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תקציר
לענהשיחנית)(Artemisia arborescens L.נפוצהבארצות
שלאורךחופיהיםהתיכון.זהוכנראהמיןשהוכנסמאירופה
למזרחהיםהתיכוןעל-ידיהאדם.בעבודההזואופיינוההרכב
והשונותהכימיתשלהשמןהאתריבאוכלוסיותברבארץ,
בהשוואהלצמחיםבאוסףהגנטישברשותנו,שמקורםבתרבות
אומאוכלוסיותברבחו"ל.יתכןשבחינהכזועשויהלרמוזעל
מוצאהשלהלענההשיחניתבישראלועליחסיהקרבהעם
אוכלוסיותבחו"ל.יתרעלכן,בירורהסוגיההזועשוילסייע
במחקרההיסטוריבבירורמסלולמסעותיהםשלהצלבנים.
בשמןהאתרישהופקמפרטיםשנאספובאוכלוסיהבתוךמבצר
מונפורט זוהו עשרות חומרים ,שהעיקריים שבהם הם:
אלפא-טוּיוֹןוביתא-טוּיוֹן),(β-thujone, α-thujoneקמפוֹר
)(camphorוכמזולֶן).(chamazuleneביןהפרטיםנמצאה
שונותרבה,אשרמתוכהניתןלאפייןשלושהטיפוסיםכימיים
עיקריים,בהתאםלתכולתהמרכיביםהעיקרייםקמפורוטויון:
טיפוס"קמפורי")52%מהפרטים(,טיפוס"ביתא-טויוני")(14%
וטיפוסשמכילאתשניהחומרים).(34%בחנּואתהרכבהשמן
האתריבצמחיםשבאוסףהתבליניםבנוה-יער.מקורםהוא
בגינותעולים,ולפיעדותםהצמחיםהובאומצפוןאפריקה.
התבררשהואטויונימובהק.לעומתם,בצמחיםבאוסף,שמקורם
בזרעיםשנאספומאוכלוסיותבאירופה,קיימתשכיחותגבוהה
שלקמפור,אם-כיגםביניהםישטיפוסים"טויונים".תוצאות
אלהעשויותלהצביעעלהאפשרותלאפייןאתמקורהצמחים
בארץעל-ידיהשוואתםלצמחיםבאוכלוסיותהטבעיותבחו"ל.
גםבאנאליזהשלהשמןהאתריבדוגמאותמןהעשביההלאומית
שבאוניברסיטההעבריתבירושלים,שנאספובתחילתהמאה
העשרים,ניתןלאפייןאתהטיפוסיםהכימייםהעיקריים.
בצמחיםשנאספובצפוןהארץבלטהקמפורכמרכיבהעיקרי,
בעודשבצמחיהכרמלובעתליתהואנעדרכליל.לעומתזאת
בשרון,ביןזכרוןיעקבלקיסריה,ניתןלזהותאתשניהטיפוסים.
לפיכך יתכן שהלענה השיחנית בארץ אינה ממקור אחד.
בדוגמאותצמחיםבעשביה,שנאספואוהתקבלומחו"ל,באלה

שמקורםבצפוןאפריקהשכיחותהקמפורהיתהקטנהיותר
מזושבצמחיםשנאספובאיטליה.גםהנתוןהזהעולהבקנה
אחד עם ההשערה ,שמקור הלענה באזור המונפורט הוא
מאירופה.
מילותמפתח)נוספותעלמילותהכותרת(:כמזולן,צמחי
תבלין,קמפור,שמןאתרי,תויון

מבוא
ארץ-ישראלנמניתעםהארצותהעשירותבמיניצמחיבר
ותרבות,הודותלמספרתנאיםיחודייםשחברולהםיחדיו:
ישראלהיאמפגשביןכמהאזוריםפיטוגיאוגרפייםעולמיים,
שוניםוקיצוניים,גורםהמאפשרהתאמהוקליטתצמחיםבעלי
דרישותאקלימיותמגוונות,והיאגםצומתדרכיםגיאוגרפי
חשובביןשלושיבשות:אסיה,אירופהואפריקה.בשלמיקומה
האסטרטגיפקדואותהכובשיםועמיםמתרבויותשונות,
שהותירובהביןהיתרהשפעותעלהתרבותהחקלאיתועלנוף
הצומחהטבעי)זהרי.(1955האדםהביאלהפצתגידולים
חקלאייםובעקיפיןלהפצתצמחיברגרים)אדבנטיביים(,אשר
ברבותהזמןהפכולחלקמהנוףהטבעישלהארץ)הלרודפני
.(1983כךלמשל,בעקבותכיבושיהאיסלאם)שנת(638הגיעו
לארץ-ישראלולכלהמזרחהתיכוןגידוליםחדשיםשלאהיו
מוכריםלפני-כן,כגוןבננה,חציל,קנה-סוכר,תותלבןומיני
הדרים:תפוז,לימוןופומלו.מכאןהועברוגידוליםאלהגם
לאירופה);Watson 1983עמר.(2000
אחתמהסוגיותהמעניינותבמחקרהיא,האםבעקבותכיבושה
שלארץ-ישראל)בשנת(1099בידיהצלבנים,שמוצאםממערב
אירופה,הובאולארץמיניצמחיםחדשים.ממחקריםקודמים
עולה,לפישעה,שאיןכלעדותלהכנסתגידוליםחקלאיים
חדשיםבתקופההצלבנית,אולילמעטשבולתשועל)ושיפון,
אשרהעדויותעלגידולובארץהןמסופקותביותר(.עלכל
פנים,אםהכניסולכאןהצלבניםגידוליםאירופאיםחדשים,
הרישמדוברבתופעהמצומצמת,שלאהותירהאתרישומה
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לענהשיחנית)—(Artemisia arborescens L.צמחרפואהשהובאלארץ≠ישראלמאירופהבתקופההצלבנית?

בתרבותהחקלאיתלאורךזמן.נראהאפוא,שהפרנקיםהתאימו
אתעצמםלתרבותהחקלאיתהמסורתיתשהיתהקיימתבארץ
לפניהם)עמר.(2000
אולםדומה,שדווקאבתחוםהצומחהטבעיאפשרלמצוא
רמזיםלכך,שכמהמצמחיהברבארץהובאואוהתפשטו
בעקבותהצלבנים.כאמור,להנחהזואיןאיזכוריםבמקורות
ההיסטורייםוהיאנסמכתבעיקרהעלממצאיםנסיבתיים.
מניתוחפיטוגיאוגרפישלהפלורהשלישראל,עולהשמוצא
כמהמהמיניםהואמערביםתיכוני,בעודשרובהנציגים
האדבנטיבייםהאחריםהםממוצאטרופי.תמיכהמעניינת
להשערהזוהיאהעובדה,שרובהצמחיםהללונפוציםכיום
באופןטבעיבסמוךלשרידייישובולמבצריםצלבניים.
טבלה :1הרכב השמן האתרי וכמוטיפים אופייניים של אוכלוסיית לענה שיחנית בתוך מבצר המונפורט
ובקירבתו בנחל כזיב .נתוני הממוצע ,סטיית התקן ,המקסימום והמינימום של התכולה היחסית של כל
מרכיב )באחוזים( בשמן האתרי חושבה מתוך  35פרטים שנדגמו אקראית באוכלוסיה.
קיצורים – C type :טיפוס "קמפורי" – β T type ,טיפוס "ביתא–טויוני" " – α T type ,טיפוס
"אלפא–טויוני" )נמצא רק פרט אחד(  – β TC type ,טיפוס "קמפורי ביתא–טויוני"(.
Table 2: Essential oil composition and characteristic chemotypes of the tree wormwood
populations in the Monfort Fortress site. The data comprise average, standard deviation,
maximum and minimum of the relative content (percentages) of each component of the
essential oil. The calculation was based on 35 individuals of the a thujone type (aT),
the b thujone type (bT), the camphor b thujone type (bTC) and the camphor type (C).

צמחיםה"חשודים"בכךשהתאזרחובארץבתקופההצלבנית
הם ,למשל ,יצהרון )=עץ השמן המכסיףElaeagnus ,
,(angustifolia L.חלבלובהשיח)Euphorbia dendroides
,(L.לוע-האריהסיצילי),(Antirrhinum siculum Miller
לוע-האריהגדול)(A. majus L.ולענהשיחנית)Artemisia
.(arborescens L.
במאמרזהנבקשלהתמקדבצמחהלענההשיחניתולהציג
כיווןמחקרנוסף,שיוכללאששאתההנחהשמדוברבצמח
שהובאלארץ-ישראלממערבאירופה.
תיאורבוטני
הלענההשיחניתהיאשיחריחניהמגיעלגובהמטראחד,ענפיו
מעוציםומכוסיםבכסותשיערמכסיפה.העליםלבנבנים-
מכסיפיםוגזוריםלאונות.הפרחיםצהוביםוערוכיםבקרקפות
כדוריותשקוטרןכחציס"מ.הפריחהבחודשיםאפריל-אוקטובר.
הזרעים מאורכים ,דמויי יתד ועליהם בלוטות זעירות
).(Feinbrun-Dothan 1978
המקורותהקדומיםושימושיההרפואייםשלהלענה
מינילענה)(Artemisiaרביםנזכריםבמקורותהקדומים,אך
התיאוריםהמפורטיםביותרמובאיםרקבספרותהקלאסית
),(Dioscorides, I 127-129; Pliny XXV 73אולםגםמתיאורים
אלהקשהלערוךאבחנהברורהביןהמינים.הלענההשיחנית
) (A. arborescensהיא לדעת כמה מהחוקרים הצמח
" "ARTEMISIA LEPTOPHULLOSהנזכראצלדיוסקורידס
),(Gunther 1959; Sankary 1991)(128IIIאם-כילדעתנו
איןדיבתיאורהקצרוהכלליבכדילקבועזאתבוודאות.ייתכן
שהמיןהנזכרבמקורותהקדומיםהואלענתהאבסינט)A.
 (absinthiumאושמאמדוברבשםקיבוציהמתארמינים
אחדים.גםהתיאוריםהמאוחריםשנכתבובימיהבינייםאינם
מאפשריםהגדרהחד-משמעית.אסףהרופא,בעלהחיבור
הרפואיהעבריהקדוםביותרהמצויבידינו)המאההעשירית
לכלהמאוחר(,מתארמיןלענה,העשוילהתאיםללענההשיחנית
אךגםלמיניםאחרים:
… ¨‡È˘ÈÓÈË¯‡†ÔÂÂÈ†ÔÂ˘Ï·Â†‡ÎÏÓ„†‡ÏÈÏÎ†Ì¯‡†ÔÂ˘Ï·†‡¯˜‰†·˘Ú†‡Â‰
)†˘ÂÂÈ·†‡Â‰כת"ימינכןÂ˙ˆÈ†¨·ÂË†ÂÁÈ¯Â†˜„†Â‰ÈÏÚ†¨®ÂÏÈË˜„ÂÓ¯È‡:
ÌÒ†ÏÎÏÂ†˘Á†ÈÎÂ˘ÏÂ†ÌÈ˘‰†ÈÓÁ¯Ï†ÏÈÚÂÈ†¨ÌÁ†ÂÁÂÎ†Æ˙˜¯˜¯ÈÂ†‰·Ï
Ì˘†Â‡Â·È†‡Ï†˙È·‰†˙Â¯Â˜·†Ô˙È†Ì‡Â†Æ‡Ù¯ÈÂ†Ï˜˘†ÂÓÓ†‰˜˘‰Â†¨˙ÂÂÓ‰
) Ì˘Ó†ÂÁ¯·È†˙È··˘†ÌÈ„˘‰Â†¨ÌÈ˘Áמונטנר.(1967
הלענההשיחניתנקראתכיוםבערביתבשם"שג'רתמרים"
ובמיוחדבשם"שיבּה".הצמחנפוץבארצותצפוןאפריקה
מלובועדמרוקו,בדרךכללכצמחתרבות.בארצותאלההוא
צמחמקובלהמוסיףטעםלתהומקורלמשקהלחיזוקהגוף.
אכילתעליוהירוקיםמשמשתמעוררתיאבוןוסממןרפואי
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יער,גיליוןמס',7דצמבר,2005כסלותשס"ו

בעלסגולותרבות:משתן,מסדיראתהמחזורהנשי,מחזקאת
שורשיהשיער,מסייעלעיכולומקלכאביבטןובחילות,משמיד
תולעים,סותרהרעלותועוד)לבועמר;2002קריספיל;2000
.(Boulos 1983
תפוצתהצמחבאירופה
הצמחנפוץבארצותשלאורךחופיהיםהתיכון:פורטוגל,ספרד,
איטליה,יוגוסלביה)לשעבר(,יווןוהאיים:קורסיקה,סרדיניה,
סיציליהוכרתים).(Tutin 1976כמו-כןהואנפוץבתורכיה
)באנטוליה,קיליקיה(ובאיייווןרודוסוקוס.לפידיויס,זהו
כנראהמיןמערביםתיכוני,שהוכנסלמזרחהיםהתיכוןעל-ידי
האדם ).(Davis 1975
תפוצתהצמחבארץ-ישראל
הנתוניםעלתפוצתושלהצמחבארץהםמהספרותהמדעית,
מהעשביהשלהאוניברסיטההעברית)טבלה(1וממרכזרת"ם
)רשתתצפיותומידעלצמחיארץ-ישראל(.
הלענההשיחניתתוארהלראשונהבארץעל-ידיבואסיהב1875-
כצמחהגדלבהרהכרמל).(Boissier 1875בנתוניהעשביהשל
האוניברסיטההעברית)החלב(1913-מובאיםפריטיםמאזור
הגלילהעליון)מבצרמונפורטונחלכזיב(,ממגדל,מיריחו)אולי
פרטמתורבת(,מהכרמלומרגלותיו)חיפה(,מעתליתומאזור
גבעותהכורכרבשרון,ביןמעגןמיכאללקיסריה.תצפיותרת"ם
הןברובןמהגלילהעליון,מאזורהנחליםכזיב,נמרואבירים,
מהמונפורט,ממצוקמערתקשתומהרזיו.
בעבודהזאתאספנוצמחילענהשיחניתלאפיוןההרכבוהשונות
הכימיתשלהשמןהאתריבאוכלוסיותהברבארץ,להשוואה
עםצמחיםשמקורםבתרבותאומאוכלוסיותברבחו"ל,אשר
גדליםבאוסףהגנטישברשותנו.יתכןשבחינהכזועשויהלרמוז
עליחסיהקרבהוהמוצאשלהלענההשיחניתבישראל.יתר
עלכן,בירורהסוגיהעשוילסייעבמחקרההיסטורילהבהרת
מסלולמסעותיהםשלהצלבנים.
השמןהאתרימוגדרככללהחומריםהנדיפיםבצמח,והוא
אשרמקנהאתהבסומת)הארומה(האופייניתשלו.במחקרים
קודמיםנמצאשהרכבהשמניםהאתרייםיכוללשמשכליעזר
לטקסונומיהולאפיוןיחסיהקרבהביןצמחים—"כֶמוטקסונומיה"
).(Ravid et al. 2000

שיטות וחומרים
החומרהצמחי
למחקרשמשוענפיםטרייםשנאספובאוכלוסיותהברובאוסף
צמחיהתבליןבמרכזהמחקרנוה-יער.נוסףלכך,נלקחומדגמים
למיצוי של שמן אתרי מעשביית האוניברסיטה העברית
בירושלים.

נאסףעל-ידי
תאריךהאיסוף
מקום)כפישרשוםבעשביה(
מ'זהרי,נ'פיינברון
15.03.40
חוףהגליל,כפרערבילידנהריה
ט'קושניר
15.03.41
הגלילהעליון,ואדיכרכרהאילון,סלעיםבואדי
מ'זהרי,נ'פיינברון
15.03.40
חוףהגליל,כפרערבימולהכניסהלנהריה
ד'זהרי
10.05.45
הגלילהעליון,ואדיקארן)=כזיב(לידמונפורט
הגלילהעליון,ביןמונפורטלרושאלנבי,מדרוןצפוני,חורש נ'פיינברון
22.04.42
מ'זהרי
23.04.42
הגלילהעליון,ואדיקארןלידמונפורט
לאידוע
23.05.23
הכרמל,לידחיפה
מילאילי
10.05.13
הכרמל,גובה500מ'
א'איג,נ'פיינברון,ה'גריזי 21.05.35
עתלית,שפתהים,חולות
08.06.24
א'איג
ביןזיכרוןיעקבלקיסריה,עלגבולהגריגהוהביצות
21.10.49
ד'זהרי
שרון,כבארהלידהאקוודוקטהעתיק
21.10.49
ד'זהרי
שרון,כבארהלידהאקוודוקטהרומי
12.05.52
מ'זהרי
שרון,לידמעגןמיכאל,גבעותכורכר
12.05.52
מ'זהרי
שרון,לידמעגןמיכאל,גבעותכורכר
20.04.56
מ'זהרי
שרון,לידמעגןמיכאל,גבעותכורכר
20.04.56
שרון,לידמעגןמיכאל,גבעותכורכר
ג'אורשן
01.11.41
לידיריחובחצרביח"ר)תרבותי?(
ט'קושניר
01.01.41
לידיריחובחצרביח"ר)תרבותי?(
ט'קושניר
01.06.26
אלג'ירcoteaux Urstapha,
לאידוע
01.06.26
אלג'ירcollines calcaires du Hamma,
לאידוע
01.06.26
אלג'יר ,pentes des coteaux de maritimes ,גובה100מ' לאידוע
01.10.10
מרוקוDj. Zahroun botanical garden,
לאידוע
01.06.72
ספרדBelaric islands,
לאידוע
1906-1907
אלג'ירMissuric botanic garden,
לאידוע
26.05.29
אלג'ירVallon de Noiseux Lieux rocailleux,
לאידוע
01.06.29
אלג'ירpentes des coteaux de maritimes,
לאידוע
901.07.1
איטליהCorsica,
לאידוע
24.05.1893
איטליהHerbarium u. Marritelli Campo,
לאידוע
1893
איטליהDr. Vaccari Medina,
לאידוע

טבלה :2תכולת אוסף לענה שיחנית בעשבייה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים )בארץ עד
שנת (1956
Table 2: List of tree wormwood specimens in the herbarium of the Hebrew University
of Jerusalem.

הפקתהשמןהאתריובדיקתהרכבו
מרכיביהשמןהאתריהופקובאמצעותזיקוקבאדימים)דודאי
(2003אומיצויבממסאורגני)methyl tert butyl ether (MTBE
ההפרדהשלמרכיביהשמןהאתריוזיהויםנערכובכרומטוגרפיה
גאזית—ספקטרומטרייתהמאסות)Dudai et al. GCMS
. (2001

תוצאות
הרכבהשמןהאתריבלענההשיחניתהגדלהבמערבהגליל
העליון
נבדקהרכבהשמןהאתרישהופקמ35-פרטיםשנאספוביוני
2000באזוריםשוניםבמבצרמונפורטובסביבתוהקרובה.
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לענהשיחנית)—(Artemisia arborescens L.צמחרפואהשהובאלארץ≠ישראלמאירופהבתקופההצלבנית?
איור :1היחס בין תכולת
ארבעת הרכיבים
העיקריים בשמן האתרי
של לענה שיחנית בצמחים
מיובשים באוסף עשביית
האוניברסיטה העברית.
א .צמחים שנאספו בארץ
ב .צמחים שמקורם בחו"ל

א.צמחיםשנאספובארץ

a.
100%

75%

50%

25%

0%

הלנהרי
הכניס 1940
הריה
דנ
לי 1941
אילון ט1945
מונפור
ליד ט1942
מונפור
ליד ט1942
מונפור
ליד 1923
כרמל
ה 1913
הכרמל ת1935
תעתלי
ו
חול 1924
ה
קיסרי 1949
סריה
קי 1949
סריה
קי 1952
סריה
קי 1952
סריה
קי 1956
סריה
קי 1956
סריה
קי 1941
יריחו
ליד

ה1940

Fig. 1: The ratio of
the content of the four
main essential oil
compounds of tree
wormwood in dried
plants at the Hebrew
University
Herbarium
a. Plants collected in
the region of Israel
b. Plants from outside
this region.

ב.צמחיםשמקורםבחו"ל

100%

75%

50%

25%

0%

אי

אי

1893

יטליה

1919

1972

1893

טליה

קורס

טליה

א
לג'יר

1929

1929

יקהא

א

א

לג'יר

לג'יר

א

1906

ייםב

מרוקו

לריים

1910

א

אלג'

לג'יר

19מ'

1926

יר26

א
לג'יר

β
b-thujone

1926

camazulene

b.

α
a-thujone
camphor

זיקוקבאדימיםשלהלענההשיחניתמניבשמןאתריבצבע
ייחודי,כחולכהה.
בבדיקהאנליטיתשלהשמןהאתרישהופקבזיקוקניתןלזהות
עשרותחומרים,העיקרייםשבהםהם:אלפא-טוּיוֹןוביתא-טוּיוֹן
) ,(β-thujone, α-thujoneקמפור ) (camphorוכמזולן
),(chamazuleneשהואמקורהצבעהכחולשלהשמן.
בבדיקתהרכבהשמןבמיצויהצמחיםזוהו25מרכיבים)טבלה
.(1ביןהפרטיםנמצאהשונותרבה,שמתוכהניתןלאפיין3
טיפוסיםכימייםעיקריים,בהתאםלתכולתהקמפורוהטויון:
טיפוס"קמפורי"—מכילקמפוראךלאטויון)52%מהפרטים(;
טיפוס"ביתא-טויוני")—(14%שבוהמרכיבהעיקריהוא
ביתא-טויוןאךאינומכילאלפא-טויוןוקמפור;וטיפוסשמכיל
אתשניהחומרים—ביתא-טויוןוקמפור).(34%
נמצאצמחאחדבלבדשהמרכיבהעיקרישלוהיהאלפא-טויון
ואינומכילביתא-טויוןוקמפור.
הממצאיםתואמיםאתההרכבהאופייניהידועבלענהשיחנית
באירופה).(Sacco et al. 1983; Biondi et al. 1993
הרכבהשמןהאתריבעליהלענההשיחניתהשמוריםבעשביה
כיוםניתןלמצואבגינות-ביתשיחילענהרבים,שמקורם
בייחוריםשהובאועל-ידיעוליםמצפוןאפריקה,בעיקרבשנות
החמישים,אךגםממשתלותשונותשמקורהצמחיםהראשוני
שלהןאינוברור.לפיכך,פרטיםהשמוריםבעשביההלאומית
שבאוניברסיטההעבריתבירושליםמהוויםעדותלתפוצתהמין
בארץלפניגליהעליהמצפוןאפריקה)טבלה.(2מדוברבצמחים
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שנאספובארץבין1913ל.1956-אף-על-פישאיןזהמדגם
גדולומייצג,ואףיתכןשחלקממרכיביהשמןהאתריהתנדף
אוהשתנהבמשךהשנים,בדקנובדיקהכימיתאתהפרטים
בעשביהשנאספובארץובחו"ל,לבירורהתכולההיחסיתשלהם
בצמחים.בבדיקהאכןנמצאועקבותהמרכיביםהעיקריים,
חרףהזמןהרבשעבר.תכולתהמרכיביםהעיקרייםבדוגמאות
הלענההשיחניתבעשביהמסוכמתבאיור.1ניתןעדייןלאפיין
בקויםכללייםאתהטיפוסיםהכימייםהעיקרייםכפישאופיינו
באוכלוסייתנחלכזיבוהמונפורט:בצמחיםשנאספובצפון
הארץ)אזורנהריהונחלכזיב(בלטהקמפורכמרכיבהעיקרי,
בעודשבצמחיהכרמלובעתליתהואנעדרכליל,ולעומתם
בשרון,ביןזכרוןיעקבלקיסריה,ניתןלזהותאתשניהטיפוסים.
הצמחים שנאספו על-ידי טוביה קושניר ביריחו "בחצר
בית-חרושת"מכיליםקמפורודומיםבהרכבםלאלהשבצפון.
לפיכךיתכןשהלענההשיחניתבארץאינהממקוראחד.
מןהדוגמאותשנלקחומצמחיםשנאספובארץאושהתקבלו
מחו"ל)טבלה,(2נראהשבצמחיםשמקורםבצפוןאפריקה
היתהשכיחותהקמפורקטנהיותרמאשרבצמחיםשנאספו
באיטליה)איור.(1נתוןזהעולהבקנהאחדעםההשערה
שמקורהלענהבאזורהמונפורטהואמאירופה,אם-כייש
להתייחסלנתוניםבצורהזהירהומסוייגת,שהריהםמבוססים
עלמדגםקטןיחסית,וכןמשוםשחלקמדגימותהעשביה
מקורןבגניםבוטנייםבחו"ל,ואיןבטחוןשהמקורשלכולן
הואמצמחיהבר.מכלמקום,התוצאותהראשוניותשקיבלנו
מספקותכיווןאפשריחשובלבחינתמקוראוכלוסייתהבר
שלהלענההשיחניתבישראל,מהשניתןיהיהלאששבעתיד
באמצעותמדגםגדוליותר.
הרכבהשמןהאתריבלענההשיחניתשלצמחיםמהארץ
ומחו"לבאוסףנוה-יער
במשךהשניםנאספובנוה-יערפרטיםרביםשללענהשיחנית,
שמקורםמהארץומחו"ל,וניתןלחלקםלשלושקבוצותעיקריות:
.1צמחיםמייחוריםאומזרעיםשנאספובאוכלוסיותברשונות
בארץ;.2צמחיםמגינות,שבעליהןהעידושמקורםממרוקו;
.3צמחיםשמקורםמזרעיםשנאספובאוכלוסיותברביוון.
בדומהלממצאיםבשטחהבר)טבלה,(1הצמחיםשמקורם
במבצרמונפורטובסביבותיו,כאמורלעיל,מכיליםברובםקמפור,
אם-כינמצאוביניהםגםטיפוסים"טויונים"מובהקים.צמח
בודדשנמצאלידמבצרעטרתבעמקהחולה,שלאנכללברשימות
התפוצההישנותבעשביה,הואמטיפוס"טויון-קמפור".אנולא
מצאנועדייןאתהאוכלוסיותלידקיסריהאולידהאקוודוקט
הסמוךאליה,אלארקאוכלוסיהאחתלידהכבישהישןלחיפה,
שהמרכיבהעיקריבההואהטויון.לענהשנמצאהבסיורבגן
הבהאיבכרמל)לאברורמהמקורהאךהגנניםטועניםבבטחון
שהיאמקומיתולאהובאהעלידם(,מכילהקמפור,בניגוד
לפרטיםמןהכרמלשנמצאיםבעשביה.בעתלית,למרותהמאמצים
שהושקעו,לאמצאנואתהאוכלוסיהשתועדהבעשביה.

יער,גיליוןמס',7דצמבר,2005כסלותשס"ו

הרכב השמן האתרי בצמחים הגדלים באוסף התבלינים
בנוה-יער,שמקורםבגינותעוליםאשרלפיעדותםהובאו
מצפון-אפריקה,הואטויונימובהק.לעומתם,בצמחיםבאוסף,
שמקורםבזרעיםשנאספומאוכלוסיותברבאיייוון,קיימת
שכיחותגבוההשלקמפור,אם-כיגםביניהםישטיפוסים
"טויוניים")איור.(2גםתוצאותאלהעשויותלהצביעעל
האפשרותלאפייןאתמקורהצמחיםבישראלעל-ידיהשוואתם
לצמחיםבאוכלוסיותהטבעיותבחו"ל.

איור :2היחס בין תכולת ארבעת הרכיבים העיקריים בשמן האתרי של לענה שיחנית באוסף נוה–יער.
בבסיס — מקור הצמחים .נוה–יער  4 ,3 ,2 ,1הם טיפוסים שהתקבלו מגינות בית שבעליהן דיווחו שהם
הובאו ארצה ממרוקו.
Fig. 2: The ratios of the contents of the four main essential oil compounds in tree
wormwood at the Newe Ya'ar collection. The horizontal axis specifies the origins of the
plants. Newe Ya'ar 1,2,3,4 are types obtained from small gardens whose owners report
having brought them to Israel from Morocco.
100%

75%

דיון ומסקנות

0%

רט5
מונפו
סריה
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לי
טרת
ידע
ל
הים
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נוהי
ער4
נוהי
וון1
אייי
וון2
אייי
וון3
אייי
וון4
אייי

בדיקתההרכבהכימוטיפישלאוכלוסיותשונותשללענה
שיחניתמצביעהעלשלושהטיפוסיםעיקריים:
 .1הטיפוסה"קמפורי"מאפייןאתאזורמערבהגלילהעליון
ויריחומאוכלוסיותברהמופיעותבזיקהברורהלמוקד
פעילותםשלהצלבניםבארץ-ישראלבימיהביניים.שכיחות
גבוההיחסיתשלטיפוסזהמופיעהגםבאוכלוסיותבר

25%

רט1
מונפו
רט2
מונפו
רט3
מונפו
רט4
מונפו

איןספק,שאוכלוסייתהלענהבתוךמבצרהמונפורטובסביבותיו
היאהגדולהוהמעניינתבארץ.העובדהשקיימתאוכלוסייה
גדולהממשבתוךחצרותהמבצרוביןההריסותמרמזתבאופן
בולטשבידינועדותחיהעלגידולשלהלענההשיחניתעל-ידי
תושביוהצלבנים.חוץמהצמחיםהפזוריםבמבצרעצמו,קיימת
אוכלוסיהגדולהעלמצוקנחלכזיבממזרחוצמחיםמעטים
בלבדמערביתלו.
בהתאםלהנחהשהצמחיםהובאולמבצרעל-ידיתושביואו
מבקריו,ניתןלשערגם,שמקורהאוכלוסיהבנחלכזיבהוא
מזרעיםשהופצוברוח.העובדהשהאוכלוסיההעיקריתבנחל
גדלהמזרחיתלמבצר,בהתאםלכיווןהרוחבאזור,מאששת
הנחהזאת.
השאלההמתבקשתהיא,מההיוחשיבותהושימושיהשל
הלענההשיחנית,אםאכןאותםתושביםשהגיעולארץטרחו
להעבירייחוריםולאקלםאתהצמח.
מניתוחהמקורותההיסטורייםמהתקופותהקלאסיותקשה
להביאראיותחד-משמעיותלשכיחותהשימושבלענההשיחנית
באירופהובמזרחהתיכון.יחדעםזאת,בהנחהשמוצאה
הפיטוגיאוגרפיהואמערביםתיכוני,תפוצתהכצמחברלאורך
נתיבימסעותהצלבניםובמושבותיהםבמאות13–12רומזת
לכך,שנוכחותהצלבניםהיאשתרמהלהתפשטותהלענה.
הדברבאלידיביטויבולטבתפוצתההנוכחיתבאזורארץ-
ישראל,שםמוגבלתתפוצתהלענהלאזורפעילותםשלהצלבנים.
זהרי,ובעקבותיוחוקריםנוספים,מצייןאתחברתהלענה
השיחניתבגבעותהכורכרביןקיסריהלדור)טנטורה(,והוא
כנראההראשוןששיער,שהמיןהובאעל-ידיהצלבניםכצמח
רפואה,ומאזימיהםהפךלצמחדומיננטיסמוךלמצודות
ולמנזריםצלבניים)זהרי;1955דפניFeinbrun-Dothan;1983
.(1978

50%

camazulene
β
b-thujone
α
a-thujone
camphor

שנבדקובאירופה—ביווןובאיטליה);Sacco et al. 1983
.(Biondi et al. 1993
לצערנואיןבידינולפישעהמדגמיאוכלוסיותממערב
אירופה;
 .2הטיפוסיםה"טוויונים")אלפאאוביתא(—מאפייניםאת
האוכלוסיותמצפוןאפריקה;
 .3הטיפוס"המשולב",המופעבשכיחותמשתנהבאזורים
שונים.
לצדנתוניםאלהישלהסתייגולהעירשאיןהמדוברבתוצאות
חד-משמעיות,שכןברובהאזוריםניתןלמצואאתכלשלושת
סוגיהטיפוסים,והיחסיםביניהםעשוייםלנבועמגורמים
שונים)הכלאותהדדיות,התערבותהאדםוכדומה(.גםגודל
המדגםשערכנולאהיהאחידולאהקיףאתכלהאוכלוסיות
הקיימותשלהלענההשיחנית.למרותזאת,במידהרבהשל
זהירותאנוסבוריםשישבנתוניםראשונייםאלהלהצביעעל
קשראפשריביןתפוצתהאוכלוסיהמהטיפוסהקמפוריובין
אזור פעילותם של הצלבנים ,ואולי אף לרמוז על נתיב
התפשטותם.
אולםדומה,שהחשיבותהגדולהביותרשלמחקרזההיא
ברתימת המחקר הכמוטקסונומי בשיחזור דרכי תפוצתם
הטבעיתשלהצמחיםובתפוצתםבידיאדם,שישבהתרומה
ואמצעילהבנתתהליכיםואירועיםהיסטורייםשונים.
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?(—צמחרפואהשהובאלארץ≠ישראלמאירופהבתקופההצלבניתArtemisia arborescens L.)לענהשיחנית
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