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 الملخص

تُعتبر الزيوت العطرية مركبات عضوية ثمينة يتم إنتاجها حصراً عن طريق مجموعة خاصة من األصناف النباتية في مملكة النبات. وقد  

ات العالقة. ذنظراً لتزايد نسبة الوعي المتعلق بأنماط الحياة الصحية مع ارتفاع عدد اإلكتشافات البحثية مؤخراً ارتفعت قيمة هذه المركبات 

فقد أصبح موضوع الزيوت العطرية موضوعاً مثيراً لالهتمام من قِبَل شريحة واسعة على النطاق البحثي والصناعي بإيرادات ضخمة تصل 

از دولة اإلمارات العربية المتحدة بموروث ثقافي غني على صعيد التداوي باألعشاب الطبية. ولهذا قيمتها لمليارات الدوالرات سنوياً. تمت

م ياإلرث عالقة وطيدة بمفهوم التداوي بالرائحة وتطبيقات الزيوت العطرية. لكن هذا المجال اليمكن اعتماده طبياً إال عن طريق توثيق وتدع

نا يأتي الهدف من هذه األطروحة بالتحري عن جميع النباتات الحاملة للزيوت العطرية وحصرها النتائج بالدراسات واألبحاث العلمية. وه

ببنك للمعلومات يحوي معلومات مفّصلة عن النباتات المحلية الحاملة للزيوت العطرية في الدولة. وقد قامت هذه األطروحة بتسليط الضوء 

وهي شجيرة األرا/ التوايم من الفصيلة القطيفية. وقد كان الهدف التركيز على دراسة  على إحدى أهم الشجيرات الطبية المنتشرة في الدولة

الزيوت العطرية المستخلصة من أوراق وأزهار هذه الشجيرة المحلية، ومعرفة تأثير مجموعة من العوامل )كطريقة التجفيف( على إنتاجية 

(. وقد GC-MSتحليل الغازات بالطيف الكمي   طير( ونوعاً )عن طريق تقنيةالزيوت العطرية لشجيرة األرا/ التوايم كماً )عن طريق التق

كان الهدف من هذه الدراسة تقديم تفسير علمي يُبرر اإلستخدامات الثرية لهذه الشجيرة ألغراض عالجية في الممارسات الطبية التقليدية، 

، DPPHاستخدام مقاييس متعارف عليها في هذا المجال )وهي الـ وذلك عن طريق دراسة النشاط المضاد لألكسدة لزيتها العطري مخبرياً ب

FRAP ،ABTS وعلى صعيٍد آخر فقد قامت هذه األطروحة بتسليط المجهر على نباٍت طبي محلي آخر منتشر في الدولة وهو عشبة .)

سة هور البادرات في هذه العشبة. كما تم دراالخنيزة التابع للفصيلة الذفرية. وقد تمت دراسة بعض العوامل المؤثرة على معدالت اإلنبات وظ

 2.1"عامل اإلجهاد الضعيف"،  1.9"عامل اإلجهاد المحايد"،  1.7معدالت ) 3على  pFتأثير معامل اإلجهاد لحبيبات الرمال المعروف بـ

. وتم قياس تأثير Stevens pF Sensors"عامل اإلجهاد الشديد"( وذلك عن طريق تطبيق ثالثة جداول للري والتي تم قياسها باستخدام تقنية 

معامالت الري على النمو والمحصول الخضري للعشبة )باالعتماد على الوزن األصلي والجاف(. كما تم دراسة تأثير معامل اإلجهاد لحبيبات 

للزيت العطري  ( GC-MSتحليل الغازات بالطيف الكمي   الرمال على اإلنتاج الكمي "عن طريق التقطير" والنوعي )عن طريق تقنية

باستخدام معامالت اإلجهاد  17، 20، 27للعشبة. وقد تضمن التحليل النوعي للزيت العطري تحديد جميع مركباته الطيّارة التي بلغ عددها 

(. وأخيراً SEMعلى التوالي. كما تم إجراء تحاليل شكلية وتشريحية للعشبة باستخدام تقنية المسح اإللكتروني المجهري ) 2.1، 1.9، 1.7

قامت هذه األطروحة بدراسة الخصائص المضادة لألكسدة للزيت العطري لعشبة الخنيزة مخبرياً وذلك بتطبيق ثالثة مقاييس )وهي الـ 

DPPH ،FRAP ،ABTS ًوقد خلُصت األطروحة بإدراج هذه العشبة المحلية كعشبة جديدة حاملة للزيوت العطرية ومصدراً غنيا .)
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