
 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 1حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 والعطرية المكونات الكيماوية في النباتات الطبيةالتصنيف باالعتماد على 

 (Bitter) المواد المرةالنباتات الحاوية على 

، تنحصر تأثيراتها العامة الهيدروجين واألكسجين / دون النتروجين/: هي مجموعات تتركب من الكربون و  تعريفها
  طاردة للديدان. -عالج اإلسهال -الهضمتحسين  –الشهية في: فتح 

 

 تضم عدة مجموعات:

 .يستخرج من ثمار الخلة البلديةو  Khellinن : من مركبات هذه المجموعة الخليمجموعة المواد الكرمونية -1

 



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 2حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

يوجد في ثمار الخلة  : من مركبات هذه المجموعة الزانثوتوكسين )األمودين(مجموعة المواد الكيومارينية -2
 السذب.الشيطانية و 

دخل في : من مركبات هذه المجموعة الهيوميولون  يوجد في أوراق حشيشة الدينار و يمجموع المواد الفينولية -3
 صناعة البيرة .

 

مجموعة المواد اللوكتونية : من مركبات هذه المجموعة السانتونين و يوجد في الشيح الخرساني و في أغلب  -4
 نباتات الفصيلة المركبة .

 

 

 : (البرية)الخلة الشيطانية  -1

 Ammi majus االسم العلمي:

 (Umbelliferae) Apiaceae الخيمية  الفصيلة:



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 3حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

ة اسطوانية كثيرة التفرع أوراقها متبادلة الترتيب على الساق مفصصة ريشية عشب حولي ذو ساق قائم االنتشار:
   .وبيضاء اللونفي نورات خيمية  واألزهار تجتمعمسننة الحواف 

 .ألنها في حال احتوت على ماء فإنها التفيد والجافة: الثمار الناضجة الجزء المستعمل طبيا  

  الفعالة:المادة الطبية 

الموجود  الزانتوتوكسين وخالية من الخلين -البيرجابتين  –مودين األالمرة مادة التحتوي ثمار الخلة الشيطانية على 
 في الخلة البلدية باإلضافة إلى بعض الفالفونيدات.

 : االستعماالت الطبيةالفوائد و 

 .مراض الجلدية السرطانيةتستعمل في عالج األ -1  

التبقع الجلدي خاصة البهاق استعمال المنقوع المائي او الصبغة الكحولية يفيد في عالج امراض الجلد و  – 2 
 .والجرب البرصو 

 والثعلبة.من أمراض فطرية في حاالت تساقط الشعر  -3

محددة تسبب تمتاز بفعاليتها األكبر من الخلة البلدية، إلى أنه في حال زيادة االستخدام عن الجرعات ال -4
 بد.صابة الكإاصفرار بياض العين و 

 صبغة. –نقوع م –تستعمل مغلي  -3

 



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 4حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 

 :الذهب(حشيشة  –)الجنجل  حشيشة الدينارنبات  -2

 Humulus lupulus االسم العلمي :

 Cannabinaceae القنبيةالفصيلة: 

، ينمو المسكنوحيد الجنس ثنائي  م،11-5عشبي معمر متساقط األوراق متسلق يصل طوله نبات  االنتشار:
 نان.في لب بريا  
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 5حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

  طبيا :الجزء المستعمل 

 يتم جمعها في أيلول. )وباألحرى حبات الطلع( الغدية الثمرية األنثوية ذات الشعيرات المخاريط -1

 .قبل اإلزهار األوراق يتم جمعها في تموز -2

 

  الفعالة:المادة الطبية 

 :ية أما المواد الفعالة فهي مكونةتحتوي المخاريط الثمرية على مواد معدنية ومواد دسمة وعفص

  .والجيرانول زيت طيار يحوي حمض الليوبولينيك من زيوت راتنجية تتكون من -1

 .(الهومولون –اتنج يحوي مواد مرة منها )اللوبولين ر  -2



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 6حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 حمض الفاليرينيك ومولدات االستروجين.-3

  الطبية:تعماالت الفوائد و االس

تستعمل الثمار المجففة كمادة مشهية بشكل منقوع أو بشكل خالصة ومادة الهومولون واللوبولين ومشتقاتها   -1
 لها تأثير مضاد للجراثيم و للعصيات السلية.

لرأس تستعمل مادة اللوبولين كمادة مهدئة في حاالت آالم المثانة ومسكنة للجملة العصبية وآالم المعدة وا -2
مستحلب  ن ذلك إما بعملمكيحيث  ،ويفيد الللوبولين في حاالت السعال التشنجي وحاالت السلس المتكرر

 ، أو بوضع األزهار في وسادة بعد رشها بالكحول والنوم عليها حيث تساعد في عالج األرق.لألزهار

، أو عن طريق رش حبوب الطلع على القروح الجلدية مرة للوبولين خارجيا  في أمراض الجلديستعمل مرهم ا -3
 واحدة يوميا .

 منقوع بارد لألزهار واألوراق لعالج ضعف الشهية. -4

يستعمل مسحوق المخاريط الزهرية األنثوية في صناعة البيرة وذلك لطعمها المر وللرغوة التي تكونها، كما  -4
 الطحينية.يستخدم مسحوق المخاريط في صناعة الحالوة 

 

 

صبغة 
حشيشة 
الدينار 
لصناعة 
 المراهم 
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 7حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 :(القوقحان - نبات األقحوان )أذريون الحدائق -3

 Calendula officinalis االسم العلمي:

 Compositaeالمركبة  الفصيلة:

 طبي.نبات عشبي حولي تزييني شتوي االنتشار: 

 . واألوراق األزهار –جل عصير النبات أعشبة الغضة قبل تفتح االزهار من : الالجزء المستعمل طبيا  

 

 لة:المادة الطبية الفعا

 زيت عطري طيار . –كاليندولين(  –يحوي العشب الغض مواد مرة الطعم مثل )الكاليندين   -1

 .احماض عضوية –مواد راتنجية  (ليكوبين -الكاروتينات: )كاروتين( %2.5ميوسيالج )تحوي األزهار على  -2 

 

 

 

 

 



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 8حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 الفوائد و االستعماالت الطبية :

والمعوية  ة)المعدي رغة للصفراء، فاتح للشهية مضاد للقرحةلخواصه المف يستعمل مغلي األزهار داخليا   -1
 ، خفض الضغط الشرياني وزيادة نشاط القلب.والرقادية(

 مطهر مانع للعفونة.و  تستعمل األوراق منشط إلفراز الفضالت السامة والضارة  -2

تشفي القروح و لجروح و ا دملت  أو المرهم المصنوع من صبغة األزهار أو عصير العشبة الغضة صبغة األزهار  -3
 .)الجنجل(العينية  اللتهاباتا

، وإلدرار الحيض عند الفتيات ن جنسي لمعالجة الضعف عند الذكورهرمو  هالمستحلب الحتوائيستعمل  -4 
 وتنظيمه.

وعالج تشققات األيدي وحلمة الثدي  ،زالة النمشا  النقرس و يت االزهار لمعالجة الروماتيزم و تدلك االطراف بز  -5
 والدوالي.

 ، أما الدخان الناتج عن حرقه يبعد الفئران.األجنة، ويضر بالمعدة تسقطيادته ز  – 6

 

 

 

 

 

 :الشيكوريا( -العلت –)البعضيد  نبات الهندباء البرية -4

 Cichorium intybus االسم العلمي:

 Compositae المركبة :الفصيلة
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 9حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

عريض  نويوجد منها صنفا عشب حولي موطنه األصلي أوروبا وشواطئ البحر األبيض المتوسط، :راالنتشا
 :يضم أنواع عدة أهمها وأنفعه للكبد أمره.والزهرة زرقاء، الورق ودقيقه 

 C.endivia :هندباء أنديف -1

 C.intybusهندباء برية أو سريس:  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجزء المستعمل طبيا  

 وفي الخريف )أيلول وتشرين أول(.تجمع الجذور في الربيع )آذار ونيسان(  -1
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 11حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 .المزهر يجمع من )حزيران وحتى أيلول(العشب  -2

 األوراق التي تجمع قبل التزهير. -3

  الفعالة:المادة الطبية 

فركتوز(،  %11 -4.5(، سكاكر)Lactucerolمواد مرة، وكحول الكتوسيرول  %1.2-1.1تحتوي الجذور)  -1
 اينولين، لبن نباتي.  ( %51-11)بنتوازن(، 5-7%)

 .a.chicoresiqueحمض شيكوريزيك  %1.2-1.1تحتوي األوراق  -2

 تحوي الهندباء على غليكوزيد األنتوبين والكتوبيكرين وفيتامينات. -3

 : االستعماالت الطبيةالفوائد و 

حيث يعطى عصير الجذور في الربيع لمعالجة  تتمتع جذور النبات بخواص منشطة لعمل الكبد والكلى -1 
 البواسير واحتقان الكبد.

 .د هاضمة، مدرة ومنشطة الفراز الصفراء، وفاتحة للشهية ومنقية وملينةوتع -2

 مادة االينولين مفيدة لمرضى السكري. -3

 عمل من مطحونها مشروب يشبه القهوة.يكما تحمص جذور الهندباء البرية و  -4

 األوراق هاضمة ويمكن إدخالها ضمن مكونات السلطة. -5
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 11حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 الطرخشقون: -5

 Taraxacum officinaleسم العلمي: اال

 Compositae الفصيلة:

 نبات عشبي موطنه االصلي أوروبا وآسيا وينتشر في اغلب المناطق السورية له جذر وتدي كبير.نتشار: اال 
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 12حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : الجذور، اللبن النباتي، االوراق.الجزء المستعمل طبيا  

  الفعالة:المادة الطبية 

 تاركساستيرول،  Taraxacineاركساسين تحتوي الجذور مركبات مرة )ت -1

Taraxasterol ،)سكاكر )فركتوز %11 وغيرها من المركبات ثالثية التربين 

  %41وبخاصة خالل فصل الربيع(، اينولين )ترتفع نسبته في الخريف إلى 

 (، %2-1وتصبح نسبته في الربيع  %24-15إلى وتنخفض في الصيف 

 فالفونات وأنزيمات.

 النباتي على كحول وغليسرول.يحتوي اللبن  -2

تحتوي األوراق الكثير من األحماض االمينية وبخاصة حمض غلوتاميك  -3
مركب مر ال  ،(A, B, C, Dوحمض االسباراجيك آثار من الفيتامينات )

Taraxacine  اينولين وفالفونات، كاروتينات.والكثير من االنزيمات ، 

 الفوائد و االستعماالت الطبية : 

الجذور )مواد مرة( مقوية عامة فاتحة للشهية ومدرة وملينة خفيفة وتعمل على تنشيط إفرازات الصفراء تعد  -1  
 والحد من ارتفاع حموضة المعدة و االضطرابات الهضمية و الكبدية.

لألوراق خواص مدرة ومنقية للدم وتستعمل في عالج الروماتيزم واألمراض الجلدية )اكزيما مزمنة(، ويمكن  - 2 
 ستهالكها كسلطة أو على شكل مغلي األوراق والجذور أو مستخلصاتها.ا
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 13حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 :(الجبل )عكوب السلبيننبات  -6

 Gundelia tournefortiiسم العلمي : اال

 Compositaeالفصيلة :المركبة 

سم(، األزهار بنفسجية  151- 31لساق قائمة بسيطة )مفرز لبن نباتي، ، مشوك عشبي معمرنبات االنتشار: 
 السورية.أرجوانية وينتشر في كافة المناطق 

 

  طبيا :الجزء المستعمل 

 الك الطازج في أواخر الشتاء وقبل تليف األوراق وقساوتها.النبات الكامل حيث يجمع النبات لالسته

  الفعالة:المادة الطبية 

 راتنجات – (silicristinو ،silidianin سيليبينين،) الفالفونويد مركبات من مجموعة الواقع في هو سيليمارين -1
 مواد – تانينات –(  الحساسية لعالج أساسي)  هيستامين –(  الفيوماريك) النمليك حمض – امين تراي نشا –

 .  مرة ىأخر 



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 14حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 .(نسكوبوليت –لى عدة مركبات كومارينية أهمها: )اسكولين يحوي ع -2

 .بيتا سيتوستيرول( -يحوي على عدة مركبات ستيرولية: ) ستيغماستيرول -3

 تحوي مركبات صابونية. -4

 تحوي األجزاء الهوائية زيتا طيارا مكون من عدة مركبات كيميائية. -5

 .(A, B, C, D)و فيتامينات  (Mg, Fe)متعددة أهمها يحوي أمالح  -6

  واالستعماالت الطبية:الفوائد 

والسوق والبراعم الزهرية والجذور والبذور في الطب الشعبي لعالج أمراض الجهاز الهضمي  تستعمل األوراق -1
 اأنهالسكر، كما و  والكوليسترول الضغط الشريانيخفض ساعد على تو ، وعالج البواسير وخاصة اضطرابات الكبد

 .ض العشى الليليوتخفف من مر نمي الذاكرة ت

وخفض نسبة  (أي الخاليا السرطانية)لخاليا يعتبر مركب السكوبوليتن مضاد فطري وبكتيري ومانع النقسام ا -2
 .البولة في الدم

 لكن االستخدام الزائد له يسبب تسمم بالنترات وبالتالي حدوث صعوبة في التنفس. -3

 : (البني الشوك – الخرفيش - شوك مريم )السلبين المريمينبات  -7

 Silybum  marianum االسم العلمي :

 Compositaeة : الفصيل

مكن استخراجه من يحليب الشوك و ويسمى يشبه الحليب هو نبات شوكي يحتوي بداخله على سائل : االنتشار
 .وراقألخالل طحن ا

 .البذور – الجذور-األوراق : الجزء المستعمل طبيا  
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 15حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 

 

 :المواد الفعالة

سيليمارين هو في الواقع مجموعة من  وهي مادة كيميائية مستخرجة من البذور. تحوي البذور على السيليمارين
 ،مواد مرة، أمينية كالثيرامين والهيستامينأحماض  (،silicristin، وsilidianinمركبات الفالفونويد )سيليبينين، 

 زيت.
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 16حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 االستعماالت الطبية: لفوائد و ا

 يفيد منقوع النبات في حاالت أمراض الكبد وهو مفرز للصفراء   -1

 دة السيليمارين الكبد على حمايته من أنواع عديدة من السموم حيث تمنع دخولها لغشائهتساعد ما  -2 

 يفيد في تحسين الحساسية لألنسولين -3

 تستعمل البذور في حاالت انخفاض ضغط الدم       -4

 األوراق الفتية والساق الغضة فاتحة للشهية  -5

يقاف  -6   النزف وعالج البواسير والدوالي.تفيد الثمار في تحسين الدورة الدموية وا 

 

 

 

 

 

 :شبيط الغنم )أرقطيون(بات ن -8

 Arctium lappa االسم العلمي :

 Compositae الفصيلة : 

م النورة رؤيسيه كروية تحوي قنابات  1,5نبات عشبي حولي ذو جذر وتدي طول النبات قد يصل ل  :االنتشار
 الوسطى.ينتشر في حوران ودمشق والساحل والمنطقة  ،ن بنفسجياألزهار بلو ، شائكة
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 17حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : الجزء المستعمل طبيا  

الجذور، التي تقلع في فصل الخريف أو في نهاية فصل الشتاء في الموسم األول للزراعة، أو في ربيع الموسم 
 التالي.

 

 :الفعالةالمواد 

 :يحوي الجذر على

 مادة مرة مشابهة لهرمون األنسولين. -1

 مضادة للزهري.مادة أخرى مرة لها خاصية المضادات الحيوية مماثلة للبنسلين  -2

 اإلينولين ومواد بروتينية وغليكوزيد األركتينين  -3

 

 

 

 

 



 النباتات الطبية والعطرية       السابعة الجلسة

 18حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : واالستعماالت الطبيةالفوائد 

يستخدم مغلي الجذر أو بشكل منقوع زيتي لمعالجة النقرس واآلالم المفصلية )كدهون ومرهم (، أو لمرضى  - 1
 .الكلوية كري والحصبة والسعال والحصىالس

ولعالج نزف اللثة وتطهير الجسم من السموم، ولتقوية ، معالجة األكزيما والدماملمنقوع األوراق ككمادات  -2
 الشعر ومنع تساقطه.
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 19حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 (1النباتات الحاوية على المواد الراتنجية والصموغ والتانينات )

 المواد الراتنجية : -أوال  

في فرز وت  عن اكسدة انواع مختلف من الزيوت العطرية  ومتغير تنتج: مواد ذات تركيب كيميائي معقد تعريفها
 للهواء. تسيل حيث تتجمد عند تعرضهافجوات معينة و 

أهم النباتات الصنوبر طبيعيا  أو نتيجة لظروف مرضية و  تفرز إما ،إفرازات هشة من خالل األنسجة النباتيةوهي 
Pinus palustris، .غير ذوابة في الماء وتذوب في الكحول واإليثر 

 فوائدها للنبات واإلنسان: 

 فض فقد الماء من األنسجة الحية.تحافظ على النباتات المحتوية عليها من التعفن وتخ -1

تفيد االنسان في صناعة الورنيشات، وفي صناعة الدهان، وتذوب في القلويدات معطية صابون، وفي صناعة  -2
 البخور والشموع.

 

 :أقسامها

 أو صلبة تكون ما عادة و العطرية الزيوت من ضئيلة كمية تحتوي متطايرة غير مركبات: راتنجات جامدة -1 
 .المصطكي – اللكرة – الكهرمان:  أهمها طعم و رائحة أي لها ليس هشة و ما حدل شفافة
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 21حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 

 

 

 

 

: مواد سائلة الحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت العطرية إضافة للراتنجات وتتميز بمذاق راتنجات زيتية -2
 .البالسم( -ورائحة مميزتين ومن أمثلتها )التربنتينات

من الصموغ والمواد الراتنجية منها )لبان دكر( يستعمل في عمل البخور  : ذات قوام مختلطراتنجات صمغية -3
 ومساحيق الوجه وتثبيت العطور.

 

 :الصموغ -ثانيا  

المواد الكربوهيدراتية األخرى في لية وبمعنى آخر تحطيم السيللوز و مواد تتكون من تحلل األنسجة الداخ :تعريفها
متحد مع أمالح غير عضوية، تفرز طبيعيا  أو نتيجة إلحداث عملية تسمى التصمغ، وتتألف من حامض عضوي 

، وتعتبر أحد اإليثرتذوب في الكحول أو  جروح في النبات، تذوب في الماء وتنتفخ مشكلة كتل غروانية، وال
 صمغ الكثيراء. –الصمغ العربي  وأهمها:أشكال اختزان المواد الغذائية في النبات 
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  :نينية()التا المواد العفصية – ثالثا  

الثمار غير ، الساق، تتركز في األوراقو وي معقد توجد بكثرة في النباتات تسمى بالمواد القابضة ذات تركيب كيما
 .القلفو ، لناضجةا

 :أماكن تواجدها

الغرنوقية و  Rubiaceaeالبنية و  Fabaceaeالفولية و  Rosaceaeتوجد في بعض الفصائل الوردية 
Geraniaceae. الخشخاشية.: الصليبية و صائل الفقيرة بهاأما الف 

 .ا في الكوكافي البذور كم -3-في القلف كما في السنكونا  -2-في األوراق كما في الشاي  -1

 :اهميتها و استعماالتها

وانات )مغلي قلف اشجار حفظ جلود الحي -2-الح الحديد في صناعة حبر الكتابةاستخدمت بعد اضافة ام -1
ت التسمم نتيجة تناول تستخدم لمعالجة حاال -4-ع نبيذ من الجيالتين المنحل فيه تنقية انوا -3-السنديان(
 .عالج الحروقتستعمل كمطهرات و  -5-القلويدات 

 النباتات المدروسة:
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 :ذنب الخيلنبات  -1

  Equisetum arvense االسم العلمي :

 Equisetaceaeالفصيلة : 

وله عدة  بريا قد يزرع ألغراض طبية وتزيينية وفي المسطحات الخضراء،، ينمو نبات عشبي معمر االنتشار:
 تسميات أهمها كنباث الحقول.

 

 .المجففة أو الصيف في تطرد التي الطازجة الخضراء العقيمة األفرع هو: الجزء المستعمل طبيا  

 المواد الفعالة :

 .الجاف الوزن من % 11-7 بنسبة السيليسيليك حامض -1

  اكويستونينو  صابونين -2

  كامبفيرولو  كويرسيتين مثل فالفونيدات -3

 .للنزف موقفة مواد -العفص -النشاء –(النيكوتين) القلويدات من قليل -4
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  الطبية:االستعماالت الفوائد و 

 يستعمل مغلي الفروع الخضراء لمعالجة: -1

 الشيوخ المصابين بتضخم البروستات.عند  وانحباس البولوالكلى  وخاصة المثانةأمراض الجهاز البولي  -

 الكريهة. ورائحة الفم وعفونة األسنان ونزف اللثةللغرغرة في حال التهاب اللوزتين  -

 كمقيء. -

 الرمال البولية.التهاب المجاري البولية و الساخنة منه لمعالجة االستسقاء و المثانة بالمكمدات تكميد األعضاء و  -2

 نخر العظام )تلبيخ أو تكميد أو حمامات(.ب األظافر و التهاوح صعبة الشفاء كاألكزيما و للجر  يستخدم خارجيا   -3

 

 : السرخس المذكر -2

  Dryopoteris filix-mas L  لمي:العاالسم 

 (Polypodiaceae)  Aspidaceae الفصيلة :
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ق السراخس تتمتع بأهمية كبيرة في الطبيعة خاصة عندما تتعايش مع نباتات أخرى في غابات المناط :نتشاراال 
 .غطاء النباتي في األراضي المغلقةالمدارية والشمالية وهي تؤلف ال

األجزاء الفعالة في فصل الخريف جمع ت  الشمالية و أمريكا الجنوبية و آسيا و في المناطق المعتدلة من أوربا و  ينتشرو 
 .تجفف بعنايةو 

 .واعد األوراقالرايزومات المجففة مع قاألوراق المجففة و  :طبيا  الجزء المستعمل 

 

  الفعالة:المادة الطبية 

  % 2يحتوي الرايزوم على مادة الفيليسين بنسبة  -1

 حمض الفيليسينيك و الباراسبيدين  -2

 آثار من مواد قابضة أما األوراق فتحتوي على نفس المواد لكن بنسبة أقل . -3
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 25حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 : االستعماالت الطبيةالفوائد و 

الكبدية ما عدا الحلقية إذ ال يؤثر مواد القاتلة للديدان الشريطية و النبات من أهم اليعتبر العقار الطبي لهذا  -1
 فيها هذا العقار .

 للعقار تأثيرات مضادة للفيروسات. -2

 العصبية.اآلالم العضلية و ة الروماتيزم و آالم عرق النسا و تستعمل مستحضرات النبات لمعالج -3

 

 :الحرجي الصنوبر -3

  Pinus sylvestris: العلمي االسم

  Pinaceae: الفصيلة

 سم 51 جذعها وقطر ،م 2111 إلى يصل وقد م 31-11 طولها يبلغ الخضرة دائمة شجرة وهي :االنتشار
 . القوقازو  وايران وسيبيريا آسيا وشمال أوربا في تنتشر
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 طبيا : المستعمل الجزء

 (.يساننو  آذار) شهري خالل الربيع في وتجنى الصنوبر براعم  -1

  المورقة األفرع -2

الطبق األولى من الزيت ) النباتي القطران على التقطير بوساطة منه يستحصل حيث والجذور الساق خشب -3
 .(الناتج عن تقطير السوق والجذور سائل أسود المع قليل اللزوجة وخفيف

 

 : الفعالة الطبية المادة 

 . بينين -ألفا من( %65) حوالي عالية نسبة على المورقة األفرع تقطير عن الناتج العطري الزيت يحتوي -1

 و عضوية ومشتقات فينولية مركبات على الجذور و الساق خشب قطيرت عن الناتج النباتي القطران يحتوي -2
 .وراتنجية عضوية حموض

 أهمها تربينية فحوم مزيج من يتألف طيار عطري زيت % 1-1.2 على الصنوبر براعم من يستحصل -3
 (ديبنتين – بينين -الفيالندرين)

 .فروعها و االشجار جذوع حز عن جالنات الخام الراتنجي الزيت تقطير من التربنتين زيت يستخرج -4

 : الطبية االستعماالت و الفوائد

 .الحمى و العامة البرد نزالت ولمعالجة البلعوم و الفم والتهاب الحلق التهاب و السعال لمعالجة  البراعم مغلي -1
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 27حة الصف د. ليلى الضحاك  -د.مرعي غضنفر –عملي 

 

 من الحد في مفيدة كحمامات -ب -التنفسية الطرق التهاب حالة في كتبخيرة -أ:  العطري الزيت يستعمل -2
 .الروماتيزمية االآلم و األقدام تقرحات و(  دوران اضطراب – تعب -أرق) العصبية االضطرابات

 .الغدد إلفراز منشطة و مطهرة تأثيرات له -3
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