
 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 1الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 المكونات الكيماوية في النباتات الطبيةالتصنيف باالعتماد على 

 الغليكوزيدات( 2)

 :الفينولية االنثراكينونيةمجموعة الغلوكوزيدات نباتات تحوي  -ثالثا  

 :الشائع الصبرنبات  -1

 Aloe barbadensisأو  Aloe vera االسم العلمي :

 Liliaceae الزنبقيةالفصيلة: 

جنوب أفريقيا وشرقها، ومنها انتقلت شماال  إلىتعود نباتات هذا الجنس بموطنها األصلي نبات معمر،  االنتشار:
إلى أوربا وشرقا إلى الهند وغربا إلى أمريكا الجنوبية، أهم البلدان المنتجة له غينيا وجنوب أفريقيا وغانا، ويوجد 

 في سورية في البيوت على نطاق واسع. مزروعا  

  طبيا :الجزء المستعمل 

بعد مرور عام على الزراعة في الحقل، يمكن قطع األوراق مرتين في العام، األولى في أول األوراق المتشحمة 
، والعصارة نصفينإلى  على الهالم الشفاف الناتج عن قص الورقةلحصول ل الصيف، والثانية في الخريف.

 .(من قاعدة األوراقالصفراء الناتجة 
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 2الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : المادة الطبية الفعالة

 العصارة الكثيفة الصفراء والناتجة من األوراق، التي تحوي شكلين من الغلوكوزيدات: -1

 تدعى )األلوي امودين( %1جاوز مركبات حرة نسبتها ال تت -أ

 والعنصر الرئيسي فيها األلوئين أو الباربالوئين. %03- 11مركبات ذات بنية غليكوزيدية تتراوح نسبتها بين  -ب

 (، وأنزيمات الليبيز والبروتينيز والبراديكينيز.A,C,E,Bفيتامينات ) -2

 Bراتنجيات وحموض التنيك وألوكتين -0

  واالستعماالت الطبية:الفوائد 

إلفراز العصارة  ةومنشط ةوهاضم ةمعدي ةشطمنو  ةبهكمن ( مغ03- 23) العصارة بكميات قليلةتستعمل  -1
فراغها.  الصفراوية وا 

هم العقاقير الملينة والمسهلة المستخدمة في حاالت أمن عند استخدامها بجرعات عالية تعد عصارة الصبر  -2
 اإلمساك المزمن.

مادة لوجود  ،السيما اإلشعاعية والتئام الجروح والبثرات والحروقتعد العصارة مفيدة لعالج األمراض الجلدية  -0
 التي تنبه الجهاز المناعي. Bألوكتين 

التهاب الحبال السل وفقر الدم والتهاب العيون و ة في حاالت الضعف العام و مفيد الصبر الكحوليةبغة ص -4
 الصوتية. 

تؤخذ من قبل مرضى  ، والتؤخذ داخليا  عند الحمل واإلرضاع العصارة الصفراء على الجلد وال ال تستخدم -1
 البواسير والكلى.
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 4الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 :السنامكي الهندينبات  -2

 Cassia angustifolea ،Cassia senna ،Senna alxendrinaاالسم العلمي : 

 (Fabaceaeأو البقولية ) Papilionaceaeالفراشية الفصيلة: 

، يعود موطنه األصلي للسودان والمناطق م1تصل إلى  حولي جنبة() نبات عشبي أو تحت عشبياالنتشار: 
 وينتشر في اليمن والجزيرة العربية وليبيا ومصر. االستوائية المجاورة

 الجزء المستعمل طبيا  : 

 .في الخريف الناضجة القرونو المقطوفة قبل اإلزهار  الجافةاألوراق 

 المادة الطبية الفعالة : 

( أو مركب الريين ومركبات A-Bثنائية االنثراكينون أهمها سينوسيد ) غليكوزيداتتحوي األوراق والثمار  -1
( ال توجد في األوراق الطازجة A-Bأن مركبات سينوسيد ) ( أو مركب غير الريين، علما  C-Dسينوسيد )

  .الخضراء إال بعد جفافها نتيجة النشاط األنزيمي المؤكسد

 :االنثراكينونات الحرة والمتكونة منة المعروفة بتحوي األوراق كميات قليلة من الغليكوزيدات الحر  -2

 .ألوي إيمودينالريين و  -أ

تنتج من ومادة صفراء تدعى كيميفيرول  ،catharic الكاثرتيك حامضب ُيعرف الذوبان، سهل غروي يدوز لوكغ-ب
 مواد راتنجية.استيرولية ومواد هالمية لعابية و ومواد تحلل الحمض، 

 السناكرول والسنابكرين. ي المرارةتشديدن مادتي -ت
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 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 .لمزمنيستعمل منقوع األوراق البارد كمسهل في حالة اإلمساك ا -1

  لعالج مشاكل الجلد واليرقان والتهاب القصبات وفقر الدم.صبغة كيستعمل  -2

خلص ويفضل غسل األوراق بالكحول للت لذلك يستعمل جافا   العقار شديد التأثير ومخرش عندما يكون غضا   -0
 ن المواد الراتنجية المسببة للمغص.م

/ساعات 13انة األمعاء الغليظ مما يؤدي إلى تقلص العضالت ثم تتحرك األمعاء بعد /تهيج السنوزيدات بط-4
 ليتوقف امتصاص السوائل ويحافظ على البراز طريا  وبالتالي يخلص الجسم من اإلمساك.

/ أيام ألن ذلك يسبب ضعف عضالت المعي الغليظ، كما أنه يجب أن يؤخذ مع 13ال يؤخذ لمدة تزيد عن /-1
لذلك قد يضاف له زنجبيل أو ، لعضالت كونه مسهل قوي جدا  أعشاب طاردة للريح كي تساعد في ترخية ا

 على شكل مستحلبات. قرنفل
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 : قثاء الحمار نبات -2

  Ecballium elateriumاالسم العلمي : 

 Cucurbitaceae  القرعيةالفصيلة: 
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 7الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

عشب معمر ساقه ممتدة على األرض متفرعة، عند نضج الثمار تندفع البذور والعصير من الثمرة االنتشار: 
 للنبات وينتشر بكثرة في سورية. إلى مسافة بعيدة وذلك بمجرد قطفها أو لمسها. يعد حوض المتوسط موطنا  

  طبيا :الجزء المستعمل 

النضج في أيلول وتشرين األول، حيث يزهر النبات في نيسان الثمار التي تستعمل لألغراض الطبية عند 
 وحتى أيلول.

 

  الفعالة:المادة الطبية 

 مسهل.( ذو تأثير B) ويعد ايالتيرين( A، B)ايالتيرين  ليكوزيدغعصير الثمار على  حتويي -1

ى )سكر تحوي الثمار على سكر غير متجانس هو سكر ايالتيريد الذي يتحول بوجود خميرة خاصة إل -2
 العنب وااليالتيرين( 

 االكبالين.الكوكوربيتين وحمض االكباليك وحمض  غليكوزيد يحتوي العصير على -0

 .ومواد قلويدية يحتوي العصير على مواد راتنجية، حمض اللينوليك وحمض الستياريك وحمض النخل-4

  الطبية:االستعماالت الفوائد و 

 .غم 8روفة صيدالنيا تركيزها الحبوب المسهلة والمعتيرين في تركيب وتحضير سحوق اياليدخل الم -1
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، وتستخدم لعالج الجيوب األنفية ونقطة تحت اللسان تساعد غة للصفراء وتسهل اإلفراغ البوليتعتبر مادة مفر  -2
 اعيد.عالج البهاق والكلف والتج في عالج الربو، والكريم المصنوع من العصير يساعد في

 إذ تقطع الثمرة إلى نصفين حيث توضع نصفها علىتستعمل الثمار في الطب الشعبي لعالج مرض اليرقان  -0
 .اليد ثم يستنشق ليدخل إلى األنف

 

 الحنظل:نبات  -3

 Citrullus colocynthis العلمي:االسم 

 Cucurbitaceaeالقرعية فصيلة: ال

للنبات،  أو ثنائي الحول، يعد حوض البحر المتوسط موطنا   وقد يكون حوليا   زاحف نبات عشبي معمراالنتشار: 
 على السواحل البحرية لشمال أفريقيا وجنوب أوربا وغرب آسيا. إذ ينمو بريا  

لثمار عند نضجها حيث يستخدم اللب يزهر النبات من شهر آذار وحتى تموز، تجمع ا طبيا :الجزء المستعمل 
 والبذور.
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 9الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

  الفعالة:المادة الطبية 

 .%23الكوكوربيتاسين وزيوت ثابتة و ين والسيترولين تالكولوسينت غليكوزيدات -1

 مواد راتنجية وقلويدية وصابونية وبكتينية. -2

  واالستعماالت الطبية:الفوائد 

الفطرية والجرثومية كالقرعة والجرب كما يقوي شعر  لعالج أمراض الجلد يستعمل عصير الحنظل خارجيا   -1
 الرأس وينعمه.

 ويستعمل لحاالت اإلمساك المزمن.، يعد لب الثمار مسهل قوي ومقيء -2

مسحوق قشور الثمار الجافة مدرة للبول ومضاد كمواد مطهرة للطفيليات ومسهلة و  مسحوق البذور وخالصتها -0
 لداء السكري.

 ر لعالج الروماتيزم وعالج الصفراء وآالم الكبد.المنقوع المائي للب الثما -4
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 11الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 نباتات تحوي مجموعة الغلوكوزيدات الفينولية الفالفونية: -رابعا  

  نبات الحنطة السوداء السهمية : -1

  Fagopyrum esculentum العلمي:االسم 

 Polygonaceae البطباطية الفصيلة:

 والواليات المتحدة.آسيا ويزرع في الصين ووسط ينتشر هذا النبات في شمال  :االنتشار

األوراق المقطوفة خالل فترة اإلزهار وأحيانا  العشب : الجزء المستعمل طبيا  
 المجفف المزهر والبذور.
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 11الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : المواد الفعالة

األوراق و الكويرسترين ومشتقات  في % 8تحتوي األوراق و العشب الجاف على: مادة البروتين بنسبة  -1
 ألنتراسين مثل مادة فاجوبيرين .ا

 .البذور تحتوي على القليل من البروتين و الكربوهيدرات، وغليكوزيدات الروتين-2

 

 : الفوائد و االستعماالت الطبية

 اية من تصلب الشرايين .يستعمل مغلي العشب المجفف للوق -1

 له فائدة في حاالت مرض الدوالي و لمنع انسداد الشرايين  -2

 البذور يصنع منها خبز خاص لمرضى السمنة . -0

خلوها من الغلوتين، وهي بذلك ممتازة لمن يعاني من الحساسية تجاه الغلوتين أو ببساطة يريد أن يأكل حبوبا   -4
 هضمها أسهل.

 :  الكبر( -اللصف  –لح القبار )الشفنبات -2

 Capparis spinosa االسم العلمي :

 Capparidaceae القبارية الفصيلة : 
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في الصيف يتكاثر بالبذور ويظهر بصورة برية وقد يزرع في بعض  نبات عشبي معمر يزهر سنويا   االنتشار:
 مناطق حوض البحر المتوسط.

 

 .قلف الساق( – براعم الزهريةال –الثمار  –الجذورالنبات كامال  ): الجزء المستعمل طبيا  

 :الفعالةالمواد 

  .أو الخردل تحوي الجذور: حمض الروتين ومواد طيارة لها رائحة الثوم -1

 زيت ثابت ومواد بروتينية. حوي البذور:ت -2

 صابونين  –حمض البكتين  –غليكوزيد الروتين  تحوي البراعم الزهرية: -0

 : واالستعماالت الطبيةالفوائد 

 ،الروماتيزمآلالم المفاصل و  كلبخاتو الثمار  وأو قشرة الجذور ألمسحوقة بعد التجفيف تستعمل األوراق ا - 1
 مجفف األوراق خافضة للسكر ولتهدئة آالم األسنان.

 .الطحالستعمل مغلي الجذور كمادة ملينة ومدرة للبول تنشط الكبد و ي -2
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 .، ملينة ومحفزة للشهيةيستعمل في الطبخو بمحلول ملحي و أالبراعم الزهرية تحفظ بالخل  -0

 لبخات. –كمادات  -مسحوق -يستعمل مطبوخ -4

 

  البلدية:نبات الخلة  -3

 Ammi visnaga  العلمي:االسم 

 (Umbelliferae) Apiaceaeالفصيلة: 

عشب حولي ذو ساق قائمة اسطوانية كثيرة التفرع أوراقها كبيرة مفصصة ووريقاتها متطاولة ضيقة تامة  االنتشار:
 بيضاء مخضرة وثمارها منشقة.ونورتها خيمية مركبة وأزهارها صغيرة  الحواف،

)البذور التي  : الثمار الناضجةالجزء المستعمل طبيا  
 .تجمع أواخر الصيف(
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 :المواد الفعالة

تحتوي ثمار الخلة البلدية على مادة الخلين ويوجد هذا المركب في النورات واألوراق والسوق والجذور بنسب  -1
 النحالل.ابرية مرة الطعم سريعة ا بلوراتمختلفة والخلين 

 تحتوي البذور على الفيزناجين و غليكوزيد الخلول. -2

 

 

 االستعماالت الطبية: لفوائد و ا

 –الم المثانة آ –ق البولية )آالم المغص الكلوي في الطر  )مرخي( للتشنجاتومضاد  كمهدئالثمار  تستعمل-1
 ساعات. /0، تدوم لمدة /ت الكلوية الناتجة عن حصاة الكلىالقولنجاوتشنجات  االحليل(الم آ

 البول. وزيادة إدرارالمغص الكلوي  إلزالةالمنقوع المائي لخالصة الثمار  يستعمل-2

 لعالج الربو، تفيد الخلين )الشاهوق( حاالت الخناق القلبي المزمنية و تستعمل الثمار في عالج الذبحة الصدر  -0

 .تستعمل مغليا  أو منقوعا   -4

 زيادة الجرعة تسبب الصداع واألرق والغثيان. -1
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 رينية:نباتات تحوي مجموعة الغلوكوزيدات الفينولية الكوما -خامسا  

 )اكليل الملك(: نبات الحندقوق

 Melilotus officinalis االسم العلمي :

 (Fabaceae ) Papilionaceaeالفصيلة : 

األراضي غير حواف الطرقات و الحقول و ينتشر في األراضي الكلسية و ، نبات عشبي ثنائي الحول االنتشار:
 الكرمة.بين أشجار المزروعة و 

 .القسم المزهر: الجزء المستعمل طبيا  
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 (.Cفيتامين ) ،، راتنج ، فالفونيدات كومارينيةيحوي على الكومارين ، غلوكوزيدات 

 الفوائد و االستعماالت الطبية : 

 مهدئ.كمضاد التهابات و تشنج و قابض ومدر للبول و  - 1

 لعالج التهاب الجفن و القصبات و المغص و الملتحمة .  -2

 آالم األعصاب و معالجة الدوالي و هو منوم أيضا . في حاالت التوتر العصبي و -0

 

 :الكبريتيةنباتات تحوي مجموعة الغلوكوزيدات  -سادسا  

 :)القرة( الرشادنبات  -1

 Nasturtium officinaleاالسم العلمي : 

 Cruciferaeأو  Brassicaceaeالفصيلة: 

أو مركبة، واألزهار صغيرة بيضاء،  يحمل أوراقا  متغيرة، فهي إما كاملة أو مفصصة معمرعشب االنتشار: 
والصومال  وموطنه ليبيا ومصر والسودان، والثمرة خردلة مستديرة صغيرة. البذور بيضاوية مبططة حمراء اللون

 وشبه الجزيرة العربية.

 الجزء المستعمل طبيا : 
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 البذور. -النبات بكامله قبل اإلزهار 

  
 المادة الطبية الفعالة: 

 Cressيتفكك بالحلمأة ليعطي سكر العنب وزيت طيار  غليكوناسترين((يكوزيد كبريتي تحوي العشبة على غل -1
oil فينيل ايتيل سينفول()( وفيتامينات ،A,B , C, E) 

  .تحتوي البذور على اليود، والحديد، والفوسفات -2

 األوراق تؤكل من غير طبخ حيث تضاف أوراقه الغضة إلى السلطات. -0

  
 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 .والقروح لألمراض الجلدية -1



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 18الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 لداء الخنازير.عالج  -2

 

ومخفض لنسبة  البذور فيستعمل مغليها أو منقوعها او مسحوقها لمعالجة الزحار واإلسهال واألمراض الجلدية، -3
 .وتضخم الطحال، ومعالجة آالم البطن واآلالم الرئوية وغيرها، كما أنه يمنع الحمل السكر في الدم،

 :الخردل نبات  -2

 Sinapis sppاالسم العلمي : 

 Cruciferaeأو  Brassicaceaeالفصيلة: 

سم، ينتشر في سورية على حواف الطرق  113-133نبات عشبي حولي سريع النمو يصل طوله حتى االنتشار: 
 والحقول وخاصة في محافظة دمشق حيث يزرع لالستخدام الطبي.

 .البذورتعمل طبيا : الجزء المس

 المادة الطبية الفعالة: 

، نزيم الميروسينألطبي، والزيت الطيار يتكون بفعل وهو المحتوى ا والسنجرين السينالبين يه غليكوزيدتحتوي بذور 
 ويمتاز بأنه ذو طعم حريف )حاد(.



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 19الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 . التهاب المجاري التنفسيةد في بعض المراهم الروماتيزمية و يستعمل زيت الخردل كمهيج للجل -1 

  .ضعف القلبيضاف مسحوق البذور للحمامات لمعالجة التهاب الرئة و  -2

 كمقيء في حال التسمم  -0

الرأس لمعالجة لبخة مؤخرة ي توضع فوق المعدة و تستعمل البذور في تحضير لصقات الخردل المعروفة الت -4
 الصداع العصبي و لبخة الحنجرة . 

 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 تحوي مجموعة الغلوكوزيدات السيانيدية: نباتات-سابعا  

 المر:اللوز نبات -1

 var amara: Amygdalus communisاالسم العلمي 

 Rosaceaeالوردية الفصيلة: 

الثمرة كرزية ذات غالف خارجي موبر جلدي حادة االزهار مفردة و  رمحيهاقها ور أشجرة قليلة االرتفاع االنتشار: 
 .النواة متخشبة ذات انخماصات، وتنتشر بشكل واسع في سورية نضجه،ينشق إلى مصراعين عند 

  الثمارطبيا : الجزء المستعمل 

  المادة الطبية الفعالة:

وكلس  وعناصر بروتينيةوفيتامينات يحتوي اللوز زيت دسم  -1
 .وفوسفور

 .خميرةيحتوي سكاكر و  -2

 يحتوي غليكوزيد سيانوجيني اسمه االميغدالين   -3

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 االكزيما للحكة و للشعب القصبية و  يستعمل زيت اللوز ملين ومهدئ  -1

 .ترميم غشاء الطبلالم األذن الوسطى و ذن لتسكين آيدخل في قطرات األ -2

 الدمامل .االندفاعات الجلدية الخفيفة و و  يطري الجلد خاصة الحروق -0

 .الهادئيساعد على النوم يرمم الجهاز العصبي و  -4

 

 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 21الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 نباتات تحوي مجموعة غلوكوزيدات متنوعة: -ثامنا  

 : نالزعفرابات ن -1

 Crocus sativusاالسم العلمي : 

 Iridaceae     السوسنيةالفصيلة: 

سبانيا. ، عشبي معمر بطيء النمواالنتشار:   ينتشر في الهند والبلقان وشرق المتوسط ويزرع في إيران وا 

 الجزء المستعمل طبيا : 

 الميسم فقط، التي تجمع قبل شروق الشمس.القلم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 22الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 المادة الطبية الفعالة: 

تدعى و  الكاروتيناتتصنف من زمرة حتوي المياسم على مواد ملونة حمراء على شكل مركبات غلوكوزيدية ت -1
  .بروتوكروسين هي مادة لونها أصفر برتقالي غامقو  كروسين 

( ألدهيد السافرانال و اليه يعزى %43زيت عطري أهم مركباته ) (%1.0 -3.4)تحتوي مياسم الزعفران  -2
 يزة .رائحة الزعفران المم

 

 

 

 

 

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

النكهة مكسب للطعم و كيستخدم المسحوق الجاف  لمياسم األزهار أو مستخلصه المائي أو صبغة الزعفران  -1
 اللون .و 

د على تفتيت ، ويساععصاب وإلفراز العصارات الهاضمةيعتبر عقار الزعفران من المواد المنشطة لأل -2
 .الحصى

 لساء للرحم لذلك يعتبر من المجهضات.الجرعة الكبيرة منه تنشط العضالت الم -0

 الربو .مشروبه العطري في نزالت البرد و  يفيد -4

 خاصة لألطفال.ل مستخلصه في تسكين آالم اللثة و يستعم -1

 يعتبر من أهم األدوية المضادة لالكتئاب. -0



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 23الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 نبات القراص: -2

 Urtica dioicaاالسم العلمي : 

 Urticaceaeالفصيلة: 

 .باأور سيا و آطنه االصلي قارتي ينتشر في الكثير من بالد العالم مو معمر نبات عشبي االنتشار: 

 الجزء المستعمل طبيا : 

 النبات الكامل واألوراق خاصة والقمم النامية تحصد عند بداية اإلزهار. 

 المادة الطبية الفعالة: 

 –االستيل كولين  -تحتوي األوراق بما فيها شعيراتها الالسعة غليكوزيد األورتيسين ومركبات أمينية )الكولين -1
 .حمض النمل( –تامين الهيس

نزيمات أحديد( و وتاسيوم والكالسيوم و ال)الب مالحأتانينية و مواد لعابية و زيت طيار و يحتوي النبات فيتامينات و  -2
 حمض الصفصاف.و 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 24الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 .البنكرياسية المعوية و الصفراوية و ينشط االفرازات الهاضمة و  -1

 .ل الحتوائه على التانيناتسهايحد من اإل -2

 .مغلي النبات يزيل الروائح و مقوي للشعرو  ،ومدر للبول لجذور يساعد في سالمة البروستاتمغلي ا -0

 .األوراق المفرومة تساعد على عالج الجروح، واألوراق المعصورة إليقاف الرعاف -4

 لعالج الروماتيزم و السكري و فقر الدم و يحمي من تصلب الشرايين . -4

 يمكن صناعة مراهم منه لعالج األكزيما. -1

 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 25الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 :بأنواعه  نبات الشيح -3

 Artemisia cina ،A.herba-alba،  A.annua ،A.absinthiumاالسم العلمي : 

 Asteraceaeأو  Compositaeالفصيلة: 

وفي أطرف البادية  منابته المنخفضات جصية التربةمعمر من الفصيلة المرّكبة، نبات قائم جنبي االنتشار: 
 المنحدرات ذات الترب الفقيرة، مقاوم للجفاف بسبب طول جذوره وكثافتها. يزهر في آب حتى كانون األول. و 

 الجزء المستعمل طبيا : 

 الجذور(. زهار و األالسوق و النبات الكامل )األوراق و 

 

 ية الفعالة: المادة الطب

 .التوجون( -يننيله رائحة الكافور يحتوي )السانتو : زيت عطري أصفر اللون تحتوي األجزاء الخضرية المزهرة -1

 ين.ثبسيغليكوزيد أ)مادة الكتونية مرة(، و  تحوي األزهار مادة األرتيميزين -2



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 26الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

  
 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 .والسيما االسكاريسللسانتونين خواص طاردة للديدان المعوية  -1

منقوع العشب في عالج المغص المعوي ومرض الصفراء والسكري وكسل الكبد وخفض درجة الحرارة وادرار -0
 البول.

تسبب بعض األجزاء  –يحذر استعماله من قبل الحوامل  -اضطراب النظر –تسبب: صداع  العاليةالجرعات -4
 التهابات جلدية وحساسية.

 نبات الهليون: -4

 Asparagus officinalisاالسم العلمي : 

 Liliaceaeالفصيلة: 

، )السوق الغضة( عشب معمر له نوعان من السوق: أرضية وتسمى ريزومات وهوائية تسمى مهاميزاالنتشار: 
 ينتشر النبات بريا  في سورية في المناطق الجبلية الساحلية وخاصة حواف الحقول والترب الكلسية.

 



 العطرية اتات الطبية والنب      الرابعة الجلسة

 27الصفحة  د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 الجزء المستعمل طبيا : 

 لرابعة من الزراعة في الصباح الباكر.مرة كل يومين في السنة ا)السوق الغضة( تجمع المهاميز 

 المادة الطبية الفعالة: 

 .غليكوزيد كولفيرين واالسبارجين واألرجينين ومركب اإلينولينتحتوي الجذور والجذامير واألفرع 

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 مدرة للبول.تعد مستحضرات الهليون موسعة لألوعية الدموية ومنقية للدم وملينة للجهاز الهضمي و  -1

 تستعمل في حال ارتفاع ضغط الدم ومنشطة النقباض عضلة القلب. -2

 

 

 

 } نهاية الجلسة {


