
 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

 والعطرية المكونات الكيماوية في النباتات الطبيةالتصنيف باالعتماد على 

 القلويدات( 2)

 نباتات استوائية تحوي قلويد الكافئين :

 الكوكا وندرس منها: -الكوال -المتة -الكاكاو -البن العربي –من أهمها: الشاي 

 :الشاينبات  -1

 Thea sinensis االسم العلمي :

 Theaceae شائية(الشاهية )الالفصيلة: 

 ري معمر مستديم الخضرة، ويضم نوعين هما:ينبات شج االنتشار:

 الهندي  الشاي-2-الشاي الصيني  -1
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  طبيًا:الجزء المستعمل 

الورقة  تنتج األوراق الصغيرة الفتية أجود أنواع الشاي نكهة ولونًا وكلما كبرت، األوراق الغضة والفروع الفتية -1
 قلت جودتها ألن أليافها الخشبية تكثر وتقل عصارتها، كما تقل جودة األوراق من أعلى النبات إلى أسفله.

تجمع أوراق الشاي ثالث مرات في السنة، وذلك ابتداء من العام الثالث من عمر النبات، تعطي شجرة الشاي  -2
 سنوات. 8-7أقصى إنتاج لها بعمر 

 

 الشاي تبعًا لطريقة الجمع وموعده وخطوات اإلعداد وهم:يوجد ثالثة أنواع من  -3

الشاي األبيض عبارة عن األوراق الصغيرة جدا في مرحلة التفتح من البراعم وتتميز هذه األبيض:  الشاي-1
بب أطلقوا عليه اسم األوراق بوجود كمية من الشعيرات الزغبية البيضاء من السطح السفلي لكل وريقة ولهذا الس

 .الشاينوع من من أهم الدول المنتجة والمصدرة لهذا ال واليابان الصين، وتعتبر ألبيضالشاي ا

( أوراق والمجهزة بطرق خاصة للحصول 3-2هو جملة األفرع الخضراء الغضة التي تحمل ) الشاي األخضر:-2
 سنوات. 11على الشاي األخضر ويفضل جمعها في الربيع وعندما تكون الشجيرات بعمر 

للحصول على طرق خاصة ( وريقات والمجهزة ب4-1هو جملة األفرع التي تحتوي ) الشاي األسود )األحمر(:-3
 الشاي األسود والذي يجمع مرات عدة في السنة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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  الفعالة:المادة الطبية 

 تحوي أوراق الشاي :

 (%3.3-1قلويد الكافئين ) -1

 الثيوفيلين( –قلويدات )الثيوبرومين  -2

 ( منها الكاتشول .%24-11مواد عفصية ) -3

 ( %1.73زيت طيار ) -4

 الليمون( ومعادن –امينات وصبغات وأحماض عضوية )التفاح فيت -5

  واالستعماالت الطبية:الفوائد 

يساعد على التركيز في التفكير  يعد الشاي منبه للجهاز العصبي المركزي، وفي حاالت االنهيار العصبي -1
ساعد على زيادة نشاط ، وضيق التنفس ويسل يستعمل في حاالت الهبوط العاموحضور الذاكرة ويبعد النوم والك

 الكلى عن طريق طرح الماء الزائد بما فيه من أمالح ضارة.

 .تحسن المواد العفصية الهضم أما الفلور فيحمي اللثة واألسنان -2
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 .يفيد في تقوية القلب لوجود مادة التيفالفين -3

يميا )فقر الدم( كونها تمنع من محاذير االستخدام الينصح باإلكثار منها للمصابين بهشاشة العظام أو األن -4
 امتصاصهما.

 أفضل طريقة لالستخدام في حال شربها مع الطعام كمستحلبات وليس مغلي. -3
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 نباتات استوائية تحوي قلويدات وهي توابل وبهارات :

 المحلب وندرس منها: -القرفة السيالنية -الفلفل األسود –جوزة الطيب  –الهيل  -من أهمها: الفانيليا

 :الفلفل األسودنبات  -1

 Piper nigrumاالسم العلمي : 

 Piperiaceae الفلفليةالفصيلة: 

متسلق بواسطة المحاليق أو الجذور العرضية الموجودة على األغصان  إلى شجيري عشبيهو نبات االنتشار: 
، يزرع حاليا في الهند ئيةاالستواتعد الهند والماليو وبعض البالد الحارة موطنا له، ومنها انتقل للمناطق  .الفتية

 ومدغشقر وماليو واندونيسيا والبرازيل.

  طبيًا:الجزء المستعمل 

ران وتموز وآب، في حزي أو الناضجة تماماً قبل النضج عندما يكون لون الثمار أحمر إما المجنية الثمار  -1
سود أحتى يصبح لونها وتجفف يعرف النضج من تلون الثمار باللون األسود أو األسود المحمر، تقطف الثمار 

 .ثم تفصل القشرة السوداء وهذا يكون الفلفل األسود %12ورطوبتها 
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 .تطحن لنحصل على الفلفل األبيضو البذور أيام ثم تقشر هذه  8تنقع البذور ذات القشر األحمر بالماء لمدة  -2

 

  الفعالة:المادة الطبية 

إما ثالثية  تربينات هيدروكربونيةقلويد الكافئين و ( يتركب من %3.3-1) طياراً  تحوي البذور زيتاً  -1
ليمونين( وكحوالت والدهيدات  -بينين –)فيالندرين  ية نصفيةدأو أحا (بيتاكاريوفيلين  -بيتابيزابولين)

 وكيتونات.

 المميز.تحوي البذور قلويد البيبرين )الفلفلين( الذي يعطي الطعم  -2

  الطبية:الفوائد واالستعماالت 

ت الهاضمة تعد ثمار الفلفل من التوابل الفاتحة للشهية والهاضمة بما تمتلكه من خواص منشطة لإلفرازا -1
 والمنبه للجهاز العصبي المركزي.

 يعتبر مادة قاتلة للجراثيم والحشرات.-2

 الغازات. دأنه يجلو الصوت والسعال ويطر كما  -3

 والمفاصل.الروماتيزم  ألآلم اً دجمفيد الزيت  -4
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 المحلب: نبات -2

 Prunus mahalebاالسم العلمي : 

 Rosaceae الورديةالفصيلة: 
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م، يوجد في سوريا في الغابات مترافقًا مع األرز والشوح، 11شجيرة معمرة ومثمرة يصل ارتفاعها إلى االنتشار: 
وفي حوض نهر العاصي شمال جسر الشغور، ويزرع حاليًا إلنتاج البذور بشكل اقتصادي وتعطي الشجرة حوالي 

 كغ يستخدم كطعم ألصناف الكرز، أو كأشجار تزيينية. 31

 

 زهر النبات في الربيع، وتجمع الثمار في حزيران، وهي مرة الطعم.يالجزء المستعمل طبيًا: 

  الفعالة:المادة الطبية 

 -بروتين -دهون -وتحوي )ماءوقلويد الكورمين االميغدالين والبروناسين،  يتحوي الثمار على غليكوزيد -1
 كربوهيدرات ذائبة(. -ألياف -أمالح معدنية -بكتين -أحماض حرة -سكريات
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 والكالسيوم. يحوي عصير الثمار على الحديد -2

 

 

 

 

 

 

 

  الطبية:الفوائد واالستعماالت 

 .لدم ، وينشط التنفس وعملية الهضميستخدم عصير الثمار في حاالت فقر ا  - 1

والتهابات الجهاز التنفسي والغثيان وفقر وتفتيت الحصى، البول  إلدرارتستخدم الطرود الفتية واألوراق المجففة  -2
 الدم.

 م الزيت للتسمين وزيادة الوزن ويزيل النمش ويطيل الشعر.يستخد -3

 لخبز والمعجنات، عالج نباتي تقليدي للمالريا.تدخل البذور في تركيب الخمائر ل -3

 تستخدم األزهار كمرعى للنحل، وفي صناعة العطور.-4

 نباتات تحوي مواد لعابية )مخاطية(

مركبات كيميائية كربوهيدراتية معقدة تتكون من السكريات تعد المواد اللعابية أو المخاطية أو الميوسيالج : 
فركتوز )مركبات مائية غير البنتوز والغالكتوز وال باإلماهةداسية التي تعطي المعقدة كالسكاكر الخماسية والس

 لزجة(.
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 أهمية المواد اللعابية في النبات:

 تقلل سرعة النتح في النبات -1

 تعمل كمواد تخزينية في نباتات الفصيلة الخبازية -2

بات الجهاز الهضمي وملينة ضد اإلمساك، وعالج التهاب القصبات واضطراتستخدم طبيًا كمواد كملطفة  -3
 والبولي.

 تواجدها في النباتات:أماكن 

 في الجذور واألوراق واألزهار: الختمية -1

 لسان الثور. –في البذور والجذور واألوراق: نبات لسان الحمل  -2

 الخبيزة. والبذور:في األوراق  -3

 األوراق والسوق: نبات البقلة -4

 النجيل الطبي. الجذور:في  -3

 .)الهيبسكوس( السوريحب المسك نبات  والجذور:في األزهار  -6

 السحلب، نبات حشيشة السعال. الدرنات:في  -7

حب المسك السوري -النجيل الطبي – البقلة-الخبيزة-الثور لسان-الحمللسان  – الختمية-الحلبةأهم النباتات: 
 ندرس منها: السحلب. –

 :الحلبة القائمةنبات  -1

   Trigonella foenum -graecumاالسم العلمي : 

 Leguminosaceae(fabaceae) البقولية الفصيلة: 

  جذره وتدي، يحمل عقد بكتيرية وساقه قائمة.عشبي حولي قائم يشبه البرسيم نبات االنتشار: 
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  طبيًا:الجزء المستعمل 

القرون : تجمع عند جفاف الجزء القاعدي للنبات، واصفرار األوراق ويكون الحش في الصباح الباكر كي ال تنفرط 
 .رونالق

  
  الفعالة:المادة الطبية 

 يحوي النبات مواد لعابية وصابونيات وديوسجنين، وقلويد التريغونيلين والكولين.

 

  واالستعماالت الطبية:الفوائد 

ومغلي البذور يعيد للجلد نعومته وطراوته ووجود المواد اللعابية  الدمامل،يستعمل لبيخ البذور في معالجة  -1
 .البلغم ويساعد على إدرار البول والطمثيساعد على تلطيف التهابات الحلق واللوزتين ويزيل 
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مفيدة للربو وأمراض والبذور وتخفيف آالم البواسير واالمساك الشديد  والكلف،تفيد في إزالة البقع الجلدية -2
 الصدر.

 تعطى البذور الكاملة أو مسحوقها للمرأة بعد الوالدة لتنشيط إدرار الحليب.-3

 الدم.تعطى البذور للفتيات لتنظيم الطمث غير المستقر وفاتحة للشهية وتفيد في عالج ضعف البنية وفقر -4

يضاف مسحوق البذور إلى العجينة التي تستعمل في اللحوم المجففة ألن زيت الحلبة الموجود في المسحوق -3
 أنواعها.يعمل على طرد الحشرات بجميع 

  .للحوامل وال لمرضى السكري ومرضى الكوليسترول ال تعطىالستخدام: امحاذير  -6
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  :الختمية نبات -2

  Althea officinalisاالسم العلمي :

 Malvaceae  الفصيلة :

 :االنتشار

نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول أو معمر، يعتبر حوض البحر المتوسط وجنوب أوربا موطنا للختمية الوردية، 
 .ق السورية الداخلية والساحليةوالختمية البنفسجية، ينتشر في كافة المناط

 

والثمار، تقلع النباتات في بداية مرحلة اإلزهار خالل شهري الجذور  –األوراق  -األزهار: الجزء المستعمل طبياً 
 ثاني(. –تموز وآب، وتقلع الجذور في تشرين )اول 
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 : المواد الفعالة

 األوراق واألزهار ميوسيالج )مواد لعابية(.تحتوي  -1

 تحتوي الجذور االسبرجين وبكتين وبينائين وسكر ونشاء وراتنجات وزيت عطري وثابت.-2

 : د و االستعماالت الطبيةالفوائ

يستخدم منقوع البذور البارد في عالج التهابات اللثة واألغشية المخاطية للفم والقرحة المعدية والتهاب الرئة  -1
 والربو خاصة عند األطفال.

 المزمن.يستخدم منقوع األوراق كحقن شرجية في عالج اإلمساك  -2

 البة األقراص الدوائية المحتوية على الطعم المر.يعد الميوسيالج أحد المكونات الرئيسية لزيادة ص-3
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 لسان الحمل :نبات -3

 Plantago lanceolata االسم العلمي :

 Plantaginaceae الفصيلة : 

 االنتشار:

 حولي او معمر، ينتشر في كافة المناطق السورية.نبات 

 

 : لجزء المستعمل طبياً ا

 اعتبارا من شهر أيار وحتى الخريف.تبدأ النباتات باإلزهار  والبذور،والجذور  األوراق-1

 : المواد الفعالة

 (السيسليكحمض  –حمض النمل ) األوراق: ميوسيالج ومواد مرة وكاروتين وعفص وأحماض عضويةتحوي  -1
 وسكريات، وغليكوزيد األكوبين وأكيبوزيد. Cوفيتامين 
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 .ميوسيالج %44حوي البذور ت-2

 لطبية: االستعماالت االفوائد و 

 لبخة األوراق لمعالجة الحروق الجلدية الناتجة عن عض الكالب ووخز الحشرات والتهاب الدوالي.تستخدم  - 1

وسوء التغذية وطرد يستعمل منقوع األوراق لمعالجة االلتهابات المعدية والمعوية الناتجة عن نقص الحموضة -3
 الديدان، وكغرغرة في حال آالم األسنان.

 وتصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول. واإلمساك، التهاب المثانة والكلى لمعالجةالبذور ستعمل ت-4

  

 : فرفحين( –)الرجلة  البقلةنبات -5

 Portulaca oleraceae االسم العلمي :

 Portulaceaeالفصيلة : 

 االنتشار:

يعد حوض البحر  طبية،وألغراض عصاري صول خضار ورقي حنبات عشبي حولي أو معمر، وصيفي، يزرع كم
 متوسط موطنًا للنبات.ال

صبغة من أوراق وأزهار 
طازجة مزروعة عضويا في 

 Lance) نبات عشبي نباتي
Leaf Plantain) ، 

 ٪ 94مستخلصة في الكحول )
V / V). 
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أسابيع  3األوراق والسوق الغضة، تزهر النباتات طوال فصل الربيع، ويتم الجني عادة بعد : الجزء المستعمل طبياً 
 من الزراعة.

 : المواد الفعالة

من السبانخ،  ، وبيتا كروتينات أكثر( والتي تشكل أوكزاالتK,Mg,Fe,Caيحوي النبات مواد لعابية وأمالح ) -1
 .(A, Cوفيتاميني )

 االستعماالت الطبية: لفوائد و ا

مغلي أو منقوع النبات لمعالجة التهابات جهاز الهضم والحموضة، ومدر للبول طارد الديدان، وضد يستخدم  -1
العطش ولعالج مرض االسقربوط، وملين جيد، وفي حاالت القيء وضد نزف الدم وآالم البواسير، ويستخدم 

 كمادات ضد الثئاليل.

 يف، وله دور في منع األمراض القلبية.تعد من مضادات األكسدة والتي تمنع الخاليا من التل-2
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تستعمل بالطب الشعبي عند التهاب الزائدة الدودية ولدغ األفاعي والعقارب والرتيالت وتساعد على خفض -3
 الحمى وتقاوم الزحار.

 حقن خالصة العشب تساعد بتحريض تقلص الرحم.-4

 الناحية الجنسية.اليفضل استخدامها بصفة مستمرة من قبل الرجال ألنها تؤثر سلبًا على -3

 

 :الرزين( -التيين –)العكرش  النجيل الطبينبات -6

  Agropyron repensاالسم العلمي :

 Graminaeالفصيلة : 

 ، ينمو بريا او قد يزرع ألغراض طبية وتزيينية وفي المسطحات الخضراء،نبات عشبي بري، معمر االنتشار:
 ويوجد في سورية بشكل واسع. ويعتبر عشبة ضارة في بالمحاصيل الزراعية،



 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

 

 : ء المستعمل طبياً الجز 

 الريزومات )الجذمور( والعشب والبذور 

 

 

 

 

 

 الفعالة:المواد 

( ومادة الغليكوفانيلين، والجرامنين، والمانيتول، %8-3تحوي الجذور مواد مخاطية تتكون من التريتيسين ) -1
 واينوسيتول، وزيت عطري.

 (.B- C- Aد صابونية وأمالح معدنية وفيتامين )مادة األغروبيرين باإلضافة لموا -2

 



 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

 : االستعماالت الطبيةالفوائد و 

 يستخدم مغلي الريزومات كملين ضد اإلمساك المعوي وملطف للجهاز التنفسي وعالج البواسير  – 1

ح وفي حاالت اليرقان كما يفيد كمرمم للجروح والقرو يستخدم كمدر للبول في عالج أمراض الجهاز البولي  -2
 على شكل كمادات، وفي حال التهاب المفاصل الروماتيزمي، وداء النقرس.

 : الخبيزةنبات  -6

 Malva sylvestrisاالسم العلمي : 

  Malvaceaeالفصيلة: 

 يعد حوض البحر األبيض المتوسط موطنا له ويوجد في كافة المحافظات السورية.االنتشار: 

 الجزء المستعمل طبيًا: 

األيام الحارة الجافة عند منتصف النهار، وقد يستمر الجمع وراق، يزهر النبات في الربيع وتجمع في األزهار واأل
 حتى الصيف أو الخريف تبعا للظروف المحيطة.

 



 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

 المادة الطبية الفعالة: 

 C( وزيت طيار وفيتامينات وكاروتين وأنثوسيانوزيد%21 -13تحوي األزهار واألوراق مواد لعابية بنسبة ) -1

 فوائد واالستعماالت الطبية: ال

 مغلي األوراق داخليا لمعالجة احتقانات الرحم، وغشاء المهبل.يستخدم  -1

 

 

 

 

 

 

مضاد اللتهابات الجهاز الهضمي، وملين، وتستخدم األوراق مطبوخة في حالة التهابات الجلد، وشراب خفيف  -2
  في حال السعال وبحة الصوت.

 

ص األوراق ضد القالع وبثور وقروح الجلد، وتهيجات الوجه مستخل -3
 وتستخدم غرغرة لمعالجة آالم الحلق والبلعوم.

تستخدم خارجيا كمادات أو لبخات إلنضاج الدمامل وتليين الثدي،  -4
 قنة ماء الزهر لتخفيف آالم البطن.وتستخدم ح

 يستخدم منقوع أوراقه في حاالت الحمى. -3

مستخلصات الخبيزة للزكام واصابات  

 الجهاز التنفسي



 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

 لسان الثور:  -7

 لسان الثور Borago officinalisالعلمي :  االسم

                Borago vulgaris )الحمحم )أكثر خشونة من لسان الثور 

  Boraginaceaeالحمحمية  الفصيلة: 

نبات عشبي حولي أو معمر، الساق قائمة متفرعة مغطاة بزغب كثيف، يعد حوض البحر المتوسط االنتشار: 
 رائحة تشبه خفيفة رائحة والبذور لألوراق، ا حولي بالبذور أو معمر بواسطة ريزوم أرضيموطنًا له وينتشر بريًا إم

 .النحل خبز يسمى لذلك النحل تجذب وأزهاره الخيار،

  

    

Borago vulgaris                  الحمحم                                 Borago officinalis لسان الثور 

 يًا: الجزء المستعمل طب

، بعده اإلزهار ألن الفائدة تنخفض ما قبلاإلزهار، يمكن جمع المحصول  ما قبليستعمل كامل النبات في مرحلة 
 سم أو يترك للنضج التام للحصول على البذور.  11-8ويتم بقص األفرع الغضة واألوراق على ارتفاع 

 المادة الطبية الفعالة: 



 العطرية النباتات الطبية و      السادسة الجلسة

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

 

عفص وزيت طيار ومادة األنتونين، وكالسيوم وبوتاسيوم وأحماض يحتوي النبات على الميوسيالج وحمض ال -1
 عضوية.

 يجب االنتباه أن األوراق تحوي قلويد البيروليزيدين السام للكبد عندما تكون مفصولة عن النبات. -2

 الفوائد واالستعماالت الطبية: 

 .تستعمل األوراق بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ -1

 كخافض للحرارة ومدر للبول.-2

 مستحلب شاي األوراق واألزهار يفيد في تنقية الدم.-3

 

 الجلسة{ }نهاية


