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                                                                                          مقدمة                           
 ويوجو ما تممكو الطبيعة بما يخدـ مصالحو. واف اىتماـ اإلنساف بالنباتات الطبية بدء منذ اف بدء اإلنساف يعي نفس

جوانب  مراحؿ تطورية عديدة شممت كافةوعييـ مرت ب و واالنساف سوية", وحياة البشر واألمراض خمقيا اهلل عز وجؿ
                                                                                          احتياجاتو ومنيا النباتات الطبية والعطرية .

في معالجة الكثير مف األمراض يعود معظميا إلى أصؿ نباتي  مف المعروؼ أف األدوية المستخدمة في العالـ حالياً 
ف المصادر الطبيعية االخرى تشكؿ نسبة ال باس بيا مف االستخداـ إ%   عدا عف  ذلؾ ف56وتصؿ نسبة ذلؾ إلى 

في المعالجة . وقد بدا االنساف مف خالؿ تجاربو باستخالص ىذه العناصر الفعالة وتنقيتيا وتحديد وزنيا الذري 
وتركيبيا الكيميائي وتصنيع مف يماثميا لكف النتائج مف ىذه المواد المخَمقة لـ تكف بنفس الفعالية التي تعطييا العقاقير 

الطبيعية وبالتالي أثبت بما ال يدع مجااًل لمشؾ عجز االنساف عف إنتاج عقاقير مماثمة في التركيب والتأثير كما 
                                                                                                                    تنتجيا النباتات الطبيعية .

إف المتتبع لتاريخ العقاقير والمداواة باألعشاب يالحظ اف عدد النباتات الطبية المعروفة كبير جدًا عمى مستوى العالـ 
ف ال تزاؿ دوف الحدود الدنيا المطموبة مف ىذه النباتات لذلؾ فرضت آللكف الفائدة التي حصؿ عمييا االنساف حتى ا

الحاجة معروفة اكثر واىتماـ اكبر لمنباتات الطبية والتي تأتي عف طريؽ الدراسات المتعمقة والتي مف خالليا تتحقؽ 
                                                                                 .         الغاية األساسية مف ىذه النباتات  

 سرد تاريخي لواقع النباتات الطبية واستخداميا :                                                                                
المحيطة بو وجو يمتد تاريخ النباتات الطبية لمرحمة موغمة في القدـ فمنذ اف بدأ االنساف بوعيو لنفسو والطبيعة 

اىتمامو غمى جانب في النباتات المحيطة بو غير الناحية الغذائية وبدأ يستخدميا في معالجة أمراضو والتخفيؼ مف 
آالمو واستطاع بفطرتو وتجاربو أف يميز النباتات الطبية والسامة واستخدميا في حاجاتو.   والنباتات الطبية وجدت 

ذلؾ المسببات المرضية واهلل عز وجؿ ما أنزؿ داء إال وخمؽ لو دواء. واستطاع قبؿ اف تطأ قدـ االنساف األرض وك
االنساف بمالحظتو أف يعرؼ الكثير مف ىذه النباتات عمى سبيؿ المثاؿ: الحظ أحد الرعاة أف حيواناتو عندما تأكؿ 

مساؾ أخذ النتيجة نوعًا مف العشب تصاب باإلسياؿ وعرؼ ىذا الراعي ىذا العشب فعندما تعرض لحاالت مف اإل
المرجوة باستخداـ ىذا النبات وكاف ىذا النبات ) نبات السنمكي( الذي ال يزاؿ حتى وقتنا الحاضر يستخدـ في تخفيؼ 

                                                                                                   مف اعراض االمساؾ.
النباتات الطبية إذ كاف لكؿ حضارة فريؽ مف الميتميف الذيف يدرسوف  ديمة وعمى مر التاريخ عرفت الحضارات الق

ىذه النباتات ويدونوف ذلؾ في سجالتيـ لتتناقميا الحضارات مف بعدىـ وقد ظير العشابوف الذيف ييتموف بيذه 
التي دونت عمى اوراؽ  ؿ الشعوباألعشاب ثـ العطاروف واالطباء الشعبيوف وكاف المصريوف " الفراعنة"  مف أوائ
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وصفًا لكثير مف النباتات وأتى بعدىـ البابميوف ودونوا عمى رقميـ  البردي مجموعة كبيرة مف آثار ىذه النباتات 
واستخداماتيا . وأتى بعدىـ اإلغريؽ وعمى رأسيـ أبقراط المسمى بأبي الطب دَوف في مالحظاتو عف النباتات وآثارىا 

الكثير مف العمماء المسمميف الميتميف بالعقاقير والنباتات الطبية وأبرزىـ جابر بف حياف والرازي الطبية . وقد ظير 
وابف سينا وابف البيطار الذي قاـ بكتابو) مفردات ابف البيطار( والذي يعتبر مف اكبر المؤلفات الطبية بتوصيؼ ما 

ات  وقد وصؼ ابف بطوطة مف خالؿ رحالتو نبات طبي  وذكر طريقة جمع والتعامؿ مع ىذه النبات 0666يقارب 
الكثير مف النباتات الطبية ثـ أتى داؤود االنطاكي في القرف السابع عشر ومف خالؿ سرده بتذكرتو الخالدة ) تذكرة 

في دورؼ  ينوع نباتي ليستفيد منو العالـ دراجن 2666داؤود االنطاكي ( في نياية العيد اإلسالمي وصؼ ما يقارب 
ألؼ نبات طبي  01( ويضـ توصيفًا إلى   ع عشر ليؤلؼ كتاب بعنواف ) النباتات الطبية لكافة الشعوبالقرف التس

.                                                                          نبات طبي  0666لكف لـ يدرس مف ىذه النباتات سوى 

                                                                 تعريف النباتات الطبية والعطرية              
ىي مجموعة مف النباتات التي يمكف الحصوؿ منيا عمى مواد فعالة بنسب متفاوتة تستخدـ لمعالجة األمراض 

وصناعة العطور                                                                                                          
بالعقاقير الطبيعية إلى عدة أمور:                                                      االىتماـ بالنباتات الطبية : يعود االىتماـ 

أنيا تفضؿ عمى الصناعية مف حيث الخواص العالجية التي لـ تصؿ إلييا الصناعية  .                                          -0
حديث إال مؤخرًا فمثاًل زيت الخميف المستخرج مف نبات تفوؽ بعض النباتات في مجاالت لـ يكشؼ عنيا الطب ال -1

الخمة والذي يعالج الحصيات المثانية يعالج أيضًا الذبحة الصدرية والربو وىو يتفوؽ عمى المركب المصنع .                           
الية ىذه النباتات .                                       ثقة االنساف بالعقاقير الطبية والعامؿ النفسي يمعباف دورًا ميمًا في القناعة بفع -2
الطعـ أكثر  مستساغةكثير مف العقاقير ت{خذ عف طريؽ الفـ كشراب كالشاي والقيوة والزنجبيؿ والقرفة ... وىي  -3

                          مف األشكاؿ االخرى في المعالجات   .                                                            

                                                                                      تقسيمات النباتات الطبية 
        ونميز ىنا الحاالت التالية:                                                                 من ناحية منطقة االنتشار :  -أ
   النباتات المحمية: وىي نباتات تنمو طبيعيًا في منطقة جغرافية محددة .                                                            -0
        النباتات المتأقممة : نباتات اخمت لمنطقة معينة وتكيفت مع ظروفيا السائدة  .                                          -1
نباتات غريبة عف المنطقة وىي نباتات تزرع في مناطؽ مختمفة بظروفيا المناخية لكف يوفر ليا شروط خاصة  -2

 مماثمة لمنطقة نموىا الطبيعة .  



3 
 

                                                                                         التقسيم النباتي:  -ب 
النباتات الدنيا:                                                                                                           –أواًل 
    البكتريا : بكتريا حمض المبف                                                                                                   -0
الطحالب: الالميناريا والتي يستخمص منيا مادة االلجيف المستخدمة في عالج امراض القمـ والمعدة                               -1
الفطريات: مثؿ مادة البنسميف المستخرجة مف فطر البنسميميوـ المستخدـ في معالجة االلتيابات والجروح                      -2
                                                         نة األفرينا والتي يستخمص منيا زيت يثبت الروائح العطرية اش : األشنيات  -3
  : االسفنجوـ : مصدر لمخيوط واألربطة الجراحية  .                                                                               الحزازيات  -4
في عالج الديداف الشريطية     والمعوي لسرخسيات : كزبرة البئر : لعالج أمراض الصدر والزكاـ والمغص الكموي ا -5

                                                                                                  النباتات الراقية: -ثانياً 
محصوؿ عمى الزيوت العطرية وتستخدـ في عالج الكثير مف األمراض  وتحوي * معراة البذور : المخروطيات : ل

                                                                                                               عدة فصائؿ   : 
                                                                                                     Taximen  الفصيمة التكساسية  -
                                                                                                 الفصيمة السروية : زيت السرو   -
                                                                  ... الفصيمة الصنوبرية:  الصنوبر مطير ومضاد لمروماتيـز  -

 .  * مغمفات البذور : وتشمؿ احاديات الفمقة وثنائيات الفمقة وتقع ضمنيا اغمب النباتات الطبية
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                                                األجزاء الميمة والتي تستخدم في المجال الطبي وأوقات الجني                      

ال بد مف معرفة أساسية لمقياـ بعممية جمع النباتات الطبية بأف المادة الفعالة تتركز في جزء مف النبات أكثر مف 
األجزاء األخرى وأف موعد الجني لكؿ نبات تختمؼ عف النبات اآلخر ولذلؾ ليس ىنالؾ قاعدة عامة لمجمع ليذه 

تالؼ يعود لؤلسباب التالية:                                                                                      النباتات وىذا االخ
               العوامؿ الوراثية وىي المحدد األساسي لمكونات كؿ كائف حي .                                                                      -0
الشروط المناخية والظروؼ التي ينمو ويتطور فييا النبات .                                                                -1
زمف جني الجزء المراد استخدامو  .                                                                                       - 2
المستعممة .                                                                                              طرؽ التجفيؼ  -3
اختالؼ العضو النباتي المستعمؿ .                                                                                    -4
                                                                                        اختالؼ عمر النبات   .           -5
اختالؼ ساعات الجمع.                                                                                                  - 6

                                                   باآلتي:  ؼسي كمكوف طبي والتي تتصوأسباب اخرى تعود إلى المكونات التي تدخؿ بشكؿ أسا
   * ىي منتجات ثانوية في حياة النبات وليست أساسية أو غذائية                                                                     

                                                                               * تنتسب إلى مجموعات كيميائية متباينة         
* أماكف تشكؿ ىذه النباتات قد تختمؼ عف أماكف تركزىا .                                                                   

أكبر ما يكوف في البراعـ غير المتفتحة . ونفس  في نبات الشيح  SantoRninفعمى سبيؿ المثاؿ )  السانتورنيف ( 
الكالـ بالنسبة لنبات النعناع حيث تكوف الزيوت الموجودة في األوراؽ الحديثة غنية بالمنتوف يتحوؿ إلى منتوؿ في 

يشكؿ أوراؽ انتيائية في السنة األولى يزداد فييا تركيز الغميكوزيد مف   الدجتاؿ وقت اإلزىار وىو المطموب.   نبات
يدخؿ النبات في فترة السكوف وفي السنة الثانية نجد أف األوراؽ و حتى بداية تشريف  ويبقى ثابتاشير آب وحتى أيموؿ 

                                     وبنفس الموعد آذار أقؿ احتواء عمى الغميكوزيد ويزداد حتى نياية تموز قبؿ اإلزىار    

                                                                               أنسب األوقات لجني األعضاء النباتية:

                                                       جذامير...": –درنات  –األقسام المطمورة تحت سطح التربة " جذور  – ًً
لجني ىذه األعضاء ىي فترة سكوف العصارة وتوقؼ النمو حيث يرفع نسبة المادة الفعالة أكثر ويقؿ أفضؿ موعد 

محتوى العضو النباتي مف الماء وبالتالي يسيؿ تجفيفيا .                                                                   
النبات  ففي النباتات الحولية يتـ الجني في خريؼ السنة األولى. أما في نباتات ثنائية وىنا البد مف معرفة عمر 

الحوؿ فيكوف الجني في موعديف :  * خريؼ السنة األولى   * ربيع السنة الثانية                                                   
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تـ تشكؿ جذورىػػا ويجب أف ال يبالغ في عممية قطع الجذور في النباتات المعمرة فيفضؿ أف تترؾ لعدة سنوات حتى ي
) جذور الرماف(.                                                                                                     

:" يجب أف ال يترؾ أي أجزاء مف المجموع الخضري أثناء عممية جمع الجذور ألف ذلؾ يخفض مف قيمتيا امــــــــى
        التسويقية والطبية ".                                                                                                         

                                                                                         السوق النباتية:             – ًً
                                                                      ويفضؿ أف تؤخذ في فترة سرياف العصارة وما قبميا بقميؿ . 

                                                                                                                 القشور:  -ًً
ير ويمكف أف شواألدمة ويتـ نزع القشور في فصؿ الربيع لسيولة التقـ البشرة الجزء المحيط بالساؽ أو الجذر وىي تض

شجار الفتية أو األشجار المعدة نحصؿ عمى القشور في الخريؼ وذلؾ لنفس السبب ويجب أف يتـ التقشير عمى األ
ويجب الحذر عند تقشير النباتات المعمرة ألف ذلؾ قد يؤدي لموتيا . ومف األشجار التي لمحصوؿ عمى المادة الطبية 

                                                   جذور الرماف ..    –القرفة  –يمكف أف تؤخذ قشورىا : الكينا 
                                                                                                               األخشاب: -ًً

                                                سنة ويتـ تقطيع الخشب إلى شرائح أو نشارة .                                                                                     46 -36عمر  قبؿ ال تجنى الصندؿ  وىي –خشب الكافور 
                                                                       وتقطؼ قبؿ تفتحيا بقميؿ مثؿ براعـ الحور والصنوبر.           البراعم:  -ًً
 األوراق:                                                                                                                      -ًً

ة عمى قطفتيف:                                                      يفضؿ قبؿ بدء اإلزىار وفي وقت جاؼ مف النيار ويجب المحافظ
* قبؿ اإلزىار              * بعد عقد األزىار وقبؿ تشكؿ البذور                                                              

وراؽ الصغيرة بينما في الكينا تجمع ونوع األوراؽ المجنية يختمؼ حسب نوع النبات الطبي ففي الشاي تجمع األ
                                                                                                             األوراؽ المعمرة.  

                                                                                                            األزىار:  -ًً
ني( المزىرة غير المتفتحة ) الشيح الخراسا القمـالبرتقاؿ ( وتفضؿ  –الورد  –تقطؼ األزىار قبؿ التفتح في ) القرنفؿ 
القنب اليندي فتجمع األزىار المؤنثة فقط     –حشيشة الدينار  –النعماف  أو بمجرد التفتح ) البابونج ( أما شقائؽ

     البذور:                                                                                                                       -7ً
الخروع . أما في الثمار المتشققة فتجنى  -الكتاف -بركة" الحبة السوداء " حبة ال -تجنى البذور عند النضج ) الجوز

المفت الزيتي (                                                                          –الخردؿ  –قبؿ التشقؽ ويتـ جمعيا  ) الخشخاش 
                                                   الثمار:                                                             -ًً

 تجنى الثمار في الفصيمة الخيمية قبؿ النضج أو بعد النضج كما في الفصيمة السذبية 
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 أىم النباتات الطبية و العطرية    
  النباتات الوعائية خفية اإللقاح –أواًل 

 الحقمي نبات ذنب الخيل                                       

                                                                                              التصنيف النباتي : 
                                                                                                Equisetaceaeالفصيمة :

                                                                                  Equisetum arvense Lاالسـ العممي :
نوع تنتشر في كافة  24-26ينتشر ىذا النوع بصورة واسعة في المناطؽ المعتدلة و يشتمؿ حوالي     انتشاره :

نباتات عشبية عمى الرغـ مف أف بعضيا يممؾ ارتفاع أنحاء العالـ و بخاصة في المناطؽ الرطبة و ىي غالبًا 
النوع  وينتشر  ـ , و ينتشر ىذا النبات في كؿ أنحاء أوربا و آسيا و أمريكا الشمالية . 01كبير يصؿ إلى 

                                                                                             المذكور عمى الساحؿ السوري وعمى ضفاؼ نير بردى ويجمع في نياية تموز وآب ويجفؼ تحت اشعة الشمس 
  : ىو األفرع العقيمة المجففة أو الطازجة . الجزء المستعمل طبياً 

 

                                                                                                المادة الطبية الفعالة :  
فالفونيدات مثؿ كويرسيتيف و كامبفيروؿ و بعض الجميكوزيدات و  وEquisetinin تحتوي األفرع العقيمة عمى

                                                             حمض كموروجينيؾ و حمض السيميسيؾ كما يحتوي عمى آثار مف قمويد النيكوتيف .
 يستعمل مغمي األفرع                                                                                              الطبية :الفوائد و االستعماالت 

والوزمات القمبية والربو                                                       لمعالجة أمراض الجياز البولي و خاصة المثانة و الكمى . -0
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                                                              و التياب المجاري البولية و الرماؿ البولية  الكموي لمعالجة االستسقاء -1
     يستخدـ خارجيا لمجروح صعبة الشفاء. -2

 السرخس المذكر                                    

                                                                                           التصنيف النباتي :  
                                                                                                          Polyodiaceaeالفصيمة :

                                                                                Dryopteris  filix-max Lاالسـ العممي :
السراخس تتمتع بأىمية كبيرة في الطبيعة خاصة عندما تتعايش مع نباتات أخرى في غابات المناطؽ انتشاره :

                                                          المدارية والشمالية وىي تؤلؼ الغطاء النباتي في األراضي المغمقة .
و ينتشر في المناطؽ المعتدلة مف أوربا و آسيا و أمريكا الجنوبية و الشمالية و تجمع األجزاء الفعالة في فصؿ 

     وينتشر بشكل واسع في الساحل السوري وجبال األمانوس وغابات الفرنمق الخريؼ و تجفؼ بعناية .

 

                                                                 األوراؽ المجففة و الرايزومات المجففة مع قواعد األوراؽ . : جزء المستعمل طبياً ال
% باإلضافة لحمض الفيميسينيؾ و  1يحتوي الرايزوـ عمى مادة الفيميسيف بنسبة  المادة الطبية الفعالة :

تتركز المادة الفعالة مف مواد قابضة أما األوراؽ فتحتوي عمى نفس المواد لكف بنسبة أقؿ . الباراسبيديف و آثار
بالربيع                                                                                                             

                                                                                     الفوائد و االستعماالت الطبية :
                    تستخدـ مساحيؽ الجذامير الجافة بشكؿ مضغوطات وزنيا نصؼ غراـ                                                                     -0
يعتبر العقار الطبي ليذا النبات مف أىـ المواد القاتمة لمديداف الشريطية و الكبدية ما عدا الحمقية إذ ال يؤثر فييا  -1
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                                                                                    لمعقار تأثيرات مضادة لمفيروسات. -2
            لمعالجة الروماتيـز و آالـ عرؽ النسا و اآلالـ العضمية و العصبية . تستعمؿ مستحضرات النبات -3

آثاره الجانبية: يمكن أن يؤدي لدوار وآالم في الرأس وانخفاض الضغط وضمور العصب البصري وىو سام 
                            لمحيوانات                                                                               

                                                                                                               الجينيتيات : – ثانياً 
   و ىي نباتات تشكؿ صمة الوصؿ بيف معراة البذور و مغطاتيا و أىميا :

                                                               االفيدرا                                          
                                                                                                        التصنيف النباتي :

                                                                                                        Ephedraceae  الفصيمة :
                                                                                     Ephedra sinica Lاالسـ العممي :

                                                                                                               انتشاره :
نبتة شبيية بالشجيرة, توجد في المناطؽ الصحراوية في جميع أنحاء العالـ. وينتشر بدءا مف الصيف الشمالية, 

                                                          وينتشر في سوريا في تدمر والبوكماؿ ودمشؽ                                                   ,و غيرىا مف المناطؽ واليند وافريقياإلى منغوليا الداخمية.
                          : األفرع الغضة التي تجمع في الخريؼ باإلضافة إلى الرايزوـ و الجذور . الجزء المستعمل طبياً 

أمينو فينيؿ بروبيف ومف أىميا مادة االيفيدريف ودي  -1يحتوي عمى قمويدات مف فئة  المادة الطبية الفعالة :
      بسودو ايفيدريف و غيرىا.

 

                                                                                                   الفوائد و االستعماالت الطبية :    
                                                                                                   لتنشيط الدورة الدموية . -1             لمعالجة السعاؿ و التياب القصبات و الربو التشنجي. -0
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                                                                                            لنقص الوزف وخفض البدانة.  -3                    أزمات الربو الشعبى و نوبات السعاؿ التقمصى. -2
                                                                                             التياب واحتقاف الجيوب األنفية.  -5                       (.COPDمرض االنسداد الرئوي المزمف ) -4
   لعالج ضغط الدـ المنخفض.  -8        نزالت البرد واألنفمونزا. -7                   حمى القش. -6

                                                                                                -الكريمات-الحقن–الشرابات -الحبوب -القطرات–اشكال المستحضرات  :المحافظ 
                                                                                         معراة البذور : – ثالثاً 

و ىي نباتات وعائية ليا جذر و ساؽ و أوراؽ و أزىار و البويضة فييا مكشوفة و غير مغطاة بؿ و تكوف 
 محمولة عمى األوراؽ الحرشفية و أىميا :

                                                                                      الصنوبر الحراجي                                    
                                                                                                        التصنيف النباتي : 

                                                                                                   Pinaceaeالفصيمة :
                                                                                    . Pinus sylvestris Lاالسـ العممي :

سـ تنتشر في أوربا  و سيبيبريا  46ـ و قطر جذعيا  26-06يا و ىي شجرة دائمة الخضرة يبمغ طولانتشاره :
                                                                                                              و ايراف و القوقاز . 

ؿ عميو عف طريؽ فصد الشجرة : يستخرج مف ىذه الشجرة زيت التربنتيف الطبي و يتحص الجزء المستعمل طبياً 
   بشقوؽ طولية عمى الساؽ حيث يسيؿ الزيت و يجمع في أوعية خاصة . 

 

                                                                                                     المادة الطبية الفعالة : 
% و يحتوي ىذا الزيت العطري عمى بعض المواد العطرية مثؿ 4يحتوي زيت التربنتيف عمى زيت عطري بنسبة 

بورنيؿ أسيتات و الميمونيف و الفيالندريف و األلفابييف كما يحتوي عمى مواد راتنجية و مادة مرة ىي بينيكريف و 
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                                                                                                             Cفيتاميف 
                                                                                                 الفوائد و االستعماالت الطبية :

                                                                                            لمعالجة السعاؿ و التياب الحمؽ. -0
                                                                                               يستعمؿ اللتياب الفـ و البمعوـ. -1
                                                                    يستعمؿ لمعالجة نزالت البرد العامة و حاالت الحمى . -2
                                                                             لو تأثيرات مطيرة و منشطة إلفراز الغدد. -3
 لو تأثير عمى اآلالـ العصبية. -4

 العرعر   او الشربين                                   

                                                                                      التصنيف النباتي : 
                                                                                                  Cupressaceaeالفصيمة :

                                                                               Juniperus communis Lاالسـ العممي :
ـ تنتشر في أوربا و شماؿ أفريقيا و شماؿ آسيا و أمريكا  06ىي شجرة أو شجيرة يصؿ طوليا حتى   انتشاره :
المرتفعة وسمسمة لبناف الشرقية                                  يوجد في سورية منو نوعاف ويتركز في الجباؿ الساحمية الشمالية 

 الثمار الناضجة و ىي مخاريط بشكؿ عنبة كروية و الزيت العطري المستخمص منيا    :  الجزء المستعمل طبياً 
 وتجفف ىذه الثمار بمكان ظميل جيد التيوية                               

 

                                                                                                 ة :المادة الطبية الفعال 
% زيت عطري يحتوي عمى مادة ألفابينيف , بيتاميرسيف ,سابينيف ,ليمونيف  1-0تحتوي الثمار عمى 

مواد عفصية و بعض السكاكر و و غيرىا, باإلضافة إلى  ومادة صباغية تدعى الجونبيريف ,بيتاكاريوفيمميف
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الفالفونيدات كما يحتوي عمى زيوت طيارة ذو رائحة عطرية , ومواد سكرية وانيوليف ومواد راتنجية وشمعية 
                                                                                                    وصمغية وفيتاميف ج , واحماض عضوية و أمالح البوتاسيوـ .

                                                                                            الفوائد و االستعماالت الطبية :
                                                          لمعالجة أمراض المجاري البولية و خاصة حصيات الكمى و المثانة . -0
                                                                                                       يستخدـ كمدر لمبوؿ . -1
 يستخدـ في حاالت فقداف الشيية  و كميضـ . -2

 أحاديــــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقة                       

 النخيل ) التمر(                                

                                                                                            التصنيف النباتي : 
                                                                                                     Palmaceaeالفصيمة :

                                                                        Phinex dactileferaاالسـ العممي :
موطف شجر النخيؿ في العراؽ وشبو  الباكستاف و سيالف .ينتشر ىذا النبات طبيعيًا في اليند و     انتشاره :

الجزيرة العربية ودوؿ الخميج العربي والمغرب ,وليبيا والجزائر , وشجرة النخيؿ تعتبر مف النبات ثنائي المسكف 
رتفاع الشجرة يقارب ) مترًا  (26أي ال يثمر إال بوجود الذكر واالنثى منيا مف خالؿ عممية التمقيح فيما بينيما , وا 

, وينتج البمح الذي تحوؿ الحقًا الى تمر بشتى أنواعو , وتعتبر أشجار النخيؿ مف أقدـ االشجار التي زرعيا 
                                           االنساف , وتتميز بسيولة زراعتيا وتحمميا لمظرؼ الجوية والمناخية
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                                                                                           والثمار      : البذور الجزء المستعمل طبياً 
ومواد  –جوفاسيف  –أريكاديف  –جوفاكوليف  –تحتوي البذور عمى قمويدات أريكوليف  المادة الطبية الفعالة :

                                                                                              قابضة مف أىميا كاتيشيف 
                                                                                             الفوائد و االستعماالت الطبية :

                                                              يستعمؿ عقار البذور لطرد الديداف الطفيمية عند الحيوانات . -0
                                                                       يستعمؿ لمعالجة المغص و التشنج عند الحيوانات . -1
                                                                             تستعمؿ البذور مضغًا كمادة منشطة لمجياز العصبي. -2

                                                                                                مغمفات البذور : – ثالثاً 

                                                         العكرش)التيين( النجيل الطبي                            

                                                                                                        التصنيف النباتي : 
                                                                                                   Poaceaeالفصيمة :

                                                                                Agropyron  repens L االسـ العممي :
لبرية و الزراعية و في سورية و لبناف و العراؽ و ليبيا و ينتشر في دوؿ كثيرة في األراضي ا    انتشاره :

 .ض طبية وفي المسطحات الخضراءاالجزائر و أدخؿ الكويت لزراعتو ألغر 
الجزء المستخدـ طبياً  ىي الريزومات المنتفخة و الممدة تحت سطح األرض حيث     :  الجزء المستعمل طبياً  

الحصاد ثـ تنظؼ و تزاؿ منيا الجذور الجانبية و القشور )الحراشؼ( تقمع في الربيع أو الخريؼ و بعد عمميات 
ثـ تغسؿ و تجفؼ في اليواء , ويصبح لونيا أصفراً  شاحباً  عديمة الرائحة ذات طعـ حمو ثـ تعبأ في عبوات 

  .كذلؾ يستعمؿ مف النبات العشب و البذور  و نظيفة و تخزف بعيدًا عف الرطوبة و التموث
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                                                                                                 الطبية الفعالة :المادة  
% و مادة الحرامنيف , 7-4تحتوي الرايزومات عمى مواد مخاطية )ميوسيالج( و تتكوف مف مادة التريتيسيف 

   .A-B-C مواد صابونية و أمالح معدنية و فيتاميناتالمانيتوؿ و زيت عطري . كما تحتوي الرايزومات عمى 

                                                                                               الفوائد و االستعماالت الطبية :    
                       البواسيريستعمؿ مغمي الرايزومات كمميف ضد اإلمساؾ المعوي و ممطؼ لمجياز التنفسي وعالج  -0
يستخدـ كمدر لمبوؿ في عالج أمراض الجياز البولي ) التياب المثانة و اآلالـ الناتجة عف الحصى المرارية  -1

                                                                                  والكموية(وفي حاالت اليرقاف
                            و داء النقرس. ,لمجروح و القروح عمى شكؿ كمادات و التياب المفاصؿ الروماتيزمييفيد كمرمـ    -2
 ويستعمؿ عصير األوراؽ في معمجة حصاة المرارة-4 .كما يستخدـ مغمي البذور في حاالت الطفح الجمدي -3

 انــــــــــــــــالشوف
                                                                                                    التصنيف النباتي :

                                                                                         الفصيمة :
Poaceae : االسـ العممي                                                                         Avena 
sativa L. : ينتشر ىذا النبات في معظـ بمداف العالـ و بخاصة أقطار البحر األبيض المتوسط و عدد انتشاره

                                                      العشب المجفؼ أو الطازج , الثمار )البذور(.:  الجزء المستعمل طبياً  نوع  22أنواعو 
                                                                                                      المادة الطبية الفعالة :

يحتوي عشب الشوفاف عمى سكريات متعددة مثؿ السكروز و بيتا غموكاف و كستوز باإلضافة لحمض 
و فالفونيدات أما الثمار فتحتوي عمى النشاء  A,Bو حمض األفينيؾ أسيد  A+Bالسالسيميؾ و مادة أفيناكوزيد 

و بعض السكاكر متؿ بيتا غموكاف و بروتينات مثؿ الجيمياديف و صابونينات و بيتاسيتوستيروؿ و زيت دىني و 
     . Bمجموعة مف فيتامينات 
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                                                                             الفوائد و االستعماالت الطبية : 
                                                                                                                 لمعالجة اآلرؽ    يفيد العشب : -0

                                                                                    ألمراض الكمى و النقرس و الروماتيـز 
                                                                                                      لحاالت ضعؼ المثانة

 في حاالت اإلمساؾ المزمف .*              المرارة تفيد ألمراض المثانة و الكمى و  *       الثمار : -  1

 الحنطة السوداء

                                                                                           التصنيف النباتي : 
                                                                                             Polygonaceaeالفصيمة :

                                                                     .Fagopyrum esculentum L االسـ العممي :
وفي كافة المناطؽ الصيف و الواليات المتحدة .ينتشر ىذا النبات في شماؿ و و سط آسيا و يزرع في  انتشاره :
                                                                                                     السورية

                      األوراؽ المقطوفة خالؿ فترة اإلزىار و أحيانًا العشب المجفؼ المزىر و البذور.:  الجزء المستعمل طبياً    
% في األوراؽ و  7تحتوي األوراؽ و العشب الجاؼ عمى مادة البروتيف بنسبة  المادة الطبية الفعالة :

 الكويرستريف و مشتقات الؤلنتراسيف مثؿ مادة فاجوبيريف ,البذور تحتوي عمى القميؿ مف البروتيف و الكربوىيدرات 
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                                                                                           الفوائد و االستعماالت الطبية :.
                                                           يستعمؿ مغمي العشب المجفؼ لموقاية مف تصمب الشراييف . -0
                                                               ييفلو فائدة في حاالت مرض الدوالي و لمنع انسداد الشرا -1
                                                                 البذور يصنع منيا خبز خاص لمرضى السمنة . -2
يريد أف يأكؿ  خموىا مف الغموتيف, وىي بذلؾ ممتازة لمف يعاني مف الحساسية تجاه الغموتيف أو ببساطة -3

 .حبوبًا ىضميا أسيؿ

 ذرةــــــــــــــــــــــــــــال

                                                                                                     التصنيف النباتي : 
                                                                                                       Poaceaeالفصيمة :

                                                                                        .Zea mays L االسـ العممي :
                          ..     الموطف األصمي ليذا النبات أمريكا و يزرع في كافة أنحاء العالـ انتشاره :

                                                                        األقالـ و المياسـ و البذور:  المستعمل طبياً الجزء 
% فيو العديد مف المواد العطرية  6.1رة عمى زيت عطري بنسبة تحتوي شباشيؿ الذ  المادة الطبية الفعالة :
ثيموؿ و فالفونيدات مثؿ مايسيف ميثيؿ ايتر و بعض  –منثوؿ  –تريبينوؿ –مثؿ الكارفاكروؿ و ألفا 

% و مواد عفصية مثؿ مادة بروأنثوسانييف و مواد مرة كما تحتوي الحبوب عمى نسبة 2الصابونينيات بنسبة 
                                                  د الدسمة التي تشكؿ الزيت الذي يحتوي عمى أحماض دسمة غير مشبعة .عالية مف الموا

                                                                                             الفوائد و االستعماالت الطبية :
                                                                البوؿ و تفيد في التياب الكبد و المرارة .الشباشيؿ إلدرار  -0
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                                                                             زيت الذرة مفيد لحاالت تصمب الشراييف . -1

 بة الكوليستروؿ في الدـ .نسيستعمؿ زيت الذرة الصفراء لخفض  -2

 بصل العنصل  )العيصالن (

                                                                                                   التصنيف النباتي : 
                                                                                                  Liliaceaeالفصيمة :

                                                                              .Sacilla maritime L االسـ العممي :
 .                        واالبيض  صنفاف أحمر ينتشر في المناطؽ الساحمية و يوجد مف   انتشاره :

                                                                      حراشؼ األبصاؿ المجففة:  الجزء المستعمل طبياً    
سيمميبكريف و تحتوي األبصاؿ عمى ثالثة  غميكوزيدات ىي سيمميف و سيمميتوكسيف و    المادة الطبية الفعالة :

                                مواد سكرية و مواد مخاطية تسمى سينيستريف باإلضافة إلى بممورات أوكزاالت الكالسيوـ .
                                                                                           الفوائد و االستعماالت الطبية :

                                                                         ة االستسقاء و أمراض الكميتيف المزمنة  .لمعالج -0
                                                        يعتبر ىذا العقار فعاؿ لمعالجة االلتياب الشعبي المزمف و الربو . -1
                                                                               ت مقوية لمقمب تعتبر مستخمصات النبا -2
 يستخدـ بصؿ العنصؿ األحمر لتسميـ القوارض . -3

 اللحالح )الوحواح(                                                    
                                                                                        التصنيف النباتي : 

                                                                                                      Liliaceaeالفصيمة :
                                                                        .Colchicum autumnale L االسـ العممي :

 وشرؽ المتوسط وخصوصا في المناطؽ الداخمية                                             ينتشر في أواسط أوربا و شماؿ ايرلندا و شماؿ اسبانياانتشاره :

                                                      األزىار الطازجة الكورمات و البذور الناضجة و:  الجزء المستعمل طبياً  
تحتوي الكورمات و البذور عمى قمويدات مف فئة تروبولوف مثؿ الكولشسيف و  المادة الطبية الفعالة :

  كولشيكوزيد ,أما األزىار الطازجة تحتوي نفس القمويدات باإلضافة لقمويد ديميكولسيف.
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                                                                                                د و االستعماالت الطبية : الفوائ     
                                                                    تستخدـ مستخمصات النبات لمعالجة مرض النقرس -0
                                                                        حر األبيض المتوسط تفيد في عالج حمى الب -1
                                                                    يفيد قمويد ديمكولسيف لمعالجة السرطانات الجمدية . -2
استخراج مادة الكولشسيف الموسعة لحدقة العيف                                                                         -3
جة تحت مراقبة ومعرفة طبية معالجة األوراـ السرطانية الخبيثة وخاصة سرطاف الدـ ويجب أف تتـ المعال -4

 جيدة

 البصل

                                                                                                        التصنيف النباتي : 
                                                                                                      Liliaceaeالفصيمة :

 Allium cepa                                                                             االسـ العممي :
                                      ينتشر في جميع انحاء العالـالموطف االصمي جنوب غرب آسيا انتشاره :

                                                                          األبصاؿ و الحراشؼ:  الجزء المستعمل طبياً 
وغني بمضادات  تحتوي عمى قمويدات مف فئة كوري سيتيف و سيتونسيد و االليف المادة الطبية الفعالة :

                                                           البكتيريا فيتونسيد                                                      
                                                                                        الفوائد و االستعماالت الطبية : 

                                    عصير البصؿ يستخدـ كطارد لمديداف و أمراض المعدة و األمعاء و الفـ و الموزات  -0
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                                                                       بيض في العيفاال اءيستعمؿ مع الغسؿ لوقؼ الم -1
                                                                        مساعد في تنظيـ األنسوليف لمرضى السكري  - 2
 يساعد عمى التئاـ الجروح و يمنع تساقط الشعر و يعالج تجاعيد الوجو. -3

 ومـــــــــــــــــــالث                                    
                                                                                         التصنيف النباتي : 

                                                                                           Amaryllidiaceaeالفصيمة :
                                                                           .Allium sativa L االسـ العممي :

                      في العالـاخرى ينتشر في آسيا الوسطى و حوض المتوسط باإلضافة إلى أماكف انتشاره :
                                                                                 فصوص الثوـ:  الجزء المستعمل طبياً 

و تتحوؿ ىذه المادة عند قطع أو ىرس الفصوص إلى يحتوي عمى مادة أليؿ الميئيف  المادة الطبية الفعالة :
                                    مايسمى بزيوت الثوـ الطيارة و يحتوي الثوـ عمى سكريات مركبة و بعض المواد الرعوية .

                                                                                                 الفوائد و االستعماالت الطبية :
                                                                                  الثوـ مضاد لمبكتيريا و الفطريات . -0
                                                                           دـ .لو تأثيرات مخفضة لمشحوـ الثالثية في ال -1
                                                              ضغط الدـ . يعمؿ عمى تنظيـ ينفع في حاالت تصمب الشراييف و  -2
                                                       اؿ.يفيد في التياب الفـ و البمعوـ و التياب القصبات و السع -3
لو تأثير قاتؿ لمخاليا السرطانية وخصوصًا عصيره , كما لوحظ أف عصير الثوـ مفيد جدًا في لدغات  -4

 األفاعي والعقارب والحشرات حيث يوضع مكاف المدغ 

 زعفرانـــــــــــــــال                   

                                                                                                             : التصنيف النباتي
                                                                                                Iridaceaeالفصيمة :

                                                                                  .Crocus sativus L االسـ العممي :
                            اليند و البمقاف و شرؽ المتوسط و يزرع في إيراف و إسبانيا  ينتشر في  انتشاره :

                                                                           القمـ و الميسـ فقط .:  الجزء المستعمل طبياً   
تحتوي األقالـ و المياسـ عمى مادة كروسيف و ىي مادة لونيا أصفر برتقالي غامؽ و  المادة الطبية الفعالة :
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                        تيف .كارو  –مادة مرة تسمى بكروكروسيف و زيت عطري فيو مادة سافراناؿ و كاروتينات مثؿ غاما 
                                                                                         الفوائد و االستعماالت الطبية : 

                                                 يعتبر عقار الزعفراف مف الموا المنشطة إلفراز العصارات الياضمة  . -0
 الجرعة الكبيرة منو تنشط العضالت الممساء لمرحـ . -1

 السوسن

                                                                                                         التصنيف النباتي : 
                                                                                               Iridaceaeالفصيمة :

                                                                                       .Iris germanica Lاالسـ العممي :
                                                                                            أوربا . ينتشر في انتشاره :

                                                                               الرايزوـ مع الجذر:  الجزء المستعمل طبياً  
ايروف و ىي  –ايروف ,غاما  –ايروف ,بيتا  –فيو ألؼ  حتوي عمى زيت عطريي    المادة الطبية الفعالة :

روائح عطرية تشبو رائحة البنفسج كما يحتوي مادة االيزيداؿ مف التربينات الثالثية و مف الفالفونيدات ايضا مادة 
                                                                                       ايريسولوف باإلضافة لمنشاء

                                                                                           الفوائد و االستعماالت الطبية :
                                               يعتبر العقار مقشع و يستخدـ بشكؿ خاص لمسعاؿ و التياب القصبات. -0
 العطري في صناعة العطور و مستحضرات التجميؿ كمعاجيف األسناف. يدخؿ الزيت -1

 السحلب                                                 

                                                                                                  التصنيف النباتي : 
                                                                                                 Orchidaceaeالفصيمة :

                                                       .Orchis mascula Lاالسـ العممي :النوع األوؿ ذو درنا بيضوية 
                                                         .Orchis morio L , Orchis militaris Lنوعاف آخراف ىما :

ىذه النواع الثالثة المذكورة تتميز بأف أوراقيا خضراء و أزىارىا بنفسجية و النوع الثاني مف السحمب ذو درنات 
                                                                                        إصبعية و يوجد منو نوعاف .

                                                                    وسط و جنوب أوربا  ينتشر في  انتشاره :
                                                                                    الدرنات فقط .:  الجزء المستعمل طبياً 
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% و  46تحتوي الدرنات عمى مواد ىالمية مف أىميا الجموكاف و الجموكوماناف بنسبة  لمادة الطبية الفعالة :ا
                                                                                  % .04% و بروتيف بنسبة  14نشاء بنسبة 

                                                                                                 الفوائد و االستعماالت الطبية : 
                                                         يعتبر السحمب دواء ممتاز لمعالجة االسياالت عند األطفاؿ. -0

 اليضـ .يستخدـ السحمب لمعالجة حرقة المعدة الناتجة عف سوء 

 القرنفل                                                          
                                                                                                       التصنيف النباتي : 

                                                                                            Caryophyllaceaeالفصيمة :
                                                                             .Dianthus chinensis Lاالسـ العممي :

                   ومدغشقرينمو بشكؿ طبيعي في اليند, وجزر اليند الغربية, وتنزانيا, وسري النكا والبرازيؿ انتشاره :
ستخدـ القرنفؿ ومشتقاتو سواًء في صورِة نباتاٍت كاممٍة أو زيت الُقرنفؿ أو المواد الفعَّالة : ي الجزء المستعمل طبياً  

                                                                                                              الُمشتقة منو
                                                                                               المادة الطبية الفعالة :

تحوي نسبة عالية مف المعادف , بما فييا الحديد والماغنسيوـ والفسفور والصوديوـ والكالسيوـ وحمض 
                                             . كما انيا غنية بالمنجنيز . A ,C , K الييدروكموريؾ والبوتاسيوـ, والفيتامينات

                                                                                         الفوائد و االستعماالت الطبية :
الو في مجاؿ حشو جذور األسناف حديثًا إذ يتمتع يستخدـ القرنفؿ لعالج وتسكيف آالـ األسناف , وقد تـ إدخ -0

 .  نبات القرنفؿ بتأثيٍر مضاٍد لمفيروسات ومطير عاـ
 . يستخدـ لعالج مشاكؿ اليضـ مثؿ األنتفاخ ,ويعالج حب الشباب واأللتيابات الجمدية ولدغات الحشرات -1
يؼ األلـ وغالبا مايتـ إضافة نباتات لعالج آالـ الحمؽ نظرا لتمتعو بزيوت طيارة فعالة في تخف  يستخدـ  -2

 . أخرى طبية لصنع محموؿ غرغرة يعالج اآلـ الحمؽ
  . منقي لمدـ , يساعد عمى إستقرار مستويات السكر في الدـ  -3
 زيت القرنفؿ يعمؿ عمى تحفيز الدورة الدموية مما يتنشط العقؿ ويساعد عمى التركيز ويمنع األرؽ واألكتئاب  -4
نسداد الجيوب األنفيو , وعالج السعاؿ والربو.القرنفؿ  -5 لتياب الشعب اليوائية , وا               مفيد في نزالت البرد وا 
  . يساعد القرنفؿ لمتخفيؼ مف إنتفاخات وغازات المعدة ويعالج القرحة اليضمية , ويقمؿ مف الغثياف والدوار -6
  . رطاف الرئة والجياز اليضمييساعد زيت القرنفؿ في الوقاية مف السرطاف وخاصة س -7
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يعمؿ القرنفؿ وذلؾ بشربو كمشروب ساخف مف تقوية القمب والكبد وتقوية المثة .كما انو ينقي األبصار ويزيؿ  -8
 غشاوة العيف

   compositae   &     Astraceaeنباتات الفصيمة المركبة             
                                                البابونج                                

              Matricaria chamomilla    التصنيف النباتي :

في سوريا.  ة. وينتشرفي اغمب المناطؽ الداخميوشرقيا باورو أصمي جنوب ألموطنو ا عشب حولي عطري شتوي,
                                                         والنبات الكامؿ النورات الزىرية  الجزء المستخدم:
                                                                                                   المكونات الفعالة:

حوؿ إلى تف يأوال يمبث  ,قطيرهتزرؽ الموف عند ًا أطيار  عطرياً  زيتاً ( (0.3- 1.5%تحوي النورات الزىرية الجافة 
 ماتريسين, 16%آزوليف يتكوف الزيت مف مركب الكاما .الداكف عند مالمستو لميواء سمرخضر ثـ األالموف األ

مركبات  ,والكادنيف نسيفر الفات تربينا,  حمقية تسيسكوتربينا% 25-50, سيسكوتربيني الكتوف, و بروآزوليفأ
 10%,حماض آمينيةأو 0.3% الكوليف , خميط مف مركبات الكومارينية ,فالفونات 0.1%:  ليفة لمماءأو أمحبة 

نما ا  آزوليف غير موجود في الزيت مباشرة وال ينتجو النبات و  ف الكاماأمعروؼ  .مركبات مرة3% مواد ىالمية و
 وفؽ المعادلة: يسينر تاالم يشكؿ ابتداء مف

 كاما آزوليف                     آزوليفكاما                              ريسيفاتالم     

 (طيار ازرؽ الموف(           )مركب مركب غير طيار ازرؽ الموف(       )الموف عديـمركب غير طيار ) 

                                                                                                              االستعمال:
                                                   .لطمثلمبوؿ ومخفؼ آلالـ اخواص معرقة ومدرة يتمتع ب - 0
                                                                          اؿوالسع يابتشنج وااللتيتمتع بخواص مضادة لم -1
                                                                            .مضادة لمبكتريا والفطرياتيتمتع بخواص  - 2
                                                                                    فراغ الصفراءا  و  تيفيد في طرد الغازا -3
قداـ يدي واألمعاجيف والكريمات المستخدمة في منع تشققات األالالعطري لمبابونج في تركيب  يتيدخؿ الز  -4

                                                                                         ئاـ الجروح الخارجيةتويساعد عمى ال
جميؿ الالزمة لالستحماـ وترطيب الشعر وغسيؿ الفـ تال تيدخؿ البابونج في تركيب الكثير مف مستحضرا -5

                                                                              مفة.تالشمسية المخ توصناعة الصابوف والكريما
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لعالج  ج عف تقمصات المرارة والتيابيا ويستعمؿ المغمي خارجياً تزالة المغص الناإل زىاريستخدـ مغمي األ -6
  .مراض الجمديةبعض األ

                                                                                          الطرخشقون                                     
  Taraxacum officinaleالتصنيف النباتي  : 

 وينتشر في اغمب المناطؽ السورية لو جذر وتدي كبير,  نبات عشبي موطنو االصمي أوروبا وآسيا

 

                                                         .االوراؽ ,المبف النباتي, الجذور  :الجزء المستعمل

                                                                                                 المكونات الفعالة:
وغيرىا  taraxaserol  تاركساسيروؿ  ,taraxacntineيفنتكساا)تار كاروتينوئيدات تحتوي الجذور مركبات مرة 
اينوليف )ترتفع نسبتو في , %سكاكر )فركتوز وبخاصة خالؿ فصؿ الربيع(07,مف المركبات ثالثية التربيف(

فالفونات  ,%(1-0% وتصبح نسبتو في الربيع 13-04  لىإ% وتنخفض في الصيؼ 36لى إالخريؼ 
                                                                                            عمى كحوؿ وغميسروؿ. يحتوي المبف النباتي نزيمات.أو 

ثار مف آحمض غموتاميؾ وحمض االسباراجيؾ  حماض االمينية وبخاصةوراؽ الكثير مف األتحتوي األ
                     كاروتينات. ,اينوليف وفالفونات, والكثير مف االنزيمات   taraxacine ػأ(, مركب مر ال,ب,ج,الفيتامينات )د

                                                                                                 :االستعمال
فرازات إمقوية عامة فاتحة لمشيية ومدرة وممينة خفيفة وتعمؿ عمى تنشيط  تعد الجذور )مواد مرة( -0     

                                                                  .ارتفاع حموضة المعدة و االضطرابات اليضمية و الكبديةالصفراء والحد مف 
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ويمكف  ,مراض الجمدية )اكزيما مزمنة(لؤلوراؽ خواص مدرة ومنقية لمدـ وتستعمؿ في عالج الروماتيـز واأل - 1
 مستخمصاتيا.أو والجذور وراؽ األ وعمى شكؿ مغميأاستيالكيا كسمطة 

                                                                         بريةاليندباء ال                             

           Cichorium intybus       التصنيف النباتي:
                     صمي أوروبا وشواطئ البحر األبيض المتوسط.وسوريا وخاصة في المناطؽ المحجرة عشب معمر موطنو األ

                                 وراؽ وتجمع قبؿ مرحمة التزىير.األ ,الجذور وتجمع في فصؿ الخريؼ :المستعمل الجزء
                                                                                                          المكونات الفعالة:

, (% فركتوز06-3.4سكاكر)   ,(lactucerolسيروؿ  وكحوؿ الكتو ,مواد مرة %6.1-6.0ذور ػػػػػػػػػػػتحتوي الج
% حمض شيكوريزيؾ 6.1-6.0وراؽ تحتوي األ.  لبف نباتي ,%اينوليف46-06, %بنتوازف(4-6)

a.chicoresique.                                                                                               
                                                                                                  االستعمال:

وفاتحة  ,مدرة ومنشطة الفراز الصفراء ,جذور النبات بخواص منشطة لعمؿ الكبد والكمى وتعد ىاضمةتتمتع  -0
                 تحمص جذور اليندباء البرية وبعمؿ مف مطحونيا مشروب يشبو القيوة (.كما  لمشيية ومنقية وممينة

 دخاليا ضمف مكونات السمطة.إوراؽ ىاضمة ويمكف األ -1

                                                             القنطريون العنبري                              
 Centaurea                                                                                          : التصنيف النباتي

cyanus  ة قميال, النورة زرقاء الموف , ينتشر ػػػػػة مسننػػػػػػػ, األوراؽ السفمية مفصصنبات معمر ذو ساؽ متفرعة
لسوري, يزىر في حزيراف وتموز. لو جذمور كبير ويتـ جمع اة دمشؽ والجوالف والساحؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي حوراف وغوط

 الجذور في الخريؼ 
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 .زىاراأل :الجزء المستعمل
                                                                                                          المكونات الفعالة:

.أىميا مواد مرة ,نتوسيانية أ جميكوسيدات ,مالح غير عضويةأ ,شموع ,تانينات ,زىار مواد لعابيةتحتوي األ
                                                  السيكوريف إضافة لممواد المبنية التي تفرز عند قطع أي جزء مف النبات 

                                                                                                            :االستعمال
ي التغذية كونو فاتح لمشيية , جذر النبات يمكف استخدامو في حاؿ مرض السكري , غني يمكف استخدامو ف

يستعمؿ بالفيتامينات والبروتينات سريعة اليضـ , لو تطبيقات واسعة عمى األمراض الجمدية وخاصة االكزيما 
حماـ  ,ية منيا)غرغرةالقنطريوف في الطب الشعبي لخواصو المدرة والقابضة والمضادة لاللتيابات وبخاصة العين

  .زىار لخواصيا المقوية والفاتحة لمشييةويستعمؿ مغمي األ, عيني(

                                                                        الطيون                                 
                                                 Inula viscosa Aiton التصنيف النباتي :     

 ينتشر في الساحؿ السوري بشكؿ كثيؼ وفي وادي اليرموؾ وغوطة دمشؽ 
                                                                   الجذور والجذامير والنبات الكامؿ  الجزء المستعمل:

                      األالنتوالكتوف  يتكوف بشكؿ رئيسي مف  %(2-0) طياراً  كامال زيتاً يحتوي النبات  الفعالة: المكونات
                                                                                                             :االستعمال
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                                                  األالنتوالكتوف جزاء الخضرية بخواص طاردة لمديداف ناتجة عفتتمتع األ -0
يستعمؿ النبات في الطب الشعبي عمى شكؿ مغمي لخواصو العطرية المقوية والنافعة في عالج التياب  -1

                                   البولية. لمسالؾمراض اأالقصبات والسؿ وفقر الدـ و 

                                                            وان ــــــقحاأل                                
                                                                           Calendula officinalisالتصنيف النباتي : 

                                                    ينتشر بشكؿ واسع في كافة انحاء سورية ويزىر عمى مدار العاـ 
                                                                                األزىار .  -األوراؽ  الجزء المستعمل:
                                                                                                           المكونات الفعالة:

مواد ذات قميؿ مف حامض الساليسميؾ,  ,مادة صابغة صفراء  ,تانيف ،صابونيف  ,راتنج ,زيت طيار  , زيت دىني
                                                                                           طعـ مر ىي الكالينيديف 

:                                                                                                                   االستعمال
                                                                                                            مقوي عاـ. -0
                                                                         مطهر مانع للعفىنة. –والضارة  منشط إلفراز الفضالت السامة -1

                                                                                                     مرمـ لمجروح والقروح.  -3
                                                                                            . معاجة الثآليل واألكزيما  -4
                   مسكف لمتشنجات. –مفرغ لمصفراء  –مضاد لاللتيابات  –معرؽ  –مدر لمبوؿ  -يستعمؿ كمنقي لمدـ  -4
                                                              يستعمؿ في حمامات األطفاؿ لموقاية مف االمراض الجمدية  -5
 عيف  يمكف استعمالو غرغرة لمحمؽ ومعالجة التياب المثة والتياب جفوف ال -6

   Asteraceae                                          الق                                                    الفصيمة المركبة                          
                                                                القيصوم                                   ي
 Achillea  semolina                   التصنيف النباتي :   

سـ جذاميره رفيعة وعديدة , األزىار بيضاء أو صفراء يزىر مف أيار حتى  16-04نبات عشبي معمر يصؿ طولو مف 
                                                                                آب ينتشر في كافة المناطؽ الداخمية في سورية  

                                                                           جزء مف الساؽ :   األزىار و الجزء الطبي المستخدم
                              وىو مادة عطرية ليا طعـ مر غالكوزيدي والياموزولينمادة األكميف وىو قمويد  المواد الفعالة:
 االستعماالت: 
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                                                                  لبواسير ونزيؼ الرحـ *  بشكؿ منقوع لوقؼ النزيؼ الداخمي كا 
*  في حاالت التيابات المعدة والنفخة والتياب المثانة                                                                   

دقائؽ في كأسيف مف الماء ويصفى ويشرب  06غ مف اوراؽ وأزىار النبات الجاؼ يغمي لمدة  16يحضر المنقوع مف 
 يومياً 3-2ممعقػػة مف 

   الشيح                                                 

   Asteraceae  الفصيمة المركبة    Artemisia herba-alba العممي  :  االسم      
سـ عطرة الرائحة  رمادية الموف , كثيرة السوؽ  وىي منتصبة وينتيي كؿ  36-16جنبة صغيرة بطوؿ مف             

                                                                           منيا بنورة عنقودية  . يزىر في أيموؿ حتى كانوف األوؿ 
 اليضاب والمنحدرات ذات الترب الفقيرةينتشر في أطراؼ البادية و 

                                                                                                       :الجزء الطبي المستخدم
 النبات بكاممو) جذر وساؽ وأوراؽ وأزىار( 

: نبات عطري يحتوي زيتًا طيارًا ومواد مرة ) سانتونيف( ومركبات  فالفونية) ىسبيديف( وتحوي األوراؽ المواد الفعالة
 حمض التانيف                                                                                                

 االستعماالت:  

 *  يستعمؿ غمي النبات كمقو عاـ وفي حاالت التياب القصبات والتشنجات واالضطرابات اليضمية. 

 * يستخدـ مغمي األزىار عمى شكؿ كمادات مطيرة لمعالجة التقرحات الجمدية واألكزيما  

 * يستخدـ مغمي الجذور مقويا لمشعر وعالج اللتياب فروة الرأس   

 * مستخمص األوراؽ مفيد في خفض نسبة السكر في الدـ   

 

 Carthamus persicusالقرطم األصفر  

سـ , الساؽ بيضاء صمبة متفرعة , األوراؽ بسيطة رمحية تنتيي بأشواؾ , األزىار  46-26نبات عشبي حولي طولو 
الجافة عمى الترب الفقيرة الرممية                                                                         أيار     ينتشر في البيئات  –قرصية تحاط بقنابات مضاعفة , يزىر في نيساف 

: األوراؽ واألزىار والبذور                                                                   الجزء الطبي المستخدم
» وتحوي البتالت عمى مركبات فالفونية «  لينوليؾ»غني باألحماض   :  تحوي البذور عمى زيتالمكونات الفعالة

 « كارتميف» وغموكوزيد « كارتيميديف
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                                                                                                         االستعماالت:  
* تستخدـ األزىار في صناعة الصبغات الغذائية والنسيجية                                                                        

* مغمي األوراؽ يستخدـ كمقو عاـ                                                                                          
ر لو خواص ممينة ومسيمة                                                                                  * مغمي البذو 

* النبات  موسع لمشراييف وخافض لضغط الدـ ومنشط لمدورة الدموية ويحد مف الجمطات ويخفض مستوى 
 .الكولستيروؿ في الدـ 

                                                    «بين )العكوبالسم                                     
 Gundelia tournefortii التصنيف النباتي : 

سـ , مفرز لمبف نباتي , يكسوه أوبار, األوراؽ كبيرة لحمية القواـ رمحية الشكؿ ,  46-26نبات معمر طولو مف 
أزىار المركزية خصبة  6-4السوؽ ثخينة, األزىار تتجمع في رؤيسات يدعميا قنابات يضـ الرأس الزىري مف 

ينتشر النبات في البيئات الجافة في السيوؿ والباقي عقيمة , لوف األزىار رمزي مف الخارج وأصفر مف الداخؿ  
                                                                                             أيار   -والمنحدرات واألراضي المشمسة ويزىر في آذار

                                      النبات بأكممو                                       الجزء الطبي المستخدم:
و B: يحوي النبات مواد كومارينية : مثؿ أسكوليف ومركبات سيتروئيدية مثؿ سيتروؿ المكونات الفعالة

                                ستيكماسيتروؿ  ال  وزيت طيار مف مكوناتو: زنجباريف وأسيتات التربنيؿ                      

                                                                                                          االستعماالت:   
                   *يفيد في أمراض جياز اليضـ واضطرابات الكبد وفي حاالت انخفاض ضغط الدـ الشرياني.        

                                                                                        * مضاد حيوي وفطري وبكتيري        
        * مانع النقساـ الخاليا                                                                                                       

                                                                                          * يخفض نسبة البوبة في الدـ         
 * يدخؿ في التغذية

 Apiaceae  (Umbelliferae)الفصيمة الخيمية                    
                                                                       الكمون                                       

                                                                                         Cuminum seminum  التصنيف النباتي:
ضغوطة مف الطرفيف ,ينتشر بشكؿ سـ , األزىار بيضاء , الثمار معزلية م 46نبات عشبي حولي طولو يصؿ 

 واسع في كافة أنحاء سورية                                                                                                  

: النبات بأكممو وخاصة الثمار) البذور(                                                         الجزء الطبي المستخدم 
                                                                                                         المكونات الفعالة:

الذي يستخمص بسيولة مع بخار الماء ويحوي الزيت عمى مواد يحوي الثمار عمى زيت طيار يسمى الكومينوؿ 
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                                           الكارفوف وألدىيد الكموف باإلضافة لممواد العفصية والراتنجية
                                                                                                                 االستعماالت:

* تستخدـ ثمار الكموف كمغمي لطرد الغازات وميدئ لؤلمعاء                                                                    
                * فاتح شيية                                                                                                    

 * يزيد إفراز العرؽ في الجسـ 

                                                        الجزر                                              
                                                                                Dacus carota التصنيف النباتي:

نبات عشبي  حولي ينتشر بشكؿ واسع , يشكؿ جذر درني يخزف الغذاء , األزىار خنثى والنورة خيمية مركبة , 
                                                                                                     .الثمار ثنائية البذرة  

                                                                     ينتشر في مناطؽ البحر المتوسط ومنيا سورية        
: الجذور والبذور                                                                                     الجزء الطبي المستخدم

                                                                                             :المواد الفعالة
وزيت دسـ ومركبات فالفونية                                     B2يحوي عمى الكاروتينات وفيتاميف 

                                                  االستعماالت:                                                          
ي يتسبب بأمراض جمدية                                                   0الشديد والذ A* يستعمؿ في حاؿ نقص فيتاميف 

                                * مميف وممطؼ                                                                                 
* مستحضر الداوكوريف المستخمص مف البذور يستعمؿ كمضاد لمتشنج وموسع لؤلوعية اإلكميمية وىو يشبو الخميف 

  بيذا التركيب                                                                                                                 
  * يعمج الخناؽ القمبي وتصمب الشراييف                                                                                          
  * يذيب لمحصاة البولية                                                                                                        

 * يبستخدـ الجزر الطازج والميروس في حالة الحروؽ الجمدية بشكؿ لبخات 

 Ammiنبات الخمة    

سـ األوراؽ متناوبة مركبة مف وريقات بيضوية رمحية , 066-56نبات عشبي حولي ذو ساؽ عارية مستقيمة  
                                                                             الثمرة صغيرة مقسمة لقسميف .

تنتشر في سورية في ريؼ دمشؽ وشرؽ حمب والساحؿ .                                                                   
                                                         : النورات الزىرية والبذور                      الجزء الطبي المستخدم

                                                                                                             :المواد الفعالة
                 تحوي الثمار عمى الخميف وىو مركب بموري طعمو مر                              

االستعماالت:                                                                                                                 
    * يستخدـ الثمار في معالجة حصيات الكمى                                                                             
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* تشنج األوعية الدموية والذبحة الصدرية أو في الربو القصبي                                                              
*  لو أثر مسكف عمى  الجياز البولي وخاصة عند النوبات الناتجة عف اآلالـ الحصوية                                     

 تخدامو  يجب الحرص عند اس  -

                                                             البقدونس                                         
                                                                 :Petroselinum sativum    التصنيف النباتي  

نبات عشبي  ثنائي الحوؿ , األوراؽ مفصصة ثالثية , األزىار صفراء مخضرة , البذور رمادية الموف ليا رائحة 
                                                                        خاصة , يزرع في كافة أنحاء سورية            

                                                                            : األوراؽ والبذور   الجزء الطبي المستخدم
                                                                                                           المواد الفعالة:

الثمار تحوي عمى مواد عطرية تتألؼ بشكؿ  Aوطميعة فيتاميف  Cتحوي األوراؽ عمى كمية كبيرة مف فيتاميف 
 غميسريدات حمض  أساسي مف األبيوؿ والفابينيف واألليؿ تتراميتوكسي وتحوي الثمار عمى مادة زيتية مؤلفة مف

                                                                                                                ويعود إليو أثر البقدونس المدر لمبوؿ والمساعد عمى التخمص مف الحصى والرماؿ البولية بتروسيمينكيو
االستعماالت:                                                                                                        

* تستعمؿ الثمار واألوراؽ كمواد مدرة في أمراض القمب والكمية وفي الرماؿ البولية .                                          
* يفيد في حاالت السمس البولي وفي اضطرابات اليضـ                                                                 

غسؿ الجروح والتقرحات                                                                       * يستعمؿ المغمي خارجا ل
*العصير الطازج لؤلوراؽ يفيد في معالجة الرضوض والكدمات ولمتخمص مف الكمؼ والنمش وفي حاالت لدغ 

 الحشرات 

 

 

 (         Fabaceae )  Papilionaceae العائمة البقولية                 
                                                                       نبات النفل                                 

                                                                         Trifolium Pratense التصنيف النباتي:    
المروج اوروبا وآسيا وقد وطف في أمريكا الشمالية واستراليا ويزرع عمى نطاؽ واسع كنبتة موطف نبات نفؿ 

                                                                                  وكمحصوؿ مثبت لمنيتروجيف في التربة.
سـ ليا ساؽ 36بة معمرة يصؿ ارتفاعيا الى  نفؿ المروج او ما يعرؼ بالنفؿ األحمر ىو عش  الوصف النباتي:

منتصبة شعراء واوراؽ ذات وريقات تتكوف مف اربع بيضوية الشكؿ تشبو الى حد ما اوراؽ البرسيـ عمييا عالمات 
                                         ىاللية بيضاء. وتتكوف فييا االغصاف زىور بيضوية قرنفمية أو أرجوانية الموف

                                                                                             :   األزىار ء الطبي المستخدمالجز 



31 
 

                                                                                                            :المواد الفعالة
نفؿ المروج وىي الجزء المستخدـ فالفونيدات واحماض فينولية منيا حمض الساليسيميؾ. كما تحتوي تحتوي ازىار 

عمى زيت طيار ومف اىـ مركباتو ساليسيالت المثيؿ وكحوؿ البنزيف وسيتوسيتروؿ ونشاء واحماض دىنية. 
                                               والفالفونيدات الموجودة في االزىار مولدة لالستروجيف.

                                                                                                               االستعماالت: 
                                                                                          * لو آثار مضادة لمسرطاف

                                                              * مقشع و يعالج الربو و البمغـ و التياب القصبات 
                                                              * مكافحة أمراض الشيخوخة و البشرة و الزىري و السؿ و العيوف

 احتباس الماء .* مدر لمبوؿ و لعالج 

                                                       نبات الخروب )الخرنوب(                                
   :Ceratonia siliqua               التصنيف النباتي 

( ـ و األوراؽ مستديمة الخضرة جمدية مركبة الحامؿ 16-05:عبارة عف شجرة يتراوح ارتفاعيا ) الوصف النباتي
                                                                                     سـ . 06ينتيي بقروف تصؿ حتى 

تخرج منو دبس الخرنوب لو استخدامات طبية و األوراؽ و الثمار عمفية و قرونو تصمح لمتغذية اإلنسانية و يس
                                                                                 خاصة في حالة النزالت الصدرية 

: ينتشر الخروب حوؿ حوض البحر األبيض المتوسط. وكاف معقمو شبو جزيرة العرب والدوؿ  مناطق انتشاره
يطاليا. وقد يوجد كذلؾ في مصر وبعض بمداف الشرؽ األوسط المحاذية لمق رف اإلفريقي, وشماال إلى اليوناف وا 

                                                                                                                   وتركيا.
                                                                                  البذور  الجزء الطبي المستخدم:

 بروتيف و سمموز و رماد و خميرة األوكسيداز .  –ماناف و غاالكتاز و نبتوزاف   المكونات الفعالة:

                                                                                                             :االستعماالت
                                                                                                               * ادرار البوؿ

                                                                             ؿ مف حاالت اإلسياؿ عند األطفاؿ .* تنظيـ اإلخراج و اإلقال
                                                                                 * دقيؽ بذور الخرنوب يضاؼ إلى حميب األطفاؿ 

                                                                 اب و مقوي لمجياز التنفسي * دبس الخرنوب ميدىء أعص
 * مفيد لممعدة وألوجاع األسناف والتيابات المثة والفـ

 Solanaceaeالفصيمة الباذنجانية                           

 العوسج                                                
                                                                           Lycium shawii التصنيف النباتي : 
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                                                                                                          : أماكن انتشاره
و الحجاز والمناطؽ الجنوبية والشرقية مف المممكة العربية السعودية, كما يوجد في ويتركز في نجد و صحراء النفوذ 

                                                      الكويت و فمسطيف في صحراء النقب ووادي األردف و سيناء و ليبيا.
                                                                                                         الوصف النباتي :

وىو عبارة عف شجيرة شوكية معمرة يصؿ ارتفاعيا إلى حوالي متريف, لو سيقاف خشبية متفرعة والفروع متعرجة 
ومتداخمة, األوراؽ صغيرة وبسيطة ذات لوف أخضر يميؿ إلى الصفرة, ويوجد عمى جانب األوراؽ شوكتاف حادتاف 

األشواؾ سامة, األزىار أحادية تخرج في الجانب المقابؿ لمجموعة األوراؽ وىي جرسية الشكؿ لونيا بيضاء وىذه 
يميؿ إلى الزرقة, الثمرة لبية عنبية لونيا أخضر, وعند النضج يتغير إلى الموف األحمر, حموة المذاؽ وتؤكؿ, تحتوي 

                                                                .عمى بذور كثيرة والبذرة شكميا كموي منضغطة وذات لوف بني
                                                                                                :المستخدم الطبي الجزء

                                                                                                    األزىار و النبات خالصة
                                                                                                             المواد الفعالة:

ف و قد يتحوؿ الييوسياميف إلى أتروبيف أثناء تجفيؼ النبات.باإلضافة لحمض يحتوي عمى الييوسياميف و األتروبي
                                                                                  الييدروسيانيؾ )حمض ساـ جدًا( 

                                                                                                                   االستعماالت:
                    *  تطحف الثمار والنباتات المينة, وتصنع منيا خالصة تستخدـ في تخفيؼ المغص ولتحسيف حدة البصر.

                                                        *  كما تؤكؿ الثمار كمسكف لآلالـ ولعالج االضطرابات التي تصيب المعدة. 
                                 مداواة القشرة التي تكوف عمى الجفنيف ولعالج المثة , والتشققات التي تصيب الشفتيف و السعاؿ .*

 * الجذور تخفض الضغط 

 البنج األسود                                     
                                                                                 Hyoscyamus nigra  التصنيف النباتي:

: نبات عشبي حولي مغطى بشكؿ كامؿ بشعيرات غدية األوراؽ بيضاوية مفصصة تفصيص  الوصف النباتي
عمبة تحتوي عمى خفيؼ أو مسننة,  قميؿ األزىار كبيرة و الطئة لونيا أصفر شاحب مع عروؽ بنفسجية الثمرة 

                                                                                                             بذور صغيرة.
: ويتواجد البنج في حوض البحر األبيض المتوسط وجنوب أوربا وشماؿ إفريقيا وشرؽ آسيا  مناطق االنتشار
                                                                                                        وأمريكا واستراليا.

                                                                    :األوراؽ و قمـ الفرع المزىرة  الجزء الطبي المستخدم
يوسياميف واالتروبيف وسكوبوالميف                                    المواد الفعالة: يحوي عمى قمويدات اىميا الي

االستعماالت:                                                                                                                
                                                                    * يستعمؿ في معالجات القرحة المعدية واألثني عشرية                 
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* يخفؼ مف أالـ وتقمصات الرحـ                                                                                         
 * مضاد تشنج ومسكف جيد لمروماتيـز في حاؿ الحصوؿ عمى منقوع في الزيت

                                                                                       الداتورة                                      
                                                                         . Datura Stramonium التصنيف النباتي:

: ىو نبات عشبى حولى يبمغ ارتفاعو متر الى متر ونصؼ والساؽ قائمة ممساء داكنة واالوراؽ  الوصف النباتي
سـ وتوجد األزىارفى ابط الفروع وىى خنثى والكاس انبوبى والتويج قمعى والثمرة  16-1بيضاوية يبمغ طوليا 

                                                                                    شوكية ليا عنؽ تنتفخ عند النضج
                         : ينتشر في البحر المتوسط و سوريا باالضافة لوجوده في اوروبا و الواليات المتحدة .انتشاره 

بذور : االوراؽ والقمـ الزىرية لمسوؽ واالفرع وىذه تقمؿ مف القيمة الطبية لالوراؽ وتستعمؿ الالجزء الطبي المستخدم
                                                          ايضا لنفس الغرض الذى تستعمؿ فيو االوراؽ والقمـ الزىرية

: يحتوي العقار مف األوراؽ عمى القمويدات مف فئة التروباف أىميا الييوسياميف يتحوؿ فيما بعد إلى المواد الفعالة
                                        الية مف الييوسياميف و قمويدات أندولية .أتروبيف , أما البذور تحوي نسبة ع

                                                                                                             االستعماالت :
                                                                                               * لمعالجة الربو و السعاؿ التشنجي .
                                                                                           * لمعالجة بعض األمراض العصبية 
                                                                                           * قمويد األتروبيف لتوسيع حدقة العيف 
 * تستعمؿ لخفض كفاءة الغدة الدرقية 

                                                                            التبغ                                         
                                                                          Nicotiana tabacum التصنيف النباتي:
سـ أو أكثر وسوقو قائـ وسميؾ, وليس لو تفرع جانبي إال  066نبات حولي يصؿ ارتفاعو إلى  الوصف النباتي :

سـ  46نادرا . وتخرج األوراؽ في شكؿ حمزوني عمى الساؽ , واألوراؽ كبيرة الحجـ الف طوليا يصؿ إلى أكثر مف 
ر صغيرة نوعا ولونيا اصفر سـ أو أكثر لونيا اخضر باىت خالية مف االوبار . األزىا 14أو أكثر , وعرضيا 

                                                                                                                   ليموني 
                                       : ينتشر في أمريكا االستوائية و في سوريا يزرع بشكؿ رئيسي في المناطؽ الساحمية . انتشاره

                                                                               األوراؽ فقط .  الجزء الطبي المستخدم:
                                      تحوي األوراؽ عمى القمويدات مف فئة البيريديف منيا النيكوتيف .  المكونات الفعالة:

                                                                                                              ت:االستعماال
                                  *مف مخمفات التبغ نحصؿ عمى مادة الروتيف التي ليا فوائد في معالجة تضيؽ الشراييف .

 لمتدخيف الذي لو أضرار جسيمة عمى أعضاء الجسـ . * تستخدـ مستحضراتو بشكؿ أساسي 
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                                                     عنب الديب )المغد األسود(                                  
                                                                          Solanum nigrum  التصنيف النباتي:

: نبات حولي قد يصؿ ارتفاعو إلى المتر. أوراقو مفمطحة. تظير أزىاره ذات الموف األبيض في  الوصف النباتي
عصيرية حموة أعداد مف أربعة إلى عشرة. وثمار النبات عوزة خضراء في أوؿ األمر ثـ تصبح سوداء أو زرقاء 

                        المذاؽ حاؿ نضجيا وتحتوي عمى كثير مف البذور الصغيرة الكموية الشكؿ, وتجمع في فصؿ الخريؼ .
                                                                                : ينتشر في جميع أنحاء العالـ انتشاره 

                                                               العشب المزىر المجفؼ مع الثمار.  تخدم:الجزء الطبي المس
: تحتوي األوراؽ و الثمار الغير ناضجة عمى بعض الجميكوزيدات الستيروئيدية أما الثمار الناضجة المكونات الفعالة

                                        يف باإلضافة لمصابونينات.فيي حاوية عمى القمويدات أىميا سوالسونيف و سوالمارج
                                                                                                            االستعماالت:

                                                                      *ميدئ بصفة عامة , ومضاد لمتشنجات و مسكف لآلالـ  
                                         * معالجة األمراض الجمدية خارجيًا )كداء الصدؼ( و الحروؽ و القروح و البواسير  

                                                                                          ما ىو المقدار الذي يتم عادة تناولو؟
جراـ( مف األوراؽ الجافة إلى كأس مف الماء  06-4ممعقة شاي أي ) 1-0يتـ إعداد شاي مؤلؼ مف إضافة 

                                                                     المغمي, تنقع فيو األوراؽ لمدة خمسة عشر دقيقة.
كاسات يوميا لعالج مرض  2كاسات مف ىذا الشاي يوميا لعالج حاالت اإلسياؿ, ومقدار  5ويمكف شرب مقدار 

 مرات في اليوـ. 2ممي لتر مف الصبغة  4السكر. وبالتبادؿ فإنو يمكف أيضا استخداـ 

 Rutaceaeالفصيمة السذبية )البرتقالية(                    
                                                                    الميموننبات                                      

                                                                                     Citrus limon التصنيف النباتي:
ـ , أوراقيا بيضاوية الشكؿ , أزىارىا بيضاء , الثمر 4: أشجار خضراء معمرة , ترتفع حوالي الوصف النباتي

                                                   أصفر كروي ناعـ , داخمو فصوص إسنفجية بيا غدد زيتية , وبذور مرة .
                                     المناطؽ الساحمية .  ينتشر في مناطؽ البحر المتوسط و في سوريا يزرع في انتشاره :

                                                                                 : الثمار و قشورىا .الجزء الطبي المستخدم
                                                                                                       المواد الفعالة:

وتحتوي الفصوص  ,Hesperidin%وسكريد الييسسبريديف  6.4تحتوي قشور الثمار عمى زيت عطري , بنسبة 
                             وأحماض عضوية أخرى  , Cوفيتاميف  , Citric Acidعمى : حامض الميموف 

                                                                                                                االستعماالت:
                                                                                     لوقاية مف أمراض البرد بفعؿ فيتاميف ج ا* 

                                 * ويعمؿ حمض الميموف كمعرؽ , وخافض لمحرارة , وفاتح لمشيية , ومضاد لمعطش , والصداع 
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                                                          * يفيد في حاالت الروماتيـز و ارتفاع الضغط الشرياني و تصمب الشراييف 
 رد الديداف و الغازات و التعفنات المعوية.* تقوية الكبد و ط

                                                     نبات النارنج )الزفير(                                     
                                                                               Citrus aurantium  التصنيف النباتي:

: النارنج شجرة معمرة دائمة الخضرة.وىي معروفة في بالد الشاـ وفي لبناف باألخص بإسـ أبو  الوصف النباتي
زىار بيضاء ليا رائحة صفير شجيرة أو شجرة يصؿ ارتفاعيا إلى عشرة أمتار. أوراقيا جمدية غامقة الموف واال

                       عطرية لطيفة والثمرة كروية كبيرة ذات لوف برتقالي محمر وخشنة المممس وطعميا حامض مثؿ الميموف.
                                                 ينتشر في منطقة الَبحر األبيض المتوسِّط وفي وسط آسيا و أوربا. انتشاره :

                                                                      : الثمار وقشر الثمار واالزىار. زء الطبي المستخدمالج
                                                                                                           :المواد الفعالة

جموكوسيد  , Comarineكوماريف    , Lemoninزيت عطري , يتكوف مف ليمونيف  تحتوي الثمار عمى
  وحامض الييسيبريؾ      , Hesperidin وجموكوسيد الييسبريديف   , Aurantiamarin األورينتاماريف  

Hesperic Acid ,  وفيتاميناتA.B.C ..                                                                              
                                                                                   االستعماالت:                      

                                                                                    * لمداواة ُعسر اليضـ والغثياف واإلمساؾ.
                                        heartburn* أمَّا االسِتخداماُت الحالية لمنَّاَرنج فَتشتمؿ عمى ُحرَقة الفؤاد )المَّذع اليضمي( 

                                                                         نقص الوزف.لمعالجة نقص الشَّيية واحِتقاف األنؼ و  *
      .athlete's footوقدـ الرِّياضي  ringworm* كما ُيطبَّؽ أيضًا عمى الجمد لمعالجة  العدوى الفطريَّة, مثؿ السَّعَفة 


