صناعة العود ودهن العود (( أنواعه  -طرق استخراجه  -صناعه الدهن
 طرق الؽش ))السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
حبٌت اقدم لكم موضوع شامل عن العود
احبتً هل العود المستخدم اصلً ام مؽشوش؟
وماهً فوائده ومن اٌن اتى
فً هذا الموضوع جواب لكل سإال

العود :أشجار تتحول إلى نفائس
إعداد :د .عبد الناصر عبد هللا الجفري
ضمن رحلة علمٌة ،إلى بالد الهند ،بالد الطٌب والبخور ،أبحر د.
الجفري بحثا ً عن حقٌقة هذا العطر الساحر ،والخشب الثمٌن ،الذي
ٌسمونه "العود".
تعرٌؾ:
اإلسم العلمًAQUILARIA SPP :
إسم الفصٌلةTHYM ELAEACEAE :
اإلسم العربً :العود
اإلسم الهندي :أجار

اإلسم اإلنكلٌزي :إٌجل وود
اإلسم البنؽالً :أجارو
اإلسم اإلٌرانً :أكٌان ،بلنجٌرج
اإلسم الصٌنً :تشن شٌان
وصؾ النبات
شجرة العود ،شجرة دائمة الخضرة ،معمرةٌ ،صل ارتفاعها إلى عشرٌن متراً ،ما عدا نوع " Aquilaria
 ،" Khasianaوهً شجٌرة ال ٌتجاوز ارتفاعها ثمانٌة أمتار

ساق العود أسطوانً أملس ،والقلؾ عبارة عن قشرة رقٌقة سمكها فً الؽالب  4ملم .لون خشب النبات
أبٌض خفٌؾ ،ورقٌق دون رائحة .وعند تشرٌح الساق ،تتواجد أنسجة اللحاء جنب إلى جنب مع أنسجة
الخشب

وتتمٌز األوراق بؤنها متبادلة معنقة ونصل ُ الورقة بٌضاوي مستطٌل ،وٌتراوح طولها ما بٌن  )5 - 9سم( ،
وعرضها  )2,5 - 4,5سم( ،وقمة الورقة زائدة ،وحافة النصل كاملة ملساء.

النورة :خٌمٌة (طرفٌة أو أبطٌة) ٌتراوح عدد األزهار من  4 - 12زهرة ،وتبدو األزهار صؽٌرة بٌضاء
مخضرة ،طوال موسم األزهار الممتدّ شهري (نٌسان /أبرٌل ـ أٌار /ماٌو).

أما الثمرة فهً عبارة عن علبة ،خضراء مصفرةٌ ،صل طولها إلى  5،2سم ،فٌها بذرتان فقط ،ودورة حٌاة
الجنٌن قصٌرة جداً حٌث تصل إلى عشرٌن ٌوما ً كحد أقصى ،وٌمت ّد موسم اإلثمار فً األشهر ما بٌن (تموز/
ٌولٌو ـ أٌلول /سبتمبر) .بًئة وانتشار أشجار العود

تنمو األشجار فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة من قارة آسٌا ،وخصوصا ً فً األرض الجبلٌة ؼٌر
العالٌة والسفوح ذات التربة الرملٌة ،بدءاً بمنطقة آسام الهندٌة ،التً تتواجد فٌها ثالثة أنواع هً:
" "Aquilaria agallochaوهو النوع األكثر انتشاراً فً آسام والثانٌة " Aquilaria
 "malaccensisوٌتركز انتشارها فً المناطق الحدودٌة مع بورما وتتواجد فً بورما أما النوع الثالث
فه و شجٌرات تتواجد فً منطقة جبال خسٌان الهندٌة ،ولذا فاسمها "  "Aquilaria Khasianaأما فً
بورما فـتنمو "  "malaccensis Aquilariaوفً كمبودٌا وجنوب فٌتنام الـ " Aquilaria
 "crassnaوفً أندونٌسٌا ومالٌزٌا Aquilaria bancana" :و  "Aquilaria becarianaحتى
الصٌن حٌث تنتشر الـ ""Aquilaria senensis

###############

تكون العود:
العود عبارة عن مادة ذات لون داكن ،ناتج عن عملٌة تحول الخشب األبٌض الرقٌق إلى خشب داكن اللون
(ٌتؤرجح بٌن البنً وحتى األسود الفاحم).
وٌحتوي العود على دهن وزٌوت طٌارة ،تكونت نتٌجة إصابة النبات بؤنواع من الفطرٌات مثل
" ."penisillium and some Fungi Imperfecti Aspergillus, Fusarium،هذه
اإلصابة ،تحصل للشجرة وفق التسلسل اآلتً:

 1ـ جرح ساق النبات جرحا ً عمٌقاً ،وٌتم ذلك بطرٌقتٌن  :األولى طبٌعٌة وهً حفر الساق وتشكٌل أنفاق فٌه،
عن طرٌق بعض أنواع الحشرات .الطرٌقة األخرى مٌكانٌكٌة عبر إحداث جرح بآلة حادة.
 2ـ تقوم الحشرات ببناء األنفاق والممرات ،عن طرٌق تدمٌر بعض خالٌا ساق النبات ،وخصوصا ً األنسجة
الؽربالٌة المحتوٌة على المادة الؽذائٌة (الكربوهٌدرات) ،فتسٌل المادة الؽذائٌة على جدار األنفاق ،مما ٌهًء
بٌئة مناسبة لنمو وانتشار أنواع من الفطرٌات.

انتشار الفطرٌات داخل األنفاق ،حٌث ٌنتشر الؽزل (الهٌفا) الفطري إلى أجزاء أخرى من النبات ،وٌحدث
نتٌجة تفاعل أنزٌمات الفطرٌات ،أن ٌتحول جزء من السلٌلوز واللجنٌن المحٌط بالخالٌا إلى دهن عود أولً
وتموت الخالٌا متصلة .هذه األجزاء المصابة من النبات تسمى "عود" ،وتختلؾ جودتها حسب كمٌة الدهون
الموجودة فٌها.

كٌفٌة الحصول على خشب العود:

فً العادة نحصل على أجود أنواع خشب العود ،من األشجار المعمرة ،والتً ٌتراوح عمرها ما بٌن ((- 150
 70سنة ،على أن تكون اإلصابة قد تطورت فٌها منذ أكثر من  60عاما ً .بداٌة استخراج هذا المكون النادر،
ٌتم بعملٌة الحصاد والتقطٌع ،عبر قطع أشجارالعود فً موسم الشتاء وموسم الجفاؾ  .وٌتم ذلك بانتزاعها من
جذورها ،بواسطة خبراء متمرسٌن ،وقطع الشجرة وقطع األجزاء المصابة ،وتتوالى التفاصٌل التقلٌدٌة :

 1ـ فصل األجزاء المصابة عن غٌر المصابة

 2ـ تنظٌؾ األجزاء المصابة ،عبر استخدام أٌدي عاملة محترفة ،وباستخدام الكثٌر من معدات النحت.

-3تخلٌص العود من األجزاء الؽٌر مصابة ،ومن بعض األجزاء الؽٌر خشبٌة العالقة بالعود ،وٌتم ذلك بتؤنً
وصبر.

بعد التنظٌؾ تبدأ عملٌة التلمٌع ،وذلك باستخدام ما ٌشبه المبرد المثلم ؼٌر الحاد ،وكذلك باألقمشة للحصول
على قطع عود نظٌفة والمعة .وتحفظ النفاٌات لتستخدم فً صنع دهن العود .

عملٌة الفرز:
ٌقوم خبراء العود بفرز الخشب حسب معٌاري الوزن واللون .
فٌنتج عن عملٌة الفرز ،تقسٌم ٌؤخذ الترتٌب اآلتً:

خشب الدبل السوبر Double Super
وهً القطع السوداء والثقٌلة الوزن ،وهً عادة أفضل أنواع خشب العود وأؼالها ثمنا ً .أجودها األسود
الصلب ،الذي ٌشبه الصخر ،وٌتمٌز بكونه ال ٌطفو على الماء ،وال ٌتقطر الدهن منه.

خشب السوبر Super
وٌكون أقل سواد وأقل وزنا ً.
 متوسطوهو ذو لون ب ّنً أكثر منه أسود.

العادي
وهو قطع الخشب البنً المائل للصفرة ،وأدناهم سعراً.
 الدقةوهً القطع الصؽٌرة الناتجة عن تكسر خشب العود ،وفً الؽالب تكون خلٌطا ً من كل الدرجات من الدبل سوبر
وحتى العادي ،لذا فإن رائحتها تتؤرجح بٌن الممتازة والعادٌة ،مما ٌجعل سعرها أؼلى من العادي فً بعض
األحٌان.

دهن العود:

وهو زٌت ذو رائحة طٌبةٌ ،تم الحصول علٌه من شجر العود المصاب وذلك بعد عملٌة التقطٌر.
كٌفٌة الحصول على دهن العود:

ٌتم الحصول على الدهن من أشجار العود المصابة والتً ٌتراوح عمرها بٌن (( 30 - 150سنة .وبما أن
تقطٌر خشب العود الممتاز مكلؾ جداً وسٌكون سعر الدهن خٌالً ،فلهذا تستخدم فً الؽالب أخشاب العود
األقل جودة ،والناتجة من تنظٌؾ خشب العود مع أشجار العود الصؽٌرة ( 30سنة) والمصابة.
وتتم العملٌة حسب المراحل اآلتٌة:

ٌتم تقطٌع الخشب إلى قطع صؽٌرة جداً ،وإذا كان خشب العود شبه جٌد فإلى قطع صؽٌرة و ٌُدق بمطرقة
كبٌرة ،لٌتحول إلى فتات مدقوق (هذا فً الهند).
وهناك طرٌقة أخرى تستخدم فً تاٌالند ،وهً طحن خشب العود بمطحنة كهربائٌة ،وتحوٌله إلى بودرة .
 2ـ ٌتم نقع القطع الصؽٌرة أو البودرة هذه فً الماء ،لفترة تتراوح من  5إلى ٌ 30وماً ،وخالل هذه الفترة
تحدث عملٌة التخمر ،التً تساعد على تحوٌل جزءٍ كبٌر من الشمع الموجود فً خشب العود إلى دهن العود.

 3ـ ٌوضع العود المنقوع فً مراجل (قدور) تقطٌر تختلؾ سعتها من ( )300,100,70,60,15كٌلو جرام.
وتمرر أنبوبة التقطٌر فٌها عبر صهرٌج مٌاه للتكثٌؾ  .وهناك النوع الحدٌث المرتبط بمكثؾ صؽٌر تدور فٌه
المٌاه.

تسعر علٌها النار ،وٌشترط بؤن تكون نار حطب األشجار ،التً تمتاز بقوة نارها وبطء احتراقها  .وٌظل العود
على اللهب المعتدل لفترة ما بٌن ( 7إلى (ٌ 60وماً ،حسب نوع العود .كلما كان الخشب جٌداً وناتج التقطٌر
كبٌراًٌ ،ستمر التقطٌر ،والعكس صحٌح.
 5ـ ٌُجمع الدهن المتجمع على سطح الماء فً وعاء الجمع عند طرؾ أنبوبة التكثٌؾ.

بعدها ٌجمع الدهن بالٌد ،وذلك بوضع الكؾ فً وعاء الجمع ،فٌعلق الدهن بها ،ثم ٌتم حكها بالجفنه (وعاء
بٌضاوي مفتوح) لٌسٌل إلى داخلها الدهن .الدهن المجمع ٌوضع فً إناء مفتوح الؽطاء لفترة أدناها شهر،
مع تعرٌضه للشمس لٌتبخر ما به من ماء.

أسالٌب الؽش لخشب ا لعود:

ترطٌب خشب العود :نقعه فً الماء وتخفٌفه قلٌالً بحٌث تبقى الرطوبة فً الداخل وبالتالً ٌزداد وزن الخشب
وكذلك إلعطائه رائحة زكٌة.
 2ـ وضع الرصاص بداخل خشب العود لزٌادة وزنه.
 3ـ صبػ خشب العود الرديء واألقل جودة بنفس لون العود األصلً .وعادة ال تصبػ الدبل السوبر ولكن
تصبػ األنواع األقل جودة.

أسالٌب الؽش فً دهن العود:
 1ـ خلط نوعٌة من الدهن مع نوعٌة أخرى لتعطً رائحة نوعٌة مشهورة.
 2ـ خلط أنواع مختلفة بنسب م حسوبة وٌعطى لها اسم النوع األفضل.
 3ـ خلط زٌت القطن مع دهن العود لزٌادة الكمٌة.
 4ـ إضافة مسك الؽزال المذاب فً زٌت اللوز أو زٌت القطن ،وذلك لتثبٌت الرائحة ودوامها.
المعمول وعٌدان الند (البخور).
ٌجفؾ العود المدقوق أو البودرة المطحونه ،بعد انتهاء عملٌة التقطٌر .وتعامل المادة مرة أخرى بإضافة قلٌل
من السكر المذاب ،وتوضع فً قوالب خاصة إما دائرٌة ،فٌنتج عنها المعمول بإضافة بعض العطور إلٌه .أو
باستخدام قوالب مستطٌلة مع إضافة بعض الروائح العطرٌة واألصباغ إلنتاج عٌدان البخور.
فوائد واستخدامات العود األخرى:
 1ـ استخدامات قلؾ شجرة العود:
كون القلؾ الٌحتوي على أنسجة اللحاء ،ولسهولة سلخه عن الشجرة ولٌونته وتماسكه ،فلقد استخدم فً
الكتابة ،وخصوصا ً فً مراسالت الملوك والرهبان .واستخدم كمالبس فً أدؼال الفلبٌن.
 2ـ الخشب السلٌم األبٌض الخفٌؾ ٌستخدم فً :صناعة الخرز والسبحة (المسبحة)،وأقالم الرصاص ،وعلب
المجوهرات.
ومقو جنسً،
كمقو عام
 3ـ خشب العود إلى جانب رائحته الطٌبةٌ ،ستخدم منقوعه فً العالج الشعبً:
ٍ
ٍ
ولعالج الدٌدان والسنتارٌا ،ولعالج النقرس والروماتٌزم .
 4ـ دخان بخور خشب العودٌ ،ستخدم كمهدىء موضعً لآلالم ،وطارد للحشرات مثل البعوض والقمل
والبراؼٌث.
 5ـ دهن العود إلى جانب الرائحة الطٌبةٌ ،عالج األمراض الجلدٌة وٌساعد فً عالج الشلل تدلٌكا ً
كٌؾ تعرؾ دهن العود االصلً من المؽشوش؟
مرة من المرات كنت اشاهد التلفزٌون فكان فٌه لقاء مع احد تجار العود سؤله المقدم قاله كٌؾ نعرؾ االصلً
من المؽشوش ؟
قاله هللا ٌسلمكم الحٌن اورٌك كٌؾ تعرؾ
جاب التاجر كاس فٌه ماء بعدٌن جاب دهن العود وحط نقطة بالما فذاب دهن العود مع الماء قال التاجر هذا
هو االصلً بعدٌن جاب دهن عود ثانً وعمل نفس الطرٌقة لكن النقطة بقت على سطح الماء مثل نقطة
الزٌت لم تختلط بالماء قال التاجر هذا هو المؽشوش

