
   لصبارالهمية الغذائية والطبية لنبات اا

الصببس ٌُ وببث شُكي يىتمي إلى الفصيلت الصببسيت، َيعيش معظم أوُاع الصببس في الظشَف 

َالبيئبث الصحشاَيت، كمب يتميز بقذستً العبليت على تحمل العطش َالجفبف لسىُاث طُيلت، 

سميك القطش َأفشع طُيلت ممتّذة وحُ َيختلف الصبّبس مه حيث الحجم َالشكل، فبلبعط لً جزع 

األعلى، حيث يصل طُلٍب إلى حُالي ثمبويت عشش متشاً، َالبعط اآلخش يصل طُلً إلى حُالي 

َرلك  ،اثىيه َوصف سىتيمتشاً، حيث يعشف الصببس ببستخذامبتً المتعذدة، َفُائذي َقيمتً الطبيت

مبض األميىيت َالفيتبميىبث غزائيت أسبسيت مٍمت للجسم، كبألح لمب يحتُيً على عىبصش

 ،(ٌـ)غىيّت بفيتبميه َالتي تكُن ٍالميّت السبئلت المبدة تُجذ في ال َالمضبداث المؤكسذة َالحذيذ

 لزلك يمىح أجزاء مختلفت مه الجسم فُائذ مختلفت، َأٌّمٍب مب يلي

 

 

 

 .٠ؼبٌج اٌذٚاٌٟ ٚاٌجٛاع١ش، ٠ٚؼبٌج حت اٌشجبة 

  ،ٚاٌفطش٠بد، ٚاٌف١شٚعبد.٠غبُ٘ فٟ لزً اٌجىز١ش٠ب 

 .٠غبػذ فٟ رٛع١غ اٌششا١٠ٓ، ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ اٌزٟ رغزٞ إٌّبطك اٌضؼ١فخ ٚاٌّظبثخ ثبٌؼطت 

 .٠ّٕغ رٛسَ األٔغجخ، ٠ٚخفف ِٓ اٌزٙبثبد اٌؼضالد ٚاٌجٍذ 

 .٠شفٟ ِٓ حشٚق اٌشّظ، ٠ٚغبػذ فٟ اٌزئبَ اٌجشٚح ثغشػخ ٠ٚخذس٘ب 

 غشع ػ١ٍّخ اٌشفبء.٠غشع ػ١ٍّخ رىبثش اٌخال٠ب ٠ٚجذد٘ب، ٠ٚ 

 .َ٠ؼبٌج أِشاع اٌؼ١ْٛ ٚاٌى١ذ، ٠ٚخفف ا٢ال 

 .َ٠غبػذ فٟ رٕش١ظ اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ ٚاٌمٍت، ٠ٕٚمٟ اٌذ 

 .٠ؼبٌج أِشاع اٌجٙبص اٌٙضّٟ، ١ٍ٠ٚٓ اٌّؼذح ٠ّٕٚغ اإلِغبن 

 .٠حبفظ ػٍٝ ٔغجخ اٌغىش فٟ اٌذَ، ٠ٚحّٟ ِٓ أِشاع اٌغىشٞ ٚاٌضغظ 

 .َّٛ٠خٍض اٌجغُ ِٓ اٌغ 

 ع اٌمٌْٛٛ، ٠ٚغبػذ فٟ ر١ٌٛذ اٌطبلخ.٠ؼبٌج أِشا 

  ٚأ ّٟ ْ أعبع ّٛ إضبفخً ٌّب عجك ٠ّىٓ اعزخذاِٗ فٟ رحض١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ األطجبق ٚاٌّأوٛالد وّى

جبٔجٟ فٟ اٌغٍطبد ٚاٌّمجالد ٚغ١ش٘ب، ِٚؼظُ إٌبط ٠مجٍْٛ ػٍٝ رٕبٌٚٗ طبصجبً ثؼذ رمش١شٖ 

ظٛسح رٕبٌٚٗ ث جبٔج١ّخ عٍج١خ ػٕذ ٚإصاٌخ األشٛان ػٕٗ، ٌُٚ ٠ثجذ حزّٝ ا٢ْ ٚجٛد أ٠ّخ أػشاع

 .ِؼزذٌخ

 أضزار الصبار

إْ رٕبٚي اٌظجبس ٌفزشاد ط٠ٍٛخ ٚثشىً ِضِٓ، لذ ٠زغجت فٟ اإلطبثخ ثغشطبْ اٌمٌْٛٛ، ٚرٌه 

الحزٛائٗ ػٍٝ ِبدح األ٠ٌٛٓ اٌّغشطٕخ، وّب أٔٗ ال ٠ٕجغٟ رٕبٚي اٌظجبس ِٓ لجً األشخبص اٌز٠ٓ 

ْ ػظبسح اٌظجبس رؼًّ ػٍٝ رثج١ظ فؼب١ٌخ ٘زٖ األد٠ٚخ، ٠زٕبٌْٚٛ حجٛة ِذساد اٌجٛي، ٚرٌه أل

 اٌٝ أخفبع ِغزٜٛ اٌجٛربع١َٛ فٟ اٌجغُ.  ٚاٌزٟ رؤدٞ

 عليبء محمذ علي                                                                                
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