
                                

 

 شجرية األراك                                         

ة والثروة السمكية يف سلسة جهودها املتصلة والدائمة ومتشيًا مع سياساتها إن اهليئة العامة لشئون الزراع

ة ريالرامية لتوطني العديد من األمناط النباتية اليت من شانها إثراء البيئة جند أنها قد اهتمت باستزراع شج

القائمة  األراك والعمل على نشرها يف البيئة الكويتية حيث جعلتها السائدة يف معظم مشاريع التحريج

من  واملستقبلية فاملسواك ذلك العود األخضر املرن الغين باأللياف والشعريات الرقيقة والقوية يف أن واحد

به سواء صائمًا يف نهار رمضان أو يف خمتلف األوقات تأسيًا بسنة نبينا الكريم علية ك منا مل ينعم بفضل االستيا

 . قتداء به واالهتما  بسنة السواك أفضل الصلوات وأمت التسليم الذي حيثنا علي اال

 (   كل صالة  د) لوال أن أشق على أميت آلمرتهم بالسواك عن                        

مشاتل اهليئة  يفتعمل على اكثارها  فهيبيئة الكويت  يفتعميم زراعة األراك ونشرها  ىوحرصًا من اهليئة عل

 اعتها  وانتشارها كنبتة بيئية مفيدة.بغرض توزيعها على املواطنني وتشجيعهم على زر

كما مت ادخال األراك يف عدد من مشاريع التحريج يف اهليئة على سبيل املثال مشاريع حتريج مشال غرب  

 ومشروع خلف املطار. -مشروع سعد العبد اهلل -مشروع الشادية -اجلهراء

سريعة )طريق الفحيحيل مقابل أ  اهليمان, مشاريع التجميلية مثال الطرق ال يفهذا باإلضافة لزراعة األراك  

 ميناء عبد اهلل(–ميناء الزور  -الوفرة– السامليطريق 

 

على لسان نبينا الكريم ) صلى اهلل علية وسلم (  ءما جاوالسواك هو مرضاة للرب ومطهرة للفم حسب 

ا  السواك . الذي استبق العامل احلديث بكل هذى القرون من األزمان ليخربنا بعظم فوائد استخد

للبحث والتنقيب عن فوائد السواك وأعواد السواك هي احلصاد الثمني  حديثا األنظارحيث اجتهت 

  لشجرة شبة استوائية تعترب املصدر النباتي للسواك .

هذا عدا العديد من الفوائد البيئية اليت  تضفيها شجرية االراك على البيئة  الصحراوية  .فلنتعرف على 

 وفوائدها املتعددةهذه الشجرية 

(  ( salvadora persicaاالسم العلمي للشجرة  –ة تتبع للعائلة السلفادورية الفصيلة األراكية ريشج األراك

متشابكة ذات  شجرييهتنمو يف جمموعات  امتار 4 -1من  ارتفاعهايبلغ ه وهي شجرة دائمة اخلضر 



احلجم  صغرية واإلزهارالبيضاوي  إليأوراق حلمية لونها اخضر زاهي يرتاوح شكلها من االهليجي 

ي الذع لأبيض تصبح محراء عند النضج ذات طعم فلف نووية لونها  لبيهالثمار ة صفراء مائلة للخضر

لذلك لألراك  باإلضافةوتسمى الكباث يف بعض الدول العربية ويقو  البعض بأكلها والتلذذ بطعمها .

.ويعترب  ألغنا  وميتاز بغنى حمتوى أوراقه من الربوتنيفوائد رعوية هامة حيث ترعاه االبل واملاعز وا

 األراك مصدر غذاء وملجأ للكثري من الطيور واحليوانات الربية

البحر وتنتشر  مبياهوتتحمل امللوحة حتى أنة ميكن ريها  االستوائيجتود الشجرة يف املناخ شبة 

ونسبة لنمو النبات يف شكل   زيرة العربية وبعض أحناء إفريقيا الشجرة يف مناطق متعددة من اجل

جمموعات شجرييه فانه يعمل على محاية الرتبة من عوامل التعرية . كما أن جذوره املتعمقة يف الرتبة  

 الساقية والبذور. تعمل على تثبيت الرتبة الرملية .يتكاثر النبات بالعقل 

هلا  فاألوراق عددة إال أن اجلزء الشائع االستخدا  هو اجلذور ائد طبية متوكل أجزاء النبات ذات ف

أن الثمار تقوى املعدة وحتسن اهلضم وتستخد  كطارد للبلغم كما ان مسحوق الثمار مفعول مطهر كما 

 ,  لإلسهالبعد جتفيفها يدر البول ومضاد 

أعوا  يف الرتبة   3-2ما اجلذور وهي اجلزء املستخد  يف السواك وتستخد  تلك اليت أكملت من أ

على العديد من العناصر الفعالة , األفرع  الحتواهاهلا قيمة طبية عالية نسبة  أن األحباثفقد أثبتت 

تستخد  أيضًا يف السواك إال أن حمتوى األفرع من العناصر الفعالة ال يرقى ملستوى تلك املتوفرة 

االسنان مناعة من التسوس آلن حمتواها  كمسواك أثبتت انها متنح املستخدمةباجلذور فجذور األراك 

كما ثبت أن هلا قدرة عالية على من العناصر الفعالة يعمل على القضاء على البكترييا املسببة للتسوس 

 محاية أسطح األسنان من التأثريات احلامضية . 

ملرشد فى اجلائر واالستخدا  غري ا الرعيتتعرض شجريات األراك حاليًا خلطر االنقراض وذلك بسبب  

استخراج اجلذور للسواك لذا وجب محايتها من االستنزاف  وهذا ما تسعى اليه هيئة الزراعة  عن طريق 

 البيئة الكويتية. يفاستزراع األراك  والعمل على نشره 

 وفيما يلي ملخص لبعض العناصر الفعالة اليت حتويها جذور األراك ,,

 * مادة الفلورايد,,, 1

 عليها من التسوس . واحملافظةمحاية سطح االسنان اخلارجية من األثر احلامض وهي مادة فعالة يف 

  * الكلور ,,,2

 وهي مادة تعمل على إزالة البقع مما جيعل االسنان ناصعة البياض .

 * السليكون ,,,3



تأثري على إزالة الفضالت واأللوان املرتسبة على سطح األسنان كذلك فهو مادة فعالة يف تبييض  وله

 . على السليكا  الحتوائهألسنان ا

 * الكربيت ,,,4

على  الحتوائهح املسواك لة تأثري على التئا  اجلرو أنوحيمي األسنان من البكترييا املسببة للتلوث كما 

 . ’’ج ’’وفيتامني مادة الرتامييثيل أمني 

 

 

 * القلويات ,,,5

 إيقاف نشاط البكترييا . وهي تعطى نكهة وطعمًا طيبًا للسواك وكذالك هلا تأثري على 

 املسواك كمضاد حيوي ,,

 

قرأ مقااًل ساخرًا ألحد الرحالة الذين زاروا بالد العرب يتحدث عن أناس متخلفون ه ذكر عامل أملاني أن

ن يسعى هذا العامل جللب ينظفون أسنانهم بقطعة من اخلشب يف القرن العشرين فكان هذا مدعاة أل

توصل إىل أن مسحوق املسواك  هة عليها حيث كانت املفاجأة بأنقطعة  اخلشب هذه وعمل أحباث

 م .ثياملبلل له نفس تأثري البنسلني القاتل على مزرعة اجلرا

وبعد فإن هذا غيض من فيض الفوائد الطبية للمسواك فال غرو أن كان سيد اخللق النيب األمي عليه 

بعشرات القرون وهو الذي ال ينطق عن  السال  هو أول من حثنا على السواك مستبقًا العلم احلديث

 اهلوى..

 

 

 مع التحيات           

 إدارة اإلرشاد الزراعي 
 


