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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إهداء   
        تمشيًا مع توجهات وزارة العلوم 
والتكنولوجيا  لنقل التقانة وإحساسًا 
بالنسبة  المعلومات  هذه  بأهمية  منا 
للمنتج والمزارع  يتقدم معهد أبحاث 
النباتات الطبية والعطرية  ممثاًل فى 
قسم التقانة الزراعية بهذه الكتيبات 
بعض  وانتاج  زراعة  عن  االرشادية 
الهامة  والعطرية  الطبية  النباتات 
بالسودان ويهديها الي جميع المهتمين 
العلمية  المعاهد  في   الدارسين  من 
والمزارعين والمنتجين والمصدرين 
آملين ان يجدوا فيها ضالتهم المنشودة 
هادفين  الي تحقيق القدر اليسير من 
التقانة الزراعية   ومعرفة األساليب 
للنباتات  الحديثة   للزراعة  العلمية 

الطبية والعطرية.
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السنمكة االسم العربى
Senna االسم االنجليزى

Cassia acutifolia, Del; C. Senna Lاالسم العلمى 

Fabaceae    البقولية العائلة 

مقدمة:
   تعرف السنمكة  بالسنا االسكندرانى نسبه لميناء االسكندرية 
السنمكة  مثل  اخرى  اسماء  لها كذلك  و  عبره.  تصدر  الذى 

 .Egyptian Senna المصرية
 يعتبر السودان الموطن االصلى لهذا النبات ، حيث ينمو بريًا فى 
كل من اعالى النيل و كردفان و دلتا القاش و على ضفتى النيل 

من الخرطوم الى دنقال ، و ينمو بريا فى المناطق المجاورة.
نسبة لزيادة الطلب عليها فى االسواق العالمية اصبحت السنمكة 
شمال  و  وسط  و  كردفان  فى  نقدي  كمحصول  تستزرع 

السودان.

األنواع:
      أكثر االنواع شهرة فى التجارة العالمية هى السنمكة السودانية 
C.acutifolia و السنمكة الهندية C.angustifolia  ، حيث 
الدوائية و  القيمة  الهندية فى  السودانية على  السنمكة  تتفوق 
ذلك بإختالف نسبة المواد الفعالة فى الثمار  و االوراق.  توجد 

.Cassia italica هناك  ايضًا انواع اخرى للسنمكة  مثل
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شكل)1( فرع مثمر لنبات السنمكة
الوصف النباتى :

هي عبارة عن عشبة معمرة او شجيرة يتراوح ارتفاعها بين 2-1 
متر الساق متفرعة االوراق مركبة متبادلة الوضع على الساق 
نورة  االزهار عبارة عن   ، 4-6 وريقات  الورقة من  تتكون  و   ،
ابطية غير محدودة لونها اصفر الثمرة قرنية منضغطة عريضة 

عديدة البذور ) شكل )1((.

التربة :
بالمواد  الغنية  الرملية  و  الخفيفة  الطينية  االراضى  تعتبر 
السنمكة.  لزراعة  الصالحة  االراضي  انواع  افضل  العضوية هي 

كما تمتاز السنمكة بمقاومتها للملوحة و القلوية و الجفاف.
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المعامالت الفالحية :
تحضير االرض:

تحرث االرض جيدًا ثم تسوى و تخطط  الى سرابات 75 سم بين 
السرابات و من ثم تقطع الى احواض صغيرة 6×7 حتى تسهل 

عملية الرى.

ميعاد الزراعة :
تفضل زراعتها فى الخريف كذلك يمكن زراعتها خالل موسم 

الصيف   او الشتاء.

التقاوى:
يحتاج الفدان الى حوالى 2-2,5 كجم بذور ناضجة .

طريقة الزراعة:
   تزرع بالبذرة حيث توضع 2-3 بذرة فى الحفرة على مسافة 
40سم بين الحفر على جانب واحد من السرابة ، و تكون الزراعة 
فى الثلث العلوى للسرابة،  تخف الى اثنين ثم الى نبات واحد 

بالحفرة.

الرى:
تعتبر من النباتات  ذات االحتياجات المائية القليلة تروى بعد 
ثالث  الى  اسبوعين  كل  ثم  اسبوع  بعد  ثم  مباشرة  الزراعة 

اسابيع حتى تصل الى شهر فى فترة الشتاء.
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التسميد : 
تسمد بمعدل 50 كجم سيوبر فوسفات للفدان تعطى مع خدمة 
االرض  و 50 كجم يوريا للفدان فى السنة تعطى على ثالث 

دفعات ويمكن زيادتها فى التربة الفقيرة جدًا.

العزيق:
اثنين فى حاالت  الى  الى عزقة واحدة قد تزيد  النبات  يحتاج 

االراضى كثيرة الحشائش .
  

الخف )الشلخ(:
و   ، الواحدة  بالحفرة  واحد  نبات  الى  النباتات  تخف  ان  يجب 

ذلك بعد ثالثة اسابيع من الزراعة.

الرقاعة:
اذا لوحظ اى فقدان فى الحفر المزروعة يمكن رقاعتها ببذور 

جديدة بعد اسبوعين من الزراعة االولى.

مواعيد االزهار واالثمار:
  يبدأ االزهار بعد حوالى شهرين من الزراعة واالثمار  يبدأ 

تدريجيًا فى االراضى المروية تظل مزهرة اغلب ايام السنة.

الحصاد ومعامالت ما بعد الحصاد :
حالة  ففى  المستخدم،   الجزء  على  الحصاد  مواعيد  تتوقف    
الحصول على االوراق يجب ازالة قمم النبات باليد ليزداد النمو 
الجانبى و الذى يزيد من محصول االوراق و عندما تنمو االوراق 
الى الحجم الطبيعى لها، و يكون لونها اخضر مائل للزرقة تنزع 
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االوراق باليد.
      اما فى حالة الحصول على الثمار فتترك  القمم لتعطى 

االزهار التى بالتالى تعطى الثمار.
   يجب ان تجمع الثمار عندما تكون البذور فى الطور اللبنى 
و الزالت الثمرة خضراء ، و تكون البذور  فى  وضع عمودى 
جيد  مكان  فى  فتوضع  الثمار  فتجمع  الثمرة  على  قائم  او 
التهوية للتجفيف ثم تعبأ فى جواالت او كراتين يجب االهتمام 
على  اثر كبير  من  لها  لما  وذلك  الحصاد  بعد  ما  بمعامالت 

قيمة المنتج. 

اإلنتاج واإلنتاجية : 
   2-3 طن للفدان ثمار ، 2-3 طن اوراق.

المكونات الكيميائية: 
    تحتوى اوراق و ثمار السنمكة على جليكوسيدات انثراكينونية    
Anthraquinone glycoside  و مشتقاتها فى صورة حرة 
او مرتبطة اهمها  السينوسيدات  و  التى تتراوح نسبتها بين  

2,5-6% فى الثمار  و  2-3% فى االوراق.
تحتوى االوراق على مواد هالمية و مواد ملونة و بلورات من 
الثمار على مواد  االوراق و  الكالسيوم. كما تحتوى  اكسالت 

راتنجية.

االهمية الطبية و االستعماالت: 
   تستعمل السنمكة خاصة الثمار كمنبه للطبقة لجدار االمعاء 
لذا تستعمل كمسهل و هى من احسن انواع المسهالت المستخدمة 

للعالج فى حاالت االمساك المزمن.
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