محاصيل الناتات الطبية
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مراحل ومواعيد جمع األجزاء النباتية للنباتات الطبية والعطرية
لاًً:مراحلًالنموًالمالئمةًللجمعًوالحصادًً :
أو ً
تعتبر ًمرحلة ًالنمو ًعامال ًهاما ًللحصول ًعلى ًأعلى ًكمیة ًمن ًالمادة ًالفعالة ًفي ًالعشب ًوكذلك ًتأثیرها ًعلىً
مواصفاتًًوجودةًالمادةًالفعالةًالناتجةًً،وهذاًیتوقفًعلىًأماكنًتواجدًالمادةًالفعالةًفيًاألجزاءًالمختلفةًللنباتً
فمثالًً :
أًً-األوراقًً :
إذا ًكانت ًاألوراق ًهي ًالجزء ًالنباتي ًالذي ًتتركز ًفیه ًالمادة ًالفعالة ًفان ًالوقت ًالمناسب ًلجمع ًاألوراق ًبصفة ًعامةً
هو ًخالل ًالفترة ًمن ًبدایة ًالتزهیر ًوحتى ًتمام ًالتزهیر ًوقبل ًعقد ًالثمار ً.ومن ًأمثلة ًالنباتات ًالطبیة ًوالعطریة ًالتيً
تزرعًمنًأجلًأوراقهاًً :
(ًالدخانًً،السینامكىًً،البالدوناًً،الدیجیتالسًً،النعناعًالبلديًً،النعناعًالفلفليًً،البردقوشًً،الزعترًً،حصاًلبانً
ً،الریحانًً،السكرانًالمصريًً،السذبًً،العترً)ًً .
بًً-النوراتًوًاألزهارًً :
وفي ًهذه ًالحالة ًإما ًأن ًیتم ًالجمع ًعند ًاكتمال ًتفتح ًاألزهار ًدون ًتأخیر ًحیث ًتكون ًاألزهار ًالشعاعیة ًفي ًوضعً
أفقي ً(البابونج ًً ،البیرثرم ًً ،األقحوان)ًً ،أو ًیتم ًجمع ًاألزهار ًوهي ًنصف ًمتفتحة ً(الورد ًً ،الیاسمین ًً ،التبروز)ًً،
وقد ًیتم ًجمع ًاألزهار ًوهي ًفي ًطور ًالبرعم ًالزهري ًوقبل ًمرحلة ًالتفتح ًحیث ًیكون ًمحتواها ًمن ًالزیت ًالعطريً
فيًهذه ًالمرحلةًأعلىًماًیمكنً(القرنفل)ً.ویتمًجمعًالنوراتًأوًاألزهارًخاللًساعاتًالنهارًً،ماًعداً(الیاسمینً
ً ،الورد ًً ،البنفسج) ًحیث ًیتم ًجمعهم ًقبل ًطلوع ًالشمس ًللمحافظة ًعلى ًكمیة ًالزیت ًحیث ًأن ًالزیت ًیتطایر ًمنً
األزهارًوالنوراتًبعدًطلوعًالشمسًوارتفاعًدرجةًالحرارةً .
جًً-الثمارًوالبذورًً :
ًًًیتمًحصادًالنباتاتًبعدًاكتمالًتكوینًالبذورًوصالبتهاًداخلًالثمارًوقبلًأنًتتشققًوتتفتحًالثمارًوتنفرطًالبذورً
ً ،على ًأن ًتكون ًمعظم ًالنباتات ًقد ًبدأت ًفي ًالجفاف ًوتحول ًلونها ًإلى ًاللون ًاألصفر ًفیتم ًاقتالعها ًأو ًحشها ًفيً
الصباح ًالباكر ًوقبل ًطلوع ًالشمس ًوقبل ًتطایر ًالندى ًللمحافظة ًعلى ًعدم ًانتثار ًالبذور ًأثناء ًالحصاد ًأو ًالتقلیع ًً،
وقد ًیتم ًجمع ًالثمار ًالتي ًوصلت ًإلى ًمرحلة ًالنضج ًعلى ًفترات ًمتتالیة ً( ًالخروع ً،الكركدیه ًً ،الحنضل ً)ًً .ومنً
أمثلة ًالنباتات ًالطبیة ًوالعطریة ًالتى ًتزرع ًمن ًأجل ًالحصول ًعلى ًالثمار ًً (ً :الشمر ًً ،الكزبره ًً ،الكراویة ًً،
الینسونًً،الشبنتًً،البقدونسًً،الكرفسً)ً.ومنًأمثلةًالنباتاتًالطبیةًوالعطریةًالتىًتزرعًمنًأجلًالحصولًعلىً
البذورًً(ً:حبةًالبركةًً،الحلبةًً،المستردةً"الخردلًاألبیضًً،الخردلًاألسود"ً)ًً .
دًً-األجزاءًاألرضیةً(الجذورًوالریزومات)ًً ً:
ًًًفي ًحالة ًوجود ًالمادة ًالفعالة ًفي ًالجذور ًوالریزومات ًفإن ًهذه ًاألعضاء ًتمكث ًفي ًالتربة ً لفترة ًطویلة ًحتيً
یمكن ًجمعها ًبصورة ًاقتصادیة ًً ً ،فمثال ًجذور ًنبات ًالبالدونا ًیرتفع ًمحتواها ًمن ًالقلویدات ًفي ًالعام ًاألول ًإل ًأنهً
یؤجل ًجمعها ًإلى ًما ًبعد ًمضي ًعامین ًأو ًثالثة ًحتى ًتكون ًكمیتها ًاقتصادیة ًً ،أیضا ًجذور ًوریزومات ًنباتً
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العرقسوس ًً ،كل ًً ٤سنوات ًً ،أما ًإذا ًوجدت ًالمادة ًالفعالة ًً -نبات ًالراوند ًیتم ًجمعها ًبصورة ًاقتصادیة ًكل ًً ٣سنةً
في ًالجذور ًأو ًالكورمات ًالحولیة ًفإنه ًیتم ًجمعها ًعقب ًذبول ًواصفرار ًالمجموع ًالخضري ًلضمان ًالحصول ًعلىً
أكبرًقدرًمنًمحتواهاًمنًالموادًالفعالةًكماًفيًجذورًنباتًالمغاتًً،وریزوماتًنباتًعرقًالحالوةًً .
هًً-القلفًً :
ًًفي ًحالة ًالمحاصیل ًالطبیة ًأو ًالعطریة ًالتي ًتتركز ًالمادة ًالفعالة ًفي ًالقلف ًفإنه ًیتم ًالجمع ًوالحصاد ًفي ًفصلً
الربیع ًوبدایة ًالصیف ًوعند ًبدء ًسریان ًالعصارة ًحتى ًیسهل ًفصل ًالقلف ًعن ًالخشب ًفي ًهذا ًالوقت ًمن ًالسنة ًً.
ومنًأمثلةًالنباتاتًالطبیةًوالعطریةًالتىًتزرعًمنًأجلًالحصولًعلىًالقلفًً(ً:القرفةًً،الكیناًً،الصفصافً)ًً .
ثانیااًً:المواعیدًالمناسبةًللجمعًوالحصادًً :
أًً-میعادًالجمعًالمناسبًخاللًالنهارًً :
یعتبرًاختیارًالوقتًالمناسبًمنًالنهارًإلجراءًعملیةًالجمعًوالحصادًمنًأهمًالعواملًالتيًتؤثرًعلىًكمیةًالمادةً
الفعالةًفيًالعقارًً،هذاًفضالًعنًتأثیرهاًعلىًنوعیةًالمادةًالفعالةًومديًفعالیتهاًالعالجیةًأوًنشاطهاًالكیماويًً،
فمثالًوجدًأنًأوراقًنباتًالدیجتالیسًوالتيًتجمعًوقتًالظهیرةًتحتويًعلىًجلیكوسیداتًأعلىًبكثیرًمنًمحتوي ً
األوراقًالتيًتجمعًفيًالصباحًالباكرًً،ویعزيًذلكًإلىًتحللًالجلیكوسیداتًأثناءًاللیلًنظراًلحاجةًالنباتًللطاقةً
الالزمةًلعملیةًالتنفسًوالتيًیحصلًعلیهاًالنباتًمنًالسكریاتًالتيًتنتجًمنًتحللًالجلیكوسیداتًفيًالخالیاً
النباتیةًً،أماًعندًظهورًالضوءًوارتفاعًدرجةًالحرارةًوبدءًنشاطًعملیةًالتمثیلًالضوئيًوبناءًالكربوهیدراتً
فیتمًتكوینًالجلیكوسیداتًمرةًأخرىًً .
وفيًحالةًالزیوتًالطیارةًالتيًتتواجدًفيًاألزهارًمثلً(الیاسمینًً،الفلًً،الفتنةًً،التوبروزًً،الورد)ًیتمًجمعهاً
عادةًفيًالصباحًالباكرًوقبلًطلوعًالشمسًوارتفاعًدرجةًالحرارةًحتىًلًتفقدًالزیوتًالطیارةًبفعلًدرجةً
الحرارةًً.وفيًحالةًالحبوبًالعطریةًمثلً(الشمرًً،الكزبرهًً،الینسونًً،الكمونًً،الشبتًً،حبةًالبركة)ًفإنهًیتمً
الجمعًوالحصادًفيًالصباحًالباكرًوقبلًتطایرًالندىًحتىًلًتنفرطًالبذورً .
وفيًحالةًالمحاصیلًالورقیةًمثلً(النعناعًً،الریحانًً،البردقوش)ًیتمًحصادهاًبعدًتطایرًالندىًووقتًالظهیرةًً،
ویمنعًحصادهاًفيًوقتًالغیومًواألمطارً .
بًً-میعادًالجمعًالمناسبًخاللًفصولًالسنةًً :
یجبًاختیارًالفصلًالمناسبًالذيًیالءمًجمعًالنباتاتًالطبیةًالمعمرةًالشجریةًأوًالشجیریةًوالتيًتبقيًلعدةً
سنواتًً،خاصةًوأنهاًتظلًحاملةًللمادةًالفعالةًفيًأعضائهاًالمختلفةًً،إلًأنًتركیزًالمادةًالفعالةًقدًیتغیرًمنً
فصلًإلىًآخرًً،فنجدًأنًریزوماتًنباتًالراوندًتحتويًعلىًالموادًالفعالةًفيًصورتهاًالفعالةًوالمطلوبةً
(األنثراكینونات)ًفيًفصلًالشتاءًً،ولكنهاًتكونًفيًصورةًمختزلةًغیرًنشطةًفسیولوجیًا اًأوًعالجیًا ا ً
(األنثرانولت)ًوالتيًتتكونًعندماًترتفعًدرجةًالحرارةً(خاللًفصلًالصیف)ًعنًطریقًعملیةًاألكسدةً .
وأیضًا اًفيًحالةًكورماتًنباتًاللحالحًفإنهاًتكونًخالیةًتقریباًمنًالمرارةً(المرارةًدلیلًعلىًوجودًقلویدً
الكولشیسین)ًً،أيًأنهاًتكونًخالیةًمنًمادةًالكولشیسینًفيًفصلًالخریفًلدرجةًأنهًفيًبعضًالبالدًاألوروبیةً
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یقومونًبجمعًالكورماتًفيًنهایةًفصلًًالخریفًوأوائلًالشتاءًویستخدمونهاًكغذاءًللماشیةًً،وعندماًیأتيًفصلً
الصیفًفإنًالكورماتًیتحولًمذاقهاًإلىًالطعمًالمرًوتتكونًقلویداتًالكولشیسینًالسامةًلإلنسانًً،حیثًتجمعً
الكورماتًفيًهذاًالفصلًلألغراضًالطبیةًً .
ًًوفيًحالةًالجذورًوالریزوماتًفإنًأنسبًمیعادًإلجراءًعملیةًالجمعًهوًفصلًالخریفًوالشتاءًعندًسكونً
العصارةًً،ویكونًذلكًبعدًاصفرارًوجفافًالمجموعًالخضريًالموجودًفوقًسطحًالتربةًً،كماًفيً(الزنجبیلًً،
السحلبًً،المغاتًً،العرقسوس)ًً .

