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تعريف و أهمية و إستخدامات و تصنيف النباتات الطبية و العطرية
*تعريف النبات الطبى:
يعرف على أنة يحتوى فى جزء أو أكثر من أجزائه على مادة كيماوية واحدة أو أكثر بتركيز قليل أو كثير و يمكن أن
يعالج مرض بعينة أو أكثر أو يقلل من أعراض اإلصابة بة إذا ما أعتمد على هذا الجزء النباتى إما فى صورتة
الطبيعية أو عن طريق المادة الكيماوية المستخلصة من هذا العضو النباتى لعالج األنسان أو الحيوان أو الطير أو النبات
 .و قد أوضح العالم  Dragendroffفى تعريفة للنبات الطبى ( أنة كل شئ من أصل نباتى و يستعمل طبيا فهو نبات
طبى ) .لذلك فإن هذا التعريف يشمل المملكة النباتية بأسرها من أصغر كأئن بها الى أكثرهم تعقيدامما يهيئ فرصا ال
حدود لها إلكتشاف مواد عالجية جديدة من أصل نباتى فى مجاالت مختلفة مثل المضادات الحيوية و المبيدات الحشرية
الخمائر و الكربوهيدرات و البروتينات و الدهون .و كذلك جميع فروع المواد العالجية و الوقائية
الفيتامينات
أ و
الطبيةوالعالجية:
همية النباتات
الحديث.
المعروفة
فصلت من بعض النباتات الطبية كانت فى كثير من األحيان هى السبب األول فى إمكانية تحضير بعض المركبات العضوية
الطب التى
فىالطبيعية
المركبات
• إن
التخليقية المعروفة .فعندما نعلم أن نبات ما يستعمل فى عالج مرض معين و ينجح هذا النبات كعقار خام مثل الخلة البلدى أو الراولفيا فإن التفكير يتجة أوال
الى
أ -فصل مكونات هذا النبات الفعالة و فى صورة نقية.
ب -ثم يحدد بناؤها و تركيبها الكيماوى.
ت -ثم بعد ذلك يتم تخليقها صناعيا على نطاق تجارى إن أمكن ذلك على حسب المواد الطبيعية المفصولة.
• و فى كثير من األحيان تجرى البحث فى النبات الطبى عن مركبات طبيعية فى النبات يمكن تحويلها بعد الفصل عن طريق عمليات كيماوية بسيطة الى مواد
عالجية ناجحة فمثال:
أ -تستعمل المواد اإلستيرودية  steroidsالتى توجد فى بعض المصادر الطبيعية مثل نبات السوالنم  Solanum laciniatumفى تحضير الهرموناات الجنساية و
الكورتيزون.

• كذلك فإنة فى حاالت كثيرة تعجز المركبات العضوية المخلقة " المحضرة صناعيا " عن محاكاة
Aloe vera
التأثيرالعالجي المطلوب و الذى تحدثة المركبات الطبيعية بنسبها و خصائصها األصلية الموجودة
بها فى العقار فمثالا:
القلبكملين.
قوى أو
كمسهل
Cassia
angusifolia
السنامكى
أوراق
أمراض
عالج
الديجيتالس فى
أوراق نبات
تستعمل
•
•كذلك جذور نبات الراولفيا فى عالج ضغط الدم المرتفع.
•نبات اللحالح فى عالج النقرس.
و ذلك لتواجد بعض المواد الكيماوية األخرى ال تتوافر فى المركب العضوى المخلق مثل وجود مواد بنسب قليلة ذات تأثير
مساعد يزيد من فعالية المادة األصلية.
لذلك فإن إعتبار المركبات الطبيعية التى تفصل من العقاقير النباتية فى المرتبة الثانية بعد المركبات المخلقة صناعيا و المماثلة
هو أعتبار إقتصادى محض نتيجة رخم المركبات المخلقة عند إنتاجها على نطاق تجارى واسع و ليس ألسباب أخرى تتعلق
بقدرتها فى عالج األمراض.
كذلك كثير من المواد المخلقة صناعيا لها تأثيرات جانبية من حيث تناولها لعالج مرض معين فقد تؤدى الى ظهور أعراض
على المريض لم يكن يعانى منها من قبل
و فضال عن الهدف األساسى الذى من أجله تزرع النباتات الطبية و هو الغرض العالجى
إال إن هناك مجاالت عديدة غير دوائية تستعمل فيها النباتات الطبية و العطرية.
*النبات العطرى :يحتوى فى عضو أو أكثر من أعضائة النباتية أو تحوراتها على تيوت عطرية طيارة .والكثير منها لة خواص عالجية
ألمراض األنسان و الحيوان باإلضافة الى إستخدامها كمواد ألعطاء الطعم و الرائحة للمأكوالت و األدوية مثل البردقوش ى النعناع ى الريحان ى
و الحبوب العطرية كالكراويةى الكمون ى الكزبرة ى حبة البركة ى القرفة.

اإلستخدامات الغير عالجية (غير الدوائية ) للنباتات الطبية و العطرية:

( )1مستحضرات التجميل و هى أهم و إحدى الصناعات الهامة ذات األسواق الرائجاة و تادخل فيهاا الزياوت العطرياة كدعاياة
لهذة الصناعة و بعض المواد الملونة و غيرها مثال كريماات الوجاة و الجلاد و مسااحيق التجميال و معااجين األسانان و صابغات
الشعر و صابون الوجة .
( )2مبيدددات حيددرية مثاال البيرثاارم و الااديرس و الطباااق و حشيشااة الليمااون "تياات السااترونيال" و مااواد قاتلااة للقاوارض مثاال
بصل العنصل األحمر .
( )3مواد غذائية مثل النشا و الجلوكوت السائل الذى يحضر من النشا و الحالوة الطحينية و المغات .
( )4توابل أو ميروبات مثل نباتات العائلة الخيمياة " الينساون ى الكسابرة ى الكماون ى الشامر " و حباة البركاة ى الشاطة ىجاوتة
الطيب ى القرفة ى الزنجبيل ى المغات ى السحلب ى الشاى ى الكاكاو ى الحلبة ى القهوة ى الدخان ى الفانيليا .
( )5زيوت عطرية و مكسبات للطعم و النكهة حيث تستعمل الزيوت الطيارة العطرية التاى تساتخلم مان بعاض النباتاات
العطرية مثل الفل ى الورد ى الياسمين ى الريحان ى العترى الزنبق ى.......
( )6زيوت ثابتة تحتدوى باذور بعاض النباتاات الطبياة علاى تياوت ثابتاة تتكاون مان سالسال كربونياة طويلاة مان األحمااض
الدهنية الغيار مشابعة ( ال تسابب أرتفااع نسابة الكوليساترول فاى الادم ) تساتعمل كزياوت طعاام مثال تيات عبااد الشامس و تيات
الكتان و تيت الذرة و تيت الخروع و تيت القرطم (محاصيل البذور الزيتية .) Oil seed crops

*علم العقاقيرالحديث : Pharmacology
و هو علم يختم بمجموعة من الدراسات العلمية التطبيقية و األكاديمية التى تتناول تصنيف النباتات الطبية و التعرف
عليها و معرفة صفاتها المورفولوجية و التشريحية و توتيعها الجغرافى و طرق جمعها و حفظها و معرفة طرق غشها و
دراسة كيميائها و طرق تحليلها و فصل موادها الفعالة و التعرف عليها و على تأثيراتها الفسيولوجية.
كذلك يهتم علم العقاقير الحديث بالدراسات الخاصة بزراعة هذة النباتات و معرفة تأثير العوامل المختلفة على المحصول
الناتج من الزراعة و نسب المواد الفعالة .و كذلك يهتم هذا العلم بطرق تسويق هذة النباتات محليا و كذا إحتياجات
األسواق الخارجية منها و طرق تصنيعها ى و فى الوقت الحاضر فإن كثير من النباتات الطبية ال تالت تستعمل فى
صورتها الطبيعية فى كثير من بلدان العالم و من بينها مصر حيث توجد سوق رائجة لتجارة هذة النباتات و منتجاتها و
بسوق العطارة
وهو ما
المركبات .الكيماوية العالجية التخليقية قد تبدو فى كثرتها و شيوعها إال أن النباتات الطبيعية ال تزال هى
يعرفصناعة
برغم أن
المصدر الهام لعدد كبير من المواد العالجية و مصدرا مستمرا إلكتشاف العديد من أفرع العالج المختلفة و مصدرا للبحث عن
الجديد فى مجال األدوية للعديد من األمراض التى سهلت و سائل العلم الحديث الكشف عنها

تصنيفات المواد الطبية و العطرية :
أوال  :تصنيف كيماوى  :على حسب المواد الكيميائية الفعالة التى تتواجد بالنباتات الطبية و العطرية المختلفة
أ -القلويدات Alkaloidsمثال  ( :أتروبين  Atropineفى البالدوناا  -هيوساين  Hyoscineفاى الاداتورة  -ماورفينMorphine
فى الخشخاش) .
ب -جليكوسديدات  Glycosidesمثاال ( :جليكوسايد السايالرين فاى بصال العنصال  -جليكوسايد روتاين  Rutinفاى نباات الساذب -
جليكوسيد فانيلين  Vanillinفى الفانيليا) .
المواد المرة  Bitter principlesمثال  :الخلين  Khellinفى الخلة البلدى  -السانتونين  Santoninفاى الشايح  -الروتيناون
 Rotenonفى الديرس .
ث -مواد ملونة Coloring matterمثال  :األنثوسيانين  Anthocyaninفى األتهار الحمراء و الزرقاء بالورد و سبالت الكركدية
 األبيجنين الصفراء  Apigeneneفى األقحوان  -األتيولين الزرقاء Azuleneمن زيت البابونج .ج -زيوت عطرية طيارة Essential or Volatile oils
مثال  :تيت النعناع و الريحان و الياسمين و قشر ثمار و أتهار الموالح .
ح -مواد غروية أو هالمية Mucilage or Colloids
مثال  :المستخلصة من جذور الخطمية و السحلب و المغات و الهبسكس .
خ -تانينات * Tanninsهى مواد فينولية تتميز بقادرتها علاى ترسايب الباروتين و دبال الجلاود .مثاال  :تانيناات الشااى و الابن و بعاض
أنواع الكافور و أبوفروة .
د -الراتنجات و ميتقاتها  * Resins and Resins combinationsهى مركبات كيميائية عضوية نباتية األصل و القليل منها
حيوانى المصدر
تنتج البالسم  -العائلة الخيمية تنتج راتنج الحلتين) .
مثال ( :العائلة الصنوبرية تنتج راتنج القلفونية  -العائلة البقولية

ثانيا  :تصنيف مورفولوجى :
يعتمد على أساس مكان تواجد المادة الكيميائية الفعالة بالجزء النباتي دون غيرة من األجزاء
األخرى
نباتات تستعمل بأكملها  Whole plants or herbsحيث تتوتع
أ-
المواد الكيماوية الفعالة بأجزائها المختلفة دون أن تميل للتركيز أو التجمع فى
جزء عن األخر
مثال  :الونكا – الشيح الخرسانى – البعثران – السكران – الداتورة .
ب -نباتات تستعمل أوراقها Leaves
مثال :الريحان – النعناع – حشيشة الليمون – عتر -صبر – الشاى – الحناء
.
•نباتات تستعمل نوراتها أو أزهارها Florescences or flowers
مثال :النورة البابونج – األقحوان – البيرثرم .
كالورد – الفل – الياسمين .
بتالت األتهار
كأساألتهار
مياسم
الزعفران)  .الكركدية .
األتهار (السبالت
كما قد تتواجد المادة الفعالة فى األتهار المؤنثة دون المذكرة كما فى
نبات القنب الهندى (الحشيش ).
•نباتات تستعمل ثمارها Fruits
 Theobroma cacaoا ا او
الشطة و الخلة و الشمر و الكروية و الفانيليا
مثال :ثمار
.
أو فى عصير الثمار الغير ناضجة (مواد لبنية ) كما فى الخشخاش .
•نباتات تستعمل بذورها Seeds
مثال :بذور الحنظل و حبة البركة و الكاكاو و البن و الكتان و عباد
الشمس .

Capsicum minimum
C. frutescens

 Hyoscyamus muticusا

ا

األرضية

نباتات تستعمل أجزائها
Roots or Rhizomes
عرق
مثال  :جذور وتدية
الحالوة – المغات  -جيبسوفيال .
مدادة
ريزومية
جذور
عرقسوس  -راوند .
اللحالح
كورمات
.
السحلب
درنات
.
ريزومات السوسن و الزنجبيل .
• نباتات يستعمل قلفها Bark

مثال  :القرفة  -الحور – أبوفروة – رمان – ا

الفسيولوجى أو العالجى بغض النظر عن نوعية المادة الفعالة و كذلك بغض
النظر عن مكان تواجدها
أ -نباتات مسهلة أو ملينة Purgatives or Laxatives
مثال  :المسهلة القوية السيناميكى – الخروع .
عرقسوس – صبر – حنظل .
ملينة
ب -نباتات مسكنة أو مخدرة Analgesics or Narcotics
الخشخاش – القنب الهندى
مثال  :مسكن الصفصاف  .مخدر
– داتورة .
ت -نباتات منيطة للقلب Cardiac tonic
مثال  :الديجيتالس – الدفلة – بصل العنصل األبيض .

 Citrullus colocynthisا

رابعا  :تصنيف تجارى  :على حسب أستخداماتها الفعلية و متطلبات األسواق منها
أ -نباتات طبية  Medicinal plantsتستخدم فى تصنيع األدوية
مثال  :الداتورة – النعناع – الديجيتالس – الراوند – اللحالح .
ب -نباتات التوابل و البهارات و مكسبات الطعم و النكهة و الملونات الطبيعية
Condiments, Spices, Flavoring agents, Coloring mattersو هااذا ال ينفااى أن بعضااها لااة إسااتخدامات طبيااة و
لكنها تستورد و تصدر تحت قائمة األستخدام األدمى كغذاء  .مثال  :حبة البركة – جوتة الطيب -عرقسوس – كمون – فلفل أسود.
ت -نباتات عطرية  Aromaticبها تيوت عطرية طيارة تستخدم فى صناعة الروائح و العطور و مستحضارات التجميال مثاال  :الياسامين
– الفل – السوسن – التبروت – الورد – الريحان .
ث -نباتات مبيدة  pesticidesتستخدم على طبيعتها أو تستخدم مستخلصاتها
مثال  :إبادة الحشرات البيرثرم – حشيشة السترونيال  -إبادة القوارض بصل العنصل األحمر  -إبادة الفطريات
نيكوتين ) .
ج -نباتات تستخدم كميروبات  Beveragesيعبية و يكون لمعظمها فوائد طبية

كالحناء – الدخان (ينتج كبريتات

المكونات الكيميائية بالنباتات الطبية و العطرية
أوال  :الزيوت الطيارة أو الزيت العطرية أو الزيوت األساسية أو الزيت اإليثيرية
Volatile Oils or Aromatic Oils or Essential Oils or Etherial Oils
* توزيع الزيوت الطيارة و تواجدها بالنباتات :
عرف منذ قرون عديدة أن األجزاء المختلفة لنباتات معينة تحتوى على مواد طيارة ذات عبير عطرى مقبول و هى تعتبر إحدى
منتجات األيض العضوى الغذائى و هى أهم المنتجات الثانوية و التى تنتجها بعض النباتات الخاصة و المعروفة بإسم النباتات
العطرية Aromatic plants
ويوجد حوالى  2000نوع نباتى موزعة تحت  87عائلة نباتية و أهم العائالت مثل :
العائلة المركبة  ، Compositeaو الشفوية ، Labiateaو اللوراسية  ، Lauraceaو الميرتاسية  ، Myrtaceaو
الصنوبرية ، Pinaceaو الوردية ،Rosaceaو الخيمية . Umbelliferacea

 و تسميتها بالزيوت الطيارة ) (Volatile Oilsألنها تتطاير عندما تتعرض للهواء عند درجة الحرارة العادية ،بمعنى أنة إذا وضعت بقعة على ورقة ترشيح و عرضت للجو العادى فإنها تتطاير و ال تترك أثر اها فيما عدا العبير
أو الرائحة فى المكان الذى و ضعت فية و
بالزيوت اإليثيرية ) ( Etherial Oilsإلستخالص معظمها عن طريق اإليثير و
قد تسمى
لتطايرها مثلة و
قد تسمى بالزيوت األساسية ) (Essential Oilsألن مكوناتها المختلفة ال تحمل فى جزيئاتها مواد
جلسرينية أو دهنية و ليس لها قابلية التزنخ بتعريضها للضوء و الهواء المباشرين .

* و الزيوت الطيارة عبارة عن أحماض دهنية قصيرة السلسلة الكربونية بمعنى أنة ال يزيد عدد ذرات
الكربون فيها عن عن  10ذرات كربون  ،و هى مزيج من مواد عطرية عديدة متباينة و معقدة التركيب ،ألنها
تحتوى على خليط من المواد الهيدروكربونية (  ( H , Cفقط و كذلك مواد أخرى عضوية يدخل فى تركيبها
األكسجين مثل األ لدهيدات أو الكيتونات أو الكحوالت أو اإلسترات و غيرها
والزيوت الطيارة تذوب يشدة مع اإليثانول و الكلوروفورم و اإليثير و ال تذوب فى الماء  ،بل تطفو فوق سطحة
لقلة كثافتها النوعية عن كثافة الماء ،عدا الزيت الطيار الناتج من القرنفل و القرفة الذى يرسب تحت سطح
الماء لكبر كثافته عن كثافة الماء .
* و تختلف الزيوت الطيارة عن الزيوت الثابتة سواء من ناحية التركيب الكيماوى أو التركيب الفيزيقى أو
حتى طرق إستخالصها و مصادرها الطبيعية أو طرق غشها تجاريا أو تلفها و فسادها
فالزيوت الطيارة متطايرة و التتكون من إسترات الجليسرين لألحماض الدهنية و ليست لها القدرة على التصبن
مع القلويدات و هى كذلك ال تتزنخ مثل الزيوت الثابتة و لكنها تتأكسد بتعرضها للضوء و الهواء و تتحول إلى
راتنجات .
* أماكن تجمع الزيوت الطيارة فى األنسجة النباتية تسمى أماكن التخزين بالتراكيب اإلفرازية
)  ) Secretory Structionsوهى إما أن توجد على البشرة الخارجية لألعضاء النباتية و التى تعرف بالتراكيب
الخارجية External Structures
منها الشعيرات الغدية) )Glandular hairs

لتواجدها على بشرة كل من أوراق و سيقان لنباتات النعناع و البردقوش و الريحان
و زهيرات النورات
لنباتات البابونج و الفتنة و األقحوان

أو توجد داخل تراكيب داخلية لألنسجة النباتية Enternal Structures

منها الخاليا الزيتية ) ) Cell Oilsداخل ريزومات الزنجبيل
الغدد الزيتية )  ) Gland Oilsداخل قشور ثمار الموالح

الجيوب الزيتية ) ) Sac Oils

داخل فصوص ثمار الموالح

القنوات أو األنابيب الزيتية )  ) Vitta or Duct Oilsداخل بذور الينسون والكراويةالشمر و الشبت و الكمون

تواجد الزيوت الطيارة فى أجزاء النباتات المختلفة :
فى المخروطيات .

أما تتواجد فى جميع األنسجة النباتية كما

تتواجد بكميات قليلة فى البتالت كما فى الورد و الفل و التبروز و البنفسج .
تتواجد فى القلف كما فى

القرفة .

تتواجد فى الثمار خاصة األغلفة الثمرية

اليمون و النارنج و العائلة الخيمية .

تتواجد فى الشعيرات الغدية لألوراق و السيقان

النعناع و العتر و الزعتر و حشيشة الليمون

تتواجد فى خشب الساق
تتواجد فى الجذور

تتواجد فى السيقان المتحورة كالريزومات
تتواجد فى البذور

السدر و الصندل
العرقسوس

السوسن
الخردل و حبة البركة

* و مكونات الزيت العطرى ال تختلف أنواعها بأختالف العضو النباتى لمعظم النباتات العطرية ،عدا نبات القرفة الذى يحتوى
زيت أوراقة على مركب اإليجانول Eugeol
زيت جذورها يشتمل على مركب الكامفور Camphor
زيت القلف يحتوى على مركب ألدهيد السينلميك Cinnamic aldehyde
و هذة المركبات الثالثة تمثل النسبة الكبرى لمكونات الزيت الناتج من كل عضو نباتى

األهمية الفسيولوجية للزيوت الطيارة:
لها دورفى ) )1التخلص من بعض نواتج التمثيل الغذائى الغير عادى لذلك قد تكون مزيلة انواتج التسمم النباتى .
) )2فى العديد من النظريات تسند إليها وظائف جذب الحشرات إلى النباتات مما يساعدها على إتمام عملية التلقيح الخلطي
و زيادة المحصول .
) )3أو أنها تعمل كموواد طواردة للحشورات و الحيوانوات ممايمثول نوون مون أنووان المقاوموة و وسويلة مون وسوائل الودفان التوى
يستخدمها النبات لحماية نفسة من الفعل الهدام لهذة الحشرات أو الحيوانات.
) )4هذا فضال عن أنها لها القدرة على المساعدة فى إلتئام الجروح بتحول هذة الجروح إلى زيوت راتنجية تمنع سويول العصوير
الخلوى منها خارجيا .
أستخدامات الزيوت الطيارة :
) )1قد تستخدم ألغراض عالجية مثل إستخدامها كمواد طاردة للديدان أو مدرة للبول أو مطهورة أو طواردة للغوازات المعديوة و
المعوية (الزعتر – الكمون ( كذلك فإن بعضها يحدث إحمرار موضعى عنود تالمسوه الظواهرى للجلود كموا فوى حالوة اللصوقات و
كذلك التهاب الزور مثل الغرغرة (النعنان – القرنفل ( .
) )2تستخدم فى صناعة مستحضرات التجميل و منها ما هو خاص بالفم مثول معواجين األسونان و منهوه موا هوو للوجوة مثول
كريمات البشرة و منها ما هو للشعر مثل أضافتهاألنوان من الشامبو ألعطائها راحة طيبة .
) )3تستخدم كتوابل أو مكسبات للطعوم و النكهوة تضواف لألطعموة باألضوافة إلوى حفوة األطعموة عنود تعليبهوا و تقليول نموو
الكائنات الضارة بها .
) )4تعتبر من أهم المواد التى تضاف إلى األدوية لتغطية الطعوم الغيور مقبولوة خاصوة فوى أدويوة األطفوال و األدويوة المجهوزة
لتؤخذ عن طريق الفم .
) )5تضاف إلى األغذية و المشروبات و الحلوى و السجائر و مستحضرات التجميل لتضيف إليها طعم و رائحة أو نكهة مقبولة .
) )6تدخل فى صناعة صابون الوجة و المبيدات الحشرية المنزلية ( زيت المستخلص من أوراق حشيشة السويترونيال و الشويح الخرسوانى و
من أزهار القطيفةيستعمل كمادة طاردة للحشرات المنزلية المختلفة و قاتلة لها كمبيد حشرى خام ( إلكسابها روائح عطرية مقبولة .
) )7تدخل فى صناعة العطور بأنواعها المختلفة .

* عادة ما تقسم الزيوت الطيارة و فقا لصور تواجدها أما أن تتواجد فى أجزاء النبات فى الصورة الحرة )النهائية ) مباش رة أى
فى صورة خليط من األلدهيدات و الكيتونات مثل :
زيت الورد – العتر – النعنان  ،حيث يمكن فصل زيتها فى صورة سائلة بإحدى طرق التقطير .
* أو فى ص ورة زي وت جليكوس يدية تتحوول تحوت الظوروف المالئموة عون طريوق إنزيموات خاصوة إلوى زيووت طيوارة مثول :
الياسمين – التبروز -الفتنة  ،حيث ال يمكن فصل زيتها العطرى تقطيرا بل يستخلص فى صورة عجينة بواسطة المذيبات العضوية
* بينما ثمار الموالح تفصل زيتها عن طريق العصر الهيدروليكى .
* ثمار اللوز المر و بذور المستردة ال يمكن فصل زيتها العطرى بالطرق السابقة و ذلك ألرتباطة بمواد أخرى تجعلة فى صورة غير
حرة ،إال بعد التعرض للنشواط اإلنزيموى المحلول و تحويول الزيوت العطورى إلوى الحالوة الطليقوة  ،ثوم إستخالصوة بطورق التقطيور
المعروفة .

.1
.2
.3
.4
.5

إختيار طريقة اإلستخالص للزيوت العطرية من النباتات تتوقف على عدة نقاط
 .1قدرة الزيت على تحمل الحرارة دون أن تتأثر جودتة أو كميتة .
 .2هل يتواجد فى الصورة الحرة أم فى صورة جليكوسيدات تتحول فيما بعد إلى زيوت طيارة
 .3مكان تخليق الزيت الطيار فى تراكيب خارجية أم تراكيب داخلية.
كما يتأثر نسبة الزيت المستخلص من النبات العطرى على عدة عوامل:
المرحلة العمرية للنبات و طور النضج المناسب وقت اإلستخالص .
وقت الحصاد للنبات من خالل النهار أو من خالل السنة بالنسبة للنباتات المعمرة .
مدى تأثر النبات بالعمليات الزراعية كالتسوميد و الورى و منظموات النموو و كوذلك الظوروف البيئيوة السوائدة كوالحرارة و الضووء و
الرطوبة .
طول مدة األستخالص التى يجب أن تدرس إلمكانية تقدير وقتها أو مودتها بالضوبط حتوى ال يوؤثر طولهوا أو قصورها علوى نسوبة
الزيت المتحصل علية .
الطريقة المالئمة إلستخالص الزيت من كل نبات و من كل جزء نباتى .

أهم طرق اإلستخالص للزيوت العطرية

( )1اإلستخالص بالتقطير أ -التقطير المائى Water – Distillation
Water – steam Distillation
ب -التقطير المائى بالبخار
steam - Distillation
ج -التقطير البخارى
( )2اإلستخالص بالمذيبات العضوية
Volatile solvents
أ -المذيبات الطيارة
Fixed solvents
ب  -المذيبات الثابتة (باليحوم الحيوانية )
يحوم على البارد (الورد و التبروز )
يحوم على الساخن
( )3اإلستخالص بالعصر الهيدروليكى :
Manual press
أ -العصر اليدوى
Mechanical press
ب -العصر الميكانيكى
Enzymatic Hydrolysis
( )4اإلستخالص بالتحلل اإلنزيمى

أوال :اإلس تخالص ب التقطيرتعتبووور مووون أقووودم طووورق
اإلسووتخالص للزيووت العطوورى لسووهولتها و قلووة تكلفتهووا و قص ور
موودتها فقوود كووان قوودماء المصووريين (الفراعن ة ( يقومووون بفصول
الزيت الطيار من النباتات العطرية فى صورة المستخلص الموائى
(بغمر النباتات الطازجة أو الجافة ف ى الم ا ) بوداخل أوعيوة
مكشوفة مصونوعة مون الحديود أو النحواس المطلوى بالقصودير و
المعرض من أسفل للهب منبعث من أحتراق الجطب أو الخشب
.أو تتعرض ألشعة الشمس المحرقة لمودة  5 - 4سواعات  ،ثوم
يفصل المستخلص الموائى المحتووى الزيوت العطورى و يرشوح و
ثووم يعبووأ فووى أوعيووة
ينقووى و يصووفى موون خووالل قطعووة قمووا
زجاجية ثم يحكم قفلها لحين إستعمالها مثال :
أزهار الورد مستخلصها المائى يسمى )ما ال ورد أو زه ر
الورد )
النعناع  ،الفلية مستخلصها المائى يسمى )روح النعن اع أو
روح الفلية )
و كانو يستخدمونها كمصدر للرائحة الزكية
 أثناء اإلستحمام . رشووا داخوول المنووازل لتعطيوور هوائهووا الجوووى أو لمعتقووداتهم بطوورداألرواح الشريرة
الجسم .
 تضاف للغذاء أو الماء بغرض تقوية الصحة و إنعا للتدليك على موضع األلم إلزالة األوجان و اإلسران من الشفاء .حتى تطورت فى هذا الوقت إلى مستوى كبيور مون الدقوة و
التصنيع تركيبا و التحكم فى كمية المياة و البخوار حجموا دون
أى فقد فى كميوة الزيوت و مركباتوة ،حتوى صوفاتة الطبيعيوة
من حيث الرائحة و اللون .

فكرة تنفيذ أجهزة التقطير المختلفة
تعتمد أساسا على خروج الزيت الطيار من أماانن تممعاو و ترانياف ازاراز مان داخا النباات
على هيئو غازية أو بخاريو محموال مع بخار الماء ثم مرور علاى وحادات تكثيدف مان ثام
يتحو الى خلاي ساائ مان ( الزيدت  +المداء ) دون تغيار يارنر زاى التااات ال بيعياو و
النيماويو .

 ( -أ ) التقطير المائى

Water – Distillation

يتكون الجهاز من * موقد حرارى يستخدم الخشب  ،يعلوة إناء أسطوانى الشكل
مصنون من الحديد المجلفن داخليا (  1000لتر ( مواء يعورف ) ب اإلنبيق ) تغموس
بداخلة المادة النباتية الطازجة أو الجافة و يقفل مون أعلوى بغط ا محكوم مون
نفس مادة اإلنبيق و يثبت بمسامير قالووظ و ينتهى طرفوة الضويق بأنبوبوة طولهوا
متر تعرف( ب الكوع ( و الوذى يتصول بوحودة التبريود والتكثيوف المتكونوة مون أنبوبوة
رفيعة و طويلة تصل إلى خمسة أمتار ملتوية حلزونية أو دائرية مغموورة بحووض بوة
ماء بارد متجودد علوى أن يكوون طورف األنبوبوة المتصول بوالكون فوى أعلوى حووض
التبريد و طرفها األخر نافذ بالقرب من قان الحوض إلوى خارجوة يسوتقبل فوى وعواء
زجاجى يعرف بوعاء فصل الزيت أو الفلورنتينا Florentina

( أ ) التقطير المائى
Water – Distillation

عيوب الطريقة :
 -1عدم التحكم فى درجة الحرارة لإلنبيق فيؤدى هذا أختالف كبير فى معدالت إنتاج أجهزة التقطير خالل فترة زمنية معينة .
 -2قد يؤدى إرتفان درجة الحرارة إلى إحتراق المادة النباتية خاصة المالمسة لجدار الداخلى لإلنبيوق فيوؤدى لخفوض صوفات الزيوت
الطبيعية و خاصة فقدان الرائحة و تغير اللون إلى الرمادى أو البنى

 (ب ) التقطير المائى بالبخار Water – steamDistillation
 تستخدم هذة الطريقوة فوى حالوة النباتوات الطازجوة أوالجافووة و هووى تختلووف عوون الطريقووة السووابقة فووى أن
اإلنبيووق توجوود بداخلووة سوولة شووبكية أو حاموول شووبكى
أسطوانى الشكل بداخلة المادة النباتية ،علوى أن تكوون
السلة سهلة الرفع خارجيا ،و مثبتة داخليا ،جدارها بعيدا
عن جدار اإلنبيق الداخلية
و قاعدتها بعيدة عن سطح الماء داخل اإلنبيق .
 و عنووود التشوووغيل يحووودث التسوووخين و الغليوووان للمووواءفيتصوواعد بخوووار المووواء ألعلوووى موووتخلال الموووادة النباتيوووة
الموجودة داخل السلة الشبكية و متسربا إلى األنسوجة
النباتية الحاملة للزيت الطيار فيتصاعد الزيوت فوى صوورتة
الغازية إلى كون اإلنبيق مارا إلى أجهزة التبريد .
 و أهووم النباتووات و األجووزاء النباتيووة التووى يمكوون فصوول وتقطيوور زيتهووا العطوورى هووى  :أوراق الموووالح و الكووافور و
القرفة و المخروطيات و البذور الكاملة أو المجروشوة لكول
من الشمر و الكراوية و الينسون و الكمون و الشبت
 و تمتاز هذة الطريقة بقلة الفقد فى الزيت العطورى ذىالصفات الجيدة طبيعيا و كيماويا .

(ب ) التقطير بالبخار steam Distillation

(ج ) التقطيرالمائى البخارى

water- steam - Distillation

steam - Distillation
 (ج ) التقطير البخارى تستخدم هذة الطريقة فى حالة النباتات الطازجوة  ،و يعتبور تصوميم هوذا الجهواز تقودما صوناعيا متطوورا حيوث اإلنبيوق يحمولبداخلة السلة الشبكية أو الحامل الشبكى  ،و ال يوجد بداخلة المواء و يتصول بالخوارج مون قاعدتوة السوفلية بواسوطة ماسوورة
مثبتة بجهاز توليد البخار المعروف بأسم الغالية التى يوضع لهوب أسوفلها ،و ينودفع لبخوار موتخلال الموادة النباتيوة حوامال الزيوت
العطرى منها و يتجة للمكثف حيث يتجمع و يفصل إلى الفلورانتينا ،
أجهزة إستقبال المتكثف :
المتكثف عبارة عن خليط من ( الماء  +الزيت العطرى ( المقطر بعد تبريودهما و تكثيفهموا و الوذى يجموع فوى الفلورانتينوا و عنود إمتالئهوا *
تستبدل بأخرى فارغة ثم تترك فترة من الزمن قصيرة حتى تتكون طبقتا الفصل بداخلها إحداها طبفة حاملة للزيت الطيار و األخرى طبقة مواء
ففى حالة الزيت ذى الكثافة الخفيفة و األقل من كثافة الماء يطفو الزيوت  ،و العكوس صوحيح و بوذلك يسوهل فصول كول منهموا علوى إنفوراد
بإستعمال عملية السكب Decantation
* فى بعض األحيان لزيادة مدة التقطير و إطالة فترتها نجد فى الساعات األولوى مون عمليوة التقطيور أن الزيوت ذا الكثافوة األقول يطفوو فووق
سطح الماء بالفلورانتينا و فى النهاية يتبقى فى قان أوعية الفصل أو الفلورانتينا زيت عطرى ذو كثافة عالية و لزوجة مرتفعة .
لذلك صممت هذة األوعية الزجاجية بأشكال و أحجام معينة (  -25 – 10لتر ( مختلفة السعة تبعا لصوفات الزيوت و لزوجتوة و كثافتوة لتسوهيل
فصلة عن طريق صمام أو صنبور متصل أما من القاعدة أو من أعلى كما فى الشكل (  3من أ  ،ب  ،ج ( ألوعية الفلورنتينا .
* و من المالحة عند تقطير أو فصل الزيوت الطيارة من بعض النباتات العطرية أن كمية الزيت الناتجة ضئيلة أو صغيرة و ذائبة فى ماء التكثيوف
و خاصة بعض مكونات الزيت الهامة و منها اإلسترات و األلدهيدات و الكيتونات سريعة الذوبان فى الماء  ،موع مالحظوة أن كميوة مواء التكثيوف
كبيرة الحجم جدا إذا ما قورنت بكمية الزيت المستخلصة من نباتات أخرى  ،بسكبة و إعادتة نقال إلى إنبيق التقطيور أو بمورور مواء الفلورنتينوا
بعد فصل زيتها بتوصيلة خالل أنبوبة متصلة بوعاء الفصل أو جهاز التقطير و تعرف هذة العملية بعمليوة إسوترجان مواء التكثيوف  cohobationو
تستعمل هذة الطريقة عند تقطير الزيت العطرى من عشب نبات العتر
و فى حالة عدم وجود اإلتصال اإلنبيق و زجاجة الفلونتينا يمكن تجميع ماء التكثيف منفردا فى أوعية كبيورة و يمكون تعبئوة مواء التكثيوف فوى
زجاجات ذات أحجام مختلفة السعة و بيعها للجمهور حيث تحتوى على رائحة ذكية و القليل من زيت التقطير و الذى يعرف بالماء المقطر
مثال  :تقطير أزهار الورد و الموالح و عشب النعنان  ،وتسمى تجاريوا بأسوم (مواء الوورد  ،أو مواء زهور  ،أو روح النعنوان ( و تسوتخدم صوناعيا
خاصة فى عمل المشروبات و الحلوى و طبيا فى طرد الغازات و إزالة المغص المعوى .

و مميزات هذة الطريقة عن الطريقتين السابقتين :
 -1بالتحكم فى كمية بخار الماء بواسطة صمام مع معرفة ضغطة البخارى بواسطة مانوميتر مركب علوى الغاليوة " سوعة – 500
 1000لتر ماء "
 -2يمكن زيادة عدد األنابيق تبعا لكمية توليد البخار المائى للغالية الواحدة .
 -3تعتبر هذة الطريقة أقتصادية و سريعة و سهلة التنفيذ .
 -4الزيت العطرى الناتج منها مرتفع الكمية إنتاجيا  ،ذو صفات عالية طبيعيا و كيميائيا و ذلك لعدم فقد محتوياتة مون األلدهيود و
الكيتونات و مركبات اإلستر و التى لها قابلية الذوبان فى الماء فى الطريقتين السابقتين
 -5و هذة الموكبات تزيد من قيمة الزيت العطرى و من ثم ترفع من ثمنة .
اإلحتياطات الالزمة قبل عملية التقطير
 1.يجب اإلنتهاء من حش النباتات قبل أرتفان درجة الحرارة أثناء الظهيرة و سرعة نقلها ألجهزة التقطير .
 2.منع حش النبات العطرية خالل هطول األمطار أو الغيوم حيث يقلل زلك من كفائة عملية التمثيل الضوئى و من ثم يقل كمية
الزيت كما يزيد البلل من عمليات التخمر الطبيعى .
المواد النباتية الخضراء أو الجافة قبل التقطير مباشرتا ألى أجزاء ضغيرة بالقدر الكافى لتسهيل مرور الماء
 3.يجب تقطيع أو جر
أو البخار و تعرض ألكبر مساحة ممكنه من أسطح هذة األجزاء النباتية إلستخالص أكبر قدر من الزيت على أن يتجنب الطحن
الناعم للبذور من الكراوية و الشمر و الينسون و الكزبرة حيث تتحول إلى كتلة عجينية القوام فيعيق ذلك من قدرة إنتشار البخار
إلى األنسجة النباتية فيقل بذلك الزيت و مركباتة المختلفة .
 4.وحدات التقطير و أنابيب التكثيف يجب أن تكون مصنوعة من الحديد المجلفنو ليس الحديد فقط أو تغطى بطبقة من الزنك من
الداخل لمنع أى تفاعالت بين الزيوت الطيارة خاصة الغنية بالمركبات األكسجينية حيث يؤدى هذا إلنتاج زيوت قاتمة اللون .
درجة حرارة التقطير بالبخار يجب أال تزيد عن 100م °حيث أى أرتفان للحرارة يؤدى إلى ظهور بعض المركبات الجديدة لمواد غير
من نواتج تنسير النربوهيدرات ز نرلك يحدث تحل لإلسترات و زقد الماء من النحوالت Furfuralموجودة فى مكونات الزيت مثل مادة الفورفورال
الثالثيو زيتنون منها الهيدرونربونات و هرا يؤدى الى تغيير رائحو الزيت الماتو و اختالزو عن رائحو الزيت ال بيعى للنبات

( )2اإلستخالص بالمذيبات العضوية
تستخدم هذة الطريقة فى
) (1إستخالص الزيوت العطرية التى تتحلل بواسطة البخار .
) (2أو تلك التى توجد فى أجزاء النبات بكميات ضئيلة مثل زهور الياسومين و الزئبوق
و البنفسج و الفتنة و النرجس

طريقة المذيبات العضوية الثابتة
أ -اإلستخالص باليحوم على البارد-:
 تستخدم إلستخالص الزيوت العطرية غالية الثمن مثل البنفسج و الفول و الزنبوق و هوذة الطريقوة أكثور مناسوبة للنباتواتالتى تتواجد زيوتها العطرية فى صورة جليكوسيدات ثم تتحلل تحت ظروف معينة بواسطة إنزيمات خاصة إلى زيوت حرة طيوارة
حيث تترك األزهار على الشحوم لمدة أيام وهى مازالت طازجة حية ،
 و بذلك يكون كمية الزيت الناتج أكبر حيث تؤدى المعاملة بمثل هذة المذيباب إلى القتل المباشور لألزهوار مموا يقلول مونفترة تعرضها للنشاط اإلنزيمى و الذى عن طريقة تتحول الجليكوسيدات إلى زيت عطرى طيار
 و يستعمل فى هذة الطريقة عدة أنوان من الشحوم الحيوانية أو الزيوت النباتية و يستعمل فى الصناعة مخلوط مون ( 55 %دهن خنزير  % 40 ،دهون بقر  % 5 ،دهن ماعز (

و فى هذة الطريقة :
 تسيح الدهون الثالثة معا ثم تفرد على أسطح ألواح زجاجية عن طريق غمر هذة األلواح فى مخلوط الدهن الساخن ثم ترص كل خمسة ألواح معا فى إطار خشبى ثم توضع البتالت أو األزهار الكاملة فوق هذة الطبقات الشحمية ثم تغطى باللوح الزجاجى التالى أى أن كل طبقة من الزهور تكوون محصوورة بوينطبقتين من الدهن
 و بعد مضى  24ساعة تنزن األزهار و تستبدل بغيرها من األزهار الطازجة و تكرر هذة العملية لعدة أسابيع إلى أن يتم تشبع الدهن بالزيت الطيار و فى حالة الياسمين يلزم إلتمام هذة العملية  70يوم ، و بعد وصول الشحوم لدرجة التشبع يكشط و يجمع و يقلب فى الكحول النقى الذى سيستخلص الزيت الطيار تاركا الشحوم غيور القابلوة للوذوبانفى الكحول،

 و قد وجد أن إستخالص الزيت الطيار من الشحوم بالكحول ثالث مرات يعتبر كافيا إلستخالص كل الزيت الطيار و لذلك يع رفى الكحول فى الصناعة بإسم ) المستخلص الثالثى ) .

محل ول الزي ت الطي ار

(ب) اإلستخالص باليحوم على الساخن -:
 و تستخدم هذة الطريقة لألزهار التى تتكون فيها الزيوت داخل الخلية النباتية و داخل األنسوجة النباتيوة مثول الفتنوة حيوثيساعد التسخين على إنفجار الخاليا و إستخالص الزيت منها
و فى هذة الطريقة :
 قد تستخدم الشحوم المستعملة فى الطريقة السابقة و تغمر األزهار فى مخلوط الشحوم السواخن علوى درجوة 70 – 60م °و أحيانا تسمى ( طريقة الهضم (
 ثم تقلب و لمدة تختلف حسب نون األزهار و الشحوم المستعملة ثم ترفع األزهار و تستبدل بأزهار غيرها و تكرر العملية إلى أن يتشبع مخلوط الشحم بالزيت العطرى -ثم يجرى بعد ذلك إستخالص الزيت النقى من الشحوم .

إستخالص الزيت النقى من الزيت الخام فى طريقة األستخالص باليحوم -:
تعتبر هذة العملية متخصصة و معقدة حيث
 يمزج فيها الزيت الخام أو المخلوط الشحمى بكحول بنسبة  % 96بنسبة (  3كحول  1 :زيت خام ( ثم يرج فى أجهزة إهتزاز خاصة لمدة  32ساعة حيث يذيب الكحول كل الزيت العطرى ثم يصفى الكحول و تكرر عملية الغسيل و الرج مرتين أخرتين على أن تكون نسبة (الكحول  1 : 2للشحمأو الزيت الخام ( فى الغسيل الثانى ثم بنسبة ( ( 1 : 1فى الغسيل الثالث ،
 ثم يجمع الكحول الناتج من العمليات الثالث حيث يبرد داخل ثالجة لمدة  24ساعة على  15م° ثم يرشح على نفس درجة الحرارة للمساعدة على فصل المواد الذائبة فى الكحول غير الزيت العطرى -ثم يقطر بعد ذلك الكحول تحت تفريغ هوائى على 30م °ثم يقطر الزيت النقى فى جهاز التقطير .

المذيبات الطيارة Volatile solvents
 و فى هذة الطريقة تجمع األزهار فى الصباح الباكر ( قبل إرتفان درجة الحرارة( و تنقل بسرعة إلى أجهزة اإلستخالص حيث تغمر فى المذيب العضوى الطيار و الذى من مميزاتة : له درجة غليان منخفضة ما أمكن ال تتفاعل كيميائيا مع المواد المراد إستخالصها رخيصة الثمن  -ال تترك رائحة نفازة أو مميزة ومن أهم المذيبات الطيارة المستخدمة ( الهكسان  ،اإليثير  ،إيثير البترول و الكحول( تدخل فى جهاز خاص على شكل أسطوانة أفقية الوضع يدور بداخلها محور حديدى فى مركز األسطوانة هذا المحورمركب علية مجموعة من األسبتة أو السالل التى توضع فيها األزهار
 حيث تغمر األسبتة فى المذيب العضوى لمدة من  10 – 8ساعات إذا كان النقع على الباردأما إذا رفعت درجة الحرارة للمذيب إلى  35 – 30م °فتكون مدة النقع  5- 4ساعات
و تتوقف عادتا مدة النقع على
 درجة حرارتة تركيز المذيب نون المذيب– األزهار
 و خالل فترة الغمر يتم تقليب األسبتة فى المذيب من خالل دوران محور األسطوانة و عندما يتم إستخالص الزيت الطيار من األزهار تفرغ األسبتة و تمالء مرة أخرى بأزهار طازجة و يكرر هذا العمل إلى أن يتم تشبع المذيب العضوى بالزيت الطيار بعدها يصفى المذيب ثم يفصل الزيت عن المذيب العضوى تحت ضغط أو حرارة منخفضة و هذة الطريقة ال يستخلص المذيب الزيت الطيار فقط الموجود فى األزهار بل يذيب كذلك بعض المركبات األخرى مثل ( الشمون و الصبغات النباتية ( و لذلك نجد أن الناتج بعد فصل المذيب عن الزيت الطيار مادة ذات قوام صلب نوعا و تعرف تجاريا بالعجينة  Concreteكما هو الحال فى عجائن الياسمين و الفلو الورد و الفتنة  -و قد تعرف بإسم الدهن الخام* و قد يستخدم جهاز سوكسليت لألسوتخالص المسوتمر و فيهوا يتعورض الزيوت لدرجوة حورارة ثابتوة أثنواء عمليوة
اإلستخالص ( 50م ( °وهذة نقطة هامة فى صناعة العطور  -.و تستخدم هذة العجدائن مباشرة فى الصناعة أو يفصل منها الزيت النقى  Absoluteو ذلك بواسطة الكحول
النقى المركز حيث يذيب الكحول الزيت العطرى و تترسب الشمون و الصبغات و المواد األخرى -ثم يفصل الكحول عن الزيت العطرى تحت ضغط و تقدر نسبة الزيوت
النقى فى دهن أو عجينة الياسمين بقدار  % 50و تعتبر نسبة الزيت النقى من العوامل المحددة لجودة و سعر الدهن الخام ) العجينة  -) Concreteو تعتبر هذة
الطريقة هى األساس و الشائعة اإلستعمال فى الحصول على زيت الياسمين فى مصر .

بعض التراكيب األفرازية و التخزينية للزيوت العطرية فى األنسجة النباتية

الزيوت الطيارة العطرية مصدر حيوانى
المسك من "غزال المسك"

Bilaenopetra musculus

العنبر من " حوت العنبر"

( )3اإلستخالص بالعصر الهيدروليكى
( أ ) العصر اليدوى
( ب ) العصر الميكانيكى
 -1طريقة اإلسفنج
 -3طريقة البير

 -2طريقة األسطوانات القديمة
 -4طريقة األسطوانات الحديثة  - 5طريقة الوخز

العصر اليدوى  -1طريقة اإلسفنج :
* غسل الثمار بالملء جيدا عدة مرات .
* تقطع إلى نصفين  ،تزال فصوصها العصيرية .
* تقلب القشرة و تضغط يدويا على قطعة من األسفنج حيث تمتص الزيت و العصير الخلوى حتى درجة التشبع .
* و هكذا ينقل مستخلص الزيت و العصير إلى أقمان الفصل .
* و يترك مدة حتى تتكون طبقتا الزيت و الماء داخل األقمان .
* يفصل الزيت و يعبأ فى أوعية خاصة بعد معاملتة بكبريتات الصوديوم الالمائية للتخلص من الماء .
* و الفصوص العصيرية يمكن هرسها لتحويلها إلى سائل عصيرى .
* و السائل العصيرى ينقل داخل أجهزة التقطير لفصل الزيت العطرى القليل اإلنتاج ذو الجودة المنخفضة و النكهة
البسيطة .
* و الذى يستخدم فى صناعة الحلويات و المركزات األخرى الطبيعية .
 طريقة البير:* بشر القشرة الخارجية لثمار الموالح إلحتوائها على الغدد الزيتية .
و يضغط عليها يدويا .
* ثم توضع فى أكياس من القما
* ينقل المستخلص إلى أقمان الفصل لتكوين طبقة الزيت العلوى و الماء السفلية .
* تسحب طبقة الزيت و تعامل بكبريتات الصوديوم الالمائية للتخلص من الماء .
* يعبأ الزيت فى أوعية داكنة اللون و محكمة القفل .

 -3طريقة الوخز ( الطرد المركزى ) :
* تتكون من وحدة تحتوى على جزئين منفصلين العلوى عبارة عن إناء مخروطوى أو قمعوى الشوكل قاعودة السوفلية مسوتدقة
تنتهى بثقوب لخروج الزيت و يوجد على جدرانها من الداخل نتوءات بارزة تشبة المسامير .
* الجزئ اآلخر السفلى يتكون من تروس حديدية و حوامل قاعديوة للتثبيوت و عودم الحركوة و مركوب عليهوا ذران حديودى يودار
يدويا مؤديا لحركة دائرية أخرى تسمى بحركة الطرد المركزى .
* أثناء الحركة تحتك الثمار الموجودة بداخل الوعاء بالمسامير مسببا خروج الزيت و العصير منها
* ينقل المستخلص إلى أقمان الفصل لتكوين طبقة الزيت العلوى و الماء السفلية.
* تسحب طبقة الزيت و تعامل بكبريتات الصوديوم الالمائية للتخلص من الماء .
* يعبأ الزيت فى أوعية داكنة اللون و محكمة القفل .
العصر الميكانيكى
 -1طريقة األسطوانات القديمة
* تتكون من عددة أسطوانات متوازية الوضع األفقى أقطارها  6 – 4بوصة و طولها  80 –60سم
* كل أسطوانتين متجاورتين تدور كل منهما بحركة عكسية و المسافة بينهما  3سوم فوى الصوف األول و  1.5سوم فوى الصوف
الثانى و  0.5سم فى الصف الثالث و  0.2سم فى الصف الرابع .
* يتم عصر الثمار أثناء دوران األسطوانات ليخرج الزيت و العصير الخلوى .
* يتم الترشيح لفصل بقايا الثمار عن السوائل و تحفة السوائل ( الزيت و العصير ( فى الثالجات لحين فصل مكوناتها .
* ثم تنقل ألجهزة الطرد المركزى لفصل الزيت عن العصير الخلوى كل على حدة .
* يضاف كبريتات الصوديوم الالمائية للزيت للتخلص من الماء .
* ينقل العصير الخلوى ألجهزة التركيز لتكوين المركزات العصيرية .
*أو ينقل ألجهزة التبخير لتكوين مساحيق العصير الجافة .
* أما البقايا الثمرية للموالح قد تنقول ألجهزةأخورى للتجفيوف ثوم أجهوزة الفصول للمكونوات العضووية مثول األحمواض و البكتوين و
األمالح المعدنية الهامة صناعيا

 -2طريقة األسطوانات الحديثة
* مثل السابقة تماما إال أنها تدار ميكانيكيا بطريقة آلية دون تدخل العنصر البشرى
* بل تدار بواسطة أجهزة حديثة إلكترونيا و معقدة التركيب .
( )4اإلستخالص بالتحلل اإلنزيمى Enzymatic Hydrolysis
توجد بعض المصادر النباتية حاملة للزيت العطرى و الزيت الثابت و المواد الجليكوسيدية  ،يمكن فصل زيوتها الطيارة بإحدى طرق
التقطير مثال :
( )1بذور الخردل األبيض ( المستردة )  Brassica albaكاملة النضج تحتوى مركب جليكوسيدى
األكرينيل

* السينالبين  Sinalbinعديم الرائحة ˂-----------------
( إنزيم الميرسين
) لنقع بالماء
(ذو الرائحة المميزة ) +الجلوكوز  +كبريتات السينالبين الحامضية (  ) Acid sinalbin sulphateذى الطعم الالذع و الحريف Hot pungent
( )2بذور الخردل األسمر ( المستردة )  Brassica nigraمكتملة الجفاف و النضج تحتوى مركب جليكوسيدى عديم الرائحة و هو

•

أيزوثيوسيانيد Acrinyl iso thiocyanate

* السينجرين  ˂ -------------- Sinigrinاآلليل ثيو سيلنيد()Allyl iso thiocyanadeعطرى الرائحة
إنزيم الميرسين(النقع بالماء)
 +الجلوكوز  +كبريتات البوتاسيوم الحامضية .
ا
ثمار اللوز المر )  )Prunus amygdalis var. amaraالتى تحتوى المركب الجليكوسيدى
النقع بالماء

* أميجدالين ( Amygdalineعديم الرائحة ) ˂--------الجلوكوز  +البنزالدهيد
إنزيم أميجداليز (نقع ماء)

))Benzaldehydeالعطرى  +حمض الهيدروسيانيك السام (.)Hydrocyanic

( )3البراعم الزهرية لنبات القرنفل تحتوى المركب الجليكوسيدى
* جيان )  ˂-------- ( Geinاإليجانول العطرى )  + ) Eugenolالجلكوز .
إنزيم جيانيز ( ) Geinase

إستخالص الزيت العطرى المرتبط
البذور جرشا خشنا  ،ألستخالص الزيت الثابت بالعصر الهيدروليكى و يفصل الزيت الناتج منها .
 1.تجر
 2.المتبقى من البذور النباتية ينقع بالماء  3 – 2يوم على درجة الحرارة العادية بحيث تكون األوعيوة محكموة القفول لتنبيوة و تنشويط
التفاعل اإلنزيمى لتحول الجليكوسيدات إلى مكوناتها العضوية و التى منها الزيت الطيار فى صورة حرة .
 3.يفصل الزيت بإحدى عمليات التقطير و خاصة بالبخار المباشر مع مالحظة أن الزيت العطرى الناتج من بذور اللوز المر يحتوى علوى
قليل من حمض الهيدروسيانيك السام و يجب التخلص منه بإحدى الطرق األتية :
أ -تضاف كبريتات الكالسيوم للزيت العطرى مع الرج الشوديد لتكوون س يانيد الكالس يوم المترسوبة و يفصول الزيوت العطورى
بالترشيح .
ب -تضوواف كربون ات الكالس يوم و كبريت ات الحدي دوز للمترشووح موون الزيووت العطوورى و يوورج جيوودا لترسوويب حدي دو س يانيد
الكالسيوم و يفصل األخير بالترشيح و المترشح هو الزيت الخالى من السمية .
 1.الزيت المترشح هو مركب البنزالدهيد المشبع بقليل من الماء الذى تضاف إلية كبريتات الصوديوم الالمائية مع الرج الشوديد و
يرشح خالل ورق الترشيح و المترشح عبارة عن الزيت الطيار النقى العطرى
اهم الصفات الطبيعية للزيوت العطرية
معظمها عديمة اللون و القليل منها أصفر مبيض و النادر إما أزرق أو أزرق مخضر مثل زيت البابونج و اآلشليا و بعض
 -1اللون ( ) Colour
أنوان الشيح الجبلى لوجود مادة اآلزولين و الكامازولين المسئولة عن اللون األخضر أو األزرق .
 -2الرائحة (  ) Odourمعظم الزيوت الطيارة تتميز بالرائحة العطرية و نادرا ما تكون رائحتها نفاذة غير مرغوبة مثال  :الموالح و رائحة مركب
 ، Citralالعتر و رائحة مركب الجيرانيول Geraniolالنعنان الفلفلى و رائحة مركب المنتول  Mentholالينسون و رائحة مركب
السترال
األنيثول Anethole
 -3التطاير (  ) Volatilityالغالبية العظمى من الزيوت الطيارة و المستخلصة تتبخر أو تتطاير تماما تحت الظروف الطبيعية و العادية عدا
القليل منها مثل زيت الليمون حيث يحتوى على بعض المواد غير المتطايرة منها المواد الصمغية .

 -4اإلذابية (  ) Solubilityجميعها ال يذوب بالماء ولكن تذوب إذابة تامة بالكحول  % 95و تستخدم تركيزات من
الكحول  %95إلى % 35فى حالة الكشف عن غشها أذا ما أضيف لها زيوت ثابتة( يقلل اإلذابة بالكحول (
 -5الكثافة النوعية ( ( Specific Gravityمعظم الزيوت العطرية كثافتها أقل من الواحد الصحيح ( كثافة الماء النوعية
(فيما عدا زيت القرنفل ( ( 1.07 -1.02و زيت القرفة ( ( 1.04 – 1.03و هى مؤشر لمحتويات الزيت من التربينات..
إلخ.
 -6الدوران الضوئى ( +( )Optical Rotationمنتول صناعى و كامفورطبيعى  ،والعكس صح( من أهم الصفات
للكشف عن الغش بالزيوت الثابتة و للتفريق بين المركب الطبيعى و مثيلة الصناعى.

األستخالص بالشحوم
إستخالص الزيت العطرى من أزهار الياسمين
بالشحوم على البارد

طرق مختلفة ألستخالص الزيوت العطرية الطيارة من الموالح" النارنج"

نباتات أألوراق العطرية
Fam: Garminae النجيلية
Cymbopogon citratus حييية الليمون

ا شفويةFam: Labiatae
البردقوشMajorana hortensis

Thymus vulgaris الزعتر

النعناع البلدى و الفلفلى

أهم نباتات ا بوب ا عط ية
Aromatic seed Plants
Fam: Umbelliferae ا خيمية
Carum carvi  ا اوية-1
Pimpinella anisum ا ي و-2
Cuminum cyminum ا مو-3
Foenicum vulgare  ا شم-4
Coriandrum sativum ا ب ة-5
Apium graveolens ا فس-6
Fam: Ranunculaceae ا شقيقية
Nigella sativa •حبة ا ب ة

ثانيا  :الجليكوسيدات
Glycosides
تعريفها  :هى مواد غير مختزلة ( ال تختزل محلول فهلنج إال بعد تحللها مأئيا و إنفصال السكر ( و التى عند تحللها باإلنزيمات
أو األحماض أو القلويات فإنها تعطى واحد أو أكثر من السكريات ( المختزلة ( و يسمى جليكون  Glyconeو جزء آخر غير سكرى
يسمى أجليكون Aglycone
Hydrolysis
Aglycone

إستعماالت الجليكوسيدات العالجية :
األسم العربى للنبات
الجليكوسيد

Glycone +

Glycosides

األسم العلمى للنبات

) )1جليكوسيدات منيطة أو منظمة لضربات القلب مثال :
Digitalix nalata
 Digitoxinنبات الديجيتالس )أوراق)
Sicllarin Aنبات بصل العنصل )أبصال) Urgine amaritima
Sicllarin B
 Olaendrinنبات الدفلة )أوراق)Nerium oleander
( )2جليكوسيدات مسهلة أو ملينة مثال :
Aloe spp.
نبات الصبر )أوراق)
Aloe emoidin
نبات العرقسوس )جذور و ريزومات) Glycyrrhiza glabra
Glycyrhizin
Citrullus colocynthis
 Colocynthinنبات الحنظل )ثمار)
Ricinus communis
 Ricininنبات الخروع )بذور)
Cassia angustifoila
نبات السيناميكى )أوراق و قرون)

( )3جليكوسيدات مسببة لألحمرار الموضعى مثال :
 Sinigirinنبات الخردل األسود )بذور)
Brassica nigra
 Sinalbinنبات الخردل األبيض )بذور)
Brassica alba

( )4جليكوسيدات مسكنة مثال :
 Salecinنبات الصفصا

)أوراق)

Salix spp.

( )5جليكوسيدات مانعة لتهتك األوعية الدموية اليعيرية بتقوية جدرانها مثال :
Citrus spp.
Hisperidinالموالح (ثمار)
Ruta graveolens
السذب (العيب و األزهار) و
Rutein
Fagopyrum esculentum
الحنطة السوداء (أوراق)

-: أماكن تواجد و توزيع الجليكوسيدات فى أجزاء النبات المختلفة
األسم العلمى للنبات

أسم النبات العربى

نوع ا جلي وسيد

مكان تواجدها

Saponria calabrica
Gentiana lutea
Rheum polanatum
Glycyrrhiza

عرق الحالوة
الجنتيانا
الرواند
العرقسوس

Saponin
Gentopicrin
Rhein
Glycrrhizin

) الجذور1(

Salix sp.
Populus sp.
Asculus ocandra

الصفصاف
الحور
أبو فروة

Salicin
Populin
Asculin

) القلف2(

Ruta graveolens
Digitalix nalata
Aloe sp.

السذب
الديجيتالس
الصبر

Rutin
Digitoxin
Aloe emiodin

) األوراق3(

Vanillia planifolia
Citrus sp.
Citrus sp.
Ammi visnaga

الفانيليا
ثمار الموالح
ثمار الموالح
الخلة البلدى

Vanillin
Hisperdin
Flavanones
Visnagin

) الثمار4(

Rosa sp.
Delphenium sp.
Pelargonium zonale

الورد
عايق لسان العصفور
خبيزة أفرنجى

Anthocynin
Delphenidin
Pelargonidin

) األزهار5(

Brassica nigra
Brassica alba

خردل أسود
خردل أبيض

Sinigrin
Sinalbin

) البذور6(

Urginea maritime

بصل العنصل

Scillarin

) األبصال7(

Crocus sativa

الزعفران

Crocin

) مياسم األزهار8(

دور الجليكوسيدات بالنسبة للنبات :
( )1تمثوول اإلحتيوواطى المخووزون للغووذاء حيووث تعتموود البووادرات ( اثنوواء اإلنبووات ( علووى إنطووالق الطاقووة و تحوورر الطاقووة المخزنووة
بالسكريات أثناء التحلل المائى للمركبات المخزونة (الجليكوسيدات ( فى أنسجة اإلندوسوبرم للبوذرةو ذلوك حتوى يمكنهوا
اإلعتماد على التربة كمصدر غذائى أساسى لها .
( )2تقوم بدور مزيل للسموم لبعض المركبات عن طريق تحويلها إلى جليكوسيدات مثول الوتخلص مون حوامض الهيدروسويانيك
حيث يتحول إلى مركب جليكوسيدى .
( )3لها دور دفاعى فى األنسجة النباتية ضد الكائنات الدقيقة مثال  :فى حالة اللوز المر  Pruns amygdalis var. amaraفإنة
عندما يحدث إختراق للبوذور عون طريوق البكتيريوا فإنوة يتحلول المركوب الجليكوسويدى أميجودالين  Amygdalineبالتحلول
اإلنزيمى و يتحرر حامض هيدروسيانيك الذى يمنع النشاط البكتيرى .
( )4اللوان أزهار بعض النباتات تعذى إلى أنوان مختلفة من الجليكوسيدات أى من عوامل جذب الحشرات إلتمام عملية التلقيح
و األخصاب .
خواص الجليكوسيدات -:
بالرغم من أن الجليكوسيدات تشترك جميعها فى أنها تحتوى على وحدة سكرية إال أنها تختلف طبيعة الجزء األجليكونى المرتبط بالسكر لذا
فإختالف الجليكوسيدات يرجع لإلختالفات الكبيرة فى التركيب الكيماوى لألجليكونات المرتبطة بالوحدة السكرية  ،و التى يرجع لها الفعل
الفسيولوجى أو العالجى و يمكن إجمال الخواص الطبيعية للجليكوسيدات فى األتى :
مركبات عضوية صلبة و متبلورة و عديمة اللون .
غير قابلة للتطاير و معظمها مرة الطعم فيما عدا  Populinفهو حلو المذاق .
ال تختزل محلول فهلنج إال بعد التحلل المائى .
دورانها الضوئى يعتمد على طبيعة كل من الجزء األجليكونى و الجليكونى ( السكر (.
الذوبان -:
أ – الجليكوسيدات بصفة عامة قابلة للذوبان فى الماء و محاليل الكحوالت المختلفة (الممزوجة بالماء ( و حيث أن السكريات تذوب
فى الماء ألنها جزيئات محبة للماء فإن الجليكوسيدات الطبيعية أكثر قابلية للذوبان فى الماء من أجليكوناتها
ب-معظم الجليكوسيدات غير قابلة للذوبان فى اإليثر و إن كان بعضها يذوب فى األستون و الكلوروفورم .

تصنيف الجليكوسيدات يكون وفقا لعدد من النقاط أهمها -:
 -1وفقا لطبيعة األجليكون فقد يكون مرتبط بمجموعة (فينول أو أنثراكينون أو فالفون
أو سترويد (
 -2وفقا للمجموعة النوعية أو األساسية فى الجزئ (سيانيد (األمجدلين( أو
كبريت (السنجرين((
 -3وفقا للثأثير العالجى أو الفسيولوجى مثل الجليكوسيدات المقوية للقلب (فى
الديجيتالس(
 -4وفقا لألصل النباتى المستخلصة منه مثل السالسين من الصفصاف
 -5على أساس السكر البسيط الناتج من التحلل المائى للجلوكوسيد فإذا كان
جلوكوسيد
سمى
جلوكوز كما فى السالسين
سمى
)الهسبريدين) = جلوكوز  +رامينوز
Glucorhamnoside

( (6إذا وجدت مع الجليكوسيدات
بعض المركبات مثل الدهون يتم
التخلص منها أوال بإستعمال مذيبات
الدهون مثل إيثير البترول قبل البدء
فى عملية اإلستخالص  .هذة هى
الطريقة العامة لألستخالص و تختلف
من جليكوسيد إلى آخر حسب نون
النبات المراد إستخالص
 .الجليكوسيدات منة

إستخالص الجليكوسيدات
( (1يضاف كحول ساخن (يغلى ( للمادة النباتية إليقاف النشاط اإلنزيمى
( (2يضاف الماء لتخفيف الكحول و ذوبان الجليكوسيدات ثم يرشح المستخلص لفصل بقايا النباتات .
( (3المترشح الكحولى المخفف يضاف إليها خالت الرصاص لترسيب المركبات غيور الجليكوسويدية و
يتم الترشيح و يستبعد الراسب .
( (4يؤخووذ الراشووح ( الجليكوسوويدات الذائبووة فووى الكحووول المخفووف ( ثووم يموورر عليووة غوواز كبريتي ود
الهيدروجين لترسيب الزيادة فى خالت الرصاص على صورة كبريتيد الرصاص .
( (5يرشح لفصل الراسب (كبريتيد الرصاص ( و يستبعد و يؤخذ الراشح (الجليكوسيدات الذائبة فوى
الكحول المخفف ( و يتم تركيزه للحصول على الجليكوسيدات المتبلورة .

Aloes

Cassia acutifolia

تقسيم الجليكوسيدات وفقا لألجليكون المرافق -:
نوع الجليكوسيدات

أسم الجليكوسيد

) )1فينولية

تحتوى مجموعة فينول و قد
تحتوى مجموعات كحولية أو
كربوكسيلية

) )2األنثرانينية

) )3الفالفونيدية

األنثرانينات األكسجينية و
المعروفة باألنثراكينونات و
هى ذات بنا ثالثى الحلقات و
لها صفات إختزالية
األنثوسيانين

األستعمال العالجى
)

 السالسين)الصفصاSalicin
 األريبوتين)عنب الديب)Arbutin
الراوند

 كمسكن و خافض للحرارةمحدث للعرق
 مدر للبول و مطهر للمجارىالبولية
 مطهر فى األمراض الجلديةمثل الصدفية و األكزيما
الجافى

 Rutinفى العصير الخلوى ألزهار
الحنطةالسودا و السذب

تقوية جدر الشعيرات
الدموية الدقيقة

) )4السيانيدية

تحتوى حمض الهيدروسيانيك

األميجدالين باللوز
الفاصولين من بذور الفاصوليا

مطهر بكتيرى

) )5الكبريتية

و هو أليل األيزوثيوسيانات

) )6األستيرويدية

* إذا كانت حلقة الالكتون
خماسية سمى
*إذا كانت حلقة الالكتون
سداسية سمى
تحتوى مادة الصابونين

بذور
السنجرين الخردل األسمر
السنالبين الخردل األبيض
جلوكونابين اللفت
*Cardenoloides
الديجيتالس
*Scilledienolides
بصل العنصل
السابوناريا و الجيبسوفيال و
العرقسوس

كبهارات أو توابل

))7الصابونية

) )8الكحولية
) )9األلدهيدية

Digitalix nalata
مقوية للقلب

تقلل التوتر السطحى
بأحداثها رغوة عن رجها
الشديد
* إذاحقن  1مل عرقسوس
بالدم تسبب خروج
الهيموجلوبين من كراة الدم
الحمرا مسببة الوفاة
الفورية * فى حين يمكن
شرب أكثر من لتر عرقسوس

العائلة : Compositae
الجنس : Stevia
االسم العلمي  : Stevia Rebaudianaستيفيا

نبذة تارخية عن نبات االستيفيا:
نبات االستيايا من النباتات المعروزو لالنسان والمستخدمو بواس ته منر عد قرون حيث
نانت قبائ الدانديور من السنان االتلين المرينا المنوبيو حيث نانو يستخدموها لتحليو
عامهم وشرابهم وتستو ن هره القبائ المزء الشمالى الشرقي لبارماي (المو ن
االتلى لنبات االستيايا
الظروف المالئمة لزراعة نبات االستيفيا:
1تربة :ميد التهويو ويزرع نبات االستيايا زي مميع انواع االراضي ولنن تمود زراعته زى
االراضي ال مييو الرمليو وال ياض زراعتها زي االراضي الرمليى وهرا الن مرور
نبات االستيايا غير عميقو وبالتالى عند الرى او التسميد زي االراضي الرمليو تتترف
المياه والمواد الغرائيو بسهولو زال يستاسد منها النباتوياض تغضيو التربو لحمايتها من
اشعو الشمس.

الدول المنتجة :
امرينا الالتينيو (النشا االتلي للنبات بارمواى البرازي
االرمنتين .
امرينا الشماليوالواليات المتحد (ناليارونيا).
اسيا اليبان التين تايالند زيتنام الالبين تايون اسرائي .
اوروبا االتحاد السوزيتى سابقا.
( موميا واونرانيا )منوف اسبنيا.
ازريقا بدات زراعو تمارف زي متر

أهمية و إستخداماتها اشجار ا مورنجا
▪ وشجرة البان يطلق عليها بالعربية اسم اليسر أو الحبة الغالية أو شجرة الفقراء.
▪ هذه الشجرة تسـاعد على عــالج أنيمـيا الـدم وأماـراض القاـلب والماا واألعصااب والسارطان والساكر و فاي عاالج أماراض التهااب المثاناة
والبروستاتا والروماتيزم و تنقية المياه :معالجة مياه الشرب ومياه الصرف.
▪ يستخلم من " جميع " أجزاء الشجرة مواد غذائية عالية القيمة وتطبا أورقها كالسبانا ونسبة الحديد بهاا أكثار للحياوان :يصانع منهاا علاف
جيد للحيونات أسماك:تم استخراج غذاء لألسماك في نيكااراجوا مان الشاجرة النحال:نظارا ا لنضاارة الزهارة " طاول العاام " أصابحت مرعاى
مفضل للنحل ( )4استخدامات تراعية -:جذور الشجرة المتشعبة مثل " الشمسية " تزيد نسبة الرطوبة في التربة حتاى فاي أوقاات الجفااف-.
تستخدم كحاجز للرياح واألتربة بين القطع الزراعية وتلقى بظل كبير نظرا إلرتفعها؛ قد يصل لـ  12متر -.يستخرج منها سماد أيضا ا.

▪ الزيت :ألن ورقها يحتوى على نسبة  % 40من تيت يضاهي تيت الزيتون الورق :من خشاب جازع الشاجرة.وقاود:
من الزيت والخشب النسيج :خشب الشجرة المميز يساعد في صناعة ألياف معينه تستخدم في النسيج مشروبات :تقاوم
بعااض الشااركات األساايوية بصااناعة مشااروب ماانعش مثاال المشااروبات الغاتيااة مستحضاارات التجمياال :ماان الزيااوت
وتطحن بعض األجزاء لصناعة بودرة تجميل.

ملخص األستخدامات الطبية لبعض التباتات الطبية و العطريه و األجزاء المستخدمه منها
المسلس

1
2
3

4

االسم النبات

المزء
المستعم

البردقوش

األوراق

بقدونس

العشف نام

موز ال يف

البرور

ارد للغازات-منش عام-تواب

حبو البرنو

البرور

عالج الربو -ارد للبلغم-تواب

المسلس
5

االسم النبات
حبها ن

6

حشيشو الدينار

7
8

حشيشو الليمون

9
10
11
12
13
14

االستخدامات ال بيو

مناث و ارد للغازات
ومحسن ل عم المأنوالت
مقوي للناحيو المنسيو ومحسن ل عم
المأنوالت

االستخدامات ال بيو
تواب  -ارد للغازات

المزء المستعم
الثمار
المخرو ات
الزهريو
األوراق

ارد للديدان-تناعو الع ور والتابون

حلاا بر

العشف

ارد للغازات-مدر للبو -م هر بولي

حتالبان

األوراق

ريحان

العشف

زربيح

العشف

ارد للديدان

تناعو البير -منوم خايف ومسنن لأللم

ارد للغازات-محسن ل عم المأنوالت،
تناعو الع ور
ارد للغازات-مدر للبو -عالج
الروماتزم ،تناعو الع ور

مسلس

اسم النبات

المزء المستعم

االستخدامات ال بيو

15

شمر

الثمار

مسنن ارد للغازات

عتر

العشف

الروائح ومستحضرات التممي

زلا أسود

الثمار

مقوي -زاتح للشهيو

قرزو

قلف السيقان

ارد للغازات -منبه ع ري

قرنا

البراعم الزهريو

مسنن الآلم األسنان

نازور

األوراق

عالج التهابات األنف والحنمر نم هر -تناعو التابون

16
17
18
19

20
21

نراويو

الثمار

22
نرزس
23

نزبر

العشف والبرور

الثمار

مشروف مغرى لأل اا  ،ارد للغازات -محسن للمأنوالت
مهديء للمهاز العتبي -مقوي الناحيو المنسيو زي الرنور -ارد
للغازات
ارد للغازات -مسنن لأللم -تواب

24

نمون

الثمار

ارد للغازات -تواب  -مسنن لأللم

25

ال وند

القمم الزهريو

منبه لألعتاف -تناعو الع ور

26

نعناع بلدي

األوراق والقمم الزهريو

تواب  -تناعو الحلوى والع ور

زعتر

األوراق والقمم
الزهريو

تواب  -ارد للغازات-مزي أللم المغص،
ارد للديدان

27

نعناع زلالي

األوراق والقمم الزهريو

ارد للغازات -مسنن لأللم -تناعو الحلوى والع ور

زنبق

األزهار

مستحضرات التممي والروائح

28

ورد

تبتالت األزهار

شبت

الثمار

مسنن ارد للغازات

تناعو الع ور وتحسين عم األدويو المر

