
1

      
 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقانة واإنتاج وح�ساد ومعامالت ما بعد ح�ساد

حبــة البــركة

اإعداد
اأ.د.عواطف اأحمد حممد اأحمد �سربل
د. مــــاجـــــــــدة اأبـــــكـــــــــــر عـــثـــــمان

الطبعة االولى اغسطس 1997
الطبعة الثانية اغسطس 2004

الطبعة الثالثـة يونيــو 2012م



2

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإهـــداء
      

   مت�سيًا مع توجهات وزارة العلوم والتقانة  لنقل التقانة 
للمنتج  بالن�سبة  املعلومات  هذه  باهمية  منا  واح�سا�سًا 
واملزارع  يتقدم معهد اأبحاث النباتات الطبية والعطرية  
الكتيبات  بهذه  الزراعية  التقانة  ق�سم  فى  ممثاًل 
الطبية  النباتات  بع�ض  وانتاج  زراعة  عن  االر�سادية 
والعطرية الهامة بال�سودان ويهديها ايل جميع املهتمني 
واملنتجني  واملزارعني  العلمية  املعاهد  الدار�سني يف  من 
املن�سودة  �سالتهم  فيها  يجدوا  ان  اآملني  وامل�سدرين 
هادفني  ايل حتقيق القدر الي�سري من التقانة الزراعية  
للنباتات  احلديثة   للزراعة  العلمية  اال�ساليب  ومعرفة 

الطبية والعطرية.
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حبة الربكة )كمون ا�سود(اال�سم العربى
Black Cuminاال�سم االجنليزى

. Nigella Sativa Lاال�سم العلمى 
ال�سقيقية      Ranunculaceae العائلة 

مقدمة:
تعترب اآ�سيا ال�سغرى الوطن اال�سلى لنبات حبة الربكة  كما يوجد مب�ساحات وا�سعة فى 
كل من �سوريا و العراق و بع�ض دول حو�ض البحر االبي�ض املتو�سط و انت�سرت زراعته 
فى بلدان �سمال و �سرق افريقيا و اآ�سيا و جنوب اوربا. فى ال�سودان يزرع الكمون اال�سود 
فى الواليات ال�سمالية و والية اخلرطوم و كذلك بوالية دارفور فى منطقتى جبل مرة و 

مليط كما ميكن زراعته بوالية ك�سال.
اهم البلدان املنتجة له الواليات املتحدة االمريكية، الهند، باك�ستان ، اإيران ، العراق ، 

�سوريا ، م�سر  و اثيوبيا.

الو�صف النباتى:
ينتمى الكمون اال�سود للعائلة ال�سقيقية )Ranunculaceae(  هو نبات ع�سبى 
اأوبار خفيفة و ي�سل طوله اىل حواىل 80- 100 �سم  متو�سط النمو غزير التفريع به 
لونها  الو�سع  متبادلة  ال�سكل،  خيطية  اجزاء  اىل  جمزاأه  ب�سيطة  االوراق   )1 )�سكل 
اخ�سر المع، االزهار  �سغرية و ذات كوؤو�ض بي�ساء م�سوبة باللون االزرق، الثمار عبارة 
عن علبة �سغرية حتتوى على بذور �سوداء بي�ساوية ال�سكل جمعدة ال�سطح )�سكل2( و 

ذات رائحة عطرية عند �سحنها بني اال�سابع.

                  
�سكل رقم )1(                                             �سكل )2(

يو�سح فرع مزهر لنبات حبة الربكة            ثمار و زهرة حبة الربكة 
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اال�صناف :
 Nigella Nigella  تختلف مورفولوجيًا و كيميائيًا فالنوع  هنالك انواع اخري للجن�ض 
و  و رفيعة جدًا  االوراق مق�سمة ايل اجزاء طويلة  ولكن  الربكة  ي�سبة حبة    damscena

االزهار كبرية احلجم لونها ازرق.
اما Nigella orientalis   فهي نباتات قزميه �سعيفة النمو، االوراق جمزاأء ايل اجزاء 
بها نقط حمراء تزرع هذه اال�سناف بق�سد  و  اللون  و االزهار �سفراء  خيطيه رفيعة طويلة 
التجميل جلمال ازهارها و منوها اخل�سري بالرغم من انها حتتوي علي نف�ض املواد الفعالة 
لنوع حبة الربكة و لكن بكميات ال تذكر لذلك ال تزرع جتاريًا بق�سد احل�سول علي بذورها،  

بينما تزرع لنف�ض الغر�ض املذكور �سابقًا.

الرتبة:-
جتود زراعته يف معظم االرا�سي الطينية اخلفيفة جيدة ال�سرف فال تنتج زراعته يف االرا�سي 

امللحية او احلام�سية  ورديئة ال�سرف 
املعامالت الفالحية:-

حت�صري االر�ض:-
حترث االر�ض جيدًا ثم تقطع ايل �سراب عر�ض 60 �سم خا�سة يف االرا�سي الطينية كما يجب 

االهتمام بت�سوية االر�ض حل�سا�سية النبات للغرق. 
ميعاد الزراعة:

ان�سب ميعاد لزراعة الكمون هو نهاية اكتوبر  و حتي منت�سف نوفمرب .

التقاوي:
يحتاج الفدان ايل 2-3 كيلو جرام بذور عالية اجلودة مطابقة للنوع  و خالية من اال�سابات.

التكاثر:-
يزرع الكمون بالبذور مبا�سرة يف االرا�سي املعدة للزراعة 
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طريقة الزراعة :-
تف�سل الزراعة بعد ري االر�ض و تو�سع البذور يف حفر بالثلث العلوي لل�سرابة و علي جانبيها 
باخلالف و علي بعد 25 �سم بني النبات و االخر و قد تقل هذه امل�سافة يف االرا�سي الفقرية 

ن�سبيًا.

الـــــــري:
الرية االويل بعد الزراعة مبا�سرة ثم بعد ا�سبوع ثم كل ا�سبوعني عمومًا يحتاج الكمون ايل ري 
خفيف حيث ان زيادة مياه الري لها اثرها العك�سي علي منو النبات و ن�سبة الزيت يف الثمار و 

قد ت�ساعد اي�سًا علي انت�سار اال�سابة بالذبول.
يوقف الري قبل احل�ساد بحوايل ا�سبوعني مع مراعاة عدم تعر�ض االر�ض للجفاف.

الت�صــــميد:
    تختلف كمية ال�سماد امل�سافة ح�سب نوع الرتبة و خ�سوبتها عمومًا حبة الربكة من النباتات 
البذرية لذلك يجب ت�سميدها باال�سمدة الفو�سفورية  حيث يعطي الفدان 50 كيلو جرام �سوبر 
فو�سفات و ت�ساف عادة اثناء خدمة االر�ض قبل رفع ال�سراب كما يف�سل ا�سافة ال�سماد البلدي 
)Chiken manure ( و ذلك قبل عملية رفع ال�سراب مبعدل 2- 5 طن للفدان، كذلك  
يجب ا�سافة 100 كيلو جرام �سماد يوريا علي دفعتني االويل بعد اخلف و الثانية بعد �سهر من 
االويل ويو�سع ال�سماد يف حفر حتت النبات و ذلك لال�ستفادة الق�سوي منه و تقليل الفاقد 

ميكن اال�ستغناء عن ا�سافة اال�سمدة يف االرا�سي اجلرف و االرا�سي الغنية. 

العزيــــق:-
يتاأثر نبات الكمون باحل�سائ�ض يف كل اطواره لذلك يجب االهتمام بهذه العملية للح�سول علي 

انتاج جيد.

اخلف ) ال�صلخ( :
تخف النباتات بعد �سهر من االنبات ايل نباتني يف احلفرة و ي�ستح�سن ان يكون اخلف علي 

مرحلتني اواًل ايل ثالثة نباتات ثم ايل اثنني للتاأكد من التخل�ض من النباتات ال�سعيفة.
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الرقاعة:
ترقع احلفر التي مل تنجح يف االنبات بعد التاأكد من عدم انباتها عادة تتم الرقاعة با�ستخدام 
وذلك  ال�سليمة  امل�سلوخة  النباتات  ا�ستعمال  يف�سل  ولكن  الزراعة  امل�ستعملة يف  البذور  نف�ض 

للح�سول علي منو متجان�ض يف احلقل .

مواعيد االزهار و االثمار:-.
يبداأ نبات الكمون فى االزهار ابتداءًا من منت�سف يناير و يتم العقد و تكوين الثمار فى فرباير 

و بداية مار�ض ويتم الن�سج و تكون الثمار جاهزة للح�ساد بنهاية مار�ض و  بداية ابريل.

فرتة النمو:
يحتاج نبات الكمون اال�سود اىل فرتة منو ترتاوح بني 5-6 ا�سهر .

احل�صاد و معامالت ما بعد احل�صاد:
يبداأ ح�ساد النبات فى بداية ابريل و يتم قطع النبات على بعد 5 �سم من �سطح االر�ض. وتكون 
لون  ذات  للنبات  القاعدى  باجلزء  االوراق  معظم  ت�سبح  عندما  للح�ساد  جاهزة  النباتات 
ا�سفر مائل اىل البنى و تكون الثمار تامة الن�سج و لونها بنى و البذور بداخلها �سلبة و ذات 
لون ا�سود . يجب العناية باجلمع فال ترتك النباتات حتى تتاأثر الثمار كما يجب عدم التبكري 

باحل�ساد قبل الن�سج حتى ال تزيد ن�سبة البذور ال�سامرة.
يوؤخذ النبات على هيئة حزم اىل املكان املعد للتجفيف حيث تتم عملية الدري�ض والتذرية و 

يجب االهتمام بالتذرية و ذلك للح�سول على حم�سول نظيف خاىل من ال�سوائب.

االنتاجية:
يعطى الفدان حواىل 450-500كيلو جرام بذور جافة تامة الن�سج و التكوين وذلك ح�سب نوع 

الرتبة و املعامالت الزراعية و العوامل البيئية املختلفة.

املكونات الكيمائية:
حتتوى بذور حبة الربكة على العديد من املواد الع�سوية و املعدنية اهمها الربوتني، الدهون 
ال�سودانية  الربكة  حبة  لبذور  التقريبى  التحليل  على  بناءًا  و  الكربوهيدرات  و   ، النباتية 
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)Proximate analysis( فقد وجد ان ن�سبة الربوتني 21% و الدهون النباتية %35 
و الرطوبة و املواد الطيارة )5.01%( و الزيت الثابت يرتاوح بني 30-35% و هو �سائل ا�سفر 
العطرى  ،80–1.1%والزيت  بني   الطيار  الزيت  ن�سبة  ترتاوح  و  مميزة.  رائحة  ذو  اللون 
يحتوى على مواد كيمائية ذات ن�ساط فعال اهمها مركب النيجللون Nigellone  و ميثل 
Thymohydroquino(الثيموهيدروكينون مركب  يليه  للزيت  اال�سا�سى  املركب 
ne( و االحما�ض الدهنية ال�سائدة فى الزيت الثابت هى لينوليك Linolelc  و االوليك 
الرئي�سية  االمينية  واالحما�ض   stearic اال�ستريك  و   Palmitic الباملتيك  و   Oleic
 aspartic اال�سربتيك  و   arginine االرجنني  و   glutamicجلومتك هى  املوجودة 
 ، احلديد   ، الكال�سيوم  الفو�سفات،   : االآتية  املعادن  على  الربكة  حبة  بذور  حتتوى  كما 
عام   salama �سالمة  العامل  متكن  1992م(.   اجلا�سر  )�سالح  وال�سوديوم  البوتا�سيوم 
1973 من التعرف على املواد اال�ستريولية )sterols( لزيت حبة الربكة املزروعة بال�سودان 
و   بيتا�سبتو�ستريول  اال�ستجما�سرتول،   ، ،الكامب�سرتول  الكول�سرتول   : هى  املواد  هذه  اهم  و 

الفا�سبينا�سرتول.

اجلزء امل�صتخدم:
     تزرع حبة الربكة للح�سول على البذور  و التى حتتوى على الزيت الطيار وكذلك الزيت 

الثابت.

االهمية الطبية و اال�صتعماالت:
ال�سعب  البول و يعمل على تو�سيع     تعاطى بذور حبة الربكة على اى �سورة يزيد من ادرار 
و من  الربد ب�سفة عامة  الناجتة عن  ال�سدرية  و االزمات  الكحة  يفيد فى عالج  و  الهوائية 
مر�ض الربو ب�سفة خا�سة كما ي�ساعد تناول البذور على طرد الغازات املعدية و ازالة املغ�ض 

املعدى و ت�ستخدم لعالج االم  املفا�سل و اجلروح.

فى  تدخل  كما  نكهتها  لتح�سني  الفطائر  و  اخلبز   انواع  بع�ض  اىل  كذلك  البذور  ت�ساف      
بع�ض ال�سناعات الغذائية لنف�ض هذا الغر�ض. كذلك يدخل زيت حبة الربكة فى ادوية الكحة 
وال�سعال و امرا�ض ال�سدر و يعترب اي�سًا م�سكن معوى و طارد للغازات و مدر للطمث و  اللعاب و 
ي�ستخدم لعالج الروماتيزم وااللتهابات امل�سابهة كما يدخل فى �سناعة  م�ستح�سرات التجميل 
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و�سناعة ال�سابون. كما وجد ان حلبة الربكة و  الزيت امل�ستخل�ض 
منها اثر فعال �سد البكرتيا و طارد حل�سرات املخازن.

االآفات:
فعند  املجاورة  االر�ض  فى  تكون  التى  االآفات  بع�ض  تالحظ  قد 
ظهورها يجب االت�سال باأقرب مكتب وقاية، عمومًا هذه النباتات 
و�سط  لالآفات  كطارد  ت�ستعمل  لذلك  باالآفات  اال�سابة  نادرة 
احلقول. ن�سبة اال�سابة تعتمد على مواعيد الزراعة وحالة النبات.


