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Pinus halepensis Miller

حديقة ال ّزيتون
محاصيل الحبوب الحقل ّية

مؤسســة ثقاف ّيــة مســتقل ّة ،مك ّرســة لتعزيــز ثقافــة فلســطين ّية منفتحــة وحيويــة
المتحــف الفلســطيني ّ
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ــي والــ ّد ّ
عــى المســتويين المحل ّ ّ
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المعاصــرة يف فلســطين.
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 1اإلجاص

Pyrus syriaca

اإلجاص نباتٌ شديد القدم وأنوا ُعه كثيرة،
منها يف فلسطين البري والمستزرع .يط ّعم
اإلجاص عىل كثير من األصول منها األصول
البذر ّية وهي مقاومة للكلس يف التّربة ،أو
يط ّعم عىل سفرجل وهو أصلٌ مقزم لألشجار.
لإلجاص فوائد ط ّبية كثيرة ،واعتُبر منذ
القدم إحدى بركات الرب ،وتُعتبر ثماره مصد ًرا
ممتازًا لأللياف وغن ًّيا بمضا ّدات األكسدة،
و ُيعتقد أ ّن استهالك الثّمار بشكل دائم يقل ّل
والسكري
والسرطان ّ
كثي ًرا من أمراض القلب ّ
وااللتهابات.

 16ال ُعطرة

 17العنب

 18بابونج الحديقة

 19إكليل الجبل ال ّزاحف

Pelargonium graveolens L’Hér.

Vitis vinifera L.

Chamaemelum nobile (L.) All.

Rosmarinus officinalis Prostratus L.

شجيرة قائمة متف ّرعة ذات أوراق عطر ّية
(لبعض األصناف) ناعمة ،وتستعمل أوراق
بعض األنواع وأزهارها عىل شكل منكّهات
والسلطات
يف الحلو ّيات والمر ّبيات ّ
والشّ اي .كما يدخل النّبات يف صناعة
العطور ،التي تستعمل يف العالج بال ّروائح
وكذلك للمساج ،وتزرع بعض أنواعه
بشكل واسع يف بالدنا يف الحدائق الخا ّصة
األصيل لنبات
والعا ّمة .يعود الموطن
ّ
ال ُعطرة إىل أفريقيا الجنوب ّية ،وال ذكر له
عبي.
يف الموروث الشّ ّ

العنب شجيرة متساقطة األوراق ويزرع
يف فلسطين منذ القدم ،وتتركّز زراعته
بصورة تجار ّية يف محافظة الخليل ،ويوجد
منه يف فلسطين عشرات األصناف ،منها:
ال ّدابوقي والشّ امي والحلواني .كما ُيصنع منه
الزّبيب والملبن وال ّدبس والعصير ،وال ننسى
بالطبع ورق ال ّدوايل ،وجميع منتجات العنب
ّ
مفيدة لل ّص ّحة ،وتستخدم تحدي ًدا للوقاية
من األمراض ال ّصعبة مثل أمراض القلب
والسرطان والخرف.
ّ

نبــات مع ّمــر ،أزهــاره شــبيهة باألقحــوان،
الط ّب ّيــة ،ولــه
ويعتبــر مــن أشــهر النّباتــات ّ
اســتعماالت واســعة عىل شــكل ُمضــا ّد للتَّشَ ـنُّج،
و ُم َس ـكّن لتهدئــة األعصــاب ،وللتّخفيــف مــن
الح ّمــى واألرق .ينتشــر يف فلســطين األقحــوان
المس ـ ّمى  ،Anthemis palestinaوقيــل
يف األمثــال «خــذ مــن ربيــع بــادك ولــو إنّــه
أقحــوان».

شجيرة دائمة الخضرة ذات نم ّو زاحف تتشابه
كثي ًرا يف صفاتها مع إكليل الجبل العاد ّي،
وحجم أصغر ،وتستعمل أوراقها
ولكن
بارتفاع ٍ
ٍ
الطعام والشّ اي ،ويعتقد
بشكل واسع يف إعداد ّ
أ ّن لها فوائد ط ّب ّية كثيرة ،حيث استخدمت يف
الشعبي لتخفيف اإلجهاد وتقوية الجهاز
الط ّب
ّ
ّ
المناعي وكمضا ّد لاللتهابات البكتير ّية .كما
ّ
يحضّر منها الكثير من مستحضرات التّجميل
والعناية بالجسم.

 34الجوز

Juglans regia L.

السنين ،وتزرع
شجرة مع ّمرة تعيش لمئات ّ
يف البيئات المعتدلة ،وينجح الجوز يف
المناطق التي ال يقلّ فيها مع ّدل األمطار
عن  500ملم ،وهو مفيد للغاية الحتوائه
عال من األحماض ال ّدهن ّية
عىل مستوى ٍ
غير المشبعة ،ويعتقد أنّه مفيد للذّاكرة
وال ّدورة ال ّدمو ّية وعالج سوء الهضم،
كما يستخدم بكثرة يف صناعة الحلو ّيات
الفلسطين ّية.

 52الل ّوف

 35المقطع المختلط

تشكيلة جذّابة من النّباتات ،تشمل بعض
أنواع النّباتات الموسم ّية والبر ّية منها:
األقحوان والشّ ومر وشقائق النّعمان ُ
والخ ّبيزة
والخرفيش والل ّ ّبيد والعوينة والشّ وفان
الب ّر ّي والخشخاش .باإلضافة إىل بعض أنواع
النّباتات الشّ جر ّية مثل الل ّوز والمشمش والجوز
والتّوت األسود والبل ّوط .يهدف المقطع إىل
الطبيعة الفلسطين ّية بتن ّوع
إظهار جمال ّية ّ
نباتاتها وتداخل مواسم إزهارها.

 53الحمحم

 36لوكوفيليوم

Leucophyllum frutescens Berland.

شجير ٌة دائم ُة الخضرة ،أورا ُقها خضراء رماد ّية،
وأزها ُرها بنفسج ّية ،وتزهر من ال ّربيع حتّى
الخريف ،ولألزهار رحيق جاذب للحشرات،
وتتواجَ ُد يف األراضي ال ّجافّة وال تفضل
ال ّرطوبة العالية .يعتقد أ ّن لها فعال ّية يف
مقاومة الزّكام واإلنفلونزا ،وتستخدم يف
العادة عىل شكل نبات زينة يف الحدائق ،وما
زال انتشا ُرها محدو ًدا يف فلسطين.
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Arum palaestinum Boiss.

Anchusa strigosa Banks & Sol.

Santolina chamaecyparissus L.

من النّباتات األصيلة يف فلسطين،
ويعتبره الفلسطين ّيون من أشهَ ر خيرات
الطبيعة يف ال ّربيع ،و ُيدعى أيضًا «آذان
ّ
الفيل» بسبب أوراقه الكبيرة التي تؤكل،
وهي نبتة مع ّمرة ذات درنات تنمو تحت
الط ّب
األرض ،ويستعمل الل ّوف يف ّ
السعال والبواسير
عبي ٍ
واسع ِض َّد ُّ
الشّ ّ
بشكل ٍ
الطفيل ّية يف المِعدة واإلمساك
وال ّديدان ُ
وحَ ِّب الشّ باب ،وتشي ُر الدِّراساتُ الحديث ُة
السرطان.
إىل فعال ّيته ض َّد بعض أنواع ّ

تس ّمى أيضًا الل ّصيقة ولسان الثّور ،والحمحم
عشبي مع ّمر يصل ارتفاعه إىل متر،
نبات
ّ
وأوراقه خشنة ج ًّدا ،وينتشر يف أغلب
المناطق الفلسطين ّية ،ويستطيع العيش يف
ال ّصحاري والمناطق قليلة األمطار ،ويعتقد
أ ّن له فوائد ص ّح ّية ج ّيدة ،باعتباره مضا ًّدا
للسكري بالتّحديد ،كما تُستعمل أوراقه
ّ
لصناعة لبخات للقروح.

شجيرة دائمة الخضرة مقزّمة ذات أوراق
كثيفة بلون أخضر رماد ّي .يستعمل النّبات
الطفيل ّيات
إلعداد مستحضر يستخدم يف طرد ّ
ال ّداخل ّية بعد غَيل األوراق واألزهار ،أ ّما زيته
فيستعمل يف تحضير العطور .كما يستعمل
يف الحدائق المنزل ّية عىل شكل أسيجة قصيرة
االرتفاع ،ويفضل ق ّصه كلّ عام بصورة جائرة.

ّ 37
كف مريم

 2الخ ّروب

 3الل ّوز

 4الل ّ ّبيد األبيض

 5البطم

Ceratonia siliqua L.

Prunus amygdalus Batsch

Cistus salviifolius L.

Pistacia palaestina Boiss.

Atriplex halimus L.

Plumbago auriculata Lam.

Sarcopoterium spinosum L.

Olea europea L.

Crataegus azarolus L.

شجرة دائمة الخضرة ذات ساق سميك ولحاء
خشن بلون رماد ّي مائل إىل البن ّّي ،وينتشر
بصورة واسعة يف شمال فلسطين ،ويعتقد
أ ّن له أه ّم ّية ط ّب ّية ،ويأكل قرونَه كلّ من
اإلنسان والحيوان ،وكذلك يمكن سحق هذه
القرون وغليها ،ليشت ّد قوام الخليط عند
مشابها لقوام الحلو ّيات .أ ّما
تبريده ويصبح
ً
القرون النّاضجة ف ُيصنع منها ال ّدبس والشّ راب.

الل ّوز من األشجار متساقطة األوراق ،ومن
أه ّم األشجار المثمرة يف فلسطين ،وهو أ ّول
شجرة تزهر يف الشّ تاء ،و ُيعتبر لوز «أم الفحم»
من أفخر أنواعه ،وتزخر ثمار الل ّوز بمضا ّدات
األكسدة واأللياف ،ويعتقد أ ّن استهالكَها
بصورة دائمة يقل ّلُ من حدوث أمراض القلب
عبر تنظيم الكوليسترول وضغط ال ّدم ،كذلك
يح ُّد الل ّوز من بعض مشاكل الشّ يخوخة ويق ّوي
المناعي.
الجهاز
ّ

شجيرة عطر ّية دائمة الخضرة قصيرة وشديدة
التّش ّعب ،وينتشر الل ّ ّبيد األبيض يف جبال
الجليل والكرمل ونابلس والقدس والخليل
واألغوار الشّ مال ّية وصحراء النّقب ،ويستخدم
يف الزّينة وصناعة العطور ،و ُيعتق ُد أنّه مفيد
ّنفسي
لعالج بعض مشاكل الجهاز
الهضمي والت ّ
ّ
وآالم ال ّدورة الشّ هر ّية ،وكذلك ُيعتقد أ َّن له
تأثي ًرا باعتباره ُمضا ًّدا حيو ًّيا.

السنين،
شجرة متساقطة األوراق تع ّمر لمئات ّ
تكسو الجبال يف ال ّربيع بلون أحم َر جميل،
وهي يف العادة شجيرات صغيرة بسبب
ال ّرعي ،ولكن قد تصل إىل ارتفاع كبير إذا
الفلسطيني يف
جرت حمايتها .وينتشر البطم
ّ
جبال الجليل األعىل واألسفل والكرمل والقدس
كأصل
ونابلس والخليل ،وهو شائع االستعمال ٍ
الحلبي ،و ُيستعمل يف تحضير ال ُدقة
للفستق
ّ
الفلسطين ّية (خليط توابل) ،كما استُعملت
ثماره قدي ًما لمعالجة أوجاع المعدة واألسنان.

الظروف
شجيرة رعو ّية دائمة الخضرة ،تتح ّمل ّ
البيئ ّية القاسية مثل الجفاف والملوحة
وقلو ّية التّربة ،وينتشر النّبات يف فلسطين
يف البيئات المالحة ،وتُعتبر ثماره غذا ًء
السكر
للحيوانات ،و ُيعتقد أنّه مفيد لتنظيم ّ
يف ال ّدم وخفض نسبة الكوليسترول وعالج
االلتهابات وأمراض الكىل كما ُيعتَبر مد ًّرا
للبول.

شجيرة دائمة الخضرة ،تزرع عاد ًة عىل شكل
نبات متسل ّق ،ينمو لع ّدة أمتار ،أزهارها
زرقاء ،أو بيضاء يف أصناف أخرى ،وأوراقها
خضراء المعة ،تنمو يف المواقع المشمسة
الظلّ  .تُعتبر قليلة االنتشار
وكذلك خفيفة ّ
يف فلسطين ،وتستخدم أساسا ًيف الحدائق،
و ُيعتقد أ ّن جذو َرها مفيدة للتّقليل من آالم
األسنان ومعالجة الجروح.

يشتهر هذا النّبات يف مناطق وسط فلسطين
باسم «النّتش» أ ّما يف شمالها فيدعى « ِبلّ ن»،
وهو نبات مع ّمر عديد التّشعب ذو أشواك
كثيرة ،و ُيعتبر نباتًا ً
أصيل يف بالدناُ .يزهر
النّتش ابتدا ًء من شهر شباط َّ
لتجف أورا ُقه يف
ال ّصيف ،ويمتاز بالحفاظ عىل تماسك التّربة.
ألغراض عديدة ،فكان
استخدم النّتش قدي ًما
ٍ
سياجا نبات ًّيا.
وقو ًدا لألفران ،وكذلك ً

الزّيتون جوهرة نباتات فلسطين ،وشجرة
السنين ،وهي شجرة
الزّيتون تعيش آلالف ّ
دائمة الخضرة وتزرع ً
بعل يف معظم المناطق،
ويتمتّع زيت الزّيتون بقيمة غذائ ّية عالية
نظ ًرا الحتوائه عىل األحماض ال ّدهن ّية
غير المشبعة ،وتشير الكثير من ال ّدراسات
إىل تأثيره يف الوقاية من أمراض القلب
والسرطان.
ّ

شجرة متساقطة األوراق ،وهي نوعان أحدهما
ذو ثمار حمراء ويتركّز يف الجليل األعىل ،بينما
ُيعتبر النِّوع ذو الثّمار ال ّصفراء األكثر شيو ًعا
الط ّب
يف فلسطين .يستعمل الزّعرور يف ّ
عبي بصفته ُم َق ّو ًّيا لل َقل ْب وخاف ٍِضًا ل َضغْط
الشّ ّ
ال ّدم ،واستُعمل منذ زمن بعيد ليشكّل ً
أصل
لإلجاص ،أ ّما ثماره فتستهلك إ ّما طازجة أو
مجفّفة.

نبتة مع ّمرة قصيرة ،أوراقها عطر ّية متقابلة،
وأزهارها قرمز ّية-ورد ّية الل ّون .ينتشر ال ُّز ّحيف
السواحل الفلسطين ّية الشّ مال ّية والوسطى
يف ّ
والمناطق الجبل ّية الوسطى والمناطق شبه
الط ّب ّية من احتوائه
الساحل ّية ،وتأتي أهم ّيته ّ
ّ
عىل مواد مضا ّدة لألكسدة ،كما ُيعتقد أ ّن
ألوراقه الجافّة وزيته تأثير المط ّهر والمزيل
لل ّروائح ،ولكن ال ينصح باستعماله يف العالج
بالعطور كونه مه ّي ًجا لألغشية المخاط ّية.

 20زعتر ال ّزينة

Thymus vulgaris L.

الزّعتر أو ال ّصعتر ويس ّمى أيضًا زعتر الزّينة نبات
متوطن يف جنوب أوروبا وغرب حوض البحر
ّ
المتوسط .ينمو النّبات حتّى ارتفاع 30
األبيض
ّ
سم ،وهو نبات مع ّمر ذو أوراق خضراء رماد ّية
ومجاميع زهر ّية أرجوان ّية  -ورد ّية الل ّون تظهر
مع نهاية ال ّربيع وبداية ال ّصيف .يستخدم النّبات
يف إعداد الكثير من أطباق الط ّعام ،ويزرع يف
الحدائق المنزل ّية عىل شكل نبات تغطية أرض ّية،
عبي
وتستعمل أوراق النّبات وزيته يف ّ
الط ّب الشّ ّ
بكثرة ،و ُيعتبر الثيمول الما ّدة األه ّم ط ّب ًّيا يف زيت
الزّعتر ،وهي مادة مط ّهرة كذلك .كما ُيعتبر زيته
ف ّع ًال ض ّد فطريات أظافر أصابع األقدام.

ُ 38ركْب الجمل

 21التّرمس الب ّر ّي

Lupinus pilosus L.

حويل ،ويدعى أحيانًا التّرمس األزرق
نبات ّ
بسبب لون أزهاره ،وهي زرقاء مع بقعة
تتوسطها ،وينتشر يف شمال فلسطين
بيضاء ّ
الطب
ووسطها .يستعمل التّرمس ال ّبر ّي يف ّ
السكري وحصوات الكبد ،وال ذكر
عبي ض ّد ّ
الشّ ّ
ّقايف.
له يف الموروث الث ّ

 39ال ّدفىل

 22الغيسالن

Urginea maritima L.

نبات مع ّمر ينتج ً
أبصال كبيرة وأزها ًرا بيضاء
يقال إنّها األنصع بين النّباتاتّ .
تجف أوراقه
قبل اإلزهار ،ولذا ال تتقاطع األوراق واألزهار
مطلقًا ،وينتشر الغيسالن يف العديد من
المناطق الفلسطين ّية ويكثر يف الجبال،
و ُيعتقد أ ّن له فوائد ط ّب ّية باعتباره مق ّو ًّيا
للقلب بالتّحديد.

 40التّين

Cistus creticus L.

Quercus calliprinos Webb.

شجيرة قصيرة دائمة الخضرة ،كثيرة التّشعب،
ذات سيقان لزجة وأوراق عطر ّية ،ينتشر
بكثرة يف جبال القدس والجليل األعىل وجبل
الكرمل ،و ُيعتقد أ ّن له الكثير من الفوائد
ال ّصح ّية ومنها تأثيره كمضا ّد حيو ّي وموقِف
للنّزيف ،وتستخلص منه الزّيوت واألصماغ
التي تدخل يف صناعة العطور وال ّصابون
والبخور.

شجرة دائمة الخضرة تع ّمر لمئات األعوام،
وينتشر يف فلسطين عىل نطاق واسع ال س ّيما
يف الجبال ،ويوجد منه ع ّدة أنواع ،اثنان
منها متساقطة األوراق وتس ّمى ملّ وملول
(األخيرة تسمى أيضًا َع َّباص) ،وهو ذو خشب
قاس تصنع منه المقابض ،أما لحاؤه فكان
ٍ
يقشّ ر ليستخدم يف دباغة الجلود ،وبال ّرغم من
مرارة ثمرة البل ّوط إلّ أنّها كانت تؤكل بعد
ش ّيها يف أوقات المجاعة كما حصل يف الحرب
العالم ّية األوىل.

للس ّريس أسماء عديدة منها المستكة ،وهو
ّ
شجرة دائمة الخضرة ذات أوراق ريش ّية
مزدوجة ال تنتهي بورقة منفردة ،ويقاوم
الظروف الجو ّية وينمو حتّى يف التُّرب
ّ
المالحة ،واستعمل آلالف السنين من أجل
الهضمي ،وأثبتت
عالج اضطرابات الجهاز
ّ
الس ّريس يقل ّل من
ال ّدراسات الحديثة أ ّن ّ
الس ّريس بكثرة يف
أمراض القلب ،و ُيستعمل ّ
مستحضرات العناية بالبشرة.

Cupressus sempervirens L.

Origanum majorana L.

Triticum aestivum L.

Salvia triloba L.

Punica granatum L.

Origanum vulgare L.

Aloysia citrodora Paláu

Cicer arietinum L.

Mentha spicata L.

 32التّوت األسود
Morus nigra L.

 33المشمش

واألفقي ،ويعتقد
الهرمي
السرو شكالن
لشجرة ّ
ّ
ّ
أ ّن لزيتها الكثير من الفوائد ال ّص ّح ّية ،فهو
يستعمل بصفته مادة قابضة و ُمضا ّدة
للتَّشَ نُّج ومزيلة لل ّروائح .تشكّل هذه الشّ جرة
يف فلسطين غابات مزروعة ال أصيلة ،وتزرع
بكثرة يف الحدائق الواسعة ،أ ّما يف التاريخ
فاستعملت رمزًا للحُ زن والحِ َداد ،ولذا تنتشر
كثي ًرا يف المقابر.

من أسمائه العرب ّية األخرى مردقوش الكبير
عشبي مع ّمر،
ومردكوش وبردكوش ،وهو نبات
ّ
أورا ُقه بيضاو ّية إىل بيضاو ّية متطاولة
وناعمة الملمسُ .يعتقد أنّها مفيدة لعالج
السعال ونزالت البرد وتقليل ارتفاع ضغط
ّ
ال ّدم ،إضافة إىل تحسين عمل ّية الهضم
وزيادة المناعة وتهدئة األعصاب ،ومكافحة
االلتهابات البكتير ّية ،كما تُستعمل بصور ٍة
مذاق للعديد من األطباق.
واسع ٍة إلضافة ٍ

حويل شتو ّي ،وهو أحد األنواع النّبات ّية
نبات ّ
الثّالثة (إىل جانب الذّرة واألرز) األكثر أه ّم ّية
للبشر ّية ،وتقسم أنواع القمح إىل شتو ّي
وربيعي ،و ُيزرع يف بالدنا القمح الربيعي .بدأ
ّ
استزراع القمح يف منطقة الهالل الخصيب
قبل ما يزيد عن تسعة آالف عام ،ويف
موروثنا الثّقايف هناك الكثير من األمثال
واألهازيج الشّ عب ّية عن القمح ،ومنها «القمح
والزّيت َس ْبعين يف البيت».

شجيرة معم ّرة ذات سيقان متخشّ بة ،تنتشر
بكثرة يف فلسطين ،وتس ّمى يف شمال
فلسطين عزاكان .يشيع أ ّن أصل تسمية
بالسيدة
المرم ّية جاء من روايات مرتبطة ّ
مريم العذراء ،أ ّما ال ّرواية األرجح فتقول
إن االسم يرتبط بطعمها الم ّر ،وتُعتبر من
الط ّب ّية ،و ُيعتقد أنّها مفيدة
أقدم النّباتات ّ
ض ّد العديد من المشاكل ال ّص ّح ّية مثل آالم
المفاصل وال ّروماتزم والتّوتر وال ّصداع واإلجهاد
والح ّمى واإلسهال ،و ُينصح بعدم اإلفراط يف
استخدامِها.

واسع يف فلسطين ،ولكنّه
نبات منتش ٌر ٍ
بشكل ٍ
ال يتواجد ب ّر ًّيا ،وهو معروف منذ ال ِق َدم حيث
َمثّل بسبب كثرة بذوره رمزًا للخصوبة لدى
الكثير من الحضارات القديمة ،وهي شجرة
متساقطة األوراق ،تعطي ثما ًرا تحوي
بداخلها البذور يف ثماني حجرات .يتم ّيز
عال من المواد
ال ّر ّمان باحتوائه عىل مستوى ٍ
الطبيع ّية المفيدة لل ّص ّحة ذات األه ّم ّية
ّ
القصوى للوقاية من األمراض ال ّصعبة مثل
السرطان وأمراض القلب والشّ يخوخة.
ّ

عشبي مع ّمر ذو جذور طويلة
نبات عطر ٌّي
ٌّ
ممت ّدة ،تز ّوده بقدر ٍة عالية عىل مقاومة
الجفاف .يزه ُر النبات بد ًءا من شهر آذار حتّى
الط ّب ّية،
أيلول ،و ُيعتبر من أفضل النّباتات ّ
لوفرة الموا ّد الف ّعالة التي تحتويها أوراقه،
مثل الفيتامينات واأللياف والمعادن ،ويعتقد
أ ّن زيته ف ّعال يف الوقاية من التهابات
ّنفسي وآالم العضالت ،ويف تقوية
المجرى الت ّ
جهاز المناعة.

شجيرة مع ّمرة ذات أوراق عطر ّية خشنة
ً
قليل ،تستعمل الل ّويزا بكثرة بصفتها نباتًا
عطر ًّيا يف الحدائق المنزل ّية ،وألوراق الل ّويزا
فوائد ص ّح ّية الرتفاع محتواها من مضا ّدات
األكسدة ،ويستعمل ال ّرياض ّيون مستخلصها
لحماية ال َعضالَتِ والخاليا الل ّمف ّية وكريات
ال ّد ّم الحمراء من ضرر األكسدة ،و ُيعتقد أنّها
تق ّوي الذّاكرة وتطرد االكتئاب ،ولكن هناك
تحذيرات من اإلفراط يف تناولها ،خصو ًصا
بالنّسبة للحوامل.

حويل له أنواع عديدة أه ّمها ال ّديسي
نبات ّ
والكابويل .للحُ ّمص فوائد ص ّح ّية ،فهناك
مؤشرات عىل أنّه يخفض من مستوى
السيء ،ويقل ّلُ من احتمال ّية
الكوليسترول ّ
اإلصابة بأمراض القلبُ .يعتبر الحُ ّمص من
أقدم النّباتات البقول ّية ال ُمستزرعة عبر
التّاريخ ،ووجدت له أثار يف منطقتنا تعود
ألكثر من سبعة آالف عام.

وعشبي مع ّمر ذو سيقان أرض ّية
نبات عطر ّي
ّ
ممت ّدة ،ينمو الرتفاع يتراوح بين  20و80
سم ،وينمو النّوع Mentha longifolia
يف فلسطين ب ّر ًّيا بالقرب من المياه ،ويطلق
المي وحبق الب ّر.
عليه النعنع الب ّري وحبق ّ
الوقائي
هناك الكثير من ال ّدالئل عىل تأثيره
ّ
والعالجي ،ولكن ينصح بتناول شاي النّعنع
بحذر خالل الحمل ،كما يستعمل النّعنع
بأنواعه يف الكثير من مستحضرات التّجميل
والعناية بالجسم.

التّوت األسود ليس شائ ًعا يف بالدنا كما
األبيض ،ولدى كال النّوعين أزهار وحيدة
الجنس ،بينما تكون األشجار إ ّما أحاد ّية
المسكن أو ثنائ ّية المسكن .لشجرة التّوت
خاص  -فوائد
 ذات الثّمر األبيض عىل نحو ّكثيرة أه ّمها إنتاج الحرير بواسطة دودة القزّ،
كما ُيستخدم خشبه لصنع األواني ،وله حضو ٌر
الفلسطيني.
عبي
ّ
يف الموروث الشّ ّ

ُيعتبر المشمش من الل ّوزيات ،وتط ّعم
أشجا ُره عادة عىل أصول بذر ّية قو ّية
تتح ّمل الجفاف .تنضج ثماره مب ّك ًرا،
وتُعتبر ذات قيمة غذائ ّية عالية،
وهناك مؤشرات عىل تأثيرها الف ّعال يف
تخفيض احتمال ّية اإلصابة بأمراض القلب
المشمش فلسطي َن
والسرطان .دخل
ُ
ّ
متأخ ًرا وتنتشر زراعتُه يف العديد من
مناطق فلسطين.

السرو العمودي
ّ 23

األفريقي
 41ال ّزنبق
ّ

Vitex agnus-castus L.

Phlomis viscosa Poir

Nerium oleander L.

Ficus carica L.

Agapanthus praecox Willd.

تس ّمى أحيانًا «يرناحين» وهي شجيرة قد يبلغ
ارتفا ُعها أكثر من مترين ،وتتّخذ سيقانُها
فاتحا ،وأورا ُقها تشبه راحة الي ّد،
لونًا بنّ ًّيا ً
أ ّما أزها ُرها فعطر ّية بنفسج ّية الل ّون تُح َمل
عىل سويقات قصيرة ،وثما ُرها قرن ُية ذات
لون أحمر داكن .يزهر النّبات من حزيران
حتّى أيلول ،ويعتقد بأ ّن ّ
«كف مريم» مفيدة
لعالج أمراض المعدة والعيون واالضطرابات
الهرمون ّية ،وعالج ال ّروماتزم.

ُركْب الجمل له أسماء ع ّدة منها ميرم ّية الحمار
وضرس الشّ ايب ،وهو شجيرة دائمة الخضرة،
ذات أزهار صفراء بالغة الجمال ،تنتشر يف
الكثير من مناطق فلسطين .هناك نبتة أخرى
مشابها وتس ّمى
منتشرة أيضًا تحمل اس ًما
ً
«إلسين» التي تع ّد
ميرم ّية القدس وهي نبتة َ
أورا ُقها قابلة لألكل.

شجيرة أو شجرة دائمة الخضرة ،وتُعتبر
كلّ أجزائها سا ّمة ،أورا ُقها طويلة رفيعة
وسميكة ،وتتباين ألوا ُن أزها ِرها كثي ًرا بين
األصناف ،وتتم ّيز النّبتة بمقاومتها لل ّجفاف
وال ّصقيع ،م ّما سمح بانتشارها الواسع يف
فلسطين .يعتقد أ ّن ال ّدفىل مفيدة لمعالجة
أمراض القلب ،إىل جانب كونها مضا ًّدا
للبكتيريا ،وتستخدم النّبتة يف فلسطين
بشكل واسع يف الحدائق العا ّمة والشّ وارع،
ويفضل عدم زراعتها داخل ًّيا لخطورتها عىل
األطفال.

من األشجار متساقطة األوراق وينتشر يف
أغلب المناطق الفلسطين ّية ،ويتركّز يف
محافظتي نابلس ورام الله ،وله أصناف
ّ
والسوادي والحماري
كثيرة ،منها :العناقي ّ
والحماضي والموازي .للتّين قيمة غذائ ّية
عالية لكثرة ما تحتويه الثّمار من فيتامينات
ومعادن وألياف ومضا ّدات األكسدة ،ومن
األمثال ال ّدال ّة عىل قيمته الغذائ ّية «أ ّيام
التّين ف ِّش عجين».

نبات مع ّمر ،انتش َر يف الكثير من مناطق
العالم لجمال ّية أزهاره ،و ُي َفضّل العيش يف
األراضي الج ّيدة ال ّصرف كما َيصل ُح للزّراعة يف
ا ُألصُص .يعود أصل ُه إىل أفريقيا الجنوب ّية وال
الفلسطيني ،ولم
الشعبي
ذكر له يف الموروث
ّ
ّ
عبي.
يرد ذكره كذلك يف ّ
الط ّب الشّ ّ

ُ 55
الخزامى

Lavandula angustifolia Mill.

شجيرة عطر ّية دائمة ُ
الخضرة أزهارها
أرجوان ّية ،وتمتاز بقدرتها عىل تح ّمل الجفاف،
وهي من النّباتات األصيلة يف حوض البحر
الط ّب
األبيض
المتوسط .استخدمت يف ّ
ّ
العصبي
عبي للتّعامل مع اضطرابات الجهاز
ّ
الشّ ّ
واالكتئاب والفتور والتّوتر ،باإلضافة إىل
استخدامها لعالج ال ّصداع وال ّروماتيزم .كما
للطعام،
يمكن استخدامها إلضافة نكهة ّ
وعنها قال َأبو حنيفة «ولم نجد من الزَّهْ ِر زَهْ ر ًة
طيب ن َْفحَ ة من نفحة ُ
الخزا َمى».
َأ َ

 6القطف

 7الياسمين األزرق

 8النّتش

 9ال ّزيتون

 10ال ّزعرور

 11ال ُز ّحيف

Coridothymus capitatus (L.) Rchb.

 12ال ُقنديل

 24مردقوش

 42اآلس

السفرجل
ّ 43

السفندر المد ّبب
ّ 44

 45ال َّرتم األصفر

 46الشّ يح

 47الثّوم

س ّمي النّبات بال ُقنديل لتو ّهج أزهاره ال ّصفراء
مثل ضوء المصباح ،ال س ّيما عند تواجده
ضمن مساحاتٍ واسعة ،وهو شجيرة ذات
سيقان خضراء ،تفقد أوراقها ال ّصغيرة صيفً ا،
لتقوم أغصانها الخضراء بعمل ّية التّمثيل
ّوئي ،ويث ّبت ال ُقنديل النّيتروجين كونه
الض ّ
من البقول ّيات ،و ُيستعمل لتسييج المنحدرات.

الح ُّمص
ُ 30

 48ال َك ّبار

 31النّعنع

 49ال َعبهر

 50العوينة

شجيرة أو شجرة دائمة الخضرة ،أورا ُقها
عطر ّية تحوي غُد ًدا زيت ّية ،وأزها ُرها بيضاء
عطر ّية ،وتس ّمى يف منطقتنا حمبالس وحب
والسالم
للحب َ
األس ومرسين ،وكانت ُت َع ُّد رمزًا ّ
يف بعض الحضارات .تُستعمل يف فلسطين
عىل شكل نباتٍ للزّينة ،و ُيعتق ُد أ ّن للنّبتة
فوائد ط ّب ّية كثيرة منها عالج االلتهابات
البول ّية ومشاكل الهضم ،كما يدخل زيتها يف
تصنيع العطور ومستحضرات العناية بالبشرة،
صالحا لألكل.
أما ثمرها فيعتبر ً

Cydonia oblonga Mill.

Ruscus aculeatus L.

Spartium junceum L.

Artemisia herba-alba Asso

Allium sativum L.

Capparis spinosa L.

Styrax officinalis L.

Silene aegyptiaca (L.) L. f

شجرة متساقطة األوراق ،تُزهر يف ال ّربيع
لتعطي أزها ًرا بيضاء  -أرجوان ّية (موشّ حة)،
وثما ُرها صلبة وذات طعم قابضُ .عرف
السفرجل يف منطقتنا منذ ال ِق َدم ،وأطلق
ّ
عليه األ كّاد ّيون سبرجيلو supurgillu
السوريون سفرجل ،safarjal
فلفظها ّ
ويستعمل زراع ًّيا كأصل مقزّم لإلجاص،
الط ّب ّية
ويعتقد أ َّن له الكثير من الفوائد ّ
الحتوائه عىل الكثير من الفيتامينات ،ويؤكل
عادة عىل شكل مر ّبى ،وزراعته يف فلسطين
محدودة.

شجيرة دائمة الخضرة ذات أغصان تح ّورت
إىل ما يشبه األوراق ،واألوراق الحقيق ّية
هي الحراشف .ينتشر النّبات يف فلسطين
بشكل أساس ٍّي يف جبال الجليل األعىل والكرمل
الط ّب
وسهول مرج ابن عامر ،و ُيعتقد يف ّ
الشعبي أ ّن منقوع ال ّريزومات يساعد يف
ّ
تفتيت الحصوات الكلو ّية وتخفيض مستوى
الكوليسترول .كما تستعمل أطراف األغصان
الطعام بعد َقليها مع الزّيت
اليانعة يف ّ
والبصل.

ال َّرتم األصفر شجيرة متساقطة األوراق عطرة
تنمو الرتفاع ع ّدة أمتار .األوراق صغيرة ج ًّدا
السيقان،
ّوئي تقوم به ّ
وأغلب التّمثيل الض ّ
المائي للنّبات
وهذا ما يقل ّل من االستهالك
ّ
م ّما ساعد عىل انتشاره يف المناطق الجافّة.
كسب تقدير الجمع ّية الملك ّية للبستنة
خارجي ،ويف فلسطين
بصفته نبات زينة
ّ
الط ّب
والسالل .يف ّ
كانت تُصنع منه المكانس ّ
الط ّب ّية
الشعبي وردت له العديد من التّأثيرات ّ
ّ
ً
ومسهل ومد ًّرا للبول
بصفته منشّ ًطا للقلب
و ُمل َ ّينًا.

من أسمائه الشّ ائعة :ذكن الشّ يخ ،ذكن
سيدي ،شايبه .وتعكس هذه التّسميات لو َن
النّبتة المائل إىل الرماد ّي ،وهي شجيرة مع ّمرة
مغطاة بشعيرات
قصيرة ذات أوراق عطر ّية ّ
ناعمة ،وتنتشر يف صحاري فلسطين واألردن،
الط ّب ّية وتستعمل يف
وتع ّد من النّباتات ّ
عبي ُمضا ًّدا للتشنّج ومط ّه ًرا وطا ِر ًدا
ّ
الط ّب الشّ ّ
لل ِّديدان ،وتستخدم يف عالج االضطرابات
الهضم ّية ولها فعالية ض ّد البكتيريا.

من النّباتات البصل ّية الشّ تو ّية ،استُعمل
بشكل واسع خالل الحروب من أجل الوقاية من
مرض «الغرغرينا» ،وتشير العديد من ال ّدراسات
أ ّن للثّوم تأثي ًرا إيجاب ًّيا للتًخفيف من مستوى
الكوليسترول ،وللتّقليل من إمكان ّية اإلصابة
بسرطان المعدة ،ويعتبر الثّوم نباتًا شديد
ال ِق َدم ،وكان معروفًا للمصر ّيين ال ُقدماء،
الفلسطيني
واستعمل الثّوم يف الموروث
ّ
بصفته رقية ض ّد األرواح الشّ ريرة.

شجيرة متش ّعبة متساقطة األوراق ،يصل
ارتفاعها إىل أكثر من متر وأغلب وزن النّبات
عبارة عن جذور ،ويعتقد عىل المستوى
الشعبي أ ّن للك ّبار فوائد ط ّب ّية عديدة بصفته
ّ
مس ّكنًا و ُم ْس ِّه ًل ومض ّيقًا لألوعية و ُم َن ّق ًيا لل ّدم
و ُمد ًّرا للبول ،ومفي ًدا لعالج التهابات الجهاز
الهضمي واإلسهال وال ّروماتزم وكدمات الجلد،
ّ
كما تستعمل براعم الك ّبار الزّهر ّية بعد تخليلها
للطعام.
بصفتها منكّهاتٍ ّ

للعبهر ع ّدة تسميات منها الل ّبنى وشِ ْبريح،
متوسطة الحجم متساقطة
وهو شجرة ّ
األوراق ،أزها ُرها عبقة وعددها كبير ورحيقها
مرغوب من النّحل .أما البذور فهي سا ّمة
والطبقة الل ّحم ّية للثمار شديدة المرارة،
ّ
واستعملت بذوره لصناعة المسابح ،ويستخرج
من العبهر صمغ شديد البياض يستخدم عىل
شكل بخور .ينتشر النّبات يف معظم مناطق
فلسطين ،و ُيعتبر النّبات ط ّب ًّيا مصد َر الل ُّبان
عبي.
الذي يستعمل بشكل واسع يف ّ
الط ّب الشّ ّ

من أسمائه الشّ عب ّية عين البنت وعوينة،

Narcissus tazetta L.

Rosmarinus officinalis L.

Elaeagnus angustifolia L.

Allium ampeloprasum L.

السوسن األلماني
ّ 60
Iris germanica L.

 61الل ّيمون

نبات مع ّمر من خالل أبصاله تحت األرض ّية،
تتوسطها كؤوس صفراء،
أزهاره عطرة بيضاء
ّ
أساسا يف المناطق الجبل ّية
وينتشر النّرجس ً
السواحل والنّقب
من فلسطين ،ويندر يف ّ
واألغوار ،ومن أسمائه الشّ ائعة ُرنجس ويس ّمى
يف بعض البلدان «بزاق النّبي» لرائحته
الجميلة .للنّرجس حضو ٌر يف األمثال الشّ عب ّية
وقيل «لما بطلع ال ّرنجس والحنّونُ ،ظب
بذارك يا مجنون».

أكليل الجبل (الحصلبان) شجيرة مع ّمرة عطرة
دائمة الخضرة ،ارتبطت يف القرون الوسطى
واسع يف
باألعراس ،وتُستعمل أورا ُقها ٍ
بشكل ٍ
الطعام والشّ اي ،و ُيعتقد أ ّن لها فوائد
إعداد ّ
الط ّب
ط ّب ّية كثيرة ،حيث استُخدِمت يف ّ
عبي لتخفيف اإلجهاد وتقوية الجهاز
الشّ ّ
المناعي وكمضا ّد لاللتهابات البكتير ّية .كما
ّ
تُحضّر منها الكثير من مستحضرات التّجميل
والعناية بالجسم ،وتزرع يف فلسطين بشكل
واسع يف الحدائق المنزل ّية عىل شكل أسيجة
للقص.
نبات ّية قابلة ّ

شجيرة أو شجرة (حسب التّربية والتّقليم)
متساقطة األوراق ذات أغصان شوك ّية
مر ّصعة بحراشف ِف ّض ّية ،ثما ُرها حلوة المذاق
قابلة لألكل وتشبه الزّيتون .تُعيلُ النبت ُة عىل
جذورها بكتيريا خا ّصة تمكّنها من تثبيت
النّيتروجين ،ويستعمل زيت أزهارها يف إنتاج
الطباعة،
العطور ،كما يستعمل صمغُها يف ّ
أما خشبها فيدخل يف صناعة األعمدة .يف
السور ّي يف
فلسطين تكثر زراعة الزّيزفون ّ
الحدائق.

يس ّمى كذلك الكراث وثومة عرب وثوم
الشّ رق ،أزهاره أرجوان ّية الل ّون ،و ُيع ّمر الثّوم
من خالل أبصاله تحت األرض ّية ،وينتش ُر يف
الجليل األعىل واألسفل والكرمل وجبال القدس
والخليل ،ويقلُّ انتشاره يف النّقب واألغوار.
وهو من أقدم النّباتات التي اعتُبرت ط ّب ّية،
ويعتقد أنّه ينشط ال ّدورة ال ّدمو ّية ويعمل
ُمضا ًّدا للجراثيم.

له أسماء عديدة يف فلسطين ومنها ال َبيصلون
رايزومي
وسبيح ،وهو نبات مع ّمر ذو ساق
ّ
األلماني قدي ًما يف
السوسن
تحت-أرضي .انتشر ّ
ّ
ّ
عبي
المقابر اإلسالم ّية ،ويستعمل يف ّ
الط ّب الشّ ّ
لعالج التهابات المسالك البول ّية ،كما و ُيستخ َرج
منه زيت عطر ٌّي يستخدم يف العديد من
ال ّصناعات وتحضير مستحضرات العناية بالجسم.
السوسن
للسوسن أنوا ٌع كثيرة يف فلسطين منها ّ
ّ
الفلسطيني  ،Iris palaestinaكما أ ّن هناك
ّ
نوع أخر يس ّمى سوسن فقّوعة والذي تبنّته
الحكومة الفلسطين ّية رمزًا لل ّدولة.

شجرة دائمة ُ
أنواع
الخضرة ،تُعتبر من أشهر ِ
أشجار الحمض ّيات .أزها ُرها وثما ُرها عطرة ،كما
الطبيع ّية المفيدة،
أ ّن الثّمار غنّ ّية بالموا ّد ّ
مثل فيتامين  Cوالفالفونات والتي تَحُ ّد
السرطان ّية ولها تأثير مث ّبط
من نمو الخاليا ّ
لنمو الكثير من الجراثيم ،وتغنّى الموروث
الفلسطيني كثي ًرا بالل ّيمون ،فنجد عنه الكثير
ّ
من األهازيج.
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السوري
 58ال ّزيزفون ّ

 59الثّوم الب ّر ّي

Myrtus communis L.
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 29لويزا

Calicotome villosa (Poiret) Link

 13الل ّ ّبيد ال ّزهري

 14البل ّوط

الس ّريس
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Pistacia lentiscus L.

Citrus × limon (L.) Burm.f.
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 65أ ّم كلثوم

صنوبر الحلبي
 66ال ّ

 67الغار

ويوجد هناك نوع أخر قريب منه هو Silene
 ،palaestinaويس ّمى يف فلسطين شعب ًيا

إركيكة (رقيقة) .تُضفي نبتة العوينة منظ ًرا
بهيجا يف ال ّربيع عبر تشكيل فرشة زهر ّية
ً
أساسا يف
يف الحقول والبساتين ،وتنتشر ً
الط ّب
المناطق الجبل ّية ،وتُستعمل يف ّ
عبي للتّخفيف من الح ّمى ،وال ذكر له يف
الشّ ّ
عبي.
الموروث الشّ ّ

 68ال ِّز ْمزَريق

Tulbaghia violacea Harv.

Perovskia atriplicifolia Benth.

Malva sherardiana L.

Lantana camara L.

Pinus halepensis Miller

Laurus nobilis L.

Cercis siliquastrum L.

نبات مع ّمر ،يعطي مجاميع كبيرة من األزهار
البنفسجي .يعتقد أ ّن
العطر ّية ذات الل ّون
ّ
له فوائد ط ّب ّية ،فتشير ُ
بعض ال ّدراسات إىل
السرطان وفعالي ًة باعتباره
أ َّن له تأثي ًرا ض َّد ّ
منشّ ًطا جنس ًّيا ومان ًعا للتّخثر .ينتشر يف
فلسطين بشكل محدود ،ويعتبر من نباتات
الزّينة ال ُم َ
دخلة إىل بالدنا.

عشبي مع ّمر يبلغ ارتفا ُعه أكث َر من متر،
نبات
ّ
أوراقه عطر ّية بلون أخضر رماد ّي ،أ ّما أزهاره
فزرقاء وبنفسج ّية الل ّون ،وهو ُم َ
دخل إىل
فلسطين ،و ُيستع َمل باألساس عىل شكل نبات
زينة ،ولكنه يعتبر نباتًا ط ّب ًّيا يف موطنه.
عبي بصفته خافضًا
يستعمل يف ّ
الط ّب الشّ ّ
الطفيل ّيات ومس ّكنًا ،ويف
للحرارة ً
وعالجا ِض َّد ّ
السلطات ،وتستعمل
ّ
الطعام تؤكل األزهار مع ّ
األزهار واألوراق إلضافة مذاق للكثير من
المشروبات.

متوطنة ذات أوراق مستديرة
نبتة مع ّمرة ّ
متوسطة الحجم ،وتؤكل األوراق
صغيرة إىل ّ
الطر ّية قبل اإلزهار عادة .يوجد منه يف
فلسطين أنواع كثيرة ،وتؤكل أوراقها بشكل
واسع ،أ ّما يف األمثال الشّ عب ّية فقيل «ا ّدلعي
يا خ ّبيزة ما يف الخضار اال انت».

متوسطة الحجم ،تتباين ألوان أزها ِرها
شجيرة ّ
حسب ال ّصنف والعمر والموقع .ثما ُر النّبتة قابلة
لألكل عن َد النضج ولكنّها سا ّمة قبل ذلك .من
السريع م ّما قد يش ّكلُ
مشاكل هذه النّبتة انتشا ُرها ّ
خط ًرا عىل ال ّتنّ ّوع الحيو ّيُ .يعتقد أ َّن للنّبتة فوائد
ط ّب ّية كثيرة ،منها التّخفيف من تو ّرمات الجسد
وخفض ضغط ال ّدم ،وهناك دالئل تشير إىل أ ّن
خواص ُمضا ّدة للبكتيريا والفطر ّيات،
ألوراقها َّ
وكذلك تُستَخ َد ُم مستخلصاتُ النّبات يف الكثير من
مستحضرات التّجميل والعناية بالجسم ،وتستعمل
بكثرة يف الحدائق المنزل ّية.

شجرة ب ّر ّية من المخروط ّيات ذات أوراق رفيعة
وطويلة ،وكذلك مخاريطها رفيعة متطاولة،
تتركّز شجرة ال ّصنوبر الحلبي يف جبال شمال
فلسطين ووسطِ ها ،تُستعمل بذوره ،المس ّماة
صنوبر أيضًا ،بشكل واسع يف تحضير
األطعمة والحلو ّيات ،أ ّما عالم ًّيا ف ُيعتبر أحد
أه ّم مصادر األخشاب عالية النّوع ّية ،وكذلك
يستعمل زيته يف صناعة العطور .أ ّما مِن
الط ّب ّية فكان يوصف لعالج أمراض
النّاحية ّ
والسعال واليرقان ،ولعالج بعض
ال َّصدر ُّ
األمراض الجلد ّية.
ِ

شجرة عطر ّية دائمة الخضرة ،ذات أوراق
خضراء المعة ،وتُعتَبر أصيلة يف بيئة حوض
المتوسط .لِ وراق الغار وزيته
البحر األبيض
ّ
استعماالت عديدة ،فأوراقه تُستعمل توابلَ
الطبخ ،كما تستعمل أوراقه وزيته يف
يف ّ
عبي نظ ًرا الحتوائها عىل العديد من
ّ
الط ّب الشّ ّ
الطبيع ّية الف ّعالة.
الموا ّد ّ

للز ِّْمزَريق أسماء مختلفة منها خزريق وشبرق،
وهو عبارة عن شجرة متساقطة األوراق تعطي
قبل بروز األوراق عد ًدا كبي ًرا من األزهار ذات
الل ّون الزَّهْ ِري أو القرمز ّي والتي يمكن أكلها.
تنتشر الشّ جرة طبيع ًّيا يف شمال فلسطين،
وتعتبر اآلن شجرة مح ّببة يف المتنزهات
والحدائق ،كما استعملت الورود لتزيين
«الشّ عنونة» عند المسيحي ّين يف الجليل.

Prunus armeniaca L.

 51الحَ لبوب

Euphorbia hierosolymitana
Boiss.

من أسمائه الشّ عب ّية حلّ بة وحُ ليبة،
وسميت حُ ليبة الحتوائها عىل ُعصارة
بيضاء ،وهي شجيرة متساقطة األوراق
قصيرة شديدة التّشعب ،أزها ُرها خضراء
ُمصف ّرة ،وتنتشر بكثرة يف المناطق
الجبل ّية من فلسطين ،وعصارتها مسهلة
وتبعد عنها الماشية ،واستعملت ً
طويل
مسهلة ومل ّينة.
باعتبارها ما ّد ًة ّ

 69التّوبيرا

)Pittosporum tobira (Thunb.
W.T.Aiton

شجيرة زينة صلبة دائمة ُ
الخضرة
ذات أزهار بيضاء شديدة ال َع َبق ،وله
استعماالت جمال ّية واسعة يف بالدنا
لقدرتِه عىل تح ّمل الجفاف ،مثل زراعته
عىل شكل سياج نبات ٍّي عايل الجمال ّية أو
أساس للحديقة ،وكذلك عىل شكل
نباتِ ٍ
السيقان بعد إزالة أغصانِه
شجر ٍة متع ّددة ّ
السفىل.
ُّ

