesquiterpènes.)(Bruneton, 1999وmonoterpènesوهي  al.

%.90أن التربينات األحادية تدخل يف تركيب الزيوت األساسية بنسبة (2008)

.isopreneبنية جزيء اإليزوبرين ):  02(الشكل

II -6 -1 -1 - التربينات األحاديةMonoterpènes:

ادية احللقةـأح،myrcène ،ociménes ،linalol ،géraniol:ري حلقيةـون غـن أن تكـميك
p-cyméne ،menthol،limonène،carvone،pulégone ،thymol ،carvacrolأو ثنائية احللقة

pinénes ،camphéne ،sabinéne ، صيغتها العامة(C10H16).يب الزيت ـد تدخل يف تركـيانا قأح
،alcool ،aldéhydeلفةسدة خمتـذات درجة أكأكسجينيةمل وظائفـحت،%90األساسي بنسبة

cétone ،éthers...Belhattab, 2007)(Bruneton,1999 ;.

R-(+)-Pulegoneبنية جزيء : )03(الشكل 

: مثل) أحادية احللقة(حلقية ؛géraniol،linalol ،citronellolغري حلقية :Alcoolsالكحوالت 

mentholثنائي احللقة مثل ، :dornéol ،fenchol.
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تلعب اإليثريات دورا رئيسيا يف عطر . كما توجد األيثريات احللقية،éthers :1,8-cinéoleاإليثريات
).oxydes de linanol،oxydes de rose(بعض الفواكه 

، menthone ،carvone، أحادية احللقةtagétoneا الغري احللقية منه:cétonesوناتالكيت

pulégone ،piperitoneقة وثنائية احلل(camphre, thuyones).

.thymol, carvacrolل مث:phenolsالفـينوالت

.ascaridoleمثـل :peroxidesيداتالبريوكس

، غالبا ما تكون غري حلقية citronنبات الليمونيف مثار citralمثل:Aldéhydesاأللديهيدات
)géranial, néral, sitronellal(.

asétate ou propionate de linalyle، acétate de(قد تكون غري حلقية :estersاإلستريات

citronellyle( ، أو أحادية احللقة( asétate de méthyle)، أو ثنائية احللقةd’isobornyle)

(asétate) .1993،وعمرهيكلBruneton, 1999;(.

فإن الـزيوت األسـاسية يتـم تصنيفها وفقا للوظـيفة األساسـية اليت Rubin (2004 )ب حس
..).ألدهيد، كيتون، كحول: حتمـلها وهذا يكون حسب نوع املركبات األكسجينية والرابـطة اليت حتملها
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.الزيوت األساسيةركبات مبينة بعض ):04(الشكل
(Brut; 2004)

II -6 -1 -2 - السيسكوتربيناتsesquiterpènes:

C15)صيغتها العامة  H24).  ،وهي مركبات قد تكون غري حلقية، أحادية أو ثنائية احللقة
)(Belhattab, 2007.قاتأو متعددة احللb- caryophylène, b-bisabolène, longifolène )(

,nootkatone)ونية أو كيت،(farnésol, carotol)ولية بات الكحوي على املركوقد حتت b-vétivone)،

.acétate de cédryle. (Bruneton,1999))(ترأو إيس، (sinensals)دهيدأو أل
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II -6-2-املركبات العطرية:

وهي ختتلف عن املركبات السابقة يف ،phénylpropane)(C6-C3هي مشتقات من الفينيل بروبان 
allyl- etمن التربينات يف الزيوت األساسية، غالبا ما تكونطريقة ختليقها، وهي أقل تواجدا 

propénylphénolsثر ض، االيد، ايستر، محألدهي: تصنف حسب الوظيفة اليت حتملها. وأحيانا ألدهيد
: لمث...)Girofleالقرنفل ،Persilالبقـدونس (Apiaceaeض زيوت عـائلة الفينويل، فينول، خاصة ببع

apiol, anéthol .القرنفل (لك وكذGirofle، الرحيانBasilic،كرة املشعوذينMuscade، القرفة

cannelle:(eugénol،safrole ، asarones ، cinnamaldéhyde... وقد جندها يف الزيوت
.vanilline  .(Bruneton, 1999): مثل C1-C6األساسية للمركبات املتكونة من

II -6 -3ـ مركبات مشتقة أخرى:

نتيجة ختريب اسية، تتكون يئات غري الطيارة يف الزيوت األسول يف اجلزبات تكونت نتيجة حتهي مرك
وهي اليت تعطي غالبا رائحة الثمار املركبات الكربيتية واآلزوتية نادرا ما تتواجد اض الدمسة،التربينات أو األمح

هامة، غري قابلة لالجنذاب مع خبار ليس باألمر النادر وجود مركبات ذات كتلة جزيئية . يف الزيوت األساسية
...homologues des phénylpropanes،diterpénes: املاء لكنها تستخلص باملذيبات مثل

(Bruneton, 1999).

II -7-اخصائص الزيوت األساسية و استعماال:

II -7-1-جمال استعمال الزيوت األساسية:

درة عالجية ال يستهان ا، وقد مت استعماهلا يف اسية تظهر قمن املعروف منذ القدم أن الزيوت األس
،ظيفلتجميل، صناعة مواد التناالطب والصيدلة كمستحضرات طبية أو مسوغات لألدوية، : خمتلف ااالت

Kaloustian, 2008 ;  Amarti et (.معطرات و منكهاتكذائية التطهري، والصناعات الغ al., 2008
Adam et al., 2009(

II -7-2-لزيوت األساسيةالعالجية لصائص اخل:

الدراساتالعديد من أجريتيف القرون األخرية ، مهمةزيوت األساسية خاصية عالجية وتطهريية لل
 ذه اخلصائصالعلمية اليت اهتمت)Kaloustian, 2008(، العديد من النتائج اهلامة، وقد مت التوصل إىل

يف اليت حتتويSarriette ،Cannelle ،thym، Girofle ،Lavande ،Eucalyptusالنباتات:مثال
متلك خاصية ضد تعفنية مضاعفة،thymol ،géraniol ،citral،linalol: املركباتعلى زيوا األساسية

Lamendin etأشار.phénol(Bruneton, 1999)مرة على التوايل من الفينول 20، 7، 2، 5، 5بـ

al.)2004(نجوالبابمغلى أنCamomilleكمضاد نجولباباسي لالزيت األساستعمل كمهدئ واستعمل
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Clou de Girofleمل ـعما استـهدئ للجهاز العصيب خاصة، كومantalgiqueكنلاللتهاب وكمس

زهرة (وبنفسج الثالوث Ailاستعمل الثوم ، ن لألملـيف فرنسا يف طب األسنان كمطهر ومسك1623سنة 
.)(Rubin, 2004.لب الشراينيضد تصPenséeالربي) الثالوث

خمفض (على شرايني القلب الغين بالتربينات األحادية تأثريMentha rotundifoliaيظهر زيت 
، هذا وقد، كما أنه مهدئ، له نشاطية ضد بكتريية، ضد فطرية)للضغط، موسع للعروق، يبطئ خفقان القلب

نباتات جنس ة خاصية ضد تأكسدية مثل أكدت العديد من الدراسات أن للكثري من الزيوت األساسي
Menthe.)Delfine et al., 2005(.

كنةما أا مسروبية، كوي على التربينات اليت هلا قدرة كبرية ضد ميكحتتاليت يوت األساسية ظم الزمع
ضم كما يستعمل الزيت األساسي للقرفة كمنشط عام والزيت اعدة على اهل، منشطة للقلب ومسلآلالم

لكالبتوس كمطهر رئوي والزيت األساسي للقرنفل كمساعد على اهلضم وكمطهر لالستعمال األساسي ل
طارد للديدان والطفيليات Ascardiolاألساسي لـزيتكما أن ال،)(Rubin, 2004... اخلارجي

عدية اليت افحة األمراض املدرة على مكن للزيوت األساسية قأثبتت التجارب أ).2004حجاوي و آخرون، (
، والضد تعفنيةالتطهرييةيتها بفضل خاص. هولة يف املكاتب، األماكن العامة، املدارس واملستشفياتقل بسنتت

واحلد من انتشار الكائنات امليكروبية املسببة " أسلوب التهوية"طي واء احمليالزيوت األساسية تستطيع تطهري اهل
.فيف من احلاالت املرضية الفريوسيةالتخهاات، كما ميكنريتريي أو الفطلألمراض ذات األصل البك

)Billerberck, 2007(.

ق املكونات الكيميائية هلذه الزيوت، ضد ميكروبية للزيوت األساسية تعمل أساسا وفإن النشاطية ال
et. وبشكل أدق وفق املكونات الطيارة هلا al., 2007)Bouaoun(.

2000inAmarti etو آخرون، Dormanقام  al.)2008( بدراسة عدد كبري من مركبات
له أكرب thymolساللة بكتريية وأظهرت أن 25وتأثريها على ) بعد عملية الفصل(الزيوت األساسية النقية 

كما ذكر . ’α-terpinéollوcarvacrolنشاطية ضد بكتريية من بني املركبات األخرى مث يليه 
Cosentino ،1999وآخرونinAmarti et al.)2008(أكرب املركبات اليت ن املركبات الفينولية أ

وأضاف أن املركبات الفينولية تسبب دميا  وتلفا على مستوى اجلدار اخلارجي ،نشاطية ضد بكترييةمتلك
ضمن ATPيوم، اخنفاض يف خمزون شائية لربوتونات وأيونات البوتاسللبكترييا مما يظهر زيادة يف النفاذية الغ

.ربوتينات اخللوية هلاتلف اليسبب اخللية و

II -7-2-1-النشاطية ضد البكترييةActivité antibactérienne:

، Origan d’Espagne،Thymus vilgaris: اتاتلكثري من الدراسات أن كل من النبرت اأظه

Cinnamomum zeylanicum ،Eugenia caryophyllataة ومهمة السيما نشاطية ضد بكتريية كبري
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entericaوEscherichia coliاض اجلهاز التنفسي وأيضا هلا نشاطية ضد تلك املسببة ألمر
Salmonella .)Kaloustian, 2008.(

Martindale)1910 (inأكدمل يكن هذا اإلهتمام مبكونات الزيوت األساسية للنباتات جبديد فقد 

Belaiche)1979 (لزعترأن الزيت األساسي لة لهيف دراسL’Origanية  ونشاطية من الفينول أكرب فعال
phénol مرة ضد 25,76بـle colibacille، قام1919ويف سنةBonnaure بدراسة اخلاصية

فقد قاما ) Rideal et Walker)1930(inBelaiche)1979، أماlavandeاخلزامىالتطهريية لنبات
ومقارنته ببعض املركبات Origan d’Espagneبدراسة النشاطية الضد بكتريية للزيت األساسي لنبات 

بعض الزيوت العديد من الدراسات اليت أجريت ملعرفة نشاطية)Kaloustian)2008ذكركما الفينولية، 
ض زيوت نباتات د يف علم الصيدلة لبعاليت أثبت فيها مزايا تفي1973نة سPellecuerة األساسية منها دراس

للزيت 1974سنة P. Belaicheة كذلك دراسو)Romarin, Thym, Sarriette(فوية الشالعائلة 
على ، حيث حيتوي الزيت األساسي Cannelleوالقرفة Clou de Girofleفلاألساسي لكل من كبش قرن

.وقد أظهر هذان املستخلصان نشاطية ضد بكترييةaldéhydesلدهيدات األ

الالت بكتريية باستعمال زيت أساسي على مخسة س11دراسة ملعرفة نشاطية )Erturk)2006أجرى
تلفة طت نتائج خمأع، وقدوفطرين باستعمال طريقة أقراص االنتشار على االغارThe agar dilutionطريقة 

Koné etامق. قل على نوع واحد من البكترييالكنها أكدت أن للزيوت األساسية تأثري على األ al.

الالت بكتريية س6تريي على ـأثريها الضد بكنبتة طبية وت50بدراسة الزيوت األساسية لـ )2004(
وقد microdilution in liquid mediumوdisc diffusion plates on agar:تانـباستعمال طريق

.ضد بكتريي على البكترييا املوجبة الغرام تأثريمستخلص زييت كان له 31كانت النتائج اجيابية، منها 

II -8-2-2-النشاطية ضد الفطريةAntifongiqueActivité:

الضد فطرية للنشاطيةدراسة)Kellner et Kobert)1954 ،1556 (inBelaiche)1979نشر 
Jasper etمتكن، بينما L’Origan d’Espagneزيت أساسي من بينها نبات175لـ  al.)1958 (in

Belaiche)1979(لنباتاتمن إثبات النشاطية الضد فطرية للزيوت األساسية ل:L’Origan, Bouleau,

Thym.أماChaker et al.)2006 ( على الزيوت األساسية لثـالثة أنـواع نباتية من بدراسةقام فقد
:Apiaceaeعـائلة

Magydaris pastinaceae Lamk Paol ; Bupleurum plantagineum (Desf)
باستعمال (Aspergillus niger, Fustinacea sp)رين وتأثريها على فطAmmoides verticillataو

.طريقة األقراص وقد خلصوا إىل تأثري نوعني من الزيوت من جمموع ثالثة أنواع
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ان نشاطية ضد ـميلكthymol وcarvacrol:فان املركبان)Mohammedi)2006حسب
وي علىـالذي حيتM. pulegiumللنوعهة أخرى الزيت األساسي ـتريية وفطرية، من جـبك

R(+) pulégoneميلك نشاطية كبرية ضد الفطرين%82بنسبةPéniciliumوMucor.

II -8-2-3-النشاطية ضد احلشرية Activité contre les insectes:

etأثبت al.Guy)2004(أن لبعض الزيوت األساسية نشاطية ضد بعض احلشرات مثل:
les  tiques  (Amblyomma variegatum)،للنباتاسة تأثري الزيت األساسي فقد قام بدر

Eucalyptus tereticornis على احلشرات من النوعAmblyomma variegatum وقد توصل إىل أن
مالحظة مقاومة أكرب إلناث مع(insecticides)الزيت األساسي هلذه النبتة كان مدمرا أو مبيدا للحشرات 

Citronellolأن زيت ) 2004، آخروني وحجاو(وذكر . ألساسي من ذكورهاهذه احلشرات للزيت ا

Benayad etأكديف حني .طارد للحشرات كالبعوض al.)2007( يف دراسته للزيت األساسي لـ
M.pulegium أن هلذا األخري نشاطية ضد احلشرات)Sitophilus oryzaeRhyzopertha

dominica,( ساعة24اليت أبيدت بالكامل خالل.

II -8 -2 -4 -ةـة الالزمـواجلرعاألساسيةت مسية الزيو:

أما ،)Rubin, 2004(حتتوي بعض الزيوت األساسية على مركبات تعترب سامة وخطرية
Véronique)2001( هي عادة الزيوت األساسية اليت يدخل يف تركيبها املركبات التربينية أن أكد فقد

أكد، pulégone ،thuyone،limonèneمثل املسؤولة عن حدوث التسمم عند احليوانات
)Thulasiram et al., 2001( أن مركبpulégone ساما للخاليا الكبدية، الكلية واخلاليا يف يعترب

Pavlidou et(أما .سام بالنسبة للكبدpulégoneأن مركب )French, 2002(ذكرو،الدماغ al,

الريقاتضدان من أكثر املركبات املختربة مسية كpulégoneفقد أكد أن مركب )2004
Bactrocera oleaeكنه يكون أقل مسية إذا كان ممزوج مبركبلmenthone.

ن طريق أن للزيوت األساسية مسية معينة إذا ما استعملت ع)Bruneton)1999ر ـذككما 
، أو ...)Girofle القرنفل،Eucalyptusللكالبتوس (اتات كيلوغرام للنب/غـرام5و2بني : الفـم
كيلوغرام بالنسبة /غرام2إىل 1، من ...)الليمونونج، اخلزامى، الباب(كيلوغرام للنباتات /غرام5من ربأكـ

، الزعتر، )كيلوغرام/ميليغرامHysope)1.5، الزوفاء Estragonون طرخ، الBasilicان الرحي(للنباتات 
.لوغرامكي/غرامMoutarde0.34ي الربللخردل، وبالنسبة )لوغرامكي/ غرامSarriette)1.7صعتر الرب 
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ة نياستعمال الزيوت األساسية له ضوابط فهي قد تسبب اخلطر الكبري ألا غأن)Rubin)2004أشار 
غرام 1لالستعمال الداخلي و) اليوم كحد أعلى /غرام0.80إىل 0.3(مية بـ باملواد الفعالة وقد حددت الك

.عمال اخلارجيلالست

بالنسبة -مع اختالفها من عقار آلخرـ أن اجلرعة الالزمة لكل عقار ىأوصفقد )1983(أما روحيه
ثلثي هذه اجلرعة بالنسبة للرجل الضعيف البنية أو اللذين مل يبلغوا العشرين جيب أن تعطى للرجل البالغ القوي

فون سنة يكت14إىل 7من عمرهم أو تتجاوز الستني أو النساء، واألحداث اللذين تتراوح أعمارهم بني 
.بنصف اجلرعة، واألطفال دون السابعة من العمر يكتفون بربع اجلرعة أو مثنها حسب السن

II -8 -طرق استخالص الزيوت األساسية:

، 1993وعمر،هيكل(Burt, 2004; Bruneton, 1999; Rubin, 2004 ;حسب
Laouer, 2004(،نهاهناك العديد من الطرق اليت تتبع الستخالص الزيوت األساسية م:

II -8 -1 -التقطري:

مبدأ عمل هذه الطريقة هو تطاير الزيوت األساسية بفعل احلرارة مث يتم جذا بواسطة خبار املاء وأثناء 
مرورها بأنبوب حيتوي على مربد تتكاثف جزيئات الزيت األساسي وألن كثافة املاء والزيت األساسي خمتلفة 

ص الزيوت اليت ال تتأثر مكوناا باحلرارة املرتفعة واستخالص تستخدم هذه الطريقة الستخال. يتم انفصاهلما
...الرحيان، النعناع :املواد النباتية الورقية أو الزهرية الطازجة أو اففة مثل

II -8-1-1-التقطري املائي:

ة حىت يتم خلط املادة النباتية املراد استخالص الزيت األساسي منها مع املاء ليخضعا معا إىل درجة حرار
الغليان لينطلق البخار حامال معه جزيئات الزيت األساسي ليتم تكثيفهما بواسطة مكثف خاص لينفصال عن 

.بعضهما حتت تأثري فرق الكثافة، وجيمع بعدها

II -8 -1 -2 -التقطري ببخار املاء:

يف حالة وجود التقطري بالبخار مع وجود املاء يف حالة وجود مادة نباتية جافة ، التقطري بالبخار وحده
.مادة نباتية طرية حتتوي بداخلها على املاء

II -8 -2 - العصر(االستخالص بالضغط البارد (expression:

تعتمد هذه الطريقة على الوخز أو العصر لغالف مثار الليمون أو بعض احلمضيات وهي غضة، تستخدم 
يف غدد خاصة على الطبقة السطحية لغـالف هذه الطريقة للزيوت اليت تتأثر باحلرارة واليت حتتوي على الزيت 
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تبشر الطبقة السطحية لقشرة مثار احلمضيات وجتمع يف أكياس من القماش مث تضغط داخل مكابس . الثمـرة
.خاصة

II -8 -3 - االستخالص باملذيبـات العضوية الطيارةsolvants organiques volatils:

احلساسة للحرارة أو إذا كانت تتواجد يف أجزاء تستخدم هذه الطريقة الستخالص الزيوت األساسية 
.النبات بكميات قليلة جدا مثل زيت اليامسني، البنفسج، الزنبق والنرجس

II -8-4- االستخـالص بالشحـوم والدهونenfleurage:

يستخدم عدة أنواع . رةتستخدم هذه الطريقة الستخالص الزيوت األساسية  الثمينة واحلساسة للحرا
ادة الشحمية من املادة النباتية واملات متناوبةم النباتية و احليوانية ويعمد املستخلص إىل وضع طبقمن الشحو

ليتم مجـع الزيت األساسي يف املادة الشحمية ألن املركبات العطرية هلا قابلية الذوبان يف الشحوم وباستعمال 
.يت تتواجد زيوا الطيارة يف األزهارتستخدم خاصة يف حالة النباتات ال. الكحول يستخلص الزيت الطيار

II -8 -5- االستخـالص بواسطة األمواجmicro-ondes:

واج ـل هذا اجلهاز بواسطة األمـكرة، يتم تسخني النبات الطري داخحدث الطرق املبتـتعترب من أ
micro-ondesاملوجـود ل النبات و بالتايل يتحرر الزيت الطيارـود داخـمؤديا إىل تسخني املاء املوج

.دد أو األوعية النباتية الذي ميتزج مع مذيب شفاف بارد ويذوب فيه مث يصفى املستخلصـيف الغ
)Laouer, 2004(.

II-9 -طرق حتليل الزيوت األساسية:

II-9 -1 -كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقةchromatographie sur couche mince (CCM):

أبسط أنواع الكروماتوغرافيا، تكون املكونات املفصولة منتشرة بني كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة من
مغطاة ) زجاجية، بالستيكية أو من األملنيوم(الطور الثابت واملتحرك، عموما الطور الثابت مشكل من سبيكة 

الطور املتحرك هو سائل ، )gel de celluloseأوgel de silice(:بطبقة رقيقة من مادة بيولوجية ماصة
املواد .ذيب للعينة املراد حتليل مكوناا،  يهاجر هذا السائل على طول الطور الثابت حبيث جيذب العينة معهم

املكونة للعينة تفصل وتنتشر بفضل صعود وارتقاء الطور املتحرك على طول الطور الثابت، يعتمد فصل 
يتم الكشف على . طور املتحركاملكونات على درجة امتصاص الطور الثابت و نسبة ذوبان العينة يف ال

اجلزيئات املكونة للعينة إما بعرض الصفيحة حتـت مصباح لألشـعة فوق البنفسجـية، أو برش ورذ خمتلف 
).;Belhattab, 2007 Bencheikh, 2005(.الكواشف
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II -9 -2 - كروماتوغرافا الغازية)CPG (chromatographie en phase gazeuse:

طة رة أو القابلة لتكـون طيارة بواسسطة الفصل الذي يطبق على املركبات الطياللتحليل بواطريقةهي 
رق املفضلة يف فسادها أو تعفنها، وهي من الطدون أن يؤدي ذلك إىل" التسخني " ق يل كيميائي سابحتو

قة  أا من مزايا هذه الطريالكمي للزيوت األساسية، دير النوعي وـاسية، إذ تسمح بالتقحتليـل الزيوت األس
.)Bruneton, 1999; Belhattab, 2007(. تتم يف وقت قصري وذات نتائج موثوق فيها

يسمى ) اهلليوم، اآلزوت، اهليدروجني(يتميز هذا النمط من الكروماتوغرافيا بأن الطور املتحرك غاز 
ذابة الغازية يل امللالكروماتوغرافيا الغازية يعتمد على فصل خمتلف احملا، مبدأ عمل Vecteurبالغاز الناقل 

فاضلية على طول الطور الثابت، حسب الطور الثابت يوجد منطان من الكروماتوغرافيا بواسطة اهلجرة الت
الطور الثابت يف هذه احلالة رافيا االمتصاصية،صلب، تدعى أيضا الكروماتوغ-غرافيا غازكروماتو: الغازية

سائل تدعى -رافيا غازروماتوغكوالنمط الثاين هو ،alumineومني أو األلsiliceليس كالسون صلبيك
).Bencheikh, 2005 (.الكروماتوغرافيا التوزيعية، الطور الثابت يكون سائل غري طيارب

II -9-3- الدمج بني كروماتوغرافيا الغازية واملطيافية الكتليةLe couplage CPG/SM:

مال الكروماتوغرافيا الغازية بواسطة الغاز مبدأ عمل هذه الطريقة هو نقل املكونات املفصولة باستع
تفكيك مكونات العينة إىل يتم جتزئة و، هناكspéctromètre de masseالناقل جهاز املطيافية الكتلية 

التعرف على املكونات يتم بواسطة مقارنة األطياف . أيونات كتلية خمتلفة ، عملية الفصل تتم حسب كتلها
Desjobert et).معروفة ومعدة سابقاالكتلية املتحصل عليها بأخرى al., 1997).



37

الجزء التطبیقي
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III -الفصل الثالث

األدوات والطرق المستعملة
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III -1 -األدوات:
III -1 -1 -املادة النباتية:

والفليوMentha spicataاألخضراعمها النعنMenthaالدراسة على نوعني من جنس متت
Mentha pulegium ،خمتلفة من طقامنمنوهي يف مرحلة اإلزهارمت مجع األجزاء اهلوائية للنوعني النباتيني

عرفت العينات النباتية مبخرب علم النبات، وقد ،2008/ 28/06-27-26عموشة يف أواخر جوان ضواحي 
.بقسم البيولوجيا، جامعة سطيف

بطريقة طبيعية بتعريضه للهواء يف مكان مهوى، مث جزئ  إىل قطع أجريت عملية التجفيف يف الظل
.صغرية 

III -1 -2األنواع البكتريية:
،American Type Culture Collection(ATCC)مرجعية بكترييةاستعملت ثالثة سالالت

:وهي

Escherichia coli ATCC 25922،Pseudomonas aeruginosa ATCC27853،
Staphylococcus aureus ATCC25923 ،أما السالالت:Salmonella typhi ،

Streptococcus pneumoniae ،Schigella sonnei،Staphylococcus epidermidis ،
Streptococcus pyogenes،klebsiella pneumoniae من املرضى سريريا زهلا ـمت عفـقد

(CHU)لسطيفروبيولوجيا باملستشفى اجلامعي  ـللميكاملركزيربـعلى مستوى املخهاـديد نوعـوحت
.

III -1-3-الدميثيل سلفوكسيد:باتيملذاDimethyk sulfoxide)DMSO(والتوينTween 80.

III -1 -4-الزرعأوساط:

.Meuller  Hinton-MHوسط.1

.le bouillon nutritifاملغذي رقامل.2

III -1 -5-املضادات احليوية:

:هيكشاهد إجيايب وتستعملال عليها من معهد باستور باجلزائر العاصمة،ومت احلص

 )OX (Oxacilline ،la ceftazidine (CAZ)، )CRO  (Ceftriaxome،
(E)Erythromycine ،)GM   (Gentamicine ،)PT  (Pristinamycine،

 )FOS (Fosfomycine ، )C (Chloramphénicol ،)VA (Vancomycine،
)CS (Colistine ،)P (Benzylpécilline phénoxyméthypénicilline،
) SXT(Triméthropime +Sulfamides ،Ciprofloxacine  (Cip)،
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).02(سعة كل مضاد حيوي مذكورة يف امللحق 

III -1 -6-امللونات:

.Vert d’iodeأخضر اليود.1

.Carmin alunéالكارمن الشيب .2

III -2 - العملطريقة:

III -2 -1-صر النباتات الطبيةـح:

حتقيق يف منطقة مشال سطيف عن طريقطبيعيا تنموالنباتات اليت تستعمل ألغراض طبية واليت تعدادمت 
خاصة كبار السن(مع العديد من األشخاص الذين هلم عالقة بالتداوي بالنباتاتأجري الذيميداين

هاوجلبها للمخرب حيث مت حتديد أمساءهذه النباتاتمن وجودلتأكدلمث مت القيام خبرجة ميدانية ، )العشابنيو
.مث وضعت يف معشبة، )Flore de santa et Quezel(باالستعانة بالفلورا العلمية 

:راء التحقيق امليداينـاألسئلة اليت مت طرحها أثناء إجمنوذج 

ماهي النباتات اليت تعرفها وتستعمل طبيا واليت تنمو يف هذه املنطقة ؟.1
.هل هناك أمساء أخرى تعرف ا أو تطلق عليها؟.2
.ألي غرض تستعمل؟.3
.مزروعة؟هل تنمو طبيعيا أو هي .4
أين ميكن أن جند هذه النبتة ؟ وأين تنمو ؟.5
هل ميكن أن تصفها؟.6
.؟يف أي وقت من السنة ميكن جين هذه النبتة.7
.كيف يتم جين النبتة؟.8
.ما هي األجزاء النباتية املستعملة؟.9

.تستعمل جافة أم غضة؟هل. 10
.ماهي طريقة حتضريها؟. 11
ماهي الكمية املستعملة؟.12
للعالج؟ماهي الفترة الزمنية الالزمة . 13
هل من خطر ميكن أن حتدثه النبتة عند استعماهلا ؟. 14
.هل من آثار جانبية غري مرغوب فيها عند استعماهلا؟. 15
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III -2 -2-ة التشرحييةالنباتية للدراسحتضري املقاطع:

مث M. pulegiumوM. spicataجذور، سيقان وأوراق للنبتتني : مت اختيار أجزاء نباتية فتية تشمل
:إجراء مقاطع بطريقة يدوية حسب املراحل التالية

إن كان ورقة أو يف الثقب إن كان "bois du sureau"بني شطرين لب البيلسانزء النبايتوضع اجل.1
.جذر أو ساق

.بعمل عدة عشرات من املقاطع بواسطة شفرة حالقة حادة القيام.2
نضع املقاطع يف مصفاة خاصة و اليت تكون بدورها موضوعة يف حوض به ماء كي ال جتف حلني .3

.استعماهلا
)2000بوغديري،(، double colorationالقيام بتلوين املقاطع باستعمال طريقة التلوين املضاعف.4

:وفق اخلطوات التالية 
.دقيقة 20ضع املقاطع يف ماء جافيل مدة تو·
.(Eau distille )تغسل جيدا باملاء املقطر·

.مدة دقيقتني(Acide Acétique )%)10(املخففتوضع املقاطع يف محض اخلل·
.الغسل اجليد باملاء املقطر·
.دقيقة )3-2(مـدة (Vert d’iode)ود املقاطع يف أخضر اليتوضع·
.املقطرالغسل اجليد باملاء ·
.دقيقة)20-15(مدة (Carmin aluné)توضع املقاطع يف الكارمن الشيب ·
.تغسل جيدا باملاء املقطر·

III -2 -3-األساسيةالص الزيوت ـاستخ:

تقطع املادة النباتية إىل قطع صغرية مث ختضع للتقطري املائي عرب جهاز الستخالص الزيوت األساسية 
) .06(الشكل)Clevenger(يدعى كليفنجر 

معينة من النبات يف ية تغمر كم. ل الزيت األساسي للنباتيعتمد التقطري املائي على قدرة خبار املاء مح
ميال (على أن ال ميأل هذا األخري كليا ) ترل1سعته (Ballonون داخل دورق زجاجياملاء املقطر الذي يك

.ان وفوران اخلليط قصد جتنب جتاوز ساحة الغلي)على األكثردورقثلثني من حجم ال

بعد الغليان حتت تأثري منبع حراري يتشبع خبار املاء بالزيت األساسي للنبتة فينقل معه عرب أنبوبة عمودية 
متر عرب جهاز تربيد أين حتدث عملية تكثف للبخار وتتكون القطريات الصغرية اليت تتراكم بأنبوبة ا ماء 
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اء املقطر والزيت األساسي يبقى الزيت طايف فوق سطح املاء املقطر بسبب الفرق املوجود بني كثافة امل، ومقطر
.بعد الغلي، عملية التقطري تستغرق مدة ثالثة ساعاتالذي يكون إىل األسفل

جيمع الزيت األساسي املتكون يف قارورة زجاجية مغلقة بإحكام ومعتمة ، يتم التخلص من كمية املاء 
ة بواسطة سولفات الصوديوم ، حتفظ القارورة بعيدا عن الضوء ويف درجة اليت ميكن أن تبقى يف أسفل القارور

.ْم6–4حرارة ما بني 
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.)Clevenger(كليفنجرمنطجهاز التقطري ): 05(الشكل 
)2000أبو زید، (
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III -2 -4-  حتليل الزيوت األساسيةAnalyse des huiles essentielles:
ية حتليل الزيوت األساسية أجريت بواسطة كروماتوغرافيا الطور الغازي املدمج باملطيافية الكتلية  عمل

Le couplage CPG/SM.

مكونات الزيوت األساسية باستعمال طريقة املقارنة، حيث يتم مقارنة األطياف الكتلية مت التعرف على
معدة سابقا ومعترف ا يف املكتبة معامالت االحتباسومعامالت احتباسها مع مثيالا من األطياف الكتلية و 

.)البنوك العلمية(العلمية 

III -2 -5-الزييتلمستخلصالبكتريية لضد ةينشاطالاختبار:

III -2 -5-1 - املباشر طريقة التماسTechnique par contact direct:

III -2 -5-1 -1- طريقة االنتشار Techniques de diffusion:

قةيالدقاءيعلى األحة،يعيطبة أويائيميكمادةة أيينشاطمييتقتمي)Belaiche, 1979(حسب 
.ةيوكمةينوعالدراسة؛مننيبنوع

:ةيالنوعالدراسة*

الطرقمنديالعدالغرض تستعملذاهل،هلاملضادةللمادةقيالدقالكائنةيحساساختباريفتتمثل
املستعملةقةيوالطرالصلبالزرعوسطاملختربة داخلاملادةتشارانعلىتعتمداليتتلكاهمهأات؛يوالتقن

.األقراصقةيطريهذلكيفواسعبشكل

:ةيالكمالدراسة*

عرفي، املختربةدةاللمCMBل ـالقاتاألدىنزيوالتركCMIاملثبط األدىنزيالتركريدـتقهي
أماق،يللكائن الدقمنوكلثبطيالذيملختربةااملادةمنزيتركأصغرهأنعلىCMIتركيز األدىن املثبطال
شيخ، البن (.املختربالكائنمن%99.99قتليالذياألدىنزيالتركوهفCMBتركيز األدىن القاتلال

2008.(

قةيطرإتباعمتM. pulegiumوM. spicataـللزيت األساسي لبكترييةالضد ةيالنشاطالختبار
:طرفمناملقترحة)techniques de diffusion(األقراصباالنتشاروالتماس املباشر

National Committee for Clinical Laboratory Standards)NCCLS (باختباراخلاصةو
ةت األساسيوبالزيةيوياحلاملضاداتاستبدالمع(antibiogrammes) ةيوياحلاملضادات

(aromatogrammes) .(Rahal, 2005).

:)07(الشكليفالدراسةذههخطواتصيتلخكنميةحسب هذه التقني
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المختبرةةیریالبكتالعزلة

معقمولوجيیزیفماءفيريیبكتمعلقریتحض

FarlandMc0.5علىالمعلقعكارةضبط

الزرعأوساطأطباقحیتلق

األطباقعلىاھووضعبالمستخلصاألقراصعیتشب

م°37حرارةدرجةفيساعة24-18لمدةالحضن

النتائجریوتفسطیالتثبأقطاراسیق

علىM. pulegiumوM. spicataالزييت لـ للمستخلصةيطيالتثبةيالنشاطدراسةخطوات):06(شكل
.األقراصباالنتشار املباشرقةيبطرةيريالبكتالسالالت 
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ة يريالبكتاألنواععيمجمعMueller Hintonالزرع وسطستعملينياالختبارنيذهإلجراء
MHدمـعينة من الMueller Hintonالزرع الذي يضاف لوسطS.  pneumocaeاملختربة، ما عدا

au sang)ملل من الدم5ملل من وسط الزرع يضاف 200لـيف ك(.(Rahal, 2005).

مث ،)بق بيتريكل طيفمل20 مبعدل(مم4بسمكسم9قطرذاتبتريأطباقيفالوسطصبي
.يهاعلالزرعيتملصلبتتحىتتترك

نيبهاثة عمريدـة حيريبكتمزرعةمنانطالقاتجانسامليريالبكتاملعلقأواللقاحريحتضتميهابعد
108ما يقارب (Mc Farland 0.5على العكارةمعقم، مث تضبطولوجييزيفماءيفةـساع24 إىل18

نانومتر625املوجةطوليفلمعلقلة يالضوئفةكثاالاسيبقأو)لمCFU/ملستعمرات مشكلةوحدات
لتفادي زيادة منو هريحتضمناألوىلقةيدق15 خاللاللقاحاذهستعمليب أنجي. 0.1 و0.08نيبهاوضبط

.البكترييا

اجلافالوسطكاملعلىهبسحميمثيريالبكتاملعلقيف(écouvillon)معقمقطينماسحغمسي
عيتشبتمي.مرةكليف°60الطبقريبتدووذلكمراتثالثةيالعملريتكرمعمتالصقةخطوطبشكل

، مث املزيج املتكون اخلامالنبايت الزييتمن املستخلصميكرولتر10ميليمتر بـ 6، ذات القطر املعقمةقراصاأل
، %50أي ما يعادل )ح/ح1/10و، 1/5، 1/2(إىل تركيزات خمتلفة DMSOاملخفف يف الزيت األساسي

مشبعة بـ أقراصبهإضايفطبق بيتريحتضر. مث توضع فوق أوساط املزروعةعلى التوايل،% 10، 20%
الدراسةتيأجركما،السليباالختبارعلىدهشاوقرص آخر فارغ، كDMSOمن مادة ميكرولتر10
ت احليوية حسب توصيات أو املضادااراختيمت وقد كشاهد إجيايبللمضادات احليوية للمقارنةأقراصعلى

(Rahal, 2005).(NCCLS) تعليمات

ملم، وتكون حمدودة عندما 08دمة إذا كان قطر التثبيط أقل أو يساوي ـتعترب حساسية ساللة ما منع
ملم لكنها 14/20يط يتراوح بني ـملم، بينما تكون متوسطة عند قطر تثب08/14يتراوح قطر التثبيط بني 

Duraffourd et) .ملم20طر التثبيط أكرب من ون قجد حساسة عندما يكتكون  al., 1990).

نقوم بتمرير أو مسح مباصة باستور معقمة  مث ندخلها ) تثبيط أو مبيد(من أجل حتديد نوعية تأثري الزيت 
ملدة م°37يف أنبوب اختبار به سائل مغذي مث حتضن هذه األنابيب هي األخرى يف حاضنة درجة حرارا

ساعة ، فإذا تعكر حمتوى األنابيب هذا يعين أن نوع التأثري تثبيطي أما إذا مل يتعكر فالتأثري قاتل أو 24- 18
.مميت



47

مناملستخلصنيلزيتيني األساسيني لبكترييةالنتائج املتعلقة بدراسة النشاطية ضد الأظهرت بعد أن 
لسالالت املذكورة امعظم ضد نشاطية ضد بكتريية وجود M. pulegiumوM. spicataالنوعني النباتيني

.باستعمال طريقة التخفيفCMIدراسة كمية إجراءمت ، لذلكسابقا

III -2 -5-1 -2-طريقة التخفيف:

إتباعمت،صلبوسطعلىM. pulegiumوM. spicataللزيت األساسي لـ CMIد يلتحد
مع استبدال ةيوياحلاملضاداتCMIد يلتحدةعادتستخدمواليتNCCLSمن طرف املقترحةاملزجقةيطر

.املضاد احليوي بالزيت األساسي
يف قة املوضحةيبالطرMueller Hintonوسط معالزيت األساسيمزجعلىقةيالطرهذهتعتمد

علىةيريالبكتتزرع األنواعمثهامنالزائدةالرطوبةالتخلص منتميالوسطتصلبوبعد،)07(الشكل 
حوايلاكثافتهةيريبكتمن معلقاتانطالقامعقمةزرعإبرةمالـباستعةيمتوازخطوطلـبشكهاسطح

Mc Farland0.5ألجلتفحصاحلضنمدةهاءانتوبعدساعة18- 24ملدةم °37يفاألطباق، حتضن
.لـ املوافقزيالتركهوالنمويهاعلهرظيالالذيزيالتركعتربيثيحنوع  خمتربلكلCMIد يحتد CMI
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محلول معقمتحریك          %10ماء مقطر معقم + Tween 90%محلول 

)ح/ح()1(

ملل2ملل من الزیت األساسي المعقم2.5) + 1(ملل من 2.5

MHملل من38)ح/ح()50%()2(

ملل2ملل ماء مقطر  معقم 2.5) + 2(من ملل 2.5

MHملل من 38)ح/ح(25%) 3(

ملل2ملل من ماء مقطر معقم   2.5+ )3(من ملل 2.5

MHملل من 38)ح/ح(12%) 4(

ملل2ملل من ماء مقطر معقم     2.5+ )4(من ملل 2.5

MHملل من 38)ح/ح(05%) 5(

ملل2ملل من ماء مقطر معقم   2.5) + 5(من ملل 2.5

MHملل من 38)ح/ح(03%) 6(

CMIلحسابالتخافیفطریقةیوضحمخطط:)70(لشكلا
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IV–الفصل الرابع

النتائج والمناقشة
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IV-1-املورفولوجيةاخلصائصcaractères morphologiques:

ل منو النوعني النباتينيـأثناء تتبع مراحمت االعتماد على املالحظة امليدانية املورفولوجيةملعرفة اخلصائص
.)2009-2007(الل الفترة ما بنيـخ

له سيقان ، ينمو يف املناطق الرطبةغزير التفرع،،معمرنبات عشيب Mentha spicataالنوع النبايت 
أوراقه ،وإىل األسفل جذور عرضيةهوائيةتعطي إىل األعلى فروع أو سيقان"اتريزوم"مطمورة يف التربة 

طويلة فترة اإلزهار تكون.، متقابلة ومتصالبةشبكية التعرق، شبه جالسةذات لون أخضر داكن،متطاولة،
ات أكثر انتصاباأثناء فترة اإلزهار تكون سيقان النب،أو بداية أكتوبرشهر سبتمربأواخر ما بني جوان إىل متتد

اإلزهار يف شكل سنابل طرفية بنفسجية ، حيث تكون معظم السيقان منبطحةاإلزهارمقارنة مبرحلة ما قبل 
.يتكاثر النبات بالبذور أو خضريا. اللون

قد سيقانهفهو أيضا نبات عشيب معمر، ينمو يف املناطق الرطبة، Mentha pulegiumأما النوع  
أوراقه صغرية مقارنة بالنوع .لكنه يف حالة اإلزهار تكون مجيع سيقانه منتصبة،زاحفةوأو منتصبة تكون

تكون فترة اإلزهار ما بني شهر جوان وجويلية وهي فترة .، متقابلة ومتصالبة أيضااألول، خضراء، معنقة
متوضعة بشكل األوراقاملتشكلة يف إبط وع اآلخر، اإلزهار يكون يف نورات، تكون األزهارقصرية مقارنة بالن

.وخضرياالتكاثر عند هذا النوع يكون بالبذور،، األزهار بنفسجية اللوندائري حول حمور الساق احلامل
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.Mentha spicata نبات: )08(الشكل
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.Mentha pulegiumنبات:)09(الشكل
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IV-2-ةحصر النباتات الطبي

مت ضبط الذي أجري مع خمتلف السكان خاصة مع العشابني وكبار السن على ضوء التحقيق امليداين
سطيف، هذه القائمة يف املناطق الشمالية لوالية قائمة النباتات الطبية اليت يتم تداوهلا واستعماهلا ألغراض طبية 

.تنمو طبيعياكلها )01اجلدول (نبايتنوع 86تضم 

بشكل واسع يف هذه املنطقة إذ قدر عدد شفويةالعائلة ال، تنتشرعائلة40إىل واع النباتيةهذه األنتنتمي
.نبايتنوع 12بـ ملركبةنوع نبايت، تليها العائلة ا13األنواع التابعة هلذه العائلة بـ 
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:يف منطقة مشال سطيفتداولةقائمة النباتات الطبية امل: 01اجلدول

العائلةاالسم المحليعلمياالسم ال

Adiantum capillus-veneris L.حشیشة الماءساق الخادم ،Polypodiaceae

Ajuga iva(L)Scherb.شندقورةLamiaceae

Allium triquetrum L.رایسبیبLiliaceae

Althaea offisinalisMalvaceae

Ammoides verticillata (Desf.) Briq.النوخةApiaceae

Amygdalus communis var.اللوزRosaceae

Ampelodesma mauritanicum (Poir.) Dur.الدیسPoaceae

Anchna azurea Mill.مرزوغBorraginaceae

Apium graveolens L.الكرافسApiaceae

Arisarum vulgareابقوقAraceae

Artemisia  absinthium L.شجرة مریمAsteraceae

Asphodelus microcarpus.البرواقLiliaceae

Atractylis gummifera L.الدادAsteraceae

Avena sativa L.الخرطال، الشوفانPoaceae

Borago officinalis L.لسان الثورBorraginaceae

Brassica nigra L. Kochموتاردالخرذل ،Brassicaceae

Calycotome spinosa(L)Lamk.قندولالFabaceae

Capparis  spinosa L.الكبارCapparaceae

Capsella bursa-pastoris.Lكیس الراعيBrassicaceae

Carthamus caeruleusAsteraceae

Cedrus atlanticaاألرزCupressaceae

Centaurea calcitrapa L.بونقارAsteraceae

Ceratonia siliqua L.الخروبFabaceae

Cichorium intylus L.الشكرانالسریر ،Asteraceae

Crataegus azarolus L.بومخريRosaceae
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Crataegus oxycantha L.الزعرورةRosaceae

Cupressus sempervirens L.السروCupressaceae

Cynara carduncellus L.الخرشفAsteraceae

Daphne gnidium L.الزازThymelaeaceae

Datura stramonium L.السكرانSolanaceae

Daucus carota L.ذیل القطApiaceae

Ecballium elaterium Rich.فقوس الحمیرCucurbitaceae

Echium vulgare L.Boraginaceae

Erythraea centauriumمرارة الحنشAsteraceae

Eucalyptus globulus L. bill.الكالیتوسMyrtaceae

Foeniculum vulgare (Mill) Gaerthي، الشبتالبرالبسباسApiaceae

Fraxinus angustifolia Vahl.الدردارFrankinaceae

Fumaria angustifoliaFumariaceae

Globularia alypum L.تاسلغةGlobulariaceae

Hedysarum naudinianum Coss.السلةFabaceae

Helichrysum stoechas L.Asteraceae

Inula viscosa L.مقرمانAsteraceae

Juniperus phoenicea L.العرعارCupressaceae

Laurus nobilis L.الرندLauraceae

Lavandula stoechas L.الخزامىLamiaceae

Linum usitatissimum L.الكتانLamiaceae

Malva sylvestris L.الخبیزMalvaceae

Marrubium vulgare L.الریوثLamiaceae

Mentha rotundifolia L.مرقسیفLamiaceae

Matricaria ChamomillaالبابونجAsteraceae

Mentha pulegium.الفلیوLamiaceae

Mentha spicata.النعناعLamiaceae

Melissa officinalis L.ریش النحلLamiaceae
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Morus spلتوتاMuraceae

Nerium oleander L.الدفلةApocynaceae

Ocimum basilicum L.الحبقLamiaceae

Olea europea L.الزبوجOleaceae

Opuntia ficus-indica L.الھنديCactaceae

Origanum glandulosum DEST.الزعترLamiaceae

Papaver rhoeas L.قبابوشPapaviraceae

Paronychia argentea Lamk.كسارة الحجرCaryophyllaceae

Picris echioides L.الحریشةAsteraceae

Pinus halepemsisالصنوبر الحلبيSalicaceae

Pistacia lentiscus L.تیذكثAnacardiaceae

Plantago lagopus L.المصاصةاأللمة ،Plantaginaceae

Plantago major L.المصاصةPlantaginaceae

Populus albaالصفصافSalicaceae

Quercus ilex L.البلوطFagaceae

Retama sphaerocarpa L.الرتمة

Rhamnus sp.ملیلسRhamnaceae

Ricinus communisالخروعEuphorbaceae

Rosmarinum officinalis L.اإلكلیلLamiaceae

Rosa sp.الورد البريRosaceae

Ruta montanaالفیجلRutaceae

Salvia offisinalis L.سواك النبيLamiaceae

Santolina rosmainifoliaالجعدةAsteraceae

Sonchus oleraceus L.تلفافAsteraceae

Sonchus arvensisالمرAsteraceae

Teucrium polium L.الخیاطةLamiaceae

Thymus vulgaris L.ترةعیالزApiaceae

Thapsia garganica L.الدریاسApiaceae
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Trigonella fenum-graecum L.الحلبةFabaceae

Ulmus campestris L.أولموUlmaceae

Urtica urens L.الحریقUrticaceae

Verbascum phlomodes L.صالح لنظارScrophulariaceae

Viola adorataالبنفسجViolaceae

Ziziphus sativus L.السدرةRhamnaceae
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IV-3-الدراسة التشرحيية:

IV-3-1-للساقالدراسة التشرحيية :

M. pulegiumوM. spicataلنباتني ال املقاطع العرضية للسيقان الفتية للنوعني من خال
ة متباينة يف اللون وشكل اخلاليا تتمثل يف تتألف من أربعة مناطق نسيجياليتالحظنا تكون البنية األولية، 

.البشرة، القشرة، احلزم الوعائية واللب

IV-3-1-1- النوعM. spicata:

هلا شكل مربع حيتوي على أربعة زوايا جمهزة بنسيج دعامي كولونشيمي M. spicataالنوع سيقان
.  زاويتثخن ذو 

IV-3-1-1-1-شرةـالب:
,a. 10(الشكل من اخلاليا املتالصقة الربميلية الشكل،صف واحد أو صفنيتتكون من  c(، تربز

، )d. 10(ل صغرية متطاولة، الشكتتكون من مخسة إىل مثانية خاليا،أشعار طويلة، بسيطةأوبار أومنها
النوع األول شعريات غدية تتكون من رأس حيتوي على:ما حتتوي البشرة على نوعني من الشعريات الغديةك

شعريات غدية والنوع الثاينواحدة منتفخة دائرية الشكل، ذات حامل قصري يتألف من خلية واحد،خلية 
ذات رأس كبري بيضاوي متعدد اخلاليا حممولة على حامل قصري، هذه األخرية تكون مغلفة بغالف كبري 

. 10(ثاين الشكل، كثافة أو عدد غدد النوع األول يكون أكرب من عدد غدد النوع اليوجد حتته فراغ واسع
e ،f(.

IV-3-1-1-2-القـشرة:
,a .10(برانشيمية صغرية احلجم الشكلخاليانسيج برانشيمي تتكون من  b,  c( ، متواجد بني

ذات كولونشيمية المن اخلالياالبشرة واحلزم الوعائية، تكون ضيقة نوعا ما، يف الزوايا تتشكل أربعة كتل
.زاويالتثخن ال

IV-3-1-1-3-احلـزم الوعائية:
تتكون كل حزمة من خشب يف جهة الداخل يقابله حلاء حنو أربعة، احلزمعددحتاط باحمليط الدائر، 

).a, b.10(الشكل. تتوزع هذه احلزم يف شكل مربع،Procambiumاخلارج وبينهما يوجد الواصل 

IV-3-1-1-4-اللـب :
جزء كبري من مساحة اللب حيتل . جمة احلذو خاليا مضلعة وكبرييتكون من نسيج برانشيمي

).b. 12(الشكل طعـاملق
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IV-3-1-2- النوعM. pulegium:

هلا شكل مربع حيتوي على أربعة زوايا لكنها غري حادة كما يف النوع M. pulegiumالنوع سيقان
من أربعة مناطق أيضا ذي يتألف البنية األولية هلذا النوع الأنالسابق، املقاطع العرضية للسيقان الفتية أظهرت 

.نسيجية

IV-3-1-2-1-البشـرة:
حتتوي،)g. 11(الشكل املتراصة الصغرية احلجمتتكون من طبقتني إىل ثالثة طبقات من اخلاليا 

تكون اخللية القاعدية منها عريضة خليتنيعلى أوبار بسيطة وقصرية تتكون من خلية أوذلكـالبشرة ك
،)i ،j. 11(الشكل ،ما مت مالحظة انتشار نوعني ممن الغددـ، ك)k. 11(قة الشكلوالقمية حادة وضي

األوىل غدد إفرازية صغرية تتكون من خلية واحدة، صغرية، منتفخة ومستديرة، ذات حامل قصري يتكون من 
بغالف خلية واحدة، أما الثانية فهي غدد ذات رأس بيضاوي الشكل متعدد اخلاليا، ذات حامل قصري مغلفة 

مع اإلشارة أن وجود وانتشار هذان النوعان من . واسع، عددها جد قليل مقارنة بالنوع األول من الغدد
. الغدد كان أقل كثافة من النوع السابق

IV-3-1-2-2-القـشرة :

اخلاليا الربانشيمية ).11g, i(الشكل،فراغيبرانشيميتتكون القشرة يف هذا النوع النبايت من نسيج
ذو التثخن الزاوي ينتشر النسيج الكولنشيمي" حتت البشرة "القشرةيف الطبقات األوىل من . توسطة احلجمم

يف شكل كتل متباينة قد تكون متصلة ببعضها البعض أو منفصلة حيث يكون توزيع هذه الكتل غري متساوي 
.وعشوائي

IV-3-1-2-3-احلـزم الوعائية :
النوع السابق، تتكون كل حزمة من خشب وحلاء كما هو احلال يفوتكون حماطة باحمليط الدائر، 

واصل ـمتقابالن أيضا، حيث اخلشب يكـون إىل الـداخل واللحاء إىل اخلارج وبينهما يوجـد ال
Procambium11(الشكل .، تتوزع هذه احلزم يف شكل شبه مربع .h.(

IV-3-1-2-4-اللـب:
خالياه متوسطة احلجم، كما تكون من نسيج برانشيميحيتل جزء متوسط من مساحة املقطع، ي

).h. 11(، الشكليالحظ وجود الفراغات بني بعض اخلاليا



60

IV-3-2-الـدراسة التشرحيية لألوراق:

:مت مالحظة ما يلي)13، 12(، الشكلني لألوراقمالحظة املقاطع العرضيةمن خالل

IV-3-2-1- النوعM. spicata:

تزداد تغلف بطبقة رقيقة من الكيوتيكل، حتتوي على ثغور،من اخلاليا، أو صفنيواحدالبشرة صف 
احلزمة .)14(الشكل ،مساعدةاخلاليا احلارسة فيها تكون حماطة خباليا كثافتها خاصة يف اجلهة السفلية،

ةزمحييط ذه احل،يف الساقاحلزمة الوعائية املوجودةتشبهيف العرق الرئيسي والعروق الثانوية الوعائية 
منطقة النصل تتكون من طبقة البشرة، يليها النسيج العمادي ذو اخلاليا ، نسيج برانشيمي عاديالوعائية

املتطاولة واملتراصة مث النسيج اإلسفنجي الذي يتميز بوجود فراغات، يليه طبقة من البشرة من اجلهة السفلية، 
خاصة يف اجلهة السفلية من الورقة يف منطقة النصل والغدد اإلفرازية )واقية(ادية العاألوبارتنتشر على البشرة

مت مالحظة أوبار وكذلك يف العرق الرئيسي والتعرقات األخرى، وكما يف ساق نفس النوع النبايت فقد 
وحيدة اخللية، صغرية، مستديرة األوىل :ون من مخسة إىل مثانية خاليا ونوعني من الغددبسيطة واقية تتك

بيضاوية الرأس كبرية عديدة اخلاليا، ذات حامل قصري، مغلفة بغالف وأخرى س، ذات حامل قصري الرأ
واسع، ينتشر النوع األول من الغدد على جانيب سطح الورقة لكن يكون أكثر كثافة يف السطح السفلي 

. خاصة يف مناطق التعرقاتللورقة، أما النوع الثاين فينتشر على السطح السفلي للورقة

IV-3-2-2- النوعM. pulegium:

حماطة خباليا هي األخرىالثغور اليت تكونتتوزع على سطحها من اخلاليا،أو صفني البشرة صف 
يف احلزمة الوعائية.، تغلف البشرة بطبقة رقيقة من الكيوتكلكثافة يف اجلهة السفليةأكثروهيمساعدة،

د بني بعض خالياه يوجبنسيج برانشيمي الوعائية هذه احلزمة حتاط،املوجودة يف الساقلتلكمماثلة الورقة
ي من جهة األسفل ود النسيج العمادي يليه النسيج اإلسفنجي مث ينتهيف منطقة النصل يالحظ وج،فراغات

.اليا مشكلة البشرةبصف واحد من اخل

كما يف –د اإلفرازية يوجد النوعان من الغدالواقية،األوباروالغدد اإلفرازيةل من كانتشار ظ يالح
الواقية األوبارأما ن الغدد البيضاوية الرأس والعديدة اخلاليا اإلفرازية عددها جد قليل،لك،-النوع السابق

خاصة هذه الزوائد البشريةبشرة األوراق، تنتشرعلى فهي بسيطة وقصرية، تتكون من خلية واحد أو خليتني
. من اجلهة السفلية من الورقة
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IV-3-3-الـدراسة التشرحيية للجذر:

أظهرت املقاطع العرضية اليت مت إجراؤها على مستوى اجلذور الفتية للنوعني النباتيني املذكورين أن 
.)16، 15(، الشكلني للنوعني النباتيني أوجه تشابه واختالف

IV-3-3-1-النوعM. spicata :
IV-3-3-1-1-البشـرة:

، حتتوي د فراغات بني خلويةاملتراصة حيث ال يوجإىل طبقتني من اخلالياتكون من طبقة نسيج واقي ي
.على أوبار ماصة

IV-3-3-1-2-القشـرة:
املتوسطة احلجم املضلعة الشكل تتخللها بعض تتكون من عدة طبقات من اخلاليا الربانشيمية

.باألدمة الباطنةبطبقة أخرية تدعى، تنتهي القشرةالفراغات
IV-3-3-1-3-احلـزم الوعائية:

حتاط باحمليط الدائر الذي هو صف واحد من اخلاليا، يليه احلزم الوعائية اخلشبية واحلزم الوعائية 
اللحائية املتوضعة بالتناوب مع بعضها البعض، عدد احلزم الوعائية يف البنية األولية هو مخسة حزم خشبية 

.ومخسة حزم حلائية
IV-3-3-1-4-اللب:

. نسيج برانشيمي عادييتكون من 
IV-3-3-2-النوعM. pulegium:

شيء املميز للمقاطع العرضية على مستوى اجلذر هلذا النوع هو تكون البنية الشعاعية املنتظمة، ال
:طع منويتكون املق

IV-3-3-2-1-البشـرة :
، غات بينيةالصغرية احلجم، ال توجد بينها فراصف أو صفني من اخلـاليانسيج واقي يتكون من 

.حتتوي على أوبار ماصة
IV-3-3-2-2-القشـرة:

تتكون من عدة صفوف من اخلـاليا اليت تشكل نسيج برانشيمي فراغي ذو البنـية الشعاعية 
.تكـون األدمـة الباطنةبطبقةالقشرةتنتهياملنتظمة، 

IV-3-3-2-3-احلـزم الوعائية:
تتوزع احلزم الوعائية اخلشبية واللحائية كما يف النوع السابق تكون هي األخرى حماطة باحمليط الدائر، 

.بالتناوب، كما أن عدد هذه احلزم مساوي لعدد احلزم يف النوع اآلخر وهو مخسة حزم وعائية
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IV-3-3-2-4-اللـب:
. نسيج برانشيمي عاديمؤلف من 

M. spicataللنوع النبايتفتيةسيقانقاطع العرضية لامل: ) 10(الشكل 
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M. pulegiumفتية للنوع النبايتسيقانقاطع العرضية لامل: ) 11(الشكل 

ij

g
h

kl

k

x400 x100

x100 x400

x400 x400
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M. spicataعلى مستوى الورقة لنبات انعرضيانمقطع): 12(الشكل

M. pulegiumلورقة لنبات انعرضيان مقطع): 13(الشكل

M. pulegiumعلى بشرة نبات M. spicata ،bعلى بشرة النوع النبايت a: شكل الثغور): 14(الشكل

b a

x100

x100 x100

x100 x100

x100
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M. spicataلنبات اجلذرمقطع عرضي على مستوى ): 15(الشكل

M. pulegiumجلذر لنبات اعلى مستوى مقطع عرضي ): 16(الشكل

x100

x100
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IV-3-4-ةالبنية الثانوي:

يف البنية الثانوية بني النوعني النباتيني املدروسني، ففي الساق ال يوجد اختالف كبرييف حالة الساق 
واجلذر متيزت البنية الثانوية لكليهما بتكون االسطوانة الوعائية، احتلت هذه األخرية جزءا كبريا من املقطع يف 

ائية باإلضافة إىل اخلشب واللحاء األوليني تتكون االسطوانة الوع)b(،)18 .e. 17(نيالساق، الشكل
والربوكامبيوم من اخلشب واللحاء الثانويني، الكامبيوم احلزمي والبني حزمي واللب، يف املقابل تراجع وقل 

كما لوحظ أن عدد الغدد اإلفرازية واألوبار العادية الواقية يف الساق واألوراق يف املقاطع الفتية . مسك القشرة
أو أربعة خاليا وقد تتكون من ثالثةيف املقاطع البالغة M. pulegiumار الواقية البسيطة يف النوعأكرب، األوب

).c. 17(تصل إىل مخسة خاليا، الشكل 

لوحظ أن القشرة واللب يف اجلذر والساق، وكذا النسيج الربانشيمي احمليط M. pulegiumيف النوع
). a ،b ،d. 17(يج برانشيمي فراغي الشكلباحلزمة الوعائية يف األوراق تتكون من نس
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M. pulegiumمسنة للنوعأعضاء مقاطع عرضية يف ): 17(الشكل 

a،b ،c : ،مقاطع عرضية يف ساق مسنةd:مقطع عرضي يف ورقة مسنة

M. spicataمقطع عرضي يف ساق مسنة للنوع ): 18(الشكل 

b a

d c

e

x100 x400

x100 x400

x100
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الفتيةوراقاألذور واجلسيقان، الاملقاطـع العرضية اليت مت إجـراؤها يف دراسةاللـمن خ
الحظنا وجود أوجه تشابه واختالف بني النوعني ،M. pulegiumوM. spicataللنوعـني النباتيـني 

تتميز بوجود  قشرة ضيقة وخناع حيتل معظم مساحة M. spicataالنوع النباتيني املدروسني، إذ أن سيقان
طع كما أن النسيج الكولنشيمي يتمركز يف الزوايا األربعة للمقطع املربع الشكل، تنتشر احلزم الوعائية املق

فالقشرة أوسع مما هي عليه يف النوع األول، M. pulegiumعلى شكل مربع أيضا، أما بالنسبة للنوع
كولنشيمي ذو التثخن وبصفة عشوائية وغري متساوية كتل من النسيج ال"  حتت البشرة مباشرة"تنتشر 

جزء منه مغمور يف املناطق الرطبة أوكون النبات يعيش حبتنسيج فراغيتتكون من القشرة أن الزاوي، كما 
يف املاء، تنتشر احلزم الوعائية مكونة مربعا أيضا، ميأل النخاع بقية الفراغ وهو أصغر مقارنة مع النوع

M. spicata . للمقاطع، الحظنا انتشار زوائد متشكلة من البشرة)بشرةال(أما على السطح اخلارجي :
.واألوبار البسيطة عند النوعني)مخليات غدية درعية وهامية(الشعريات اإلفرازية

يف اجلهة M. spicataيف النوع املتعددة اخلاليا اإلفرازيةيف حالة األوراق تنتشر الشعريات الغدية 
لى فتنتشر عالوحيدة اخللية اإلفرازيةدية اجلهة العلوية، أما الشعريات الغلكنها جد نادرة علىالسفلية للورقة 

يف ،أكرب يف اجلهة السفليةونة يكوجود النوعني من الشعريات الغديكثافةاجلانب العلوي والسفلي للورقة،
ريقة على نفس النوعني السابقني من الغدد اإلفرازية وتنتشر بنفس طحيتويM. pulegiumالنوعحني

يكون جد قليل مقارنة بعدد الشعريات املتعددة اخلاليا اإلفرازيةالغدية النوع األول، لكن عدد الشعريات 
أكرب مما هي األول كما أن كثافة انتشار الغدد بصفة عامة يكون يف النوع الوحيدة اخللية اإلفرازيةدية الغ

ظنا لنوع الثاين أكرب كثافة من النوع األول، كما الحأما األوبار الواقية فتكون يف ا.الثاينعليه يف النوع
.Mأن مسك ورقة باإلضافة إىلM. spicataرب عند والعرق الرئيسي أك،اختالف يف التعرق فهو أعمق

pulegiumأكرب من مسك ورقة النوعM. spicata ود فراغات ـوجمت مالحظة كما، )13، 12(الشكل
.M. pulegiumرقةيف النسيج الربنشيمي يف عرق الو

يف كل حزم وعائيةمخسة(فهو متساوي عند النوعني يف اجلذرفيما خيص عدد احلزم الوعائيةأما 
نسيج كما الحظنا وجود ، M. pulegiumمن النخاع عند مساحةأكربM. spicata، النخاع يف )نوع

.شعاعيةبنيةكما يتميز بهذا األخري،قشرة جذر يفبرانشيمي فراغي

أن نباتات األوساط املائية و الرطبة تتميز بوجود نسيج برانشيمي هوائي، )2000(بوغديرير أشا
كما أكد وجود تراكيب إفرازية خارجية مثل الشعريات الغدية ذات الشكل املميز كما يف العائلة الشفوية 

.مثل الشعريات الغدية املوجودة يف نبات النعناع
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Kahraman etأجرى al.)2009(اسة للنوع النبايت درSalvia indica L. التابع لقبيلة
Mentheaeحيتلهامساحة املقطع وبعد قيامه بفحص املقاطع العرضية له وجد أن معظم من العائلة الشفوية

.خاليا برانشيميةالذي يتكون من ) النخاع(اللب 

ةمربعأالة الشفوية العائمنLamium albumللنوع النبايت لساق فتيةةطع العرضيااملقأظهرت 
تتوزع يف حلقة واحدة اليت تتكون من خشب وحلاء  ابتدائيني بينهما يوجد الواصل الشكل، احلزم الوعائية

هذه األخرية حتتوي أيضا على نيسج كولنشيمي، فيما بني املقطع ،)الزوايا األربعة(خاصة يف منطقة احلواف 
.)Robert et Catesson, 1990(العرضي أن اللب احتل معظم مساحة املقطع

شعريات غدية مفرزة للزيوت األساسية، األمر الذي جعلها على سطح بشرة بعض النباتاتتوجد
الزيوت األساسية يف نباتتربينات ختليق فعملية،ذات أمهية اقتصادية مثل الكثري من نباتات العائلة الشفوية

Mentha piperitaعلى يوجـد نوعان من الغدد ، إذ للشعريات الغديةاخلاليا املفرزةيتم على مستوى
مخليات غدية هامية (، النوع األول منـها تكـون صغرية هذا النوع النبايتسـطح بشـرة ساق وأوراق 

small, capitate glandular trichomes( تتكون من خلية إفرازية أحادية حممولة على سويقة تتكون
حتتوي ) peltate glandular trichomesمخليات غدية درعية (رية من خلية واحدة، والنوع الثاين كب

على انتفاخ أو رأس به مثانية خاليا مفرزة حممولة على سويقة قصرية تتكون من خلية واحدة مث خلية قاعدية 
تكون الغدة ذات الثمانية خاليا مفرزة مغلفة بغالف جلدي مسيك يتكدس . تكون مطمورة بني خاليا البشرة

Maffei et)يفه الزيت األساسي يف جتو al., 2007). أشارValerija et al.)2007( اهلامية أن الغدد
"Capitate hairs" عند خمتلف األنواع النباتية يف العائلة الشفوية متباينة يف حامل أو ساق الغدةstalk

Zizovic et(كما أكد،subcuticular spaceوشكل الرأس تبعا للحجم الفراغ حتت الكيوتيكل al.,

، الزعتر Romarinاإلكليل ،Basilicالرحيان : أن األنواع النباتية من العائلة الشفوية التالية)2005
Origan النعناع)Peppermint ،Spearmint(، اخلزامىLavende... متلك على سطح أوراقها نوعني

يف ،)peltate glands(والدرعية )capitate glands(اخلمليات الغدية اهلاميةهيمن الشعريات الغدية 
Shanker etرحني ذك al.)1999( النوع النبايت أنMentha arvensis حيمل على سطح أوراقه

اهلامية والدرعية األوىل ذات رأس مستدير وحيد اخللية والثانية ذات رأس كبري نوعني من الشعريات الغدية
وعني يكون حممول على ساق قاعدية قصرية تتكون من خلية حيوي مثانية خاليا مفرزة كما أن كلتا الن

، مث أضاف أن عدد الشعريات الغدية الدرعية أكرب بكثري من الشعريات الغدية اهلامية، أما كثافة هذه واحدة
Spencer etفقد وجدMentha citrataأما النوع النبايت. الغدد فتكون أكرب يف اجلهة السفلية لألوراق

al.)1990( أنه حيتوي على غدد إفرازية ذات حامل قصري ورأس يتكون من خلية واحدة منتفخة
M. Pulegiumويف دراستها لتأثري امللوحة على منو وإنتاج الزيوت األساسية للنبات. ومستديرة
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Karray-Bouraoui etوجدت al.)2009( أنه حيتوي يف أوراقه العادية لنمو النباتالظروفيف
على أوبار عادية بسيطة تتكون من ثالثة خاليا ونوعني من الغدد املفرزة، األوىل صغرية هامية وسيقانه 

)small, capitate glandular trichomes( تتكـون من خلية واحـدة متثل سويقة حتـمل رأس
منتفخ متكـون أيضا من خلية واحـدة والنوع الثاين غدة درعية كبرية بيضاوية الشكـل 

)peltateglandular trichomes(ن أكما أكدت .تتكـون من عشرة خـاليا مغلفة بغـالف واسع
عدد اخلاليا املفرزة يف الغـدد اخلملية الدرعية خمتـلف من نوع آلخـر وحسب مراحـل منو النبات 

اثنتا عشر خلية، M. spicataخاليا،عشرة M. Pulegium: عانواألفعددها يف األوراق الناضجة يف 
M. piperita مثانية خاليا، كما أن كثافة هذه الغدد خيتلف حسب عمر النبات، فقد وجد أن كثافة

.من اخلمليات الغدية الدرعيةأكربM. spicataاخلمليات الغدية اهلامية يف األوراق الفتية لنبات 

IV-4-استخالص الزيوت األساسية:

ساعات بعدثالثةئية للنبتتني اليت استغرقتالزيوت الطيارة من األجزاء اهلواالصـعملية استخبعد
على زيت أساسي ولصاحلمتM. spicataلنبات النعناع بالنسبة ،مت حساب مردودية كل نباتغليان املاء،

لونذو أعطى زيت أساسيM. pulegium ا نبات الفليوأم%0.87ردود يعادل مبفاتح اللون خمضرأصفر
Arumugam etل إليهاـباملقارنة مع النتائج اليت توص.%01ردود يساويمبأصفر فاتح أيضا  al.

لوحظ ،)éthanol(باملذيبات العضويةM. spicataالص للزيت األساسي لـ ـيف عملية استخ)2008(
باستعمال طريقة التقطري املائي الستخالص يف املقابل و،%5.25إذ كان يساوي أن املردود كان أكرب،

Mahboubiحتصلالذي ينمو يف إيران، M. pulegiumمن األجزاء اهلوائية الغضة منالزيوت األساسية

et al.)2008 (صل ـحتبينما،%0.27أقل بكـثري يساويردود ـعلى مBenayad et al.)2007(

الذي ينمو يف M. pulegiumللنوعنفس الطريقةال ـاستعمبالصهم للزيت األساسيـعند استخ
%.2.33على مردود يعادل املغرب، 

Vian etصلحتـ al.)2008( لنوعللزيوت األساسية املستخلصة بالتقطري املائي لمليلهـحتيف
M.spicataبينما يف حالة، %0.59نتائج مغايرة، إذ كان املردود يساوي علىM. pulegium وجد

Brada etوجديف حني %.0.90املردود يساوي  al.)2007(للزيت األساسي بالتقطريالصهند استخع
0.8يساويردوداملأناملنتشر يف بعض مناطق الشمال اجلزائري Mentha rotundifoliaهو لنوع آخر

املادة النباتية قطفغ من املادة النباتية وأرجع السبب يف قلة املردود إىل فترة 100من الزيت األساسي لـ %
يف فترة % 1.8ـ 1.6، وقد أشار أنه حتصل على مردود بنياإلزهارأي بعد فترةيف شهر نوفمرباليت كانت

Hilan etما حتصلـك، اليت توافق فترة اإلزهاروان وجويليةـاجلين اليت كانت بني ج al.)2006( على
.Mentha longifoliaلنوع النبايتلبالتقطري املائيعند استخالصه للزيت األساسي%0.7يساويمردود 
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ري من العوامل اليت تؤثر على الكمية اليت ينتجها النبات من الزيوت األساسية خاصة البيئية منها هناك الكث
، هيكل وعمر(. النبات وطور النمومثل احلرارة، الرطوبة، العضو النبايت املستخدم، وقت جين النبات، عمر

1993;Lamendin et al., 2004(.أشارتEl kolli)2008 ( أن دراسات حولMentha

piperita النسبة بينما ، %01.09إىل %01.43أكدت أن الظالم ينقص من مردود الزيوت األساسية من
كما أن لنقص املاء تأثري سليب على نسبة ،%57.5إىل%61.8تناقصت من mentholركبملاملئوية

ثناء األيام الطويلة النهار كانتنسبة الزيوت األساسية أيف نفس الدراسة وجد أنالزيوت األساسية يف النبات و
.%0.7القصرية النهار إىل األيامبينما تناقصت يف 1.4%

IV-5-حتليل الزيوت األساسية:

عمال كروماتوغرافيا الغاز املدمج مع باستM.spicataل الزيوت األساسية لـت عملية حتليمسح
ثل رفتها وهي متها مت حتديدها ومعمن44ب، مرك75بإحصاءLe couplage CPG/SMاملطيافية الكتلية

،carvone59.40% ،limonène6.12%كانتالبة من الزيت الطيار، املركبات الغ97.205%

germacréne-D4.66%ار لـونة للزيت الطي، املركبات املكM.spicata02(دول اجلبينة يف م(

.لنفس النوع النبايتالكروماتوغرايف للزيت األساسي املنحىن ميثل )19(الشكلو

منها 29،مركـب43تحـديد بمسحفـقـد M. pulegiumأما حتـليل الزيت األساسي لـ
بنسبة تعادل هو املكون الغالب pulégoneمركب ، من الزيت الطيار،%99.52معرفة وهي متثل

، menthone19.240% ،pipériténone16.528%:مث يليه املركبات التالية،38.815%

pipéritone6.3480%وisomenthone6.0960% ، املركبات املكونة للزيت األساسي لـ
M.pulegium على التوايل)20(والشكل )03(واملنحىن الكـروماتوغرايف موضحة يف اجلـدول.
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.Mentha spicataاملركبات الكيميائية للزيت األساسي لـ ): 02(اجلدول 

الرقم RT املركبات IR %النسبة 

01 9.86 α-thujène 926 Tr
02 10.128 α-pinène 934 0.322
03 10.72 Camphène 950 Tr
04 11.527 Sabinène 973 0.327
05 11.701 β-pinène 978 0.607
06 11.797 Oct-1èn-3-ol 981 0.125
07 12.098 Myrcène 989 0.379
08 12.391 Octan-3-ol 998 0.305
09 13.048 α-terpinéne 1017 0.161
10 13.534 Limonène 1032 6.129
11 13.637 1,8 cinéole 1035 3.800
12 13.688 (Z)- β-ocimène 1037 0.331
13 14.029 (E)- β-ocimène 1047 0.118
14 14.431 γ- terpinéne 1059 0.360
15 14.870 Cis hydrate de sabinène 1073 0.975
16 14.305 terpinolène 1086 0.098
17 15.575 linalol 1100 0.212
18 15.838 nd 1102 0.118
19 17.998 Delta terpinéol 1173 0.202
20 18.066 Endo bornéol 1176 0.484
21 18.309 Terpinéne-4-ol 1184 1.120
22 18.821 α-terpinéol 1201 1.986
23 19.006 trans dihydrocarvone 1207 1.555
24 19.675 Néoiso-dihydro carvéol 1031 0.221
25 19.842 Cis carvéol 1237 1.176
26 19.967 pulégone 1242 0.224
27 20.485 Carvone 1260 59.40
28 21.538 nd 1297 0.218
29 22.286 Acétate dedihydroiso carvéol 1326 0.374
30 22.706 Pipériténone 1342 0.147
31 23.021 nd 1354 0.183
32 23.190 Acétate de cis carvyle 1360 0.613
33 23.938 β-bourbonène 1389 2.796
34 24.021 β-éléméne 1392 0.838
35 24.102 (Z)-jasmone 1395 0.632
36 24.493 nd 1410 0.155
37 24.860 β-caryophyllène 1425 2.969



73

38 25.071 β-copaène 1434 0.347
39 25.424 nd 1484 0.490
40 25.551 (E- β-farnésène 1453 0.542
41 25.715 α-humulène 1460 0.187
42 25.866 nd 1466 0.431
43 26.031 γ-muurolène 1473 0.258
44 26.389 Germacrène-D 1487 4.665
45 26.690 Bicyclogermacrène 1499 0.722
46 26.978 γ-cadinène 1511 0.109
47 27.184 Delta cadinène 1520 0.271
48 27.256 Cis calaménène 1523 0.152
49 28.616 Spatulénol 1581 0.664
50 28.747 Oxyde de caryophyllène 1587 0.649
51 29.470 nd 1619 0.268
52 29.851 nd 1636 0.153
53 30.053 nd 1645 0.024
54 30.366 α-cadinol 1660 0.470
55 31.010 nd 1689 0.362
56 31.242 nd 1699 0.239
57 36.561 nd 1961 0.231

RT : ،وقـت االحتباسIR :مؤشر االحتـباس ،tr :آثار ،nd :غـري معرف.
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Mentha spicata لـاملنحىن البياين لكروماتوغرافيا الزيت األساسي):19(الشكل
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.Mentha pulegiumاملركبات الكيميائية للزيت األساسي لـ : )03(اجلدول

الرقم RT املركبات IR %النسبة 
01 10.128 α-pinène 934 0.509
02 11.527 Sabinène 973 0.642
03 11.699 β-pinène 978 0.896
04 11.969 Octan-3-one 986 0.660
05 12.094 Myrcène 989 0.206
06 12.410 Octaan-3-ol 998 1.854
07 13.313 Para cyméne 1025 0.072
08 13.493 Limonène 1031 4.293
09 13.583 1,8 cinéole 1034 0.059
10 14.02 (E)- β-ocimène 1027 Tr
11 14.423 γ- terpinène 1059 0.051
12 14. 84 Cis sabinène hydrate 1072 Tr
13 15.30 Terpinolène 1085 Tr
14 15.84 transhydrate de sabinène 1102 Tr
15 16.352 Acétate d’octan-3-yle 1119 0.204
16 17.658 Menthone 1161 19.240
17 17.889 Isomenthone 1170 6.096
18 17.985 Menthol 1173 0.302
19 18.08 Bornéol 1176 Tr
20 18.138 Isopulégone 1178 0.548
21 18.290 Terpinéne-4-ol 1183 0.063
22 18.4 Décan-3-one 1187 Tr
23 18.56 Néoisomenthol 1192 Tr
24 18.77 α- terpinéol 1199 Tr
25 18.89 Cis pipéritol 1203 Tr
26 19.500 schisofurane 1225 0.353
27 19.55 Cis carvéol 1227 Tr
28 20.139 Pulégone 1248 38.815
29 20.495 Pipéritone 1260 6.348
30 20.826 Isopipériténone 1272 0.224
31 22.842 Pipériténone 1347 16.528
32 23.894 β- bourbonène 1387 0.056
33 24.191 nd 1398 0.049
34 24.318 β- caryophyllène 1423 0.160
35 25.710 α-humulène 1460 0.597
36 26.320 Germacrène-D 1484 0.064
37 28.729 Oxyde de caryophyllène 1586 0.180
38 29.109 nd 1603 0.084
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39 29.221 nd 1608 0.063
40 29.370 Humulène époxyde ll 1614 0.449
41 29.693 nd 1629 0.055
42 29.861 Eléma-1,3,11(13)-trién-12-al 1637 0.143
43 30.006 Caryophyll-5-èn-12-al 1643 0.136

RT : ،وقـت االحتباسIR :مؤشر االحتـباس ،tr :آثار ، nd :غـري معرف.
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Mentha pulegium لكروماتوغرافيا الزيت األساسي لـاملنحىن البياين):20(الشكل
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Benayad etمل تكن النتيجة اليت حتصل عليها  al.)2007(حتليله للزيت يف خمتلفة كثريا إذ وجد
غري أن؛ %33.03تساوي pulégoneبـمركنسبةأن بالتقطري املائي M. pulegiumاألساسي لـ 

Mahboubi et al.)2008(إذ ،ة خمالفةـعلى نتيجنفس النباتحتليله للزيت األساسي ليفصل ـحت
،piperitone38.0% ،piperitenone33.0%،α-terpineol04.7%:املركباتد ـوج

pulégone02.3%.

Lorenzo et(بهقام بينما يف التحليل الكيميائي الذي  al., 2002( للزيت األساسي املستخلص
تقدر بـ pulégoneاملركبوجد نسبة مرتفعة منM. pulegiumبالتقطري املائي من نفس النوع النبايت 

.isomenthone12.9%و 73.4%

الذي M. pulegiumلـاملائيللزيت األساسي املستخلص بالتقطريالكيميائي تحليلالأظهرحني يف
تساويpulégoneتواجد العنصرنسبةأن)Ouraini et al.)2005الذي قام بهرب،نمو يف املغي

غائبةفقد كانت العناصر الmenthone ،Pipériténone ،pipéritone ،isomenthoneأما ، 88%
.%1.60تساوي limonène، كما وجد أن نسبةمقارنة مبا حتصلنا عليه

)Karray-Bouraoui et al.)2009وجدتM.pulegiumردود ومكونات النوعمليف دراسة و

كان املردود جد ضعيف يساوي) diethyl-ether(أن استخالص الزيت األساسي باملذيبات العضوية 
menthone50.97%  ،pulégone23.9% ،neomenthol:فكانتلغالبةاأما املكونات، 0.04%

15.31%.

Vian etتعد الدراسة اليت قام ا al.)2008(يف حتليله للزيوت األساسية صل ، وقد حتمهمة
انت كونات الغالبة ـاملكف، خمتلفةعلى نتائج M. spicataاملستخلصة باستعمال التقطري املائي لـ

carvone45% ،cis-carveol16.9%  ،limonène10.6%،الةـبينما يف حM. pulegium

، pulégone83.7% ،linalool03.3%  ،menthone02.8%: ناصر املكونة له هيـالعوجد أن

trans-isopulegone02.1%.مال اجلاذبية واألمواجـالص باستعـلكن عند تغيريه لطريقة االستخ
)Microwave hydrodiffusion and gravity(لنوعوجد بالنسبة لM. spicata أن املردود كان

، ويف Carvone40.5% ،cis-Carveol15.3% ،limonène10.3%الغالبة املكونات ،0.60%
pulégoneالغالبة فكانتأما املكونات% 0.95املردود يساوي خلص إىل أن، M. pulegiumالة ـح

87.8% ،menthone03.1% ،trans-isopulegone1.9% أما ،linalool فكانت له بعض اآلثار
.فقط

Hadjiakhoondi et(وجد al., 2000(للنوعبالتقطري املائييف حتليله للزيت األساسي
M. spicataاملركباتCarvone22.4% ،linalool11.25 %وlimonène10.80%،أما
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)El Hassani et al., 2009(ليله للزيت األساسي لنفس النوع النبايت أن ـد يف حتـد وجـفق
Carvone44.94% ،Dihydrocarvyl acetate15.40%،Limonene08.42%،

p-Menth-8-en-2-ol6.52%كانت املركبات الغالبة.

Chauhan etأما al.)2009(وعلنفقد حتصل يف حتليله للزيت األساسي لM. spicata باستعمال
.Cineole01.93%-1,8و% carvone76.65% ،limonène9.57التقطري املائي على النسب 

Hilan etصلـما حتـبين al.)2006( نوع آخر ليله للزيت األساسي لـب يف حتـمرك76على
،menthol50%فكانتالغالبة املركباتأماالذي ينمو يف لبنان M. longifoliaهو

acétate de methyle20% ،isomenthone04% ،menthone 03.5%.

Gulluce etصل عليهاـالنتيجة اليت حتكذلك كانت  al.)2007(ليل الزيت ـتحمغايرة، ف
ونات ـاملكودـظهر وجأالذي ينمو يف تركياM. longifoliaلـ األساسي املستخلص بالتقطري املائي

، piperitenone oxide14.7% ،cis-piperitone epoxide18.4%:البة التاليةالغ

pulégone15.5% ،menthone07.9% ،isomenthone6.60%.

Hajlaoui etل من  ـة كـنتيجظهرمل ت al.)2009(أثناء دراستهم للزيوت ريابـكتباينا
ونات للزيت ـانت نسب املكـإذ ك، M. longifolia وM.pulegiumاألساسية للنوعني النباتيني 

،pulégone61.11% ،isomenthone17.02%،menthone05.82% األساسي للنوع األول

piperitone02.63%،أما بالنسبة للنوع الثاين فقد كانت نسب املركبات كاآليت
pulégone47.15% ،1,8-cineole11.54% ،menthone10.70.%

يف الدراسة اليت M. piperitaللنوع لزيت األساسي لالبة يجة املتحصل عليها واملركبات الغتلف النتخت
Bakkaliأجراها et al.)2008(كانتاملركبات الغالبة ف:menthol59% ،menthone19%،

اليت قام ا املستخلص بالتقطري املائي M. piperitaلنوعلزيت األساسي لادراسةيفاملركبات الغالبة كذلك 
V.G.de Billerberck)2007( كانتmenthol, menthone.

Brada etالنتيجة اليت توصل إليها كانت al.)2007(يف الزيت أن املركبات الغالبة ، إذخمـالفة
والروينة علىو يف مليانةالذي ينمMentha rotundifoliaلنوع لاملستخلص بالتقطري املائياألساسي

أما يف ، oxyde de pipéritone19.7-31.4% ،oxyde de pipériténone27.8-29.4%:التوايل
pipériténoneLa: فكانت املركبات الغالبة" الشلف"من منطقة أخرى الزيت الثاين الذي حتصل عليه 

54.9%،oxyde de pipéritone17.6%.
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Mentheوالنعناعcuminد بنسة كبرية يف بعض النباتات مثل الكمون يتواجcarvoneمركب 

استعملت منذ القدم يف ، مثل هذه النباتاتكسب هذه النباتات الرائحة العطرة اليت تتميز ايوهو الذي 
.(Anonyme 1).طراتـالتغذية كمع

عل والتحليل الكيميائي هلا قد جيمن النباتات الطبيةاسيةوت األسستخالص الزيعملة يف اريقة املستن للطإ
؛Bruneton, 1999(.اسيالزيت األسظكذلك مدة وظروف حفوغريا حمتوى الزيت األساسي مت

Belaiche, 1979(.

أكثر أمهية السيما كون أقل أو تاليت قدمركبات خمتلفة التأثري ج ع النبايت املصنف أن ينتنفس النوميكن ل
ختتلف عن تلك اليت ينتجها الذي ينمو يف مشال إفريقيا اليت ينتجها النوعفاملركباتRomarinليلحالة اإلك

يه ينمو فذيية  للنبات واملوقع اجلغرايف ال، حسب الظروف البيئالذي ينمو بريا يف فرنساالنبايت نفس النوع
فصلالتربة، التعرض للشمس،(تلفة حسب كل واحد منهما، فلنفس النوع النبايت وظائف وخصائص خم

لنفس النوع ةاسيساألوت زيالتكونكن أن هذه الظروف كلها ميبسبب، )اجلين، واجلزء النبايت املستعمل
Lamendin et(. تلفةذو تراكيب خمالنبايت  al., 2004(والظروف املناخية والزراعيةأن لعمر النبات، كما

Chauhan et(.تأثري يف نوعية وكمية الزيوت األساسية al., 2009(.

- IV6-بكتريية للزيوت األساسيةالضد ةيالنشاط:

M. spicataلنوعني طريقة األقراص املتبعة يف دراسة النشاطية ضد البكتريية  للزيتني األساسيني ل

ةيريالبكتالالتالسدضدمةة، الواضحة وحىت املنعفيالضعنيباوتةمتفاطيةأظهرت  نشM .pulegiumو
.)05(،)04(: اجلدولني.اربةجد متقكانت ينياألساسلزيتنياائج كما لوحظ أن نت،املختربة

ساب قطر حبM. pulegiumوM. spicataحددت النشاطية ضد البكتريية للزيتني األساسيني لـ
لق ـكانت األكثر حساسية للزيتني األساسيني ويتع+Gramرييا ذاتـد مت التوصل إىل أن البكتـالتثبيط وق

،S. aureus ATCC25923،S. epidermidis،S. pyogenes،S. pneumoniae:السالالتاألمر ب

p. aeruginosaاللةـالسفقد كانت أقل حساسية، غري أن-Gramغرامـالسالبة الترييا ـأما البك

ATCC27853مبختلف (اللة هذه السى تأثـري علأي ني مل يكن للزيتني األساسيإذ ،ةمقـاومة تامأبدت
.ملم35هلذه الساللة يساوي )CAZ(بينما كان قطر تثبيط املضاد احليوي )التراكيز

حساسية اجتاه الزيتني S. aureus ATCC 25923وE. coli ATCC 25922نااللتلسكان ل
، بيطفكلما زاد التخفيف نقص التثاألساسيني،حسب تركيز الزيتنيةتثبيط خمتلفأقطاربمعرب عنهااألساسيني

ملم يف احمللول 11وملم10.5ساوييطرهاققة تثبيطمبنطS. aureus ATCC25923ةقدرت حساسيإذ
ضعيفة بقطر يساوي نتكاو،على التوايلM. pulegiumوM. spicataبالنسبة حمللول%)100(األم 

كانتوذاه، %10و% 20عدم يف التركيز بينما كان التأثري من،يف كال احمللولني%50يف التخفيف ملم7
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ملم36وملم30يساويتثبيطقطربدرتإذ قبكثري أكرب )OXوGM(اناحليويانمنطقة تثبيط املضاد
E. coli ATCCأما حساسية .هلذه الساللةبالنسبة وايلعلى الت فهي ممثلة بقطر اليت كانت ضعيفة 25922

التركيز يفM. spicataبالنسبة لزيت م لم10وM. pulegiumبة لزيتبالنسملم9تثبيط يساوي
.MوM. spicataملم مع زيت 7ملم و8، و100% pulegium ومنعدمة %50على التوايل يف التخفيف

املضاد ملم مع 32و)CS(مع ملم 23بينما كان قطر تثبيط املضاد احليوي يساوي ،%10و% 20يف التخفيف 
ضدM. pulegiumوM. spicataلـاألساسيية الزيت ـنشاطني كانتـيف ح.)CRO(احليوي

20ملم و16بأقطار تثبيط متباينة حسب التركيز، وهيومعرب عنها أيضاواضحة S. pyogenesةاللـالس

بينما انعدمت نشاطية الزيتني %50ملم يف التخفيف 14ملم و13و،%100التركيز يفملم على التوايل 
كان اكرب بكثري بقطر يساوي )P(حليوي تثبيط املضاد اغري أن%10و% 20األساسيني يف التخفيف 

14در بـ وجد أن قطر تثبيط متساوي مع الزيتـيني األساسيني وقS. pneumoniaeملم، أما الساللة55

على التوايل يف التخفيفM. pulegiumوM. spicataملم مع 9ملم و10و،%100خفيف يف التملم
كان )E(أما املضاد احليوي،%10و% 20التخفيفني يفبينما انعدمت نشاطية الزيتني األساسيني،50%

لوحظ أن قطر تثبيط الزيتني .ملم30قطر تثبيطه يساوي )C(ملم واملضاد احليوي 34قطر تثبيطه يساوي
12ملم و10يساوي S. epidermidisضد الساللةM. pulegiumوM. spicataنوعنيلاألساسيني ل

50يف التخفيف على التوايل أيضااألساسينيملم بالنسبة للزيتني7و، %100ز يـملم على التوايل يف الترك

يساوي )PT(طر تثبيط املضاد احليوي ـبينما كان ق،%10و% 20فيفـوانعـدمت النشاطية يف التخ%
.ملم30يساوي )VA(وملم34

.Sلةلسالأي نشاطية ضد اM. pulegiumوM. spicataمل يبدي الزيتني األساسيني لـ  typhi

ملم بالنسبة 10ملم و8يساوي %100التركيزيف ان قطر التثبيط ـبينما ك، %10و%20ينيف التركيز
بالنسبة %50ملم عند التركيز 7نشاطية ضعيفة تساويصل علىـعلى التوايل، ومت التحاألساسيني للزيتني 

.)CRO(للمضاد احليويبالنسبة ملم 38بـقدر قطر تثبيط وللزيتني األساسيني، 

.MوM. spicataني لــل من الزيتني األساسيـكان تأثري ك pulegium الساللةضد
k. pneumoniaeملم على 7.5ملم و6.5و،%100ملم على التوايل يف التركيز 10ملم و9: كما يلي
وقطر تثبيط املضاد احليوي ،%10و% 20بينما انعدم التثبيط يف التركيزين ،%50التوايل عند التركيز 

)CIP( ملم36يعادل كان.

عن النتيجتني مبختلفة كثرياS. sonneiليست النتيجة املتحصل عليها لنشاطية الزيتني األساسيني ضد 
ملم يف 7ويعادل األساسينيال الزيتنيـلك%100ملم يف التركيز 9طر التثبيط يساوي ـالسابقتني إذ كان ق
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)GM(ان قطر تثبيط املضاد احليوي ـهذا وك،%10و% 20دم يف التركيزينـبينما انع%50التركيز 

.ملم35فكان القطر يساوي )FOX(أما ،ملم30يساوي

.ومل نسجل أي نشاطية ضد بكتريية مع مجيع األنواع البكتريية) شاهد سليب(DMSOمت اختبار تأثري 

دخلها يف امترير أو مسح مباصة باستور معقمة  مث مت) مبيدتثبيط أو (أجل حتديد نوعية تأثري الزيت من
24- 18ملدة م°37تحضن هذه األنابيب هي األخرى يف حاضنة درجة حرارا لأنبوب اختبار به سائل مغذي

.مميتهذا يعين أن نوع التأثري قاتل أو وحمتوى األنابيب فكانت النتيجة عدم تعكرساعة ، 
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املعرب M. pulegiumوM. spicataلنوعنيلالنشاطية الضد بكتريية للزيتني األساسيني : )04(ولاجلد
.عنها بامليليمتر

M.spicata قطر تثبیط زیتلغراما

)ملم(

M. pulegiumزیتقطر تثبیط 

)ملم(

%100%50%20%10%100%50%20%10)ح/ح(التركیز 

)ملم(الشاھد

 (DMSO)

P. aeruginosa
ATCC27853----------

E. coli

ATCC 25922---0810--0709-

S. aureus
ATCC25923+--0710.5--0711-

S. epidermidis+--7010--7012-

S.  pneumoniae+--1014--0914-

S. typhi---0708--0710-

k. pneumoniae---06.509--07.510-

S. sonnei---0709--0709-

S. pyogenes+--1316--1420-

. ملم6أقل من النشاطية الضد بكتريية): -(
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.نها بأقطار التثبيط املقاسة بامليليمتراملعرب عالنشاطية الضد بكتريية للمضادات احليوية: )05(اجلدول

المضادات 
الحیویة

البكتیریا
CCAZCSCROEGMFOSPTCIPOXPSXTVA

P. aeruginosa

ATCC2785335243340

E. coli ATCC25922

25223224

S. aureus

ATCC25923302836

S. epidermidis
3824

S.  pneumoniae
303419

S. typhi
3827

k. pneumoniae
1536

S. sonnei
3035

S. pyogenes
55
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- IV7-للبكترييااملثبطاألدىنزيالتركديحتد:CMI

،S.aureus ،S.typhi ،S.pneumoniae ،S.epidermidis :للسالالتCMIحسابمت

pyogenesS.  ،k. pneumoniae ني األساسينيـاه الزيتـحساسية اجت، أي السالالت اليت أظهرت .
، لقد لوحظ عدم منو أي ساللة من السالالت املذكورة سابقا يفاملزجمت استعمال طريقة التخفيف و

تراكيز خمتلفة حسب نوع ، بينما الحظنا منو السالالت يف %50املستخلص الزييت اخلام وال يف التخفيف 
، %12، %25كان منومها يف التراكيز k. pneumoniaeوS. typhiالساللتان اللة والتركيز،ـالس

.الساللتنيلنموCMIالذي يعترب احلد األدىن املثبط %50بينما مل تظهر منوا يف التركيز %03و05%
أنأي%12منوا يف الوسط ذو التخفيف اظهرتأS.aureusوS. epidermidisنيتالسالل

S. pyogenesوS.  pneumocaeـ لبالنسبة ،%25هلذه الساللة هي CMIالتركيز األدىن املثبط

%.12هو CMIأي التركيز األدىن املثبط لنموها%05و%03ين منو هلا إال يف التركيزجل يس
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:علىM. spicataتأثیر زیت 
c :Str. pyogenes 100بتركیز.%
e :Sta. epidermis 100بتركیز.%
f: Sta. epidermidis 50بتركیز.%

:لىعM. pulegiumتأثیر زیت 
a :Str. pyogenes 100بتركیز.%
b :Str. pyogenes 50بتركیز.%
d :Sta. epidermidis 100بتركیز.%
h :Str. pneumoniae 100بتركیز.%
g :ر الشاھد السلبي و االیجابي لـتأثیSta. epidermidis.
0

:و السالالت البكتیریةعلى نمM. pulegium وM. spicataتأثیر الزیتان األساسیان لـ ):21(الشكل 
Streptococcus pyogenes، Staphylococcus epidermidis ،Streptococcus  pneumocae

b ac

def

gh
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:علىM. spicataتأثیر زیت 
i:E. coli 100بتركیز.%

m :Salm. typhi 100بتركیز.%
o :S. aureus 100بتركیز.%

:علىM. pulegiumتأثیر زیت 
j :E. coli 100بتركیز.%
n :Salm. typhi 100بتركیز%.
p :S. aureus 100بتركیز.%.
k :الشاھد السلبي و االیجابي لـE. coli ، L:لـالشاھد السلبي و االیجابيSalm. typhi, .q : الشاھد

.S. aureusاالیجابي لـ 

على نمو السالالت البكتیریةM. pulegium وM. spicataتأثیر الزیتان األساسیان لـ ):22(الشكل 
 Escherichia coli ،Salmonella typhi، Staphylococcus aureus

ijk

Lmn

opq



88

يف دراسته للنشاطية وجدإذ ،)Billerberck)2007عن تلك اليت حتصل عليهانتيجةالهذهتلفخت
االنتشار باألقراص املشبعة بالزيت ةباستعمال طريقنوع نبايت ربعنيبكتريية للزيت األساسي ألالضد 

ملم 10أقطار التثبيط تساوي أنS. aureusوP. aeruginosaتنياألساسي بدون ختفيف ضد السالل
.على التوايلاملذكورتنيالساللتنيضد M. piperitaلنوع لالزيت األساسيبالنسبة ملم 40و

بدون (اخلامنشاطية الزيت األساسيعند دراسته لأكربعلى نتيجة )(Saeed2006صلحتكما 
إذ كان قطر تثبيط مستعمال طريقة األقراص،ضد عدة سالالت بكتريية، M. piperitaلنوعل)ختفيف

يساوي كانفقد S. typhiطر تثبيط الساللة ـقأماملم،13يساوي E.coliالزيت األساسي 
أظهرت بينما، ثر مقاومة للزيت األساسيترييا السالبة الغرام أكـتج أن البكـملم، كما استن10.33
Mahboubi etدراسة al.2008)(لنوع بكتريية للزيت األساسي لاللنشاطية ضد لM. pulegium

%1/10، وبالتركيزاالنتشار باألقراصباستعمال طريقة،piperitenoneوpiperitoneوالغين باملركبني

"dimethylsulfoxide(DMSO)رولتر من ـكمي10من الزيت األساسي يذاب يف ميكرولتر10"

.E وS. epidermidisمن بينهاعلى ستة سالالت  coli ملم يف حالة 19أن قطر التثبيط يساوي
كما مل تبدي أي حساسية اجتاه الزيت األساسي، E. coliةالسالليف حني ،S. epidermidisاللة ـالس

اسية للمستخلص الزييت، بينما البكترييا السالبة الغرام أبدت خلص إىل أن البكترييا املوجبة الغرام أكرب حس
.مقاومة كاملة

Staphylococcus:الالتـالسضد،نبايتنوع 25ـ تريية لـبكالته للنشاطية ضد ـيف دراسو
epidermidis،Staphylococcus aureus ATCC25923 ،Escherichia coli ATCC

لنوعالزيت األساسي لأن)Erturk)2006وجد،غارآلعلى اطريقة التخفيفباستعمال ،22592
Mentha piperitaالتركيز األدىن املثبط لنمو ، فاملذكورةكان من أبرز الزيوت املثبطة للسالالت البكتريية

.امليليلتر/ ميلي غرام05كان يساوي CMIالسالالت املذكورة

Hajlaoui etخلص al.)2009(ني النباتينياألساسي لكل من النوعدراسة لنشاطية الزيتيف
M.pulegiumو M.longifoliaالالت من بينهاضد عدة سP. aeruginosa ATCC27853

لنوعإىل أن نشاطية الزيت األساسي لطريقة االنتشار باألقراصاستعمالبS. aureus ATCC25923 و
M.pulegium ملم على التوايل بالنسبة 10.66ملم و08ضعيفة إذ قدرت مبناطق تثبـيط تساوي

ملم 10فقد أعطت مناطق تثبيط تساوي M. longifoliaالزيت األساسي لـ للسـاللتني، أما نشاطية
.ملم على التوايل12.66و
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السالالت البكتريية، فللزيوت بعضطريقة تأثري الزيوت األساسية على)Brut)2004شرحت
تركيبه يتلفالدهون املتواجدة على سطح غشاء البكترييا مما جيعله األساسية خاصية مهمة وهي الذوبان يف 

.االجتاهنياليت تصبح غري منظمة وعشوائية يف نفاذيتهككه كما يغري من ويف

Perry etأكد  al.)2004( أن السبب يف حساسية السالالت البكتريية املوجبة الغرام أكثر من
دار اخللية البكتريية عند هذه األخرية أكرب مسكا من جدار اخللية السالالت البكتريية السالبة الغرام كون ج

البكتريية املوجبة الغرام، إذ وجد أن هذا اجلدار يتكون من غشائني بالزميني يفصل بينهما طبقة من 
ن عند البكترييا السالبة الغرام بينما يف البكترييا املوجبة الغرام يتكون مpeptidoglycaneالبيبتيدوغليكان 

.peptidoglycaneغشاء بالزمي واحد وطبقة من 

أن بعض الزيوت األساسية حتتوي على أجسام هي املسؤولة عن اخلاصية )Belaiche)1979أشار 
، carvone ،pulégone: يتوناتكال،eugénol: ، الفينوالتgéraniol: الضد بكتريية مثل الكحوالت

thuyoneت، األلدهيدا:citralلتربينات مثلواألكسيدات وا :ascaridol ،cinéol ،terpinène ،

limonène ،pinène ،dipanthène....

الذي وجد أنه يبدد carvoneأجريت أحباث حول تأثري املركبات الزيتية على السالالت البكتريية منها 
pH حسب،غالف اخلليةوطاقة املتدرجOosterhaven et al.)1995(Brut in)2004( فإن منو
كلما carvoneيتناقص يف وجود Streptococcus thermophilusوE.coliالالت البكتريية لـالس

carvoneيف املقابل دراسة أخرى لنفس املركب . الذي يفترض أنه يبدد طاقة اخلليةزاد تركيز هذا األخري

Helander etاليت قام ا  al.)1998(Brut in)2004( لنفس الساللتان الغشاء اخلارجيال يؤثر على
. هلاوأنه ليس له أي تأثري على الطاقة اخللويةE.coli،Streptococcus thermophilusالبكترييتان

Oosterhaven etقام al.)1995(inDamunupola et al.)2010(تأثريبدراسة
S-carvoneة مثلبكترييالبعض السالالتعلى منو :Streptococcus thermophilus،

Escherichia coliوLactococcus lactisالحظ نقصان منو هذه السالالت كلما زاد تركيزالذي
S-carvone.
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:النتيجة العامة

ية، دف هذه النباتية اليت تستخدم ألغـراض طبـن األنواع تنتشر يف منطقة سطيف العديد م
مسحت عملية حصر النباتات الطبية ذه املنطقة والتحقيقات ة،الدراسة إىل استغالل جيد هلذه الثروة النباتي

من العائلة Menthaأجرينا دراسة لبعض أنواع جنس النـعناعنوع نبايت، كما86امليدانية بإحصاء 
أظهرت الدراسة ... اليت تأخذ عـدة تسميات منها نعناع، حبق، فليو، زعترLamiaceaeفوية الش

اليت أجريت على مستوى الساق، اجلذر M. PulegiumوM. spicataتيني التشرحيية للنوعني النبا
تكمن أوجه التشابه يف وجود بعض األنسجة لدى النوعني ففي ،والورقة أوجه تشابه واختالف بني النوعني

الساق مثال يوجد النخاع، اللحاء، اخلشب، الواصل، القشرة، البشرة، كما أن للنوعني النباتيني املذكورين 
متيز بوجود نسيج فراغي كون أن النوع النبايت يعيش يف M. Pulegiumكل مربع، لكن يف النوع النبايت ش

أما النخاع فهو M. spicataأوسع مما هي عليه يف M. Pulegiumاألماكن الرطبة، كما أن القشرة يف 
وأقل M. Pulegiumكا يف يف النوع الثاين أوسع من النوع األول، الحظنا يف حالة األوراق أا أكثر مس

عميقة التعرق، فأوراقهM. spicataعمقا يف التعرق وتتميز بوجود نسيج فراغي يف نفس النوع النبايت، أما 
كانت املقاطع العرضية جلذور .وبارأقل مسكا، هذا ويتميز النوعني النباتيني بانتشار الشعريات الغدية واأل

غري أن  النسيج الربانشيمي ... عدد احلزم الوعائية، الشكل العام للمقطعالنوعني النباتيني متشاة من ناحية 
.كانت الصفة املميزة لهM. Pulegiumالفراغي الذي ظهر يف قشرة جذور النوع 

: عملية استخالص للزيوت األساسية بالتقطري املائي للنوعني النباتيني التابعني للجنس املذكور ومها
Mentha spicataوMentha Pulegium ،يساوي الص على مردودـملية االستخـأسفرت ع

ليل ـ، كما قمنا بتحعلى التوايلM. PulegiumوM. spicataبالنسبة لـ %01و0.87%
carvone59.40% ،limonène6.1290%أمهها مكونات الزيوت األساسية العطرية اليت من

Pulégone38.815%،menthoneسب التالية بينما كانت املركبات والن،M. spicataبالنسبة لـ 

19.240% ،pipériténone16.528% ،pipéritone6.3480%مثisomenthone6.0960

.M. pulegiumبالنسبة لـ%

بكتريية هلذين الزيتني األساسيني نتائج إجيابية خاصة ضد السالالت الأعطت دراسة النشاطية ضد 
S. pneumoniae ،pyogenesS.،S.epidermidis،S. aureus: املوجبة الغرام ATCC25923

ملم على التوايل، لكن 11ملم،12ملم، 20ملم، 14تساوي %100اليت كانت أقطار التثبيط يف التركيز 
ملم على التوايل أيضا، 07ملم، 07ملم، 14ملم، 09فأقطار التثبيط كانت تساوي %50يف التخفيف 

M. spicataلنوع، يف حني مل تكن نتيجة نشاطية الزيت األساسي لM. Pulegiumهذا بالنسبة لـ

على ملم 10.5ملم،10ملم، 16ملم، 14بيط كانتـطار التثـخمتلفة كثريا عن الزيت السابق، فأق
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ملم،13ملم، 10، بينما كانت األقطار تساوي%100يف التركيزبالنسبة للسالالت املذكورةالتوايل
يف حالة البكترييا السالبة الغرام كانت نشاطية الزيتني ،%50يف التركيز أيضاملم على التوايل07ملم و07

،E. coli ATCC25922 ،k. pneumoniae: الالتـأقل، يتعلق األمر بالسةاألساسيني ضد البكتريي

S. sonnei ،S. typhiلنوعبيط مع الزيت األساسي لـطار التثـانت أقـكاليتM. Pulegium09

.M، أما يف حالة الزيت األساسي لـ%100ملم على التوايل يف التركيز 10ملم، 09ملم، 10ملم،

spicata 50ملم على التوايل أيضا، لكن يف التركيز 10ملم، 09ملم، 09ملم، 10كانت األقطار %

اليت كان E. coli ATCC25922 وk. pneumoniaeملم إال مع الساللة07كانت األقطار تساوي 
ملم مع08وملم 06وM. Pulegiumلنوعملم مع الزيت األساسي ل07و07.5قطرا التثبيط يساويان 

M. spicata،أما الساللةP. aeruginosa ATCC27853 فلم تكن هلا أية حساسية اجتاه الزيتني
. األساسيني

ر األنواع املنتشرة يف منطقتنا ويف املناطق إن اختيارنا لألنواع املدروسة مل يكن مصادفة، فهي من أشه
وبيولوجيا ويف امورفولوجيأن األنواع النباتية معروفة باالختالف السيما املعتدلة، كما أا معروفة بالتهجني، 

املكونات الكيميائية حسب البيئة اليت تتواجد فيها والظروف املناخية السائدة وغريها من العوامل اليت تؤثر يف 
.   تالنبا
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-(Anonyme 2) 2007: Diagnostic et recommandations sur l’avenir de l’agriculture et de

l’agroalimentaire ; Mémoire présenté à la commission sur l’avenir de l’agriculture et de

l’agroalimentaire Québécois par Filière des plantes médicinales biologiques du Québec.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mentha_spicata
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، Bentham(1848) ،Briquet(1986)العلماءأقسام حسبضمن Menthaتصنیف األنواع التابعة لجنس 
Pérard(1876)،HarleyوBrighton)1977:(

1. M. aquatica Section Terminales Bentham (1848)
Subgenus Trichomentha Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum

Section Capitatae Briquet (1986)
Section Mentha  Harley and Brighton (1977)

2. M. arvensis Section Arvenses  Bentham (1848)
    Subgenus Trichomentha    Pérard (1876)

 Subgenus Menthastrum
                                      Section Verticillatae
                                         Subsection Arvenses  Briquet (1986)
                                      Section Mentha   Harley and Brighton (1977)
3. M. australis               Section Arvenses Bentham (1848)

Subgenus Menthopsis Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Tubulosae Briquet (1986)

4. M. canadensis Section Arvenses Bentham (1848)
Subgenus Trichomenta Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Arvenses Briquet (1986)

5. M. cervina Preslia cervina Bentham (1848)
Section Preslia Harley and Brighton (1977)

6. M. dahurica Section Arvenses Bentham (1848)
7. M. diemenica Section Arvenses Bentham (1848)

Subgenus Menthopsis  Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Tubulosae Briquet (1986)

8. M. gattefossei  Section Gattefossei Harley and Brighton (1977)
9. M. grandiflora Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Grandiflorae Briquet (1986)

10. M. japonica Not included in Bentham (1848),
Pe´rard (1876), Briquet (1896), or
Harley and Brighton (1977)

11. M. laxiflora Section Arvenses Bentham (1848)
Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Laxiflorae  Briquet (1986)

12. M. longifolia Section Terminales Bentham (1848)
Subgenus Mentha Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum



Section Spicatae Briquet (1986)
Section Mentha  Harley and Brighton (1977)

13. M. pulegium  Section Pulegia Bentham (1848)
Subgenus Pulegium

Section Euplegia  Briquet (1986)
Section Pulegium  Harley and Brighton (1977)

14. M. repens Section Eriodontes Bentham (1848)
Subgenus Menthopsis Pérard (1876)
Subgenus Menthastrum

Section Verticillatae
Subsection Eriodontes Briquet (1986)

15. M. requienii Section Pulegia Bentham (1848)
Subgenus Pulegium

Section Audibertiae Briquet (1896)
Section Audibertia  Harley and Brighton (1977)

16. M. satureioides  Section Eriodontes Bentham (1848)
Subgenus Menthopsis Pérard (1876)

                                              Subgenus Menthastrum
                                         Section Verticillatae
                                            Subsection Eriodontes                               Briquet (1986)
                                         Section Eriodontes                                       Harley and Brighton (1977)
17. M. spicata                  Section Terminales                                       Bentham (1848)
                                              Subgenus Mentha
                                          Section Silvestres                                         Pérard (1876)
                                              Subgenus Menthastrum
                                          Section Spicatae                                           Briquet (1986)
                                          Section Mentha                                            Harley and Brighton (1977)
18. M. suaveolens            Section Terminales                                       Bentham (1848)
                                              Subgenus Mentha
                                          Section Rotundifolae                                    Pérard (1876)
                                              Subgenus Menthastrum
                                          Section Rotundifoliae                                  Briquet (1986)
                                         Section Mentha                                             Harley and Brighton (1977)



:Menthaاألنواع النباتية التابعة جلنس
1. M. aquatica L.
    1.1 var. aquatica
    1.2 var. citrata (Ehrh.) Fresen.
2. M. arvensis L.
    2.1 subsp. arvensis
    2.2 subsp. parietariefolia (Becker) Briq
3. M. australis R.Br.
4. M. canadensis L.
5. M. cervina L.
6. M. dahurica Fisch. ex Benth.
7. M. diemenica Spreng
8. M. gattefossei Maire
9. M. grandiflora Benth
10. M. japonica (Miq.) Makino
11. M. laxiflora Benth. in DC.
12. M. longifolia (L.) L.
    12.1 subsp. longifolia
    12.2 subsp. dumortieri
    12.3 subsp. lavandulacea (Willd.) Briq.
    12.4 subsp. erminea Briq.
    12.5 subsp. cyprica (Heinr. Braun) Harley
    12.6 subsp. grisella Briq.
    12.7 subsp. diabolina Briq.
    12.8 subsp. mollis (Rochel) Briq.
    12.9 subsp. minutiflora (Borbás) Briq.
    12.10 subsp. typhoides (Briq.) Harley
    12.11 subsp. caucasica Briq.
    12.12 subsp. calliantha (Stapf) Briq.
    12.13 subsp. noe¨ana (Boiss.) Briq.
    12.14 subsp. modesta Briq.
    12.15 subsp. royleana (Benth.) Briq.
    12.16 subsp. hymalaiensis Briq.
    12.17 subsp. syriaca (Déseglise) Briq.
    12.18 subsp. pellita (Déséglise) Briq.
    12.19 subsp. schimperi Briq.
    12.20 subsp. capensis (Thunb.) Briq.



    12.21 subsp. polyadena Briq.
    12.22 subsp. wissii (Launert) Codd.
13. M. pulegium L.
    13.1 var. pulegium
    13.2 var. micrantha (Fisch.) Benth.
14. M. repens (J.D. Hook.) Briq.
15. M. requienii Benth.
16. M. satureioides R.Br.
17. M. spicata L.
    17.1 subsp. spicata
    17.2 var. crispata (Schrad.) Schinz & Thellung
    17.3 subsp. condensata (Briq.) Greuter et Burdet
    17.4 var. undulata (Willd.) Lebeau
18. M. suaveolens Ehrh
    18.1 subsp. suaveolens
    18.2 subsp. insularis (Req.) Greuter
    18.3 subsp. timija (Coss. ex Briq.) Harley
Hybrids of Mentha
19. Mentha ×carinthiaca Host
20. M. ×dalmatica Tausch
21. M. ×dumetorum Schultes
22. M. ×gracilis Sole
23. M. ×maximilianea F.W. Schultz
24. M. ×piperita L.
     24.1 var. piperita
     24.2 var. crispa (Benth.) W. Koch
     24.3 var. officinalis Sole
25. M. ×rotundifolia (L.) Huds
26. M. ×smithiana R. Graham
27.M. ×verticillata L.
28. M. ×villosa Huds
    28.1 var. villosa
    28.2 var. alopecuroides (Hull) Briq.
    28.3 var. nicholsoniana (Strail) Harley
29. M. ×villoso-nervata Opiz
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املضادات احليوية

املضاد احليوي  الرمز (µg)سعة القرص  

Pristinamycine PT 15

Oxacilline OX 5

Ceftiaxone CRO 30

Fosfomycine FOS 50

Gentamicine GM 10

Chloramphénicol C 30

Erythromycine E 15ul

Vancomycine VA 30

Colistine CS 50

Benzylpécilline
phénoxyméthypénicilline P 6

Ciprofloxacine CIP 5

Ceftazidime CAZ 30
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:أوساط الزرع
: MH agarميلر هلنت

..................................…………………………………………… 300غ منقوع لحم بقر مجفف

........………….………………………………………………… 17.5غ
Hydrolysat de

caséine

.….……….……………………………………………………… 1.5غ نشاء الذرى

....…….………...………………………………………………… 13غ آغار- آغار

..............…….…………………………………………………1000ملل ماء مقطر

(le bouillon nutritif (رق املغذي ملا

غرام5  …………………………….... ………………… .............
مــواد حیة
مھضومة

غرام1  …………………….……………………………… ......... مستخلص لحمي
غرام 2 ……………………………………………… ................. لص خمیرةـمستخ
غرام 5 …………………………....…………………... ............... كلوریر الصودیوم

ملي لتر 1000 ……………………………………………… ......... طرــــماء مق



:الملخص
عن طریق إلى تسھیل استغالل ھذه النباتات الطبیة، سمحت عملیة حصر النباتات الطبیة تھدف ھذه الدراسة 

M. spicataعملیة استخالص الزیوت األساسیة للنوعین النباتیین. نبتة طبیة86التي قمنا بھا بإحصاء التحقیقات المیدانیة 
تم بالكروماتوغرافیا الغازیة الذي تحلیل الكیمیائي لھذه الزیوت األساسیةا الأم،تمت بالتقطیر المائيM.pulegiumو

M. spicataمركب بالنسبة لـ57سمح لنا بإحصاء فقد CPG/MSوكروماتوغرافیا الغازیة المدمج بالمطیافیة الكتلیة 
ة الضد بكتیریة للزیتین لنشاطیا.pulégoneوcarvoneھذه المركبات كانتأھم، M.pulegiumمركب بالنسبة لـ 43و

، أظھرت النتائج أن على سالالت ممرضة لإلنسانطریقة التخافیفوطریقة  التماس المباشر باستعمالتمت األساسیین 
Pseudomonas  aeruginosaللزیتین نشاطیة ضد بكتیریة مھمة ما عدا الساللة  ATCC 27853 التي أظھرت

.أن للنوعین النباتیین أوجھ تشابھ واختالفالتشریحیةأظھرت الدراسة .مقاومة تامة
.، دراسة  تشریحیة، الزیوت األساسیة، النشاطیة البكتیریةMenthaالنباتات الطبیة،  : الكلمات المفتاحیة

Résumé :
Le but de cette étude est la simplification de l’exploitation des plantes médicinales, qui

sont largement distribuées dans la région de Sétif. L’enquête dans la région d’étude a permis
de recenser 86 espèces. L’extraction des huiles essentielles de M. spicata et de M.pulegium
est effectuée par hydrodistillation. L’analyse chimique des huiles essentielles qui est faite
par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrophotométrie de masse CPG/MS a
permis d’identifier 57 constituants pour M. spicata et 43 constituants pour M.pulegium. Les
composés majoritaires sont le carvone et le pulégone. L’activité antibactérienne des huiles
essentielles est testée par deux techniques de l’aromatogramme, Technique par contact direct
Méthode de diffusion sur milieu gélosé, puis quantifiée par la technique de dilution, les
résultats montrent une activité antibactérienne très importante sur les souches bactériennes
sauf sur Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 qui est résistant. L’étude anatomique
montre quelques différences entre les deux espèces.
Mots clés : Plantes médicinales, Mentha, Etude anatomique, Huiles essentielles, Activité
antibactérienne.

Abstract:
The aim of this work is the simplification of the exploitation of medicinal plants that

are  widely  spread  in  the  region  of  Sétif.  Field  work  allowed  us  to  count  86  species.  The
extraction of the essential oils from two species, M. spicata and M.pulegium was obtained
by hydrodistillation method with a Clevenger apparatus. Chemical analysis of these oils was
carried out by gas chromatography and gas chromatography-mass spectrophotometry
CPG/MS; this allowed us to count 57 compounds for M. spicata and 43 compounds for
M.pulegium. The essential compounds were the carvone and the pulégone for the two
species respectively. Antibacterial activity was tested by using the agar diffusion test, the
results show an antibacterial activity except for species Pseudomonas  aeruginosa ATCC
27853 which show complete resistance. Anatomical study shows the differences between
the two species.
 Key words: Médicinal plants, Mentha, Anatomical study, Essential oils, Antibactérial
activity.
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