
الكوكا

التصنيف العلمي

النباتالمملكة:

مغطاة البذورالقسم:

Magnoliopsidaالطائفة:

Malpighialesالرتبة:

Erythroxylaceaeالفصيلة:

Erythroxylumالجنس:

E. cocaالنوع:

ا�سم العلمي

Erythroxylum coca

 مارك
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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

. يمضغ أوراقه المجففة سكانأمريكا الجنوبية نبات يتواجد في )Coca: با�نجليزيةالكوكا (

 أخرى.شبه قلوية ومركبات الكوكايين ا5صليين بھدف التأثير التنبيھي. تستخرج منه مادة ا5نديز

 إلى2.5ارتفاع الشجيرات تترواح بين متر ومترين، وطول أوراق كوكا الھوانكو يتراوح بين 

 سم، بينما أوراق التراكسيلو أصغر. لھا تأثير مخدر عند المضغ. تستخدم أوراق الكوكا في7.5

 كمخدر مثل الكوكايين والھيجرين.الطب
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كوكا - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/كوكا
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الكوكا

Coca tea made with whole leaves

� �� !������

�����

http://www.mawsoah.net/gae_portal (الموسوعة العربية العالمية

/maogen.asp?main2&articleid!1_041170=!الكوكا(
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Shared Responsibility (http://www.sharedresponsibility.gov.co(

OneWorld.net Analysis: Blurred Vision on Coca Eradication

(http://us.oneworld.net/article/view/129279/1/(

The Coca Museum (http://www.cocamuseum.com/main.htm) (A

private museum in La Paz, Bolivia(

Coca - Cocaine (http://www.tni.org/drugscoca-docs/coca.htm) website

of the Transnational Institute (TNI(

Coca, Cocaine and the International Conventions (http://www.tni.org

/policybriefings/brief5.htm) Transnational Institute

Enaco S.A. (http://www.enaco.com.pe/) Peruvian Enterprise of the

Coca, Official Website

Coca Yes, Cocaine No? Legal Options for the Coca Leaf

(http://www.tni.org/reports/drugs/debate13.htm) Transnational Institute (TNI), Drugs & Conflict Debate Paper

13, May 2006

Coca leaf news page (http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/alcohol_and_drugs_history/coca_leaf

/index.html) – Alcohol and Drugs History Society

Coca Myths (http://www.tni.org/detail_pub.phtml?&lang=en&page=reports_drugs_debate17&lang_help=en)

Transnational Institute (TNI), Drugs & Conflict Debate Paper 17, June 2009

Coca Is It! (http://outside.away.com/outside/destinations/200712/bolivia-1.html) by Outside magazine

=ar.wikipedia.org/w/index.php?title// (تحريرھا تحتاج للنمو والتحسين، فساھم في إثرائھا بالمشاركة في علم ا5حياء مقالة عن بذرة ھذه 

%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit(.

"oldid=10468517=كوكا&http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleمجلوبة من "

نباتاتنباتات طبيةكوكايين: تصنيفات

.08:34 الساعة 2013 مارس 9آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم 
 للتفاصيل.شروط االستخدام. قد تنطبق مواد أخرى. طالع 3.0برخصة المشاع ا3بداعي: النسبة-الترخيص بالمثل النصوص منشورة 
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