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 الفصل األول 
 المقدمة واستعراض المراجع 

 اواًل : المقدمة 
الصينيون   برع  فقد  المختلفة،  العالجية  وفوائدها  الطبية  التاريخ األعشاب  فجر  منذ  اإلنسان  عرف 

استخدموا العديد من هذه األعشاب في عالج  والمصريون القدماء في علم التداوي باألعشاب؛ حيث 
الكثير من األمراض, باإلضافة إلى استخدامها في التحنيط، وكذلك في أمور الزينة والتجميل، مثل  
نبات ست الحسن, الذي استخدمته النساء بكثرة لتوسيع حدقة العين،  وفي العصور اإلسالمية انتشر  

ال من  الكثير  وظهرت  باألعشاب  التداوي  واضحة  علم  بصورة  تشرح  التي  والمخطوطات  كتب 
أنواعاألعشاب الطبية المختلفة, وطرق استخدامها وأنواع األمراض المختلفة التي تستخدم فيها مثل  

 (.2013هذه العقاقير الطبية مثل تذكرة داود، وكتاب الطب البن سينا، وغيرهما من العلماء )المياح،
المتفتحة، أو األجزاء األخرى التي تنمو فوق األرض في    ُيستخدم نبات الشفلح سواًء الزهور غير 

بّلغت عن هذه   الدراسات  العديد من  أنَّ  الرغم من  الصحية، وعلى  الحاالت  للعديد من  العالجات 
الفوائد، إال أنَّ المعلومات المتوفرة حتى اآلن ال ُتعدُّ قاطعة وذلك ألنَّ القليل من هذه الدراسات تناولت  

لمختلفة من هذه النبتة في اإلنسان ، لذا البد من عمل مرجع شامل حول هذا النبات  تأثير األجزاء ا 
 فجأت اهمية البحث بما يلي :  

 

 ائي للنبات كاالجزاء االرضية والهوائية كاالوراق والثمار والبذور . معرفة التركيب الكيمي -1
 معرفة االستعماالت الطبية والصيدالنية لهذا النبات .  -2
 ت الشعبية لهذا النبات . معرفة االستعماال  -3

 
 ثانيًا : استعراض المراجع 

 الصفات العامة للعائلة الكبرية   -1
نباتاتها اعشاب معمرة عادة اوشجيرات ومنها متسلقة . األوراق بسيطة او مركبة كفيا ، متبادلة  

الترتيب وذات اذينات صغيرة أو شوكية أو غدية او مفقودة . األزهار منتظمة جانبية التناظر او  
ير غير منتظمة ، ثنائية الجنس ومرتبة في نورات زهرية مفردة ابطية او طرفية محدودة او غ

 ( اجزاء منفصلة   8-4محدودة او في عناقيد وتكون األزهار جذابة . الكاس مؤلف من ) 
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( ورقة منفصلة )   19-4عادة او متحدة قاعديا وقد تسقط بعد تفتح الزهرة . التويج مؤلف من ) 
 بعض 

ديدة (  ع  -4األحيان مفقودة ( قد تكون متساوية او تكون الورقتين الخلفيتين كبيرتين . األسدية )  
حرة وعدد من االسدية قد التحمل متوك . قد يوجد حامل التذكير والتأنيث اويکونمفقودا . المدقة  

الغرفة    4-2مفردة ، مركبة من )   ( کربالت متحدة ، المبيض مرتفع ، جالس او معنق احادي 
او ض متميز   ، مفرد  القلم   ، التميشم صفائحي  يكون  وقد  االتصال  امر والبيوض عديدة وجدارية 

والميسم اما ثنائي التفصص او راسي او كروي . الثمرة علبة تتفتح بمصراعين اثنين كتفتح الخردلة  
النضج بشكل غير  او هراريةاوكروية الشكل وتتشقق عند  لبية طرية اسطوانية  او قد تكون  تقريبا 

. البذرة    drupeة  ، ونادرا ما تكون بندقة وحيدة البذرة او ثمرة لوزي  Capparisمنتظم كما في الشفلح
 ( .1987كلوية الشكل عادة وذات جنين مختلف األشكال وعديمة السويداء)الموسوي،

 
 (  2،  1)لوحة .C. spinosa  Lنبات الشفلح -2

واألوراق بسيطة سميكة  هو من النباتات المعمرة التي تتميز بأغصان كبيرة وشوكية ودائمة الخضرة ،
زهار بيضاء جميلة تتحول إلى اللون األحمر بعد الظهر.  األ سوية الحافة  ذات أذينات شوكية  ،  

، وادناة التصنيف العلمي    ( 2007et alFu, .الشكل محمولة على عنق طويل)كمثرية الثمار لبية  
 الكامل لنبات الشفلح . 

Kingdom : Plantae-plants 
       Sub kingdom : Tracneobionta-vascular plants. 
               Super division : spermatophyta-seed plants. 
                      Division : Magnoliophyta-flowering plants. 
                              Class : Magnolio psida-Dicotyledons 
                                      Subclass : Dilleniidue 
                                                 Order : capparales 
                                              Genus: Capparis L.-caper 

Species:C. spinosa L.  
(Issa , 1987) 
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 ( صور حقلية لنبات الشفلح في محافظة ميسان1لوحة)
 

 
 

 واجزاءه ( : رسم توضيحي لنبات الشفلح 2لوحة ) 
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 للنبات  المحلية  واالسماء توزيع النبات جغرافياً  -3

ينتشر هذا النبات على مدى واسع فقد سجل وجودة في العديد من الدول ومنها اسبانيا وفرنسا ودول 
السعودية والمغرب ،   العربية  العراق وسوريا والمملكلة  بعدة أسماء على  عربية مثل  الشفلح  يعرف 

منها  العربي  الوطن   Soyler andوغيرها)،  الجبل   وفلفل وقطن،  وقبار، ولصف، كبار، مستوى 
Khawar, 2007  الدول اما في  العالم   ال( ،  النباتات    محلية  فكانت االسماء  والتي ذكرها دليل 

دستور  و   ( 2005Africa ,A Guide to Medicinal Plants in North  الطبية في شمال افريقيا)
وهي كما    (  1999acopoeia of IndiThe Ayurvedic Pharma,-2000الصيادلة في الهند )

 يلي : 
 Caper bush  ،Caperbush ،Caper  ،Caperberry اللغة اإلنجليزية :  -1
 Câprier ،Capriercommun ،Câpres ،Fabagelle ،Tapanaالفرنسية : -2
 Kapper ،Kapernstrauchاأللمانية:  -3
 الهندية: كياري وكوبرا  -4
 Kapricserje:هنغاريا -5
 ،كابيروني اإليطالية: كابيرو  -6
 البرتغالية: الكابارا  -7
 Alcaparron ،Caperberriesاإلسبانية: الكابارا ،كابارا ، تابانا ؛ -8
 Kaprisالسويدية : -9

 
 المحتوى الكيميائي لنبات الشفلح  -4

على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجًيا مثل القلويدات  C. spinosaيحتوي نبات الشفلح
حيث تم عزل بعض المركبات الكيميائية    ،(Vahid et al, 2017)والفالفونويدوالستيرويداتوتيربينويد

وطريقة     Chromatographicمن االجزاء الهوائية للنبات واالوراق والبذور بطرق مختلفة منها طريقة  
Spectroscopic ( 3و 2و  1والموضحة في الجداول . ) 
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 C.spinosaنبات الشفلحاالجزاء الهوائية ل  المركبات الكيميائية المعزولة من( : 1جدول )

 المركبات المعروفة المصادر 
Fu et al. (2007)  Cappariloside A 

Stachydrin 
Hypoxanthine 

Uracil 
Çali¸s et al. (1999)  1H-indole-3-acetonitrile 

4-O-β-(60-O-β-glucopyranosyl)-glucopyranoside 
1H-indole-3-acetonitrile 4-O-β-glucopyranoside 

Indole-3 acetonitrile glycosides 
Zhou et al. (2010)  Capparine A 

Capparine B 
Flazin 

Guanosine 
1H-indole-3-carboxaldehyde 

4-hydroxy-1H-indole-3-carboxaldehyde 
Apigenin 

Kaempferol 
Thevetiaflavone 

Yang et al. (2010)  Capparisine A 
Capparisine B 
Capparisine C 

Zhang et al. (2014)  Tetrahydroquinoline 
Benzofuranone enantiomers 2-(4-hydroxy-2-oxo-

2,3- 
dihydrobenzofuran-3-yl)acetonitrile 

Mollicaet al. (2017)  Rutin 
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Rodrigo et al. (1992)  Kaempferol-3-glucoside 
Kaempferol-3 rutinoside 

Kaempferol-3-rhamnorutinoside 
Siracusaet al. (2011)  Kaempferol 3-O-rutinoside  

Isorhamnetin 3-O-rutinoside  
Sharaf et al. (2000)  Quercetin 3-O-glucoside 

Quercetin 3- Quercetin 3-OO-[6 -glucoside-7- 
000-α-L-rhamnosyl-6 O-rhamnoside00-β-D-  

glucosyl]-β-D-glucoside 
Inocencioet al. (2000)  Kaempferol 3-rhamnosyl-rutinoside 

Kaempferol 3-rutinoside  
Quercetin 3-rutinoside 

Zhou et al. (2011)  Ginkgetin 
Isoginkgetin 
Sakuranetin 

Quercetin-3-O-rutinoside 
Sharaf et al. (1997)  Quercetin-7-rutinoside  

method  
MatthausandOzcan (2002)  Glucocapparin 

 C.spinosaلنبات الشفلح   الجذور( : المركبات الكيميائية المعزولة من 2جدول )

 المركبات المعروفة المصادر 
Fu et al. (2008)  

 
Capparispine 

Cadabicine 26-O-β-D-glucoside Capparispine 26-
O-β-D-glucoside 

Khatib et al. (2016)  Stachydrine 
Boga et al. (2011)  3-hydroxy-7-methoxy-2-methyl-4H-1,4-

benzoxazine- 
4-carbaldehyde 

 C.spinosa ( : المركبات الكيميائية المعزولة من البذور  لنبات الشفلح3جدول )

 المركبات المعروفة المصادر 
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MatthausandOzcan (2002)  Glucocapparin 
 

Yu et al.(2006)  ثمار ثمانية مركبات من    β-sitosterolوهي   Capparis spinosaعزل 
وحمض   الفانيليك   و     protocatechuricوحمض     p-hydroxybenzoicوحمض 

daucosterol   وuracil   وbutanedioic acid  وuridine    . 

ثمار   النزرة  وهي  C.spinosaاحتوت  العناصر  العديد من  ( و  1.15-0.01الفسفور)على   %
( )4.00-0.06الكبريت  والبوتاسيوم  و 1.15-0.01والبوتاسيوم)   )%0.03-4.51%(   )%

)  %94.86- 25.51الكلور) والمنغنيز  و  الى     1.00-70.07%(  باالضافة  عنصر   15( 
(Aliyaziciogluet al , 2013 ( اما البذور فقد سجل ، )Haciseferoğullariet al. , 2011    )

 عشرة عناصر نزرة ومنها الحديد والمنغنيز والبوتاسيوم واليود والزنك والفسفور . 

على تحتوي   النبات  بذور  لزيت  الدهنية  و10.23بنسبة    palmiticاألحماض   ٪stearic    بنسبة
و2.61  ٪oleic    و38.45بنسبة  ٪ linoleicو23.75بنسبة  ٪linolenic  1.17بنسبة  ٪

(Haciseferoğullariet al. , 2011  ، )  الكوليسترول ٪   0.22فتراوح من  cholesterol اما  
 campesterol٪  وكامبسترول0.33٪  إلى  brassicasterol  0.05٪ وبراسيكاسترول0.83إلى  

إلى  15.55 وكامبيستانول٪19.38   ٪campestanol  0.13  إلى وستيجماسترول٪0.33    ٪ 
stigmasterol  9.97  و13.92٪ إلى ٪β-sitosterol  50.8062.35لى  ٪ إ  ( ٪Tlilietal, 

2020 ) 

فلكل   للثمار  الغذائية  القيمة   كاربوهيدرات     100اما  يحوي  والدهون    5غرام   غرام     0.9غرام  
ملغرام . والطاقة    4غرام  فيتامين سي    2غرام  والبروتين    0.4غرام  والسكر    3واأللياف الغذائية  

 (Sher and Alyemeni, 2010سعرة حرارية ) 20كانت  
 

 C.spinosaلنبات  الصيدالنية التاثيرات -5
 

 C. spinosaمن نبات الشفلح  مختلفة  أجزاء  تستخدم   التي الدراسات  العديدمن  أن من  الرغم على    

  مضادات   ذلك   في   بما   متنوعة  دوائية  )كالجذور واالوراق والثمار واالجزاء الهوائية ( والتي اعطت أنشطة 
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  بين  باالرتباط  فيمايتعلق  قاطعة  معلومات  التوجد  ى اآلنتلكن ح  الدم،  ضغط  ارتفاع   ومضادات  السكري 

C. spinosaدرست تأثير  التي   الدراسات  من  جًدا  قليالً   عدًدا  أن  إلى  ذلك   وفوائدهالصحية. ويرجعC. 

Spinosaالرئيسية    الصيدالنية  ( نظرة عامة حول التاثيرات4اإلنسان ، يوضح الجدول رقم )  صحة  على

من خالل العديد من التجارب المختبرية لالجزاء الهوائية للنبات واالوراق والسيقان  C. spinosaلنبات  

 .   والثمار على الفئران المختبرية 

 .C. Spinosaنبات لـ  الرئيسية الدوائية التأثيرات(4جدول )

 المصدر  المستخدم   الجزء النباتي التاثير الصيدالني  
Anti-diabetic 
 مضاد سكري 

 الثمار 
 الثمار 
 الثمار 
 االوراق 

Eddoukset al. (2005)  
Lemhadriet al. (2007)  
Huseiniet al. (2013)  
Mollicaet al. (2017)  

Anti-obesity 
 مضاد السمنة 

 الثمار 
 الثمار 

Eddoukset al. (2005)  
Lemhadriet al. (2007)  

Cholesterol-lowering 
 خفض الكوليسترول 

 

 الثمار 
 الثمار 
 الثمار 

Eddoukset al. (2005)  
Jalaliet al. (2016)  

Huseiniet al. (2013)  
Anti-hypertensive 

 مضاد الرتفاع ضغط الدم 
  Ali et al. (2007) الثمار 

Antimicrobial 
 مضاد الميكروبات 

 الجذور  
 الجذور والثمار  
 تفرعات الساق 
 االجزاء الهوائية  

Boga et al. (2011)  
MahboubiandMahboubi(2014)  

Gull et al. (2015)  
Masadehet al. (2014)  

Anti-inflammatory 
 مضاد لاللتهابات 

 االوراق 
 االوراق 
 الجذور  
 الثمار 

El Azharyet al. (2017)  
Moutiaet al. (2016)  

Marescaet al. (2016)  
Hamutiet al. (2017)  

Antihepatotoxic  االجزاؤالهوائبة Gadgoliand Mishra (1999)  
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  Kazemianet al. (2015)  مضاد للكبد 

 

 

 االستعماالت الشعبة لنبات الشفلح  -6 
تم استخدام النبات بأكمله للروماتيزم ، الجذور كمدر للبول ، قابض ومنشط ، الجذر له طعم مر ، تم  
استخدامه كمقبالت و قابض ومنشط ومضادات اإلسهال وعالج البواسير والطحال ، كما تم استخدام  

اما الثمار  ، السيقان مضاد لإلسهال والحمى  الصدر و داء االسقربوط للنقرس والروماتيزم وألمراض  
الطازجة تم استخدامها في عرق النسا  واالستسقاء والجافة مع العسل في نزالت البرد و الروماتيزم  
والنقرس وعرق النسا ، تستخدم البذور في العقم األنثوي وعسر الطمث وتخفيف آالم األسنان ، توضع 

ويقا األسنان  الصداع وجع  الجبهة كعالج  كمامة على  في  ينظف  األوراقالمكسرة  النبات  مغلي  أن  ل 
 . )2013( و )المياح ، Kirtikar and Basu, 1993) العيون 
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 الفصل الثاني 
 االستنتاجات والتوصيات  

 
 اوال: االستنتاجات 

جذور واوراق وثمار وبذور نبات الشفلح غني بالمركبات الكيميائية كالقلويدات والجليكوسيدات   -1
 والفينوالت . والدهون 

 .العناصر النزرة بالمركبات ذات القيمة الغذائية و  النبات غني -2
 والسمنة وااللتهابات.  يعتبر النبات كمضاد ميكروبي ومضاد للسكر ومضادة لالكسدة -3
 . للنبات استخدامات شعبية  -4

 
 

 
 ثانيًا : التوصيات  

 . اجراء دراسات اخرى لعزل المركبات وبصورتها نقية  -1
 اجراء مسح شامل النتشار النبات وتوزيعة في محافظة ميسان  -2
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Abstract 

      the c.spinosa plant  consist  on awide group it is bioactive 
chemical compounds such as alkaloids, flavonoids, and steroids 
which is  concentrated in the aerial parts of the plant, fruits and 
seeds. The plant has medicinal and pharmaceutical benefits, as 
it reduces the risk of diabetes and fungal infection, lowers 
cholesterol, reduces body weight and lowers blood pressure . 
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