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والعطرية والعطريةالنباتات الطبية  والعطريةالنباتات الطبية  والعطريةالنباتات الطبية            النباتات الطبية 

Medicinal and Aromatically Plants               

  مقدمةلا

النباتات الطبية والعطرية فى الوقت الحاضر مكانة كبيرة فى ا�نتاج الزراعى ، وھى تلقى عناية بالغة  تحتل   

فى كثير من الدول المنتجة لھا والنباتات الطبية النباتية أومصدر المواد الفعالة التى تدخل فى تحضير الدواء على 

المركبات الكيميائية التى تعتبر النواة للتخليق  شكل خ;صات أو مواد فعالة أوتستعمل كمادة خام �نتاج بعض

ولذلك فان الكيميائى لبعض المواد الدوائية الھامة كمادة الكورتيزون وھرمونات الجنس وبديل ب;زما الدم وغيرھا 

يات النباتات الطبية والعطرية تعتبر من أھم المواد ا�ستراتيجية فى صناعة الدواء ، وبالتالى زيادة الحاجة إلى كم

ومن العوامل التى أدت إلى زيادة ا�ھتمام بزراعة النباتات الطبية والعطرية واستخدامھا .كثيرة منھا فى الصناعة 

  : ي ما يل       اJمراض فى الفترة اJخيرة فى ع;ج 

ة كمصدر زوال اMعتقاد الذى ساد فى وقت من اJوقات بإمكانية اMستغناء عن النباتات الطبية والعطري - : أو� 

  - :طبيعى  لصناعة الدواء واستبدالھا بالمواد الفعالة المختلفة بالعمل ويرجع ھذا إلى اJسباب اPتية

ً M تؤدى التأثير الفسيولوجى الذى تؤديه نفس المادة الفعالة  -أ أثبتت التجارب أن تأثير المادة الفعالة المختلفة معمليا 

  .النقاوة             أن المادة المختلفة معمليا  ً تكون على درجة عالية منالمستخلصة من النباتات الطبية علما ً ب

ً لھا تأثيرات جانبية كثيرة بجانب التأثير الطبى اMساسى  –ب  أثبتت التجارب أن المكونات الدوائية المخلقة معمليا 

أعراضھا فى الفترة التى يستعمل  الذى تستعمل من اجله ، وفى اغلب اJحيان تكون ھذه التأثيرات ضاره وان لم تظھر

  .فيھا الدواء

وتعرف ھذه اJسباب إلى أن هللا سبحانه وتعالى قد أوجد فى النبات الواحد محتويات تذكره طبية كاملة من أكثر من 

مادة فعالة واحدة ، وان ھذه المواد تعمل مع بعضھا متعاونة فى ع;ج المرض وأن الحصول على بعضھا فى حالة 

  .تعماله بمفرده ھو الذى يؤدى قلة الفاعلية أو التأثيرات الجانبية الضارةنقية واس
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حدث نقص كبير فى اJدوية والمستحضرات الطبية ، ولھذا كان M بد من العمل على تشجيع ا�نتاج المحلى   - :ثانيا ً 

  .طرية من اJدوية معتمدا ً فى ذلك بدرجة كبيرة على المواد الخام من النباتات الطبية والع

        -::::    مقومات إنتاج النباتات الطبية والعطريةمقومات إنتاج النباتات الطبية والعطريةمقومات إنتاج النباتات الطبية والعطريةمقومات إنتاج النباتات الطبية والعطرية

The Base of Medicinal and Aromatically Plants Production  

تتوفر  الكثير من المقومات التى تساعد على ازدھار زراعة النباتات الطبية و العطرية في العراق لعل أھم 

  -:ھذه المقومات ما يلى 

الشمس على مدار العام ، وبذلك يمكن إنتاج النباتات فى الوقت الذى يغطى فيه  المناخ المناسب وتوفير أشعة -١

  .الجليد أوروبا وغيرھا من الب;د

  .توفر اJيدى العاملة الماھرة والمدربة على عمليات الزراعة والجمع والتسويق  -٢

ة والعطرية، مثل اJراضى الطينية توفر أنواع مختلفة من التربة المناسبة لزراعة عدد وفير من النباتات الطبي  -٣

  .الثقيلة و الرملية الخفيفة والصفراء وغيرھا

توفر مساحات شاسعة من اJراضى المستصلحة أو القابلة اMستص;ح رخيصة الثمن يمكن استغ;لھا فى مجال  -٤

ا أسواق فى الداخل والخارج توفر عدد من النباتات الطبية والعطرية التى تنمو بريا ً ولھ -٥ إنتاج النباتات الطبية 

  الخلة البلدى ، الحنظل والعرقسوس السكران المصرى ، بصل العنصل ،: مثل 

  History of Medicinal Plantsتاريخ النباتات الطبية تاريخ النباتات الطبية تاريخ النباتات الطبية تاريخ النباتات الطبية     

ان تاريخ الطب باMعشاب قديم قدم الحضارة وقد جرب اMنسان مختلف النباتات لع;ج اMمراض وضاعف 

وقد  antibioticsھذا اMھتمام صنع اJدوية من النباتات ووجود عدد كبير من الفيتامينات والمعادن وبض المضدات 

صنف  ٦٤م حديقة زرع فيھا .ق ٧١٠كا الثاني قام حمورابي بتشريع القوانين الخاصة باMطباء وانشأ  الملك مردو

  .من النباتات الطبية 

  



 

4 

 

  البستنة وھندسة الحدائققسم 

  ) ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلامحاضرات (  فسوي بوقعي ناندع .د.م

       
            

  

 

وتمت ترجمة الكتب الطبية Mطباء اليونان قبل المي;د ابو قراط قاليان من قبل الرازي الذي ترجم اربعة وعشرين 

 بيت وترجم ١٣٢٩كتاب ومقالة في الطب والف ابن سينا ارجوزة في الطب احتوت على  ١٨٤كتاب طبي والف 

  الى الفرنسية 

افتتحت اول صيدلية في ايطاليا وظل التداوي باMعشاب منتشرا حتى بداية القرن التاسع عشر حيث  ١٢٢٤وفي عام 

ازدھرت الكيمياء وصار تحليل اMعشاب ممكنا لمعرفة المواد الفعالة واستخراجھا او تركيبھا من مصادر كيمائية 

اثار جانبية تنشا من تعاطي اMدوية المصنعة كيمائيا ومن ھنا بدا التفكير اخرى غير ان العديد من المجاMت وجد ان 

للعودة الى المصادر الحيوية لتصنيع اMدوية لكونھا اكثر امنا وس;مة وھذا ما اكده المؤتمر الرابع عشر لعلماء 

لتداوي بالنبات ٣/٧/١٩٨٧- ٢٤النبات المنعقد في المانيا من  ات الطبية تعتبر مھمة لفھم م لذا فأن توثيق التجارب با

  علمي وسليم Mستعمال النباتات الطبية 

ھي النباتات التي تحتوي على مواد فعالة   Medicinal and Aromatical Plantsالنباتات الطبية والعطرية   

تستخدم في ع;ج بعض ا�مراض وتحتوي على زيوت عطرية تستعمل في مجاMت مختلفة كمستحضرات التجميل 

 .والعطور وتحضير اJدوية

Meالنبات الطبي النبات الطبي النبات الطبي النبات الطبي  dicinal plant         

لقدرة الفسيولوجية على ھو كل نبات يحتوي في عضو أو أكثر من أعضائه المختلفة على مادة فعالة لھا ا

 .معالجة مرض معين او تقليل ا�صابة به سواء استعمل بصورة نقية او كنبات طازج او مجفف او مستخلص جزئيا 

  .وان كل شي من أصل نباتي يستعمل طبيا فھو نبات طبي 

  Aromatically plantالنبات العطري 

أجزائه او جزء منه يستخدم في تحضير العطور او في بعض ) زيت طيار(ھو اي نبات يحتوي على زيت عطري 

  . مواد التجميل
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 The Introducing of any plant in Medicinalكيفية ادراج نبات ما يف قائمة النباتات الطبية كيفية ادراج نبات ما يف قائمة النباتات الطبية كيفية ادراج نبات ما يف قائمة النباتات الطبية كيفية ادراج نبات ما يف قائمة النباتات الطبية 

plants List        

على عندما علم ان ھناك نبات ما يستخدم في ع;ج مرض معين يتم التعرفعلى النبات وتصنيفه تصنيفا علميا ويؤكد 

وبعدھا يتم دراسة خواص المادة ) المتداولة(اسم الجنس والنوع الصنف وكذلك اسم العائلة وتشخيص اسمائه المحلية 

الفعالة فيه وصفاتھا الكيمائية ويحدد تركيبھا الكييمياوي ثم تجرى البحوث والتجارب العلمية في مراكز البحوث 

شخيص اMضرار السامة لھذا النبات ثم يسمح باستخدامه ويدرج المتخصصة لتحديد الفوائد والع;جات وكذلك يتم ت

  .في العقاقير الطبية الدوائية بالكميات والجرعات المسموح بھا ويوشر دواعي ومحاذير استخدامھا 

    another uses of Medicinal plantsاالستخدامات غري الدوائية للنباتات الطبية االستخدامات غري الدوائية للنباتات الطبية االستخدامات غري الدوائية للنباتات الطبية االستخدامات غري الدوائية للنباتات الطبية 

 وكريمات وملونات الشعر ومعاجين اMسنان وصوابين الوجه تحضير مستحضرات التجميل واصباغ.١  

تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية معتمدة على السموم الموجودة فيھا والمستخدمة في ابادة الحشرات .٢

  .والفطريات او القوارض او النيماتودا ومن اھمھا حشيشة الليمون وبصل العنصل اMبيض واMحمر والحناء 

  خدم كتوابل او بھارات او مشروبات او مكسبات الطعام والنكھة والرائحة امواد ملونةنباتات تست.٣

  تستخدم في صناعة الروائح العكطرية كالورد والياسمين والريحان والقرنفل. ٤

  .تعتبر بعضھا مصادر Mنتاج الزيوت النباتية كزيت بذور زھرة الشمس وفول الصويا والكتان والذرة .٥

         medicinal plant classification    النباتات الطبيةالنباتات الطبيةالنباتات الطبيةالنباتات الطبيةتقسيم تقسيم تقسيم تقسيم 

  - :توجد عدة تقسيمات للنباتات الطبية يمكن حصرھا فيما يأ تي

     Morphological Classificati)المورفولوجي(التقسيم العضوي -١

Remedial Classifالتقسيم الع;جي -٢ ication    

Comercial Classif      التقسيم التجاري .٣ icat       

    ication    Botanical Classifالتقسيم النباتيه -٤

   classification Chemical  التقسيم الكيميائي.٥
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Mجزاء النباتية )المرفولجي (التقسيم العضوي / اوMيعرف بأنه التقسيم الذي يعتمد على تواجد المواد الفعالة في ا

واMجزاء اMراضية   اوقد تكون المادة الفعالة  في كافة ) اللحاء(المختلفة كاMوراق والزھور والثمار والسيقان 

  .اMجزاء النبات ويتم تحديد المواد الفعالة واMمراض التي تعالجھا 

  :التقسيم العضوي يشمل عدة تقسيمات اھمھا 

  folia Casuarinas equisety)  صنوبر استرالي(نباتات تستعمل بأكملھا من امثلتھا نبات الكازورينا .١

البذور تستخدم للصداع والقلق ل;سھال و الدزنتري   casaurinوالمادة الفعالة فيه casurinaceaeيعود للعائلة  

 ولع;ج بثور الوجه 

Artimis) الخراسني(وكذلك نبات الشيح  ia compestris  

                                       A.absenthiumشيح بلدي    

        artimisin bitterresinة في الشيح ھي المواد الفعال

                            compositaeويعود للعائلة المركبة 

يستعمل النبات لتنشيط بصي;ت الشعر وفي ع;ج الجروح ولطرد الديدان ويستخدم كمصدر وتوجود فيه مادة      

ر ثم اMزرق اذا كان حامضي وباللون البنفسجي اذا التي تؤثر على النضر فترى اMشياء باللون اJصف santoninا

  كان قاعدي ويستخدم الشيح في ابادة الحشرات واستعماMت بيطرية 

  :نباتات تستمل اوراقھا تشمل.٢

  Lausonia lnermisنبات الحناء .أ

   lytharaceaeيعود للعائلة الحنائية 

   -     lausoneالمادة الفعالة ھي المادة 

  hennaاء                  او مادة الحن
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  manniteاو مواد كرستالية    

  يستخدم في صبغ الشعر وكمطھر وفي صبغ اMظافر

  Citrus Limonالليمون  .ب

  rutaceaeيعود للعائلة السبذية  

 oleos –lemons-  hesperidinsالمادة الفعالة ھي  

يستخدم في طرد الغازات ويحسن محيط التفاعل في المعدة ويزيد من طاقة السائل المعوي ويستخدم في ع;ج 

 الدزنتري واMسھال والروماتيزم 

  Menthe piparitaالنعناع  .ج

        labiataeيعود للعائلة الشفوية  

  واMPم المعدة يستخدم في طر الغازات  menthol –menthonالمواد الغفعالة فيه ھي     

  Osimium basilicumالريحان .د

  labiataeمن العائلة الشفوية  

  ocimine  -camphorيحتوي على ماد فعالة  

 يستخدم في ع;ج امراض الكبد وطارد للغازات

  :نباتات تستعمل ازھارھا او نواراتھا .٣

  Calendula officinalisاMقحوان  .ا

  compositaeمن العائلة المركبة  

تستخدم في تنقية الدم وتفتيت الحصى بأستعمال شراب المغلي من اMزھار وكذللك ..........يحتوي على المادة الفعالة 

  في ع;ج قرحات المعدة  واMمعاء وخفض للضغط 
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  Hibiscus subdarifa) شاي كجرات(الكركديه .ب

يستخدم  Hhbicin hydrochlorideو cا لمادة الفعالة فيه ھي فيتامين Malvaceaeيعود للعائلة الخبازية  

لخفض ضغط الدم  ويستخدم في مستحضرات التجميل وان الصبغة الحمراء التي فيه تبقى لمدة ستة اشھر Mحتوائه 

  .على اوكزاMت الكالسيوم وان اMفراط في شرابه يؤثر على عمل الكليتين 

   Iridaceaeالنرجسية من العائلة النرجسية من العائلة  Crocus sativusالزعفران -ج

  picro erocin,lycopin,croocinالمواد الفعالة 

  يستعمل لع;ج مغص المعدة وطرد الغازات وع;ج التشنجات العصبية

  :نباتات تستعمل ثمارھا .٤

   Loginaria vulgaris) يقطين(نبات القرع 

 cucurbitaceaeينتمي للعائلة القرعية  

                                                                                                                    cucrbitacin , ascorbic acidالمواد الفعالة 

  يستعمل البذور داخليا عن طريق الفم لمعالجة الصداع ويعتبر مدرر للبول ومفيد في معالجة نزMت البرد 

  Papaver somniferumنبات الخشخاش .٢

 papavaraceaeينتمي للعائلة الخشخاشية 

 papavarine , morphineالمواد الفعالة فيه 

  يستعمل لتوسيع  حدقة العين ويعتبر مھدئ ومخدر

  Ammi majus) خلة شيطاني(نبات زند العلروس -

  umbelliferaeمن العائلة المظلية 

  psoralinالمواد الفعالة فيه 
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تمتاز ھذه المادة بخاصية تحفيز  نمو النبات ات وتحتوي مواد منظمة للنمو       psoralhnان مادة         

Buffering م تستعمل السوMنين لع;ج  البھاق وتستعمل لقتل الفئران بعد وضعھا في مكان تواجدھا وخ;ل ث;ثة ايا

ثر نباتات العوائل السبذية وان ھذه المادة تتواجد في التين والتوت واك.والفئران الكبيرة تھرب من السورالين 

  والخيمية والبقولية 

  نباتات تستعمل بذورھا .٥

    compositaeمن العائلة المركبة   Helianthus annusنبات زھرة الشمس *

  Saponin , succinic acid , scorbic acid , fumaric acidالمواد الفعالة فيه 

بات تستعمل في ع;ج امراض القصبات الھوائية Mنھا تستعمل اMوراق لع;ج الم;ريا اما البذور  القص

 .توسع الھوائية وايضا تستعمل في ع;ج نزMت البرد والسعال 

  Lallimentia royeleanaنبات الريحان البري *

 ocimumالمواد الفعاله فيه /Ocimum  bacilicumوللريحان نوع اخر    labiataeينتمي للعائله الشفوية  

camphor /م البذور لع;ج جلطة القلب ومدرر للبول ومغلي البذور يستعمل في ع;ج الروماتيزم والمغص تستخد

 .المعوي 

  Nigella  sativaنبات حبة البركه*

تستخدم البذور كطارد / melanthin nigellin ,المواد الفعاله فيھي/ranunculaceaeتنتمي للعائله الشقيقيه  

  .ومنبه ومنشط ومدر للحليب ولع;ج الكثير من اMمراضللغازات ومدرر للبول ومدر للطمث 

  Brassica nigraنبات الخردل *

  Cruciferae (Brassicaceae)ينتمي للعائله الصليبيه 

مطحون البذور يستعمل كماده مقيئه بعداذابتھا في الماء الدافئ واعطائھا / myrocin , singirin/المواد الفعاله فيه

يت البذور في ع;ج الروماتزم وايضاتسنخدم البذور كمسھل وللتخلص من تصلب بجرعات كبيره ويستخدم ز

  ..... الشرايين ينصح بتناول بذره الى بذرتين في الصباح ولعدة ايام
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  -:نباتات تستخدم اجزائھا اMرضيه-٦

الماده الفعاله /fabaceae(legumenoasa)العائله البقوليه /Glycerrhiza glabraنبات عرق سوس  *

يستخدم في ع;ج مرض اديسون ولع;ج نزMت السعال وضيق التنفس /glycerrhizin , glyceramarinيهف

  .ويعتبر مسھل

الماده الفعاله فيه /compositae(astaraceae)/ تنتمي للعائله المركبه///Cicorium hntybus/ نبات الھندباء*

inulin/يستخدم لع;ج التيفوئيد ويعتبر ملين.  

/ rumicinالماده الفعاله فيه /polygonaceaeينتمي للعائله  الحماضية  Rumex crispus نبات الحميض*

  .ويعتبر قابض سكن ل;Mم ويحسن وظائف اMعظاءيستخدم كم

الموادالفعاله فيه  leguminosae (fabaceae)من العائله البقوليه / Derris trifoliataنبات الديرس*

Rotenone/ حشري للذباب وغيره وھواقوى من مفعول نبكوتين خمسة عشره مره ويمكن تعتبر ھذه الماده مبيد

  .استعماله في صيد اMسماك 

  .degoilin , toxicarolوھناك مواد فعاله اخرى في الجذور مثل

  -:نباتات يستعمل لحائھا -٧

اMستعمال /salicinالماده الفعاله فيه/salicaceae/ينتمي للعائله الصفصافيه/Salix albaالصفصاف اMبيض*

  .يستخدم الصفصاف اMبيض في ع;ج الروماتيزم وع;ج الحمى المتقطعه ويعتبر مخفف للحراره-:الطبي 

لحاء  granatin ,pelleterinالمواد الفعاله فيه/punicaceaeالعائله الرمانيه  Punica granatumنبات الرمان*

.                                                                                                                            ثمرة الرمان في ع;ج اMسھال والدازنتريالرمان يستخدم كطارد للديدان وقابض ويستعمل قشور 

  fllagic acid-galliالماده الفعاله فيه/ fagaceae/  العائله البلوطيهQuercus infectoria - :البلوط *

الذي يستعمل في معادلة سمية القواعد كذلك يستخدم في صناعة وط من مصادر صناعة حامض التانين يعيبرالبل

  .الحبر و يعتبر كقابض وموقف للنزف 
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يعرف بانه التقسيم الذي يعتمد على تشابه النشاط البايولجي -:Remedial classification/التقسيم الع;جي _ 

في شفاء مرض معين بالرغم من  والتاثير الدوائي والع;جي لمجموعه من النباتات الطبيه المستعملهوالفسيولجي 

  .اخت;ف النباتات بالمحتوى الفعال او العضو المستعمل وتشكل النباتات مغطاة البذور غالبية ھذه المجموعه

  -:يشمل التقسيم الع;جي على المجاميع اMتيه 

تشمل على مجموعه كبيره من الفواكه والخضر والحبوب مثل //Nutrient plantsيه مجموعة النباتات المغذ-١

من Hordeum vulgreوالشعير  orchidaceaeمن العائله السحلبية Orchis masulaالتفاح ونبات السحلب

فاحية من العائلة الت Malus spالتفاح liliaceaeمن العائلة. Allium sativumوالبصلpoaceaeالعائلة النجيلية 

rosaceae  

  Tonic plants/مجموعة النباتات المقويه-٢

 , chavirolالمواد الفعاله فبه  / umbelliferae/ من العائله المظليه/Foeuiculurm vulgareنبات الشبنت  _

anthol , fenchoneويستخدم الشبنت كطارد للغازات.  

وتستخدم carvoneالماده الفعاله فيه    umbilliferaeمن العائله المظليه /   Carum carvi/نبات الكاراويه_

  .بذوره لع;ج ال;م المعده 

  .وتستخدم بذوره كماده مقويه // anacardiaceaeمن العائله الفستقيه  Schinus molleفلفل رفيع اMوراق  _

  Laxative plants// مجموعة النباتات الملينه  -٣

   toxalbin/الماده الفعاله فيه euphorbiaceaeي للعائله وينتم// Ricinus comminusنبات الخروع 

 //.زيت الخروع يستعمل في احداث اMسھال لوجود الراتنح

  

 , althaaenوالماده الفعاله فيه //malvaceaeوينتمي للعائله الخبازيه /Althae officinalisنبات الختمه 

betaine / ويستخدم الختمه وبشكل خاص الجذور كمقيئ.  
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الماده الفعاله / cucurbitaceae/ وينتمي للعائله القرعيه/Citrullus colycynthin/ الحنظل  نبات

وان لب .يستخدم في ع;ج الروماتيزم وع;ج امراض الجھاز البولي /cucurbitacin , colycyathidin/فيه

ض الجلديه في الماشيه كذلك يستخدم الحنظل في ع;ج اMمرا،الثمار في نبات الحنظل يعتبر ملين ومسھل قوي 

  . وقد يضاف الثوم مع مغلي البذور لع;ج لدغة الثعبان

   Antiseptic plants//  مجموعة النباتات المطھره -٤

  lausone/ المواد الفعاله فيه   lytheraceae/ العائله/lousonia inearmisالحناء 

  //allicinالمواد الفعاله فيه / Lilaceaeالعائله/Allium sativumالثوم 

  hibissin hydrochloride/المواد الفعاله فيه //malvaceaeالعائله  //  Hibiscus subdarifaالكاركاديه 

  Anthelmentic plants// مجموعة النباتات الطارده للديدان -٥

  //اMقحوان*

  ..مسحوق اMزھار يوضع في زيت الزيتون ويستعمل داخليا 

     malvinالمواد الفعاله فيه//malvaceaeالعائله الخبازيه  Malva neglicta// الخباز*

   granatin , pelletrinالمواد الفعاله فيه //punicaceaeوينتمي للعائله  //  Punica granatumالرمان *

٦-  ٍ   Sedative plantsمجموعة النباتات المسكنه او ألمھدئه 

 hyoscineالمواد الفعاله  //Hyoscymus nigerنبات السكران  Hyoscymus albusنبات البنج  * 

,hyosimine ستخدم كمھدى ومخدر.                                                                                 

  solanaceae// العائله الباذنجانيه

تستخدم / myristicin,safol,المواد الفعاله  / myristicaceae/ العائله// Myristica fragransجوز الطيب * 

  .البذور كماده مخدره او مسكنه 
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  Carminative plnts// مجموعة النباتات الطارده للغازات  -٧

  menthol , menthon -الماده الفعالة//labiataeالعائله الشفويه  /      Mentha piperitaالنعناع  *

يستخدم //cum - aldehydeلماده الفعاله  ا//umbelliferaeلعائله المظليه cominum cyminumالكمون  *

  .لطرد الغازات وكذلك اMسھال 

   anetholالماده الفعاله فيه   //  umbilleferaeمن العائله المظليه /Pimpenella anisum/الينسون *

  Cardiatonic plants/مجموعة النباتات المقويه للقلب  -٨

 , الماده الفعاله فيه   //scrophulariaceaeمن العائله  Digitalis lanata)      زھرة الكشتبان(الديجيتالس *

digitalin, digitanin,digitoxin ,gitoxinو 

الماده الفعاله فيه   /labiatae/وھو من العائله الشفويه //Rosmarinus officinalisاكليل الجبل    *

tripinin/ كليل البوقيصي  ،وتستخدم اوراقه كمقوي للقلبMأما اSpiraeae ulmaris // يستخدم مستحلب ازھاره

اما اكليل الجبل العادي يستعمل مستحلب اوراقه لمعالجة طنين اMذن والدماغ المرھق ،لع;ج عرق النسى واMوزيما 

  ).ويؤخذ على شكل ملعقه صغيره من اMوراق لكل فنجان ماءساخن مغلي(وضعف الذاكره 

   glukoninالماده الفعاله   /  lilaceae  / العائله Allium cepa/نبات البصل *

        ))))Active Principles     ))))املواد الفعالهاملواد الفعالهاملواد الفعالهاملواد الفعاله((((    املواد الكيمياويه املوجوده يف النباتات الطبيهاملواد الكيمياويه املوجوده يف النباتات الطبيهاملواد الكيمياويه املوجوده يف النباتات الطبيهاملواد الكيمياويه املوجوده يف النباتات الطبيه

Chemical constituents of medicinal plant   

يتميز بماده  ھي المواد الموجوده في اMجزاء النباتيه وقد يحتوي النبات على اكثر من ماده كيمياويه ا M انه

  .فعاله معينه وبتركيز عالي ويكون ھذا النبات مصدرا لھذه الماده الفعاله

ان التركيب الكيمياوي او المواد الفعاله للنباتات الطبيه والسامه تختلف باخت;ف انواع النباتات ولكن المواد 

   -:الرئيسيه الفعاله والمسؤوله عن التاثير الع;جي والسام على اMنسان والحيوان يمكن تقسيمھا الى ما ياتى 
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وھي قواعد تتحول الى ام;ح باتحادھا مع اMحماض //- Alkaloids and amines:أشباه القواعد واMمينات -١

ومن خواصھا انھا سامه ومرة المذاق وتحتوي على النتروجين وتفرز في خ;يا وانابيب خاصه //و// ومنھا المورفين

مشتقه من المواد البروتينيه اكثر مما ھي مشتقه من المواد .وھي قابله للذوبان في الماء وعديمة الرائحه 

راتيه واي نوع منھا يحتوي على العديد من القلويات وبكميات مختلفه ويعتمد ذلك على الموسم الزراعي الكربوھيد

  . ووقت الجني والعوامل البيئيه

 Nicotinaان تاثيرھذه المجموعه على اMنسان والحيوان ھي انھا سامه وتمتاز بحراره عاليه ومن امثلتھا التبغ  

tubacum///نجانيهوھو من العائله الباذ /solanaceae/  والماده الفعاله فيهnicotin ونبات الداتوراة   //.ھي

Datura stramonium/  من العائله الباذنجانيهsolanaceae//  الماده الفعاله فيهdatorin   

اM انھا مشتقه بشكل اكبر من الكربوھيدراتيه  وھي تشبه القلويات في خواصھا //Glucosides-:ك;يكوسيدات-٢

يتركب الكلوكوسايد من سكر الكلوكوز مع احماض عضويه .ست من المواد البروتينيه كما في اشباه القلويات ولي

يذوب في الماء والكحول وتستخدم خاصية ذوبان الكلوكوز في الماء في عملية اMستخ;ص كما في حالة استخ;ص 

بالتحلل المائي وبعد ان يذاب في الكحول يتم في الكحول في حالة عدم الرغبه  وتستعمل خاصية ذوبان الكلوكوز// 

ترسيب المواد اMخرى مثل الصموغ والتايتنات باستخدام خ;ت الرصاص ومن ثم يرشح السلئ ويركز ويمكن 

  .الحصول على الكلوكوسيدات متبلوره ونقيه 

  -:اھم المواد التي تشملھا الكلوكوسيدات 

تعمل على ترسيب البروتينات والمواد المخاطيه وتسبب انقباض في  وھي  الموادالتي//      Tannin :التانين-أ

اما اماكن تواجدھا فتوجد في .اMوعيه الدمويه وتعمل كماده قابضه وتستعمل في ايقاف النزيف ومعالجة الحروق 

  .قشور النباتات واللحاء وبكميه قليله في بقية اجزاء النبات  

ين رغوه كثيفه مع الماء وتدخل في صناعة معاجين اMسنان ومواد وھي مركبات لھا خاصيه تكو -:Saponin-ب

  .التجميل واھم النباتات التي تحتوي على ھذه الماده ھي عرق سوس ونبتة الحلبه 

  Anthelmentic glucosideكلوكوسيدات طارده للديدان  -ج

                                                                                                                :   PhenolsالفينوMت  - د

  Salycilic glucosideمن ضمنھا 
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مصدرا Salycilic acidتتميز ھذه المواد في ع;ج الروماتيزم وفي اخفاض درجة الحراره ويعتبر حامض 

ان بعض الكلوكوسيدات ذات . ل;سبرين ويتواجد في الصفصاف والزعتر والديجيتالس والخردل اMسود والدفله 

ام الكلوسيدات .طبيعة صابونية تولد رغوة صابونية في الماء وتيبب موت اMسماك لتأثيرھا على حيوانات الدم البارد 

المسماة  ؟؟؟؟؟؟ ھي المسؤلة عن التاثير السام لبعض انواع محاصيل العلف كالذرة البيضاء والحشيش السوداني في 

 ;ك الماشية التي تتغذى عليھا قبل النضجاحد مراحل النمو يسبب ھ

  الزيوت العطرية .٣

وتمثل شكل من اشكال المواد الفعالة التي تتميز النباتات برائحتھا الخاصة وقد تنتج تأثير سام  بسبب مفعولھا المھيج 

ة الطيارة للجھاز الھضمي وتتضمن مواد مبيدة للحشرات او طاردة للحشرات ويمكن للمواشي تتميز الزيةت الطري

  ومن امثلتھا  اليوكاليبتوس  ؟؟؟؟.انھا تذوب بالكحول والماء وتتبخر بدرجات الحرارة اMعتيادية 

  المواد الفعالة 

  المادة الفعالة .وكذلك الخردل اMسود 

  زيت عطري موجود في  الخردل اMسود

  الكرفس 

  الزيوت الدھنية والشموع.٤

  حدة بالكرستول ويطلق على ھذه اMسترات كليسيرايس وھي عبارة عن استرات اMحماض دھنية مت

وھي Mتتبخر وMتتطاير وMتذوب في الماء تذوب بالكحول او اح المذيبات العضوية وتخزن بكميات بالبذور 

وبكميات اقل ببقية اجزاء النبات وتستخلص الزيوت بطحن المادة  طحنا دقيقا ثم تزال الزيوت بالمذيبات  او بالطرد 

يستعمل الدھن المستخلص من الصوف .وقد تخزن الزيوت في بعض الفطريات ) العصر(ي او بالضغط المركز

  اما الشموع فقد تكون من مصادر نباتية او حيوانية .؟؟؟؟؟ يستخدم في عمل المراھم في الصناعة الصيدلية 
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سائل الصمغ  او الھ;م ( وصمغ     والموسليج ھي مخاطيات لسكر والنشا والدكسترينالكاربوھيدرات وتشمل ا.٥

وتشمل المجاميع السابقه ) وھي مواد تشكل الجزء اMكبر من الماده الجافه للنبات(والكبيتات )النباتي والكييتنات 

 ومن اھمھا.واغلبھا يستخدم اما في الغذاء كمصدر للطاقه او كغذاء او في المعامل الجلود او كمواد حامله ل;دويه 

لمخاطيه وھي تذوب في الماء او تختلط به وM تتاثر بالتخمرات الھضميه وتاثير ھاتين يشكل الصمغ والمواد ا

وتوجد المواد المخاطيه ،المادتين موضعي ملطف وواقي من اMتھابات ومن امثلتھا الصمغ العربي و الصمغ الھندي 

  .م الجلديهMغشيه المخاطيه واPه ل;وتعتبر ملطف،كما في اوراق نبات الخيار والباميا//.في نباتات العائله الخبازيه 

وھي مركبا ت بروتينيه تعتبر عوامل مساعده حيويه تساعد في اتمام الكثير من التفاع;ت  -//:اMنزيمات  -٦

  ) .مْ ١٠٠(الحيويه وتتحطم اMنزيمات في درجة حراره 

عائلة //(النباتات البقوليه واليوفرييهوھي مجموعه من المواد السامه تكثر في انواع //المواد اMلبوميه السامه  -٧

  .قد تحصل مناعه عند الحيوانات عند التدرج بالتغذيه) اليوفوربيسي

وھي عباره عن مواد ذات تركيب كيميائي معقد تنتج من اكسدة انواع مختلفه من الزيوت  - /:Resinsالراتنجات  -٨

وھي غير . حيث تتجمد عند تعرضھا للھواء  العطريه وتغرز في قنوات معينه وتسيل على سطح القلف ل;شجار

ومن فوائد الراتنجات ان لھا صفات مطھره . قابله للذوبان في الماء بل تذوب بالكحول والمذيبات العضويه اMخرى 

  //.-//- //او معقمه وصفات طبيه اخرى ومن مكوناتھا 

لجسم وان نقصھا يؤدي الى عدم وھي مجموعه حيويه تمنع حدوث اMمراض با-/:Viteminesامينات الفايت -٩

  .التوازن بالصحه العامه  والى استفحال العديد من اMمراض 

  . وھي مجموعه حيويه تفرز لتنظم الوظائف الحيويه المختلفه في الجسم -/:Hormonesالھرمونات - ١٠

تشترك في طعمھا  وھي مركبات تختلف في تركيبھا الكيميائي ولكنھا -/ :Bitter Prenciplesالمواد المره  - ١١

المر واغلبه شبه قلوي ولھا تاثير في فتح الشھيه وتحسين الھضم وتستخدم في حاMت ع;ج اMسھال وبعضھا طارد 

  .تتواجد المواد المره في العديد من النباتات وبعضھا سام ،للديدان 

ى العديد من البكتيريا وھي مجموعه تحتوي مواد كيمياويه تؤثر عل -/:Antibiotics/المضادات الحيويه  - ١٢

وحاليا تعزل مضادات حيويه من النباتات الراقيه يمكن - //-///الضاره وھي موجوده في النباتات اMوليه كالفطريات 

  .استعمالھا في العديد من المجاMت الطبيه 
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ھابات كما وھي مركبات تعطي للنباتات رائحه مميزه وھي تستعمل في ع;ج اM لت -:Phenplesف;فونيدات  - ١٣

 .في النعناع والريحان والليمون

Boticuncal classification 

        التقسيم النباتي التقسيم النباتي التقسيم النباتي التقسيم النباتي 

يعتمد ھذا التقسيم اساسا على الشكل الخارجي والمظھر المورفولجي والتركيب الداخلي للنباتات المتباينة 

  سواء كانت واطئة او نباتات راقية .

  :الى وتقسم النباتات تبعا لذلك 

  .مجموعة النباتات  الوطئة .أ

  . مجموعة النباتات الراقية .ب

  

  :طئة وتشملامجموعة النباتات  الو.أ

  :Algaeالطحالب  .١

وھي كائنات اولية يمكن رؤيتھا وتنمو في اMنھار والبحار واھم انواعھا طحلب ال; مناريا  ويستخلص منھا مادة 

المستخدمة في ع;ج بعض اMمراض المعوية والقلبية وتدخل في صناعة الحلوى والنتجات الغذائية  alginاJلجين 

 Grcilaria lichenoidesالتي تستعمل في ع;ج اMمساك المزمن مثل طحلب  Agar-agarوتستخدم مادة اMجار 

  .Gilidium corniumوطحلب    

  :Fungiالفطريات .٢
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لكلورفيل وتعيش متطفلة على الحيوان او اMنسان او النبات واھمھا فطر البنسلين وھي نباتات اولية خالية من ا

pencilliun notatum   لتھابات والجروح وفطر الخميرةMالمستخرج من مادة البنسلين الشھيرة في ع;ج ا

saccaromyces  sp    جلدية المستخدمة كمصدر للبروتينات والفيتامينات وتستعمل كملطف ل�لتھابات ال.  

  Bryophytasالحزازيات .٣

المستخدم كمصدر للخيوط واMربطة الجراحية في الطب Sphagnum cymbitolium  )  الخت(واھمھا السفناجم 

      cetrataria spوحزاز الصخور او الكزاز  

  pterediophyteالسرخسيات  .٤

وھو نبات صغير   filix Dryopteriوسرخس الذكر    Dryopteris lilisanاھمھا السرخس  دريو بتيرس   

الذي يستعمل في ع;ج الديدان الشريطية   filicineليستخرج منه القلويد      filicic acidيحتوي حامض

ويحتوي  على مواد عضوية ذات فوائد طبية في تلطيف الجسم وخفض درجات الحرارة   islandicaوالسرخس  

  .المرتفعة للجسم وفي حالة امراض الرئة والتدخين 

الذي يستعمل منقوعه المائي لنزMت البرد والزكام ويفيد في ع;ج  Adiantum capillasوسرخس كزبرة البئر 

  .المغص المعوي 

            االهمية االقتصادية وااالهمية االقتصادية وااالهمية االقتصادية وااالهمية االقتصادية والتجارية والتسلتجارية والتسلتجارية والتسلتجارية والتسويقية للنباتات الطبية والعطريةويقية للنباتات الطبية والعطريةويقية للنباتات الطبية والعطريةويقية للنباتات الطبية والعطرية

The Economic and Commercial and Marketing of Medicinal and Aromatically 

Plants  

ECONOMICAL Important of Medicinal and Aromatically Plants 

النقد اMجنبى لخزينة  تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل غير التقليدية توفر جزء من حصيلة

الدولة وتتوقف اJھمية اMقتصادية لتلك المحاصيل على الع;قة النسبية بين العائد اMقتصادى منھا والعائد اMقتصادى 

من المحاصيل البديلة أو المنافسة لھا على الوحدة من المواد اJرضية سواء بالنسبة للعائد المحلى أو العائد من 

تحتل النباتات الطبية مكانة كبيرة في النتاج الزراعي والصناعي حيث .ى فى الصادرات الزراعيةقد اMجنبحصيلة الن

 تعتبر المصدر الرئيسي للعقاقير الطبية النباتية وھي مصدر المواد الفعالة التي تدخل في تحضير الدواء على شكل 
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والتي تعتبر النواة لتخليق المواد  خ;صات او مواد فعالة تستعمل كمادة خام تنتج بعض المركبات الكيمائية

الدوائية الھامة كمادة الكورتيزون المساھمة في تحقيق اMمن الدوائي ودفع العائد الغذائي في البلدان النامية 

وان النباتات الطبية ھي من اھم المواد الستتراجية في صناعة الدواء وكذلك مواد التجميل .والمتطورة  على حد سواء

نبا اقتصاديا مھما لبعض الدول وتزداد اMھمية في زيادة اMھتمام بالنباتات الطبية وزراعتھا وھي تشكل جا 

:واستثمارھا ھي  

زوال اMعتقاد باMستفتاء عن النباتات الطبية كمصدر طبيعي لصناعة الدواء واستبدالھا بالمواد الفعالة المصنعة .١

  كيمائيا 

تجة كيمائيا M تؤدي الى التأثير الفسيولجي الذي تؤديه نفس المادة الفعالة اثبتت التجارب ان المادة الفعالة الن.٢

  .المستخلصة من النبات 

المواد المنتجة كيمائيا يكون لھا تأثير ات جانبية كثيرة بجانب التأثير الطبي اMساسي وھذه التأثيرات تكون ضارة .٣

  .اغلب اMحيان 

رة العودة الى الع;ج بالنباتات الطبية الطبية الطبيعي  والتقليل من تناول اع;ن المؤتمرات الصيدلية الحديثة ضرو.٤

  .الكيمياويات المصنعة 

ظھور مستشفيات في اوربا وتعتمد بالع;ج في اMعشاب والنباتات الطبية اثبتت نجاحا كبيرا كونھا تمتلك تكام; .٥

  ع;جيا 

ق مصنوعة من مواد طبية مستخلصة من النباتات الطبية  من اMدوية الموجودة في اMسوا% ٥٠اثبت احصائيا ان 

مليون دوMر عام    ٩٠٠الى   ١٩٨٨مليون دوMر عام  ٣٥٥من  ٢٥٠٠وان Mئحة العقاقير الطبية وصل الى 

  )اMحصائي ل;مم المتحدة  حسب(ي تجارة العقاقير في اوربانوع نباتي قد استعمل ف ٦٠٠وان اكثر من   ٢٠٠٨

  - :باتات واMعشاب الطبية اھم مميزات الن

  %.١ان النباتات الطبية التي تحتوي على مواد بيولوجية  فعالة تجمعت بتراكيز صغيرة قد تصل الى .١

  الخ.....راق والثمار والبذور الفعالة على اجزاء النبات كاMو تتوزع المواد.٢

  يعالج الجزء المھم طبيا باMستخ;ص او التجفيف او التقطير Mستخراج المواد الفعالة .٣
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ھناك اعشاب طبية حولية واخرى ثنائية فيزيولجية ومورفولجية  متباينة ف تمتاز النباتات الطبية بخصائص نباتية.٤

  .او اMشجارالحول او معمرة وھناك نباتات ذات سيقان خشبية اوشبھة خشبية بشكل شجيرات 

تزداد اعداد النباتات الطبية المزروعة ازدياد واستمرار Mن اMعشاب البرية غير الھامة ستصبح مھمة .٥

  ومستزرعة بعد ثبات احتوائھا على مواد فعالة طبيا 

انه Mيمكن كما .تعد اMعشاب الطبية منبعا للعديد من المواد الفعالة بيولجيا والتي تأثيرات  شافية ومبرھنة علميا .٦

-ومن ھذه المواد مركبات البو كو بيدات القلبية. تحضير ھذه المواد صناعيا باMضافة الى انتاجھا المكلف جدا 

  القلويدات المستخلصة من بعض النباتات وفطر اMرغوت

وصناعة  استعمال النباتات الطبية استعماM واسعا في صناعة الزيوت العطرية والبھارات واMغذية والشروبات .٧

  .مساحيق التجميل 

استعمال النباتات الطبية في ابادة الحشرات حيث تستخدم بصورتھا الطبيعية او مستخلصاتھا مثل               .٨

uriginea malitima    حمر العائلة الزنبقيةMبصل العنصل ا)Lilaceae  ( الذي يستعمل في مكافحة القوارض او

  .ن نبات الحناءالمبيدات الفطرية المستخرجة م

        العوامل التي تؤثر على انتاج النباتات الطبية العوامل التي تؤثر على انتاج النباتات الطبية العوامل التي تؤثر على انتاج النباتات الطبية العوامل التي تؤثر على انتاج النباتات الطبية 

Factors effect onMededicinal Plants Production 

والكينا وبعضھا في المناطق _فبعض النباتات تجود في المناطق الحارة مثل الفاني; والكوM /الموقع الجغرافي .١

  الصنوبر- الزعفران–الباردة مثل الدينار 

بعض النباتات تنتج مواد فعالة عند زراعتھا في مناطق مرتفعة عن سطح البحر مثل /اMرتفاع عن سطح البحر .٢

  البن

لتربة مدى نجاح زراعة نوع من النباتات الطبية مث; M ينصح بزراعة الديجتالس /نوعية التربة .٣ تحدد نوعية ا

العرق السوس –ضي الرملية تجود زراعة نباتات الحنظل والصنوبر في اMراضي الجيرية وفي اMرا)زھرة الكتان(

  . بصل العنصل بينما يفضل نبات الب;دونا والحبوب الفطرية في الترب المزيجية الخفيفة –الصبار –
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وبععضھا –بعض النباتات الطبية تتحمل الملوحة والمياه الى حد ما مثل البابونج والكزبرة /ملوحة التربة  والمياه .٤

  .سية للملوحة مثل النعناع والريحان شديد الحسا

تتفاوت النباتات الطبية والعطرية في احتياجتھا المائية فبعضھا يحتاج لكميات كبيرة من المياه /توفير مياه الري .٥

  مثل البردقوش وبعضھا يحتاج كميات قليلة مثل الكزبرة 

رھا في التربة وينصح بزراعة النعناع في اMراضي الطبية بوجود اMدغال وانتشا تتأثر النباتات/  انتشار اMدغال .٦

  .التي تنتشر بھا الحشائش وخاصة الثيل بينما تتحمل بعض اMنواع مثل الريحان وجود بعض اMنواع 

ھناك الكثير من الفطريات التي تسبب امراضا للنباتات الطبية والعطرية وتؤثر اقتصاديا على /فطريات التربة .٧

الخ لھذا M ينصح بزراعة الكمون في اMراضي الموبوء ... واMكتتوساييس –وم اMسبرجلس انتاجھا كالفيوزاري

  .بالفيوزريم  

        يف العراق والوطن العربي يف العراق والوطن العربي يف العراق والوطن العربي يف العراق والوطن العربي / / / / لطبيهلطبيهلطبيهلطبيهالنباتات االنباتات االنباتات االنباتات ا

Medicinal Plants In Iraq and Arab countries 

أعشاب برية تنتشر فى الحقول مو فى الوطن العربى كثير من النباتات الطبية المتنوعة إما صحراوية أو ني  

  .والمزارع واJودية وعلى امتداد الترع والقنوات ، وقد شجع ھذا على جمعھا واMستفادة منھا فى مصانع اJدوية

وأدت الحاجة إليھا إلى تشجيع استزراعھا واستزراع أصناف أخرى   تعد بدائل ناجحة عن اJدوية الصناعية مثال 

  لخلة الشيطانى واللح;حذلك نبات الخلة البلدى و ا

        اهم جماميع وعوائل وانواع النباتات الطبيهاهم جماميع وعوائل وانواع النباتات الطبيهاهم جماميع وعوائل وانواع النباتات الطبيهاهم جماميع وعوائل وانواع النباتات الطبيه

The importement Grups – Families – Spicies of Medicinal plants                   

 Liliaceae-//:العائله الزنبقيه  -١

كثيره الجزء المستخدم البصله وھو عشب معمر له ابصال    Urginia  martimiaنبات بصل العنصل 

نه يحتوي على اكووصفه ديفوريدس بانه نبات مقوي للقلب ،اMحمر  ويشمل العنصل اMبيض والعنصل

Scillar–كليكوسيدات  in –A ,Scillar in - B   يرجع اليھا مفعول النبات في ع;ج امراض القلب.  
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ويستعمل )  عالهمواد ف(ن Mحتوائه على الكلوسيدات ويستعمل بصل العنصل اMحمر كمبيد حشري وللفئرا

  .بصل العنصل كمدرر للبول ويدخل في تركيب ادويه اMتھاب الرئوي المزمن وادوية السعال 

 Ranunculaceae-//:له الشقيقه العائ-٢

اMوراق .فاع في اMرت) م(نبات حولي شتوي يصل الى ) الحبه السوداء(Nhgella sativaنبات حبة البركه  

شفاء لكل ((وھي كما جاء في الحديث النبوي الشريف . والبذور سوداءمفصصه وبسيطه واMزھار بيضاء 

المواد الفعاله البذور ،والنبات شتوي ،نوع ١٥٠٠جنس و  ٣٥تحتوي على)). داء اM السئم اي الموت 

ومحموعه .Nigellone , Nigellineاھم المواد ھي%.٣٣وت دھنيه وزي%١.٥تحتوي على زيوت طياره 

Mحماض اMساسيه واخرى غير اساسيه كبيره من اMمينيه ا.  

  ). زيت الزيتون ويدھن به الجبينتخلط البذور المطحونه مع ( لع;ج الصداع النصفي    اMستعمال الخارجي

يخلط مسحوق البذور مع العسل وتؤخذ ملعقه كل صباح لمدة (لع;ج ضعف القلب  اMستعمال الداخلي  

ويضاف لھا لتر من الماء وتغلى  يؤخذ كوب من البذور(وكذللك لع;ج التھاب الكبد ولطرد الغازات).اسبوع

  . )بعد اM كل عند الشعور بوجود غازاتلمدة ربع ساعه ويؤخذ منه فنجان 

ان ،قطرات تضاف الى الشاي او الحليب لع;ج الربو والسعال الديكي) ٤-٣(يستعمل -:زيت حبة البركه 

ولحبة البركه مجاMت كثيره في الطب مثل الم;ريا والربو ، زيت حبة البركه يقوي المناعه عند اMنسان

وكذلك يمنع تخثر الدم ويستعمل في ع;ج ).يخفض ضغط الدم (واعتي;ل الكليه والكوليستيرول وضغطالدم 

  .لروماتيزم وامراض اخرى ا

                                                             Leguminosae (Fabaceae)ه          العائله البقولي-٣

                                                                    Cassia acutifolia   -   Cassia angustifoliaنبات السبناميكي 

ى الساق مركبه ريشيه يصل عددھا الى م واMوراق متبادله عل١.٥نبات شجيري يصل في اMرتفاع الى 

ناضجه فه وكذلك الثمار الصفراء والثمره قرنه الجزء المستعمل ھي اMوراق الجالون اMزھار ،ورقات ٦

  Sennoside - A Sennoside-C,Sennoside B,المواد الفعاله كلوكاسيد 

ويتوقف الع;ج على الجرعه الماخوذه Laxitaveلسباميكي من العقاقير المسھله يعتبر ا -:اMھميه الطبيه 

فيجرعات صغيره يعتبر ملين وخاصه يستعمل ) داخلي(غم وتؤخذ عن طريق الفم ٣- ٠.٥التي تتراوح من 

  وتؤثر على عض;ت القولون وتزيد من حركته ونشاطه وتساعد على التخلص .حاMت اMمساك المزمن في 
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يؤدي الى اسھال قوي بسبب وجود بعض الراتنجات اMان الثمار من اMمساك وعند اخذه بجرعات كبيره 

  .يكون محتواھا من الراتنجات بشكل اقل مما يقلل عند استعمالھا المغص الناتج 

  

   Glycerrhiza glabraعرق السوس - ثانيا

 Leguminosae (Fabaceae)العائلة البقولية 

                            Glycerrhizine ,Asparagine,Glyceramine/المواد الفعاله 

وھذه الماده حلوه توجد في العرق سوس تذوب (Glycerrhizineه في الجذور واھمھا  تتركز الماده الفعال

من العرق السوس في تحلية المستحضرات  تستعمل الماده المستحضره// ومادة)غوه كبيره بالماءوتنتج ر

يستعمل العرق سوس كمسھل وفي ع;ج امراض قرحة .الطبيه وخاصه السائله منھاويجعلھا مستساغه 

وھو مرض ناتج من (مرض اديسون وكذلك يستعمل في ع;ج .المعده وع;ج السعال ونزMت التنفس الحاده

وسبب استعمال عرق  )والھذال وانخفاض ضغط الدم اضطرابات الغده الكضريه ويتميز بالوھن الشديد 

السوس في ع;ج ھذا الداء ھو ان بعض المواد الموجوده في العرق سوس تسبب زيادة الصوديوم وتقليل 

  .البوتاسيوم او فقدانه 

                                                 Sinapes alba   -Sinapes negra الخردل اMبيض -٢

  Cruciferae الصليبهالعائله 

ويحتوي على قلويد يسمى %) ٣٩- ٣٠(يحتوي الخردل على زيوت تانيه بنسبة // -:المواد الفعاله 

Sinalbin نزيمMسود بحاله متطايره ولكن بوجود اMفيحوله من الحاله //يوجد ھذا القلويد في نبات الخردل ا

يكون الزيت بالون اMصفر وبطعم حاد Mذع وھذا ما يتميزه عن . المتطايره الى الحاله الغير متطايره

  . الخردل اMسود

ل مثلھا كمثل بذور لخردل اMبيض كمسھيستخدم ا- ٣.  مقيئ - ٢.في ع;ج احمرار الجلد - ١-:اMستعمال 

  .ويستعمل الخردل اMبيض المطحون كمشھي للحوم .بالماء حتى تصبح ھ;مية الشكل وذلك بتخفيفھا .الكتان

ناضجه وتفضل طبيا البص;ت الجزء المستعمل ھو البصله ال Allium cepa (lilaceae)البصل -٣

  .الحديثه

عتبر ھذه الماده انسولين خضري    وت(ماده موجوده في البصل  Glucotinin: المواد الفعاله

vegtablensulin   ويحتوي على مادةacrid volatile oil  -lnulin  ھذه الماده تسبب الدمع.  
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Mستعمال الخارجي ا: -   

لع;ج مسامير القدم وتتم بتدفئة قطع من البصل وتوضع على مكان اMصابه وتثبت بضماد Mصق في  -١

حتى الصباح لعدة ايام بعدھا يوضع القدم في حمام مائي ساخن Mزالة المسمار حيث يزال المساء 

 ). بودرة اMطفال(بسھوله ثم يدلك الموضع ببودرة التالك 

 ع;ج مرض شفافية العين حيث توضع قطرات من مستحضر عصير البصل والعسل بنسب متساوية -٢

 .في العين 

 .الرأس بعصير البصل وذلك بدلك فروة ع;ج تساقط الشعر  -٣

 .أزالة الثالول وذلك بتضميدھا بشرائح البصل المشبعه بالخل وتثبت فوق الثأليل بشمع Mصق  -٤

 .تستعمل كمادات البصل لزيادة ادرار الحليب  -٥

  -:اMستعمال الداخلي  

اضطراب الھضم وذلك باستعمال مزيج البصل المثروم مع اللبن والعسل او تنقع بضع شرائح من  -١

 .ساعه ثم يصفى المنقوع ويضاف له السكر  ١٢ل في الحليب لمدة البص

 .تقليل نسبة السكر بالدم وذلك باكل البصل مع اللبن الزبادي يوميا  -٢

تنظيم الضغط اMنقباضي في القلب وتسھيل جريان الدم في الشرايين وكذلك يعالج السعال الحاد بالبصل 

وبعد النضج تعصر ) ھادئه(تطھى على النار دافئهوذلك بوضع كميه من العسل على شرائح البصل و

  .منھا جرعات متعدده يوميا وياخذ 

       sativum  Alliumالثوم          -٤

Allin-allis  الماده الفعاله  in-silicicacid  -Glusonin_Solinnium-Scordinins     ويحتوي الثوم على فيه

  .للعفونه ھرمونات شبيه بالھرمونات الجنسيه ومواد مضاده

  - :اMستعمال الخارجي 

 .مھروس الثوم مع زيت الزيتون على مكان اMMم  وضعضعيه ل;نسان وذلك بتسكين اMMم المو -١

وخلطه مع الزيت ويوضع في طبقتين من الشاش ويوضع  ع;ج الم اMذن الخارجيه وذلك بھرس فص واحد -٢

 .على مكان اMلم 

 . تعقيم وغسل الجروح والقروح الملوثه بتخفيف عصير الثوم بالماء ويستعمل لھذا الغرض -٣
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 .ع;ج امراض التنفس باستخدام كمادات الثوم -٤

 .Mمراض الجلد ويستعمل عصير الثوم بمسحه على المواقع المصابه من الجلد  -٥

  - :منھا للثوم فوائد كثيره عند تناوله طازجا او مطبوخا و- :اMستعمال الداخلي 

 .ع;ج قرحة المعده  -١

 .تنظيم الدوره الشھريه  -٢

 حمى الشيخوخة المتقطعة  تخفيض -٣

 اليورينتحسين افراز -٤

 تستعمل كمعرق ومقشع  -٥

  تخفيض اصابات مرضى البول السكري  -٦

                                                                                      Artimisia absinthumمريم ام  شجرة -٥ 

  Compositaeالعائلة المركبة    

  مميزة نبات عشبي باوراق وسيقان بيضاء اللون مخضرة اJزھار لھا رائحة عطرية 

  اJوراق واJزھار/ الجزء المستعمل من النبات طبيا 

  Thyoneالثايونطري اھم مكوناته زيت ع/المادة الفعالة

  ھذه المادة   تسبب  تقلصات حادة  في العض;ت مفعولھا شبيه  بحاMت الصرع

Jصابع ويوضع في لتر ( إسقاط الجنين الميت في الرحم/ ستعمال الطبياJتؤخذ مسحة قليلة من مسحوق النبات بين ا

يفضل (من الماء ويغلى لفترة قصيرة ثم يشرب على جرعات يومية ويقتصر اJكل على نوع واحد من الخضار 

  .ويجب إستخدامه تحت اشراف اختصاصين Jن النبات سام جدا)مرق البصل

  ris Artimisia  compost   الشيح نبات-٦

 Petroselinum sativumلمعدنوس ا-٧

  Umbelliferae  (Apiaceae)/العائلة
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  ,Apiline ,Apiole,    Apiline       /          مادة الفعالة ال

  الجذور  واJوراق والثمار / الجزء المستعمل           

بمغلي اJوراق والجذور بنسبة لتشوھات بغسل الوجه  وا السوداء من الوجه ازالة البقع  -١/ عمال الخارجي اJست

  .ملعقة في كوب ماء

  .بھرس اوراق المعدنوس ووضعھا حول الجزء المصاب بعد تثبيتھا برباط من القماش/ ع;ج التواء المفاصل 

  فنجان من مستحلب المعدنوس  ٢- ١آMم الحيض بشرب  ع;ج -١/ الداخلي  اMستعمال

  .لصقات اوراق المعدنوس المعروفة  التھاب الثدي بسبب تجمع الحليب  باستعمال_٢

  

  أھم النباتات الطبية المنتشرة في العراق والوطن العربي  واستعما�تھا الطبية

 ا ستخدامات الطبية الجزء المستعمل ا سم النبات المسلسل

١  

 

  منفث وطارد للغازات اJوراق البردقوش

ومحسن لطعم 
 ٠المأكو�ت

٢  

 

للناحية الجنسية مقوي  العشب كامل بقدونس
ومحسن لطعم 

 ٠المأكو�ت

٣  

 

منشط -طارد للغازات البذور جوز الطيب
 ٠توابل- عام

٤  

 

طارد -ع*ج الربو البذور حبة البركة
 ٠توابل-للبلغم

 

  تابع الجدول السابق
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 ا ستخدامات الطبية الجزء المستعمل ا سم النبات المسلسل

 ٠طارد للغازات-توابل الثمار حبھا ن ٥

منوم -صناعة البيرة المخروطات الزھرية حشيشة الدينار ٦
 ٠خفيف ومسكن ل+لم

صناعة -طارد للديدان اJوراق حشيشة الليمون ٧
 ٠العطور والصابون

٨  

 

مدر -طارد للغازات العشب حلفا بر
 ٠مطھر بولي-للبول

٩  

 

محسن -طارد للغازات اJوراق حصالبان
لطعم المأكو ت، صناعة 

 ٠العطور

١٠  

 

مدر -طارد للغازات العشب ريحان
ع7ج الروماتزم، -للبول

 ٠صناعة العطور

١١  

 

 ٠طارد للديدان العشب زربيح

١٢  

 

اJوراق والقمم  زعتر
ة  الزھري

-طارد للغازات-توابل

مزيل :لم المغص، طارد 
 ٠للديدان

١٣  

 

مستحضرات التجميل  اJزھار زنبق
 ٠والروائح

 ٠للغازاتمسكن طارد  الثمار شبت ١٤

    

  

  

  

  

  



 

28 

 

  البستنة وھندسة الحدائققسم 

  ) ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلامحاضرات (  فسوي بوقعي ناندع .د.م

       
            

  

  

 ا ستخدامات الطبية الجزء المستعمل اسم النبات مسلسل
 ٠مسكن طارد للغازات الثمار شمر ١٥

١٦  

 
 ٠الروائح ومستحضرات التجميل العشب عتر

١٧  

 

 ٠فاتح للشھية -مقوي الثمار فلفل أسود

١٨  

 
 ٠منبه عطري -طارد للغازات قلف السيقان قرفة

 ٠مسكن �7م ا6سنان البراعم الزھرية قرنفل ١٩

٢٠  

 

ع*ج التھابات ا6نف والحنجرة  اJوراق كافور
 ٠صناعة الصابون -كمطھر

٢١  

 

مشروب مغذى ل>طفال،طارد  الثمار كراوية
 ٠محسن للمأكو�ت -للغازات

٢٢  

  

 

مقوي  -مھديء للجھاز العصبي العشب والبذور كرفس
طارد  -الناحية الجنسية في الذكور

 ٠للغازات

٢٣  

 

 -مسكن ل>لم  -طارد للغازات الثمار كزبرة

 ٠توابل

مسكن  -توابل -طارد للغازات الثمار كمون ٢٤
 ٠ل>لم

 ٠صناعة العطور -منبه ل>عصاب القمم الزھرية � وند ٢٥

ا7وراق والقمم  نعناع بلدي ٢٦
 الزھرية

 ٠صناعة الحلوى والعطور -توابل

ا7وراق والقمم  نعناع فلفلي ٢٧
 الزھرية

 -مسكن ل>لم -طارد للغازات

 ٠صناعة الحلوى والعطور

صناعة العطور وتحسين طعم  تبت*ت ا6زھار ورد ٢٨
 ٠ا6دوية المرة
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 اMستخدامات الطبية الجزء المستعمل اسم النبات المسلسل

٢٩  

 

 ٠صناعة العطور عالية الثمن تبت;ت اJزھار ياسمين

 -ل�لممسكن  - طارد للغازات الثمار ينسون ٣٠

 ٠مدر للبول

اJوراق والقمم  أترويا ٣١
 الزھرية

مسكن ل�لم مقلل من إفراز 
يوسع  - العصارات بالجسم
 ٠حدقة العين

مصدر للحصول علي  الفطر ارجوت ٣٢
القلويدات المختلفة في الصداع 

 ٠النصفي ومنع النزيف بالرحم

 ٠مخدر -مسكن ل�لم السائل اللبني الجاف أفيون ٣٣

 ٠في ع;ج ضيق التنفس العشب ايفدرا ٣٤

مشروب منشط للجھاز  البذور بن ٣٥
 ٠العصبي

مبيد  -في صناعة السجائر اJوراق تبغ ٣٦
 ٠حشري

 ٠مقوي للعض;ت وسام جدا البذور جوز مقيء ٣٧

مسكن موضعي ،  -سام جدا الجذور خانق الذئب ٣٨
 ٠يستعمل ظاھريا في الدھانات

 ا�فراز اللبني خشخاش ٣٩

المستخرج من 
 الثمار الغير ناضجة

 ٠مخدر ومسكن ل�لم

 ٠مسكن ل�لم ومخدر ومنوم العشب داتورا ٤٠

طارد  - ع;ج ا�سھال - قابض قشر الثمار قشر رمان ٤١
 ٠للديدان

سكران  ٤٢
 أوروبي

 ٠مسكن ل�لم والمغص العشب

٤٣  

 

سكران 
 مصري

 ٠مسكن ل�لم والمغص العشب

 اMستخدامات الطبية المستعملالجزء  اسم النبات مسلسل

٤٤  

 

يستعمل في تحضير ھرمونات  اJوراق والثمار سوM نم
 الجنس والكورتيزون
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٤٥  

 

مقوي للمعدة تزيل اMPم  الثمار شطة
 ٠الروماتزمية

 ٠في ع;ج الكحة الجذور عرق الذھب ٤٦

ع;ج سرطان الدم وأنواع  العشب قنكا ٤٧
 ٠السرطان اJخرى

منبه للجھاز العصبي  اJوراق قات ٤٨
 ٠المركزى

مشروب منشط للجھاز  البذور قھوة ٤٩
 ٠العصبي

مغذى ومنبه خفيف يستعمل في  البذور كاكاو ٥٠
 ٠صناعة الشكوMتة

مقوي  -في ع;ج الم; ريا القلف خشب الكينا ٥١
 ٠للمعدة

٥٢  

 

والتھاب  -مرض النقرس البذور والكورمات لح;ح
 ٠المفاصل

منشط للجھاز  - طارد للبلغم العشب لوبيا ٥٣
بدي; للتبغ ل�ق;ع  -التنفسي

 ٠عن عادة التدخين

تقوية عض;ت القلب وتحسين  البصلة بصل العنصل ٥٤
 ٠طارد للبلغم -ضرباته

٥٥  

 

تقوية الشعيرات الدموية  اJوراق حنطة سوداء
 ٠الضعيفة فتمنع النزيف

٥٦  

 

فاتح  -الروماتزمع;ج  -مقيء البذور خردل أبيض
 ٠للشھية

٥٧  

 

فاتح  -ع;ج الروماتزم -مقيء البذور خردل أسود
 ٠الشھية

٥٨  

 

ع;ج حصوات الكلي  الثمار خلة بلدي
 ٠والمسالك البولية

٥٩  

 

تقوية عض;ت القلب وتحسين  اJوراق ديجناليس
 ٠ضرباته

 اMستخدامات الطبية الجزء المستعمل اسم النبات المسلسل

 ٠مسھل وقابض وفاتح للشھية الريزومات رواند ٦٠

 ٠منبه عطري ومضاد للبرد مياسم اJزھار زعفران ٦١

تقوية جدران اJوعية الدموية  اJوراق سنب ٦٢
 ٠الدقيقة
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سنا مكي  ٦٣
 اسكندراني

 ٠مسھل قوى اJوراق

سنا مكي  ٦٤
 ھندي

 ٠مسھل قوى اJوراق

 ٠مسھل قوى اJوراق صبر ٦٥

 ٠ع;ج الروماتزم اJوراق صفصاف  ٦٦

الجذور  عرق سوس ٦٧
 ٠والريزومات

يغلف قرحة  - طارد للبلغم
 ٠المعدة

 ٠محسن لطعم المأكوMت الثمار القرنية فانيليا ٦٨

 ٠مسھل قوى القلف كاسكارا ٦٩

قابض يستعمل في ع;ج  الجذور راتاتيا ٧٠
 ٠ا�سھال وفي مضمضة الفم

منبه وقابض ويستخرج من  اJوراق شاي ٧١
 ٠اJوراق قلويد الكافيين

المصدر التجاري  - قابض البراعم عفص ٧٢
للحصول علي حمض التانيك 
يستعمل في الدباغة وانتاج 

 ٠الحبر

مطھر  - قابض يوقف النزيف اJوراق ھما ميليس ٧٣
يستعمل في ع;ج البواسير، 

 ٠والكدمات السطحية

٧٤  

 

عصير الثمار الغير  بلحة جحا
 ناضجة

في ع;ج  في الطب الشعبي
 ٠الصفراء

٧٥  

 

 ٠مسھل قوى لب الثمار حنظل

  

 اMستخدامات الطبية الجزء المستعمل اسم النبات المسلسل

 ٠طارد للديدان الريزومات سرخس ٧٦

 ع;ج الروماتزم - فاتح للشھية الثمار شطة ٧٨

زيت التربنتينا  صنبور ٧٩
المستخلص من جذع 

 الشجرة

 ٠في الدھانات الخارجية للجسم
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                 Regulators    Medicinal plants and Plant        منظمات النمو والنباتات الطبيةمنظمات النمو والنباتات الطبيةمنظمات النمو والنباتات الطبيةمنظمات النمو والنباتات الطبية

تعرف منظمات النمو بأنھا مواد عظوية معقدة التركيب  تتكون في بعض اJنسجة ألنباتية وتنتقل ا لى أنسجة 

 Modifyاو تحور Inhibitأو إعاقته  Promoteاخرى فتؤثر في نشاطھا ويمكن استعمال ھذة المواد لتشجيع النمو

الفعاليات الفسلجية للنباتات وبتراكيز منخفضة جدا ولھا تأثيرات مشابه للھورمونات الطبيعية ويمكن انتاج صفات 

  -:منظمات النمو على النباتات الطبية وانتاجھا  كما مبين في ادناه  وتؤثر. مرغوبة

  .مقاومة ظاھرة السيادة القمية في بعض النباتاتوفي )اJعاقة(  التحكم في نمو النبات اما باتنشيط او بالتثبيط -١

الحكم باJثمار او اJزھار فالتحكم بھا يتم اثناء اثناء التخزين وذلك بخفض معدل التنفس مما يطيل من  -٢

 .ص;حيتھا ل�ستعمال 

                                                                                                          -:وتقسم منظمات النمو الى

 مثبطات النمو -٢منشطات النمو  -١

  -:تقسم منشطات النمو تبعا لتركيبھا الكيمياوي وفعلھا الحيوي الى 

  Cytokininsالسايتوكاينينات  -٣ Gibberllins    الجبرلينات -٢ AuxinاJوكسينات  -١

   Ethylene اJثيلين-٤

وھي مواد عضو ية تحفز                                                                             AuxinsاJوكسينات         

النمو عند استعمالھا بتراكيز منخفضةعلى المجموع الخضري للنباتات وان اعلى التراكيز توجد في القمم  النامية 

ومن اھم Indol- 3- acetic acid(IAA)ھو             للنباتات  ويتوزع على اقسام الخ;يا وان تركيبھا الكيمياوي

  :تأثيراJوكسينات 

  .زيادة التفرع الجانبي اونقصه تبعا للتركيز المستخدم -١

  لھا دور بارز في الحث على تكوين الجذور العرضية على العقل الساقية-٢

  .تؤثر على تكوين الثمار العذرية الخالية من البذور  -٢
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                                        Gibberellins                                                                 الجبرلينات

وھي مواد تنظم استطالة النمو  للمجموع الخضري للنباتات وعن طريقھا يمكن التحكم في بعض الصف لت اJخرى  

ر سبات البذور  والبراعم واJعضاء التكاتثرية  كاJبصال كتغير مواعيد اJزھار وتكوين الثمار العذرية وكس

ويمكنھا تحويل النباتات الثنائية ، والدرنات واررايزومات والكورمات واJستعاضة عن فترات اJضاءة اليومية 

وان تنشيط النمو الخضري بواسطة الجبرلين يمنع في نفس الوقت حدوث التزھير  فقد وجد ان .الحول الى حولية

  .التفاح صيفا بالجبرلين قلل عدد البراعم الزھرية  للموسم التاليرش 

                                                                                               Cytokinesالسايتوكاينين 

تأثير ظروف غير م;ئمة  ھي المواد التي لھا تأثير ايجابي على دفع انواع نباتية كثيرة على اJزھار تحت 

، فقد يزيد السايتوكاينين من استجابة نباتات النھار القصير على اJزھار تحت ظروف ضوئية غير م;ئمة ل�زھار 

 Tissueامكانية انتاج س;Mت جديدة ذات صفات مرغوبة في مزارع اJنسجة  وان اھم تاثر لھا ھو

cultureJبذريةولھادور في كسر السبات والتحكم في اM زھار وانتاج ثمار.  

ان جميع منظمات النمو السابقة يمكن استخدامھا في التحكم في مواعيد اJزھار واJثمار اذا تم اختيار التراكيز 

  . المناسبة في مجال انتاج النباتات الطبية 

     - :اما مثبطات النمو فتقسم حسب تركيبھا الكيمياوي الى

   Abscissic acidحامض اJبسيسك  -١      

   PhenolsالفينوMت  -٢

ترش ھذه المواد على  ,Cycocel(CCC) ,  Phsphonium, B955, AMO1618l مواد صناعية وتشمل  -٣

  النباتات او تستخدم كمسحوق تغمس به العقل الساقية قبل الزراعة 

وھو الحامض الذي يتدخل في تنظيم تساقط اJعضاء النباتية كاJزھار   Abscissic acidحامض اJبسيسيك 

  .والثمار واJوراق كما ينظم عمليات السبات في البذور والبراعم واJعضاء التكاثرية اJرضية 

من النباتات من وتعتبر معوقات النمو اJكثر استخداما في التحكم في الوان اJزھار واMوراق وفي حماية الكثير 

  الذبول المبكر نتيجة تجمع مواد نتروجينية لفترات طويلة في اJوراق واJعضاء الزھرية  وكذلك تستخدم مثبطات 
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النمو  كمبيدات حشرية وعشبية وفطرية  وفي مقاومة النباتات للجفاف والصقيع والملوحة وفي تحسين بعض 

  .الصفات كاJلياف والزيوت العطرية الطيارة

                  Plant Regulator and Tissue culture ات النمو وزراعة اJنسجة في النباتات الطبية  منظم

ھناك الكثير من العوامل التي تؤثر على انتاج واكثار النباتات الطبية منھا زراعة اJنسجة وبتأثير اJوكسينات 

 Atropa    يمات علبرالجانبية وقمة البراعم لنبات     والسايتوكاينينات على براعم اJكثاركونھا تحفز تطور المرست

belladonna  ويزيد منظم النموKentin من نمو نباتPicrorhiza kurra بتركيزl/ 0.01-1mg وكذلك نبات

حيث لوحظ نمو مباشر للنباتات من اJجزاء المأخوذة من اJعضا ء الزھرية الذكرية  وھذا ينطبق على Yamاليام 

 Plantagoكذلك فان انتاج البراعم كان اكثر في نبات آذان الصخلة ،ن اذا استعمل بكميات قياسية السايتوكايني

ovataباستعمال الKentin .  

  


