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  ةــمقدم

  

تركّز اهتمام اإلنسان يف الفترة األخرية على املصادر الطّبيعية، النباتية منها خاصة، من أجل التداوي 
ملركّبات الكيميائية املصنعة تفقد من بريقها، وطورت والتجميل وصناعة الغذاء، ومع مرور الزمن، بدأت ا

ووحدها اجلزيئات ذات األصل النبايت بقيت حمافظة على فعاليتها ومل تستنفد بعد، . امليكروبات مقاومتها
  .بالرغم من قدم استعماهلا من قبل اإلنسان

م الذي حتقّـق يف جماالت الزقدبات من التداوي بالنراعة، الكيمياء والبيولوجيا وقد استفاد الت
 من املستحضرات الصيدالنية اليت تستعمل يف الكثري من األغراض، مشتقّـة 40 %والصيدلة وغريها، فرأينـا 

بل إنه، ويف إطار مكافحة السرطان، العديد من األدوية ). 1985 وآخرون، Delaveau(من مركّبات طبيعية 
 من 80 %وقدرت منظّمة الصحة العاملية أنّ  ).Girre ،2001( حتتوي فقط على جزيئات من مصدر نبايت

 مثل الواليات املتحدة األمريكية، وبلدسكّان العامل يعتمدون يف التداوي ضد األمراض، على عقّارات نباتية، 
ربعة ماليري صاحب أكرب اقتصاد يف العامل، بلغت التعامالت املالية فيه، خبصوص التداوي باألعشاب ما يقدر بأ

  .)2002 وآخرون، Barness( 1998دوالر أمريكي عام 
وتقوم مراكز البحوث والعلماء بالبحث يف موضوع النباتات الطبية والزيوت النباتية، وتصدر نتائجهم 

بكتريا يف االّت املتخصصة، خصوصا ما تعلّق منها مبكونات املركّبات الفعالة ونشاطية الزيوت الطيارة ضد ال
؛ )2003( وآخرين Laouer؛ )1999( وآخرين Verninومنها حبوث . والفطريات والفريوسات والطّفيليـات

Bounechada 2004( وآخرين( ؛Djeridane وآخرين )2006( ؛Tigrine وآخرين )؛  )2006Laouer 
رين  وآخLaouerوكذلك ) 2007(  وآخرينLiolios؛ )2006 (Maiza وHammiche؛ )2006(وآخرين 

  . وغريها)2008( وآخرين Hussain؛ )2008( وآخرين Lopez-Lutz؛ )2008(
ونسعى يف حبثنا هذا إىل ضبط قائمة بالنبات املستعملة ألغراض عالجية يف مناطق من اجلزائر، تتميز 
خبصوصياا االجتماعيـة والبيئية، كما دف إىل اكتشاف نوع العالقات بني إنسان املناطق السهبية 

النباتات، ومن ضمن األهداف أيضا، التعرف على مصادر جديدة للمواد الطّبيعية من خالل دراسة نبات و
املنتمي إىل الفصيلة الكرفسية  Pituranthos chloranthus Benth. et Hook. (Dur. et Coss.)القزاح 

(Apiacée) .يت،وقد قمنا قبل ذلكركيب الكيميائي للزف على التعرار لنباتـ الطّي بالت Pituranthos 

scoparius  )Dahia ،1994.(  
ففي القسم النظري، عرفنا بالسهوب اجلزائرية . وقد قسمنا األطروحة إىل قسم نظري وآخر عملي
وثنينا على ذلك بتقدمي النوع النبايت املختار من . واملناطق املدروسة ووضعناها يف سياقاا املناخية والتربية
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وانتهينا إىل الزيوت الطّيارة من حيث خصائصها الفيزيائية . حية الوصفية، التصنيفية، البئيية والنباتيةالنا
  .والكيميائية وطرق استخالصها وحتليلها ونشاطيتها ضد املكروبية ومسيتها اخللوية

ناطق اجللفة، بوسعادة ويف القسم العملي، تعرفنا على قائمة النباتات الطبية مبختلف استعماالا يف م
حلّلنا زيته الطيار ومتّ  ،Pituranthos chloranthusمثّ قمنا باختيار نوع نبايت من ضمنها هو . واملسيلة السهبية

ضدPituranthos reboudii   مع دراسة لنشاطية نوع آخر هو .اختبار نشاطيته ضد البكتريية ومسيته اخللوية
.  وأينا القسم التطبيقي بالنتائج ومناقشتها مع نتائج حبوث أخرى. اخلمائربعض أنواع البكتريا وضد إحدى

  .وانتهى البحث خبامتة ومالحق
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I - ـهوباجلزائريةالس   

1-I -عريف واحلدودالت    

 اء نبايت دائم ممتدة يغطّيها كسقام الباحثون يف اجلغرافيا احليوية بوضع تعريف للسهوب، كوا مناطق
ف السهوب تعر كما .)Quezel )1965 وغالبا ما يكون الغطاء النبايت الشجري منعدما فيها حبسب ،كثيف

رض ـكم وع1000بأنها ذلك الشريط املمتد من احلدود التونسية إىل احلدود املغربية بطول اجلزائرية، 
وقـد  .)Montachaussé ،1972( مليـون هكتار 20ي ـكم، ويغطّي مساحة تقدر حبوال300
ط ـالسهوب ووزع تكويناا النباتية إىل سهوب يرتبط تعريفها بالتربة وسهوب يرتب )Kaabeche ) 1996قسم
 ؛Stipa tenacissimaسهوب من احللفاء : اهاـب، مسـات الغالـب نوع النبـاخ، وحبسـها باملنـتعريف

  .Arthrophytum scopariumب من الرمث وسهو Artemisia herba-albaسهوب من الشيـح 
 السهوب بأنها مساحات شاسعة مغطّاة بكساء نبايت من )Quezel )2002ويف مشال أفريقيا، عرف 

نباتات معمرة، مفتوحة، خالية من األشجار، يغلب عليها نبات أو عدد قليل من النباتات السطحية 
(Chaméphytes) أو شبه املنطمرة (Hémicryptophytes) . جيلياتهوب قد تكون من النهذه السPoacées 

 على تربـة نوعا ما جبسـية، أو من جنس Lygeum spartum تنموا على تربة كلسية، أو من الّيت
Artemisiaنة أساسـا من .  على تربة طينية غرينـيةحـراء، توجد سهوب مكوويف الصHammada 

  .Anabasisو
ويكون الغطاء ، (Annuelles) إىل نباتات السهوب نباتات حولية ، فأضاف)Pouget ) 1980أما

، وقد يغلـب عليهـا (Steppisation) ب األحراجـجة عن تسهيـوهي نات 50 %لّ من ـأقالنبايت بنسبة 
 Artemisia campestris أو الشعال Helianthemum hirtum، أو الزفزاف Noaea mucronataالشـربق 

ـّاق  وبفعل الرعي املبالغ فيه والزراعة، تتعرض . Aristida pungens أو الدرين Lygeum spartumأو السن
  ).Bellakhdar ،2003(السهوب خلطر التصحر 

 تقع السهوب اجلزائرية بني سلسلة جبال األطلس التلّـي مشاال وسلسلة جبال األطلس الصحراوي جنوبا، 
  :مكونة جمموعتني خمتلفتني

لغربيـة، وهـي مؤلّفـة من السهـول العليا اجلنوبيــة السهـوب ا •
، (Steppes sud-algéroises) واجلنوبية اجلزائرية  (Steppes sud-oranaises)الوهرانيـة

 متر غربا حتى منخفض 1200حيث يبدأ اإلرتفاع عن سطح البحر يف التناقص ابتداء من 
  .احلضنة يف الوسط

احلضنة وهي مؤلّفـة من السهول العليـا اجلنوبيـة السهوب الشرقية الواقعة شرق  •
 احملـدودة جببال األوراس والنمامشـة  (Steppes sud-constantinoises)القسنطينيـة 
Nedjraoui) 1981.(  
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 مم 400، فهي تقـع بني خطّي التساقط طـساقللت وعـادة ما حتدد السهـوب اجلزائريـة تبعـا 
ويتفق اجلغرافيون والباحثون يف املناخ . )Boukli )2002ملم يف السنة جنوبا   100يف السنة  مشاال و 

  .)Le Houerou )1995والبيولوجيون املختصون يف مشال أفريقيا على وصف هده املساحات باجلافّـة  
عدة تعريفات منسوبـة إىل عدة  )Kaabeche  )1990ومن حيث عالقة التسمية بالنباتات، يورد 

؛ )1968( Lalande وBagnouls ،Gaussen ؛ )1957( Trochain و)Lavrenko )1954 مثل باحثني
Lacosteو Salanon )1969( ؛Braun-Blanquet G.و J. )1971( . احللفاء نبات كالسهوب اليت يغلب عليها

  .أو اليت يغلب عليها نبات الشيح وغريمها
سهب هو تكوين نبايت طبيعي  فال،)Sauvage )1962 و Ionesco وفـي املغـرب، وحسـب 

    وعادة ما تردف هده التسمية باسم النوع النبايت الغالب مثل سهـب من . عشيب، مفتوح كثريا وغري منتظم
Stipa tenacissima  ؛ من  Artemisia herba-alba  أو من .Lygeum spartum  

 

2-I – هوب اجلزائريةمناطق الس   

  :سهوب اجلزائرية تقسم إىل املناطق التاليةفإن الDjebaili ، (1984)حسب 
 ملم سنويا، ومتتـد من السفوح اجلنوبية لألطلس 400 و 300يف الشمال، بني خطوط التساقط 

مثّ املناطق السهبيـة باملعىن . التلّي يف الوسط إىل السهول العليا القسنطينية، مرورا باحلضنة واألوراس شرقا
يف الوسط، السهول السهبية   ملم، وتضم300 و 200صورة بني خطوط التساقط احلريف الكلمة، وهي حم

العليا اجلزائرية الوهرانية، السهول العليا حلاسي حببح، املسيلة، مشال والييت األغواط والبيض، ويف الشرق 
 . ال األوراسالسهول السهبية العليا للمسيلة، خنشلة وتبسة املنفصلة عن السهول الوسطى بواسطة جب
خطوط التساقط  ومثّـة املناطق السهبية احملاذيـة للصحراء، وهي تلك املناطـق احملصورة بني

يف الوسط، السفوح اجلنوبية لألطلس الصحراوي، منخفض : وهي موزعة كما يلي.   ملم200 و100
قي لألطلس الصحراوي، احلضنة، اهلضاب الصحراوية جلنوب األغواط واجللفة؛ يف الشرق، الطّرف الشر

، 1و الشكل رقم . جبال الزاب والنمامشـة، اهلضاب الصحراوية جلنوب واليات تبسة، خنشلة وبسكرة
  .يبين حدود السهوب اجلزائرية

 اقتصادي،  يعتمد -ويعترب الرعي، النشاط األساسي يف السهوب، وهو يغطّي كلّ نشاط اجتماعي
  .)Delpech )1988غذّى على املصادر النباتية الربية كما يؤكّد ذلك على تربية احليوانات  اليت تت
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هـوب اجلزائـرية: 1 رقم كلالشعن. حدود الس Nedjraoui )2005(.  
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3-I -هوب اجلزائريةاخلصائص املناخيـة للس   

ن وعدم انتظامه خالل يتميز مناخ السهوب بتساقطـه الضعيف واختالفـه يف الزمـان واملكا
 أن األمطار تتساقط يف الفترة من أكتوبر حىت ،)1995( Le Houerouويؤكّد ). Brouri ،1996(السنة 

أبريل من السنة وهي غري كافية لنشوء زراعة ناجحة، كما أّا غري منتظمة من سنة إىل أخرى، وعادة ما 
 ).Belaid، 1986( فاملناخ السائد قاري جاف   .تكون رعدية

  
تعرف تساقط اجلليد يف الشتاء وأما فصل الصيف هبية  أن املناطق السإىل )Khelifa )1988يشري 

 60 إىل 40يف السهول املرتفعة، تصل مدة تساقط اجلليد من  .فيكون حارا نتيجة للتأثري القاري للمرتفعات
 تساقط اجلليد من أكتوبر حىت ماي، مثّ حتلّ  متر، ميتد900ويف املناطق اليت ارتفاعها دون . يوما يف السنة

ويف األطلس الصحراوي، يتجاوز تساقط الثّلوج . اجلنوبية الغربية احلارة (Sirocco)حملّه رياح السريوكو 
تسجل درجات احلرارة الدنيا أقلّ من الصفر يف ديسمرب وجانفي، يف حني تسجل .  أيام يف السنة10

أما سفوح جبال األطلس الصحراوي، فتكون أكثر عرضة .  شهر جويليةدرجات احلرارة القصوى يف
 درجات مئوية، وفارق 3للتيارات الصحراوية، مع صيف طويل حار، ومتوسط حرارة شتوي يقارب 

 .كبري بني درجات حرارة اللّيل والنهار
  

ة السائدة، سوف إنّ معرفة النباتات يف املناطق السهبية باعتبارها مرآة عاكسة للظروف البيئي
يشخص يف مرحلة أوىل ويوجه عمليات التدخل من أجل التحسني واالستصالح يف السهوب اجلزائرية 

)Djebaili 1984؛.(  
  

4-I - ة للمناطق املدروسةاخلصائص العام  

. يمت اختيار والييت اجللفة واملسيلة من أجل حصر قائمة بأمساء النباتات املستعملة يف الطب التقليد
  :ففي والية اجللفة، متّ املسح يف احملطّات األربع التالية

  ، وتقع يف اجلهـة الشماليـة الشرقية من مقر الوالية؛  )Had Sahary(حد الصحاري 
  ، وتقع يف مشال الوالية؛)Charef( الشـارف 
  ، وتقع يف الشمال الغريب للوالية؛)El Mesrane( املصران 
  .2كما يبدو ذلك يف الشكل رقم . نوب الوالية، وتقع ج)Messaad( مسعد 
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  :وككلّ املناطق السهبية اجلزائرية، تتميز هذه احملطّات مبا يلي

  

  

  

  

 .احملطّـات املدروسة يف واليـة اجللفــة: 2 رقم الشكل

  .احملطات اليت مت فيها إحصاء النباتات يف والية اجللفة

  2006.ة باجللفةـاملعهد الوطين لألحباث الغابي: املصدر                                            
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. يف حمطّة حد الصحاري، توجد مراع طبيعية والقليل من املساحات يستغلّ يف زراعة القمح والشعري
، Stipa tenacissima ،Artemisia campestris ،Artemisia herba-alba: أما األنواع النباتية الغالبة فهي

Lygeum spartum و Stipa parvifloraائمة واحلولية وكذلكباتات الدبعض الن Thymelea microphylla  
 .Arisitida pungensو

مثل  (plantes halophytes) ويف الشمال الغريب من حد الصحاري، نصادف األنواع النباتية امللحية 
Atriplex halimus و vermiculata Salsola.   

تكثر خاصة السهوب العليا اجلافة، حيث أن الغطاء النبايت ضئيل والصخرة األم  ،ارفطة الشيف حم
(Roche mère) بعيدة، ويكثر نبات احللفاء غري  Stipa tenacissima نةكوينات الغابية املكوباإلضافة إىل الت

حتتوي احملطّة على مناطق ، وPinus halepensis و  Juniperus phoenicea, Quercus ilexأساسا من 
  . (Daya)منخفضة تسمى حملّيا بالضايـة

، حيث الكثبان (Zahrez Gharbi)، التـابعـة لسهول الزاغـز الغريب رانـة املصـي حمطّـف
 Malcolmia aegyptiaca وRetama retam وSaccocalyx satureoidesالرمليـة، يتواجد النبات املتوطّن 

  .Arthrophytum scopariumَ وCutandia dichotomaِو 
، Stipa tenacissima وThymelea microphylla، النباتات الغالبة هي (Messaâd)ة مسعد ـيف حمطّ

 Launaea acanthoclada وRhus tripartitumباإلضافـة إىل أنـواع نباتيـة أخرى متواجـدة مثـل 
 أنواع األغنام واملاعز وال يستثىن من ذلك  وهي نباتات تستهلكها بنهم، خمتلفGymnocarpos decanderو

 . والذي يغدو الغذاء املفضل لدى اجلمالAstragalus armatusسوى 
  

  :أما يف والية املسيلة، فقد متّ اختيار احملطات التالية
  ، (Ouled Sidi Brahim ) أوالد سيدي ابراهيم

  ؛ (Bou-saâda)  بوسعادة
  ؛(El Hamel) اهلامل

  ؛) (Djebel Messaâd ل امساعدجب(  عني اغراب 
  ؛ (Ain Fares) عني فارس

  .3 وكلّها حمطّات سهبيـة تقع جنوب والية املسيلة يوضحها الشكل رقم 
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  ).2003(عن حمافظة الغابات . احملطات املدروسة يف والية املسيلة: 3الشكل رقم 
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، Saccocalyx serratuloides:ملها مع تواجد نباتات متوطّنةالنباتات املكـونة للغطاء سهبية يف جم
Hypecoum geslini  ، ما عـدا حمطّــة عني اغـراب، حيث توجد األحراج الغابيــة واليت يغلب فيها 

Pinus halepensis، Juniperus phoenicea  باتات احلراجية مثلوغريمها من النPistacia lentiscus ، 
Juniperus oxycedrus ، Quercus ilex. ة ـويف املناطق الواقعة بالقرب من شطّ احلضنة، تتركّز نباتات حمب

 .وغريها Salsola vermiculata ،Suaeda fruticosa ،Atriplex halimus للملوحة مثل
  

5-I - ائص الفيزيائية للمناطق املدروسةاخلص  

5-I – 1 -املناخ   

طّة األرصاد اجلوية باجللفة، حمطّة عني الديس بالقرب من متّ احلصول على املعطيات املناخية من حم
  . 2003 إىل 1994بوسعادة، وحمطّة األرصاد اجلوية باملسيلة و ذلك للفترة املمتدة من عام 

5-I – 1 – 1 -احلرارة بالدرجة املئوية   

دىن متوسط شهري ويتيين أن أ.  1وهي تبدو مبختلف مستوياا يف املناطق املدروسة يف اجلدول رقم  
درجة مئوية يف شهر 3.6 و 3.7 و 0.8للحرارة الدنيا سجل يف اجللفة ويف بوسعادة  ويف املسيلة هو على التوايل 

 درجة مئوية 38.9 درجة مئوية يف شهر جويلية باجللفة و 34.3أما أقصى متوسط شهري للحرارة فهو . جانفي
  . املسيلة درجة مئوية يف36.7يف شهر جوان ببوسعادة و
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  2003 إىل 1994 يف الفترة من ة املئويةج بالدروالسنوية لدرجة احلرارةطات الشهرية س  املتو:1جدول رقم  

رارة ـاحل احملطات
J F M A M J Jui A S O N D 

 السنـة

Djelfa 
t 
 5,4 6,6 9,7 11,4 18 23 26,2 25,8 20,5 15,5 9,8 6,4 14,9 

 

M 
 10 12 16 17 25 30,6 34,3 33,2 27 21,5 15 11 21,1 

  

m 
 0,8 1,2 3,4 5,7 10,8 15,5 18,1 18,4 14,1 9,6 4,7 1,8 8,7 

Bou saâda 

t 
 9 11 14 17 23,5 29 32 31 25,6 20 12,7 10,8 19,63 

 

M 
 13,8 16,1 23,4 29,9 35,1 38,9 38,3 32 25,2 20,2 15,3 23,4 25,97 

  

m 
 3,7 46 7,1 9,9 15,9 20,3 22,8 23,5 19,2 13 9,6 4,9 16,33 

M'sila 
t 
 8,45 8,9 13,95 16,35 22 27,55 26,25 30,45 25,5 20 13,65 11,65 18,73 

 

M 
 13,3 13,4 20,2 22,6 28,2 34,3 28,2 36,7 31,7 25,9 18,8 13,9 23,93 

  

m 
 3,6 4,4 7,7 10,1 15,8 20,8 24,3 24,2 19,3 14,2 8,5 9,4 13,53 

 
املتوسط الشهري لدرجات احلرارة  :t 

             

 
              M:متوسط درجات احلرارة القصوى للشهر األكثر حرارة

 
 m: متوسط درجات احلرارة الدنيا للشهر األكثر برودة
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5-I – 1 – 2 - ساقط بامللمترالت  

تساقط املطري بامللمتر يف كل من حمطّات اجللفة، املتوسطات الشهرية لل، 2رقم  اجلدول تبدوا يف
 .2003 إىل 1994بوسعادة واملسيـلة على التوايل وذلك للفترة من 

  
للتساقط بامللمتر يف اجللفة، بوسعادة واملسيلة يف   واموع السنويهريةطات الشاملتوس: 2جدول رقم 

 .2003 إىل 1994الفترة من 

  

 الشهـور
Jan Fév M Avr Ma J Ju Ao S O N D 

 السنـة

 اجللفة
46,5 28,5 17,7 26,7 20 12,2 4,1 19,9 41 26,8 22,3 29 294,7 

 بوسعادة
19,7 8,4 13 16 19 12,7 3,4 21 23,3 23,9 16,5 21 198 

 املسيلة
28,8 10,9 13,1 17,9 19,6 7,6 1,3 8,4 34,6 26,5 18,8 22,6 210,1 

 
 وحمطّة يس قرب بوسعادةمبدينة اجللفة وحمطة األرصاد اجلوية بعني الدحمطة األرصاد اجلوية : املصدر

 .األرصاد اجلوية باملسيلة

  

 ملم يف شهر 46.5يتبين من اجلدول السـابق، أن أعلى متوسطات شهرية للتساقـط يف اجللفة هو 
والشهر األقلّ تساقطا . يلة ملمترا يف شهر سبتمرب باملس34.6 ملمترات يف بوسعادة شهر أكتوبر و23.9جانفي و

 . ملم على الترتيب1.3 و3.4 و4.1هو شهر جويلية يف اجللفة وبوسعادة  واملسيلة مبتوسطات شهرية قدرها 
وميكن مالحظة التطور يف درجات احلرارة والتساقط، من خالل مقارنة املعطيات احلالية مع تلك اليت 

 .1ة يف امللحق رقم أوردها باحثون آخرون يف فترات سابقة وارد
 

 5-I – 1 – 3 -ساقطـظالنام الفصلي للت Régime saisonnier 

ـّر عنه مبؤشـر فصلي  وهو تـوزع األمطـار خالل الفصول األربعـة من السنـة، ويعب
(Indicatif saisonnier) ب فيه الفصول تصاعدياترت )Halimi ،1980 .( معطيات ، 3وتظهر يف اجلدول رقم

ظامذلك الن. 
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  .2003 – 1994ناطق املدروسة يف الفترة بامللمتر يف املاقط ـالنظام الفصلي للتس: 3 رقم اجلدول

  احملطّات Automne فـاخلري Hiver اءـالشت Printemps الربيع Eté فـالصي  النظام الفصلي

HAPE  36,2  64,4  104  90,1 ةـاجللف  

AHPE 37,1  48  49,1  63,7  بوسعادة  

AHPE  17,3  50,6  62,3  79,7  لةـاملسي  

E : Eté; A : Automne; P : Printemps; H : Hiver 

 

ويتضح أنّ الفصل املطري بالنسبة للجلفة هو الشـتاء، أما بالنسبة لبوسعادة واملسيلة فهو فصل 
  .اخلريف

5-I – 1 – 4 -  طوبيةاحلرارية-املخطّطات الر  Diagrammes ombrothermiques 

  

.  خالل ربط العالقة بني التساقط واحلرارة، ميكن معرفة فترات الرطوبة وفترات اجلفاف طيلة السنةنم
. 2003-1994احلراريـة  للمنطقـة املدروسة يف الفتـرة - ، املخطّطات الرطوبيـة4وتظهر يف الشكل رقم 

 . بالدرجة املئويةTحىن احلرارة  بامللمتر حتت منPوفترة اجلفاف، هي تلك اليت يكون فيها منحىن التساقط 
 

ففي منطقة اجللفة، كانت فترة التساقط يف فترة شهر أفريل ومن منتصف سبتمرب حىت اية أكتوبر 
يف . وأما يف املسيلة، فتمتد فترة اجلفاف من فيفري حتى شهر ديسمرب. وباقي فترات السنة هي فترات جفاف

جيدر باملالحظة، أنه ينبغي توافر املعطيات املناخية .  طيلة السنة تقريباحني يف بوسعادة، امتدت فترة اجلفاف
  .(Bioclimat)لفترات طويلة حتى حندد بالضبط طبيعة املناخ احليوي 
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-5-1-5-Iاملناخات احليوية(Bioclimats)  

  : بواسطة العالقة التالية (Quotient d'Emberger)وميكن تعيينها حبساب معامل 
 
 

Q2 = 3,43 x P(M - m)  
Q2 :Quotient d'Emberger 

P :ط السنوي للتساقط بامللمتراملتوس  
M و m :نيا بالدرجة املئويةدرجة احلرارة القصوى ودرجة احلرارة الد. 
  

 ويف حمطّة املسيلة، تبلغ 19,29 يساوي Q2  :يف حمطة بوسعادة؛  30,1.ييساو  Q2: يف حمطة اجللفة
  21,7. ما مقداره Q2قيمة املعامل  

حيث أنّ اجللفة ذات مناخ . 5املسيلة يف الشكل رقم وميكن متثيل املناخات احليوية للجلفة، بوسعادة و
، وبوسعادة  واملسيلة يسودمها مناخ حيوي جاف (bioclimat semi-ardie frais)حيوي شبه جاف بارد 

      (bioclimat aride frais). معتدل
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عادة واملسيلةاملناخات احليوية للجلفة، بوس: 5كل رقم ـالش. 
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6-I - ةـــربالت  

. ، فإنّ التربة يف مناطق والية اجللفة فقرية وغري متطورة وهشة، غنية بالكلس)Smail ) 1991حسب 
 هي األكثر شيوعا، وانتشار الكلس على أعماق أقلّ من  (sols calcimagnesiques)املغنيسية -فالتربة الكلسية

ويف بعض املناطق، .  اجلهاز اجلذري للنباتات اخلشبية من الوصول إىل األعماق سنتمترا حيول دون متكّن50
كما توجد تربة رملية . (Rendzine)تتمكّن النباتات من االستفادة من الطبقات العليا للتربة من نوع الرنتزين 

 . (Sebkhas) أو سبخات ا تركيز من األمالح  (Nebkhas)يف شكل نبخة 
  

ا أنواع التها 2002ربة يف مناطق والية املسيلة، فهي حسب تقرير املصاحل الفالحية لعام أمعة ولكنمتنو 
عموما فقرية ومعدنية يف جماري الوديان، غري متطورة وتتجمع يف مصبات الوديان والروافد، وتربة بنية وكلسية 

 . للماء وأخرى ملحية وأخرى صخرية وأخريا هناك ترب رملية خفيفة نفوذة
 

إىل وجود تربة حديثة، ) Hodna(يف دراسته حول تربة منطقة احلضنة ) Boyadgiev)1970ويشري 
. وبالقرب من شطّ احلضنة والسبخات، تتركّز تربة على قشرة من اجلص أو الكلس تزداد ملوحتها يف األعماق

د تربة من الراندزين ، ويف جبل امساع)Lithosol(و الليتوزل ) (Rigosolونصادف بعض أنواع الريغوزول 
(Rendzine) . كما توجد أنواع السريوزمي(Sierozems)بني عني اغراب وبوسعادة .  
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II- يةباتاتالنالطّب  (Plantes médicinales) 

، بأنها نباتات ميتلك جزء منها على األقلّ pharmacopée)(تعرف النباتات الطّبية يف دستور األدوية 
ية خصائص طب)Ghestem ،2001 وآخرون .( حويوضBruneton) 1999(  أنّ دستور األدوية ،

(Pharmacopée) يدلة، وقد تكون غذائية أو تستعمل يفة يف الصها مهمية ولكننباتات غري طب قد يضم ،
 وقد تفرع عن استعمال النباتات يف التـداوي. التجميل أو يف صناعة مستحضرات تستعمل كمطهرات

 .مفاهيم ال بد من الوقوف عندها
-1-II  باتات العطريةالن)(Plantes aromatiques  

والعطور هي مـواد .  يعرف النبات العطري بالنبات املستعمل نتيجة للعطر الذي حيتويه يف أنسجته
 ).Mokaddem ،1988(من أصـل نبايت، تعطـي رائحة زكية 

  -2-II ةامباتات السالن)(Plantes toxiques  

ة ـة وطريقـاجلرعمقـدار ب ـدة حسـون مفيـ أن تكةـّالسامات ـن للنباتـميك 
العديد من النباتات ) 1987( Le Floch وCharnotوقد عدد ). Jouanny ،1994  وShaohua( ريـالتحض

 النباتـات جيب اعتـبار كلّ. السامة والعلفية يف أفريقيا الشمالية، بعضـها يستعمل كنباتـات طبية
 Cleome وAsphodelus microcarpusو Datura stramonium وNerium oleanderخطـرية، مثل 

arabicaو Retama retamو Pituranthos scopariusو Thapsia garganicaو Papaver rhoeas 

  .وكلّها واردة يف هذه الدراسة، Peganum harmala وUrtica urens وThymelea وRuta montanaو

  -3-II باتاتداوي بالنالت)(Phytothérapie  

وهو معاجلة األمراض بواسطة النباتات، طازجة أو جمفّفة، وكذلك بواسطة مستخلصاا الطّبيعية  
)Delaveau ،1985 وآخرون.(  لكنGhestem وآخرين )رفة ) 2001باتية الصيستثنون املستخلصات الن

ـّة من النباتات، وحيصرون ح  مع استعمال maladies bénignes)(االت العالج يف األمراض اهلينــة املشتق
، .F.A.Oأما منظمة التغذية العاملية ). أو مستحضرات نباتية أخرى مثل املسحوق، اخلالصة( الشاي النبايت 

ل الوقايـة إنّ التـداوي باألعشاب يتمثّل يف استعمال النباتـات الطّبـية من أج: فتعطي التعريف التايل
مفهوما موسعا، بأنّ التداوي بالنباتات يعىن ) 1976( Leclercبينما يعطي  ).Kaddem ،1997(والعالج 

  .باستعمال النباتات، سامة كانت أم ال، بغرض التداوي

-4-II بات عالقة اإلنسان بالن)Ethnobotanique(  
تمعـات غري الصفاعـل بني ابايت  وهي دراسة عالقات التناعية ووسطهـا الن)Lipp ،1995.(  

يدقّق أكثر، فاملصطلح بالنسبة إليه، يعين دراسة العالقة الداخلية بني اإلنسان والنبات ) Alcorn) 1995بيد أنّ 
 .ضمن العناصر الطّبيعية واالجتماعية للنظام البيئي
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-5-II  علم العقاقري(Pharmacognosie):  

 املواد الفعالة املوجودة يف املصادر الطبيعية ذات األصل النبـايت، احليـواين  وهو دراسة تركيب وتأثري
فيعرفه بدراسة املواد األولية ) 1996( Brunetonأما ). 2001 وآخرون، Ghestem(ويف الكائنـات الدقيقـة 

خرين يف توسيع املفهوم إىل  ويتماهى مع باحثني آ، ذات املصدر النبايت أو احليواين واملستعملة يف التداوي
دراسة كلّ املواد ذات األصل البيولوجي، أي املتحصل عليها من نباتات، حيوانات أو عن طريق التخمر لدى 

فباإلضافة إىل دراسة النباتات الطّبية، يضاف إىل ذلك، دراسة النباتـات السامـة، بعض . الكائنات الدقيقة
ـّب، النباتات الغذائيـة، ذات  االستعمال الصناعي والّيت جتد هلا تطبيقات يف الصيـدلة كالقطـن، القن

  ).Hurabielle ،1981 وParis...(الكتـان، الفـول السوداين، اخلـروع، الصويـا، اخلزامـى والورد
ية  ويتفرع عن هذا اال من الدراسات معرفة النبات وشكله الظاهري وتشرحيه وأصله اجلغرايف وكيف

تكاثره وأثر كلّ ذلك على نوعية ودراسة تركيبه الكيميائي والعوامل املؤدية إىل تغيره وخصائص مركّباته 
الفعالة ونشاطيته كعقّار من أجل اإلحاطة بكلّ شروط استعماله كالدواعي ومضادات اإلستطباب واألعراض 

  ).Bruneton ،1999(اجلانبيـة والتداخل مع األدوية األخرى 
. ، النبات أو جزء منه أو يف شكل مستحضر طبيSubstances naturelles) (يقصد باملواد الطّبيعية  

وأيضا، مزيج الزيوت الطّيارة أو أي مركّب عضوي متحصل عليه، بالطّرق الفيزيائية، من نبات أو حيوان أو 
ية جديدة ودراسة ما يستعمل منها يف كائنات دقيقة، ويكون اهلدف من دراسة العقاقري، البحث عن مواد طبيع

 ).2001 وآخرون، Ghestem(التداوي 

 -6-II الفصيلة الكرفسيةApiacées 

، ويف التصنيف القدمي Apiaceae Lindley=) ( Umbelliferae A. L. Jussieuالفصيلة الكرفسية 
أعشاب، ، ، بعضها متسلّقنباتات معمرة). 1969لورانس،  (Ombellifèralesكانت تتبع الرتبـة اخليمية 

 ذات سالميات جموفة، ما عدا يف مستوى العقد، النورات خيمية مركّبة ، األزهار السيقانشجريات أو أشجار،
  ).1993هيكل وعمر، ( ثنائية اجلنس، منتظمة، ونادرا وحيدة املسكن 

 صغرية وتلقّـح بواسطة األزهار... حتتوي على نباتات غذائية وعطرية وسامة وطبـية وبعضها للزينة
، النحل وحشرات أخرى، وتنتشـر البـذور غالبـا عن (Coléoptères)الذّبـاب، مغمـدات األجنحـة 

  ).2002 وآخرون، Judd(طريـق الطّيـور 
تنتشر يف األوراق، .  األوراق متبادلة، مفصصة، وحتتوي على أغماد، وأحيانا ختتزل إىل غمد صغري

ثمار قنيات إفرازية، ولكنها تنتشر أكثر يف برانشيم القشرة وخناع السيقان ويف اللّحاء السيقان واجلذور وال
الثّانوي للجذر، كما يوجد تغلّظ كولنشيمـي جلدر خاليا القشـرة األوليـة حتيط بالعروق يف السيقـان 

بيضاء، نادرا ما تكون األزهار ...الكمون، الكراوية: والثّمار وتستعمل مثار الفصيلة الكرفسية كتوابل
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 ؛ Ozenda ،1999( مصفـرة أو خمضرة  أو وردية اللّـون ويف الغالب عدميـة الكأس واملبيـض سفلي 
  .)Crete ،1965؛ Guignard ،1977؛ 1993هيكل وعمر، 

 نوع نبايت، أغلبها يف املناطق 3000 إىل 2000 جنس ومن 300 إىل 275تضم الفصيلة الكرفسية  من 
 و آخرون Spichiger من نصف الكرة الشمـايل، بعضها عشـيب واآلخـر خشـيب على ما يـورد املعتدلة

يرفع عدد ) 1977 (Guignardبل إنّ . ، يشري إىل أنّ معظمها أعشاب معمرة)1988(ولكن الصباغ ). 2002(
 من النباتات الغذائية  نوعا، وتنتمي إىل هذه الفصيلة الكثري4250 جنسا وعدد األنواع إىل 466األجناس إىل 

ويعتربها هذا األخري األكثر تطورا ضمن رتبة اآلراليات . والعطرية والتزيينية، كما حتتوي على نباتات سامة
(Ordre des Aralliales).  

 نوعا يف 130جنسا و 55 بـحيددان عدد أجناس الفصيلة) Santa) 1962 -1963 و Quezel وبدورمها 
ـّة وغري املمثّلـة جيدا يف الصحراء، وحتديدا يف قسمها ) Ozenda )1982ا  ويصفه. فلورا اجلزائر باهلام

 ). Ozenda) 1991 -2004( األوسط، وهي يف الصحراء نباتات مكونة من خيمات بسيطة أو مركّبة 

 ا يف املغرب األقصى، فعدأمBenabid) 2000 ( أكثر من  55أكثر من ا، 170 جنسا تضمنوعا نباتي 
ومن نباتات املغرب العريب املنتمية هلذه الفصيلة، نباتات .  (Endémiques)  نوعا متوطّنا33نها أكثر من م

 ,Daucus, Oenanthe, Pimpinella, Ammi, Bupleurum, Smyrnium, Tingarra: األجناس التالية

Bolansaea, Eryngium, Ammodaucus, Heracleum, Ptychotis, Pituranthos, ية أخرى ونباتات بر.  
 نوعا، 1250أنّ عددها يصل ) Quezel) 2002 وخبصوص النباتات املتوطّنة يف أفريقيا الشمالية، يذكر 

 واخليمية (Brassicacées)توجد فصيلتان نباتيتان مها الصليبية ) اجلزائر، املغرب وتونس(ويف بلدان املغرب 
(Apiacées) عان على أكثر منجنسا50 تترب . 

 -1-6-II اح تصنيفجنسنبات القـز Pituranthos 

عمدة الطّبيب يف معرفة " ذكر هذا النبات أول مرة من طرف أيب اخلري اإلشبيلي يف كتابه املوسوم  
، أما ابن البيطار فسماه القزاح وأشار إىل وجوده يف aljân' ومسى النبات علجن 1990الصادر عام '' النبات

    ).Bellakhdar ،1997( تونس ويف مصر 
 ويعين  anthos:  مكونة من جذرين يونانيني مهاPituranthosفإنّ كلمة ) Beniston ) 1985  حسب

 . وتعين صوت القمح pituronالزهرة و الكلمة 
 اليت تنتمي بدورها إىل رتبة (Apiacées) تنتمي أنواع هذا اجلنس النبايت إىل الفصيلة الكرفسية 

 و إىل شعبة مغطّاة (Classe des Magnoliopsida) ثنائية الفلقة ّصف(Ordre des Aralliales) اآلراليات 
 .(Angiospermes)البذور 
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  : وهيقيايأفر أنواع نباتية متوطّنة يف مشال 4وجود ) Santa) 1962 -1963 وQuezelيؤكّد 
1. P. reboudii (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. 
2. P. scoparius (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. 
3. P. battandieri Maire 
4. P. chloranthus Benth. et Hook 
 

 من السهولة مبكان التفريق بني خمتلف نباتات الفصيلة الكرفسية يف أنه) Quezel) 1958وقد ذكر 
ى فيتطلّب عناية كبرية وحرصا عل  Pituranthosالصحراء وبدون صعوبة تذكر، أما التمييز بني أنواع جنس 

 : وقد طرأ على تسمية النباتات تغيريات. قطف فروع نباتية حتمل بذورا ناضجة
• P. scoparius = (Deverra scoparia Coss. et Dur.) 
• P. chloranthus = (Deverra chlorantha Coss. et Dur.) 

 

نفس مظهر نبات  Foeniculum scopariumبتشـاد، يظهر نبات Tibesti ويف صحراء تيبسـيت 
P. scoparius) Quezel ، 1958(.  

  :ثالثة أنواع موجودة يف الصحراء وهي) Quezel) 1982وأورد  
1. P. scoparius (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. 
2. P. battandieri Maire  وقد ورد عند Pouget) 1980(. 
3. P. chloranthus Benth. et Hook 

األنواع السالفة الذّكر، مع حتت أنواع ،  فيؤكّدان وجود )Santa) 1962 -1963 و Quezelأما 
  : كما يلي(Sous-espèces) أحيانا 

  
حتت األنواع          وعالن            

P. battandieri Maire    ssp.abreviatus Maire 
      ssp.leptactis Maire 

P. chloranthus Benth. et Hook  ssp.cossonianus Maire 
      ssp.robustus Maire 
      ssp.intermedius Maire  

  

ويف حبثه . P. scoparius var. fallax آخر هو variété) (صنفإىل وجود ) Quezel) 1954 ويشري
وأورد    P. scoparius وجود نبات )Negre )1961-1962 يف املغرب، ذكر  عن فلورا  املناطق اجلافّة

Trabut  )  1935 ( _ ال أفريقيـا هـو  صنفا آخر يف مش- 2006أعيد نشر الكتاب عامP. rohlfsianus .
، يوجد يف مصر نوع آخـر من هذا النبات يسمى )1983 (Le Flochوأورده ) Boulos) 1986وحبسـب 

P. tortuosusاحباتـات اسم القزحراء، حتمل هذه النويضيف .  ويف الصNovak نوعـا ) 1986( وآخـرون
  .P.  triradiatusآخـر هـو 
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 تنمو بريـا يف املنـاطـق اجلافّة من Pituranthosمخسة أنواع من جنس ) Benabid) 2000عدد 
 P. scoparius (= Deverra scoparia)ويف أقصى الصحراء اجلزائرية، يوجد النوعان . املغرب األقصى

 يف منطقـة جانـت باجلنوب اجلزائري حسب ما ذكره Deverra denudata (= P. chloranthus)و
Benchellah2000(خرون  وآ.( 

نوع ) 1989( أما يف املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية من ليبيا، فيوجد، كما أورد القاضي وبشينة 
  P. chloranthusيف الصحـراء اللّيبـية النوعـان  كـكذلويوجد  P. tortuosusآخـر هو 

  ).Pituranthos rohlfsianus )Dzuong ،1976و
  

 -2-6-IIتلف األنواعخبصوص تسميات خم  
وردت عدة أمساء عاميـة جزائرية للنبات مبختلف أنواعه، منها العربيــة ومنها الرببـرية، خلّصها 

Trabut  )2006 (يف ما يلي:  
P. chloranthus   ـوزازة– جيـدة – كيـزة – قوزيـة – كس .  

P. fallaxتادايت .  
P. rohlfianusقـزة احلمري .  
P. scoparius  ـزع، قحـايز، قتاتاشت.  
P. tortuosus  ساقـوه – قـزح –كراوي –يـش قز. 

  

 -3-6-IIباتعبيولوجيا النوزوالت   

 Quezel  عـدة مصادر، خاصة منها علىيف وصف بيولوجيا النبـات وتوزعـهاد ـم االعتمـت
   .وكذلك املالحظات اخلاصة )1982 (Ozenda ؛)1970( Djebaili ؛ )Santa) 1962-1963و

P. scopariusر، يشبه يف شكله اجلينستانبات معم  (Genista)إىل 40طوله من . ، له رائحة البسباس 
اجلذر وتدي متخشب، السيقان دقيقة، أسطوانية، صلبة ومتوازية مثّ ما تلبث أن تتفرع إىل فرعني يف .  سم50

الميات، األوراق منعدمة، وخترج من السفة واضحة السيقان نورات خيمية جانبية أعناقها األعلى وهي جمو
 بتالت 5 سبالت خضراء ومن 5الزهرة صغرية، مكونة من .  سم، وال تكون ائية مطلقا3 إىل 1قصرية من 

 5الطّع بعدد . بيضاء هشة، تبدو واضحة بعد سقوط أمطار اخلريف وتنطلق منها رائحة مثل رائحة البسباس
،سيقان 6وتبدو يف الشكل رقم . نية إىل سوداء، ملساء بيضوية وصغريةالثّمرة الناضجة ب. 2والكرابل بعدد 

  .، شكل الزهرة والثّمرة لنفس النبات7بينما يوضح الشكل رقم . ونورات أجزاء النبات
  تتواجد يف املراعي كثرية احلجارة، ويف الصحراء تتوزع يف الغـري، الساورة، بوسعادة، 

  .ة يف الشمال األفريقيوهي متوطّن. اخل...بسكرة
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  .Pituranthos scopariusفرع مزهر وسيقـان نبات  :6الشـكل رقم 
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  .Pituranthos scopariusويف األسفل مثرة نبات زهرة يف األعلى  : 7 الشكـل رقم
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P. chloranthus ر، طوله منعة .  سم50 إىل 40 نبات معميقان متفرب، الساجلذر وتدي متخش
اء من القاعدة، ثنائية التفرع، األوراق القاعدية متساقطة بسرعة، اجلانبية منعدمة، النورات خيمية حممولة ابتد

 بتالت خمضرة حتمل عروقا مزغبة وعريضة، 5 سبالت خضراء ومن 5تتكون الزهرة من . على عنق متطاول
 ، بعض أجزاء 8ويبين الشكل. ة ومزغبةالثّمرة موبر. 2 والكرابل بعدد 5الطّع بعدد . مياسم خضراء مصفرة

  .النبات

 
 .Pituranthos chloranthusفرع مزهر لنبات القزاح مع الثّمرة : 8الشكـل رقم 
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يتواجد يف مناطق احلجارة ويف املراعي الصحراوية، وعموما يف كلّ الصحراء، عدا الوسطـى كما 
شائع يف كامل مشال الصحراء وغرا حتى القليعة . وهو متوطّن يف مشال أفريقيا) Ozenda) 1958الحظ ذلك 

وحتديدا، ابتداء من النصف الغريب للصحراء، أي األجزاء الصحراويـة من موريتانيـا . وإىل تعظميت جنوبا
مم بدل 2 أحيانا بطـول رةــالثم). Ozenda) 1991 -2004واملغرب واجلزائر وتونس وليبيـا الغربـية 

1ـوع مم كما يف حتت النssp. intermedius Chev.  .ع اجلغرايف للنله نفس التوزابق مع فارق أن وع الس
  .اين يصل حىت حدود تعظميت جنوباالثّ

  .، الساق مزهرة وكثرية التفرعمم 1.5 إىل 1 بطول من ة الثمرssp. cossonianusيف حتت النوع   .1
 . سم5 إىل 2  من نوعا ما، وبطول كبريةاخليمات ذات أعناق  ssp. robustusيف حتت النوع  .2
 . تكون اخليمات حممولة على عنق رفيع ومتطاول أكثرssp. intermediusيف حتت النوع  .3
 

P. reboudii سةع ابتداء من القاعدة وهي متيبا على سطح األرض، وتتفريف قاعد يقان متتدالس .
اق، متبادلة، دقيقة ومفصائية، . صةتوجد األوراق يف أعلى جوانب السحتمل السيقان نورات خيمية جانبية و

 والكرابل بعدد 5الطّع بعدد .  بتالت بيضاء5 سبالت خضراء ومن 5الزهرة صغرية مكونة من . أعناقها قصرية
يف . يوجد النبات يف املراعي اجلافّة.  فرعا مزهرا من النبات9ويوضح الشكل رقم . الثّمرة بيضوية وصغرية. 2

 . األنواع املدروسة املختلفة للقزاح12 و11، 10وتبدي األشكال . ، وهو متوطّن يف مشال أفريقيااجللفة
  
ibattandier. Pتني أو ثالثاة مرأوراق دائمة تنطلق من أسفل السيقان، هذه األخرية رفيعة متشعب  .

راعي الصحراوية وهو متوطّن يف ينتشر النبات يف مناطق احلجارة ويف امل. اللّون أخضر باهت، واملياسم قرمزية
  ).Ozenda) 1991 -2004( اجلنوب الوهراين واجلنوب الشرقي املغريب 
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اح فرع مزهر من نبات : رقم  9كل ـالشالقز   Pituranthos reboudii.  
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  Pituranthos scoparius.نبات القزاح : 10الشكل رقم 

  2008بوسعادة، 

 

 

 

ثمر من نبات  فرع م:11 رقم  كلالشPituranthos chloranthus.  

  2008بريان، 
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.  

  

  Pituranthos reboudiiسهب من نبات : 12الشكل رقم 
 2008اجللفة، 
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وهي زهرة  5S + 5P + 5E +2C: وككلّ نباتات الفصيلة الكرفسية، فإنّ القانون الزهري هلا هو
بـات مباشـرة بعــد سقــوط األمطـار األوىل لفصـل تزهر أنواع هذا الن. ـرة منشقّةموالثّ منتظمة

  ).W.S. Beniston ) 1985 و N.Tحسب اخلريـف، 
-4-6-IIأنواعالذاتية وبيئة ال Pituranthos 

الدراسات السابقة املتوفّرة لدينا أنّ خمتلف أنواع القـزاح، تتواجـد ضمن بيئـات وجماميـع تشري 
 )1958( Quezel؛ )  Quezel )1954ذلك من خالل البحـوث السابقة، نباتيـة خمتلفـة، وميكن اختصـار 

Negre (1961) ؛Quezel ) 1965( ؛Djebaili )1970( ؛Djebaili)1978(؛  Lazare وRoux)1979(؛Pouget  

) 1992( Belouedو Wojterski؛ )1990( Kaabeche؛ )1988( Gardouو Rached-Mosbah ؛)1979(

 وآخرين Benchelah؛ )1998( Kaabeche؛  )Kaabeche )1996 ؛ Bellakhdar (1994)و Benabid؛
أنه من الصعوبة ربط نوع أو ) 1988( Halitimمع تسجيل مالحظة ). 1991-2004(Ozenda؛ )2000(

الترابية ال تتعلّق سوى - تكوين نبايت بنوع معين من التربة، خاصة يف املناطق السهبية، ألنّ العالقات النباتية
  .فاق السطحية للتربةباآل

 -5-6-IIاح ضمن النباتاتالقز  

. تشري الكثري من البحوث السالفة، أنّ أنواع القزاح تنتشر يف مشال أفريقيا وضمن جماميع نباتية خمتلفة
 املسمـاة )Alliance( أن جيده ضمـن الرابطة )Quezel) 1965ففي الصحراء الشمالية الغربية، أمكن

Thymelaeto - Herniarion  ـزة باألنـواعاملتمي Herniaria fontanesii – Helianthemum kahirinum 

– Thymelea microphylla – P. chloranthus–Fagonia kahirina... وفـي جمـاري الوديـان
_  Marrubium desertii – Zilla spinosa مع P. scoparius يتواجـد (Dayas)والضايـات  

Antirrhinum ramosissimum  .  

 P. scopariusأنّ ) Quezel )1954ويف أقصى الصحراء اجلزائرية، ويف منطقة اهلقار حتديـدا، أورد  

وامـوع النبـاتـي  Sclerocephalus arabicus, Fagonia viscosa   بايتالنيوجد ضمن اموع 
Cassia aschreak ؛ Panicum turgidum  كما يوجدP. scoparius اري الوديان يف جم. 

ويف دراستهما عن بعض التجمعات الّنباتية يف اهلضاب العليا من اجلنوب الغريب لبوسعادة، ويف اهلامل 
 ضمن سهب من  P. scopariusوجود )Roux  )1979 و Lazare(، ذكر 30 % و 20بالضبط، ويف ميل من 

يف مشال بوسعادة، ) Beloued )1992 و Wojterskiكما خلص إىل ذلك أيضا . Stipa tenacissimaاحللفاء 
 . (Mergueb)ويف حممية املرقب 

 بني التربة والنباتات يف جبل محامات يف منطقة قسنطيـنة، أثبتت العالقة ث عن ـويف البح
Rached-Mosbahو  Gardou )1988( وجود P. chloranthus  صاصه مقاوم للريف التربة احلجرية وأن 
ياراتاملنتج من عوادم الس.  
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 يف دراسته عن فلورا الصحراء الشمالية والوسطـى، نفى وجود األنواع )Ozenda ) 1958على أنّ 
 – Pennisetum dichotomum – Zilla microptera – P. chloranthus: التالية يف الصحراء الوسطى وهي

Haloxylon scoparium . عات نباتية منه أكّد وجود جتمولكنPituranthosة يف  موعة هنا وهناك وخاصز
 )1980( Pougetوقـد ذكر  ).Ozenda) 1991 -2004منطقة القنادسة، ويف املرتفعات الصخرية الصحراوية 

 يف حبثه عن العالقـة بني التربة والكسـاء النبايت يف السهوب P. chloranthus و P. scopariusوجود 
) 2005( وآخرون  Chahmaة للجنوب الشرقي اجلزائري، فذكر أما يف املراعي الصحراوي. جنوب اجلزائـرية

  .P. chloranthusوجود 

 Bellakhdar) 1994(  P. scoparius var. junceus وBenabidويف املغـرب األقصـى، وجد 
ويف تونس، .  ويف مناخ حيـوي جاف معتـدل إىل لطيـف  مترا ويف تربة كلسيـة1450على ارتفاع 

 يف السهوب الوسطى مع أنواع نباتية خاصة P. chloranthusتواجد ) Claisse )1994و de Foucaultالحظ 
، ضمن P. tortuosus، أكدا وجود )Zaafouri) 2000 و Chaieb على أنّ  .تنمو على صفائح صخرية
 سهـوب من نـضم P. chloranthus وكذلك Artemisia herba-albaسهوب من الشيـح 

Anarrhinum brevifolium اـّأم.  تونـسيف Djebaili) 1978( فذكــر َ P. scoparius  ضمن سهب
 يف حيـن أنّ .سـرة من اجلبـى قشلة عـة متوضعـة عميقـة رمليـلى تربـع Lygeum spartumمن 

P. chloranthus  وع النبايت، باإلضافة إىل ينتميإىل املراعي الكثيفة، وقد ال حظ نفس الباحث أنّ هذا الن 
 نباتية أخرى، نادر أو غري موجود يف السهول واألطلس الصحراوي وإنـها حاضرة أكثر يف املراعي أنواع

  .اجلافّة والصحراوية
 ينتمي إىل التجمع P. scoparius أنّ )Djebaili) 1984ويف حبثه حول السهوب اجلزائرية، وجد 

  .Stipa tenacissima ويوجد ضمن سهب من  Juniperus phoenicea النبايت من
 - 6-6-IIيـةاإلستعماالتاح الطبقليدية لنبات القزالت   

لكن ويف ). Bellakhdar ،1997( أنّ القزاح يستعمل ككمادة يف حاالت الصداع Gattefosséأشار 
 يستخدم لتخفيض ضغط الدم املرتفع، وذلك بنقع P. rohlfsianusأنّ ) 1989(ليبيا، ذكر القاضي وبشينة 

 أنّ دوـيب ويف تونس، . ملدة طويلة، أو بغليه يف املاء على نار هادئة، مثّ يشـرب النقيـع أو املغلـيالنبات
P. scoparius وماتيزم كما يستعمل يف مداواةات والعقارب والربو والريقان ولدغات احليمفيد يف حاالت الر 

نفس النوع النبايت السابق ضمن النباتات ) 2003 (Chemli وقد عد .)Boukef ،1986(األغنام ضد اجلرب 
  .الطّبية للفلورا التونسية واحملتوية على زيوت طيارة

فالحظوا تأثّر فراخ البطّ يف عيوا نتيجة احتكاكها ببذور نبات ) 1984( وآخرون Ashkenazyأما 
P. triradiatus.  
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 زمـى والروماتيـّاحلمد ـض P. scoparius ويف مناطـق بوسعـادة يستعمـل نبـات  
)Shaker ،كّان احمللّيون، يضعون السيقان الطاّزجة يف الرمل الساخن ليستلقي عليها ). 1999 وآخرونفالس

. )1999وآخرون،   Vernin(املريض بالروماتيزم فتعطيه إحساسا بالراحة، أما التبخري مبغليه فيوصف للحمى 
 P. tortuosus و P. triradiatusإىل أنّ سكّان البادية، يستعملون ، فيشيـرون )1986( وآخرون Novakأما 

  .يف حاالت آالم املعدة، ويف القضاء على الديدان املعوية ويف تنظيم الدورة الشهرية عند بعض النساء
 P. chloranthus يعاجل مربو املواشـي أغنامهـم ببخـار مغلـي نبات ، ويف السهوب اجلزائرية

ويف منطقـة جانت باجلنوب اجلزائـري، ال حظ ). 2007 وآخرون، Dahia(ألمراض اجللدية ضد بعض ا
Benchelah ات ويف ) 2000( وآخرونابق يف معاجلة لدغات احليبات السأنّ السكّان احمللّيني يستعملون الن

  . املساعدة على اهلضم كما يتبـلون به اللّحم واجلبـن
 

 -7-6-IIاحيـة القـزمس  

، ذكر أنّ )Trabut) 2006 فالفرنسي .ردت اإلشارة يف الكثري من املصادر إىل التحذير من النباتو 
P. scoparius سبة للعواشببالن ولقد أورد .  سامPoey ه وخالل ) 1970( وآخرونعاة يزعمون أنأنّ الر

 أما . تصاب بالعمىP. scopariusاشتـداد احلـرارة، فإنّ األغـنام اليت تكـون يف متاس مباشر مع نبات 
Ozenda) 1991 -2004(ّولكن بدرجات أقل ـبات سامويف املغرب األقصى، أشار . ، فأكّد أنّ الن

Bellakhdar )1997 ( إىل أنّ البدو يعرفون أنّ نباتات اجلنسPituranthos تثري حساسـية لدى احليوانـات 
 يصيب احليوانات واجلمال بأمراض P. chloranthusو  P. scopariusيف فتـرة اإلزهار، وأنّ طلـع أزهار 

، فينبهان إىل أنّ النبات يعد من النباتات املسهلة، لذلك ) 1989( أما القاضي وبشينة .بصرية خطرية ولعدة أيام
 ، بالرغم منP. scopariusنفى مسية نبات ) Charnot) 1945 ولكن    .جيب أخذ احليطـة عند التداوي به

 .أنه أشار إىل أنّ غبار الطّلع يسبب العمى للحيوانات وملدة عشرة أيام
 

 -8-6-IIاحكيمياء نبات القز  

ففي . Pituranthos عدة دراسات تناولت بالتحليل املكونات الكيميائية لبعض أنواع صدرت 
، وباسخدام  الصحراء اجلزائرية املستقدم منP. scopariusدراستهم للزيوت الطّيارة للقسم اهلوائي من نبات 

، ) Apiol(من إثبات وجود األبـيول ) 1970( وآخرون Poeyتقنية كروماتوغرافيا الطّبقة الرقيقة، متكّن 
ويف دراسـة أخرى، متكّن الباحثـون السابقـون عام ). Pinene(والبينـني ) Anisaldehyde(اآلنيزالدهيد 

1970ـارة  من الكشـف عن وجود قلويـدات طي)alcaloïdes volatils ( ة يف جذور وسيقانمتشا
  . النبات املذكور



 33 

يف الكشف عن تأثري ضد التشنج للزيت الطّيار للقسم اهلوائي  لنفس ) Poey) 1971 وPieriوقد جنح 
راقا ، أوا، فعند تناوله بالدراسة سيقان)Dzuong) 1976 أما. النبات، على فئران حقنت به يف اإلثين عشر

وصل إىل  املستقدمني من الصحراء اللّيبية،، P. rohlfsianus و P. chlorantusوايات زهرية جمفّفة لنبايت 
بقايا رمادية، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، : معرفة وجود املواد التالية، وبنسب خمتلفة من نوع إىل آخر
 األمينية، األبيول وكربونات تربينية ولكن مل جيد سكّريات، مواد نشوية ، مواد سيلولوزية، بعض األمحاض

ولقد  .اآلنيزالدهيد، يذكر أنه استعمل أيضا تقنية كروماتوغرافيا الطّبقة الرقيقة للتعرف على املركّبات الطّيارة
، HPLCيف فلسطني، من عزل مركّبات فريوكومارينية بواسطة تقنية ) 1983( وآخرون Ashkenazyمتكّن 

  :وهي P.triradiatus نبتات فتية لـ وذلك من
  

isopimpinelline (5,8-dimethoxypsoralen) وbergaptene (5-methoxypsoralen).  
 .isoimperatonine –psoralen))5-(3-methyl-2-butenyloxy و 
 .imperatorine )8-(3-methyl-2-butenyloxy)-psoralenو 

  .cnidiline )8-methoxy-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-psoralen و 
 

 ).1987 وآخرون، Ashkenazy(متّّ اكتشـاف طرز حيويـة لنفس النوع النبايت يف فلسطــني 
 وأثبتوا وجود املركّبات التالية P. triradiatusجـذور ) 1991، 1989( وآخـرون Halimوقـد درس 

 umbelliferone وbercaptene وisopimpinelline وxanthotoxol و S-trans-marmine-(-): وهي
  .marmesineو imperatorine وisoimperatonineو

  

، imperatorin ،bergaptenعلى مركّبات مثل ) 1993( وآخرون Nassar ويف مصر، تعرف 
umbelliferone ،xanthotoxol ،α-amyrin و β-sitosterolولدى دراستهما  . يف سيقان النبات املذكور

زيوتا طيارة وستريوالت ) Nagwa) 1998 و Shalaby، وجد  P. triradiatusاألجزاء اهلوائية لنبات 
  .وأمحاضا دهنية وفوسفوليبيدات وللزيوت الطّيارة نشاطية ضد بكتريية

 

علـى ) Potter) 1977و Shulte هـرف فيـ، تعP. tortuosusوبـخصــوص نــوع 
-trans and cis و falcarinoneا  مــن ضمنــهPolyacétylèneعشـرة مـن عديـد اآلسيـتيليـن 

heptadeca-1,8-diene-4,6-diyne-3-ol-10-one.   واستطاعMahran اكتشاف مركّبات ) 1989( وآخرون
مثّ درس .  تربينا يف الزيت الطّيار لنفس النبات11 باإلضافة إىل stigmasterol و campesterolمن مثل 

Abdelghani ركيـب الكيم) 1995( وآخرونار لنبات التـيائي للزيت الطّيP. tortuosus ، وأفضت نتائج
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 هو الغالب وأنّ للزيت نشاطية ضد بكتريية حمسوسة جتاه النوعني من dill apioleالبحث إىل أنّ مركّب 
  .-Gram و +Gramالبكتريا 

  
وجود ) 1998( وآخرون Singab، كشف P. tortuosusيف دراسة أخرى حول 

glucopyranosyloxy-3 trihydroxy-4',5,7 methoxy-3' flavone,2''-0-β-D-apiofuranosyl 6''-0-α-L-

rhamnopyranosylو isorhamnetineو chrysoeriolو isorhamnetine 3-0-rutinoside و 
heptadecadiene -1,8 diyne-4,6 diol-3,10  

  . heptadecadiene-1,9 diyne-4,6 (8S,9Z), cetone-3,Ac-8 و
  

ف يف حني، تعرHalim ة مركّبات مستخلصـة من نبتات ) 1995( وآخرونعلى عدP. tortuosus 
      pituranthoside (-)-S-transmarmine-7'-0-β-D glucopyranoside و S-trans-marmine-(-):وهي
 ومتّ استعمال تقنيات الرنني umbelliferone و bergaptene و isopimpinelline  وxanthotoxolو 

  . يف التعـرف على بنيـة املركّباتRMNيسي املغناط
  

التعرف على املركّبات ) Abdelkader) 2002، استطاع P. tortuosus ويف دراسته جلذور نبات 
، bercaptene ،graveolone ،xanthotoxin ،isopimpinellin، aesculetin dimethyl ether: التالية

stigmasterol glucoside.  

 

 ىبالتعرف عل) 2005( وآخرون Abdelwahedقسام اهلوائية لنفس النوع النبايت، قام ويف حبث مشل األ
 من التربينات 17 % وهي GC/MS و GCاملركّبات التالية، وذلك يف الزيت الطّيار للنبات مستخدمني تقنيات 

 من 2 %والت و  من الفينـ3 % من السسكوتربيـنات و 10 % من التربينـات األكسوجينية و 24 %و 
  .الفتاليدات
 

وباستخدام تقنية الكروماتوغرافيـا الغازية مدجمة ) 1999( وآخرون Verninويف دراسة الحقة، قام 
 مركّبا يف الزيـت الطّيار لسيقان وبذور نبات 94، بالتعرف على حوايل CPG/SMمع املطيافيـة الكتليـة 

P.. scoparius لوبةها4وهي كما تظهـر يف اجلدول رقم  رية،ـوب اجلزائـ من بوسعادة بالس.  
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  .P. scoparius لسيقان وبذور التركيب الكيميائي للزيت الطيار: 4جدول رقم 

  عدد املركّبات   طبيعة املركّبات  

  34  هيدروكربونات  01

  2  أكسيدات  02

  8  ألدهيدات  03

  10  كيتونات  04

  24  كحوالت  05

  9  مشتقّات فينولية  06

  7  مركّبات أخرى  07

  

 P. scopariusعزل مركّبني جديديـن من نبـات ) 2004( وآخرون Haba استطاع وبدورهم،
 hydroxy-6 methoxy-5 propyl-3 isocoumarine: مها

ومـن منطقــة غردايـة، جلب نبات . dimethoxy-5, hydroxy-6propyl-3isocoumarineو 
P. scoparius ت ودرسVerité يقان والبذور بواسطة تقنية ) 2004( وآخرونارة للسيوت الطّيالزGC/MS 

، α-pinene ،β-pinene ،ρ-cymene ،limonene ،thymol:  مركّبا منها50ومتّ التعرف على حوايل 
myristicine ،dill apiole ،α-phellandrene ،methyl eugenol ،germacrene ،spathulenol          و 
β-eudesmol. 
 فالفونيدات موجودة يف القسم 04من التعرف على ) 2006(، وآخرون Touilجهتهم، متكّن من 

ويتعلّق األمر .  واملستقدم من منطقة اهلقار بأقصى جنوب اجلزائرPituranthos chloranthusاهلوائي من نبات 
 و مها معروفان سابقا، isorhamnetine 3-0- rutinoside و isorhamnetine 3-glucoside: باملركّبات التالية

متّ التعرف  tamarixetin-3-0-glucoside و apigenin -6,8 –di –C-glucoside (vicenin 2)يف حني أنّ 
وتـم عزل مركّـب جديـد من األقسـام اهلوائيـة لنبات   .Pituranthosعليهـما ألول مرة يف جنس 

P. chloranthus هو β-Sitosterol) Nait Said ،2007.(  
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-III ــارةيوت الطّيالز( Les huiles essentielles)  

وهي تعرف حسب الزاوية الّيت يراها من خالهلا املختصون، كعلماء النبات والصناعيني والباحثني يف 
  وكغريها من منتجات األيض الثانوي ).Gueorgiev ،1975(كيمياء النبات وتكنولوجيا العطور والصيادلة 

(métabolisme secondaire) ، ع غري متجانس  تبعابات، وهلا توزال يعرف هلا دور فيسيولوجي داخل الن
للنباتات وأحيانا ختتلف من فرد إىل آخر يف نفس النوع النبايت، بل من حتت نوع إىل حتت نوع ينتميان إىل 

، حيث أنه مبجرد إنتاجها من قبل (inertie biochimique)نفس النوع النبايت، وأخريا تتميز بعطالة بيوكيميائية 
  ).2005 وآخرون، Macheix(النبات وختزينها، من النادر أن تعاود نشاطها 

الزيوت الطّيارة مزيج من عدة مركّبات منتجة  من نوع نبايت، متر مع خبار املاء يف أثناء عملية 
، فتعرفها يف منشورها الصادر عام AFNORأما اجلمعية الفرنسية للقياسة  ). Naves ،1974(االستخالص 

، بأا مركّبات يتحصل عليها من مواد طبيعية أولية بواسطة االستخالص املائي أو 56 ويف الصفحة 1984
 .البخاري أو انطالقا من مثار اللّيمون بواسطة طرق ميكانيكية وتفصل عن طورها السائل بطرق فيزيائية

مذاق حاديـن، حنصل عليها من عقاقـري نباتيـة طازجـة بل  وهي سوائـل ذات رائحـة و
تتميز الزيوت الطّيارة بصغر وزا ). 2001، نوآخرو Guestem ؛ Anton ،2002 و Wichtl (وجافّـة 

وهي من منتجات . اجلزيئي وختتلف عن الزيوت الثّابتة بتطايرها وخبصائصها الفيزيائيـة ومكوناا الكيميائيـة
 Raven(زن خاصـة يف الفجـوات ـلثّانوي الّتـي تنتـج يف عـدة أماكن من اخللية وختاأليض ا
تشترك الزيوت الطّيارة يف عدة صفات، فهي عموما سوائل يف درجة احلرارة العادية، هلا ). 2007وآخرون،

املعروفة ويف بعض أنواع رائحة عطرية حادة، قليلة الذوبان يف املاء، تذوب يف املذيبات العضوية الالّقطبية 
  ).2001 ،نوآخرو Guestem(الكحول 

  

 -1-IIIيوت الطّياّرة يف النباتاتالز  

لقد دلّت الدراسات على أنّ الكثري من الزيوت الطّيارة تصنع و ختزن يف أوبار غديـة، وتلك اليت 
ن اإلصابات الفطرية الطّفيلية تنتجها أوراق بعض النباتات، تبعد عنها احليوانات العاشبـة، وحتميها م

والبكتريية، بل وإنّ الزيوت الطّيارة املفرزة من بعض األزهار، جتذب إليها احلشرات وبالتايل تساهم يف عملية 
 كما ويعتقد أنها من فضالت  )2007  وآخرون،Raven(التلقيح، كما أنها تثبط منو األعشاب الضارة 

  ).1985 وآخرون، Delaveau( اإلستقالب النبايت 
، أنّ الزيوت الطّياّرة شائعة Ghestem  (2001) وGuignard (2000)؛ Bruneton (1999)يذكر 

، ويف الفصائل السذّابيـة (Conifères)الوجود لدى النباتات العليا، ولكنها تتركّز يف املخروطيات 
(Rutacées)  والكرفسية(Apiacées) ـةواآلسي (Myrtacées) ـرة  والفاغ(Lamiacées جميةوالن 
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(Astéracées) والغاريـة (Lauracées والكلئـية (Poacées) جنبيليـةوالز (Zingibaracées) . كما قد
 ).D'amelio ،1999 و Frank(توجد بعض الزيوت الطّيـارة يف كبد األمسـاك 

 األقلّ، تنتج زيوتا  فصيلة نباتية على50أنه متّ إحصاء حوايل ) Bruneton ،1996( ولقـد أورد 
 حيث وجودها داخل النبـات، لوحـظ وجودها يف النهايـات الزهـرية ويف األزهـار ويف ومن. طيـارة

 ؛Hurabielle ، 1981 وParis( األوراق ويف القشور ويف اجلذور ويف الريزومـات و الثّمـار والبـذور 
Bruneton ، 1999( .ة اخلضرية فحسب، ولكن أيضا يف غدد زهرية وإذن، فهي ال توجد فقط يف األنسج

)Judd ،(وقد الحظ  ).2002 وآخرونGattefossé ،1937 ( ارةيوت الطّيات الزيد اإلزهار، تبدأ كمه مبجرأن
 .يف التناقص على مستوى األجزاء اخلضراء من النبات

ـّارة، وهي ا  الظّاهر يف (isoprène)أليزوبريـن ويف داخل النبات، تصنع النواة األساسية للزيوت الطّي
، يف الصانعات اخلضراء مباشرة بعد حتول ثاين أكسيد الكربون إىل مركّبات عضويـة 13الشكل رقم 

ـّام شديدة احلرارة كوسيـلة من وسائل التكيـف  بواسطـة عمليـة التمثيل الضوئـي، وخاصـة يف األي
)Raven،يوت الطّ). 2007 وآخرونبات، وإمجاال، وحسب ما توجد الزيارة يف خمتلف األعضاء داخل الن

أورده كلّ مؤلّف، فهي تنتج وختزن يف تراكيب نسيجية خاصة، عادة ما تكون متوضعة على مقربة من اجلزء 
؛ Guignard ،1979( خاليا للزيوت، جيوب مفـرزة، قنيـات إفرازيـة وممـرات زيتيـة ،باتللناخلارجي 

Parisو Hurabielle ،1981 ،؛ 1993؛ هيكل وعمرBruneton ،1996(.    
 تقريبا % 10 و 0.01إنّ نسبة إنتاج النبات من الزيوت الطّيارة قليلة جدا، فهي تتراوح بني  

)Hallard ،1988 ( ى 14وقد تصل إىلة املقطّرة، وهي حالة استثنائية، يف كبش % 19 وحتمن املاد 
إنّ هذه ). 2001 ،نوآخرو Guestem (% 9 إىل 8 من  (noix de muscade)القرنفـل، ويف جوز الطّيب 

النسبة تتغير حسب موعد قطف النبات والعضو النبايت ونوع التقطري وطريقة االستخالص ونوع املذيب 
 ).2000أبو زيد، (املستعمل وشروط حفظ النبات 

ت وكميات إنتاجها، كاحلرارة والرطوبة  وللكثري من العوامل تأثري على التركيب الكيميائي للزيو
)Boiraو Blanquer ،1998 ؛Pala-paul ،تفاع عن سطح البحـر واملوقـع واالر) 2001 وآخرون
)Azvedo ،؛ 2001 وآخرونOliveira ،2005 وآخرون ( باتربة اليت ينمو فيها النأو طبيعـة الت)Oliveira 

  ).2005 وآخرون، Zheljazkov؛ Yang ،2005و Pen؛  2005وآخرون، 

isoprene  
  رينـ األيزوب:13 رقم الشكل
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 -2-IIIارةـاخلصائص الفيزيائييوت الطّية للز  

ـّارة   ـّز الزيـوت الطّي طه، (يـجمـع الباحثـون علـى أنّ مجلـة من الصفات الفيزيائيـة متي
؛ Hallard ،1988؛ 1988؛ أبوزيـد، Brenadet ،1986؛ Hurabielle ،1981 وParis؛  1981

Duraffourd ،1990 ؛Bruneton ،1999 ؛Ghestem ،هي) 2000؛ أبوزيد، 2001 وآخرون:  
الزيوت الطّيارة مكونة من مركّبات ال قطبية ومركّبات قطبية تعطي الزيت الرائحة واملذاق والنشاطية؛ 

رك أثرا على الورق بعد تطايرها؛ طيارة، بعكس ال حتتوي على أمحاض دهنية وال أمالح معدنية، وال تت
الزيوت الثّابتة كزيت املائدة وغريه؛ الغالبية العظمى من الزيوت الطّيارة تتميز برائحتها العطرة ونكهتها 
العذبة، الحتوائها على  مركّبات ذات أوزان جزيئيـة صغرية وسريعة التطايـر يف درجات احلرارة العاديـة 

األستـرات و (cétones) والكيتونـات  (alcools)  والكحـوالت  (aldéhydes)هيـداتمثل األلد
(esters) ة شاحبة، أو زرقاء أو وخالفهامن املركّبات األكسجينية؛ عادة ما تكون عدمية اللّون أو مصفر 

ترب سائلة حتت درجة زرقاء خمضرةّ، وتتحول إىل الّلون األصفر عن طريق التأكسد؛ معظم الزيوت الطّيارة تع
 درجة مئوية، أو تنصهر حتت ظروف احلرارة 8 و5احلرارة العادية للغرفة، والقليـل منها يتجمـد بني 

 درجة مئوية، وقد تترسـب على شكل بلّورات يف درجة حرارة منخفضـة جدا 19 و17املرتفعة بني 
 ما عدا زيوت القرفة و القرنفل والساسافراس ، 1 درجات مئوية؛ كثافتها النوعية أقلّ من 5 و1تتراوح بني 

الّيت كثافتها أكرب من كثافة املاء، مما يعطي مؤشرا على أنها مكونة من مركّبات ذات حلقات عديدة؛ هلا 
 20 يف درجة احلرارة 1.333 مقارنة مع املاء والذي يساوي 1.69 و1.45معامل انكسار عال جدا يتراوح بني 

  .مئوية
، مما يساعد على معرفة املغشوش  (pouvoir rotatoir) ن الزيوت الطّيارة خاصية الدوران الضوئيللكثري م

  .°1- إىل 0 وللقرنفل °4- إل °1-وكمثال على ذلك، الدوران الضوئي للبابونج . منها
؛ نقطة غلياا قليلة الذوبان يف املاء، تذوب يف الكحوالت والزيوت الثّابتة ويف غالب املذيبات العضوية

 درجة مئوية، وذلك تبعا ألوزاا اجلزيئية وعدد ذرات الكربون والروابط الزوجية 100دائما أكثر من 
واستبدال ذرات األكسجني بذرات أخرى؛ متتص بعض املركّبات كالكلور، الربوم واليود؛ تتأكسد بسهولة 

 مركّبات صمغية، ونتيجة لذلك، تتغير بعض لةمشكّ  (polymérisation)يف الضوء ومتيل إىل التبلمر 
 .خصائصها الفيزيائية كالرائحة ودرجة الغليان واإلذابة

 -3-IIIارةاخلصائص الكيميائية للزيوت الطّي  

إنّ الزيوت الطّيـارة هي مزيج معقّد من مركّبات تكاد تقتصر على مركّبات تربينيـة من جهة، 
رى، كما ميكنهـا أن حتتوي على مركّبات ناتـجة عن عمليـة وعلى مركّبات عطرية من جهـة أخ

النوع (ويتغير التركيب الكيميائي تبعا للنبات ). 2001 ،نوآخرو Guestem ؛ Bruneton ،1999( اهلـدم 
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، عدة )2000(وقد أورد أبو زيد ). 2001 ،نوآخرو Guestem(، طريقة االستخالص ومدة التخزين )والعضو
  .ئية للزيوت الطّيارة وهي رقم احلموضة، رقم التصبن، ورقم اليودصفات كيميا

 -1-3-IIIربينيةاملركّبات الت 

 وهي مركّبات عديدة، توجد خاصـة لدى النباتات، ولكن أيضا لدى احليوانات والبكتـريا، 
 مركّبا 22000 أبسـط تربـني، وقد تـم التعـرف على أكثر من وتنتـج عن بلمـرة وحدات اإليزوبرين،

)Raven،2007 وآخرون(، م حسب عدد هذه الوحداتوتقس  )Weil ،1997 ؛Wichtl وAnton ،2002 .(
 10وعدد ذرات الكربون ، (monoterpènes)التربينات األحادية  : املركّبات التربينية األكثر تطايرا هي

فقط املوجودة يف النباتات الوعائيـة، ، وهي 15 وعدد ذرات الكربون (sesquiterpènes)والسسكوتربينات 
؛ 1985 وآخرون، Guignard" (ةـاخلفيفالتربينـات " وكتلتها اجلزيئيـة صغرية، ولذلك مسيـت 

Bruneton ،1999 ؛Guestem 2001، نوآخرو .(  دوعد)Guignard ،التربينات الثنائية )1985 وآخرون 
20Cربينات الثالثية30 ، التC ربينات الر40باعية ، التC دةربينات املتعد4000 ~ والتC . ّجيدر باملالحظة، أن

، هو تربني 14، الذي يبدو يف الشكل رقم (Squalène)وجود التربينات ليس خاصة نباتية، بل إن السكوالني 
 400وأكرب تربني هو املطّـاط الذي حتتوي جزيئاتـه بني ). Guignard ،1979(يوجد بكثرة يف مسك القرش 

 ).2007 وآخرون،Raven( وحدة إيزوبـرين 100.000وأكثر من 

 
 

  
 

squalene  

  

  نـ السكوالي:14الشكل رقم 
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 -1-1-3-IIIاألحادية ربيناتالت  
، مسؤولة عن 7، نتاج تزاوج وحدتني من األيزوبرين، تبدو يف الشكل رقم  C10H16  وصيغتها املة

 ،Bruneton( منها 1000 التعرف على أكثر من ومتّ) Ibn Mansour ،2006(ية للنباتات واألزهار الرائحة الزك
أو ) Limoneneاللّيمونني (أو وحيدة احللقة ) Myrceneاملريسني (  ميكنها أن تكون غري حلقية ). 1999 

ترييزانتالول، ( ، أو ثالثية احللقات )Camphene، الكامفني Pineneالبينني ( ثنائية احللقة 
Tresantalol)(Guignard ،1979( ، كل رقم15 ويبدو بعضها يف الش.  

  

pineneLimonene

Myrcene

 

  

   بعض التربينات األحادية:15 رقم الشكل

  

 -2-1-3-IIIتربيناتسكوالس (Sesquiterpènes)  
، وهي مركّبات هشة، (Lactones)، غالبا ما تتواجد يف شكل لكتونات C15H24وصيغتها الكيميائية  

ويف أثناء الّتقطري ميكن أن تتحول إىل مركّبات كربونية غري مشبعة نوعا ما، ميكن تواجدها يف الزيوت الطّيارة 
) Wichtlو Anton ،2002.(   سكوتربينات غري حلقيةميكن أن تكون الس)farnesol( أحادية احللقة ،)α-

zingiberene, humulene( احللقة ، ثنائية)cadinene ،gaiazulene ( دة احللقاتأو متعد)matricine .( وقد
؛ Bruneton،  1999( تـحتـوي علـى جمموعـات كحوليـة، كيتونيـة، ألدهيـديـة وإستـرات

Parisو Hurabielle ،1981( كل رقمح واحدا من هذه املركّبات16، و الشيوض .  
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OH

farnesol  

 

  سكوتربينات أنواع السأحد :16شكل رقم ال

 

 -2-3-IIIتكحوال (Alcools):  
 ,menthol, α-terpineol( ، وحيـدة احللقـة )geraniol, linalol, citronellol( غـري حلقـية  

terpin-1-en-4-ol (  ثنائية احللقة ،)borneol, fenchol.( كل رقم17وبعضها يبدو يف الش. 
 

OH

Geraniol

OH

Menthol  

  

  كحوالتبعض أنواع ال :17الشكل رقم 

  

 -3-3-IIIألدهيدات (Aldéhydes) 

، وغالبـا ما تكـون غيـر حلقيـة و من أمثـلتـها 18 ويظهـرهـا الشكـل رقـم 
)citronellal ؛neralو geranial.(  
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O

Geranial

O

Citronellal 

 

دات بعض أنواع األلدهي:18 رقم كلالش  

  

-4-3-IIIكيتونات (Cétones) 

  
  ).carvoneو menthone(، وحيدة احللقة، ومن أمثلتها مركّبات، مثل (tagetone) غري حلقية 

  .19  كما تظهر هذه األخرية  يف الشكل رقم (camphre, thuyone) احللقة  ثنائية أو 
 

 

O

Menthone

O

Carvone  

  

احللقية الكيتونات بعض أنواع:19 رقم كلالش . 

 

-5-3-IIIراتــإست(Esters) 

  

، وحيــدة احللقــة ومن (acétate de citronellyle)غيــر حلقـية ومن أمثلتها الشائعة 
  .20 مبينة يف الشكل رقم (acétate d'isobornyle)، ثنائية احللقة (acétate de menthyle)أمثلتها 
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O

O

Menthyl acetate

O

O

Citronellyl acetate

  

  . بعض أنواع األسترات:20الشكل رقم 

  

 -6-3-IIIرياتــإيث (Ethers) 

  .(tétrahydrofuranique) إيثريات حلقية cineole 1,8ومن أمثلتها 
-7-3-III بريوكسيدات(Péroxydes) : ومن أمثلتها(ascaridole).  
 -8-3-IIIوالتـفين (Phénols) : ومن أمثلـتهـا(thymol, carvacrol)كـل ، وتظهـر يفالش 

  .21رقم 
HO

Thymol

HO

Carvacrol  
   بعض أنواع الفينوالت:21 رقم   الشكل

 -9-3-III املركّبات العطرية(Composés aromatiques) 

 وهي مشتقّات الفينيـل ربيناتأقلّ من التيف الزيوت الطّيارة  أنّ نسبتها) Bruneton،  1999(الحظ 
وطريق ختليقها خمتلفة عن املركّبات السابقة، حيث تتم بواسطة تثبيت محض ) phénylpropane) C6C3بروبان 

، (acide préphénique) محـض الربيفـينيك (acide shikimique)البريوفيـك، ويعطي محض الشيكيميك 
 Paris(وهي مشتقّـات الفينيـل بروبان ) C6-C3(وهو املركّب الذي يسبق تشكّـل مركّبات 

 يف نبات  (anéthole)ومن أمثلة املركّبات العطرية يف الزيوت الطّيارة، نذكر األنيثول ). Hurabielle ،1981و
 و األبيول (anis)يف نبات اليانسون (aldéhyde anisique) واأللدهيد األنيزي  (Badiane)الباديان الياباين 

(apiole) يف نباتات الفصيلة الكرفسية و األوجينول (eugénol)بات القرنفل  يف نGirofle افرولوالس 
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(safrol) اسـافراس األمريكي يفنبات الس Sassafras .نة منوهناك مركّبات مكو ِِِ(C6C1) ِ ومنها الفانيلني
(vanilline)) Bruneton،  1999 ؛Parisو Hurabielle ،1981 .( ف حبسب الوظائـف اليتفهي تصن

  ) 2001،نوآخرو Guestem( ، فينول أو إيثـري فينويل حتملهـا، سواء أكانت محض، أستـر، ألدهيـد
-10-3-IIIمركّبات أخرى  

وهي ناجتة عن حتول جزيئات غري طيارة، تتواجد يف الزيوت الطيارة يف أثناء محلها ببخار املاء 
)Bruneton،  1999( . ّعيفة كحمض اخللومن أمثلتها، األمحاض العضوية ذات األوزان اجلزيئية الض

 ).1993؛ هيكل وعمر، Hurabielle ،1981و Paris ((coumarines)يتونات والكومارينات والك

 -4-III اختليقوئي، بتصنيع اجللوسيدات يقوم: ربيناتلتمثيل الضبات األخضر، وعن طريق التالن 
(glucides)خرات أو تساهم يف إنشاء خاليا جديدة ومركّبات ثانوية كاللّيبيدايوت ، الّيت تبقى كمدت، الز

  ).1985 وآخرون، Delaveau ( (hétérosides)واهليتريوزيدات
 Wankeطريقني لتصنيع التربينات يف النباتات الراقية، ومها من اقتراح ) Benchikh )2004أوردت  

  ).2001(وآخرين
تعمل ، وتس(mévalonate)األوىل، وهي مشتركة بني النباتات واحليوانات، وتسمى طريق امليفالونات 

حلقة اجلليكوليز ، واآليت من (Cytosol)، املوجود يف البالزما األساسية (acétyl-coA)مركّب اآلسيتيل كوا 
(glycolyse) عربالبريوفات ،(pyruvate). 

 وتتم .(Procaryotes) وأما الثّانية، فهي خاصية نباتية وتتعداه إىل بعض النباتات غري حقيقية النواة 
مركّبني ناجتني عن التمثيـل الضوئي ، وتستعمل (Chloroplastes)يق هذه يف الصانعات اخلضراء عملية التخل

وكال الطّريقني .  و البريوفات(glyceraldéhyde-3-phosphate) فوسفـات -3- ومها، الغليسـرالدهيد 
زوبرين احلقيقية الّيت يبدأ وهو نواة اإلي، (pyrophosphate d'isopentyle)يؤدي إىل البريوفوسفات إيزو بنتيل 

 .، يوضح بعض مركّبات التخليق22منها تكوين التربينات مبختلف أنواعها  والشكل رقم 
  

O

O

O-

Pyruvate OH

O

P

O

O

HO

HO

glyceraldehyde-3-phosphate  

  

التربيناتختليق بعض مركّبات :22رقم كل الش .  
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-5-IIIارةيوت الطّيطرق استخالص الز  

-1-5-III قطـريالت(Distillation) 

ويعتمد أساسا على خاصية التطاير يف الزيوت حتت تأثري احلرارة، فيحمل خبار املاء الزيت معه، وبعد  
 Benjilaliوحبسب . )Bruneton ،1999(التكثّـف يفصل الزيـت عن القطـارة بواسطـة الفصل 

  .ا وهي يف حالتها الغازية، فإنّ التقطري هو فصل مركّبات مزيج من مركّبني أو أكثر تبعا لسرعة محله)2004(
-1-1-5-III قطري باملـاءالت(Hydrodistillation) 

   املادة النباتية، الطّازجة اروشة أو املقطّعة جزئيا، واملراد استخالصها مع املاء يف أنبيــق ختلط 

(alambic)يت معه إىل ح. مليئ باملاءى الغليان، فيحمل البخار الزتكثيفه ترفع درجة احلرارة حت يث يتم
؛ Bruneton،  1999(بواسطة مكثّف خاص، ويفصل الزيت عن املاء الختالف الكثافة وجيمع يف مصيدة 

وعيب هذه الطّريقة، هو اخلشية من تغير التركيب الكيميائي وخصائص الزيت كاللّون . )1993هيكل وعمر، 
 ).2000أبو زيد، (والرائحة 

-2-1-5-IIIقطري بالبخارمع وجود املاء الت  (Distillation à la vapeur) 

 افّفة أو الطّازجة، والّيت تتأثّر بالغليان املباشر يف وجود املاء ت هذه الطّريقة يف حالة النباتاتستعمل 
يف هذه احلالة، يوضع النبات يف وعاء، مثّ ميرر تيار من خبار املاء على املادة النباتية، . )1993هيكل وعمر، (
وتعتمد هذه الطّريقة يف حتضري العقاقري . ندما يشبع البخار بالزيت، يتم الفصل كما يف الطّريقة السابقةع

 ).1993؛ هيكل وعمر، Hurabielle ،1981و Paris(الطّبية

 

خيرج .  يوضح مبدأ عمل اجلهاز23هذه الطّريقة هي األقدم وما تزال تستعمل إىل اآلن، والشكل رقم 
الذي حيتوي على ) 2 ((extracteur)البخار الذي يتجه حنو مسرع االستخالص ) 1 ((chaudière)من املرجل 

يفصل الطّور السائل عن ) 3 ((réfrigérant)بعد التكثيف عن طريق مربد . املادة النباتية املراد استخالص زيوا
 على الزيوت الطافية لقلّة كثافتها وأما يتم احلصول). 4 ((séparateur)الطّور الدهين بواسطة جهاز فصل  

    . يف املرجل من جديد) 5 ((cohobage)السائل فيعاد ضخه باالسترجاع 
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  ).1993(، وآخرين Caponعن .  مبدأ االستخالص بالبخار:23الشكل رقم 

  

-3-1-5-III قطري بالبخار فقطالت(Extraction à la vapeur) 

 وغريمها من النباتات الّيت حتمل زيوا الطّيارة الرحيانولنعناع كّاويستعمل يف تقطري النباتات الطّازجة  
يف هذه احلالة، ال يوجد هناك ما يدعو إىل غمر املادة النباتية باملاء، ووجود نسبة من الرطوبة أو . يف األوراق

 داخل األنسجة البخار عامل هام إلمتام عملية التقطري، حيث يقوم املاء أو خباره حبمل الزيوت الطّيـارة من
هيكل وعمر، (النباتيـة، ويتـجه ا صوب املكثّفات مثّ إىل مصيـدة الزيت حيـث ميكن فصلهمـا 

1993.(  
  

-4-1-5-III شطقطري النالت(Distillation active)  

بفعل تتميز هذه الطّريقة بالنشاط والسرعة نتيجة متزق اخلاليا النباتية احملتوية على الزيت الطّيار  
احتكاكها جبهاز آيلّ دوار ومير التيار البخاري من أسفل إىل أعلى مارا باملادة النباتية وحامال معه الزيت الطيار 

  ).2000أبو زيد، (إىل وحدة التكثيف 
-5-1-5-IIIفريغيقطري التالت (Distillation à vide)  

ة مستديرة حمتوية على املادة النباتية ومتصلة ويتم يف جهاز حيتوي على الضغط املنخفض داخل أوعي 
متر املواد املختلفـة . من أعالها بصمام ومتصلة مبفرغة اهلواء، الّيت تتصل بدورها من أعلى بوحدة التكثيف
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التطـايـر للزيت تبعـا لدرجة غلياا وأوزاا اجلزيئـية مما يتسبب يف عزلـها ويتم ذلك حسب احلاجة 
  ).2000زيد، أبو (

-6-1-5-III قطري اجلزيئيالت(Distillation moléculaire) 

وهي طريقة تستعمل للحصول على املركّبات عدمية اللّون واخلالية من األمحاض، ويعزى ذلك إىل 
فالزيت يسحب بالشفط مثّ . الضغط املرتفع داخل األوعية، مما يؤدي إىل خفض درجة غليان مكونات الزيت

2000أبو زيد، (ر ويتكثّف وجيمع يف املصيدة يبخ.(  
-2-5-III حوم على البارداالستخالص بالشEnfleurage 

، Bruneton( ويعتمد يف هذه الطّريقـة على ذوبانيـة املركّبات العطريــة للنبات يف الدهـون 
 أو األزهار كاملة فوق طبقة تفرد طبقة رقيقة من الدهون الساخنة على ألواح زجاجية، ترتب البتالت). 1999

ينتشر الزيت من النبات يف الدهون مع . الدهون، مثّ تغطّى بلوح زجاجي آخر مغموس يف الدهون الساخنة
مرور الوقت، ويف كلّ مرة جتدد األزهار حتى تشبع طبقة الدهون بالزيوت، عادة ما تكون الفترة حوايل ثالثة 

جيمع بواسطـة أداة خشبـية ويقلب يف الكحول النقـي الذي يستخلص يكشط خملوط الشحوم و. شهور
ـّار ويفصـالن  هذه ). Hurabielle ،1981 وParis؛ 1993هيكل وعمر، ؛ Bruneton ،1999(الزيت الطّي

  . الطّريقة شائعة مع أزهار اليامسني
-3-5-III االستخالص باملذيبات العضوية(Extraction par les solvants organiques) 

 يف استخالص الزيوت العطرية احلساسة، والّيت تتأثّر باحلرارة، أو تلك اليت تستخدم هذه الطّريقة 
هيكل (توجد يف أجـزاء النبـات بكميـات ضئيلة حدا مثل زيت اليامسني والزنبـق والبنفسج والنرجس 

تية واملذيب العضوي باستخدام جهاز خاص  وتعتمد الطّريقة على التماس بني املادة النبا).1993وعمر، 
، (Ether de Pétrole)وعـادة ما يستعمل إيثري البترول . Soxhlet، يسمـى )Bruneton ،1999(بالتقطـري 
 غري أنّ عيب هذه املذيبات أنها تسمح مبرور ،(Butane) أو البوتان (Propane)، الربوبان (Hexane)اهليكزان 

  . يف الدهون مع الزيت، مما يستلزم تنقيتـها فيما بعدمواد قابلـة للذّوبـان

-4-5-III غط على البارداالستخالص بالض(Expression à froid) 

، بعد أن تبشر الطّبقة السطحية وجتمع يف أكياس )احلمضيات( ويف هذه الطّريقة، تضغط قشرة الثّمرة 
(   معه الزيت الطيار ويفصالن كما يف الطّرق السابقةمثّ تكبس، وميرر عربها تيار من خبار املاء الذي حيمل

Paris وHurabielle ،1981 ،؛ 1993؛ هيكل وعمرBruneton ،1999.(  
-5-5-IIIاالستخالص بواسطة األمواج (Extraction par micro-ondes)   

يختلط  من أحدث الطّرق، وفيها يسخن النبات داخل جهاز خاص يتحكّم يف الضغط داخله، فوهي 
متـر . ماء النبات الساخن مع الزيت املوجود يف الغدد واألوعية النباتية، وبدون إضافـة ماء من اخلارج
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؛ 1993؛ هيكل وعمر، Hurabielle ،1981و Paris(  الزيوت عرب املذيـب البارد، يصفّى املزيـج
Bruneton ،1999 .(  

-6-5-III االستخالص بواسطةCo2 ائليالس (Extraction par fluide super-critique) 

متتلك بعض املركّبات الكيميائية، خاصية جيدة لالنتشار يف األجسام الصلبة وسهولة الذوبان، مىت 
وهي خصائص ميلكهـا ثاين . جتاوزت نقطة حرجة حبيث تصبح هلذا املركّب كثافة السائل ولزوجة الغـاز

، Bruneton(ئيا، ال يلتهب، غري سـام وموجود بكثـرة أكسيد الكربـون، فهو طبيعـي، عاطـل كيميا
  ). Anton ،2002 و  Wichtl؛1999

 يتسرب املركّب إىل املادة النباتية  ،)جوي 72.9 درجة مئوية؛ 31.3( يف درجة حرارة وضغط حرجني
يتميز . ول غالبية الناسويتشبع بالزيت، مثّ يتم فصل الزيت، لكن كلفة هذه الطّريقة عالية وال جتعلها يف متنا

الزيت املتحصل عليه بعدم احتوائه على الرواسب السامة للمذيبات العضوية وعدم فقدانه املركّبات األصلية 
ـّة   ).2002أبو زيد، (للنبات وجودته الطبيعية والكيميائية وارتفاع نكهته ورائحته الزكي

  
-7-5-IIIاخن جدا االستخالص بواسطة املاء الس(Extraction à l'eau surchauffée) 

 175ى ـ حت125ن ـة حرارة بيـط يف درجـ املاء الساخن حتت الضغيقـةيستخدم يف هذه الطّر
، وهو ماء منـزوع األكسجني والذي مير عرب وعاء حيتوي املادة النباتية، حتت ضغط قيمته حوايل درجة مئوية

ويف ما يلي ملخص ). Labgaâ ،2006 و Ben Boumzira(جفيف  بار ويف درجة حرارة ثابتة يف فرن الت20
  .5بإجيابيات وسلبيات كلّ طريقة من طرق االستخالص يبينه اجلدول رقم 
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  .إجيابيات وسلبيات الطّرق املختلفة لالستخالص: 5جدول رقم 

  السلبيات  اإلجيابيات  طريقة االستخالص

  .تخالصطريقة فعالة لالس  االستخالص بالبخار
  .انتقال سريع للحرارة

  .تقلّل من تلف الزيوت الطّيارة
  .يف الطّاقةاقتصاد 

يطرد البخار األكسوجني مما 
  .حيمي الزيت من األكسدة

  .تستهلك الكثري من الوقت
  .تسبب جتمع املادة النباتية
  .تنتج عنها تفاعالت ثانوية

تذوب ائيا يف املاء بعض 
  .مكونات الزيت

يت مرتفعة  قطري باملاءالتبات من الزمردودية الن  
  .الزيت الطّيار ذو نوعية جيدة

  .تالمس مباشر بني املاء والنبات
  

تلف بعض املاد يف درجة غليان 
  .املاء

فقدان جزء من الزيت بالتبخـر 
  .و التأكسد

  .طريقة شديدة لالستخالص
  . مدة قصريةيتم االستخالص يف  االستخالص باملذيب الطّيار

  .طريقة مرنة لالستخالص
املواد الفعالة حتمل صفات 

  ...رائحة، مذاق: النبات

  .يستحيل إزالة املذيب كلّيا
فيه بعض اخلطورة على اإلنسان 

  .والبيئة
ال ميكن التحكم يف درجة احلرارة 

  .وقوة الضغط
االستخالص بالشحوم على 

  .البارد
احلصول على خالصة أو مرهم 

  .ظان بصفات الزهرةحتتف
  .كلفة عالية

  .العملية بطيئة وتتطلّب الدقّة
احلصول على زيت جيد النوعية   االستخالص بالضغط على البارد

  .وال يتعرض للتلف
  .يستخلص الزيت مع العصري

  .املردودية من الزيت ضعيفة
  .طريقة استخالص غري معممة

املستخلص فقري من امللونات 
ضد األكسدةواملواد .  

  .طريقة سريعة جدا  .االستخالص باألمواج
  .املردودية من الزيت عالية

  .استهالك قليل للوقت
  .ميكن التحكّم يف شروط العمل

هناك خطر تلف املركّبات 
املسؤولة عن الرائحة بفعل 

  .األمواج
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  -6-IIIارةطرق حتليل اليوت الطّيز  

ة، يتم حتليلها عادة باستعمال جهاز الفصل أو الكروماتوغرافيا للتعرف على مكونات الزيوت الطّيار
(Chromatographie)ك سائل عتمد على مبدأ ، وينات املزيج عن طريق حتميلها بواسطة طور متحرفصل مكو

فكلّ جزيء من املزيج املراد فصله، يعرض لقوة . أو سائل أو غازي ضمن طور ثابت صلب
املواد للطّور الثابت من جهة، ولقوة احلركة اليت ميارسها  (Affinité)ر بألفة ، وتفس (Rétention)احتباس

ة بكل جزيء . الطّور املتحركا بسرعة خاصا ينتج عنه هجرتني ختتلف من جزيء إىل آخر مملة القووحمص
)Audigie ،1995 وآخرون.( 

 -1-6-III قيقةكروماتوغرافيا الطبقة الرChromatographie sur couche mince (CCM)  

 أو (gel de silice)الطّور الثابث هنا هو السيليس . (adsorption)وتعتمد على مبدأ االمتزاز 
صلبة من مادة بالستيكية - املفرود على صفيحة من الزجاج أو على ورقة نصف(gel de cellulose)السيلولوز 

ويف . أو مزيج من مذيبات، والذي يتحرك عرب الطّور الثّابتأما الطّور املتحرك فهو املذيب . أو من األلومنيوم
  .هذا النوع من الكروماتوغرافيا، اجر املواد ذات القطبية الضعيفة بسرعة أكرب من تلك اليت هلا قطبية أكرب

، مع )الطور املتحرك(  توضع الّلوحة يف حوض ميكن إغالقه، حبيث يغمر طرفها السفلي يف املذيب 
يتحرك هذا األخري عرب الّلوحة حتت تأثري اخلاصية .  على أالّ يكون هناك تالمس بني العينة واملذيباحلرص

الشعرية، ويف أثناء ذلك، حيمل معه العينة على امتداد الّلوحة، حبيث أنّ كلّ مركّب يف العينة يتحرك حسب 
 الّيت حتبس املركّب يف الطّور الثابت، ومن جهة سرعته اخلاصة به، وهي متعلّقة من جهة بالقوى اإللكتروستاتية

 أخرى بذوبانيـة هذا املركّب يف الطّور املتحرك، فيتجـزأ املزيج بني الطّور الثابت والطّور املتحرك

)Kamoun  ،1997 ؛Douglas ،2003 وآخرون(.  
-2-6-III الغازكروماتوغرافيا (Chromatographie en phase gazeuse) C.P.G.  

ي تعىن بتحليل اجلزيئات الطيارة طبيعيـا، املواد اليت أصبحت طيارة بفعل التفاعالت الكيمـيائية وه
)dérivatisation ( اواجلزيئات املتطايـرة يف درجات حرارة عالية جد)Tranchant ،1995 وآخرون (
 (Flame Ionisation Detectors) (FID)وهـي وسيـلة شـائعـة االستعمـال باحتوائها كواشف التأين .

) Barron و Babst،1991.( دفّقه يتوافق مع العديد من األطوار ودرجات احلرارة والتمن مزايا هذا اجلهاز، أن
حساسة جدا وميكّن كما أنه يسمح باستعمال طرق فيزيائية للكشف ). آزوت، هيليوم، أرغون و هيدروجني(

ويوجد نوعان من ). 2004 وآخرون، Grob(نوعية للمركّبات وصله بوسائل حديثة للتعرف على اخلصائص ال
صلب، حيث أنّ -فهناك الكروماتوغرافيا غاز. الكروماتوغرافيا الغازي، وذلك تبعا لطبيعة الطّـور الثّابت

سائل، ويكون - ، وهناك الكروماتوغرافيا غاز(alumine) أو األلومني (silice)الطّور الثابث هو السيليس 
 )Bruneton ،1999(ويف جمال املقارنة، يفضل ). 1995 وآخرون، Audigie(بت غازا غري طيار الطّور الثا

  .كروماتوغرافيا الغاز، ألنها يف رأيه ختتصر الوقت وهي فعالة وتعطي نتائج باهرة
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-3-6-IIIمجبني الد CPG  واملطيافية الكتلية (SM) (Spectrométrie de masse) 

 Grob( ةـنة النباتيـة املوجودة يف العيـيائيالتعـرف على بنية املواد الكيمبح ـوهذه الطّريقة تسم
ومبدؤها، هو حتويل املركّبات الّيت متّ فصلها بواسطة الكروماتوغرافيا، وبواسطة الغاز الناقل .)2004وآخرون، 

(gaz vecteur اجر إىل جهاز املطيافونات خمتلفة اية الكتليةأ إىل أيفصلها حبسب ، حيث جتز لكتل ، ويتم
ويتم التعرف على املكونات تبعا ملقارنة أطيافها مع أخرى موجودة يف بنوك معطيات أعدت هلذا . كتلها

ـّن ). 1997 وآخرون، Desjobert(الغرض  إنّ جهـاز املطيافيـة الكتليـة جمهـز بغرفـة للتـأي
(chambre d'ionisation) وناتحملّل لألي ،(analyseur d'ions)و كاشف ) Pyrek ،1991.(   ا يزيد منومم

  ).1991 وآخرون، Wood(فعاليته، أنه يعطي الوزن اجلزيئي للمادة 

-4-6-IIIائـرافيـاتوغـالكروماألداءة ـــــلة عاليـا الس  
(Chromatographie  liquide à haute performance).HPLC   

 من املركّبات % 75تلك الّيت تتأثّر كثريا باحلرارة ما ميثّل  املواد الطّبيعية غري الطّيارة وتشكّل
يكون الطّور الثّابت فيها  ).1991 وآخرون، Foley(الكيميائية، من هنا تأيت أمهية استعمال هذه التقنية احلديثة 

قن نقوم حب.  مكرومتر، حمشوة يف عمود مغلق5 قد يصل قطر الواحدة منها مكونا من جزئيات دقيقة جدا،
بعد فصل . طـالضغيف احمللول وحتت ) بعض املكرولترات( كمية قليلة جدا من العينة املراد حتليلها 

 Audigie(املكونـات، يتم الكشف عنها يف خمـرج العمود، بواسطـة جهاز يقوم مبعاجلـة كلّ املعطيات 
  ).1995وآخرون، 

-7-III الطّـرز الكيميائية(Chémotypes)  

كيب الكيميائي للزيوت الطّيارة من نوع نبايت إىل آخر، وكذلك تبعا للوسط اجلغرايف، من خيتلف التر
وأحسن مثال عليها، نبات ). أو السـاللة الكيميائية( أجل ذلك، ظهـر مصطلـح الطراز الكيميائي 

Thymus vulgaris فويةالذي ينتمي إىل الفصيلة الش ،(Labiées)ّركيب الكيمي، حيث أنائي خيتلف تبعا  الت
 90 %(، طراز من اللّينالـول )% 93  إىل 85 %(طراز من اجلريانيول : لكلّ فرد يف فرنسا ويف إسبانيا وهي

، طراز من )85 % إىل 75 %(، طراز من كرفاكرول)96 % إىل 90 %(تربنيول -، طراز من ألفا)98 %إىل 
 وهناك طراز سابع يف إسبانيا مكون حصريا )% 65 إىل 60 %(، طراز من ثيانول )65 % إىل 50 %(تيمول 

  ).1990 وآخرون، Seguir-Fantino( من السينيول ، وصفة الطّراز هذه تنتقل وراثيا 
-8-III ارةيوت الطّيتوصيف الز 

  :يتم التعرف على الزيت الطّيار مبعاينة ما يلي
-1-8-III ائحةاختبار الر(Test de l'odorat)الز بشم ات، من   ويتمة مريت باألنف بتؤدة ولعد

أجل حتديد وجود الرائحة أو عدمه، قوية، متوسطة أو ضعيفة، زخنـة، عطرية أو عفنـة، ومقارنتها بروائح 
  .مواد معروفـة



 52 

-2-8-III اختبار املذاق(Test du goût) ية قليلة عل طرف اللّسان، وبعد ذلك يلفظبوضع كم ويتم 
  .مر، حامضي أو حلو: فنتعرف على مذاق الزيت. مع مراعاة مسية بعض هذه املوادالزيت ويغسل الفم، 
-3-8-III املظهر(Aspect)اللزوجة، اللّون ) .Stahl ،1975.(  
-9-IIIارةالفيزيولوجية ل صائصاخليوت الطّيلز  

يوت الطّيارة وهي ضمن النات وبني تأثريها وهي بجيب التفريق بني التأثري االفيزيولوجي الذي حتدثه الز
 (infusé) هو مضاد للبكتريا، بينما نقيـع النبات (Romarin)، فالزيت الطّيار لنبات اإلكليل مستخلصة

  .)Bruneton ،1999(يوصف لعالج أعراض االضطرابات اهلضمية 
 للتعفّن  ومضادة(antifongiques)، مضادة للفطريات (antiseptiques)بعض الزيوت الطّيارة مطهرة 

(anti-putrides)) Lais ،2001 .( دوحيد)Hallard ،1988 (رة على مستوى اجللد واألمعـاءها مطهوهي  أن

 (anti-rhumatismales)ومضـادة للروماتيزم ، إذ تزيد من اإلفرازات املعدية، (stomachiques)هاضومة 
 الزيوت اليت حتتوي على اليوكاليبتول تضاف إىل" مطهرة"إنّ صفة .  (emmenagogues)ومدرة للطّمث 
(eucalyptol)والغنية باملشتقّات الفينولية  )Guestem يف حيـن أنّ زيوتـا أخـرى، ).2001 ،نوآخرو

وبـحسب . مضـادة ملختلـف أنـواع العـدوى كزيـت كبـش القرنفـل والقـرفـة والزعتـر
Paris و Hurabielle )1981(باتات احملتوية على اآلنيثول ، فإنّ الن(anéthole)ية للجهاز العصيب املركزيمقو  .

 ويف االستعمـال اخلارجي، تظهـر بعض الزيوت الطّيارة كفـاءة عاليـة كمضــادة لاللتهابـات 

(anti-inflammatoires)  وكالئمـة للجراح(cicatrisantes) اخلـزامى لـمث (Lavande) واإلكليـل 
  ).Hurabielle ،1981 وParis؛ Bruneton ،1999( د للغازاتوبعضهـا طار...وغـريمهـا

 مثل اإلكزميـا (dermatoses)، ميكن معاجلة بعض اإلصابات اجللدية )Valnet  )1984 وحبسب
ّ  زيـوت النعنـاع والقرنفـل مضادة للتشنج . وحب الشـباب ويف التجارب املخبـرية، ثبـت أن

)Bruneton ،1999( .ا بعض الزيللطفيليات املعوية أم وت فمضاد)Couplan ،1990.(  
-10-III ارةيوت الطّيية الزمس(Toxicité des huiles essentielles)  

ففي احلالة . جيب التفريق بني استعمال نبات حيتوي على زيوت طيارة، واستعمال هذه األخرية خالصة
ي غالب األحـيان يتم التأكّد من مسيتهـا األوىل، ال خيشى من ضررها، أما يف احلالة الثّانيـة فف

)Bruneton ،1999( . ،ارة ينبغي أن يأخذ يف احلسبان، الطراز احليوييوت الطّية الزيوإنّ كلّ حديث عن مس
أنّ ) Couplan ،1990(ويرى .)Bruneton ،1996(املصدر البيئي للنبات وطريقة استخـالص هذه الزيـوت 

يوت الطّيب اضطرابات عصبية استعمال الزرفة أمر خطري يف غالب األحيان، إذ ميكن أن يسبارة الص
أو التهابات جلدية وحروقا ) زيت البطم(أو يجات ) زيت السذّاب(أو إجهاضا ) زيت اإلكليل(وتشنجات 

 ).Delaveau ،1983 وDebelmas(ولزيت اليانسـون أثر خمـدر باملعىن الطبي للكلمـة ). زيت الّليمون(
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 استهالك جرعات كبرية من الزيوت الطّيارة من شأنه أن يسبب إسهاال حادا وإقياء وآالما بطنية إنّ 
وتبعا لنوعية النبات احملتوي على الزيوت الطّيارة، فإنّ . شديدة، بل قد يؤدي أحيانا إىل اضطرابات يف الدم
لكلى واجلهاز العصيب وقد يؤدي إىل شلل اجلهاز التنفّسي استهالكه جبرعة أكثر من الالّزم، سيضر باألمعاء، ا

)Hallard ،1988.(  
فأغلب الزيوت . قد تكون حادة أو مزمنة) Bruneton ،)1999إنّ مسية الزيوت الطّيارة، حسب 

س اليانسون ، الكلتو(كلغ / غرام5 و 2 بني (DL 50)  (Dose létale) الطّيارة املستعملة، هلا جرعة مميتة
البابونـج ، اخلزامـى ( كغ /غرام5أو، وهو األكثر شيـوعا، تكون اجلرعة املميتـة أكثر من ) والقرنفل

ـّة زيوت طيارة هلا جرعة مميتة بني ) واملردقوش  ). الزوفـاء ، الزعتر،احلبق ، الطّرخون (كغ / غرام2 و 1ومث
و البينوكامفون ، كلّها سامة بالنسبة  ل الثيونفالكيتونات مث.  تبدو بعض مكونات الزيوت الطيارة سامة

 Guestem(للجهاز العصبـي املركزي وتسبب نوبات من الصرع والكـزاز واضطرابـات نفسيـة 

بل إنّ بعض الزيوت الطّيارة الّيت يتناوهلا اإلنسان صرفة يف حاالت العالج، كاستعمال ). 2001 ،نوآخرو
 ).Hurabielle ،1981 وParis(داخلي، ميكنها أن تكون ساّمة 

 -11-IIIالبكتريية الن شاطية ضد(Activité antibactérienne)  

عنيت الكثري من الدراسات بالنشاطية ضد البكتريية للزيوت الطيارة وذلك تبعا لتخصصات الباحثني 
بكتريية خلمسني زيتا طيارا من دراسة النشاطية ضد ال) Ritchie )1987و Deansمتكّن . وجماالت تطبيق النتائج

 ساللة من البكتريا باستعمال تقنية التماس املباشر يف وسط صلب، وثبت لديهم أنّ الزيت الطّيار 25على 
 .اخلالص وغري املركّز له تأثري تثبيطي على نوع واحد من البكتريا على األقلّ

 على Nigella sativa احلبة السوداء باختبار النشاطية ضد البكتريية لزيت بذور) Akgul) 1989 قام
 وخلص إىل تأثري. بعض أنواع البكتريا باستعمال تركيزات خمتلفة من الزيت الطيار مضافة إىل وسط الزرع

 Bacillus cereus وBacillus subtilisبعض تركيـزات الزيت التثبيطـي الكلّـي ضـد كلّ من 
 . Enterobacter aerogenesو

، وباستعمال تقنية االنتشار عرب أقراص ورق الترشيح، فانتهوا إىل أنّ )1993(آخرون  وBiondiأما 
النشاطية ضد البكتريية لزيوت بعض النباتات اليت تنمو يف جنوب إيطاليا، تعود إىل احتواء الزيت الطيار على 

 Staphylococcus aureusمركّبات فينولية، وحتديدا الثيمول والكارفاكرول، وطبقوا ذلك على 
  .وغريها Escherichia coliو Proteus vulgaris وBacillus subtilis وMicrococcus luteusو

 Hammerschmidt؛ )1989 (Hinouنتائج أعمال كلّ من ) 1997( وآخرونSantosذكر 
 إىل بعض الّيت تثبت بأنّ التاثري التثبيطي للزيوت األساسـية يعود) 1995(Carson وRiley؛ )1993(وآخرين

 Cineole-1,8 وβ-Pinene وα-Pinene وCarvacrol وEugenol وThymol وα-Terpineol: مكـوناا مثل
  .Linaloolو
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 Magydaris وAmmoides pusillaويف حبـثه الذي تناول بالدراسـة الزيـوت الطيـارة لنباتات 

pastinacea أشار ،Laouer )2004 ( إىل نتائج حبثPellecuerوآخرين )1998 ( أثري ضدوالذين درسوا  الت
 على نشاطية بعض أنواع البكتريا املوجبة والسالبة لصبغة Satureja montanaالبكتريي للزيت الطيار لنبات 

 ضعفا من 16وخلصوا إىل أنّ النشاطية ضد البكتريية للزيت الطّيار أهم بضعفني إىل ) -Gram و+Gram(غرام 
الداخلة يف الكثري من املستحضرات ) Lamiacées(وت الطّيارة لنباتات الفصيلة الالّمية تلك الّيت متلكها الزي

  .الصيدالنية
 

 -12-III الفطرية شاطية ضدالن(Activité antifongique)  

 البحث عن التأثريات احملتمـلة للزيـوت الطيارة على بعض أنواع الفطريـات واخلمـائر شكّل
قام . ن االختبارات، وذلك حسب األهداف املتوخـاة من مثل هذه الدراساتجماال واسعا للكثيـر م

Benaouda وHassar) 1988 ( بعض ثبيطي لنموارة وأثرها التيوت الطيالفطرية للز بدراسة اخلصائص ضد
 N. sativa، املشار إىل حبثه سابقا، تبين له أنّ الزيت الطيار لنبات )Akgul) 1989وكان . أنواع الفطريات

وبدورهم، . لديه قدرة تثبيطية ضعيفة ولكن خفيفة على أبواغ بعض الفطريات املسببة للعفن والتسمم الغذائي
 .Origanum sp وOriganum onitesإىل أنّ للزيت الطيار لنباتات ) 1993( وآخرون Biondiخلص 

 .Aspergillus niger نشاطية ضد النوع الفطري Thymus capitatusو
، فدرسوا النشاطية ضد الفطرية لتركيزات خمتلفة من الزيوت الطيارة )1997( وآخرون Wilsonأما 

فهو . ، والنتيجة أنّ التأثري التثبيطي خيتلف من زيت آلخرBotrytis cinereaلتسعة وأربعني نباتا على فطر 
 Thymus zygisمعترب لدى  وArtemisia dracunculus وCitrus aurantiumضعيف لدى زيوت نباتات 

  .Cymbogon marteniو
 ضدThymus vulgaris النشاطية ضد الفطرية للزيت الطيار لنبات ) 1998( وآخرونAngerودرس 

 . املسببني لفساد مثار الفراولة، وكان التأثري التثبيطي عالياRhizopus stolonifer وفطر Botrytis cinereaفطر 
 -13-IIIشاطية ضدالفريوسيةالن  (Activité antivirale) 

وقد . أبدت العديد من اجلزيئات الكيميائية للكثري من الفصائل النباتية نشاطية ضد فريوسية يف املخرب
العديد من الدراسات الـيت تناولـت املوضوع بالبحث مثل ما قام به ) Laouer )2004ذكر 

)Franchomme وPenoël ،1990 ؛Belaiche ،1979 ؛Franchomme ،1999 .( فمعاجلة مرضى بالسيدا
 Cinnamomum verum وRosmarinus officinalisبواسطـة مزيج من الزيوت الطيارة لنباتات 

كما أنّ العديد من املركّبات التربينية، الكحولية، األلدهيدية، الكيتونية .  أثبتت فعاليتهاEucalyptus radiataو
تخفيف من احلاالت املرضية الفريوسية املصيبة للجهاز التنفسي، املناعي، الكبدي واإليثريية أثبتت جناعتها يف ال

  . واليت توجد صعوبات يف معاجلتها بواسطة الطب احلديث
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-14-IIIارةيوت الطّيجماالت استعمال الز  

 لقد كان الكتشاف العديد من مكونات الزيوت الطّيارة أثر يف استعماهلا يف عدة جماالت، وميكن
  :حصرها يف ما يأيت
-1-14-IIIيدلة والطّبة أنواع من . يف الصارة تستخدم يف حتضري عديوت الطّية بالزباتات الغنيفالن

ويف شكل مستحضرات ...)  وأزهار الربتقال(Verveine)، رعي احلمام (Mélisse)النعناع، امليليسا  (النقيع 
أما ). Hurabielle ،1981 وParis؛ Bruneton ،1999 ((excipients)طبية جاهزة أو سواغات لألدوية 

، وهو مصطلح اقترحه ألول مرة )Bernadet ،1983(الزيوت الطّيارة فتستعمل يف ما يسمى بالتداوي بالعطور 
وقد أصبح مألـوفا اآلن، تعطري األدويـة، خاصـة تلك املستعملة يف .1928 عام Gattefoisséالفرنسي 
وللزيوت الطّيارة خاصية سهولة امتصاصها يف اجلهاز اهلضمي ).2001 ،نوآخرو Guestem(اجللـد العنايـة ب

  ).Bruneton ،1999(ويف الرئتني ويف اجللد، ولذلك يكثر استعماهلا 
-2-14-IIIيوت الطّيارة رغم كلفتها الكبرية، . يف صناعة العطوروهو امليدان األكثر استهالكا للز

كما أنّ قطاع مواد . ستعمال اخلاص يف التداوي باالسترخاء يف محامات الصونا، والتجميليضاف إليها اال
  ).Hurabielle ،1981 و Paris؛ Bruneton ،1999(التطهري يساهم يف ذلك 

-3-14-IIIباتات، يف .يف تكنولوجيا األغذيةارة اخلالصة أو املوجودة ضمن النيوت الطّيتدخل الز 
فهـي تضاف إىل .  الصناعات الغذائـية كمعطّرات، ملونات، منكّهات أو مواد حافظـةخمتلف أنواع

أنـواع اخلبـز واحللويـات والبسكويـت واحلليب واملشروبات الكحولـية وغري الكحوليـة 
  ).1988أبو زيد، (ويدخل بعضها يف صناعة التبغ ).Bruneton ،1999(وغريهــا
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 ونشاطيتها دراستها، التركيب الكيميائي للزيوت الطّيارة-بية يف السهوب اجلزائريةالنباتات الط1ّ-

  .يوت الطّيـارةّ السميـة اخللويـة للز– ضد البكتريية وضد الفطرية

 املواد والطرق1-1-

  إحصاء النباتات السهبية1-1-1-

ة، بوسعادة واملسيلة، متّ اعتماد دراسة عينات معرفة التنوع البيولوجي النبايت يف مناطقة اجللفمن أجل 
، ومن مميزات هذه الطّريقة أنها سهلة، وسريعة وفعالة، تتم يف (échantillonnage aléatoire)عشوائية 

ففي مساحات متجانسة، ). Gounot ،1969(مساحات متجانسة وتكون هلا ميزة متثيل كلّ النباتات املوجودة 
ومتّ إجراء بعض ). ليست بالصغرية وال بالكبرية(، حبيث أنّ عدد العينات يكون متوازنا ختتار نقاط عشوائيا

  . التعديالت الطفيفة تتوافق مع طبيعة املنطقة
، وحرص على مجع النباتات مع (Herbier)بعد مجع العينات النباتية املختلفة، متّ وضعها يف معشبة 

 األزهار، الثّمار والبذور ما أمكن ذلك بغية التعرف عليها وعلى تصنيفها األوراق، السيقان، اجلذور،: أعضائها
  .النبايت

  ة ووسائل تقطري الزيوت الطّيارةـاملادة النباتي2-1-1-

 ليس بعيدا عن األغواط جنوب اجلزائر،  Berriane من بريان  P. chloranthus سيقان نبات متّ جلب
ء يف  من خالل تعريضه للهواطبيعيا النبات متّ جفّف. 2005 أفريل عام  متر شهر300وعلى ارتفاع حوايل 

متّ استخالص الزيت الطّيار لسيقان النبات باستعمال .  إىل أجزاء صغريةبتجزئته مكان ظليل ومهوى، مثّ بوشر
عملية التقطري  يف اجلهاز واستمرت النبات غرام من 100، حيث وضع Clevenger من نوع باملاءجهاز التقطري 

 درجة حرارة وحتت ة،ـداخل ثالّج مثّ حفظت الزيوت الطّيارة يف قارورة معتمة.  بعد الغلي ساعات4ملدة 
   . مئوية6 و4بني 

 من ضواحي مشال مدينة اجللفة، من املكان املسمى ورو جلبت، فP. reboudiiأما سيقان نبات 
Ouerrou بات كما  متّ .2007البحر شهر أفريل عام  متر عن سطح 1100 على ارتفاع حوايلت معاملـة الن

 الوب P. scopariusواستعملـت نفس طريقـة استخـالص الزيت الطّيار لسيقان نبـات . يف السابـق
   . متر عن سطح البحر واملقطوف يف نفس الفترة مع النوع السابق400من بوسعادة على ارتفاع 

 طية ضد البكتريية وضد الفطريةوسائل اختبار النشا3-1-1-

     السالالت البكتريية والفطرية1-3-1-1-

، استعملت P. chloranthusمن أجل دراسة النشاطيـة ضد البكتـريية للزيت الطّيـارة لسيقـان 
  :السالالت البكتريية التالية

Escherichia coli CIP 100631؛ CIP 102182  Streptococcus aureus sub. aureus ؛
Nocardia asteroides ATCC 19247،  وع ومتّ اقتناؤها من معهد باستوربباريس، يف حني أنّ الن
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Enterococcus faecalis 14C 1104  13وC 3104 Pseudomonas aeruginosa  عزهلما من مصابيـن فتم 
  .و احلصول عليهما من نفس املعهد

كتـريية وضـد الفطريـة للزيت الطّيـار من أجـل دراسـة النشاطيـة ضد البيف حيـن، 
؛ Escherichia coli CIP 54127: ، استعملـت السـالالت البكتيـرية التـاليـةP. reboudiiلسيقان 

CIP 53154 Staphylococcus aureus البكتـريا وPseudomonas aeruginosa CIP A22 وكذلك 
 احلصول عليها من معهد باستور بالدار البيضاء ومتّ IPL CIM 861484 Candida albicans  ريةـماخل

  .باملغرب
  

  (Milieux de culture)أوساط الزرع 2-3-1-1-

 ساعة يف وسط 48ملدة   Nocardia asteroidesمتّ زرع ، P. chloranthus زيت صـفيما خي
Brain Heart Infusion's medium (BHI) ا باقي أنواع ال . مئوية30 حتت درجة حرارةزرعها أم بكتريا فتم

  . مئوية37 ساعة وحتت درجة حرارة 48مدة   (Muëller Hinton)يف وسط ميلر هنتون 
 .(BHI)ـم إنعـاش كـلّ األنواع البكترييـة يف وسط فت، P. reboudiiأما فيمـا خيـص زيت 

ني أن مخرية  مئوية، يف ح37 ساعة وحتت درجة حرارة 24مدة  مثّ متّت حضانتها يف وسط ميلر هنتون
Candida albicans ،ة متّتمئوية30 ساعة حتت درجة حرارة 72- 48 حضانتها مد .  
  (Antibiotiques)  املضادات احليوية3-3-1-1-

 Rifampicine وAmpiciline:، متّ استعمال املضادين احليويني التاليني ومهاةمن أجـل اختبار النشاطي
  .(DMSO)   املسمى اختصاراDimethyl sulfoxideمع الدمييثيل سلفوكسيد 

  تعملة يف دراسة السمية اخللويـةاملسواملواد الوسائل 4-1-1-

. متّـت دراسـة السمية اخللويـة للزيوت الطّيارة على مستوى خمابر جامعة تولوز بفرنسا
  : واستعملت فيها الوسائل التقنية التالية

   Incubateur cellulaire à CO2-Heraeusحاضنـة 
  Centrifugeuse-Heraeusجهاز طرد مركزي 

  Hotte à flux d'air laminaireساحبة هواء 
 – Plaque 96 puits à fond plat pour culture cellulaire حفرة، لزرع اخلاليا      96صفيحة 

 ;Micropipettes muticanaux-Titerteckسحاحات دقيقة 

 Cones stériles-Tteffe Lal., Polylaboأقماع معقّـمة 

  .Réservoirs à réactif pour prélèvement pipettes multicanauxخزانات حتتوي كواشف 
  .Spectrophotomètre PolarStar (BMG France)مستضو طيفي 
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  P. scoparius  (produit 1)وباإلضافة إىل ذلك، متّ استعمال ما يلي الزيت الطّيار لسيقان نبات 
، وكذلك حملول التربسني، املسمى علميا واختصارا  P. chloranthus (produit 2) لسيقان والزيت الطّيار

solution de trypsine-EDTAوالـ .  وتسمح بفصل اخلالياEDTA هو اختصار detoxamine باإلضافة ،
  . bleu Trypanإىل ملون للخاليا 

 وكذلك املركّب – PBS (tampon phosphate pH 7.2) - phosphate buffer salineمتّ استخدام 
SDS (sodium dodecyl sulfate) ل احنالل اخلاليا، وبطبيعة احلال استعمل شاهد هو الفينولوالذي يسه 

 : وأجريت االختبارات على خاليا بشرية هيCoenzymz Q.ومساعد اإلنزمي 
  HEP 2: lignée épithéliale du larynx خاليا ظهارية من احلنجرة البشرية 

  U937: lignée macrophagique humaine ATCC: CRL 15932خاليا بلعمية بشرية 
  الطرق العملية2-1-

 طريقة دراسة النباتات الطّبية1-2-1-

يف من خالل إحصاء النباتات حصر قائمة بأمساء النباتات املكونة لفلورا املناطق املدروسة متّ يف البداية 
 . النباتات الطّبية وتلك املستعملة يف أغراض أخرىمتّ ضبطوعن طريق سرب ميداين، والييت اجللفة واملسيلة، مثّ 

 إجراء حتقيق ميداين مع العديد من األشخاص الذين هلم عالقة باستخدام النباتات يف التداوي، ويتعلّق األمر عرب
هم اإلجابة على بعض األسئلة من وقد طلب من.  املستعملنيبالعشابني والتجار والرعاة والقابالت واملواطنني

  :قبيل
ما   يف معاجلة مرض، أو أمراض أصابتك؟-  أو جمموعة من النباتات–هل حدث وأن استعملت نباتا 

ما هي  وألي إصابة مرضية؟ ما هو اجلزء النبايت الذي استعملته؟ اسم النبات، أو النباتات الّيت استعملتها؟
ما هو  ما هي املدة اليت تطلّبت استعمال العقّار؟ اذكر كيفيات التحضري؟ عملة؟كميات العقّار النبايت املست

وهل للنبات، أو النباتات  هل كانت فعالة يف العالج؟ وكم مرة تستعمل اجلرعة يف اليوم؟ مقدار اجلرعة؟
 استعماالت أخرى؟

  طرق دراسة الزيوت الطّيارة2-2-1-

  ةارـاستخالص الزيوت الطّي1-2-2-1-

 مع (ballon) دورق زجاجي  يفP. chloranthusمتّ وضع املادة النباتية افّفة واـزأة من سيقان 
كمية كافية من املاء املقطّـر، ترفع درجة حرارة املزيـج إىل حد الغليـان بواسطـة مصدر حراري 

(chauffe ballon) ار عرب العموديت الطّيل بالزالبخار احملم فيمر ،(colonne) دوصوال إىل املرب (réfrigérant) 
وبـ )  مللتر15-10(تتجمع قطرات من املزيج يف األنبوب امللـيء باملـاء . الزجاجي أين تتم عملية التكثيف

n-Pentane ) 3كل رقم ) مللتريتـي . 24، ويبدو ذلك واضحـا يف الشائل والزفصـل الطّوريـن الس يتم
، حيفظ يف قارورة (anhydrous sodium sulphate) بعد جتفيف الزيت واسطة . الكثـافةعن طريق الفرق يف 
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 P. Reboudii وP. scopariusوتعامل سيقان  . مئـوية إىل حني استعماله6 إىل 4معتمة يف درجة حرارة من 
  .بنفس الطريقة وحتفظ يف نفس الشروط

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

جهاز التقطري من نوع : 24كل رقم الشClevenger.  

  

  حتليل الزيوت الطّيارة2-2-2-1-

 (GC) بواسطة كروماتوغرافيا الطّور الغازي P. chloranthusمتّ حتليل الزيوت الطّيارة لسيقان نبات 
 متّ باستخدام (HP 1)عمود على   ،(GC/MS)و كروماتوغرافيا الطّور الغازي املدمج مع املطيافية الكتلية 

 ومتصل (FID) جمهز بكاشف تأين باللهب (6890N) صنف (Agilent) الغازي جهاز كروماتوغرافيا الطّور
 يعمل (Agilent 5973) ذوكشف انتقائي الكتلة détecteur) (spectrophotomètreجبهاز مستضو طيفي

متّ تدعيم كروماتوغرافيا الغاز .  إلكترو فولط70 متّ ضبطه عند Electronic Impact (EI)باألثر اإللكتروين 
ومسك الطبقة )  ملم0,2م، قطرها الداخلي 50: أبعادها (HP- 1أنبوبني شعرييـن من السيليكا املدجمة ب

الغاز الناقل هو اهلليـوم :  هي كالتايلGC/MS  وGCالظروف التحليلية بالنسبة ).  ملم0,33( الداخلية 
متّ ضبط ارتفاع درجة حرارة الفرن من ؛ psi 25الضغط األعلى يف األنبوبني (دقيقة /  مللتر 1بتدفّق مقداره 
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 درجة مئوية يف الدقيقة الواحدة، مثّ تبقى احلرارة ثابتة مدة 2 مئوية بسرعة تسخني قدرها 250 مئوية حتى 60
  .  دقيقة40

 مع االستعانة بكرماتوغرافيا من نوع HP-20M يف أنبوب GC/MS وGCمتّت التحاليل باستعمال 
(Hewlett-Packard 5890) مدمج مع مطيافية كتلية من نوع (Hewlett-Packard 5970A) . متّ ضبط األثر

أنبوب شعري من :  إلكتروفولت، ومتّت عملية التحليل يف الظروف التجريبية التالية70اإللكتروين على 
ليـة  ملم؛ مسك الطبقة الداخ0,2م، قطره الداخلي 50طول األنبوب ؛ (Agilent HP-20M)السيليكا املدجمة 

 درجة مئوية يف الدقيقة الواحدة، مثّ 2 مئوية بسرعة 220 إىل 60ترفع درجة حرارة الفرن من .  مكرومتر0,1
  . مللتر يف الدقيقة الواحدة0,8 دقيقة، واهلليوم هو الغاز الناقل بتدفّق قدره 30تثبت ملدة 

يافها الكتليـة ومعامـالت متّ التعـرف على مكونات الزيت الطّيـار عن طريق مقارنـة أط
؛ Staufer(1989)و McLafferty مع مثيلتهـا يف املركّبـات الصافيـة ويف البنوك املتوفّـرة ،(IR)احتباسها 

Joulain وKönig ،(1998)  ؛BACIS (1999)  ؛Joulain ،2001 وآخرون).(  
  زراعة البكترييا 3-2-1-

 أقراص االنتشـار بالتمـاس املباشر تـجدر اإلشـارة إىل أنـه متّ استعمـال طريقـة
(techniques de diffusion) . ث عنويف هذه احلالة، نتحد(aromatogrammes) يتعامل مع الزعند الت 

  . عندما يتعلّق األمر باملضادات احليوية(antibiogrammes)الطّيار يف مقابل ما يسمى 
 ملمتر مثّ جتفّف يف 4 يف علب بتري بسمك  ميلر هنتون من أجل زراعة البكتريا، متّ بسكب وسط

  . درجة مئوية37احلاضنة حتت درجة حرارة 
يف هذه التقنية، تستعمل أقراص من ورق الترشيح حتتوي على الزيت الطيار وتوضع بصورة مباشرة 

متر، وهو ميثّل  باملل(diamètre d'inhibition) التثبيطبعد احلضانة، يقاس قطر . على الوسط املزروع بالبكتريا
  . املساحة اليت يثبط فيها الزيت الطيار كلّ نشاط بكتريي

انطالقا من زراعة خالصة وحديثة عمرها حمضر  (inoculum)تتم عملية الزرع بواسطـة اللّقـاح 
كثافـة املعلّــق البكتـريي ينبغـي أن تكـون مساويـة .  ساعـة يف مـاء فيزيولوجـي معقّـم18

 نانومتـرا وهو ما يعادل 625 يف طول املوجة 0.1 إىل 0.08أو ذات كثافـة ضوئيـة من  .للترم/ خلية610
(0,5 McFarland) . وميكن احلصول على هذه األخرية، مبقارنة نسبة قتامة(turbidité)  املعلّق البكتريي مع
 دقيقة من حتضريه، خشية 15عد جتدر اإلشارة إىل أنه ال ينبغي استعمال اللّقاح ب. (étalon)تلك لدى الشاهد 
  .زيادة منو البكتريا

، حيث تغمس ممسحة معقّمة (écouvillonnage)متّ زرع البكتريا والفطريات بواسطة عملية املسح 
(écouvillon stérile)رمباشرة على سطح   يف أنبوب حيتوي على معلّق بكتريي حمض وبعد عصرها، حتك

تكرر العملية يف نفس علبة بتري . ل ألعلى حبيث تشكل خطوطا متقاربةوسط الزرع ميلر هنتون من األسف



 61 

(boite Petri) ة ننـزاح بزاويةات ويف كلّ مرب األقراص الورقية بـ .  درجة60 ثالث مرمكرولتر 10تشر 
 كما aromatogrammes من خمتلف ختفيفات الزيت الطيار وتوضع على وسط الزرع من أجل قراءة الـ 

  antibiogrammes.قراص أخرى ا مضاد حيوي ولكن حنصل هذه املرة على توضع أ
 من املعلّق مكرولتر 50 ،  استعمل ما مقداره P. chloranthusيف حالة الزيت الطّيار لسيقان نبات 

قراصا استعملنا أ. مللتر، متّ فرده على وسط الزرع بالطّريقة املذكورة أعاله/ خلية610البكتريي، أي ما يعادل 
، وهي احمللول (DMSO, Sigma) مكرولتر من سلسلة تركيزات باستعمال 10 مم، ا مقدار 6ورقية بقطر 

 100 %األم (solution mère) ،% 50 ، % 25 ،% 12,5بة على سطح وسط الزرعوتفرد األقراص املشر ، .
 .  وسط الزرع اخلالص بتركيز واحد ووضعت علىDMSO مكرولتر من 10شربت أقراص أخرى بـ 

 مكروغـرام من األمبيسيـلني 30وبالتـوازي مع هذه العمليـة، متّ استعمـال أقراص أخرى ا 
 ساعة من احلضانة حتت درجة 48 أو 24متّ احتساب قطر التثبيـط بعد .  مكروغرام من الريفامبيسـني30و

 والريفامبيسني للمراقبة اإلجيابية ومتّ متّ استعمال األمبيسيلني.  مئوية حسب نوع البكترييا37 أو 30حرارة 
 Kirby-Bauer للمراقبة السلبية وذلك تبعا للطريقة املتبعة يف هذه التقنية واملقترحة من DMSOاستخدام 
  ).1966(وآخرين 

 مستعمرات بكتيـرية يف 5 إىل 4  زرع من، متP. reboudiiّيف حالة الزيت الطّيار لسيقـان نبات 
 من أجل احلصول 1%وبعد عملية رج جيدة، نقوم بتخفيف هذا املعلّق بـ . ملاء املقطّر املعقّم مللتر من ا10

  .مللتر/  بكتريا 210.5 و210.2على معلّق بكتريي يعادل ما بني 
  لزرعحتضري أوساط ا4-2-1-

 مم مثّ سكبنا باقي 8 ، قمنا بوضع اسطوانات زجاجية بقطر ميلر هنتونعل طبقة رقيقة من وسط 
بعد تصلّب الوسط، نرتع االسطوانات لتترك مكاا حفرا يوضع فيها الزيت الطّيار الختبار . وسط الزرع

  .النشاطية
 دقائق، 10 مئوية مدة 37مبجرد أن يصبح املعلّق البكتريي متجانسا، وبعد احلضانة حتت درجة حرارة 

 علب بتري املعقّمة وذلك بواسطة ممسحة  املسكوب سلفا يفميلر هنتوننقوم بزرع البكتريا على سطح وسط 
  .معقّمة ا املعلّق البكتريي

 والثاين (Solution mère)األول احمللول األم اخلالص : قمنا بتحضري تركيزين اثنني من الزيت الطيار
   .DMSO يف 50 %  خمفّف الزيت الطيار مبقدار

تتبع نفس . سطة سحاحة دقيقة معقّمة مكرولتر يف كلّ حفرة بوا50انطالقا من كل تركيز، وضعنا 
 4 دقيقة يف درجة احلرارة 15بعد فترة راحة مقدارها . الطّريقة مع كلّ أنواع البكتريا وخمتلف تركيزات الزيت

 مئوية بالنسبة للبكترييا مدة 37مئوية للسماح بانتشار الزيت، حتضن مجيع العلب مبحتوياا يف درجة حرارة 
حتسب النشاطية ضد البكتريية .  ساعة72 إىل 48 مئوية بالنسبة للخمرية مدة 30 حرارة  ساعة، ويف درجة24
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 مرات للتأكّد من 3متّ تكرار كل اختبار .الذي يظهر حول احلفر التثبيطوضد الفطرية من خالل قياس قطر 
  .النتائج

  السميـة اخللويـة3-1-

  املبـدأ1-3-1-

ىل تقدير مسية الزيوت الطّيارة على سالالت خلوية خمتارة من أجل يهدف اختبار السمية اخللوية إ
ويعتمد املبدأ على التحول األنزميي مللح تترازوليوم . XTT عن طريق اختبار (viabilité)حتديد قابليتها للحياة 

(sel de tetrazolium)   ى اختصاراواملسمXTT ن هو الفورمازانإىل مركّب ملو formazan .ع يرجXTT 

إىل  (coenzyme Q) أنزميات اإلرجاع املوجودة يف ميتوكوندريا اخلاليا احلية بوجود مساعد األنزمي بواسطة
مركّب قابل للذوبان يف املاء أصفر برتقايل هو الفورمازان القابل للمعايرة يف جهاز قياس األطياف 

(spectrophotomètre)  ر على النشاط الوظيفي  ومن مثّ ، فهذا . نانومتر450على املوجةاالختبار يؤش
 .للميتاكوندريا

   اخللويةالالتالسزرع 2-3-1-

نزيل وسط الزرع .  ساعة حتى تتجمع وتشكّل بساطا من طبقة واحدة48نقوم بزرع اخلاليا مدة 
قائق  د5حيضن املستحضر يف احلاضنة مدة . trypsine – EDTA مللتر من حملول 5وتغطى اخلاليا مبا مقداره 

 مللتر من وسط الزرع 10 مئوية حىت تبدأ طبقة اخلاليا باالنفصال عن الوعاء فيضاف 37حتت درجة حرارة 
، تضاف إىل (bleu Trypan)بعد اختبار النشاط الوظيفي للخاليا باستعمال كاشف . الطازج لتشكيل معلّق

وعية، أما اجلزء اآلخر، فيستعمل يف اختبار يؤخذ جزء من املعلّق لزرعه يف أ. مللتر/خلية 510.5املعلّق اخللوي 
  .السمية اخللوية

  ةـة اخللويـاختبار السمي3-3-1-

 ساعة من احلضانة، يزال 48 أو 24من اخلاليا، بعد   510 مبا مقداره  96تستزرع أحواض صفيحة 
يت يف قمع  مكرولتر من خمتلف تركيزات كلّ ز100تضاف . PBSوسط االستزراع وتغسل الصفيحة مبركّب 

  .كلّ حوض من الصفيحة
األول سالب، وفيه ال تعامل اخلاليا املدروسة : ومن أجل دراسة السمية قمنا باختبارين للمراقبة

  .بالزيت الطيار لسيقان النبات؛ والثاين موجب، ويف هذه احلالة يضاف الزيت الطيار للخاليا
  مكرولتر من مزيج100، مثّ يوضع PBSبعد احلضانة، تغسل الصفائـح مرتني بواسطـة مركب 

 3د بع. 96 يف كلّ حوض من صفيحة، )مللتر/ مغ1(ملح تترازوليوم / )مللتر/مع Q) 0.2مساعد األنزمي 
تقرأ النتائج .  يف كل حوض من الصفيحة% 10 بتركيز SDS مكرولتر من 100ساعات من احلضانة، يضاف 

تتناسب الكثافة الضوئية املبينة مع عدد اخلاليا . نومتر نا450على موجة  مباشرة على جهاز قياس األطياف
  .احلية
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 أقل من تلك يف الشاهد ، فإنّ التركيز الذي أجري به (absorbance)عندما تكون قيم االمتصاصية 
  :وحتسب نسبة السمية اخللوية أو نسبة احليوية، بالعالقة التالية. االختبار ميلك مسـية خلوية

% de viabilité = DO Traité - DO Témoin  X  100 

       DO Témoin 

DO traité ة املختربة؛الكثافة الضوئية للماد  
DO témoinاهدالكثافة الضوئية للش .  
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-4-1ناقشة واملائج ـتالن 

  النباتات الطبـية يف السهـوب اجلزائريــة1-4-1-

كسونات النباتية املوجودة يف املناطق املدروسة مع تبيان لفصائلها قائمة بالت، 6تظهر يف اجلدول رقم 
  .ولنطاق توزعها اجلغرايف و طرزها احليوية

  .باتية املوجودة يف املناطق املدروسةة باألنواع النـمسيالقائمة اإل: 6جدول رقم 

    

 الطّرز احليوية نطاق التـوزع  الفصيـلة  النـوع النبايت

Adonis aestivalis L. Renonculacées Euras. T. 

Adonis dentata Del. Renonculacées Méd. T. 

Aegilops triuncialis L. Poacées Méd.-Irano.-Tour. T. 

Ajuga iva (L.)Schreber. Labiées Méd. Ch. 

Allium roseum L. Liliacées Méd. G. 

Althaea Ludwigii L. Malvacées Sah.-Méd. T. 

Alyssum granatense B..et R. Brassicacées Euras. T. 

Alyssum macrocalyx Coss et Dur . Brassicacées End.algérie T. 

Ammodaucus leucotrichus Coss et Dur. Apiacées Sah. T. 

Ammoides atlantica (Coss. et Dur.) wolf Apiacées End. H. 

Ammoides verticillata (Desf.) Briq. Apiacées Méd. T. 

Ammosperma cinereum (Desf.) Hook. Brassicacées End.-Sud.-Alg. T.  

Anabasis articulata  Moq. Chénopodiacées Sah.-sind. Ch. 

Anacyclus cyrtolepidoides Pomel. Poacées End.N.A. T. 

Androsace maxima L. Primulacées Euras. T. 

Antirrhinum majus L. Scrophulariacées Eur.Méd. T. 

Anvillea radiata Coss. et  Dur. Poacées Endém.Saharien. H. 

Argyrolobium uniflorum (Desc.) Jaub et Spach. Fabacées Sah.-Méd. H. 

Aristida ciliata Desf. Poacées Afr N et S trop. H. 

Aristida obtusa Del. Poacées End. saharien. H. 

Aristida pungens Desf. Poacées Sah-Af.du Sud. H. 

Arnebia decumbens (Vent.) Coss et Kral. Boraginacées Endém. T. 
Artemisia atlantica Coss. et Dur. 

Astéracées Médit. T. 

Artemisia campestris L. Astéracées Méd. T. 

Artemisia herba-alba Asso. Poacées Méd et Sah.-sind. T. 

Arthrophytum scoparium (Pomel) Iljin. Chénopodiacées Sah.-Méd. T. 

Asphodelus tenuifolius Cav. Liliacées Macar-Méd. G. 
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. 

Liliacées Macar-Méd. C 
Asteriscus graveolens (Forsk.) DC. 

Astéracées Sah-Sind Ch. 
Asteriscus pygmaeus Coss. et Kral. 

Astéracées Sah-Sind Ch. 

Astragalus armatus Willd. Fabacées End.N.A. Ch. 

Astragalus caprinus L. Fabacées Méd. H. 

Astragalus caprinus ssp lanigerus(Desf.)Maire. Fabacées Méd. H. 

Astragalus cruciatus Link. Fabacées Sah.-sind. T. 

Astragalus monspessulanus L. Fabacées Méd-Eur H. 

Astragalus sesameus L. Fabacées W.Méd. T. 

Astragalus sinaicus Boiss. Fabacées Sah.-Méd. T. 

Astragalus tenuifoliosus M. Fabacées Afr.du N.,S.de l' Esp. H. 
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Atractylis cancellata L. Astéracées Circum.Méd T. 

Atractylis delicatula Batt. et  Chev. Astéracées Endém. H. 

Atractylis flava Desf. Astéracées Méd. H. 

Atractylis humilis ssp. caespitosa ( Desf.) M. Astéracées Ibéro-Maur. H. 

Atractylis polycephala Coss. Astéracées End.Alg.Mar H. 

Atractylis serratuloides Siebe. Astéracées Sah.-sind. Ch. 
Atriplex glauca L. 

Chénopodiacées Sahara.Méd. Ph. 
Atriplex halimus L. 

Chénopodiacées Cosmop. Ph. 

Avena alba Vahl. Poacées Méd. T. 

Avena bromoides (Gouan) Trab. Poacées Méd. H. 

Avena sterilis L Poacées Méd. H. 

Ballota nigra L. Lamiacées Médit. Ch. 

Beta macrocarpa Guss. Chenopodiacées Euras.-Méd T. 

Bifora testiculata Roth. Apiacées Méd. T. 

Brachyapium dichotomum (L.) M. Apiacées W.Méd. T. 

Bromus rubens L. Poacées Paléo-Subtrop T. 

Bunium incrassatum (Boiss.) B. et T. Apiacées W. Méd. H. 

Calendula aegyptiaca Desf. Astéracées Sah.-sind. T. 

Carduncellus pinnatus (Desf) DC. Astéracées Sicile-A.N.-Lybie H. 

Carduncellus plumosus Pomel. Astéracées End.Alg.Tun. Ch. 

Centaurea parviflora Desf. Astéracées Alg.Tun Ch. 

Centaurea pungens Pomel. Astéracées Endém. H. 

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Renonculacées Méd-Iran-Tour T. 

Chamaerops humilis L. Arécacées W. Méd. Ph. 

Chenopodium murale L. Chénopodiacées Cosmop. H. 
Chrysanthemum fuscatum Desf. 

Astéracées N.A. G. 

Cistanche tinctoria (Desf.) Beck. Orobanchacées Sah.-Méd. H. 

Cistus libanotis L. Cistacées Ibéro. Sic. Maghreb Ch. 

Cistus salvifolius L. Cistacées Euras.Méd. Ch. 

Cleome arabica L. Capparidacées Sah.-arab. T. 

Colocynthis vulgaris (L.) Schrad. Cucurbitacées Médit et Sah.-sind. H. 

Convolvulus supinus Coss et Kral. Convolvulacées End.N.Sah. H. 
Cotula cinerea Del. 

Astéracées Subcosm. Ch. 

Cutandia dichotoma (Forsk.) Trab. Poacées Sah.-sind. T. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poacées Cosmop. G. 

Dactylis glomerata L. Poacées Paléo-Temp. H. 

Dipcadi serotinum Medick. Liliacées Méd. G. 

Diplotaxis virgata DC. Brassicacées Ibéro-Maur. T. 

Echinaria capitata (L.) Desf. Poacées Atl.-Méd T. 

Echinops spinosus L. Astéracées S.Méd.Sah Ch. 

Echiochilon fruticosum Desf. Boraginacées Endém. H. 

Echium trygorrhizum Pomel. Boraginacées Endém. H. 
Enarthrocarpus clavatus L. 

Brassicacées End.N.A. G.  

Erodium hirtum Desf. Géraniacées Méd. T. 

Erodium meynieri Maire. Géraniacées End. Sah. Anti-Atlas T. 

Erodium triangulare.(Forsk.) Musch. Geraniacées Sah.-Méd. T. 

Eruca vesicaria ssp pannatifida (Desf.) Emb.et Maire Brassicacées Cosmop. T. 

Eryngium illicifolium Lam. Apiacées Alg. et Maroc T. 

Erysimum bocconei (All.) Pers. Brassicacées Oro-Méd H. 

Erysimum incanum Kunze. Brassicacées Ibéro-Maur. T. 
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Euphorbia calyptrata Coss et DR. Euphorbiacées Endém. T. 

Euphorbia chamaesyce L. Euphorbiacées Méd.As T. 

Euphorbia cornuta Pers Euphorbiacées Sah.-sind. T. 

Euphorbia granulata Forsk. Euphorbiacées Sah.-sind. T. 

Euphorbia guyoniana B. et R. Euphorbiacées Endém. H. 

Euphorbia sulcata de Lens. Euphorbiacées W.Méd. T. 

Euphorbia terracina L. Euphorbiacées Méd. T. 

Fagonia bruguieri DC. Zygophyllacées Sah.-sind. H. 

Fagonia glutinosa Del. Zygophyllacées Sah.-sind. T. 

Fagonia microphylla Pomel. Zygophyllacées Endém.Saharien. Ch. 

Farsetia aegyptiaca Turra. Brassicacées Saharo.-sindien. Ch. 

Filago spathulata.Presl. Astéracées Méd. T. 

Gagea granatelli Parl. Liliacées End. H. 

Gastrocotyle hispida (Forsk.) Bunge. Boraginacées Sah.-sind. T. 

Glaucium corniculatum Curtis. Papavéracées Méd et Oriental. T. 

Globularia alypum L. Globulariacées Méd. Ch. 

Gymnarrhena micrantha Desf. Astéracées Saharo.-sind. occid. T. 

Gymnocarpos decander Forsk. Caryophyllacées Sah.-Méd. Ch. 

Hedypnois cretica (L.) Willd. Astéracées Méd. T. 

Helianthemum ellipticum (Desf.) Pers. Cistacées Sah.-sind. Ch. 

Helianthemum hirtum ssp ruficomum (Viv.) M. Cistacées N.A. Trip. Cyr. Ch. 

Helianthemum lippii (L.)Pers. Cistacées Sah.-sind. Ch. 

Helianthemum papillare Boiss. Cistacées Ibéro-Maur. T. 

Helianthemum pilosum (L.) Pers. Cistacées Oranie Ch. 

Helianthemum racemosum (L.) Pau. Cistacées Eur.Méd. Ch. 

Herniaria hirsuta L. Caryophyllacées Paléo-Temp. T. 

Herniaria incana Lamk. Caryophyllacées Méd. H. 

Hertia cheirifolia (L.) O.K. Astéracées End-Alg-Tun. H. 

Hippocrepis multisiliquosa L. Fabacées Méd. T. 

Hordeum murinum L. Poacées Circumbor. T. 

Hypecoum geslini Coss. et Kral. Papavéracées Méd.-Iran.-Tour. T. 

Hypecoum pendulum L. Papavéracées Méd.-Iran.-Tour. T. 

Ifloga spicata (Forsk.) Sch. Bip. Astéracées Sah.-sind. T. 

Juniperus oxycedrus L. Cupressacées Circum. Méd. Ph. 

Juniperus phoenicea L. Cupressacées Circum. Méd. Ph. 

Jurinea humilis DC. Astéracées W.méd. H. 

Koeleria phleoides (Vill.) Pers. Poacées Sub.Cosm. T. 

koeleria pubescens (Lamk.) P.B. Poacées W. Méd. T. 

Koelpinia linearis Pallas. Astéracées Sah.-sind. T. 

Koniga libyca (Viv.). Batt. Brassicacées Méd. T. 

Lappula redowski (Horn) Greene. Boraginacées N-Trop. T. 

Launaea acanthoclada M. Astéracées Ibéro-Maur. Macar T. 

Launaea glomerata (Cass.) Hook .f. Astéracées Sah.-Méd. T. 

Launaea resedifolia  O.K Astéracées Méd. Sah. Sind. T. 

Leontodon hispidulus (Desf.) Boiss. Astéracées Méd. T. 

Leontodon mulleri Ball. Astéracées Méd. H. 

Leuzea conifera (L.) DC. Astéracées Méd. H. 

Limonium pruinosum L. OK. Plombaginacées End.-Sah. T. 

Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cors. Scrophulariacées Sah. Ch. 

Linaria laxiflora Desf. Scrophulariacées Endém. T. 

Linum decumbens Desf. Linacées W. Méd. H. 
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Linum suffruticosum L. Linacées W. Méd. Ch. 

Lithospermum apulum. L. Vahl. Boraginacées Méd. T. 

Loeflingia hispanica L. Caryophyllacées Méd. T. 

Lolium multiflorum Lamk. Poacées Méd. T. 

Lotus jolyi Batt. Fabacées Endém. T. 

Lygeum spartum L. Poacées W. Méd. G. 

Lycium afrum Solanacées Méd. T. 

Malva aegyptiaca L. Malvacées Méd. T. 

Malva parviflora L. Malvacées Méd. T. 

Marrubium deserti De Noë. Lamiacées Sah. Ch. 

Marrubium supinum L. Lamiacées Ibéro-maurét. Ch 

Marrubium vulgare L. Lamiacées Cosm. Ch. 

Matthiola longipetala ssp livida (Del.) M. Brassicacées Méd.-Sah.-Sind. T. 

Medicago litoralis Rhode. Fabacées Méd. T. 

Medicago minima Grufb. Fabacées Eur.Méd. T. 

Megastoma pusillum Coss et Dur. Boraginacées Endém. T. 

Micropus bombycinus Lag. Astéracées Euras.N.A.Trip. T. 

Minuartia campestris L. Caryophyllacées Ibéro-Maur. T. 

Monsonia heliotropioides ssp garamantum Quezel. Géraniacées Sah.-sind. H. 

Moricandia arvensis L. DC. Brassicacées Méd. Ch. 

Muricaria prostrata (Def.) Desv. Brassicacées End.N.A T. 

Muscari comosum (L.) Mill. Liliacées Méd. G. 

Nardurus cynosuroides (Desf.) B. et T. Poacées End.N.A T. 

Nasturtiopsis coronopifolia (Desf.) Boiss. Brassicacées Sud-Médit. T. 

Noaea mucronata (Forsk.) Asch. et Schw. Chénopodiacées Méd-Iran-Tour Ch. 

Noletia chrysocomoides Desf. Astéracées Esp. et Afr.du N. H. 

Nonnea micrantha B.et R. Boraginacées W.Méd. T. 

Notoceras bicorne (Ait) Car. Brassicacées Méd. T. 

Odontospermum pygmaeum Benth. et Hook. Astéracées Sah.-sind. H. 

Olea europaea L. Oléacées Méd.Ibéro-Maur. Ph.  

Ononis natrix L. Fabacées Méd. H.C 

Onopordon arenarium (Desf.) Pomel. Astéracées A.N H. 

Papaver hybridum L. Papavéracées Méd. T. 

Papaver rhoeas L. Papavéracées Paléo-Temp. T. 

Paronychia arabica (L.) DC. Caryophyllacées E.Méd. H. 

Paronychia capitata (L.) Lamk. Caryophyllacées Méd. H. 

Peganum harmala L. Zygophyllacées Cosmop. Ch. 

Phagnalon rupestre (L.) DC. Astéracées Circum.Méd Ch. 

Pimpinella tragium Vill. Apiacées Méd. Ch. 

Pinus halepensis L. Pinacées Méd. Ph. 

Pistacia atlantica Desf. Anacardiacées N.A. Ph. 

Pistacia lentiscus L. Anacardiacées Méd. Ph. 

Pistacia terebinthus L. Anacardiacées Méd. Ph. 

Pituranthos chloranthus (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. Apiacées N.A. Ch. 

Pituranthos reboudii (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. Apiacées N.A. Ch. 

Pituranthos scoparius (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. Apiacées End. Maghreb Ch. 

Plantago albicans L. Plantaginacées Méd. H. 

Plantago ciliata Desf. Plantaginacées Sah.-sind. T. 

Plantago ovata Forsk. Plantaginacées Méd. T. 

Plantago psyllium L. Plantaginacées Méd. T. 

Poa bulbosa L. Poacées Paléo-Temp. H. 
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Pteranthus dichotomus Forsk. Caryophyllacées Médit et Sah.-sind. T. 

Quercus ilex L. Fagacées Méd. Ph. 

Ranunculus gramineus L. Renonculacées SW Eur H. 

Reseda arabica Boiss. Résédacées Sah.-sind. T. 

Reseda decursiva Forsk. Résédacées Sah.-Méd. T. 

Retama retam Webb. Fabacées Sah.-sind. Np. 

Roemeria hybrida (L.) DC. Papavéracées  Méd. Iran-Tour. T. 

Rosmarinus tournefortii de Noé Lamiacées End. Maghreb Ch. 

Ruta montana (Clus) L. Rutacées Méd. T. 

Ruta tuberculata Forsk. Rutacées Sah-Sind T. 

Saccocalyx satureoides Coss. Et Dur. Lamiacées Endém. Ch. 

Salsola vermiculata L. Chénopodiacées Sah.-Méd. Ch. 

Salvia aegyptiaca L. Lamiacées Sah.-sind. H. 

Salvia verbenaca (L.) Briq. Lamiacées Méd.Atl. H. 

Salvia verbenaca ssp clandestina (L.) Pugsl. Lamiacées Méd.Atl. H. 

Sanguisorba minor Scop. ssp verrucosa (Ehrh.) Asch.et Gr. Rosacées Euras. H. 

Scabiosa stellata L. Dipsacées W.méd. T. 

Schismus barbatus (L.) Thell. Poacées Méd. T. 

Scorzonera laciniata L. Astéracées Sub-Méd.Sib H. 

Scorzonera undulata Vahl. Astéracées Méd. H. 

Sideritis montana L. Lamiacées Méd. T. 

Silene arenarioides Desf. Caryophyllacées End. T. 

Silene secundiflora Otth. Caryophyllacées Ibéro-Maur. T. 

Silene setacea Viv. Caryophyllacées Méd. T. 

Silene tridentata Desf. Caryophyllacées Méd. T. 

Sisymbrium runcinatum Lag. Brassicacées Méd-Iran-Tour T. 

Sisymbrium thalianum (L.) Gay. et Mon. Brassicacées Cosm. T. 

Spitzelia coronopifolia Desf. Astéracées Endém. H. 

Stipa parviflora Desf. Poacées Méd. H. 

Stipa retorta Cav. Poacées Méd. T. 

Stipa tenacissima L. Poacées Ibéro-Maur. G. 

Telephium imperati L. Caryophyllacées Méd. H. 

Telephium spaerospermum Boiss. Caryophyllacées End.N.A H. 

Teucrium polium L. Lamiacées Eur.Méd. Ch. 

Thymelaea microphylla Coss.et Dur. Thyméléacées Méd. Ch. 

Thymelaea tartonraira All. Thyméléacées Méd. Ch. 

Thymelaea virgata Desf. Thyméléacées Ibéro-Maur. Ch. 

Thymus hirtus  Willd. Lamiacées Ibéro-Maur. Ch. 

Thymus ciliatus Desf. Lamiacées Ibéro-Maur. Ch. 

Trigonella ovalis Boiss. Fabacées Ibéro-Maur. H. 

Trigonella polycerata.L. Fabacées Méd. T. 

Tulipa silvestris ssp. australis (Link.) Pamp. Liliacées Eur.-M End.N.A. G. 

Tunica compressa Ball. Caryophyllacées Méd. H. 

Tunica illyrica (Ard.) Fisch. Caryophyllacées E.Méd. H. 

Vella annua L. Brassicacées Méd. T. 

Zizyphora hispanica L. Lamiacées Ibéro-Maur. T. 

Zizyphus lotus (L.) Desf. Rhamnacées Méd. Ph. 
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 وهي النباتات السطحية (Types biologiques)وتتوزع األنواع النباتية بني خمتلف الطّرز احليوية 
(Chaméphytes) باتات الفصلية 18,56 % بنسبة؛ الن(Thérophytes) باتات املنطمرة  46,41 % بنسبة؛ الن
(Cryptophytes) باتات شبه املنطمرة 0,42 % بنسبة؛ الن(Hémicryptophytes) باتات 24,89 % بنسبة؛ الن

 ؛ النباتات 4,21 % بنسبة (Géophytes)؛ والنباتات األرضية 5,06 % بنسبة (Phanérophytes)الظّاهرة 
 يدلّ على التنوع البيولوجي النبايت الذي متتاز به وهذا 0,42 % بنسبة (Nanophanérophytes)القزمية الظّاهرة 

 فصيلة نباتية، ومتثّل الفصيلة الكرفسية اليت ينتمي إليها 38تتوزع النباتات احملصاة على . فلورا املناطق املدروسة
  4,64 %. ما نسبته Pituranthosجنس 

بعد إجراء التحقيق امليداين، أمكن ضبط قائمة بالنباتات الطّبية املستعملة يف السهوب اجلزائرية، وهي 
، 45,14 % وهي متثّل .7 نوعا طبيا وبعضها يستعمل يف أغراض أخرى، كما تظهر يف اجلدول رقم  110تضم

 النباتات اليت متّ إحصاؤها، مما يفسر األمهّية اليت متثّلها النباتات وهي نسبة كبرية تصل إىل ما يقارب نصف عدد
وألنّ بعض النباتات مل ميكن حصرها ضمن العينات، أضفناها إىل قائمة النباتات . بالنسبة للسكّان احمللّيني

  .الطبية على ضوء التحقيق امليداين
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  .ةـ السهوب اجلزائريباتات يفة للنـبي االستعماالت الطّ:7 جدول رقم

شكل   االسم احمللّي  االسم العلمي  

  االستعمال

  استعماالت أخرى أو مالحظات  احلاالت املرضية

1  Ajuga chamaepytis نـدقورةداخلي   الش  

  

  خارجي

أمراض - نقص الشهية

  أمراض املعدة- القلب

   احلمى 

  رعوي

2  Ajuga iva  نـدقورةداخلي   الش  

  

  

  خارجي

ز أمراض اجلها

- اهلضمي عموما 

  السكّري  الغثيان 

   أمراض املرارة

  رعوي

3  Alyssum  

macrocalyx 

أمراض اجلهاز   داخلي  آقرمة

  اهلضمي

  رعوي

4  Alyssum 

parviflorum 

أمراض اجلهاز   داخلي  دقيقة

  اهلضمي

  رعوي

5  Anabasis articulata  بلبال– 

  عجرم

أمراض اجلهاز   داخلي

  اهلضمي

  رعوي

6  Anacyclus clavatus  

  

 

أمراض اجلهاز   داخلي  ربيان

  اهلضمي

  رعوي
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7  Anacyclus 

cyrtolepioides  

  

 

أمراض اجلهاز   داخلي  ربيانة

  اهلضمي

  رعوي

8  Anvillea radiata  

  

 

أمراض اجلهاز   داخلي  النـقد

  اهلضمي

  رعوي

9  Aristida pungens  

  

 

أمراض اجلهاز   داخلي  الدريـن

  اهلضمي

  رعوي

10  Artemisia 

campestris  

  داخلي   الدقـوفت

  

  

  

  خارجي

 ضيق -لدغ العقارب 

-  احلمى–النفس 

 آالم البطن -الزكام 

  عموما

  اجلروح 

  رعوي وبيطري
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11  Artemisia herba-

alba  

  داخلي   الشـيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  خارجي

 لدغ - آالم األسنان 

 آالم - العقارب 

 - البطن عموما 

 - الطفيليات  املعوية 

فس  ضيق الن- الغثيان 

 املرارة  السكّري  - 

-  الزكام - الغازات 

اضطرابات العادة 

  الشهرية

  الربو 

  رعوي

12  Arthrophytum 

scoparium 

  داخلي   الرمــث

  

  

  خارجي

 -لدغ العقارب 

 أمراض - السكّري 

  املعدة

  لسع احلشرات

  رعوي

13  Asparagus 

stipularis 

السكّــوم 

   العجرم- 

   داخلي

  وخارجي

  ول عسر التبـ

   اجلروح-  الثّآليل 

  رعوي

14  Asphodelus 

microcarpus 

 آالم - آالم األذن   داخلي  الربواق

  املفاصل

  رعوي
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15  Asteriscus 

graveolens 

 - آالم البطن عموما   داخلي  النقــد

 - العقم لدى النساء 

 ارتفاع - السكري 

  ضغط الدم

  رعوي

16  Asteriscus 

pygmaeus 

داخلي   أكرب من بوه

  رجيوخا

  اجلروح

  اجلروح

  رعوي

17  Atriplex halimus داخلي   القطف

  خارجي

  أمراض املعدة

  إلتهابات اجللد

  رعوي وغذائي

18  Ballota nigra يوةرعوي وهو جاف  احلمى  خارجي  مر  

19  Bryonia dioîca زطمداخلي   بر  

  

  

  خارجي

 - آالم األذن 

 آالم -اإلمساك احلاد 

   السعال - املفاصل 

  ض اجللد بعض أمرا

  سام

20  Bunium 

incrassatum 

إلتهاب -الزكام   داخلي  تلغودة

  اللّوزتني

  رعوي وغذائي

21  Cistus libanotis رعوي وغذائي  آالم البطن عموما  داخلي  تاي اجلبل  

22  Cistus salvifolius رعوي وغذائي  آالم البطن عموما  داخلي  ذيل املعزة  

23  Cleome arabica يـنداخلي   النت

  ارجيخ

  العقم لدى النساء

  العقم لدى النساء

   سام–رعوي وهو جاف 
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24  Colocynthis 

vulgaris 

  داخلي   احلدج

  

  خارجي

 اإلسهال -  السكري 

 - آالم األسنان- 

آالم -تعفنات اجللد

 لدغ -املفاصل

   البواسري- العقارب 

   سام–رعوي وهو جاف 

25  Cotula cinerea   قرطوفة– 

  بابونج

  رعوي   الدم املرتفعضغط  داخلي

26  Cutandia 

dichotoma 

  رعوي  الثآليل  خارجي  ساق اجلرادة

27  Cynodon dactylon ـجمبول   داخلي  النأمراض - عسر الت 

   املغص  -املرارة 

  رعوي

28  Datura stramonium مداخلي   عشبة جهن

  خارجي

  عرق النسا

   اجلروح

سام  

29  Daucus maximus. يةأمراض اجلهاز   خليدا  زرودية بر

  اهلضمي

  رعوي

30  Dorycnium 

plantaphyllum ssp. 

suffruticosum  

أمراض اجلهاز   داخلي  الواقدة

  اهلضمي

  رعوي
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31  Ecballium 

elaterium 

داخلي   فقّوس احلمري

  خارجي

  الريقان 

 أمراض -  الشقيقة

   البواسري - جلدية 

  رعوي وهو جاف

32  Echinops spinosus  

  

 

  رعوي  عسر التبول  داخلي  شوك اجلمال

33  Echium 

trygorrhizum  

  

 

 -  السكري -الريقان   داخلي  محيمش

  التهاب اللوزتني

  رعوي

34  Erythraea 

centaurium  

 

  رعوي  االمساك  داخلي  مرارة احلنش

35  Euphorbia 

guyoniana 

داخلي   اللّبـني

  خارجي

  آالم األسنان

 فطريات -إكزميا 

   مسامري- جلدية 

سام  

36  Galium tunetanum  

 

  رعوي  لسعات احلشرات  خارجي  براو
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37  Globularia alypum داخلي  تسلغة  

  

  

  

  

  

  خارجي

 زكام - آالم املفاصل 

 -  السكّري–األطفال 

 - الروماتيزم املفصلي 

 - الغثيان  اإلمساك 

  الرعاش 

  

 -أمراض الشعر

 – اجلروح –اجلرب 

  إكزميا

رعوي وسام  

38  Herniaria 

fontanesii 

  رعوي  آالم البطن  داخلي  دزامية

39  Herniaria hirsuta رعوي  آالم البطن  داخلي  دزامية  

40  Hypecoum geslini رعوي وهو سام  األورام اخلارجية  خارجي  ساق الغراب  

41   Ifloga spicata رعوي  االرهاق  خارجي  زيدة النعجة  

42  Inula viscosa داخلي   مقرامان

  خارجي

  أمراض النفاس

  اض النفاسأمر

رعوي وهو سام  

43  Juniperus 

oxycedrus 

  داخلي   طاقـة

  

  خارجي

 - آالم البطن عموما 

  –سلس البول 

   السعال-  الريقان 

  رعوي
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44  Juniperus 

phoenicea 

  داخلي   عرعار

  

  خارجي

 - آالم البطن عموما 

  االسهال 

   آالم املفاصل

  رعوي وبيطري وغذائي

45  Koelpinia linearis  

  

 

  رعوي  فقدان الشهية  داخلي  ملة احلنشحت

46  Launaea 

acanthoclada  

  

  

 

داخلي   حلية جدي

  خارجي

  عسر اهلضم 

   اجلروح

  رعوي

47  Lycium afrum  

  

 

  رعوي  الثآليل  خارجي  السكوم

48  Lygeum spartum  

  

 

 -فطريات الوجه   خارجي  سنــاق

  أمراض العيون

  رعوي

49  Malva aegyptiaca يـزداخلي   خب  

  

  

  

  

  خارجي

 -التهاب اللوزتني 

 - أمراض الكلى

 فقد –أمراض املعدة 

 الزكام لدى –الشهية 

  األطفال

  الثآليل 

  رعوي وغذائي
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50  Marrubium deserti داخلي   احملزومة  

  

  

  خارجي

 - السعال - احلمى

 -الديدان املعوية

   االرهاق- الغثيان 

   الثآليل

  رعوي وبيطري

51  Marrubium vulgare يداخلي   وتمتر  

  

  خارجي

 - آالم األسنان 

 -ارتفاع ضغط الدم 

 - السكري - السعال 

آالم البطن عموما 

  احلمى

  رعوي وهو جاف وبيطري

52  Matricaria 

pubescens 

  رعوي  الثآليل  خارجي  فلية

53  Medicago laciniata رعوي وبيطري  الثآليل  خارجي  نفلة  

54  Medicago 

truncatula 

  رعوي  آليلالث  خارجي  آسكّة

55  Moricandia 

arvensis 

فول اجلمل 

  قدم- 

داخلي 

  خارجي

  االمساك

  االلتهابات اجللدية 

  رعوي
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56  Nerium oleander  فلىالد– 

  الطّيبة

  داخلي 

  

 

  خارجي

 العقم - السكّـري 

 الزكام - لدى النساء 

   آالم االسنان - 

 أمراض -اجلرب

 آالم املفاصل  - الشعر

  االكزميا

  سام

57  Noaea mucronata ربقرعوي  االمساك  داخلي  الش  

58  Olea europea var. 

oleaster  

  

 

  رعوي  إلتهاب الفم  داخلي  الزبوج

59  Ononis natrix رعوي  االكزميا  خارجي  تويزورات  

60  Onopordon 

arenarium. 

  رعوي  إدرار احلليب  داخلي  الفرياس

61  Opuntia ficus-

indica  

  

  

 

  داخلي   اهلندي 

  

  يخارج

 عسر - اإلسهال

  التبول

  مسامري األقدام

  رعوي وغذائي وصناعي

62  Origanum 

glanulosum  

  

  

 

  داخلي  الزعتر

  

   خارجي

  الزكام

  

  الزكام

  رعوي

63  Papaver rhoeas  

  

 

  رعوي  تشقّـق كعب القدم  خارجي  بن نعمان



 80 

64  Paronychia 

arabica  

  

  

 

  رعوي  آالم اجلهاز اهلضمي  داخلي  تاي العرب

65  Paronychia 

argentea  

  

  

 

بساط 

  االرض

 آالم -حصاة الكلى   داخلي

  البطن عموما

  رعوي

66  Peganum harmala  

 

  داخلي   احلرمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خارجي

 آالم - عرق النسا 

 - البطـن عموما

 أمراض - الغثيان 

 طفيليـات - العيون 

 - السعال - البطن 

 - الغازات–الزكام 

 - إلتهاب البلعوم 

 -  احلمى-الربو 

  العقم لدى النساء

  

 أمراض -آالم املفاصل

   الصداع - اجللد 

  رعوي وهو جاف وبيطري وسام
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67  Phagnalon rupestis  

  

 

  رعوي  الثآليل  خارجي  طعام االرنب

68  Phlomis criniata  

  

  

  

  

خياط 

  االجراح

  رعوي  اجلروح  خارجي

69  Pinus halepensis  

  

 

  داخلي   الصنوبر

  

  

  

  

  

  خارجي

 - دة أمراض املع

 فقد - الربو -السعال

 أمراض - الشهية 

 -الكلى واملثانة 

  الزكام

  

 -  البواسري - الثآليل 

  الشقيقة

  رعوي وبيطري وغذائي وصناعي

70  Pistacia atlantica داخلي   البطوم  

  

  خارجي

 أمراض - آالم البطن 

  الكلى 

   أمراض اجللد

  رعوي وغذائي وصناعي
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71  Pistacia lentiscus اخلي د  الضرو  

  

  

  خارجي

 آالم البطن - اجلروح 

  عموما

  

 آالم - البواسري 

  املفاصل

  رعوي وصناعي

72  Pistacia 

terebinthus 

  البطم

  

  

  داخلي 

  

  خارجي

 أمراض - آالم البطن 

  الكلى

   أمراض اجللد

  رعوي وغذائي وصناعي

73  Pituranthos 

chloranthus 

داخلي   القزاح

  خارجي

  التهاب اللوزتني 

  الطية احلمى امل

رعوي وبيطري وسام  

74  Pituranthos 

reboudii 

داخلي   القزاح

  خارجي

  الريقان

  الريقان

رعوي وبيطري وسام  

75  Pituranthos 

scoparius 

داخلي   القزاح

  خارجي

احلمى  

  آالم املفاصل

رعوي وبيطري وسام  

76  Plantago albicans داخلي   اليلمة  

  

  

  خارجي

 سلس البول -احلمى 

 آالم -ح  اجلرو- 

  البطن

 آالم -  أمراض اجللد

  الظهر

  رعوي وغذائي
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77  Plantago ovata رعوي  أمراض الكلى عموما  داخلي   لقمة النعجة  

78  Plantago psyllium  

  

 

  رعوي  أمراض الكلى عموما  داخلي  مرواش

79  Polygonum 

equisetiforme 

داخلي   عصا الراعي

  خارجي

  االسهال

  اجلراح 

  رعوي

80  Quercus ilex  

  

  

 

 –البلّوط 

  الكروش

  داخلي

  

   خارجي

  االسهال

  

  اجلروح

  رعوي وغذائي وصناعي

81  Retama retam متداخلي   الر  

  

  خارجي

 - التهاب اللوزتني

  الزكام-لسع العقارب

 آالم - اجلرب 

 اجلروح -املفاصل

  اخلارجية

  رعوي وصناعي

82  Rosmarinus 

tournefortii   

  

  

 - عموما آالم البطن   داخلي   كلـيل

   الربوستاتا- الريقان

  رعوي

83  Rubia tinctorum  

  

  

 

  رعوي  الريقان  داخلي  الفـوة
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84  Ruta montana آالم -أرق األطفال   داخلي  الفيجل 

 - البطن عموما 

 آالم األذنني - األورام

-  الغثيان –

الصداع -االكتئاب

 - الغازات- النصفي 

   التشنج–آالم الرئة 

  رعوي وهو جاف وسام

85  Saccocalyx 

satureoides 

 –يزير االبل 

  زعتر الرمل

داخلي 

  خارجي

   آالم البطن

  الزكام

  رعوي

86  Scirpus 

holoschoenus  

 آالم - أمراض الكلى  داخلي  الصمار

  الرئة

  رعوي وبيطري

87  Scorzonera 

undulata 

  رعوي وغذائي  االسهال  داخلي  القـيز

88  Silene arenarioides رعوي  االسهال  ليداخ  نوار الذيب  

89  Sonchus oleraceus رعوي  االسهال  داخلي  تيفاف  

90  Spergularia salina  

  

 

  رعوي  احلكة اجللدية  خارجي  اوذن الفار
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91  Stipa tenacissima داخلي   احللفـا  

  

  

  

  

  خارجي

أمراض البطن عموما 

 السكري -  السمنة- 

 ارتفاع الضغط - 

 أمراض - الدموي

  العني 

 لدى  أمراض اجللد

  األطفال

  رعوي وغذائي وصناعي

92  Tamarix gallica  

  

  

 

 آالم -آالم الرئة   داخلي  الطرفــا

 آالم املفاصل  -الكلى 

 آالم - أمراض الكبد 

  البطن عموما

  رعوي وصناعي

93  Teucrium 

microphylla  

  

 

  رعوي  آالم اجلهاز اهلضمي  داخلي  عياق

94  Teucrium polium  

  

  

  

  

  

  داخلي   اجلعيدة

  

  

  خارجي

 قرحة املعدة - الغثيان 

 - االسهال– الغثيان - 

  آالم البطن عموما 

  احلروق - اجلروح 

  

  رعوي
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95  Thapsia garganica  

  

  

  

  

 

 - بونافع 

  الدرياس

  داخلي 

  

  

  

  خارجي

 -  طفيليات البطن 

 فقـد -أمراض الرئة 

  الشهيـة

  

  آالم املفاصل

رعوي وهو جـاف وبيطري 

  وسام

96  Thymelea hirsuta  

  

  

  

 

مثنان 

  البهلويل

  داخلي 

  

  خارجي

  عسر التبول 

  

  األورام اجللدية

  رعوي وسام

97  Thymelea 

microphylla  

  

  

  

  

  

  

 

مثنان 

  الغزالن

 - تساقط الشعر   داخلي

 - الفطريات- اجلرب 

 -الغازات املعوية 

 –آالم البطن عموما 

  اإلمساك

  رعوي
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98  Thymelea nitida وصناعي وهو سامرعوي    األورام  خارجي  مثنان  

99  Thymus algeriensis  داخلي   زعتر  

  

  خارجي

 آالم البطن -الزكام 

  عموما

   الكسور

  رعوي

100  Thymus ciliatus كام  داخلي  زعتررعوي  الز  

101  Thymus hirtus  محرية - 

  جرتيل

  رعوي  ارتفاع ضغط الدم  داخلي 

102  Tribulus terrestris أمراض الكلى   داخلي  حسك - 

 مقو - زات األمعاء غا

  جنسي

  رعوي

103  Tulipa sylvestris ارةرعوي  انتفاخ اجللد  خارجي  نوار العز  

104  Urtica 

membranacea 

 - عسر التبول   داخلي  حريـق

  السكري

  رعوي وهو جاف وهو سام

105  Urtica urens يـقل   داخلي  حرعسر التبو - 

  السكري

  رعوي وهو جاف وهو سام

106  Verbena supina اقرعوي  لسع احلشرات  خارجي  مر  

107  Vicia lutea  جلبانة

 احلنش

  

  رعوي وغذائي  فقدان الشهية  داخلي
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108  Zizyphora 

hispanica  

داخلي   فليو

  خارجي

  الزكام

  آالم البطن

  رعوي

109  Zizyphus lotus داخلي   سدرة  

  

  

  

  خارجي

 -أرق األطفال 

 - أمراض الكلى

 - الكيـس املائي 

  ـدالرم

  أمراض اجللـد

  رعوي وصناعي 

110  Zygophyllum 

cornitum 

  رعوي  السكـري  داخلي  بوقريبـة
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-2-4-1باتــاتارة ـييوت الطّاستخالص الزلسيقـان الن P. scoparius ؛P. chloranthus 

 .P. reboudiiو

ردوديـة سيقان بعد عملية استخـالص الزيوت الطيـارة لسيقان النباتات الثّالثـة، متّ حساب م
؛ P. chloranthus (1,1 %)؛ P. scoparius (1,21 %) كلّ نبـات من الزيـوت الطيارة  اليت كانت كالتايل

(% 1,08) P. reboudii .أيضا والثّالث لونه مصفر والثّاين لونه مصفر ل لونه أصفر خمضروهي نسب . األو
ـّل عليها مثـال، عند ـّة مقارنة مع تلك املتحص  استخـالص الزيوت الطيـارة للقسم اهلوائي لنبات مهم

P. scoparius يقان و0,5 % اليت بلغتسبة للسسبة للبذور حسب  0,77 % بالنبالنVérité 2004( وآخرين .(
، نظرا لقلّة P. rohlfsianus وP. chloranthusمن حتديـد مردوديـة نبات ) Dzuong) 1976ومل يتمكّـن 

قد ) 1970( وآخرون Poeyوكان . ن اليت متّ حتليلـها واملقـدرة ببعـض امليلغرامـاتالكمية من النباتيـ
  .P. scoparius من الزيت الطيار لسيقان 0,4 %عملوا على ما نسبته 

  .P. chloranthus لنبات  التحليل الكيميائي للزيت الطّيار3-4-1-

فبالنسبـة للزيوت الطيارة .  من املركّبات، أمكن التعرف على العديدGC/MS و GCباستعمال تقنيات 
 من الزيت 95,2 % مركبا، وهي متثّـل نسبة 54 عدد املركّبـات بلغ، P. chloranthusلسيقان نبات 

، myristicine ،(15,8%) limonene (%27,4): واملركّبـات احلاضـرة بكميـة أهـم هي. الطيـار

(11,4%) α-pinene (%8,3) و α-phellandrene . ن اجلدول رقمار ،8يبييت الطينة للزخمتلف املركّبات املكو 
  P. chloranthusلسيقان نبات  

  :  اجلدول كالتايلبيانات

FID percentage (a) ، (b)  T0,1 % آثار، حيث تقلّ نسبة املركّب عن.  
(c)   عرينيمعامل االحتباس املقاس بواسطة األنبوبني الش HP1 وHP20M. 

(d)  ف على معامل االحتباسعرطرق الت(RI) عن طريق املقارنة مع تلك املوجودة يف بنوك معلومات 
  .(.Std)رة يف املخرببات مماثلة متوفّ، أو عن طريق حقن مركّ(SM)متوفّرة 

  P. chloranthus.، املنحنيات الكروماتوغرافية للزيت الطيار لسيقان نبات القزاح 25كما يبدي الشكل رقم 
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  ..P.  chloranthusار لسيقان نبات ـيت الطيبات الكيميائية للز املركّ:8 رقم دولج

 طريقة التعرف

(d)  
 معامل االحتباس

RI HP20 (c)   
 معامل االحتباس

RI HP1 (c)  
 النسبة املئوية

(a et b)  
  املنحىن  املركّبات

RI, MS, Std -  751  T  Toluene 1  
RI, MS, Std -  773  T  Hexanal  2  
RI, MS, Std -  900  T  Nonane  3 
RI, MS - 920 T  Tricyclene 4 
RI, MS 1225 923 1,2  α-Thujene 5 
RI, MS, Std 1005 932 11,4 α-Pinene 6 
RI, MS, Std 1053 943 0,2 Camphene 7 
RI, MS, Std 1117 966 6,4 Sabinene 8 
RI, MS, Std 1100 971 3,9 β-Pinene 9 
RI, MS, Std 1161 982 1,0 Myrcene 10 
RI, MS 1150 999 8,3 α-Phellandrene 11 
RI, MS, Std - 1005 0,1 ∆-3-Carene 12 
RI, MS, Std 1162 1009 0,2 α-Terpinene 13 
RI, MS, Std 1248 1012 2,6 ρ-Cymene 14 
RI, MS 1194 1020 3,2 β-Phellandrene 15 
RI, MS, Std 1186 1022 15,8 Limonene 16 
RI, MS 1225 1026 0,4 cis-β-Ocymene 17 
RI, MS - 1037 T  trans-β-Ocymene 18 
RI, MS, Std 1226 1048 1,0 γ-Terpinene 19 
RI, MS 1410 1051 0,1 Trans-Sabinene hydrate 20 
RI, MS - 1072 T  Paracymenene 21 
RI, MS, Std 1259 1078 0,3 Terpinolene 22 
RI, MS - 1081 T  cis-Sabinene hydrate 23 
RI, MS - 1105 0,1 cis-ρ-2-Menthen-1-ol 24 
RI, MS 1421 1119 0,1 trans-Limonene oxide 25 
RI, MS - 1121 0,1 1-Terpineol 26 
RI, MS - 1136 T  Pinocarvone 27 
RI, MS - 1152 0,1  Cryptone 28 
RI, MS, Std 1559 1158 0,9  Terpinen-4-ol 29 
RI, MS, Std - 1170 0,1  α-Terpineol 30 
RI, MS 1489 1173 T  Estragol 31 
RI, MS - 1179 0,3  α -Phellandrene epoxide 32 
RI, MS - 1195 T  trans-Carveol 33 
RI, MS, Std - 1209 T  Cuminaldehyde 34 
RI, MS - 1223 T  Piperitone 35 
RI, MS - 1267 0,1  Bornyl acetate 36 
RI, MS - 1332 T  Germacrene B 37 
RI, MS - 1346 T  α -Cubebene 38 
RI, MS 1964 1368 2,4  Methyl eugenol 39 
RI, MS 1465 1372 0,3  α -Copaene 40 
RI, MS 1511 1383 0,1  β -Cubebene 41 
RI, MS, Std - 1413 0,1  β -Caryophyllene 42 
RI, MS 1628 1446 0,1  α -Humulene 43 
RI, MS 1670 1472 3,1  Germacrene D 44 
RI, MS -  1477 0,1  Alloaromadendrene 45 
RI, MS 2269 1491 27,4  Myristicine 46 
RI, MS 1721 1513 0,6  δ-Cadinene 47 
RI, MS 2177 1517 0,1 Elemicin 48 
RI, MS 2062 1558 0,6 Spathulenol 49 
RI, MS, Std - 1563 0,1 Caryophyllene oxide 50 
RI, MS 2291 1587 0,8 Apiol dill 51 
RI, MS 2129 1621 0,6 δ -Cadinol 52 
RI, MS 2165 1628 0,7 β -Eudesmol 53 
RI, MS 1572 1632 0,2 α -Cadinol 54 
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 P. chloranthus. زاحـات القنبلسيقان ار ـت الطيـلزيل chromatogrammes ةـرافيـات الكروماتوغـاملنحني: 25رقم الشكل 
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أنّ املركّـبات اليت متّ التعرف عليها يف الزيـت الطيـار لسيقان ابق، من قراءة اجلدول السويتضح 
P. chloranthus  إىل عوائل كيميائية خمتلفةتنتمي. 

 . ذلكوعددها قليل كما يالحظ،  ρ-cymene و toluene مثل  فهي إما كربوهيـدرات عطرية 
 ,α-pinene, α-thujene, β-pinene, camphene, sabinene, Myrceneو تربينـات أحادية مثل أ

α-phellandrene, β-phellandrene, cis-β-ocymene, trans-β-ocymene, α-terpinene,  
 γ-terpinene, ρ-cymene, delta-3-carene, limonene, terpinolene,  estragol. 

 α-copaene, α-cubebene, germacrene B, β-cubebeneأو سسكوتربينات مثل  

germacreneD, α- caryophyllene, paracymenene, allo-aromadendrene, α-humulene, 

δ-cadinene, ،  أو أكسيدات مثلtrans-Limonene oxide, α-Phellandrene epoxide, 

 ,pinocarvone، أو كيتونات مثلhexanal, cuminaldehydeأو ألدهيدات مثل .caryophyllene oxideة

piperitone, cryptone . أو كحوالت مثلcis-ρ-2-menthen-1-ol, 1-terpineol, terpinen-4-ol, α-

terpineol, geraniol, trans-Sabinene hydrate, cis-Sabinene hydrate, trans-carveol, 

spathulenol, .δ-cadinol, α-cadinol, β-eudesmol.مثل  أو أسترات bornyl acetate ، أو مركبات
  .nonane أو ألكانات مثل ،methyl eugenol, elimicine, myristicine, apiol dill.فينولية مثل 

 مركّبا، مثّّ 12 مركّبا، تليها الكحوالت بعدد 17فالتربينات األحادية هي املمثّلة أكثر بعدد 
ال فهي األسترات بعدد مركّب واحد واأللكنات بنفس أما األقلّ متثي.  مركّبات10السسكوتربينات بعدد 

يبني  GC/MS و GC بواسطة P. chloranthusإنّ نظرة لنتائج التحليل الكيميائي للزيت الطيار لنبات . العدد
 عن تلك املتحصل عليها ، ختتلف(quantitativement)والكمية  (qualitativement) أنه ومن الناحية النوعية 

    .سنتعرض هلا الحقا  مماثلةيف دراسات
ويتعلّق األمر بعدد ، 0,1 %يف حني أنّ مركّبات أخرى، بدت يف شكل آثار قليلة ال تتعدى نسبتها 

  – α–cubebene -germacrene B – piperitone – cuminaldehyde:   مركّبا وهي املركّبات التالية14

trans-carveol –estragol –pinocarvone - cis-sabinene hydrate – paracymenene – 

 trans-β-ocymene – tricyclene – nonane – hexanal – toluene .  ة مـركّبـات هلـاوثـم
  .Sabinene  ،(% 3,9) β-Pinene، (% 3,2) β-Phellandrene (6,4 %)حضور قليل من مثل

ت قدميـة، تعـرف ، وباستعمـال تقنياP. scopariusيـت الطيـار لسيقـان ّويف دراسة للز
Poeyعلى البينني ) 1970( وآخرون(pinene) و األبيول (apiol) وآنيزالدهيـد (anisaldehyde) وبعض 

، وهي أول دراسة عن الزيوت الطيارة جلنس (dérivés sesquiterpeniques)املشتقّـات السسكوتربينيـة 
Pituranthosيف اجلزائر  .ف على مركّبات أخرى وال على الغالب منهاومل يتمكّن هؤالء الباحثون من التعر .

  .P. chloranthusولكن املركّبات اليت عرفت موجودة أيضا يف الزيت الطيار لسيقان 
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، وباستعمال أجهزة أقلّ تطورا، تأكيد وجود األبيول، والكربونات )Dzuong) 1976وقد تـمكّن 
 ولكن بكميات أكرب يف هذا P. chloranthus وP. rohlfsianusالتربينية يف الزيتني الطيارين لسيقان كلّ من 

، مكّن CPGولكن استعمال تقنية التحليل بواسطة . األخري، أما مركّب آنيزالدهيـد فلم يتم التعـرف عليه
؛ ليمونني (β-pinene)، بيتا بينني (α-pinene) بينني  –ألفا :  مركّبات أخرى هيمن إثبات وجود

(limonene)؛ سينيول (cineole) ؛ آليل تترا ميثوكسي برتين(allylmethoxybenzene) ؛ مرييستيسني
(myristicine) ؛ األبيول(apiol) يتار لسيقان البسباس، وهي موجودة كلّها يف الزيت الطيوذلك يف الز 
ونظرا . ين ما عدا مركب آليل تترا ميثوكسي برت-  موضوع الدراسة احلالية– P. chloranthusالطيار لسيقان 

  .(Anis vert)للشبه يف الرائحة، كانت الدراسة مقارنة مع نبات البسباس 
، أول دراسـة مفصـلة للزيت الطيار لسيقـان نبات )1999( وآخريـن Verninوتعد دراسـة 

P. scoparius املقطوف من منطقة بوسعادة، باستعمال تقنية GCو GC/MS عرف علىا يف  مركّب94، إذ متّ الت
ميكن ، P. scopariusو P. chloranthusوباملقارنة بني نتائج حتليل الزيت الطيار لنبات . السيقان والبذور

  :تسجيل املالحظات التالية
 apiole (15 %)و α-pinene (34 %) هي P. scopariusاملركبان الغالبان يف الزيت الطيار لسيقان 

  .apiole (52 %) وα-pinene (11 %) البذور، املركبان الغالبان مها ويف
α-pinene مركب غالب يف النوعني ولكن نسبته يف زيت سيقان P. scopariusكما أنّ .  أكرب

apiole الغالب يف P. scoparius، يوجد يف P. chloranthus  يف شكلApiole dill ولكن بنسبة ضئيلـة 
 . (0,8 %)جدا 

نسبته قليلة جدا  P. chloranthusنباتيني، الغالب جدا يف ، املشترك بني النوعني الmyristicinمركّب 
فتمثيلهما  ،P. chloranthus الغالبان يف α-phellandrene وlimonene مركّبا  أما P. scoparius .(% 1) يف

، فلها حضورها يف الزيت الطيار ألوراق elemicin وmyristicin وapioleأما . P. scopariusضعيف يف 
  املوجود 3-butylidene phtalide-(Z)إنّ ). 1994 وآخرون؛ Petroselinum crispum ) Verninالبقدونس

 Apium graveolensبـذور الكرفس ود يف ـهو أيضا موج P. scopariusيف الزيت الطيار لسيقان 

)Vernin و Parkanyi وإذن، فإنّ ). 1994؛P. scopariusحيتوي على عدد كبري من مركّبات الفصيلة ، 
  ).1999 وآخرين، Vernin(اخليميـة 

 الوجـود يف الفصيلـة الكرفسيـة مثـل ةـ، وشائعP. scopariusوهناك مركّبات موجـودة يف 
α-ylangene وviridiflorene وselinene وmuuroleneو nonanalو α-thujoneو umbelliloneو geraniol 

  .P. chloranthus وال توجد يف – على سبيل املثال، ال احلصر – thymolو
 P. scopariusويف تناوهلم بالدراسة للتركيب الكيميائي للزيـت الطيار لسيقـان وبـذور نبـات 

، تعرفـت GC/MSالـوب من غردايـة، واملقطـوف يف نفـس الشهر من السنـة، وباستخـدام 
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Vérité زيت السيقان، يشترك فبخصوص املركبات الغالبة يف.  مركّبا50على حوايل ) 2004( وآخرون 
 أما مركّب .أكرب P. chloranthus لكن وجودها لدى limonene وα-phellandrene وα-pineneالنوعان يف 
myristicin فهو مركّب غالب يف P. chloranthus (% 27,4) يف سيقان   (7,2 %) يف مقابلP. scoparius .  

 spathulenol (4,5 %) وmethyl eugenol ( 5,6 %) وgermacrène (12,7 %)ويـشـكّـل 

 بنسب متواضعـة يف  بينما هي،P. scopariusمركّبـات غالبـة يف زيت ساق  β-eudesmol (4,1 %)و
P. chloranthus وايل(0,7 %) و(0,6 %)، (2,4 %)، (3,1 %) ، وهي على الت.  

، غائبة متاما يف الزيت P. scopariusويالحظ أنّ عديد املركّبات املوجودة يف الزيت الطيار لسيقان 
وقد فسر . ، وغريهاthymol ،bicyclogermacrene ،bicycloemelene مثل P. chloranthus الطيار لسيقان

لكن احلقيقة، أنّ ذلك ال عالقة له بالطراز الكيميائي، بل ربما . الباحثون ذلك بوجود طرازين نباتيني خمتلفني
ر النطوبايت وظروف العمل املختربيةباختالف الفصل، ومرحلة الت.  

يف حتليلهم للزيت الطيار ) 2006( وآخرون Abdelwahedوباملقارنة مع النتائج اليت توصل إليها 
املقطوف من تونس يف شهر نوفمرب وشهر أفريل،  P. tortuosusلنبات ) ليس السيقان فقط(لألقسام اهلوائية 

 11 % بنسبـة sabinene و26,2 % بنسبة myrtenolهي لوحظ أنّ املركّبات الغالبة يف شهر نوفمرب 
أما النبات املقطوف يف شهر   ،5,5 % بنسبة α-pinene و7 % بنسبة ρ-cymene و10,9 % بنسبة limoneneو

) terpinen-4-ol) % 39,6تقـلّ فيه كثـريا، وترتفع نسب مواد أخرى مثل واد ة هذه املـل، فنسبـأفري
، وقد أوعز الباحثون هذا االختالف إىل العوامل املناخية أو إىل احتمال ) n-butylaldéhyde) % 11,4-3و

 .(Chémotypes)وجود طرز كيميائية 
، هي غالبة limoneneو α-pinene ،  وهي P. tortuosusفبعض املركّبات الغالبة يف شهر نوفمرب يف 

 موجودان يف النوع األخري، ولكن ρ-cymene واملركّب sabineneبينما املركّب . P. chloranthusأيضا يف 
 ار لسيقانـت الطيـا يف الزيـد إطالقـال يوج n-butylaldéhyde-3ويالحـظ أنّ مركّـب . بنسب أقلّ

P. chloranthus.  
، على الزيـوت )Allam) 2000 وAl-Gabyaويف دراستهما لنباتات عشبية مصرية، تعرف 

، 31 % الغالب فيهـا بنسـبة camphene مركّبـا، وميثّـل 32 داـفوج P. tortuosusالطيـارة لنبات 

  (7,1 %) ويأيت بعدها بنسبـة α-pinene (15 %) وcinéole 1,8 (15,2 %)و  borneol (16,5 %) مـث

 من الزيت 42 % املركبات الكحولية ما نسبته وتشكّل، thymol (3,4 %) وcarvacrol مركّب
ويالحظ أنّ . يف الزيت الطيار للقسم اهلوائـي قليل تصعب معه املقارنةويالحظ أنّ عدد املركّبات .الطيار

1,8-cineole وborneol وcarvacrolو thymol مركّبـات غري موجـودة متامـا يف الزيت الطيار لنبـات 
P. chloranthus. 

  .Pituranthos، ملخص للمركّبات الغالبة يف الزيوت الطّيارة ألنواع اجلنس 9ويف اجلدول رقم 
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 Pituranthos املركّبات الغالبة بالنسب املئوية يف الزيوت الطيارة ألنواع جنس. 9: جدول رقم
 حسب نتائج الباحثني

-α أنواع نباتية
pinène 

Apiole Bornyle 
acétate 

β- 
pinène 

α- 
phellandrène 

Limonène Méthyl 
eugénol 

Germacrène 
D 

Myristicin باحثون 

P. S. 

 سيقان
رجذو  

 
34 
11 

 
15 

52.8 

 
21 

      Vernin et al., 
1999 

P. S. 

 سيقان
 جذور

    
28 
4.6 

 
 

4 

 
9.8 

11.2 

 
5.9 

 
12.7 

 
7.2 

11.1 

Vérité et al., 
2004 

P. T. 
 قسم هوائي

 
15 

 

        Al Gaby et 
al. (2000). 

P. T. 

 قسم هوائي
 

         Chalchat et 
al. (1997). 

P. T. 
 قسم هوائي

مربنوف  

 أفريل

 
 

5.5 

     
 

10.9 
4.1 

   Abdelwahed 
et al., (2006). 

P. C. 

 سيقان
 

11.4 
   

3.9 

 
8.3 

 
15.8 

   
27.4 

Dahia et al., 

(2007).  
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حسب  Pituranthos املركّبات الغالبة بالنسبة املئوية يف الزيوت الطيارة ألنواع جنس. 9: جدول رقم

  تابع.…نتائج الباحثني
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Spathu أنواع نباتية

lenol 

β-

Eudesmol  

Trans 
verbenol 

Sabinene Carvacrol Camphène ρ-Cymen  Terpinen  

-4-ol  

Borneol باحثون 

P. S. 

 سيقان
ذورب  

   
3.6 

      Vernin et al., 
1999 

P. S. 

 سيقان
ذورب  

 
4.5 

      
4.2 
7.5 

  Vérité et al., 
2004 

P. T. 
 قسم هوائي

 
 

   7.1 31   16.5 Al Gaby et 
al. (2000). 

P. T. 

 قسم هوائي
 

         Chalchat et 
al. (1997). 

P. T. 
 قسم هوائي

 نوفمرب

 أفريل

    
 

11 
3.2 

  
 

 

  
 
 

39.6 

 Abdelwahed 
et al., (2006). 

P. C. 

 سيقان
   6.4      Dahia et al., 

(2007).  
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حسب  Pituranthos ة يف الزيوت الطيارة ألنواع جنساملركّبات الغالبة بالنسبة املئوي. 9: جدول رقم

  تابع...نتائج الباحثني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dill أنواع نباتية

apiole 

Myrtenol  1,8 
Cineole 

ρ-Cymen-

8-ol  

Thymol 3-n-

Butydilphtalide  

t-

Muurulol  

Butylidene 

Phtalide  

Β-

Phellandren 

 باحثون

P. S. 

 سيقان
ذورب  

   
 

 
3.3 

     Vernin et 
al., 1999 

P. S. 

 سيقان
ذورب  

 

 
12.2 

      
3.6 

  Vérité et 
al., 2004 

P. T. 
 قسم هوائي

 
 

 15.2  3.4     Al Gaby et 
al. (2000). 

P. T. 

 قسم هوائي
 

94.7         Chalchat et 
al. (1997). 

P. T. 
 قسم هوائي

 نوفمرب

 أفريل

  
 

26.2 
 

 
 

3.7 

 
 
 

  
 

5.9 
11.4 

 

  
 

 
4.1 

 

 Abdelwahe
d et al., 
(2006). 

P. C. 

 سيقان
        3.2 Dahia et 

al., (2007).  
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  يارةيوت الطّللزوضد الفطرية النشاطية ضد البكتريية 4-4-1-

  chloranthus.P  زيت سيقان

  

 طـالتثبيحبساب قطر  P. chloranthus لسيقان متّ حتديد النشاطية ضد البكتريية للزيت الطيار
 Enterococcus faecalis ،Streptococcus aureus: يـوه +Gramبامللمتـر يف حالـة البكتريا 

 Pseudomonas aeruginosa:  وهي-Gramيضـا فـي حـالـة البـكتـريا وأ Nocardia asteroidesو
 . Escherichia coliو

 معتربة عند  نشاطيةP. chloranthusيتضح أنّ للزيت الطيار لسيقان نبات ، 10ويف اجلدول رقم 
  .Pseudomonas aeruginosaولكنها أكثر يف حالة  -Gramاختباره مع النوعني البكترييني 

 ففي حالة احمللول األم)solution mère( ركيزخفيف  100 % ، أي التيت  50 %وكذلك التللز
لكنها . P. aeruginosa حالة البكتريا  ملم على التوايل يف15 ملم و20الطّيار، يالحظ أنّ قطري التثبيط مها 

ولكنها أقلّ يف حالة . ملم على التـوايل 5ملم و7، بقطري تثبيـط مها 12,5 %و 25 %ضعيفة مع التخفيفني 
E. coli ،حيث ه مع احمللول األمخفيف 100 %  أنثبيط 50 % والتوايل 7ملم و11، كان قطرا التملم على الت

  .12,5 % و25 % ضد البكتريية منعدمة متاما مع التخفيفني لكن هذه النشاطية
 

ففي . +Gram  بيد أنه لوحظت نشاطية ضعيفة عند اختبار الزيت الطيار مع النوعني البكتربيـني 
 S. aureus وE. faecalisملم مـع البكتـريا  6 مم و11 و  ملم7 طـالتثبيحالة احمللول األم، كانت أقطـار 

 مم مع 10 و 6 ، فكـان قطرا التثبيـط50 %أما يف حالة التخفيف .  على التوايل.asteroides  Nو
، فإن نشاطية النوعني 12,5 %و  25 %ويف حالة التخفيفني.  علىالتوايلS. aureus و E. faecalisالبكتريـا 

من  12,5 % و25 %، 50 %فيفات ، فلم تبد أية نشاطية جتاه التخ.asteroides  Nأما . السالفني معدومة متاما
  .الزيت الطيار
  

  . اخلالص وهذا مع مجيع أنواع البكترياDSMOمل تسجل أية نشاطية باستعمال : مالحظة
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 معبرا عنها بقطر P. chloranthus النشاطية ضد البكتريية للزيت الطيار لسيقان :10جدول رقم 

 . بامللمترالتثبيط

 
Dilutions HE (%) (v/v) 

DMSO البكتريا Bactéries 
100 50 25 12.5 

Escherichia coli CIP 100631     

P 11 7 0 0 

Ampicilline 30 µg 30    

Rifampicine 30 µg  20    

DMSO 0    

Streptococcus aureus sub aureus CIP 
102182 

    

P 11 10 0 0 

Ampicilline 30 µg 24    

Rifampicine 30 µg  37    

DMSO 0    

Enterococcus faecalis 14C1104     

P 7 6 0 0 

Ampicilline 30 µg 32    

Rifampicine 30 µg  30    

DMSO 0    

Pseudomonas aeruginosa 13C3104     

P 20 15 7 5 

Ampicilline 30 µg 30    

Rifampicine 30 µg  0    

DMSO 0    

Nocardia asteroides ATCC19247     

P 6 0 0 0 

Ampicilline 30 µg 21    

Rifampicine 30 µg  46    

DMSO 0    

 
  . بامللمتر وهو معدل القيم احملصل عليها يف ثالثة اختبارات يف كلّ حالة التثبيطقطر  :البيانات
  .الزيت الطيار اخلالص: %100

  .DSMOمن حجم من الزيت الطيار خمففا يف نفس احلجم : %50

  .DSMO حجوم من 3 حجم من الزيت الطيار مع :%25

  .DSMO حجوم من 7حجم من الزيت الطيار : %12,5

  .Ampicilin من  مكروغرام30

   .Rifampicinمن  مكروغرام 30
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 له نشاطية كبرية ضد كلّ أنواع البكترييا، وبأقطار Ampicillineفمن جهة نالحظ أنّ املضاد احليوي 
 مع احمللول األم للزيت الطيار مقارنة Pseudomonas aeruginosa ملم مع  30سبيا، فهي تثبيط كبرية ن

ولكن كانت أقطار التبيط أهم مع بقية البكتريا ومعدومة متاما مع . وكذلك احلال مع ختفيفاته املختلفة
، حيث كان Rifampicineوكذلك احلال مع املضاد احليوي .  من الزيت الطيار12,5 % و25 %التخفيفني 

  .ولكن نشاطيته كبرية ضد بقية البكتريا، Pseudomonas aeruginosaقطر التبيط معدوما مع البكتريا 
 ِيؤكّد P. aeruginosa، وحتديدا -Gramومن جهة أخرى، فإنّ وجود نشاطية كبرية ضد بكتريا 

النشاطية ضد البكتريية للزيت الطيار يف حبثهم حول ) 2004( و آخرون Boutaganeالنتائج اليت توصل إليها 
فأقطار التثبيط اليت . فقد وجدوا أنّ للزيت الطيار للبذور نشاطية تثبيطية مهمة. P. scopariusلسيقان وبذور 

ملم يف التخفيف 30، و100 %ملم يف التركيـز 32، كانت P. aeruginosa خلقها الزيت الطيار للسيقان مع 
 .12,5 % ملم يف التركيز 22 و25 %ركيز  ملم يف الت26، و50 %

ـّار لسيقـان  myristicine (27,4 %)إنّ وجـود نسبـة كبيـرة من مركّـب   يف الزيـت الطي
P. chloranthusشاطيـة القويـةواحلقيقــة أن . ، هو السبب يف هذه النmyristicine ميـلك نشاطيـة 

 P. aeruginosa ضدAcide salicylique ضـد بكترييــة أحسن من محض الساليسيـليك 
)Narasimhanو Dhake 2006؛.( 

 كانت E. coliإىل أنّ أقطار التثبيط لزيت السيقان مع ) 2004( و آخرون Boutaganeكما خلص 
وهي ختتلف .  على التوايل8/1 و4/1، 2/1، والتخفيفات 1 ملم يف التركيز 20 ملم و20 ملم، 22 ملم، 26

 ومنعدمة 1/2 والتخفيف1، حيث كانت متوسطة مع التركيز P. chloranthusة زيت سيقان متاما عن نشاطي
، كانت النشاطية كبرية مع الزيت الطّيار S. aureus ssp. aureusويف حالة . 8/1 و4/1متاما مع التخفيفني 

، 2/1، والتخفيفات 1يز  ملم، مع الترك14 ملم و18 ملم، 22 ملم، 26، بأقطار تثبيت P. scopariusلسيقان 
وربما يفسر ذلك باختالف النوعني النباتيني، واختالف فترة قطفهما وشروط العمل .  على التوايل8/1 و 4/1

  .يف املخرب
يف دراستهما للنشاطية ضد البكتريية للزيوت الطيارة للقسم اهلوائي ) Allam) 2000 وAl-Gabyأما 

P. tortuosusّبكتريا ، فخلصا إىل أن ال ضديت الطّيار غري فعالز Gram+ ما يعود ذلك إىل غيابالكثري  ورب
غياب تام للسسكوتربينات والفينوالت، ومن ضمنها و campheneو α-Pineneمن التربينات األحادية ما عدا 

myristicine.  
وائـي لنبـات  أنّ الزيـت الطيار للقسم اهلـإىل )2006( وآخرون Abdelwahedيف حني، خلص 

P. tortuosus بكتريا ونسي املقطوف يف شهر نوفمرب أكثر فعالية من املقطوف يف شهر أفريل ضدالت 
Gram+ وهي هنا ،Enterococcus faecalisو Staphylococcus aureus . ّبيد أنE. coli تبدي حساسية 

 فال تبدي أية حساسية جتاه P. aeruginosaضعيفة لزيت أفريل وحساسية منعدمة جتاه زيت نوفمرب، أما 
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إنّ وجود . -Gram أكثر حساسية للزيت الطيار من بكتريا +Gramوبالنتيجة، فالبكتريا . الزيت الطيار باملطلق
 مقارنـة مع +Gramالتربينات األحادية الكربوهيدراتية يف الزيت الطيـار يزيد من نشاطيتـه مع بكتريا 

، وقد متّ استخـالص ذلك يف دراستهـم للزيت الطيار )2006آخرون؛  وGram –) Abdelwahedبكتريا 
 وغيابه   -Gباإلضافة إىل وجود اجلدار اخلارجي غري النفوذ يف .  الوب من تونسP. tortuosusلسيقان نبات 

 +G.يف 

  α-phellandrene (% 8,3) و)α-pinene )% 11,4 ومـن املثيـر أنّ وجـود نسبـة كبرية من   
، P. chloranthus يف حالة – Gram مقارنة مع + Gramالزيت الطيار مل ِيؤد إىل نشاطية أكرب مع بكتريا يف 

يف دراستهم للنشاطية ضد البكتريية لبعض ) 1997( وآخرون Outtaraوهي نتيجة معاكسة ملا توصل إليه أيضا 
  . األمحاض الدهنية والزيوت الطيارة

 oudiiPituranthos rebزيت سيقان 

طية ضد بكتريية قوية مع نشاP. reboudii  ، أنّ للزيت الطّيار لسيقان نبات11من اجلدول رقم يتضح 
 E. coli وS. aureusمع  التثبيطفقد بلغـت أقطار . بعض أنواع البكتريا، خاصة احمللـول األم غري املخفّف

يف . P. aeruginosa من الزيت أية نشاطية جتاه بينما مل يبد هذا التركيز.  مم على التوايل32 وملم 55مقدار 
أظهر نشاطـية ضد بكتيـرية قوية مع ، DMSO يف حجم مثله من 50%حني أنّ خمفّف الزيت الطيار بنسبة 

S. aureus ة متوسطة مع ـونشاطيE. coli ثبيط، فقد بلغت أقطاروايل23 و ملم50 التبينمـا مل .  ملم على الت
 التركيب ويف غياب. P. aeruginosa من الزيـت الطيـار أيـة نشاطيـة على يبد هذا التركـيز

  .P. chloranthusالكيميائي للزيت الطيار، يصعب إجراء مقارنة مع الزيت الطيار لنبات 

، كانت نشاطية احمللول األم غري املخفّف قوية وكذلك Candida albicansويف حالة اخلمرية 
  . مم على التوايل40 و50 التثبيط حيث بلغ قطرا DMSO مثل حجمه من  يف50%التخفيف بنسبة 
  . اخلالص وهذا مع مجيع أنواع البكتريا واخلمريةDSMOمل تسجل أية نشاطية باستعمال : مالحظة
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 معبرا P. reboudiiللزيت الطيار لسيقان وضد الفطرية  النشاطية ضد البكتريية :11 رقم جدول

 . بامللمترالتثبيطقطر عنها ب

  

 +Gram ضد بكتريية عالية ضد بكتريا  ميلك نشاطيةP. reboudiiوالنتيجة أنّ الزيت الطيار لسيقان 

وهو بذلك خيتلـف عن الزيت الطيار لنبات .  مهما كان التركيـزP. aeruginosa باستثناء -Gramوبكتريا 
P. chloranthus . ونظرا لعدم وجود دراسة عن التركيب الكيميائي لزيتP. reboudii  هيتعذّر تفسري فإن

 .ذلك
-5-4-1يتني الطّيارين لسيقان السمية اخللوية للـزP. scoparius  وسيقان P. chloranthus  

تظهر نتائج اختبار السمية اخللوية للزيوت الطيارة املطبق على اخلاليا الظهارية حلنجرة اإلنسان خاليا 
Hep 2 : lignée épithéliale humaine de larynx (ATCC : CCL-23) .(الّيت لبشرية واخلاليا الباعمية  ا

  :، ما يلي U937 : Lignée macrophagique humaine (ATCC : CRL 15932))حتمل املواصفات التقنية 
  .  أن السمية اخللوية لكلّ زيت طيار ختتلف باختالف تركيزه ومدة احلضانة

خلاليا الظهارية  اليت تتم قرائتها يف حالة التعامل مع ا(Valeurs des absorbances)تشري قيم االمتزاز 
 والزيت الطيار لسيقان P. scoparius (Produit 1) أنّ الزيت الطيار لسيقان نبات (HEP 2)للحنجرة البشرية 

 هلما مسية خلوية، يعرب عنها بتفسخ اخلاليا، عندما كان تركيزمها أكثر من P. chloranthus (Produit 2)نبات 
 ساعة، مثّ ما يلبثان أن يفقدا مسيتهما اخللوية ابتداء من تركيز 48  أو24 مهما كانت مدة احلضانة  0,019 %
 .15 ،14، 13، 12، كما تبين ذلك اجلداول رقم وأقلّ 0,019 %

ه ل  P. scoparius (Produit 1) فإنّ الزيت الطيار لسيقان ،(U 937)ويف حالة اخلاليا البلعمية البشرية 
 ساعـة، وأيضا يف التركيزات أكثر من 24 يف مدة حضـانة 0,019 %ن مسية خلوية يف التركيزات األكثر م

  .17و 16ويظهر ذلك جليا يف اجلداول .  ساعة48 يف مدة احلضانة 0,0097 %
 يف التركيزات أكثر   مسية خلويةP. chloranthus (Produit 2)بينما سجلت للزيت الطيار لسيقان 

.  ساعة48 يف مدة حضانة 0,0097 %ة، وأيضا يف التركيزات أكثر من  ساع24 يف مدة حضانة  0,078 %من 
  .   يوضحان ذلك19 و18واجلدوالن رقم 

  

   بامللمترالتثبيطمنطقة 
50  100  

  البكتريا

50 55 Staphylococcus aureus CIP 53154  
23 32 Escerichia coli CIP 54127  
40 50 Candida albicans IPL CIM 861484  
0 0 Pseudomonas aeruginosa CIP A22  
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 ساعة 24 بعد P. scoparius (produit 1)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (HEP2)  اخلاليا الظهاريـة للحنجـرة البشـرية نسبة مسية:12جدول رقم 

  .من احلضانة

Type cellulaire : Hep2 33p           

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,015 0,01 0,009 0,004 0,002 0,001 -0,001 0,290 1,871 1,928 0,042 1,882 

  0,019 0,011 0,007 -0,001 -0,002 -0,004 -0,004 0,289 1,829 1,831 0,03 1,88 

  0,017 0,014 0,005 0,002 -0,001 -0,003 -0,002 0,175 1,811 1,849 0,054 1,906 

  0,014 0,016 0,019 0,002 -0,006 -0,004 -0,004 0,195 1,777 1,770 0,037 1,828 

Moyenne    0,016      0,013      0,010      0,002   -  0,002   -  0,003   -  0,003      0,237      1,822      1,845      0,041   1,874 

% -99,1 -99,3 -99,5 -99,9 -100,1 -100,1 -100,1 -87,3 -2,8 -1,6 -97,8   

  

 ساعة 48 بعد P. scoparius (produit 1)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (HEP2) شـرية  اخلاليا الظهاريـة للحنجـرة البنسبة مسية: 13جدول رقم 

  .من احلضانة

Type cellulaire : Hep2 33p           

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,2500% 0,6200% 0,3100% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,007 0,013 0,003 0,007 0 0 -0,001 1,405 1,919 1,915 0,076 1,93 

  0,006 0,004 0 0,005 -0,008 -0,009 0,138 1,037 1,837 1,855 0,066 1,878 

  0,007 0,005 0,002 0,007 -0,005 -0,006 -0,007 1,047 1,798 1,798 0,067 1,84 

  0,011 0,007 0,006 0,005 -0,004 -0,002 -0,006 1,337 1,777 1,774 0,056 1,79 

Moyenne 0,008 0,007 0,003 0,006 -0,004 -0,004 0,031 1,207 1,833 1,836 0,066 1,860 

% -99,6 -99,6 -99,9 -99,7 -100,2 -100,2 -98,3 -34,3 -1,4 -1,3 -96,4   
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 24 بعد P. chloranthus (produit 2)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (HEP2) خلاليا الظهاريـة للحنجـرة البشـرية  انسبة مسية :14جدول رقم 

  .ساعة من احلضانة

Type cellulaire : Hep2 33p            

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 0,011 0,005 0,002 -0,003 -0,001 0 0 0,339 1,848 1,864 0,042 1,887 

  0,005 0,002 0 -0,005 -0,008 -0,008 -0,008 0,215 1,792 1,767 0,03 1,838 

  0,005 0,002 0 -0,004 -0,007 -0,006 -0,004 0,215 1,503 1,778 0,054 1,794 

  0,001 -0,002 -0,005 -0,007 -0,005 -0,005 -0,004 0,330 1,605 1,711 0,037 1,772 

Moyenne    0,006      0,002   -  0,001   -  0,005   -  0,005   -  0,005   -  0,004      0,275      1,687      1,780      0,041      1,823    

% -99,7 -99,9 -100,0 -100,3 -100,3 -100,3 -100,2 -84,9 -7,4 -2,3 -97,8   

 48 بعد P. chloranthus (produit 2)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (HEP2)  اخلاليا الظهاريـة للحنجـرة البشـرية نسبة مسية :15جدول رقم 

  .ساعة من احلضانة

Type cellulaire : Hep2 33p            

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 0,005 0,001 -0,004 -0,009 -0,008 -0,006 0,537 1,013 1,827 1,855 0,076 1,861 

  0,003 -0,001 -0,009 -0,011 -0,012 -0,013 0,106 1,111 1,823 1,778 0,066 1,848 

  0,001 -0,004 -0,009 -0,011 -0,011 -0,013 0,062 0,947 1,841 1,803 0,067 1,828 

  0,002 -0,004 -0,01 -0,012 -0,012 -0,014 -0,02 1,692 1,744 1,731 0,056 1,757 

Moyenne    0,003   -  0,002   -  0,008   -  0,011   -  0,011   -  0,012      0,171      1,191      1,809      1,792      0,066      1,824    

% -99,8 -100,1 -100,4 -100,6 -100,6 -100,6 -90,6 -34,7 -0,8 -1,7 -96,4   
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  . ساعة من احلضانة24 بعد P. scoparius (produit 1)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (U937)  البشـرية البلعمية اخلاليا نسبة مسية: 16جدول رقم 

Type cellulaire : U937 5p            

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,009 0 -0,002 -0,004 -0,003 -0,007 -0,007 -0,004 0,445 0,673 0,019 0,683 

  0,008 0,001 -0,005 -0,006 -0,01 -0,012 -0,008 0,004 0,538 0,522 0,007 0,639 

  -0,005 -0,007 -0,008 -0,007 -0,008 -0,012 -0,009 0,016 0,419 0,560 0,014 0,627 

  -0,009 -0,009 -0,007 -0,01 -0,01 -0,013 0,083 0,018 0,484 0,467 0,016 0,582 

Moyenne    0,001    -  0,004    -  0,006    -  0,007    -  0,008    -  0,011       0,015       0,009       0,472       0,556       0,014       0,633    

% -99,9 -100,6 -100,9 -101,1 -101,2 -101,7 -97,7 -98,7 -25,5 -12,2 -97,8   

  

  . ساعة من احلضانة48 بعد P. scoparius (produit 1)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (U937)  البشـرية البلعمية اخلاليا نسبة مسية: 17جدول رقم 

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,62% 0,31% 0,15% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,002 0,001 -0,007 -0,009 -0,009 -0,008 -0,009 -0,009 0,113 0,659 -0,026 0,860 

  0,005 -0,001 -0,006 -0,008 -0,009 -0,008 -0,008 -0,006 0,431 0,719 -0,027 0,721 

  -0,005 -0,007 -0,012 -0,013 -0,014 -0,013 -0,012 0,15 0,425 0,774 -0,035 0,926 

  0,004 -0,001 -0,013 -0,017 -0,018 -0,018 -0,017 -0,018 -0,016 0,731 0,004 0,873 

Moyenne 0,002 -0,002 -0,010 -0,012 -0,013 -0,012 -0,012 0,029 0,238 0,721 -0,021 0,845 

% -99,8 -100,2 -101,1 -101,4 -101,5 -101,4 -101,4 -96,5 -71,8 -14,7 -102,4   
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  . ساعة من احلضانة24 بعد P. chloranthus (produit 2)املعاملـة بالزيت الطيـار لنبات (U937)  البشـرية البلعمية اخلاليا نسبة مسية: 18جدول رقم 

Type cellulaire : U937                Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle+ Contrôle- 

Produit 2 0,011 0,009 0,002 -0,003 -0,004 -0,004 1,02 1,371 1,477 1,442 -0,026 1,382 

  -0,004 -0,007 -0,008 -0,009 -0,009 0,007 1,210 1,358 1,368 1,343 -0,027 1,274 

  -0,009 -0,01 -0,011 -0,013 -0,012 0,442 1,248 1,458 1,368 1,347 -0,035 1,182 

  -0,009 -0,013 -0,015 -0,015 -0,011 0,485 1,266 1,290 1,341 1,295 0,004 1,016 

Moyenne -  0,003   -  0,005   -  0,008   -  0,010   -  0,009      0,233      1,186      1,369      1,389      1,357   -  0,021      1,214   

% -100,23 -100,43 -100,66 -100,82 -100,74 -80,84 -2,27 12,83 14,42 11,80 -101,73 #DIV/0! 

  

  . ساعة من احلضانة48 بعد P. chloranthus (produit 2)عاملـة بالزيت الطيـار لنبات امل(U937)  البشـرية البلعمية اخلاليا نسبة مسية: 19جدول رقم 

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle+ Contrôle- 

Produit 2 0,007 0,015 -0,001 -0,008 -0,007 -0,008 0,014 0,268 0,496 0,722 0,019 0,89 

  -0,001 -0,004 -0,007 -0,009 -0,011 -0,009 -0,009 0,194 0,411 0,744 0,007 0,947 

  -0,001 -0,002 -0,005 -0,008 -0,01 -0,008 -0,007 0,251 0,395 0,604 0,014 0,869 

  -0,002 -0,007 -0,01 -0,009 -0,008 -0,006 -0,007 0,176 0,335 0,649 0,016 0,832 

Moyenne    0,001      0,001   -  0,006   -  0,009   -  0,009   -  0,008   -  0,002      0,222      0,409      0,680      0,014      0,885   

% -99,9 -99,9 -100,7 -101,0 -101,0 -100,9 -100,3 -74,9 -53,7 -23,1 -98,4   



 107 

، ال يبدي الزيتان الطياران أية مسية 0,019 % ابتداء من التركيز: Lignée Hep2بالنسبة لنوع اخلاليا 
 ال يبدي أية مسية P. scopariusنبات يت الطيار لسيقان الزLignée U937 :وبالنسبة لنوع اخلاليا . خلوية

وال يبدي أية مسـية خلوية ابتداء من التركيز .  ساعة من احلضانة24د   بع0,019 %خلوية ابتداء من التركيز 
فال يبدي أية مسية خلوية  P. chloranthusأما الزيت الطيار لسيقان .  ساعة من احلضانة48بعد   0,0097 %

تـركيز وال يبدي أية مسـية خلوية ابتداء من ال.  ساعـة من احلضانة24 بعد 0,078 %ابتداء من التركيـز 
. 26 يف الشكل رقم Hep2بينما تبدو خاليا ظهارية متحللّلة من نوع .  ساعة من احلضانة48 بعد  0,0097 %

 .27أما خاليا البلعمة املتحلّلة فتبدو يف الشكل رقم 
 يبينان اخلاليا اليت تعرضـت للسمية  بواسطـة الزيت الطيار لسيقان نبات 29 و28والشكالن رقم 

P. scoparius  ار لسيقانيت الطّيوالز P. chloranthusوعلى سبيل املقارنة، فقد قام .  بعدما حتلّلتLaouer 

، Ammoides pusillaبدراسة السميـة اخللوية لنبات ينتمـي إىل نفس الفصيـلة الكرفسيـة هو ) 2004 ( 
اخلاليا الظهارية لكلى القردة اإلفريقية  مغ من الزيت الطيار للقسم اهلوائي تسبب حتلّل 50وثبت له أنّ 
 مع 25بينما تتوقّـف السميـة مع جرعات أقلّ من .  مع من زيت البذور تسبب نفس األثر52اخلضراء، و

  .من الزيت الطيار
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نة خاليا : 26كل رقم الشار لسيقان نباتملويت الطيمتحلّلة بفعل الز P. scoparius.  

  

نة خاليا : 27كل رقم الشار لسيقان نباتملويت الطيمتحلّلة بفعل الز P. chloranthus.  
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  .متحللّة مشاهدة بواسطة اهر اإللكتروينHep2 خاليا ظهارية : 28الشكل رقم 

  

  . متحللّة مشاهدة بواسطة اهر اإللكتروينU937 خاليا ظهارية: 29الشكل رقم 
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  ـةـخامت

  
يت تربط بني اإلنسان مع النباتات يف مناطق اجللفة، بوسعادة واملسيلة من أجل معرفة العالقات ال

السهبية، قمنا، من خالل هذا البحث، بإحصاء جمموع األنواع النباتية اليت تنمو بريا، وعرب حتقيق ميداين مع 
متّ ضبط . طنني العادينيشرائح واسعة من الناس الذين هلم عالقة بالنباتات، العشابني، القابالت، الرعاة، املوا

 نباتات 46,41 % نباتات سطحية،18,56 % أنواع نباتية، توزعت على خمتلف الطّرز احليوية، 110قائمة من 
 نباتات 4,21 % نباتات ظاهرة، 5,06 % نباتات شبه منطمرة، 24,89 % نباتات منطمرة، 0,42 %فصلية، 
 فصيلة نباتية، ومتثّل األنواع املنتمية إىل 38اع النباتية إىل تنتمي األنو.  نباتات قزمية ظاهرة0,42 %أرضية، 

 يف األغراض العالجية، ابتداء من اجلروح البسيطة، مرورا باألمراض تستعمل.  4 %الفصيلة الكرفسية أكثر من 
ر تداوى به بعض هذه النباتات احملصاة، يدخل يف النظام الغذائي واآلخ. الداخلية، وصوال إىل األمراض املزمنة

مما يدلّ على وجود تنوع بيولوجي . احليوانات، يف حني تستعمل نباتات أخرى يف الصناعات التقليدية والبناء
  .هام يف املناطق اجلافّة وشبه اجلافّة من اجلزائر

ختيار وللوقوف على التركيب الكيميائي ألحد األنواع النباتية املنتمي لفلورا املناطق املدروسة، متّ ا
، ومتّ استخالص الزيت الطيار Apiacées، التابع للفصيلة الكرفسية Pituranthos chloranthusنبات القزاح 

. Clevenger، باستعمال جهاز من نوع hydrodistillationلسيقانه افّفة وازأة بواسطة االستخالص باملاء 
 GCت التحاليل يف جهاز الكرماتوغرافيا الغازي متّ. 1,1 %وقدرت مردودية النبات من الزيت بنسبة 

   MS.والكروماتوغرافيا الغازي املدمج مع املطيافية الكتلية 

 من الزيت، تتوزع بني 95,2 %  مركّبا، متثّل ما نسبته94بلغ عدد املركّبات املكونة لزيت النبات 
، الكيتونات، الكحوالت، األسترات، التربينات األحادية، السسكوتربينات، األكسيدات، األلدهيدات

ومن حيث النوعيـة، كانت املركّبـات احلاضرة بشكل أهم هي املريستيسـني . الفينوالت واأللكانـات
 وقد سبق للباحث. (8,3 %) فيالندرين- واأللفا (11,4 %) بينني -أللفاا ،(15,8 %) الليمونني، (27,4 %)

Dzuong  )1976(ف يف الزيت ال أن تعراليـار لسيقـطيبات على املركّبات التاألبيول، : ةـان نفس الن
ختتلف نسب و . ة، األلفا بينني، البيتا بينني، الليمونني، السينيول، املريستيسني، األبيولـالكربونات التربيني

 بينني –ا األلفة هي ـ، حيث أنّ املركّبات الغالبP. scopariusاملكونات عن تلك املوجودة يف زيت سيقان 
 نيـ بين–واأللفا  (21 %)  البورنيل آسيتات،(52 %) بينما هي يف البذور، األبيول، (15 %) واألبيول (34 %)
، حيث (2006) وآخرين Abdelwahed وعند املقارنة مع دراسة (1999). وآخرين Vernin حسب (11 %)

ه ـقطوف يف شهر نوفمرب، ومركّبات، املP. tortuosus متكّنوا من التعـرف على مكونـات زيت سيقان
 أما املقطوف يف شهر ،(10,9 %)  يمونيـنواللّ (11 %) ابينيـنالص، (26 %) األهم حضورا هي املريتينول

، )Allam) 2000  وAl Gabya  أما(40 %). أول- 4-ربينني ـب األكثر حضورا وأمهّية فهو التأفريل، فاملركّ
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، الوب من جنوب سيناء P. tortuosusت الطيار للقسم اهلوائي لنبات فقد تعرفوا على مكونات الزي
، كما 31 % مركّبا، ويشكّل الكامفني املركّب األهم حضورا بنسبة 32املصـرية، وثبت هلم أنه مكون من 

 ونسب وقد لوحظ االختالف الشديد يف نوع املركّبات.  من الزيت الطيار42 %أنّ الكحوالت متثّل أكثر من 
متثيلها من نوع نبايت إىل آخر، ومرد ذلك إىل االختالف يف النوع، البيئة، فترة القطف وطرق االستخالص 

  .والتحليل
، متّ اختيار سالالت P. Reboudiiو P. chloranthusوللوقوف على فعالية الزيوت الطيارة لسيقان 

ففي حالة الزيت الطيار لسيقان . لبكتريية للزيتيـن الختبار النشاطية ضد ا-Gram و+Gramبكتريية من نوع 
P. chloranthus ،باستعمال سالالت بكتريية مزروعة يف وسط ميلر هنتون، باالعتماد على طريقة االنتشار، و

، Pseudomonas aeruginosa عند التعامل مع. متّ حتديد أقطار التثبيـط ملختلف التركيـزات من الزيت

أما . ملم 15 أعطى قطرا قدره50 %   ملم، بينما التخفيف 20، كان القطـر 100 %لتركـيز  االـوباستعم
 فـملم، بينما التخفي 11 ، كان قطر التثبيط100 % ، وباستعمال التركيزEscherchia coli مع عند التعامل

، بقطري تثبيـط 12,5 %و 25 % لكن نشاطية الزيت ضعيفة مع التخفيفني .ملم 7  قطرا قدرهأعطى 50 %
 %و 25 %وتنعدم النشاطية متاما مع التخفيفيـن . P. aeruginosaملم على التـوايل يف حالة  5ملم و7مها 

   E. coli. يف حالة 12,5
يف  و،Nocardia asteroides وEnterococcus faecalis،  Streptococcus aureusبينما يف حالة 

، 50 %بينما هي مع التخفيف .  ملم على التوايل6 ملم و11 ملم، 7لتثبيط ، كانت أقطار ا100 %التركيز 
  . على التوايل أيضاومنعدمة ملم 10 ملم، 6بقدر 

من الزيت الطيار ومع  12,5 % و25 %وكانت أقطار التثبيـط منعدمة متاما يف حالة التخفيـفني 
  N. asteroides. وE. coli ،E. faecalis ،S. aureus السالالت البكتريية

 ،-G نشاطية ضد بكتريية مهمة مع بكتريا P. chloranthus أنّ للزيت الطيار لسيقان ويالحظ
بالرغم من أنّ الزيت الطيار  +G. النشاطية كانت ضعيفة مع بكتريا  بينما هذهP. aeruginosa.وخاصة مع 

 .Nة تذكر ضد ـد الزيت الطيار نشاطيـيببينما مل . E. faecalisو S. aureus ية ضدـك نشاطـميل

asteroides.  
، فإنّ وجود التربينات األحادية اهليدروكاربونية، يزيد من )2006( وآخرين Abdelwahedوحبسب 

فاملركّبات األكثر حضورا يف . وهو خمالف ملا توصلنا إليه من نتائج +G.نشاطية الزيت الطيار ضد البكتريا 
ومع ، (8,3 %) وألفا فيالندرين (11,4 %)، ألفا بينني (15,8 %)الليمونني :  هي تربينات أحاديةالزيت الطيار

 يت ضدذلك، مل تكن نشاطية الزG+ أكثر من نشاطيته ضد .G- ة، كون البكترياوهي نتيجة مهم G-  متتلك
ركّبات الكارهة للماء، وهي جدارا خارجيا مكونا من مواد دهنية وسكّرية تشكّل حاجزا غري نفوذ ضد امل

ونظـرا ). 1999 وآخرين، Hammer؛ Ritchie ،1987 وDeans(مقاومة  لعدد كبري من الزيوت الطيارة 
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 .P كانت للزيت نشـاطية أكثر من محض الساليسيليك ضد (27,4 %)لوجود املريستيسـني بنسبة 

aeruginosaوهو ذو شهرة كبرية  ويستعمل كدواء .  
ص املضادين احليويني، األمبيسيلني والريفامبيسني، فكانت هلما نشاطية معتربة ضد مجيع أما خبصو

 يفامبيسني ضدالالت البكتريية، ما عدا الرالسP. aeruginosaتائج، . الّيت كانت منعدمةوعلى ضوء هذه الن 
  .ميكن تقدير التأثريات العالجية للزيت الطيار ضمن االختبارات الطبية

 الوب من اجللفة، له نشاطية مهمة ضـدP. roboudii كما يالحظ أنّ الزيت الطيـار لسيقان 
Staphylococcus aureus) 35ملم  (و Escherichia coli )32البكتريا )  ملم ومعدومـة ضد

Pseudomonas aeruginosa ركيزخفي 100 %. يف حالة التثبيكانت أقطار ال ، 50 % فـويف حالة التطـت 
 .P . ة متاما ضدــوايل، وانعدمت النشاطيـعلى التE. coli و S. aureusّ  ملم، ضد 23ملم و 50

aeruginosa  
 قوية وكذلك التخفيف 100 %، كانت نشاطية التركيز Candida albicansويف حالة اخلمـرية 

ـّ . مم على التوايل40 و50 طـالتثبي حيث بلغ قطرا ،50%بنسبة   .Pر عدم نشاطيـة الزيـت ضـد ويفس

aeruginosa بوجود جدار خلوي غري نفوذ، ولكن وجود نشاطية ضد E. coli وع البكترييها من النرغم أن 
G-يطرح أكثر من تساؤل ،.  

 1.21مردودية  (P. scopariusومـن أجل التطبيـق العمـلي لتأثيـر الزيـت الطيـار لسيقان 
، على اخلاليا البشرية، متّ اختبار السمية اخللوية للزيتني على ) باملائة1.1مردودية  (P. Chloranthusو) باملائة

فمع اخلاليا الظهارية للحنجرة البشـرية، ثبـت  أنّ . خاليا ظهارية للحنجرة البشرية، وخاليا بلعمية بشرية
 هلما مسية  P. chloranthus نبات  والزيـت الطيار لسيقان P. scopariusالزيت الطيـار لسيقـان نبـات 

 أو 24 مهما كانت مدة احلضانة  0,019 %خلوية، يعرب عنها بتفسخ اخلاليا، عندما كان تركيزمها أكثر من 
ويف حالة اخلاليا . وأقلّ 0,019 % ساعة، مثّ ما يلبثـان أن يفقــدا مسيتهما اخللوية ابتداء من تركيز 48

 %ه مسية خلوية يف التركيــزات األكثـر من ل   P. scopariusلزيت الطيار لسيقان  فإنّ ا،البلعمية البشرية 

.  ساعة48 يف مدة احلضانة 0,0097 % ساعـة، وأيضا يف التركيزات أكثر من 24 يف مدة حضـانة 0,019
 يف مدة  0,078 %  يف التركيزات أكثر من  مسية خلوية P. chloranthusبينما ثبتت للزيت الطيار لسيقان 

  . ساعة48 يف مدة حضانة 0,0097 % ساعة، وأيضا يف التركيزات أكثر من 24حضانة 
إنّ استقراء كلّ ما سبق من نتائج، يفتح اال واسعا أمام استثمار التنوع البيولوجي يف الفلورا 

وحتسني األنواع اليت تتوفّر على مواد اجلزائرية، من خالل ضبط قائمة لألنواع النباتية ضمن بيئاا املختلفة، 
وتسجيل االستعماالت التقليدية . طبيعية جديرة باالستعمال يف دساتري األدوية وكمكمالت وإضافات غذائية

  .من قبل السكان، سيحافظ من دون شك على جزء من الذّاكرة الشعبية اليت هي يف طريقها إىل الزوال
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ت عند جانبها النظري التراثي، بل ينبغي أن تستغلّ الوسائل احلديثة املتاحة وبديهي أالّ تتوقّف الدراسا
يف التحليل الكمي والنوعي للمركّبات الفعالة وفصلها ومعرفة بنيتها من أجل إجراء االختبارات التطبيقية 

تخاذ كلّ اإلجراءات لتثمينها عليها، والتأكّد من تأثرياا اإلكلينيكية على احليوان وعلى اإلنسان، حتى ميكن ا
  .واحلفاظ عليها وتنميتها، كي تصبح هلا مردودية اقتصادية تساهم يف زيادة الدخل الوطين

إنّ اختيارنا لألنواع املدروسة مل يكن من قبيل املصادفة، ولكن البحث يتناول أنواعا متوطّنة يف مشال 
ها مصدر للغذاء احليواين فحسب يف أحسن األحوال، أفريقيا، كان ينظر إليها منذ وقت ليس ببعيد على أن

واآلن ميكن تعميق البحث يف أنواع أخرى تنتمي إىل نفس اجلنس مل تدرس بعد، وإضافة نتائج الدراسات إىل 
  .باقي ما أجنز إىل حد اآلن
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  1امللحق رقم 
 

  .درجات احلرارة املتوسطة الشهرية والسنوية يف املناطق املدروسة: 

  

  السنوي  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أوت  جويلية  جوان  ماي  ريلأف  مارس  فبفري  جانفي  األشهر

  13.39  4.95  8.65  13.65  19.1  23.95  24.3  20.3  15.6  11.4  8.2  5.55  5.05  اجللفة

  17.7  8.95  12.40  17.4  23.6  27.75  29.1  24.9  20.30  16.25  12.10  10.85  8.15  بوسعادة

  18.95  9.4  13.6  20.1  25.5  30.4  31.2  27.5  22  16.3  13.9  10.4  8.5  املسيلة

  .حمطّة األرصاد اجلوية باملسيلة، (Seltzer 1946): دراملص

  

  .املتوسطات الشهرية للتساقط يف املناطق املدروسة: 

  السنوي  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فبفري  جانفي  األشهر

  319.9  23.3  17.9  35.4  38.6  25.1  4.5  21.6  29.9  40.7  28.2  22.6  35.7  اجللفة

  257  22  22  27  20  13  12  16  30  25  23  17  33  بوسعادة

  229.6  23.2  21.2  24.9  23.6  9.1  7.8  13.3  17  17.3  21.2  20.2  20.8  املسيلة

  ).Djebaili ،1984: (املصدر



 

  2امللحق رقم 

  

 . ساعة من احلضانة24 بعد P. scopariusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 

Type cellulaire : Hep2 33p           

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,015 0,01 0,009 0,004 0,002 0,001 -0,001 0,290 1,871 1,928 0,042 1,882 

  0,019 0,011 0,007 -0,001 -0,002 -0,004 -0,004 0,289 1,829 1,831 0,03 1,88 

  0,017 0,014 0,005 0,002 -0,001 -0,003 -0,002 0,175 1,811 1,849 0,054 1,906 

  0,014 0,016 0,019 0,002 -0,006 -0,004 -0,004 0,195 1,777 1,770 0,037 1,828 

Moyenne 

   
0,016      0,013      0,010      0,002   -  0,002   -  0,003   -  0,003      0,237      1,822      1,845      0,041      1,874   

Ecart type 0,002 0,003 0,006 0,002 0,003 0,002 0,002 0,061 0,039 0,065 0,010 0,033 

% -99,1 -99,3 -99,5 -99,9 -100,1 -100,1 -100,1 -87,3 -2,8 -1,6 -97,8   

             

                 Cytotoxicité  24 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle - Contrôle+ 

 Produit 1 1,770 1,835 1,700 1,723 1,753 1,782 1,753 1,769 1,826 1,823 0,042 1,882 

  1,811 1,805 1,838 1,822 1,83 1,866 1,824 1,852 1,805 1,81 0,03 1,88 

  1,826 1,839 1,789 1,819 1,804 1,838 1,794 1,807 1,794 1,799 0,054 1,906 

  1,786 1,79 1,796 1,787 1,815 1,78 1,813 1,796 1,774 1,775 0,037 1,828 

Moyenne 

   
1,798      1,817      1,781      1,788      1,801      1,817      1,796      1,806      1,800      1,802      0,041      1,874   

Ecart type 0,025 0,024 0,058 0,046 0,033 0,043 0,031 0,035 0,022 0,020 0,010 0,033 

% -4,0 -3,0 -5,0 -4,6 -3,9 -3,1 -4,2 -3,6 -4,0 -3,9 -97,8   

 



 

 

 

 . ساعة من احلضانة48 بعد P. scopariusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 

 
Type cellulaire : Hep2 33p           

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,2500% 0,6200% 0,3100% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,007 0,013 0,003 0,007 0 0 -0,001 1,405 1,919 1,915 0,076 1,93 

  0,006 0,004 0 0,005 -0,008 -0,009 0,138 1,037 1,837 1,855 0,066 1,878 

  0,007 0,005 0,002 0,007 -0,005 -0,006 -0,007 1,047 1,798 1,798 0,067 1,84 

  0,011 0,007 0,006 0,005 -0,004 -0,002 -0,006 1,337 1,777 1,774 0,056 1,79 

Moyenne 0,008 0,007 0,003 0,006 -0,004 -0,004 0,031 1,207 1,833 1,836 0,066 1,860 

Ecart type 0,002 0,004 0,003 0,001 0,003 0,004 0,071 0,26 0,063 0,063 0,008 0,059 

% -99,6 -99,6 -99,9 -99,7 -100,2 -100,2 -98,3 -34,3 -1,4 -1,3 -96,4   

             

                 Cytotoxicité  48 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 1,749 1,697 1,724 1,73 1,747 1,741 1,758 1,753 1,799 1,807 0,076 1,93 

  1,783 1,726 1,715 1,749 1,787 1,762 1,757 1,723 1,767 1,756 0,066 1,878 

  1,816 1,74 1,783 1,801 1,785 1,795 1,789 1,745 1,774 1,773 0,067 1,84 

  1,794 1,795 1,796 1,816 1,808 1,827 1,811 1,752 1,755 1,776 0,056 1,79 

Moyenne 

   
1,786      1,740      1,755      1,774      1,782      1,781      1,779      1,743      1,774      1,778      0,066      1,860   

Ecart type 0,028 0,041 0,041 0,041 0,025 0,038 0,026 0,014 0,019 0,021 0,008 0,059 

% -4,0 -6,5 -5,6 -4,6 -4,2 -4,2 -4,3 -6,3 -4,6 -4,4 -96,4   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  . ساعة من احلضانة24 بعد P. chloranthusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 
Type cellulaire : Hep2 33p            

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 0,011 0,005 0,002 -0,003 -0,001 0 0 0,339 1,848 1,864 0,042 1,887 

  0,005 0,002 0 -0,005 -0,008 -0,008 -0,008 0,215 1,792 1,767 0,03 1,838 

  0,005 0,002 0 -0,004 -0,007 -0,006 -0,004 0,215 1,503 1,778 0,054 1,794 

  0,001 -0,002 -0,005 -0,007 -0,005 -0,005 -0,004 0,330 1,605 1,711 0,037 1,772 

Moyenne    0,006      0,002   -  0,001   -  0,005   -  0,005   -  0,005   -  0,004      0,275      1,687      1,780      0,041      1,823    

Ecart type 0,004 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,069 0,161 0,063 0,010 0,051 

% -99,7 -99,9 -100,0 -100,3 -100,3 -100,3 -100,2 -84,9 -7,4 -2,3 -97,8   

             

                 Cytotoxicité  24 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 1,722 1,766 1,796 1,762 1,573 1,599 1,776 1,753 1,778 1,82 0,042 1,887 

  1,848 1,870 1,830 1,837 1,787 1,849 1,854 1,760 1,778 1,782 0,03 1,838 

  1,735 1,784 1,790 1,788 1,781 1,783 1,821 1,80 1,743 1,748 0,054 1,794 

  1,79 1,827 1,821 1,813 1,851 1,842 1,812 1,828 1,794 1,755 0,037 1,772 

Moyenne    1,774      1,812      1,809      1,800      1,748      1,768      1,816      1,785      1,773      1,776      0,041      1,823    

Ecart type 0,058 0,047 0,019 0,032 0,121 0,117 0,032 0,035 0,022 0,033 0,010 0,051 

% -2,7 -0,6 -0,7 -1,2 -4,1 -3,0 -0,4 -2,1 -2,7 -2,6 -97,8   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  . ساعة من احلضانة48 بعد P. chloranthusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 
Type cellulaire : Hep2 33p            

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 0,005 0,001 -0,004 -0,009 -0,008 -0,006 0,537 1,013 1,827 1,855 0,076 1,861 

  0,003 -0,001 -0,009 -0,011 -0,012 -0,013 0,106 1,111 1,823 1,778 0,066 1,848 

  0,001 -0,004 -0,009 -0,011 -0,011 -0,013 0,062 0,947 1,841 1,803 0,067 1,828 

  0,002 -0,004 -0,01 -0,012 -0,012 -0,014 -0,02 1,692 1,744 1,731 0,056 1,757 

Moyenne    0,003   -  0,002   -  0,008   -  0,011   -  0,011   -  0,012      0,171      1,191      1,809      1,792      0,066      1,824    

Ecart type 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 0,004 0,249 0,341 0,044 0,052 0,008 0,046 

% -99,8 -100,1 -100,4 -100,6 -100,6 -100,6 -90,6 -34,7 -0,8 -1,7 -96,4   

             

                 Cytotoxicité  48 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle- Contrôle + 

Produit 2 1,738 1,721 1,736 1,714 1,736 1,71 1,717 1,784 1,796 1,795 0,076 1,861 

  1,757 1,733 1,785 1,74 1,764 1,728 1,738 1,726 1,752 1,734 0,066 1,848 

  1,792 1,759 1,793 1,776 1,769 1,754 1,804 1,783 1,778 1,77 0,067 1,828 

  1,823 1,813 1,832 1,812 1,812 1,798 1,782 1,785 1,788 1,764 0,056 1,757 

Moyenne    1,778      1,757      1,787      1,761      1,770      1,748      1,760      1,770      1,779      1,766      0,066      1,824    

Ecart type 0,038 0,041 0,039 0,043 0,031 0,038 0,040 0,029 0,019 0,025 0,008 0,046 

% -2,5 -3,7 -2,0 -3,5 -2,9 -4,2 -3,5 -3,0 -2,5 -3,2 -96,4   

  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  

 . ساعة من احلضانة24 بعد P. scopariusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 

Type cellulaire : U937 5p            

                 Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,009 0 -0,002 -0,004 -0,003 -0,007 -0,007 -0,004 0,445 0,673 0,019 0,683 

  0,008 0,001 -0,005 -0,006 -0,01 -0,012 -0,008 0,004 0,538 0,522 0,007 0,639 

  -0,005 -0,007 -0,008 -0,007 -0,008 -0,012 -0,009 0,016 0,419 0,560 0,014 0,627 

  -0,009 -0,009 -0,007 -0,01 -0,01 -0,013 0,083 0,018 0,484 0,467 0,016 0,582 

Moyenne    0,001    -  0,004    -  0,006    -  0,007    -  0,008    -  0,011       0,015       0,009       0,472       0,556       0,014       0,633    

Ecart type 0,009 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,046 0,010 0,052 0,087 0,005 0,042 

% -99,9 -100,6 -100,9 -101,1 -101,2 -101,7 -97,7 -98,7 -25,5 -12,2 -97,8   

             

                 Cytotoxicité  24 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,698 0,699 0,699 0,706 0,698 0,66 0,695 0,659 0,624 0,692 0,019 0,683 

  0,795 0,799 0,688 0,676 0,692 0,659 0,837 0,696 0,733 0,662 0,007 0,639 

  0,540 0,636 0,663 0,745 0,686 0,695 0,525 0,778 0,701 0,692 0,014 0,627 

  0,811 0,701 0,698 0,554 0,672 0,741 0,650 0,625 0,683 0,666 0,016 0,582 

Moyenne    0,711       0,709       0,687       0,670       0,687       0,689       0,677       0,690       0,685       0,678       0,014       0,633    

Ecart type 0,124 0,067 0,017 0,082 0,011 0,039 0,129 0,066 0,046 0,016 0,005 0,042 

% 12,4 12,0 8,6 5,9 8,6 8,9 7,0 9,0 8,3 7,2 -97,8   

  
  

  
  
  
  



 

  
  

 . ساعة من احلضانة48 بعد P. scopariusاملة للزيت الطيار لسيقان  امتصاصية اخلاليا املع: جدول 
                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,62% 0,31% 0,15% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,002 0,001 -0,007 -0,009 -0,009 -0,008 -0,009 -0,009 0,113 0,659 -0,026 0,860 

  0,005 -0,001 -0,006 -0,008 -0,009 -0,008 -0,008 -0,006 0,431 0,719 -0,027 0,721 

  -0,005 -0,007 -0,012 -0,013 -0,014 -0,013 -0,012 0,15 0,425 0,774 -0,035 0,926 

  0,004 -0,001 -0,013 -0,017 -0,018 -0,018 -0,017 -0,018 -0,016 0,731 0,004 0,873 

Moyenne 0,002 -0,002 -0,010 -0,012 -0,013 -0,012 -0,012 0,029 0,238 0,721 -0,021 0,845 

Ecart type 0,005 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,081 0,225 0,244 0,017 0,146 

% -99,8 -100,2 -101,1 -101,4 -101,5 -101,4 -101,4 -96,5 -71,8 -14,7 -102,4   

                          

        

             
Cytotoxicité  
48 heures                 

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle - Contrôle+ 

Produit 1 0,855 0,853 0,882 0,919 0,951 0,818 0,918 0,981 0,805 0,83 -0,026 0,86 

  0,992 0,945 0,932 0,836 0,951 0,891 0,952 0,827 0,842 0,836 -0,027 0,721 

  0,877 0,821 0,945 0,999 0,895 0,872 0,798 0,871 0,851 0,749 -0,035 0,926 

  0,922 0,921 0,855 0,821 0,956 0,819 0,875 0,767 0,756 0,821 0,004 0,873 

Moyenne 0,912 0,885 0,904 0,894 0,938 0,850 0,886 0,862 0,814 0,809 -0,021 0,845 

Ecart type 0,026 0,134 0,143 0,147 0,056 0,05 0,152 0,115 0,065 0,099 0,017 0,146 

% 7,9 4,7 6,9 5,8 11,0 0,6 4,8 2,0 -3,7 -4,3 -102,5   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  . ساعة من احلضانة24 بعد P. chloranthusامتصاصية اخلاليا املعاملة للزيت الطيار لسيقان  : جدول 
Type cellulaire : U937                Cytotoxicité 24 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,019% 0,0097% Contrôle+ Contrôle- 

Produit 2 0,011 0,009 0,002 -0,003 -0,004 -0,004 1,02 1,371 1,477 1,442 -0,026 1,382 

  -0,004 -0,007 -0,008 -0,009 -0,009 0,007 1,210 1,358 1,368 1,343 -0,027 1,274 

  -0,009 -0,01 -0,011 -0,013 -0,012 0,442 1,248 1,458 1,368 1,347 -0,035 1,182 

  -0,009 -0,013 -0,015 -0,015 -0,011 0,485 1,266 1,290 1,341 1,295 0,004 1,016 

Moyenne -  0,003   -  0,005   -  0,008   -  0,010   -  0,009      0,233      1,186      1,369      1,389      1,357   -  0,021      1,214   

Ecart type 0,009 0,010 0,007 0,005 0,004 0,267 0,113 0,069 0,060 0,062 0,017 0,155 

% -100,23 -100,43 -100,66 -100,82 -100,74 -80,84 -2,27 12,83 14,42 11,80 -101,73 #DIV/0! 

             

                 Cytotoxicité  24 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle+ Contrôle- 

 Produit 2 1,322 1,218 1,356 1,332 1,321 1,351 1,392 1,544 1,426 1,313 -0,026 1,382 

  1,395 1,349 1,311 1,368 1,370 1,315 1,388 1,435 1,254 1,349 -0,027 1,274 

  1,249 1,372 1,461 1,294 1,363 1,474 1,311 1,166 1,112 1,229 -0,035 1,182 

  1,331 1,212 1,422 1,323 1,353 1,417 1,296 1,043 1,234 1,124 0,004 1,016 

Moyenne    1,324      1,288      1,388      1,329      1,352      1,389      1,347      1,297      1,257      1,254   -  0,021      1,214   

Ecart type 0,060 0,085 0,067 0,030 0,022 0,071 0,050 0,232 0,129 0,100 0,017 0,155 

% 9,13 6,12 14,34 9,54 11,39 14,48 10,98 6,88 3,54 3,32 -101,73 #DIV/0! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  . ساعة من احلضانة48 بعد P. chloranthusاملعاملة للزيت الطيار لسيقان  امتصاصية اخلاليا : جدول 
  
  

Type cellulaire : U937            

                 Cytotoxicité 48 heures      

Concentrations 5% 2,50% 1,25% 0,620% 0,310% 0,1500% 0,0780% 0,0390% 0,0190% 0,0097% Contrôle+ Contrôle- 

Produit 2 0,007 0,015 -0,001 -0,008 -0,007 -0,008 0,014 0,268 0,496 0,722 0,019 0,89 

  -0,001 -0,004 -0,007 -0,009 -0,011 -0,009 -0,009 0,194 0,411 0,744 0,007 0,947 

  -0,001 -0,002 -0,005 -0,008 -0,01 -0,008 -0,007 0,251 0,395 0,604 0,014 0,869 

  -0,002 -0,007 -0,01 -0,009 -0,008 -0,006 -0,007 0,176 0,335 0,649 0,016 0,832 

Moyenne    0,001      0,001   -  0,006   -  0,009   -  0,009   -  0,008   -  0,002      0,222      0,409      0,680      0,014      0,885   

Ecart type 0,004 0,010 0,004 0,001 0,002 0,001 0,011 0,044 0,066 0,065 0,005 0,048 

% -99,9 -99,9 -100,7 -101,0 -101,0 -100,9 -100,3 -74,9 -53,7 -23,1 -98,4   

             

                 Cytotoxicité  48 heures      

Concentrations 0,0048% 0,00240% 0,00120% 0,00060% 0,00030% 0,00015% 0,000076% 0,000038% 0,000019% 0,000009% Contrôle+ Contrôle- 

Produit 2 0,643 0,964 0,952 0,836 0,893 0,94 0,944 0,887 0,925 0,988 0,019 0,890 

  0,684 0,967 0,943 0,866 0,858 0,829 0,902 0,821 0,845 0,839 0,007 0,947 

  0,621 0,972 0,936 0,954 0,859 0,886 0,845 0,942 0,856 0,885 0,014 0,869 

  0,702 0,892 0,897 0,966 0,981 0,931 0,846 0,876 0,936 0,832 0,016 0,832 

Moyenne    0,663      0,949      0,932      0,906      0,898      0,897      0,884      0,882      0,891      0,886      0,014      0,885   

Ecart type 0,037 0,038 0,024 0,064 0,058 0,051 0,048 0,050 0,047 0,072 0,005 0,048 

% -25,1 7,3 5,4 2,4 1,5 1,4 0,0 -0,3 0,7 0,2 -98,4   

  

  



 1

 ملخـص

نباتية، تستعمل من قبل سكّان املناطق السهبية يف  عدة فصائل، تنتمي إىل أنواع نباتية طبية 110متّ إحصاء 

 P. chloranthus ،P. reboudiiة ـ، بأنواعه الثالثPituranthosويعترب نبات القزاح . سيلةاجللفة، بوسعادة وامل
بينت التحاليل بواسطة .من أهم هذه النباتات الطبية Apiacéesتمية للفصيلة الكرفسية املن P. Scopariusو

، أنّ الزيت الطيار لسيقان GC/MSوكروماتوغرافيا الغاز املدجمة مع املطيافية الكتلية  GCكروماتوغرافيا الغاز 

وع من جمم 95,2 %مركّبا متثّـل  54كون من م Benth et Hook  ssp. cossonianus P. chloranthusنبات

  (11,4 %)األلفا بينني   (15,8 %)الليمونني    (27,4 %)أما املركّبات األكثر حضورا فهي املريستيسني .كوناتامل

ومن خالل دراسة النشاطية ضد البكتريية للزيت الطيار لسيقان النبات، تبين أنّ له  (8,3 %).واأللفا فيالندرين 

ولكنPseudomonas aeruginosa . وكانت قوية ضدG- . ام السالبة نشاطية مهمة ضد نوعني من بكتريا غر

ـشاطيهذه الن8/1و 4/1  اتـخفيفة منعدمة يف حالة الت يت الطيأنـمن الز ا ـواع أخرى من البكتريـار ضد

يف حيـن أنّ الزيـت .Nocardia asteroidesو E. coli ،E. faecalis ،S. aureus ssp. aureusل ـمث

ـار لسيقـان الطيP. reboudii ـه نشاطية بكتلـة ضـريية قوي دS. aureus وE. Coli ،ال احمللول ـستعمبا

د اخلمرية ـكانت نشاطية الزيت ضو P. aeruginosa.ة منعدمة متاما جتاه ـاألم غري املخفّف، ولكن النشاطي

Candida albicans ةـري دراسـوتش.قويـية اخللويـة السميتة للز ان ـار لسيقــالطيP. scoparius 

  . 0,019 % ما مسية خلوية ابتداء من التركيزهلليس اخلاليا البشرية  أنّ  على P. Chloranthusو

، P. Scopariusو P. chloranthus ،P. reboudiiرية، باتات الطبية، السهوب اجلزائالن: كلمات املفاتيح
 .ني، ألفا بينني، ألفا فيالندرين، النشاطية البيولوجية، السمية اخللويةالفصيلة الكرفسية، املريستيسني، الليمون

 Résumé 
Lors de l'enquête ethnobotanique auprès de la population des régions steppiques de 

Djelfa, Bou saâda et M'sila, on a recensé 110 espèces végétales médicinales, appartenant à 

plusieurs familles botaniques. Parmi elles, P. chloranthus, P. reboudii et P. scoparius de la 

famille des Apiacées.  L'analyse de l'huile essentielle de P. chloranthus par GC et GC/MS a 

permis d'identifier 54 composés, ce qui représente près de 95,2% des constituants. Les composés 

majoritaires sont le myristicine (27,4%), limonène (15,8%), α-pinène (11,4%) et α-phellandrène 

(8,3%). L'huile essentielle des tiges de P. chloranthus possède une importante activité 

antibactérienne vis-à-vis des bactéries Gram-, surtout Pseudomonas aeruginosa 13C3104. cette 

activité est nulle vis-à-vis de E. coli ،E. faecalis ،S. aureus ssp. aureus et Nocardia asteroides 

avec les dilutions 1/4 v/v et 1/8 v/v. L'huile essentielle des tiges de P. reboudii possède une forte 

activité biologique vis-à-vis de S. aureus et E. coli , nulle vis-à-vis de P. aeruginosa. Elle est 

forte contre Candida albicans. L'application des huiles essentielles des tiges de P. scoparius et 

P. chloranthus à différentes concentrations sur des cultures cellulaires humaines , a mis en 

évidence la non cytotoxicité des huiles essentielles à des concentrations à partir de 0,019%. 
Mots clefs: Plantes médicinales, Steppe algérienne, P. chloranthus ،P. reboudii,              

P. scoparius, Apiacées, myristicine, limonène, α-pinène, α-phellandrène, activité biologique, 

cytotoxicité.  


