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  Tea الشاي ، Melissa الدستورية املليسة

 

 

 

 :   Melissa , Lemon balm االنكليزية باللغة السما

   : Melissa officinalis الالتينية باللغة االسم

  Lamiaceae ,Labiatae  : الشفوية الفصيلة

 األوراق :املستعمل القسم

 :للمسحوق  الحسية الخواص

 من األصفر إلى مائلة فاتحة خضراء طويل عنق ذات الشكل، قلبية أو بيضوية متقابلة األوراق

  تعطي العصيبات من شبكة الورقة سطح على يبرز األسفل، من وشاحبة األعلى
ا
  شكل

ا
 للورقة مميزا

 .املسننة الحواف ذات

 :للمسحوق  الحسية الخواص 

 .ليمونية  عطرية رائحة رمادي، أو فاتح أخضر لونه

 

 :التشخيصية العناصر

                   الناب بشكل الخلية وحيدة المسة أوبار   .1

 

 

 

 Melissa   الدستورية املليسة
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  سميكة وقشيرة مؤنفة نهاية ذات واحد صف على الخليا متعددة المسة أوبار  .2

 

 

 

 

 

 

 خليا مع فقط للورقةي السفل السطح على diacytic stomata السم فتحة مع املتعامد النمط من مسام .3

 نالجدرا متموجة البشرة

 

 

 

 :املواد الفعالة

 .عفصية مواد ، )ستيرال جيرانيول،( عطرية زيوت            

 :واالستعمال الفيزيولوجي التأثير

 .التجميلية واملواد العطور  صناعة في وتستخدم للذاكرة ومقوية مهدئة واملغص، للتشنج كمضاد تستخدم
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 Tea  :االنكليزية باللغة االسم

    : Camellia sinensis الالتينية باللغة االسم

  Camelliaceae , Theacea الشائية :  الشفوية الفصيلة

 األوراق :املستعمل القسم

 

 :بطريقتين تحضيرها بعد الشاي أوراق تستعمل

 .النبات في املوجودة الخمائر عمل إيقاف على تحضيره طريقة تعتمد والذي : األخضر الشاي األول 

 نتيجة األوراق فتأخذ الخمائر بوساطة أكسدة عملية على تحضيره طريقة تعتمد حيث :األسود الشاي الثاني

  التخمر
ا
 .)الفرنس ي األدوية دستور ( دستوري عقار وهو .أسود لونا

 قصير ذنب لها  مؤنفة متطاولة كاملة بيضاوية لحمي قوام ذات أوراقها الخضرة دائمة شجرة : النبات صفات

 .الشاي بأوراق خاصة صفة وهي كاملخالب املسننات تكون و  مسننة وحواف

 :للمسحوق  الحسية الخواص

 خشن ملمس ،)قابض طعم( مميزان وطعم رائحة أخضر، أو مسود بني لونه
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 التشخيصية العناصر

 

 

 ومتشعبة. منتظمة غير متطاولة كبيرة متصلبة خليا .1
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 متطاولة مخروطية أشكالها غليظة جدرانها ،عكازية الخلية وحيدة المسة أوبار .2

 

 

 

 حلزونية خشبية أوعية .3

 

 

 مرصعة كالسيوم حماضات .4
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  تظهر( البشرة خليا من قطعة .5
ا
 املنتظم غير النمط من ومسام  )الخلية وحيدة المسة أوبار مع أحيانا

 

 

 املواد الفعالة :

 تيوبرومين تيوفيللين، كافئين، ( القلويدات( 

 عفصية مواد 

 الشاياز خمائر 

 فينولية مواد 

 كاتشول  اإليبي و كاتشول ( كاتشية مواد( 

 

 :الفيزيولوجي التأثير

 :علجية فوائد

 يعتبر لذا والتيوفيللين الكافئين على حتوي ي: 

 للدماغ ومنشط منبه 

 القلب ضربات وينظم التنفس يسرع 

 والعضلي الذهني العمل يسهل. 

 :طبية حذيراتت

 .)عصبية اضضرابات – شهية فقدان – نحول  – أرق ( املزمن اإلدمان من حالة إلى يؤدي :كبيرة بكميات
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