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 النباتات الطبٌة 
 

كثر النباتات المستخدمة فً الطب تحووي لووٌودات وسوكرٌدات وتٌووت أن إ، وٌةتركٌبها مواد عالجهً نباتات تحوي فً 

نسان الفوائد العالجٌة لونباتات منو  اختبر اإلولد  .نوع من النباتات الطبٌة فً العالم 00111حوالً  ، وٌعرف حالٌا  طٌارة 

والهند والصٌن ، ولد انتشر استخدامها واالهتمام بها فً المدٌمة عصور لدٌمة وكما عرف سر االعشاب الطبٌة فً مصر 

 بعد ٌوم. وما  وهو ٌتداد ٌ الطب الحدٌث

والحٌووان نسوان صٌب اعضاء محوددة مون جسوم اإلتن بعض النباتات السامة أ وٌالحظ عند ممارنة النباتات السامة والطبٌة

ادونوٌ   )هورة الربٌو  ت)سوكرٌدات  الموجوودة فوً سوامة كمادة دوائٌة ، فعوى سبٌل المثوال تسوبب الموواد ال وتستخدم طبٌا  

عنود موا مباشورة أعند تناولها صابة وغٌرها إ  Convallaria majalisونبات تنبك الوادي  Adonis vernalis  ربٌعً

 . و صباغ فتنظم ضربات الموباستخدامها عوى شكل منموع أو مساحٌك أ

 

 النباتات الطبٌة التً تحتوي قلوٌدات :

وٌوودات تحوووي بصووورة رئٌسووة لو .Solanaceaeفصووٌوة البا نجانٌووةالموون  Atropa belladonna الحسوونسووت  -

 .وراق والج ورالمٌن فً األغٌوسٌامٌن واتروبٌن وسكوبو

  .والداتورة : تحتوي عوى لووٌد غٌوسٌامٌن بصورة رئٌسة  )Hyoscyamus niger )  Solanaceae بنج اسود -

ٌحتوووي لووٌوود  Papaveraceaeموون العائوووة Chelidonium majus   )عووروق الصووباغٌن طٌفالخطووابموووة  -

  .روتوفٌنخٌوٌدوجٌن وب

 

 النباتات الطبٌة التً تحوي على سكرٌدات متنوعة :

   Ericaceae خونجٌةال العائوة Arctostaphylos uva-ursi عنب الدب -

   Polygonaceae البطباطٌةمن العائوة  Rumex vesicariusحماض ال -

  .وتنبك الوادي لسان الحملو Plantaginaceaeمن الفصٌوة   Digitalis purpurea األرجوانٌة ممعٌةال -

  

 طٌارة : النباتات الطبٌة التً تحوي زٌوت
 Caprifoliaceae لفصٌوة الناردٌنٌةامن Valeriana officinalis  ناردٌن مختونً

 Lamiaceae لفصٌوة الشفوٌةامن  Ocimum sppحبك ال

 Lamiaceae لفصٌوة الشفوٌةامن  Salvia officinalis ِمٌّةرٌ  مال

   Asteraceae المركبة الفصٌوةمن   Matricaria chamomile األلمانًبابونج لا

 

 النباتات الطبٌة فً البادٌة السورٌة :
 ات االستعماالت الطبٌوة المتوطنوة فوً المنواطك الجافوة وشودٌدة الجفواف  تحصر استطالعً لونباتا، ولد تم ماتالت لوٌوة 

التعواون موا بوٌن بلوٌم أالو ي   Herbarium وجمعها فً المعشب  وعومٌا   ورٌا  ومٌتاتها فوكوتسجٌل ما ٌعرف من  السورٌة

والمركت العربً لدراسات المناطك الجافة واالراضً الماحوة التاب  لجامعة الودول العربٌوة ولود وجود فوً هو ا جامعة حوب 

 .)الفوورا  وه ه تشكل اكثر من خم  المجموعة النباتٌةالحصر ان هنالن مائة نوع طبً ٌتوطن البادٌة السورٌة وجبالها 
  

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1024&bih=639&q=Papaveraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC4zrDQCAI3Nc5ANAAAA&ved=2ahUKEwjNlrXG59XeAhVJWBoKHRmXBIcQmxMoATARegQIDBAW
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Caprifoliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEyxrMgGAFCIHBUNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit7KmnnuveAhXoIMAKHQ4xCVUQmxMoATAVegQIBRAK
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiypuSHn-veAhWt4YUKHROYCU4QmxMoATAWegQIAxAK


 (مطلوبة: )نواع التً سجلتمن األ

 

  .ومدر لوبول ومسهل ءًمم Araceae الموماسٌة من العائوة Arum maculatum و الترٌاق الووف أ -

ومودر لوبوول وممووي  ممشو   Capparaceaeالعائووة المبارٌوة مون   Capparis spinosa المبوار الشووكً )الشوفو   -

       .رجل والتمشراتٌستعمل ضد الروماتٌتم والشول وأوجاع األ

ٌحوودث اإلجهوواض ، مموواوم  Amaranthaceae المطٌفٌووة موون العائوووة : Anabasis syriacaشوونان السوووري اآل -

 . مراض الجودٌةمسحوق ضد األكحتوائه عوى االناباسٌن واالنٌوٌن وٌستعمل لوحشرات ال

لعوووال  ٌسوووتخدم  Amaranthaceae  المطٌفٌوووةالعائووووة مووون : Haloxylon salicornicum الصفصوووافً الرموووث -

  .وتكاماد لضمالجروح ولدغات االفاعً و

ومموي ون وهو طارد لودٌدان جٌحتوي عوى الثو Asteraceae  المركبة العائوة : Artemisia herba-albaالشٌ   -

 .ن ضد مرض السكراآل لومعدة وٌتداد استعماله

 .Colineتٌت طٌار ٌحوي  Asteraceae المركبة من العائوة  :  Achillea fragrantissimaالمٌصوم العطري  -

ومسوكن ومطهور بوولً  خوافض لوحورارةAsteraceae   المركبوة ئووةمون العا: Matricaria aurea ال هبً البابونج -

  .وضد االضطرابات المعوٌة والبرد والرشوحات

  .الم البولٌةاد لودٌان ومسكن لألضم  Brassicaceae  الفصٌوة الصوٌبٌةمن  :  Sisymbrium irio سمارة رثة -

  .مدر لوبول ولعال  بعض حاالت االستسماءمن العائوة النجٌوٌة  :  Cynodon dactylonو النجٌل  التٌل أ -

  .وسعالاد لضم  Lamiaceaeمن العائوة  :  Salvia palaestinaالمرٌمٌة الفوسطٌنة  -

 .وتشنج وحصٌات الكوً كما ٌستعمل كمسهل لوياد لضم ALhagi maurorum : Fabaceaeالعالول المغربً  -

 .ودتنترٌا، وكمابض ولعال  البواسٌراد لضم Prosopis stephaniana  :Fabaceae الٌنبوت)الخرٌنٌبة   -

وكموادة معرلوة  اد لوطفو  الجووديضم Malvaceaeالفصٌوة الخباتٌة من   : Malva parviflora المتهرة ةالخبات -

     .ومدر لوطمث

راض المصبات ماد لوسعال وأضم  Papaveraceae لخشخاشٌةالفصٌوةا : Papaver rhoeas الخشخاش المنثوري -

 الم الصدرٌة.ولطرد البوغم وضد اآل

طوارد لودٌودان ومخودر وضود المالرٌوا   Nitrariaceaeالحرموٌة   الفصٌوة : Peganum harmala الشائ  الحرمل -

 .وممول لونشاط البكتٌري

  

ة ن معظمها اعتمود عووى المراجو  المدٌموأل غٌر كافٌة الطبٌة تن الدراسات السابمة عن النباتاوالبد من اإلشارة هنا إلى أ

ا فووً المختبور موون تحوٌوول لمكوناتهوو ةطبٌووالنبوات الدراسووة  عشوواب الطبٌوة ولوو لن ٌتوجووب وموا ٌتنالوووه النووا  عون فوائوود األ

 نسان والحٌوان .ا عوى اإلثٌرهوتأ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiypuSHn-veAhWt4YUKHROYCU4QmxMoATAWegQIAxAK
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiypuSHn-veAhWt4YUKHROYCU4QmxMoATAWegQIAxAK
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtAgDxvWP_CwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiypuSHn-veAhWt4YUKHROYCU4QmxMoATAWegQIAxAK

