
 

 

 

 النباتات الطبية والعطرية

 خدمهاوإست عرفها التي النباتات أقدم من مجموعة والعطرية الطبية النباتات تعتبر

 كدواء وأخرى كغذاء يستخدمها فكان شتى أغراض في العصور مر على األنسان

 وتعددت النباتات هذه أهمية مدى حاليا   ظهر  الحديثة و الوسطى العصور وفى

 تلفةالمخ أعضائه من أكثر أو عضو في يحتوي الذي هو والنبات الطبي. استخداماتها

 لوجيةالفسيو القدرة ولها مرتفع أو منخفض بتركيز أكثر أو واحدة كيمائية مادة على

 إذا المرض بهذا اإلصابة أعراض من تقلل األقل على أو معين مرض معالجة على

 ما إذا أو النباتية المادة من استخالصها بعد النقية صورتها في إما للمريض أعطيت

 أو طازج نباتي عشب صورة في األول على وضعها مازالت وهي استخدامها تم

 .  جزئيا مستخلص أو مجفف

 ضائهأع من أكثر أو عضو في يحتوى الذي النبات انه على يعرف العطري النبات أما

 صورتها  ذات في  كانت سواء طيارة  عطرية زيوت على تحويراتها أو النباتية

 بيرع ذات طيارة عطرية زيوت إلى مائيا تتحلل أو تتحول أخرى صورة في أو الحرة

 . العطرية المجاالت  مقبول

 ذه،وه والعطرية الطبية باتاتالن فيها تستخدم أن يمكن التي المجاالت تتعددو

 -: تشمل المجاالت

 زميةالروماتي وااللتهابات المفاصل أالم تسكين أدوية مثل األدوية بعض تحضير -

 .وكمطهر الشرايين وتصلب الدم ضغط ارتفاع وأدوية

 تدخل ابتةث زيوت على النباتات هذه بعض بذور تحتوى حيث الثابتة الزيوت إنتاج -

 .الطبية المستحضرات بعض تركيب في

 مثل الصدرية والذبحة الشرايين تصلب مرض بعالج الخاصة األغذية تجهيز -

 . والخروع ، والكتان ، الشمس وعباد ، الهوهويا بذرة زيت

 . والصابون ، الشعر كريمات ، مساحيق مثل التجميل مستحضرات تحضير -

 .والياسمين ، الوردة النباتات هذه ومن والعطور الروائح صناعة في تستخدم - 



 العطريةو الطبية بالنباتات يوجد ما على تعتمد وهى الحشرية المبيدات تصنيع -

 ، الديرس) النباتات هذه أمثاله من الفطريات أو للحشرات سواء قاتلة سموم من

 (والدخان والحناء

 .رائحة أو طعم مكسبات أو  مشروبات أو بهارات أو كتوابل تستخدم  --

 .والعطرية الطبية الزيوت إلنتاج مصادر -

 أو مشتركة خصائص ذات مجموعات إلى والعطرية الطبية النباتاتف تصنو

 وتشمل : متشابهة مواصفات أو مميزات

 -: المورفولوجى التصنيف -: أوال

 على يحتوى والذى المستخدم للجزء تبعا والعطرية الطبية النباتات تصنف حيث

 -إلى:/  الفعالة المادة

 -: بأكملها تستعمل نباتات -1

 دون مختلفةال النباتية باألجزاء الفعالة الكيمائية المواد بها تتواجد التي النباتات وهى

 ، أمثلتها " ومن األخر، دون محدد نباتي عضو في التجمع أو للتركيز تميل أن

 " . والداتوره ، ، الونكا

 -: أوراقها تستعمل نباتات -2

 ، حانالري:  أمثلتها ومن أوراقها في الفعالة الكيميائية المواد على تحتوى التي وهى

 . والحناء ، والشاى ، والصبار ، والنعناع

 -: أزهارها أو نوارتها تستعمل نباتات -3

 ، البابونج:"  مثل النوارة في سواء الفعالة موادها تتواجد التي النباتات وهى

 فى أو والفل ، والياسمين ، الورد في كما األزهار بتالت في توجد أو "واألقحوان

 .الزعفران في كما األزهار مياسم أو"  الكركديه"  في كما الزهرة كأس

 -: ثمارها تستعمل نباتات -4

 ، ةكالشط"  ثمارها فى الفعالة الكيميائية المواد على تحتوى التى النباتات وهى

 . والكراوية ، والخلة

 -: بذورها تستعمل نباتات -5

 البركة، حبة" مثل بذورها فى الكيميائية المواد على تحتوى التي المواد وهى

 " .الشمس وعباد ، والخروع ، والبن ، والكاكاو ، والخردل

 -:قلفها يستعمل نباتات -6



 . فروة وأبو ، والحور ، والصفصاف ، القرفة مثل

 -: األرضية أجزاؤها تستعمل نباتات -7

 بها وتوجد متدرنة جذور أو وتدية جذور أو متحورة أرضية سيقان تكون قد وهى

 وسوالعرقس ، الحالوة وعرق ، الجبوفيال و ، المغات:  مثل الفعالة الكيميائية المواد

 .وغيرها السحلب ودرنات ،

 -:العالجى أو الفسيولوجى التصنيف -:ثانيا

 استخدام من تجنى أن يمكن التى الفائدة أو العالج لطبيعة تبعا النباتات فيها وتصنف

 -: إلى النباتات هذه

 -: ملينة أو مسهلة نباتات -1

 . والعرقسوس ، والخروع ، السيناميكى مثل

 -: مخدرة أو مسكنة نباتات -2

 والخشخاش ،(  مسكن)  الصفصاف مثل

 -: الشعرية الدموية األوعية لتهتك مانعة نباتات -3

 . السوداء والحنطة ، الموالح مثل

 -: للقلب منشطة نباتات -4

  األبيض، العنصل وبصل ، الدفلة مثل

 -: الموضعية لألحمرارت مسببة نباتات -5

 .السودانى والشطة ، واألسود األبيض الخردل نبات مثل

 -:التجاري التصنيف -:  ثالثا

 تصنف حيث تجاريا النباتات هذه تتبعه الذى المجال لطبيعة تبعا التصنيف ويتم

 -:إلى

 -: طبية نباتات -1

:   ومنها األدوية تصنيع مجال في استخدامها بقصد تجاريا تتداول التي النباتات وهى

 . الشيطانى والخلة ، والبردقوش ، والنعناع ، الداتورة

 

 -: الطبيعية والمكونات والنكهة الطعم ومكسبات والبهارات التوابل نباتات -2



 . الكمون ، الطيب وجوز ، البركة حبة ومنها غذائية ألغراض تستخدم التي وهى

 -: عطرية نباتات -3

 على ةالنباتي أعضائها من أكثر أو كبير جزء فى تحتوى التى النباتات مجموعة وهى

 التجميل ومستحضرات الروائح صناعة فى استخدامها يمكن طيارة عطرية زيوت

 .والريحان ، والورد الياسمين مثل تجارة وهى

 -: للحشرات مقاومة نباتات -4

 وابادة ومةمقا فى مستخلصاتها أو الطبيعية صورتها فى تستخدم التى النباتات وهى

 .يرس والد ، البيثرم:  مثل الحشرات

 -: المشروبات صنع فى تستخدم نباتات -5

 البابونج ، والسحلب ، والمغات ، والكوال ، الكاكاو ، والبن ، الشاى:  مثل .1

 .سنويا %20-15 بمقدار يزداد للدواء المحلى االستهالك ◾

 يمكن ينماب منها المتقدمة حتي الدول من كثير على يتعذر الكيميائي الذاتي االكتفاء ◾

 . طبيعية مصادر من الدوائية الخامات على الحصول

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التحيات                                    

 إدارة اإلرشاد الزراعي                               


