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-Artimisia herba الشيح نبات اىميتو عمى الوقوف الى الدراسة ىدفت
alba Asso .تشريحيا    دراستو خالل من االنبار محافظة غرب بريا   النامي 

 الجذر من بعضيا وقيست لو المختمفة النباتية االعضاء وصفت اذ, وكيميائيا  
 نصل)لألعضاء النسيجي الداخمي التشريح درس كما, والبذرة الثمرة طبيعية الى

 المكونة االنسجة وقياس وصف وتم( وجذور سيقان, سويقات,  االوراق
 االجزاء محتوى  ومعرفة كيميائي تحميل اجراء تم كما,  دقيق بشكل لألعضاء
 العناصر وبعض C فيتامين و A كفيتامين الفيتامينات بعض من الخضرية
, (كالسيومو  زنك, حديد, بوتاسيوم, فسفور, صوديوم) مثل والمعادن الصغرى 

 ممكن لذلك والكربوىيدرات كالبروتينات االساسية الغذائية المكونات الى اضافة
 الدراسة ىذه وبينت كما, العالجية فائدتو الى اضافة غذائي مصدر يعد ان

 البري  الشيح لنبات الخضري  لمجزء المائي المستخمص تجريع تأثير متابعة
 واربع ساعتين بعد الدم مصل في السكر نسبة عمى االنبار محافظة في النامي

 تركيز خفض في معنوية فروق  وجود النتائج بينت, ساعات 10 الى ساعات
االرانب في الكموكوز
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Abstract 

This study aimed to studied importance of Artimisa herba-alba were growth wildly in 

west of Anbar governorate, when we studied anatomical and chemically It was 

performed for many organs include from root to fruits and seeds, the anatomically  

study description different tissues of organs (leaves blades, petioles, stems and roots), 

and measured the details. Compositions and chemical contents showed some vitamins

i.e. A,C and minerals (Na, Ca, P, K, Fe and Zn), and essential  nutrition's contents like

proteins, carbohydrate, for that’s the Artemisia was important sources of nutrition and 

therapeutic benefit, Aim of this study was to assessment a dosage of equeous of 

vegetative for A. herba alba  growth in Iraq on glucose level in rabbits after 2, 4, 6 and 

8 hours, this research showed a scientific result in reduced a sugar in serum blood of 

experimental animal 

Key wards: Anatomical,  Artimisia Herba-Alba Asso , Wastren Anbar 

 المقدمة

تمثل منطقة غرب األنبار بيئة طبيعية النتشار العديد من النباتات البرية ذات األىمية الطبية والعالجية  نظرا 
الحتواء تربتيا عمى العديد من العناصر الميمة التي تعطي النباتات المحتوى الكيميائي المؤثر فسمجيا  وعالجيا , 

راسة النبات البري من الناحية التشريحية والكيميائية, ويعد لذلك ازداد االىتمام في السنوات األخيرة بوصف ود
من األعشاب البرية المميزة لمناطق غرب االنبار اذ تنتشر بكثرة في  Artemisia herba- albaنبات الشيح 

, ينتمي الشيح الى (4) الترب الجافة الصحراوية, إضافة الى انتشاره في منطقة الجزيرة )سنجار, ربيعة والبعاج(
, وجيت األنظار اليو لكونو نبات طبيعي لذا تركز االىتمام بو لمحتواه الكيميائي Compositaeالعائمة المركبة 

 ومركب Artimisin ,Camphore ,Codinene ,Copaene الفعال اذ يحوي عمى زيوت طيارة ومركبات مثل
 Santonine(13 )( ان المكونات الكيميائية المتنوعة 14) كما يحوي عمى الفالفيندات والكاليوكسيدات

والعطرية لنبات الشيح جعمتو من النباتات التي تستعمل محميا  في عالج حاالت اإلسيال واالضطرابات اليضمية, 
 (.6, كما أنو يخفض مستوى السكر في الدم )(21) كمقوي عام الحتواءه عمى العديد من الفيتامينات

, الذي عمل (2) لميين والمحميين الى أىمية نبات الشيح كيميائيا , ومنيا دراسةاشار العديد من الباحثين العا
مسحا  شامال  لمعديد من المكونات الكيميائية التي توجد في األجزاء الخضرية لمشيح النامي في محافظة االنبار 

والكاليوكسيدات وأنواع من  اثناء فترتي التزىير واالثمار, ووجد احتواءه عمى العديد من المركبات مثل القمويدات
والعناصر المعدنية الصغرى كالكالسيوم  Glutamineو Aspergene , Methionineاالحماض االمينية منيا

من اوراق النبات اثناء فترة التزىير   Essentia Oillوالصوديوم إضافة الى كشفو واستخالص الزيوت األساسية 
( الذي ُعزل فييا العديد من المكونات الكيميائية من 16و 12وبعدىا, ومن الدارسات العالمية االخرى دراسة )
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الشيح واختبر تأثيرىا البايموجي عمى االحياء الممرضة وبعض التغيرات اليرمونية المصاحبة في داخل الجسم 
 الحي.

لعالجية لنبات الشيح في مناطق غرب االنبار ولالستعمال الشائع لو في عالج العديد من ونظرا لألىمية ا
االمراض كان اليدف من الدراسة تسميط الضوء عمى بعض الصفات التشريحية وعزل وتشخيص بعض المكونات 

الالحقة ان  الكيميائية لو وفعاليتو في خفض نسبة السكر بالدم وىي حمقة من مجموعو متسمسمة من الدراسات
شاء هللا لموقوف عمى اىمية ثروتنا الطبيعية في المحافظة وحمايتيا من الظروف التي تحول دون بقائيا ضمن 

 الفمورا الطبيعية.

المواد وطرائق العمل

 الشمميرين فممي اُنجممزت التممي الحقميممة الميدانيممة الجمموالت خممالل A. herba-alba جممنس مممن النباتممات عينممات جمممع تممم
 القممائم, عكاشممات, العبيممدي, راوة, حديثممة وشممممت االنبممار محافظممة غممرب لمنمماطق 3102 سممنة مممن والسممادس الخممامس
 FAA محممممول فمممي المحفوظمممة األجمممزاء درسمممت(, 07و 5) فمممي المممواردة المفممماتيح أسممماس عممممى النممموع خصُشممم, والرطبمممة
 المقممماطع درسمممت إذ, (والسمممويق الورقمممة نصمممل, سممماق, جمممذر) األجمممزاء مختممممف ممممن الحقمممل ممممن آنيممما   الممممأخوذة لمعينمممات

 فمي االوراق بنقمع عميو التعرف فتم الورقي التعرق  اما (,5) ثابتة شرائح عمى لمحصول  بالشمع والمطمورة المستعرضة
 شمفافة تصمبح ان المى يموم 01 –7 ولممدة% 2 بتركيز NaOH الصوديوم ىيدروكسيد محمول عمى حاوية بتري  أطباق

  Crystal violate (09.) البموري  البنفسج بصبغة صبغيا ثم ومن

 والمدىون ( كممدال طريقمة) والرمماد والبمروتين الرطوبمة ممن كمل لتحديمد معياريمة طرق  اتبعت الكيميائية الخصائص لدراسة
–6-3 باسمتخدام قياسمو تمم فقمد C فيتمامين امما, سوسمت فمان طريقمة الخمام واالليماف Sexsolate االسمتخالص بجياز
 الضموئي المقيماس بطريقمة قميس المذي الفسمفور ويتضممن: المعدنيمة العناصمر محتموى  قيماس, (8) كموروانمدوفينول ثنائي

 والزنمممك والمنغنيمممز والبوتاسممميوم والصممموديوم والحديمممد الكالسممميوم امممما, نمممانوميتر 651 مممموجي ول عنمممد السمممبكتروفوتوميتر
 العممموم كميممة مختبممرات فممي( Perkin–Elmer) 2382 نمموع مممن الممذري  االمتصمماص بجيمماز قياسممو تممم فقممد والنحمماس
 .(7) المعتمدة  الطريقة وحسب,   اربيل -حياة جامعة/ التطبيقية

 351 فممي ووضممع الشمميح لنبممات الخضممري  الجممزء مسممحوق  مممن غممم 51 بمموزن  لمنبممات  المممائي المسممتخمص تحضممير تممم
 المى المدوار المبخمر بجيماز وركمز الترشميح بمورق  رشمح ثمم, سماعة 31 ولممدة °71 حمرارة بدرجة المغمي الماء من ممميتر

 االرانممب مممن ذكممرا   31 التجربممة فممي اسممتخدام, الحقمما   المبينممة المسممتعممة التراكيممز منممو وزن  ثممم ومممن المسممتخمص جممف ان
 المممرض اسممتحداث قبممل  0-مممل ممغممم 011-81 فييمما الممدم سممكر مسممتوى  تحديممد تممم والراحممة التممأقمم مممن فتممرة وبعممد البالغممة

 مونوىيممممدرات االلوكسممممان بمممممادة حقنيمممما بواسممممطة التجربممممة حيوانممممات فممممي التجريبممممي السممممكر داء احممممداث تممممم بعممممدىا, فييمممما
Alloxan monohydrated عشمموائية مجموعممات ثممالث عمممل تممم, (03) الجسممم وزن  مممن 0-كغممم مممل011 وبجرعممة 
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  Micropipette الدقيقمة الماصمة باسمتخدام الممائي بالمسمتخمص ذلك بعد وجرعت ساعة 03 لمدة الطعام عنيا حجب
 : التالية التركيز حسب

  .الجسم وزن  من 0-كغم ممغم 85 بتركيز جرعت: االولى المجموعة
 .الجسم وزن  من 0-كغم ممغم  بتركيز 011 جرعت :الثانية المجموعة
 .مل 3 فسمجي بمحمول جرعت والتي السيطرة مجموعة وتمثل :الثالثة المجموعة

, الدم مصل في السكر مستوى  قياس وتم( 06) ارنب لكل االذني الوريد من الدم عينات سحبت ساعتين مرور بعد
  .ساعات 01 الى ساعتين كل العممية وكررت

والمناقشة النتائج

لورقة نبات الشيح ان التعرق كان من النوع  د-1شكلاظيرت الدراسة التشريحية كما مبين في 
Eucamptodromous  الذي ينتيي العروق بعد اتصاليا بالعرق الذي يمييا بالحافة والمسافات بين العروق

الثانوية غير منتظمة اما الفسح التي تتكون نتيجة التقاء تفرعات الفروع الثانوية فتكون متعددة األوجو وغير تامة, 
اليوائية التي تتكون بالتقاء , اما بالنسبة لإلشكال الفسيحات Twiceوتكون نيايات العريقات متشعبة مرتين

العروق الثالثية فاتخذت شكال  ثالثي الزوايا, اما من الناحية النسيجية فقد أظيرت النتائج  بيانات المقطع 
 Vertical sections, اذ كانت المقاطع العمودية  أ-1العمودي لنصل الورقة التي يمكن مالحظتيا في الشكل 

, مايكروميتر 3.4البشرة بسمك قدرة تغطي  Cuticleشمعية واقية ىي األدمة لنصل الورقة المدروسة ذات طبقة 
مكونة من خاليا ذات شكل بيضوي إلى بيضوي متطاول  Uniseriateاما البشرة فكانت بسيطة وحيدة الصف 

بطبقتين عمادية واسفنجية, العمادية  Mesophyllمايكروميتر, تميز النسيج المتوسط  17ومعدل سمك البشرة 
قع تحت السطح العموي واألخرى تحت السطح السفمي لمورقة. وتوصف الورقة في ىذه الحالة أنيا ثنائية الوجو, ت

 108وتألفت خاليا الطبقة العمادية من صف واحد الى صفين من خاليا مستطيمة الشكل ذات معدل سمك 
 60مسة صفوف, وبمعدل سمك الى خمايكروميتر اما الطبقة االسفنجية فقد تراوح عدد صفوفيا بين اربعة 

اما العرق , , وقد ظيرت الفسح بين الخاليا صغيرة في حين ظيرت بعض الخاليا متراصة ومتقاربةمايكروميتر
, وعدد مايكروميتر 289جيا  ذا معدل سمك الوسطي لمنوع حيث كان شكمو في المقطع العمودي دائريا  اىميمي

حو الداخل قة بالمقطع العرضي بشكل بيضوي ذي تقعر بسيط نظير سويق الور  وعائية. 6الوحدات بكل حزمة 
, يمي البشرة نسيج برنكيمي يمثل القشرة ذات خاليا دائرية الى بيضوية, وتمثل النسيج ذات خاليا بشرة دائرية

 وحدة ناقمة. 5-2صف لكل منيا وىناك من  9-2الوعائي بثالث حزم مكونة من عدة  صفوف تراوحت بين 
الذي ظير بيضويا تباينا  واضحا  في سمكيا وشكل ح -1شكل شرة في المقطع المستعرض لمساق ظيرت طبقة الب

 8التي تغطييا,وتظير االدمة في المقطع المستعرض بشكل سميك  Cuticle layerخالياىا وطبقات االدمة 
ي البشرة مباشرة طبقة مايكروميتر, تم15مايكروميتر وذات نتوءات وخاليا البشرة دائرية الى متطاولة بمغ سمكيا 

, غير منتظمة الشكل وحاوية عمى بالستيدات خضر لتعطي نسيجا  من خمسة صفوف صغيرة تألفتالقشرة والتي 
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رقيقة الجدران بيضوية الى غير منتظمة او متطاولة  كمورنكيميا تمتو ثمانية الى عشرة صفوف من خاليا برنكيمية
بينيا مسافات بينية صغيرة و لوحظت بعد ىذه الطبقة شريط من خاليا مربعة الشكل ذات حبيبات نشوية تمثل 

مايكروميتر,  54, وبمغ معدل سمك القشرة القشرة قبل االسطوانة الوعائية الغمد النشوي الذي يقع اخر صف في
لوعائي بأشرطة من حزم وعائية كبيرة , دائرية الى مثمثة الشكل مع وجود بعض الحزم الصغيرة تميز النسيج ا

بينيا, وتميز المحاء بخاليا بيضوية الشكل الى متطاولة رقيقة الجدران محتشدة ومندمجة مع الكمبيوم, يميو نسيج 
 ,الحزمة مع خاليا المب البرنكيميةاية الخشب الذي تميز بوحدات ناقمة واسعة وقميمة العدد ومتقاربة  وترتبط ني

حزمة. والى الداخل من النسيج الوعائي تأتي منطقة المب  20وكان عدد الحزم في المقطع المستعرض لمساق 
 ميز الجذريت  التي تمثل مركز الساق وتتألف من خاليا برنكيمية ذات جدران رقيقة بينيا مسافات بينية صغيرة.

, وتمركز األنسجة الوعائية بما في ذلك الخشب, وأظيرت , واسع القشرة1شكل   Tap rootوتدي بكونو بالشيح
المقاطع المستعرض ان الجذر دائري الى متطاول ذي صف واحد من خاليا مستطيمو الى دائرية متطاولة الشكل 

ت بالحجم مايكروميتر, وتميزت القشرة بخاليا مربعة الى بيضوية او متطاولة وتدرج 66تمثل البشرة سمكيا 
 312وازداد حجميا باتجاه المركز وتبادلت خالياىا مع اشعة المحاء بخاليا بيضوية مرتبة, وبمغ سمك القشرة فيو 

مايكروميتر, وظيرت الحزم القشرية منتظمة اتخذت شكل ىرمي مقموب وذات عناصر ناقمة واسعة وبيضوية 
, اما النسيج الوعائي لمجذر فظير المحاء فيو بخاليا ة غير منتظمة الشكل صغيرة الحجمالشكل, تمتيا خاليا قشري

 متياتألف من خاليا مربعة صغيرة محتشدة تيمبيوم فابيضوية صغيرة مرتبة كأشرطة من خاليا مترابطة اما الك
نتائج الكشوفات الكيميائية لمجزء الخضري لمنوع  , بينتعناصر ناقمة كبيرة بيضوية ومتقاربة تمثل نسيج الخشب

A. herba –alba في الجدولين : 

.غم من الجزء الخضري  711محتوى الفيتامينات والعناصر المعدنية الصغرى لكل  7جدول 

العنصر 
 الكيميائي

فيتامين 
A 

فيتامين 
C 

 النحاس الزنك المنغنيز البوتاسيوم الصوديوم الحديد الفسفور الكالسيوم

59018.499863.217.5298.40.240.770.35 القيمة
وحدة 
 القياس

ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ممغرام ميكروغرام

 غم. 711لكل  A .herba-alba نباتالمكونات الكيميائية االساسية في الجزء الخضري ل 2جدول 

 الطاقة* الكربوهيدرات الذائبة الرماد االلياف الدهون  البروتين الرطوبة المادة
8822.53.717.514.855.6355 القيمة

كيمو  سعرة غم غم غم غم غم غم وحدة القياس

 ( 13عمى التوالي ) 9, 4, 4تم حساب الطاقة بضرب كمية الكربوىيدرات والبروتين والدىن في العوامل *
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تأثير المستخمص المائي لمشيح عمى تركيز الكموكوز في دم االرانب. 3جدول 

 ساعة 10بعد  ساعة 8بعد  ساعة 6بعد  ساعة 4بعد  ساعة  2بعد  التركيز
85 mg/kg 12011911510999
100 mg/kg 122121118111101

Control(D.W.) 116123120121111
 LSD  P> 0.05  =2.438التداخل:    

وفي دراستنا ىذه سمطنا تحوي مناطق غرب االنبار عمى العديد من النباتات البرية التي تعد ثروة طبية وغذائية 
وتم قياس  تشريحية, اذ درسنا صفاتو الكل واسع في مجال العالج والتداوي الضوء عمى نبات ميم يستعمل بش

بعض انسجة االعضاء النباتية فيو ووجدنا ان الطبيعية الجافة لمبيئة في تمك المناطق قد منحتو بعض الصفات 
ذلك وب وراق مركبة ذات نصل مقسم يعطي مساحة ورقية مختزلة,ألا, فظيرية المقاومة لبعض الظروف ىناكالم

, والسيقان صمدة ويغمب عمى بعض فروعيا الرئيسية المحتوى الخشبي والكيوتكل تقل عمميات فقد الماء والنتح
, اما من اح وبعض حاالت الرعي الجائر ىناكذي نتوءات وسميك لتقاوم بذلك الظروف البيئية والمناخية كالري

الناحية التشريحية فقد وجد تنوع في االنسجة فييا وغمب عمى اعضائيا وجود النسيج الكولنكيمي الساند والداعم 
فييا بعض نباتات تمك  تدرس تي( ال3لمنبات كذلك سمك طبقات الكيوتكل كانت جيدة مقارنة مع دراسة )

في اجواء تمك المناطق الضوء والحرارة السائدة  المنطقة ووجدت ان الكيوتكل قد تميز بالسمك ليحمي من ظروف
في لمجسم النباتي  درةاما في الجذر  فكان النسيج االكثر وفرة ىو النسيج الخشبي الذي يعطي ق .شبة الجافة

محتوى النبات  1, ومن ناحية المحتوى الكيميائي فقد بين جدول ماء بكميات اكبرلنبات عمى نقل القابمية ازيادة 
وواضح من الجدول ان النسبة عالية وىذا  trace elements مينات وبعض العناصر المعدنية الصغرى من الفيتا

يدل عمى غنى االعشاب البرية في المناطق الجافة والصحراوية بالعناصر عمى الرغم من قساوة البيئة ىناك وىذه 
واحتوائيا عمى نسب جيدة من  ( في دراسة اعشاب البادية االردنية المحاذية لمحافظة االنبار15) ما وجد

ومكونات اخرى تعد  2الفيتامينات والعناصر, اضافة الى وجود البروتينات والكربوىيدرات كما مبين في الجدول 
, ونتيجة لما (11و 9اساسية في النبات لذلك من الممكن ان يعد ذات قيمة غذائية اضافة الى اىميتو العالجية )

ىذا النبات من مكونات كيميائية ومواد غذائية جعمو من النباتات الطبية الميمة التي تدعم مناعة جسم  يحوي 
التي  الكيميائييعود ذلك ايضا  الى محتواه ربما الكائن الحي وتمنع نمو بعض الممرضات المجيرية كالبكتريا و 

النتائج المستحصل  أثبتت(. 20و 16, 10, 1) الميمة بالجسم كالكبد والصفراء األعضاءتدعم عمل بعض 
عند المعاممة  3عمييا من التجربة  البايموجية حصول انخفاض معنوي في مستوى سكر الدم واضح في الجدول 

كما , اذ عمل ىذا المستخمص ر بجرع متصاعدةمحافظة االنبا بالمستخمص المائي لنبات الشيح النامي بريا  في  
مستوى سكر مصل الدم عمى تحفيز الخاليا التحسسية لمستوى ل ي انخفاض معنو عمى  3تالحظ في جدول 

االنسولين  , اذ اظير فعالية مشابة لعمللكاربوىيدرات في المعدة واالمعاءاالنسولين في الدم وقمل من امتصاص ا
لية عمل المستخمصات النباتية الطبية ىي في تحفيز وتصنيع آَّ ان   (21و 10) وكما اثبت ذلك كال من
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 10بعد مدة  1-ممغم كغم 85اممة ىي عند التركيز , وان افضل معنليلعمل االنسو  ووجين بمستوى مشابالكاليك

 .عند نفس المدة الزمنية 111كانت  مقارنة مع معامل السيطرة والتي 1-ممغم كغم 99اعات واقل تركيز كان س

)ب(  )أ(   

)ج(     )ح(

)و(  )د( 

لممقطع العمودي لنصل الورقة  -)أ 711xقوة التكبير   A. herba –albaالصفات التشريحية لمنوع  7شكل
211x و( نظم التعرض لمورقة -مقطع مستعرض لمساق، د -مقطع مستعرض لمسويق ، ح -ج -، ب( ،

 . A.herba- albaنبات 

499



 ISSN: 1992-7479            E-ISSN: 2617-6211       2172، 2العدد  71ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

المصادر

1. Abad, M. J., Bedoya, L. M., Apaza, L., and Bermejo, P. (2012). The Artemisia L.

genus: a review of bioactive essential oils. Molecules, 17(3), 2542-2566.  

2. Al- Fahdawi, A.A. (2007). Isolation of some active materles from A.herb alba

leaves and  their biological activity. MSc. Thesis, University of Anbar, 

College  of Sciences. 

3. Al- Rajab, A.T.H. (2015). Morphological, Anatomical and Chemical studies of

Some Wild Dicots Species Grown in Anbar Province, Ph.D. dissertation, 

University of Anbar, College  of Sciences. 

4. Al- Rawi, A. (1964). Wild plants of Iraq wild their distribution. Tech. Bull.NO.

14 Dir. Gen of Res. Pro. J. ministry of agriculture, Government Press 232 pp. 

5. Al-Musawi, A. H. (1987). Plant taxonomy. Univerdity of Baghdad, 379.

6. Al-Waili, N. S. (1986). Treatment of diabetes mellitus by Artemisia herba-alba

extract: preliminary study. Clinical and experimental pharmacology and 

physiology, 13(7), 569-573.  

7. Amarti, F., El Ajjouri, M., Ghanmi, M., Satrani, B., Aafi, A., Farah, A., ... and

Chaouch, A. (2011). Composition chimique, activité antimicrobiennne et 

antioxydante de l’huile essentielle de Thymus zygis du 

Maroc. Phytothérapie, 9(3), 149.  

8. AOAC (Assoiation of official analytical chemical, (1995). Official methods of

the association of official analytical , 16
th

 ed., Methods analytical Chemists,

Virginia, USA. 

9. Belhattab, R., Amor, L., Barroso, J. G., Pedro, L. G., and Figueiredo, A. C.

(2014). Essential oil from Artemisia herba-alba Asso grown wild in Algeria: 

Variability assessment and comparison with an updated literature survey. Arabian 

Journal of Chemistry, 7(2), 243-251.  

10. Dahmani-Hamzani, N., and Baaliouamer, A. (2005). Chemical composition of

the Algerian essential oil of Artemisia herba-alba native to Dejelfa. Riv. Ital, 7-

13.  

11. Esimone, C. O., Attama, A. A., Mundi, K. S., Ibekwe, N. N., and Chah, K. F.

(2012). Antimicrobial activity of Psidium guajava Linn. stem extracts against 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus. African journal of 

biotechnology, 11(89), 15556-15559.  

12. Jaouadi, I., Koparal, A. T., Bostancıoglu, R. B., Yakoubi, M. T., and El Gazzah,

M. (2014). The anti-angiogenic activity of Artemisia herba-alba's essential oil 

and its relation with the harvest period. Australian Journal of Crop Science, 

8(10), 1395-1401. 

13. Khouchlaa, A., Tijane, M., Chebat, A., Hseini, S., and Kahouadji, A. (2017).

Enquête ethnopharmacologique des plantes utilisées dans le traitement de la 

lithiase urinaire au Maroc. Phytothérapie, 15(5), 274-287.  

14. Koekkoek, W. A. C., and van Zanten, A. R. (2016). Antioxidant vitamins and

trace elements in critical illness. Nutrition in Clinical Practice, 31(4), 457-474.  

500



 ISSN: 1992-7479            E-ISSN: 2617-6211       2172، 2العدد  71ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

15. Lakehal, S., Meliani, A., Benmimoune, S., Bensouna, S. N., Benrebiha, F. Z., and

Chaouia, C. (2016). Essential oil composition and antimicrobial activity of 

Artemisia herba–alba Asso grown in Algeria. Journal of Medicinal Chemistry, 6, 

435-439.  

16. Mighri, H., Hajlaoui, H., Akrout, A., Najjaa, H., and Neffati, M. (2010).

Antimicrobial and antioxidant activities of Artemisia herba-alba essential oil 

cultivated in Tunisian arid zone. Comptes Rendus Chimie, 13(3), 380-386.  

17. Rechinger, K. H. (1964). Flora of lowland Iraq. Verlag von J. Cramer.  pp: 412-

330. 

18. Sofowora, A. (1996). Medicinal plants and traditional medicine in Africa.

Karthala. Ibadan, Nigeria (7): 99-204. 

19. Takruri, H. R., Tukan, S. R., and Ahmad, M. (2008). Medicinal and edible wild

plants used by the community of Northern Badia of Jordan. Journal of 

Agricultural Research, 4, 391-405.  

20. Tilaoui, M., Mouse, H. A., Jaafari, A., Aboufatima, R., Chait, A., and Zyad, A.

(2011). Chemical composition and antiproliferative activity of essential oil from 

aerial parts of a medicinal herb Artemisia herba-alba. Revista Brasileira de 

Farmacognosia, 21(4), 781-785.  

21. Zouari, S., Zouari, N., Fakhfakh, N., Bougatef, A., Ayadi, M. A., and Neffati, M.

(2010). Chemical composition and biological activities of a new essential oil 

chemotype of Tunisian Artemisia herba alba Asso. Journal of Medicinal Plants 

Research, 4(10), 871-880.  

501


