
1 
 

 المرحلة الثالثة/ قسم البستنة و هندسة الحدائق 
 4102محاضرات في النباتات الطبية والعطرية للفصل الدراسي الربيعي 

 ساجد عودة محمد. االستاذ المساعد د
 كلية الزراعة –رئيس وحدة بحوث النباتات الطبية و العطرية 

 ( ثانيةالمحاضرة ال)
 (الطبية و العطريةاألستعماالت المختلفة للنباتات )

تمتاز النباتات الطبية والعطرية باستعماالت مختلفة فضال عن استعماالتها الطبية فمنها ما يستعمل كنبات     
الط و منها ما يستعمل في صناعة العطور و منها ما يستعمل في صناعة سالنة و منها ما يستعمل كتوابل او زي

األلياف و منها ما يحتوي على صبغات نادرة و منها ما يستعمل كمبيد حشري ومنها ما يستعمل لمقاومة االفات 
ا إلى و األمراض في مزارع النباتات األخرى و منها ما يستعمل ألكثر من واحد من األستعماالت المذكورة  و م

و فيما يلي نبذة مختصرة لألستعماالت المختلفة للنباتات الطبية على وجه األشارة ال . ذلك من إستعماالت 
 . التفصيل 

 Culinary Usesاألستعماالت الطهوية  .0
ى العامل الرئيس الذي يعطي الغذاء صفته المميزة من حيث الطعم و النکهة بل وحت هيلعل األعشاب       
و هي الطريقة التي يتم بها التبادل  الغذائية و تستعمل األعشاب إما طازجة في مناطق إنتاجها أو مجففةقيمته 

التجاري لهذه المواد حيث تعد بصور و أشكال مختلفة سواء كانت ألغراض صناعية أو ألعداد الغذاء أو 
أو مفرومة أو مكسرة أو على هيئة  كاملة( أوراق أو سوق أو أزهار )لألستعمال المنزلي إما على هيئة أجزاء  

 . صفائح أو رقائق أو مسحونة أو مطحونة 
 Laurusالغار  -Ocimum bacilicum   4الريحان  -0:و من أهم األعشاب المستعملة في هذا المجال هي

nobilis  3-  الكرفسApium graveolens   2-  الشبتAnethum graveolens   2-  النعناع Mentha 
spp.  5-  المرزنجوشOriganum vulgare 6-  المعدنوسPetroselinum crispum   7-  إكليل الجبل

Rosmarinus officinalis  8-  الزعترThymus vulgaris                                                    . 
  Spices and Condimentsالتوابل و البهارات .  2

التوابل شائعة في مصر القديمة و الصين و الهند و المنطقة العربية و اليونان و ايران لقد كانت زراعة و إستعمال 
 الجزءنوعا نباتيا من التوابل و البهارات تقسم بشكل عام الى ستة مجموعات بناء على ا 35هناك ما يقارب . 

و الکرکم     كما في الزنجبيل  ومنها الرايزوماتاالجزاء االضية والجذور ( 1: )و هي  تحضر منه ذيال النباتي
   Clovesكما في القرنفل  األزهار( 4)الترنجان كما في الغار و المعدنوس و  االوراق( 3)كما في القرفة  القلف ( 2)

الحبة )حبة البركهكما في الفلفل و الكسبرة و الكمون والحبة حلوة و  الثمار( 5)و الزعفران و غيرهما ، 
 . كما في الحلبة بذورال( 6) والسمسم(السوداء

 :فوائدها* 
 فالبعض منها يكسبها لونا خاصا ويزيد من الشهيةالتي تعطيها التوابل و البهارات الى الغذاء  للنكهةإضافة *         

  .يعطي الفلفل الحلو اللون األحمر االجري المتألق إلى أطباق الطعامللطعام كما في الكركم و الزعفران و 
تعمل التوابل فضال عما ذكر من فوائد على زيادة محتوى الغذاء من الفيتأمينات و العناصر الغذائية و *          

تحسين عمل الجهاز الهضمي بتشجيعها لعمل الكبد و المرارة و في نهاية المطاف التخلص من المواد السامة 
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مثال على الدورة الدموية و هضم المواد  ثومكالفي البدن سيما إذا أخذنا بنظر األعتبار التأثيرات المفيدة لبعضها 
 .الدهنية في الجسم 

و في الوقت الذي تعد فيه الزيوت الطيارة المكونات الرئيسة التي تكسب التوابل نكهتها الخاصة فضال عن *          
 تأثيراتها سالفة الذكر

و نذكر في هذا .  العضلي والتوتر العصبي  يمتاز البعض منها بخصائص طبية متفاوتة كمقاومة التشنج*          
نبات الحبة حلوة و الكراوية و الشبت الحاوية على زيوت طاردة للغازات من األمعاء و تسهيل عملية المجال 
مما يشار اليه في  *  . هذا و يمتاز النعناع الفلفلي بكونه مهدئا للجهاز الهضمي و مضادا للتسمم.  الهضم

و الزنجبيل تؤدي الى زيادة التعرق و تبريد البدن و  chiliبل الحريفة مثل صلصة الفلفل هذا المجال أن التوا
األسراع من عملية طرد المواد السامة ، هذا و تحافظ مثل هذه النباتات على الغذاء من التلف بسرعة و نذكر 

 .بالخصوص الفلفل و الزنجبيل و القرفة و جوزة الطيب و القرنفل
 :رصناعة العطو -3
فضالالال عالالن الفوائالالالد الطبيالالة للعديالالالد مالالن النباتالالات فانهالالالا تالالدخل فالالالي الكثيالالر مالالن الصالالالناعات األخالالرى و منهالالالا          

صناعة العطور و التخلص من الروائح غير المقبولة و تعطير األماكن المعرضة للروائح الكريهة كما هو الحال 
بية فالالي جميالالج أرجالالاء األمبراطوريالالة الالالذي اسالالتعمل فالالي تعطيالالر الحمامالالات الشالالع*Lavander  1 الخزامييي  فالالي 

، واسالتعمل هالذا النبالات  1615الرومانية حيث يرجج تأريخ إستعمال أول وصفة طبية من ماء الخزامي الالى عالام 
 .ايضا لتلطيف الهواء و منج انتشار سوسة الخشب في األثاث المنزلي 

مالالن قبالالل العالالرب فالالي القالالرون الوسالالطى أصالالبح إسالالتعمال الزيالالوت النباتيالالة لترطيالالب و  تطييوير تقنييية التقطيييرو بعالالد *2
تمتياز بعيض الزييوت الطييارة . تعطير البدن بعد السباحة و االستحمام من األمالور الواسالعة األنتشالار بالين النالاس 

لتيوتر مخفي  لأو  مسيكن كميا فيي الخزامييأو  ذات أثر منعش كما في الليمون ماء األستحمامالمستعملة في 
 . منشط كما في اكليل الجبل أو المريميةأو  العضلي كما في الجيرانيوم

لقد أعطى المصريون القدامى أهمية كبيرة لمستحضرات التجميل و العطور لحد أنهم كانوا يدفنون مج ما أنتجوه           
 العطيوركما ال زالالت  *. بعد حفظها في أوان مزخرفة  eye pencilsو آقالم العيون   Kohlكالكحل  *منها

عام و أن أغلب المواد إستعماال فيها هالي  3333المستعملة في القبور تعطي رائحة ضعيفة بعد مرور أكثر من 
و *. و التي كانيت تخليط ميي زييت السمسيم أو الليوز أو الزيتيون( المر)  myrrhالبخور و الصمغ الراتنجي 

ساسالها تحضالير معظالالم المستحضالرات الجلديالة المسالالتعملة قالد كالان لالدى المصالالريين أيضالا نمالاذ  اصاليلة يالالتم علالى ا
المصيينوعة مين الصيمغ و الخيييار و عصيير التييين و   depilatoriesمستحضيرات إزاليية الشيعر اليالوم و منهالا 
و فيمالالا يالالأتي بعالالض النباتالالات المسالالتعملة فالالي تحضالالير العطالالور نالالذكرها بترتيالالب  أهميتهالالا و جالالودة .  مكونييات أخيير 

  الكزبيرة  الالونيد    Bergamotيميون    النيومي بصيرة   الريحيان   البرجميوت الل ):العطور المحضرة منها
 (.البابونج   المريمية   القرنفل  الزنجبيل   الياسمين   جوزة الطيب   الورد الشجيري 

 : Plant dyes and Cosmetics   الصبغات النباتية و مستحضرات التجميل  -4

الوسييمة  يطلالالون أبالالدانهم بصالالبغة زرقالالاء يالالتم الحصالالول عليهالالا مالالن تخميالالر نبالالات معالالروف باسالالمالبريطالالانيون القالالدماء كالالان  *   
Isalis tinctoria .كمالا حضالر االيرانيالون صالبغة زرقالاء ثابتاله لطالالء المنسالوجات استخلصالوها مالن نبالات النيالل 
Indigofera sp 
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كما كان لدى سكان أمريكا الشمالية فرقا مسرحية يميز كال منها لون خاص بها يالتم تحضاليرها جميعالا مالن صالبغات نباتيالة  *
 .و شحوم الحيوانات و الزيوت، و ال زالت هذه التقاليد شائعة بين أبناء العديد من القبائل الى يومنا هذا 

 .تحضير الصبغات النباتية في مناطق متعدده من العالم كما الننسى بطبيعة الحال نبات الزعفران المستعمل في*

وممالالا هالالو معالالروف لالالالدى الجميالالج إسالالتعمال الفتيالالات الهنالالالديات لنبالالات الحنالالة فالالي زخرفالالالة اليالالدين فالالي األحتفالالاالت الخاصالالالة و  *
المراسالالم الدينيالالة كمالالا فالالي حفالالالت الزفالالاف و شالاليوع هالالذه المراسالالم فالالي بقالالاع عديالالدة مالالن األرض سالاليما فالالي المنطقتالالين 

 . ة  و األسالمية العربي

المصالالالريين و حضالالارة طالالالء الوجالالاله بالالين النالالاس منالالالذ عهالالد الدولالالة الرومانيالالالة قادمالالة الالاليهم مالالالن اصالالبا  صالالالناعة  لقالالد انتشالالرت*
األيرانيين و أن النزعة الى إستعمال مستحضرات التجميل كانت قد سنت من قبل الالبالط الملكالي و الطبقالات العليالا 

في أسيكتلندا كانيت تسيتحم فيي أحيواض مين النبييذ لتحسيين طبيعية   Mary Queen  أن الملكةحيث يالحالظ  
و . بشرتها  أما فتيات البالط الملكي األسيباني عميدن لتحقييق هيذا الهيد  عليى عجينية الليوز و كيريم الفيانيال 

تطاليب  0771نظرا لالفراط في إستعمال مواد التجميل تيم  تقيديم ميذكرة اليى مجليس النيواب البريطياني فيي عيام 
عقييد الييزوام فيمييا لييو عمييدت الزوجيية الييى خييداع زوجهييا باسييتعمال العطييور و األصييبا  و مستحضييرات بفسيي  

. و طالبت المذكرة العمل بهذا األمر بنفس الشدة التي يتم التعامالل فيهالا فالي مواجهالة السالحر و الشالعوذة التجميل   
كالالالذلك إسالالالتهجان النالالالاس لمستحضالالالرات كمالالالا تالالالم العمالالالل بقالالالانون مماثالالالل فالالالي بنسالالاللفانيا بالواليالالالات المتحالالالدة األمريكيالالالة و 

التجميالالل فالالي إنجلتالالرا الجديالالدة التالالي إنتشالالرت فيهالالا الالالدعوة الالالى التمسالالك بأهالالداب الالالدين و األخالالالق الفاضالاللة غيالالر أنهالالا 
 .وجدت رواجا لها في المستعمرات الفرنسية األصل 

  المسيتعملة فيي صيناعة    Boswellia sacraاللبيانو استعمل المصريون الميواد الراتنجيية المسيتخرجة مين نبيات  *
و التي ال تزال تستعمل حتيى   anti – wrinkleالعطور منذ اال  السنين   في صناعة الكريم المضاد للتجعد 

و األقحيوان   Aloe veraومن النباتات األخر  المستعملة في صناعة مواد التجميل هيي الصيبار )يومنا هذا   
Calendula officinalis بونج الرومييي و الحمضيييات و البيياChamaemelum nobile   و الخيييار

Cucumis sativus   و النعنياع الفلفلييMentha piperita    زهيرة الربييي المسيائية وOenothera 
biennis     و المشيييمش و الليييوز الحليييوPrunus dulcis    و اليييورد الشيييجيري و إكلييييل الجبيييل

Rosmarinus officinalis   الزعترThymus vulgaris و غيرها) . 

 :األستعماالت الطبية  .5
نظرا لتزايد الطلب علالى النباتالات الطبيالة و األدويالة النباتيالة تالم إنشالاء العديالد مالن المراكالز العلميالة و الجامعالات      

المتخصصة بدراسة النباتالات الطبيالة و التالداوي بهالا حتالى اتسالعت رقعتهالا لتغطالي كالل بقالاع األرض و أولتهالا مراكالز 
من كافالة وسالائل التقنيالة الحديثالة سالواء  الفادةجامعات أهمية خاصة و استعملت في دراستها و االبحث العلمي و ال

هالا كمالا و بعلى مستوى زراعة النباتات الطبية وما يتعلق بجميج العوامالل المالؤثرة علالى نموهالا وانتالا  المالواد المالؤثرة 
كيفا أو على مستوى استخرا  المكونات الفعالة منها و فصلها و صناعة األدوية المطلوبالة منهالا طبقالا للمقالاييس و 

علالالى  WHOو ممالالا يجالالدر ذكالالره أن منظمالالة الصالالحة الدوليالالة . األسالالس العلميالالة المنصالالوص عليهالالا فالالي هالالذا المجالالال 
لطبيالالالة و األفالالالادة منهالالالا فالالالي تحقيالالالق الرفاهيالالالة باتالالالات ارأس المنظمالالالات العلميالالالة التالالالت تالالالولت إهتمامالالالا خاصالالالا بدراسالالالة الن

برنالامج الطالب "الصحية و مقاومة األصابة باألمراض لدى جميج الناس و وضعت برنامجها الخاص تحالت عنالوان 
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و لعالالالل فالالالي طباعالالالة الكتالالالب الضالالالخمة و المجالالالالت . Programme  Traditional Medicineالشالالالعبي   
ات الطبية في مجالت أ خالرى و األهتمالام المتزايالد لشالركات صالناعة المتخصصة و تخصيص أبواب مستقلة بالنبات

األدويالالة و الصالالناعات الصالاليدلية األخالالرى فضالالال عالالن تأسالاليس الجامعالالات الخاصالالة بدراسالالة هالالذه النباتالالات و إحالالداث 
فروع متخصصة في معظم جامعات العالم لدراسالة العلالوم المرتبطالة بالنباتالات الطبيالة و األدويالة النباتيالة و مالا يالنجم 

مسالتلزمات الصالحة  هالذا النشالاط العلمالي فالي تهيئالةهذا وذاك من بذل جهالود و أمالوال طائلالة لالدليل علالى أهميالة  عن
العامالة و الرفاهيالالة الصالالحية عالالن طريالالق زيالالادة مقاومالالة الجسالم للمسالالببات المرضالالية و تالالأمين وسالالائل العالالال  الطبيعالالي 

و طبقالا لمالالا  .نبيالة وبأقالل التكالاليف لمختلالف األمالراض ساليما المستعصالية منهالا بالأدنى حالد ممكالالن مالن األعالراض الجا
يالحالالظ مالن الدراسالات التالالي اشالارت إليهالا النشالالرة .1811جالاء فالي النشالرة الصالالادرة عالن منظمالة الصالالحة الدوليالة عالام 

أن األهتمالام بدراسالة النباتالات الطبيالة و مكوناتهالا و قالدراتها العالجيالة قالد تزايالد فالي 1811عالام  WHOالصادرة عن 
دسيييياتير االدوييييية تتطالالالالابق المعالالالالايير الصالالالاليدلية مالالالالج تلالالالالك المنصالالالالوص عليهالالالالا فالالالالي السالالالالنوات األخيالالالالرة و ينبغالالالالي أن 

pharmaceuticals. عمالالالالالالد األتحالالالالالالاد األوربالالالالالالي إلالالالالالالى تأسالالالالالاليس الجمعيالالالالالالة العلميالالالالالالة األوربيالالالالالالة للطالالالالالالب النبالالالالالالاتي قالالالالالالدو ،
"European Scientific Cooperative on Phytotherapy"ESCOP"   " اليجالالاد نظالالام شالالامل لتقيالاليم

و قالد تالولى المعهالد . األدوية النباتية و دعم البحالث العلمالي و األسالهام فالي قبالول الطالب النبالاتي علالى مسالتوى أوربالا 
عمليالة    The Fedral Institute for Drugs and Medical Devicesالفدرالي لألدوية و المعدات الطبية  
لفالالالات المقدمالالالة بنالالالاء علالالالى نوعيالالالة األدويالالالة و سالالالالمة إسالالالتعمالها و كفاءتهالالالا فالالالي تقيالالاليم األدويالالالة و المصالالالادقة علالالالى الم

معالجة األمالراض طبقالا للمواصالفات و الشالروط الالواردة فالي دسالتور األدويالة األوربالي و دليالل نوعيالة العقالاقير النباتيالة 
Note for Guidance on Quality of Herbal Remedies    المقالررات و األرشالادات المحليالةو كالذلك. 

 2/  5مليالالون دوالر سالالنويا مقارنالالة بمالالا يقالالارب  333يخمالالن إجمالالالي مبيعالالات األدويالالة النباتيالالة فالالي الهنالالد مالالا يقالالارب 
و فالالي أسالالتراليا أيضالالا تالالم تشالالكيل لجنالالة لتقيالاليم األدويالالة الشالالعبية . بليالالون دوالر مالالن إجمالالالي مبيعالالات األدويالالة الحديثالالة 

أعضالاء مالن  8 – 6مؤلفالة مالن     "Traditional Medicine Evaluation Committee "TMECباسالم   
أمالالالا فالالالي جمهوريالالالة .  المتخصصالالالين فالالالي مختلالالالف القطاعالالالات الطبيالالالة للمصالالالادقة علالالالى األدويالالالة النباتيالالالة و تسالالالجيلها 

و تحتالالالوي قائمالالالة . عالالالام أو يزيالالالد  4333الالالالى   TCMالصالالالين الشالالالعبية التالالالي يعالالالود فيهالالالا الطالالالب الشالالالعبي الصالالاليني 
و منالالذ تأسالاليس جمهوريالالة الصالالين الشالالعبية تطالالور . نالالوع نبالالاتي  0333النباتالالات الطبيالالة الصالالينية علالالى مالالا يزيالالد عالالن 

 206333تحتالالوي علالالى 2522الطالالب الشالالعبي الصالاليني بالالاطراد حتالالى بلالالا عالالدد مستشالالفيات لطالالب الشالالعبي الصالاليني 
عالالوة علالى ذلالك هنالاك قسالم للطالب الشالعبي الصاليني فالي معظالم المستشالفيات العامالة   1885سرير فالي نهايالة عالام 

و قد بلغت قيمالة األدويالة النباتيالة .  و معمال لصناعة األدوية النباتية في الصين مصنعا  843و هناك . األخرى 
و قد بلا حجالم .  1883مقارنة بعام %  213بليون ين بزيادة مقدارها 10/  6ما يعادل    1885المصنعة عام 

نالة بحجالم مبيعالات مقار %  123بليالون يالن بزيالادة مقالدارها  15حالوالي  1885مبيعات األدوية النباتية الشالعبية عالام 
و من المالحظ إزديالاد مبيعالات األدويالة النباتيالة المسالجلة كبراعالة اختالراع والمالواد النباتيالة .  1883هذه األدوية عام 
         أضعاف على التتابج  2/ 3و  13/ 1بمقدار   1883و  1801الخام بين عامي 

   :األستعماالت األخر  للنباتات الطبية و العطرية -6

سبقت األشارة الالى العديالد مالن الفوائالد التالي اختصالت بهالا النباتالات الطبيالة ، و مالج هالذا لالم يكالن األمالر مقتصالرا      
على هذا الحد حيث أودع الباري سبحانه و تعالى الكثيالر مالن المزايالا األخالرى فالي العديالد مالن النباتالات الطبيالة التالي 

صفة الجمال و القدرة علالى جالذب إهتمالام األنسالان بهالا  امتازت بواحدة أو أكثر من الفوائد السالفة الذكر نذكر منها
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و التمتالالج بالالالنظر اليهالالا و امكانيالالة إسالالتعمال العديالالد منهالالا فالالي صالالناعات مختلفالالة و تسالالخيرها لخدمتالاله و منهالالا صالالناعة 
 . السكر و الورق و المنسوجات و مبيدات الحشرات و األمراض النباتية و مقاومة النيماتودا

و العرعيييير   Nerium oleanderنييييذكر الييييياس و نبييييات الغييييار و الدفليييية وميييين الشييييجيرات الطبييييية *    
Juniperus communis    و األبهيلJuniperus Sabina    و اليورد الشيجيري  و اليورد البليديR. 

galica   و الورد الدمشقي  R. damascene    

 Ginkgoو الجنكية   .Eucalyptus spو اليوكيالبتوس    Salix albaومن األشجار نذكر الصفصا   *
biloba     و العفييThuja occidentalis    و الصيينوبر الجبليييPinus montana    وP. 

sylvestris  و الكاكوTheobroma cacao  . 

 Humulusو حشيشيية الييدينار      Passiflora incarnataوميين المتسييلقات نييذكر ورد السيياعة   *
lupulus   و الياسمينJasminum offitinale   . 

 Lavandulaو مين النباتيات التيي تسيتعمل كأسييجة نباتيية لجميال أوراقهيا و طبيعية نموهيا نيذكر الخزاميي *
angustifolia    و الييياسMyrtus communis    و إكليييل الجبييلRosmarinus officinalis   و

و الزوفيا   Thymus vulgaris و الزعتير   Laurus nobilisو الغيار    Salvia officinalisالمريميية 
officialisn  Hyssopus   و المرزنجوشOriganum vulgare   و السيذابRuta  graveolens  و

     Asparagus officinalisو الهليون  Olea veraالصبار 

 و عيين البيزون    Antirrhinum majusز بجميال  أزهارهيا نبيات حليق السيبي و من النباتيات التيت تمتيا*
Catharanthus roseus  و األكيناسييةEchinacea purpurea   و قفياز الثعليبDigitalis spp.  

و ورد الصييورة   .Rosa spو الييورد الشييجيري   D. luteaو   D. lanataو   D. purpureaخاصيية 
Viola tricolor   و األقحيييوانCalendula officinalis    و الييداليا و الجالدييييولسGladiolis 
communis    التناسييييتمو Tanacetum parthenium    (الختميييي )و  الخطمييييةAlthaea 

officinalis   

  C. indicaو    Cannabis sativusو من النباتات التي تستعمل لصناعة األليا  نبات القنب *   

ألسيتخرام مبييد حشيري فعيال وغيير ضيار    Tanacetum cinerariifoliumكما يستعمل نبيات البرثيروم  *
لمقاومة الدييدان الثعبانيية فضيال عين إمكانيية إسيتعمال بقاييا    Indigoferaبالثدييات   كما يزرع نبات النيل 

العديييد ميين النباتييات الطبييية فييي صييناعات تبديلييية أو لزيييادة خصييوبة التربيية أو تحسييين خصائصييها الفيزياوييية 
ضها كعل  للحيوانيات و فيي صيناعة اليورق و ميا اليى ذليك مين اسيتعماالت مميا ال والبايولوجية   ويستعمل بع

 .مجال لذكرها هنا في هذا المجال 
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 (تقسيم و تصني  النباتات الطبية والعطرية) 
Classification of Medicinal and Aromatic Plants 

- :تسهيال لدراسة النباتات الطبية والعطرية فقد تم تقسيم هذه النباتات بعدة طرائق منها     
 تقسيم النباتات حسب دورة حياة النبات -0
 تقسيم النباتات حسب الجزء المستعمل منها -4
 تقسيم النباتات حسب مركبات األيض الثانوي التي تتواجد فيها  -3
 ية و العطريةالتصني  العلمي للنباتات الطب -2 

    تقسيم النباتات الطبية والعطرية حسب دورة حياة النبات           -أوال
:                                                 بنالالالالالالالالالالالالاء علالالالالالالالالالالالالى دورة حيالالالالالالالالالالالالاة النبالالالالالالالالالالالالات تقسالالالالالالالالالالالالم هالالالالالالالالالالالالذه النباتالالالالالالالالالالالالات الالالالالالالالالالالالالى ثالالالالالالالالالالالالالث مجموعالالالالالالالالالالالالات رئيسالالالالالالالالالالالالة كمالالالالالالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالالأتي    
 :  Annualsنباتات حولية   -0

بعد إنتام البذور فيي هيذه . التي تكمل دورة حياتها من زراعة البذور حتى إنتام البذور فصال زراعيا كامالوهي النباتات 
 :النباتات تج  وتنتهي دورة حياتها ومن األمثلة عليها ما يأتي 

 
 االسم العربي االسم العلمي ت االسم العربي االسم العلمي ت
0 Anethum graveolens 02 الشبنت Ocimum bacillicum الريحان 
4 Borago officinalis 05 لسان الثور Papaver somniferum االفيون 
3 Carduus marianus 06 سلبين مريمي Papaver bractiatum خشخاش ايراني 
2 Carum copticum 07 زيتان Peganum harmala الحرمل 
5 Catharanthus roseus 08 عين البزون Pimpinella anisum اليانسون 
6 Cuminum cyminum 01 الكمون Plantago psyllium  اذان الجدي

 الصغير
7 Cucurbita pepo var. pepo 

convar.  Styriaca 
 الخروع Ricinus communis 41 القرع الطبي

8 Datura spp. 40 داتورا Sesamum indicum السمسم 
1 Dracocephallum moldvica  44 Solanum laciniatum السوالنم 
01 Hyoscyamus spp. 43 سكران Trigonella foenum- 

graecum 
 حلبة

00 Linum usitatissimum 42 الكتان Viola tricolor ورد الصورة 
04 Matricaria chamomilla 45 بابونج الماني Zea mays الذرة 
03 Nicotiana tabacum 46 التبغ Nigella sativa  حبة البركةاو حبة

 سوداء
 

 
 
 



7 
 

 :   Biennials   نباتات محولة -2
، في السنة األولى تنمو نموا خضريا وفي السنة الثانية تزهر   دورة حياتها في فصلين زراعيينوهى النباتات التي تكمل     

عادة ما تنمو النباتات المحولة في السنة األولى على شكل  . هذه النباتات وبعد نضج البذور تجف هذه النباتات وتموت 
rosette   لتكتمل دورة حياتها بعد وبعد تعرضها لفترة برودة يختلف طولها حسب النبات يستطيل فيها الساق الزهري و تزهر

 :ومن هذه النباتات ما يأتي . نضج البذور

 

 :  Perennialsنباتات معمرة   - 3 
قد تطول مدة إنتا  األزهار في بعض األحيان عدة سنوات ، وعلى خالف المجموعتين السابقتين فأن نباتات هذه       

يمكن تقسيم نباتات هذه . المجموعة ال تموت بعد إنتا  البذور ، بل أنها تعيد دورة النمو الخضري و إنتا  البذور في كل عام 
ار ، وفي النباتات العشبية غالبا ما يجف الجزء الخضري للنبات و تبقى األجزاء المجموعة الى نباتات عشبية وشجيرات وأشج

ومنها ايضا ما يحافظ . األرضية كالجذور والدرنات والرايزومات والكورمات وغيرها ، وبذلك يتجدد نمو النبات في كل عام 
ن كان نموه يتوقف  ومن أمثلة هذه . خالل فترة البرد الشديدعلى الجزء الخضري حتى تحت طائلة الثلج الغزير دون ضرر وا 

 : النباتات ما يأتي 
 :و تشمل   Herbacious plants  النباتات العشبية - أ
 

 االسم العربي االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي
Achillia millifolium ام ال  ورقة Levisticum officinalis كاشم 
Aconitum napellus االقنوطين Malva sylvestris خباز 
Anthemis nobilis بابونج روماني Melissa officinalis مليسا 

Artemisia absinthium شيح ابن سينا Mentha piperita نعناع فلفلي 
Artemisia dracunculus طرخون Origanum vulgare مردقوش 

Artemisia vulgaris الشيح Panex ginseng الجنسه 
Atropa belladonna ست الحسن Ruta graveolens سذاب 

Calendula officinalis االقحوان Salvia officinalis مريمية 
Cichorium intybus هندباء برية Tanacetum cinerariifolium البرثروم 

Colchicum autumnale لحالح خريفي Tanacetum parthenium تناسيتم 
Crocus sativus زعفران Thymus vulgaris الزعتر 
Curcuma longa كركم Urtica dioica القراص 

 االسم العربي االسم العلمي ت االسم العربي االسم العلمي  ت
1 Angelica archangelica 4 حشيشة المالك Oenothera biensis زهرة الربيج المسائية 
2 Apium graveolens   5 الكرفس Petroselenum crispum المعدنوس 
3 Carum carvi 6 الكراوية Valeriana officinalis سنبل الطيب 



8 
 

 االسم العربي االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي
Digitalis spp. قفاز الثعلب Valeriana officinalis سنبل الطيب 
Echinacea spp اكيناسيا Viola odorata الفيوال العطريه 
Echium amoenum 
         

 الزنجبيل Zingiber officinale االفعى زهرة.

Equisetum arvense  ذنييييييييييب الخيييييييييييل
 الحلقي

Hyssopus officinalis زوفا طبية 

Glycyrrhiza glabra عرق السوس Inula  helenium زنجبيل شامي 
Hypericum perforatum اوغاريقون    Lavandula angustifolia الفندر 

 : و تشمل  Climbers  المتسلقات -ب 

 
 :و تشمل   Shrubs   الشجيرات  - م
 

 االسم العربي االسم العلمي ت االسم العربي االسم العلمي ت
1 Lippia citiriodora  رعي الحمام او لويزة

 ليمونية
9 Acacia spp. السنط او اكاسيا 

2 Myrtus communis 10 الياس Althaea officinalis الختمة 
3 Rosa spp. 11 الورد الشجيري Camellia sinensis كاميليا 
4 Nerium oleander 12 الدفله Cannabis sativus قنب 
5 Rosmarinus officinalis 13 اكليل الجبل Cassia angustifolia سنامكي 
6 Withania somnifera 14 العبعب المنوم Ephedra spp. االفدرا 
7 Lowsonia inermis 15 الحناء Laurus nobils الغار 
8 Juniperus spp. العرعر    

 :وتشمل   Treesأألشجار –د
 

 االسم العربي االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي
Morus nigra توت اسود Cedrus spp. السدر 
Olea europea زيتون Citrus aurantium نارنج 
Pinus sylvestris صنوبر Crataegus microphylla زعرور 
Pistacia atlentica فستق Cydonia oblonga السفرجل 

 االسم العربي االسم العلمي ت االسم العربي االسم العلمي ت
0 Humulus lupulus 3 حشيشة الدينار Passiflora  incarnate ورد الساعه 
4 Jasminum grandiflora      

  
 الخانملي .Lonicera morrow 2 الياسمين
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العلمياالسم   االسم العربي االسم العلمي االسم العربي 
Prunus spp. تفاح Eucalyptus spp. اليوكاليبتوس 
Punica granatum الرمان Ginkgo biloba الجنكة 
Salix spp. صفصاف Thuja spp. الثويا 

 :تقسيم النباتات الطبية و العطرية حسب الجزء المستعمل منها   –ثانيا  
النباتات الطبية حسب الجزء المستعمل لالغراض الطبية ، و في كثير من األحيان قد يستعمل أكثر من وفيه تقسم     

جزء واحد من نبات واحد ، لذلك نجد من الصعوبة بمكان تقسيم النباتات الطبية على هذا األساس ، لذلك قد نجد نباتا 
 :واحدا في أكثر من مجموعة من المجاميج االتية 

 :وتشمل  التي يستعمل الجزء الخضري منهاالنباتات   -1
 االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي االسم العربي

   Achillea millefolium ام الف ورقة Hyssopus officinalis زوفا طبيه
 Anethum graveolens الشبنت Melissa officinalis المريمية
 Artemisia absinthium شيح ابن سينا Mentha piperita نعناع فلفلي
 Artemisia annua الشيح Myurtus communis ياس
 Asparagus officinalis هليون Ocimum basilicum ريحان
 Borago officinalis لسان الثور Origanum vulgare مزرنجوش
 Cannabis sativus قنب Passiflora lancermate ورد الساعه
 Datura metel دتورا Rosmarinus officinalis اكليل الجبل
 Datura meteloides داتورا Ruta graveolens سذاب
 Datura inoxia داتورا  Saponaria officinalis نبات الصابوني
 Datura stramonium داتورا Thuja orientalis ثويا غربيه
 .Digitalis spp قفاز الثعلب Thymus vulgaris زعتر
 .Echinacea spp اكناسيا Urtica dioica القراص
 .Ephedra spp افدرا Humulus lupulus حشيشة الدينار
 Equisitum arvense ذيل الحصان Hyoscyamus nigra سكران
   Hypericum perforatum عشبه القلب او العرن

 :فقط وتشمل  النباتات التي تستعمل اوراقها -2
 

 االسم العربي العلمياالسم  االسم العربي االسم العلمي
Hedra helix لبالب انكليزي Aloe vera الصبار 

Laurus nobilis الغار Artemisia dracunculus طرخون 
Eucalyptus spp. اليوكاليبتوس   
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 :و تشمل  النباتات التي يستعمل جزءها األرضي  - 3

 :النباتات التي تستعمل بذورها وتشمل-4

الجزء  االسم العربي االسم العلمي
 المستعمل

االسم  االسم العلمي
 العربي

 الجزء المستعمل

Glycyrrhiza glabra  رايزوم عرق السوس Geranium maculatum جذور جيرانيوم 
Inula helenium  جذر زنجبيل شامي Althaea officinalis  الجذر الختمي 
Levisticum officinale جذر الكاشم Allium cepa   بصله البصل 
Lilium candidum بصله ليليوم Asparagus officinalis   رايزوم الهليون 
Panax ginseng جذر الجنسه Gentiana lutea  جذورورايزوم جنطايا 
Salvia officinalis  جذور المريمية Carum carvi جذر كراويه 
Saponaria officinalis  رايزوم الصابوني Colchicum autumnale  كورمه لحالح 
Valeriana officinalis  جذر سنبل الطيب Curcuma longa  رايزوم كركم 
Zingiber officinalis  رايزوم زنجبيل Dioscorea sp. درنه يام 

 االسم العربي االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي
Ginkgo biloba الجنكة Ammi visnaga الخلة البلدي 
Thuja orientalis ثويا Ane Apethum graveolens شبنت 

Hyoscyamus albus السكران Arctium lapa ارقطيون 

Hyoscyamus niger السكران Borago officinalis لسان الثور 

Levisticum officinale  الكاشم او
االنجذان 
 الرومي

Cannabis sativa قنب 

Linum usitatissimum كتان Carthamus tinctorius عصفر 

Nigella sativa حبة البركه Carum carvi كراويه 

Papaver smniferum االفيون Colchicum autumnale لحالح 

Pimpinella anisum يانسون Coriandrum sativum زعتر 

Ricinus communis خروع Cucurbita pepo var. Pepo convar. 
Styriaca 

 قرع طبي

Salvia officinalis مريمية Cydonia oblonga السفرجل 

Silybum marianum كلغان Datura stramonium 
 

 داتورا

Humulus lupulus حشيشة الدينار Althaea officinalis خطمي 
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 :النباتات التي تستعمل ازهارها وتشمل -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jasminum grandiflorum الياسمين Althaea sosea ختمة 

 االسم العلمي االسم العربي االسم العلمي االسم العربي
 Malva sylvestris         خباز Calendula officinalis االقحوان

 Carthamus tinctorius عصفر Passiflorta incarnate ورد الساعه
 Chamomilla recutita بابونج الماني                              Rossa spp      الورد

 Chamaemelum nobile بابونج روماني Tanacetum cinerariifolia برثروم
            Crocus sativus زعفران Tanacetum parthenium تناسيتم
 الذرة

 
    Zea mays 

 
 Dianthus caryophyllus عين البقره

 
       Lavandula angustifolia الفندر  
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