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 BRYOPHYTA AND PTERIDOPHYTA البروياث والتريدياث 

ا ، لىنهما لهما بعٌ الاه يعُـتؤهمُت نُضالهُت  مىعخحنجملً هال هاجحن املج ًُ  تالىُمُاثُ مُت الخهيُـُتوؿب

 تالىباجُ

 BRYOPHYTAالبروياث  .1

ت وؤهثرها بضاثُت  ظظوع ،  ا، كض جيىن ماثُت. لِـ لضيهوجضعى ؤًًا بالىباجاث الُدلبُتبنها ؤبؿِ الىباجاث البًر

ا مخعضصة الخالًا جظوع ، وهي زُىٍ بؿُُت وؤقباه الولىً لضيهم 
ً
ا ، وؤخُاه ًُ زالًا عكُلت الجضعان  مالـت مًؿب

 الخمشُل الًىجي بلى التربت.إلاعاش ي املؿاوٌ عً عملُت يؿُج الجمخض مً 

لِـ لضيهم ؤوسجت وعاثُت خلُلُت وبالخالي ؿهي هباجاث ػحر وعاثُت. وهي جخيىن مً زالًا ؤخاصًت الهُؼت 

مً مغخلخحن: الُىع مالف ؿلِ مً الىغومىؾىماث ، ولها صوعة خُاة الهبؼُت ، جدخىي على مجمىعت واخضة 

 املكُجي والُىع البىغي.

وهباث مىعق له  (Hepaticae) خكِكت الىبضالىبضًاث باألوعاق في  تقبيه مكغةظُل الُىع املكُجي عباعة عً 

 .mosses (Musci )قىت ؾاق في لا 

، وجىلؿم الكعبت بلى ؿئخحن ، (BRYOPHYTAروٍاث البالىباجاث الُدلبُت )هىع مً  2000هىان خىالي 

Hepaticae  الىبض( و(Musci .ٌهالهما ًظهغ جىاوب لاظُا .)الُدالب( 

Class Orders Genera 

Hepaticae 
Jungermaniinales 

Bazzania 

SoIenostoma 

Gymnomitrion 

Diplophyllum 

jubulineales Lunularia 

Musci 

Sphagnales Sphagnum (336 spp. ) 

Dicranales Dicranum (52 spp.) 

Funariales Funaria (117 spp. ) 
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Lunularia crossiata عخلض ٌُ  Doctrine of)ؤهه ًمىً ؤن ٌعالج ؤمغاى الىبض  )خكِكت الىبض(: وان 

Signatures ، ) ًللل مً الخأول على َىٌ يـاؾ النهغ.لىً له صوع بُئي خُض 

م ًدضر الخياز  (.aن( الكيل ) 1) الهُؼت الهبؼُت ؤخاصيالىباث غ الالظيس ي عً ٍَغ

الظي ًدخىي على البىًٍت ،  خامل الاعغاؽ املاهشت ( ، ًدمل الغؤؽbإلاهخاط الجيس ي: الكيل لاهشىي املكُجي )

مؿً الُىع املكُجي الظهغ بالغؤؽ الظي ٌعُي الخُىاهاث املىىٍت العاثمت. حؿبذ الخُىاهاث املىىٍ وجسهب ت ٍو

يخج 2البىًٍت ؛ ًىمى الجىحن ) م الاهلؿام الازتزالي ؛ زم ًىمى البىغ بلى  لابىاغن( ٍو ؤقباه مع  مكغةعً ٍَغ

 جظوع.ال

 

 PTERIDOPHYTAالتريدياث   .2

ضًاث  حكخمل الخُل طًل مـهلُاث مشل هباث ) Articulatae)الؿغزـ( و  Filicesعلى  Pteridophytaالتًر

ذ الىباحي ) Lycopsida( و /الخهان  (.الىبًر

ت وعاثُت ػالًبا ما جيىن ؤعيُت ، وكض جيىن ماثُت. ًخماًؼ ظؿم الىباث في الجظوع والؿاق  وهي هباجاث الػهٍغ

 ولاوعاق. جلضم هظه الىباجاث ؤوسجت لاوعُت الضمىٍت. الللُل منها له ؤهمُت َبُت.

Class Orders Families genus 

Filices Filicales Polypodiaceae 

Polypodium (about 50 spp.) 

Dryopteris (about 150 spp.) 

Preridium (1 sp.) 

Articulatae Equisetales Equisetaceae Equisetum (32 spp) 

Lycopsida Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium (about100 spp.) 

 

a b 
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. ًخم بهخاط الؿعف الىبحرة ي معمغهى هباث عكب: Pteridium aquilinum  الظسخع الؼائع .2.1

ًبا مىـغصة ، وجيكإ بلى ؤعلى مً ظظمىع جدذ لاعى ، وجىمى بلى اعجـاع ًتراوح بحن   3و  1واملشلشت جلٍغ

 ؾم عىض اللاعضة. 1ؤمخاع ؛ الجظع الغثِس ي ، ؤو الكم ، ًهل كُغه بلى 

ان والدؿمم  ىصر باؾخسضام للض وان ؾبًبا للللم مازًغا بؿبب زهاثهه املؿببت للؿَغ ًُ البلغي املعغوؾ. ال 

لترح ججىب  الؿغزـ في الؼالؾ الجىي. امليىن الؿام هى  ؤبىاغالبراعم الهؼحرة ألػغاى الُهي ٍو

ptaquiloside  ،زابذػحر ؤخاصي جغبحن وههف  ػلُيىػٍض. 

 

ًغة ، لاوعاق قبه صاثمت الخ Dryopteris filix-mas ( (Polypocliaceae الطبي ركس املظسخع ال .2.2

هل ؤكص ى َىٌ لها بلى  ؾم ، مع جاط واخض على ول ظظع. جخيىن لاوعاق  150لها عاصة مىخهبت ٍو

. حؿخضق لاوعاق مً هال الُغؿحن ، ىع الىعقيعلى ول ظاهب مً املخ وعٍلت 35-20زىاثُت الخىاؾ مً 

 .ىالىؾُ ىعٍلتخىالي ههف َىٌ ال وعٍلتمع وظىص 

ً ػلتي جدخىي على مكخلاث الـلىعو بنها واخضة مً العضًض مً الؿغازـ ا لىؾِىىٌ. ًخم جىػَع البتروٍػ

 )مكخلاث التربِىاث( على هُاق واؾع في الؿغزـ وظظبذ كضًعا هبحًرا مً البدض.

خم املظهؿغزـ لل جففتاملر حماجرالمً  العلاع الخام ًخيىن  غ ، ًخم ظمعها في وكذ مخإزغ مً الخٍغف ، ٍو

ضها مً ظظوعها وؤوعاكها وؤظ ا لدؿهُل الخججٍغ ًُ  .جـُفؼاءها املُخت ، وؤخُاًها ًخم جلُُعها َىل

اعص  عصجم اؾخسضام ظظمىع املجــت همًاص للضًضان )َا ُُت َو ُُت ، في صًضانالكٍغ ( لُغص الضوصة الكٍغ

ا ، مما ًاصي بلى التهاب املعضة ولامعاء الخاص. ـً  الجغعاث الىبحرة ظًضا جيىن مهًُجا عىُ
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 Equisetum arvense  (Equisetaceae:)ان(ذهب الخيل )الحـ  .2.3

 جـغعاثؾم مع  5-2مم ، مع ملاَع مـهلُت َىلها خىالي  5-3ؾم وكُغها  90-10مت ُعلال ىق ًبلؽ َىٌ الؿ 

مم. ًمىً ؤن  1الجاهبُت خىالي  الخـغعاثعىض مـانل اللُعت ؛ ًبلؽ كُغ  مخىػعت بكيل مدُُيظاهبُت 

 ظؼًءا. 20على ما ًهل بلى  ىق جدخىي بعٌ الؿ

-3ؾم وكُغها  25-10طاث وؿُج عهاعي ، ؤبٌُ ماثل للهـغة ، َىلها )مؿالت عً الخيازغ( الخهبت  ىق الؿ

 مم واؾع. 9-4مم و 40-10وعكاث مً ؤوعاق ككىع بيُت اللىن ومسغوٍ بىغ بني كمي بُىٌ  8-4مم ، مع  5

 

ُاوي في الخهان في َب لاعكاب املضعظت  /الخُل مت لظًلُعلال ىق حؿخسضم الؿ ت العكبُت البًر صؾخىع لاصٍو

BHP . 

ؿخسضم املؿخدًغاث صازلُا هعامل مضع للبىٌ ومًاص لاللتهاباث لعالط الالتهاباث والتهاباث زـُـت ح -

 في الجهاػ البىلي الخىاؾلي

 الخ… .. زاعظُا اللخئام الجغوح والىؿىع  -

همُاث هبحرة مً الؿُلُيا ، مما ٌعُي طًل الخهان وؿبت عالُت مً الغماص املعضوي الظي ًدخىي على  -

 ٌعؼػ كىة العظام وصخت الجلض والكعغ ولاظاؿغ.
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ت على مغهباثًبضو ؤن هىان هىعحن مً لاهماٍ الىُمُاثُت لألهىاع  الخدضًض لظلً الـالؿىهىٍض املخخلـت.  خاٍو

نت في املاقُت( ، ؾامت )زا Equisetum palustre، ألن لاهىاع طاث الهلت ظضا مهم  علاع الىباحيالصخُذ لل

 كض حؿبب هلو ؿُخامحن ب )الشُامحن(.

 

 

 Lycopodium clavatum: (Lycopodiaceae)الكبريت الىباحي  .2.4

يا الكمالُت ، وله ظظع عؿُع ًمخض  هباث صاثم الخًغة ًىمى في املغاعي ولاعاض ي الخغظُت في قماٌ ؤوعوبا وؤمٍغ

غجبِ  Lycopodiaceaeؾم. ًيخمي الىباث بلى عاثلت  10-7.5على َىٌ لاعى والـغوع الغؤؾُت التي جىمى ختى  ٍو

. وحكمل لاؾماء لازغي بؿبب قيلها   (club moss)  ؤقىت الهغاوةبالُدالب والؿغازـ. ػالبا ما ًُلم علُه 

ذ الىباحي. عظل  الظثب والىبًر

ذ الىباحي ؤبىاغ :هيخامالعلاع ال ي الؿُىح في قيلها ، عباعظؼؤ ؤزغ هغة و ههف بكيل ًمشل ظؼء مىه  الىبًر

ؤنـغ قاخب ، عضًم الغاثدت ، ملاومت للماء ، وكابلت لالقخعاٌ بضعظت هبحرة. لهظا الؿبب ، اعخاصث ؤن جيىن 

ت. هما جم اؾخسضامه لُالء الخبىب.  ؤخض ميىهاث لالعاب الىاٍع

ذ الىباحي ؤبىاغحؿخسضم   :الىبًر

ذ الىباحي ؤبىاغملجهغ( ، جخمحز الخام با علاكحرفي الـدو املجهغي الىمي )جلُُم ال - بكيل هبحر في الكيل  الىبًر

ذ الىباحي ؤبىاغ مسخىق  مً لؽم/ بىغ  94000مُىغومتر( بمخىؾِ  25واملظهغ ومىخضة الدجم )  .الىبًر

 في بعٌ لاقياٌ الهُضالهُت الاؾخيكاكُت -
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وكض جم إلاعغاب عً  dermatitisلللـاػاث املُاَُت. مً املعغوؾ ؤهه ٌؿبب التهاب الجلض  مؼلم همسخىق  -

 ػحر النم للىاقي الظهغي وؿبت بلى ؾبب مدخمل لألوعام الخبُبُت مؼلم الخظع ؿُما ًخعلم باؾخسضامه هعامل

granulomas. 
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 GYMNOSPERMS عازياث البروز  .3

اث البظوع ُلؿجًدخىي   ؿمعجبت و  11مً  ت. وجخإلفلاخـىعٍ البىاجاثعلى العضًض مً  GYMNOSPERMSم عاٍع

 عاثالث: 10و  عجب زمؿتنُضالهُا ؾىدىاٌو جهيُف بهجلغ ، 

اث البظوع هي ً للىباجاث الخاملت للبظوع ؤو بخضي جلؿُمحن  عاٍع . وهي جسخلف عً واؾُاث spermaphytaهبحًر

. جدخىي البظوع عاصة على ظىحن Gnetalesبال في  اػاثب خُض ًيىن بىًٍاث ػحر مداَت باملبٌُ. وىن الالبظوع 

،  tracheids كهِباث ؿللت مؼغوؾت في الؿىٍضاء. ًخيىن الخكب بلى خض هبحر مً 15بلى  2واخض مع هاضج 

 ػاثبت. عُتولاو 

اث البظوع" مً اليلمت الُىهاهُت  اث  gymnospermosجإحي ولمت "عاٍع ت". جخُىع بظوع عاٍع ، والتي حعني "بظوع عاٍع

ِ ، ؤو في نهاًت لا ا الؼواثض الىعكُت فيؤو  خغقـتالبظوع بما على ؾُذ   اللهحرة. ؿغعملخاٍع

اث )الهىىبغ والؿغو  اث البظوع الخُت هي الهىىبٍغ هىع  ى( وؤنؼغها هي الجىىت ، وهؤهبر مجمىعت مً عاٍع

 في الهحن. ىَىه لانليموخُض في عجبخه هباحي حي 
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3.1. CYCADACEAE CYCADALES: 

 هىع.  100ؤظىاؽ ؿلِ وخىالي  10على  جدخىي الغجبت 

هىًعا. ًخم الخهىٌ على ؾاػى ، وهى مىخج وكىي ػحر  20مع  Cycasعلى ظيـ واخض  Cycadaceaeي عاثلت جدخى 

 .C. revolutaو  Cycas circinalisنالر لألول مً ظىىب قغق آؾُا ، مً لب الجظع مً 

 

3.2. GINKGOALES: GINKGOACEAE 

ؿلِ وإخـىعٍاث. في  غجبتاله اجاث مً هظ، جم العشىع على الىب طاث الـهحنلجىىت الجىيى ؤو هباث ا باؾخصىاء

الؿىىاث لازحرة ، هظًغا الؾخسضامها املتزاًض لعالط لامغاى املخخلـت املغجبُت بعملُت الكُسىزت ، ؿلض جم ؿدو 

 ؤوعاق شجغة الجىىت على هُاق واؾع.
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 Ginkgo bilobaذاث الفـحن لجىكت الجىكو أو هباث ا .3.2.1

اث البظو  ت الخُت.ؿهُلت ع والىاجي الىخُض مً الجىىت عًى بضاجي في عاٍع ا الخـٍغ ًً  الجىىت ، والتي حؿمى ؤً

 الخـائف الىباجيت -

ًبا. ًخم ج لاوعاق بما  ىيعالجىىت شجغة مخىؾُت الدجم ، زىاثُت املؿىً ؛ اللخاء عماصي قاخب وممؼق جلٍغ

طاث ) bilobedغوخت ممحز وعمىما بالخىاوب على بغاعم ؾىىٍت َىٍلت ، ؤو في عىاكُض على بغاعم ؤكهغ. لضيهم قيل م

ت في مغخلت ؿهحن ا طاث مغة بالهىىبٍغ
ً
(. بن حعغق شجغة الجىىت ٌؿحر بكيل مخىاٍػ ، وهى جظهحر بإهه وان مغجبُ

 مبىغة ظًضا مً جُىعها. في الخٍغف جخدىٌ لاوعاق بلى اللىن لانـغ الظهبي وحؿلِ على لاعى.

 

ت الظوىع خبىب الللاح في مجمىعاث مً ؤهُاؽ خبىب الللاح التي حكبه  : جيخج ؤشجاع الجىىتلاعًاء الخيازٍغ

ؾم:  5-4ؾم. ًخم خمل ؤػواط مً البىًٍاث الخًغاء على لاشجاع لاهشىٍت على ؾُلان بُىٌ  6-3بُىٌ  عىاكُضال

ة ما جدخىي ول بىًٍت على كُغة مً الؿاثل ، كُغة الخللُذ ، التي جدبـ خبىب الللاح لخمىحن إلازهاب ، وعاص

 جخُىع بىًٍت واخضة ؿلِ بلى بظعة.

a b 

c 

d 
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اث البظوع لازغي ، حكبه بظوع الجىىت الـاههت ألن ػالؾ البظعة ًدخىي على َبلت زاعظُت  على عىـ ؤعًاء عاٍع

ف. الُبلت  ؾمحن. البظعة معللت على ؾاق هدُلت ، بظعة واخضة ؿلِ ليل ؾاق ؛ ًخم بللاء البظوع الىاضجت في الخٍغ

 مً ػالؾ البظعة ؿاجدت اللىن ، مؿخضًغة بلى قيل بًُت ، ومداَت بداؿت نؼحرة.الضازلُت الهلبت 

 

 :ألاؿلي املوطً -

ىت زانت ؤشجاع الظوىع ألن لاشجاع لاهشىٍت  بنها شجغة مىَنها الهحن ، ولىنها مؼعوعت على هُاق واؾع وإشجاع ٍػ

ؼعع جيخج عاثدت ػحر مغػىبت )عاثدت هغيهت( خُض ًبضؤ ػالؾ البظعة في ا ًُ في الُابان ووىعٍا  لؼاًاث َبُتلخدلل. هما 

 وؿغوؿا والىالًاث املخدضة.

 التركيب الكيميائي: -

 .والـالؿىهىثُضاثُضاث ثعلى ؤنها زلُِ مً التربِىى  ـعالتجم ونف امليىهاث ال

 الاطخخداماث: -

م ا ت لألوعاق يض ؤمغاى لاوعُت الضمىٍت الضماػُت وايُغ لث الخالناًخم حؿٍى اباث الظاهغة. وكض زبذ ؤن عُاٍع

 جدؿً الضوعة الضمىٍت املخُُُت والضماػُت. الخالناث

ًمىً ؤن ًيىن الخضهىع في الىظُـت إلاصعاهُت وعملُاث الظاهغة في ؾً الكُسىزت بؿبب ايُغاباث في الضوعة 

لضمىٍت ، واملؿاعضة في الضمىٍت في الضماغ ، وبالخالي كض جماعؽ الجىىت جإزحراث مـُضة مً زالٌ جدؿحن هظه الضوعة ا

ًبا بلى هخاثج بًجابُت ؿُما ًخعلم  ت جلٍغ ٍغ ؤعغاى ؤزغي مشل الضواع وؿلضان الؿمع. حكحر ظمُع الضعاؾاث الؿٍغ

 باللهىع الضماغي.
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3.3. CONIFERAE  أو(CONIFERALES:) 

3.3.1. PINACEAE 

غ: ؤخاصي املؿىً ؤو مً لاشجاع ؤو الصجحراث: معظمهم صاثم الخًغة بإوعاق قبيهت باإلب الغجبتظمُع ؤعًاء 

ِ.  Sporophyllsزىاجي املؿىً. عاصة ما جيىن   كىىاث الغاجىج في ظمُع ؤظؼائها. وجىظضفي املخاٍع

 ما جيىن شجحراث. لاظىاؽ املهمت هي: 
ً
 Abies (50 spp.). Pseudotsuga (7sp)الهىىبغ عباعة عً ؤشجاع وهاصعا

،Tsuga (15sp)  ،Picea (50sp). Larix (11sp) ،) Cedrus (1 spp ..وPinus (70-100 sp.) 

يا الىؾُى.  جخىاظض بىثرة في ههف الىغة الكمالي وجمخض ظىىًبا بلى بهضوهِؿُا وؤمٍغ

 :ألاهميت الاكخـاديت -

 طاث كُمت هبحرة مشل لازكاب )املؿخسضمت في بهخاط لازار( ومىاص نىع الىعق ؛ -

ذ التربيخحن لاولُىعP. maritimaٍؤو  Pinus pinasterالعضًض مً لاهىاع )مشل  - ًٍ ؛ لاهىاع لازغي هي ؼ ( جيخج ٍػ

Abies balsameaت ؛  . ًيخج بلؿم هىضا املؿخسضم همىاص النلت في لاظهؼة البهٍغ

ذ العُغي ) - ذ التربيخحنPinus sylvestris Lمهضع الٍؼ  .( املؿخسغط بالخلُحر مً لاوعاق ؤو ٍػ

 ت ؛ُىاص صباػؿخسضم همح( Larix europaeusلخاء الالعهـ ) -

 وًعا هبحرة نالخت لألول )نىىبغ( بظ Pinus pinea ًيخج الهىىبغ املظلي -

ىت. -  ٌؿخسضم البعٌ ألػغاى الٍؼ

 Pinus sylvestris L.   (Pinacea)الـىوبس  .3.3.1.1

 الخـائف الىباجيت: -

ػحر مىخظم. لاوعاق هي ببغ  ومخـغعت وجاط مدكلمم. ػالًبا ما ًيىن لها ظظع  30هبحرة جهل بلى  شجغةالهىىبغ هى 

 ؾم ، مع ؤَغاؾ خاصة. 8-4صاثمت الخًغة جىمى في خؼم مً ازىحن. إلابغ نلبت وملخىٍت ، َىلها 

ِ خبىب الللاح نؼحرة ، َىلها  مً لانـغ بلى البرجلالي ، وجدمل في الغبُع في مجمىعاث جدذ بلىن مم ،  6-3مساٍع

 البراعم الىامُت الجضًضة.
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ِ ا دمل مساٍع
ُ
ِ وعصًت نؼحرة. بعض الخللُذ ج لبظوع في الغبُع عىض ؤَغاؾ الـغوع الجضًضة ، وجظهغ على قيل مساٍع

ؾىىاث ختى جهل بلى مغخلت الىطج وجدغع بظوعها. زالٌ املىؾم الشاوي ، جهبذ  3بلى  2، ٌؿخؼغق لامغ مً 

ِ البظوع بيُت وزكبُت ، بُىٌ  غ البظوع.ؾم. عىضما جىطج جماًما ، جـخذ ككى  5-2.5مساٍع  عها لخدٍغ

 

مً ػاباث  مدمُاث هبحرة: ؤوعوبا وآؾُا. ًخم جىػَعه على هُاق واؾع والعضًض مً البلضان لضيها املوطً ألاؿلي -

 الهىىبغ.

 التركيب الكيميائي: -

جعلى ؤنها م ـعالتجم ونف امليىهاث ال  (.campheneو  β-pineneو  α-pineneُضاث )ثمً التربِىى  ٍؼ

 :الاطخخداماث -

م الـم.  وحؿخسضم حؿخسضم البراعم جللُضًا في عالط ؤعغاى الؿعاٌ والتهاباث الكعب الهىاثُت الخاصة عً ٍَغ

ا في خالت اوؿضاص لاهف مً هؼالث البرص وهظلً مؿىً  ًُ  الـم والبلعىم. هؼغاػغزاعظ

 :Colophony resin (rosin) and turpentine وشيت التربيخحنالللفوهت  .3.3.1.1.1

ًٍ الظي ًخم ظمعه مً بعٌ ؤشجاع ٍؼ كخلت مً لاولُىع املاملىخجاث الهُضالهُت مً وػٍذ التربيخحن الللـىهت حعخبر 

 الهىىبغ بكيل عثِس ي.
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م الخلُحر املاجي ألولُىعٍ ذ لاؾاس ي( عً ٍَغ ذ التربيخحن )الٍؼ هىىبغ ، واملخلـاث للخام الًٍ ؼ ًخم جدًحر ٍػ

ً الضؾمت ؤخماى العلى  ًدخىي لازحر الللـىهتالتي حؿمى  هلىتاملؿت ٍؼ ٪( ، ماصة زاملت مداًضة واهذ 90)خىالي ٍغ

ا باؾم الغاجىجاث وبؾتراث لاخماى الض
ً
عغؾ ؾابل

ُ
 ت.ؾمح

 

 يً الخامص جمع ألاوليوزيطسق 

 جم اؾخسضام زالر َغق لجمع:

م جلكحر اللخاء زم كُع ظظع ؤشجاع الهىىبمً لاشجاع مباقغة - لت الخللُضًت للخجمُع عً ٍَغ غ الخُت. : الٍُغ

ب زم ًخم ججمُعها في مؿخلبل مىاؾب. ًمىً اؾخؼالٌ ٍؼًخم جىظُه جضؿلاث لاولُىعٍ ً الخام بىاؾُت مؼاٍع

لت ملضة  ًبا ، بضًءا مً عمغ الصجغة خىالي  40لاشجاع بهظه الٍُغ  عاًما. 30-20عاًما جلٍغ

 

اصة جضؿم لاولُىعٍ دًُ بيؿبت ؼ ًمىً ٍػ م اؾخسضام خمٌ الىبًر ٪ ، خُض ؤن له جإزحر انهُاع الخالًا 50ًٍ عً ٍَغ

 عكُلت الجضعان التي جبًُ اللىىاث ، وبالخالي جىؾُع اللىىاث.

ض عمغها عاصة عً  :اطخخالؾ مً الخؼب - عاًما ، في  40في هظه الخالت ، حؿخسضم ظظوع الهىىبغ ، التي ًٍؼ

م اؾخسغاط وجلُحر الخكب  يتربيخحن الخكبالللـىهت وػٍذ الجدًحر  ع )هـاًاث نىاعت لازكاب(.عً ٍَغ
ّ
 امللُ
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خاث  :اطخخالؾ مً عجيىت الوزق - لعٌؼ لازكاب اللُىت  Kraftوالتي ًخم اقخلاكها همىخجاث زاهىٍت لعملُت الىبًر

تي  دُت والهىىبغي الٍؼ ذ التربيخحن الىبًر مً الخكب املعالج ؤزىاء بهخاط الىعق ، وبالخالي ًخم الخهىٌ على ٍػ

 .بالخمٌ لهىاعت الىعق

ًٍ الخام بلى معمل الخلُحر في بغامُل. ًخم زلُه في وعاء ؾازً مً ؼ جدًحر الغاجِىج )الهىىبغي(: ًهل لاولُىعٍ

 الـىالط امللاوم للهضؤ مع ماء وبعض الترقُذ ٌؿمذ بـهل املاء والكىاثب لازغي. 

ذ التربيخحن بالخلُحر بلى ملُغاث مً الىداؽ ؤو الـىالط امللاوم للهض مضصًٍ املؼ زم ًخم هلل لاولُىعٍ خم بػالت ٍػ ؤ ٍو

غ الغاجىج املىههغ مً زالٌ ؼ ًَ مً لاولُىعٍ 2.5ؾاعت ملابل  2-1بالبساع. عىض اهخماٌ الخلُحر ) ًٍ( ، ًخم جمٍغ

خم جهضًغه.  مهافي بلى بغامُل. خُض ًبرص ٍو

 الاطخخداماث: -

ذ التربيخحن مدضوص للؼاًت في الهُضلت ؛ وان ٌؿخسضم ؾابًل  م الـم ، وال ًؼاٌ ملكع ا هاؾخسضام ٍػ عً ٍَغ

ا ه ًُ ت وػٍاصة الضوعة الضمىٍت ٌؿخسضم زاعظ مدمغ للجلض )ٌؿبب اخمغاع الجلض بؿبب جىؾع لاوعُت الكعٍغ

 . الاؾتهالن الغثِس ي هى نىاعت العُىع والغواثذ ، باإلياؿت بلى بهخاط املىظـاث والهمؽ.مىيعُا(

الالنلت لازغي واملغاهم. بلخ .. نؼحرة  ىاصًحر ؤهؿُض الؼهً واملاملؿخسضمت في الهُضلُت لخد للـىهتهمُت ال

ا. ًخم حعضًل الىشحر مً  ًُ م الهضعظت ؤو البلمغة ؛ حكمل املىخجاث التي ٌؿخسضم  الللـىهتوؿب بكيل مهُىع عً ٍَغ

ال ت للبالٍ َو  ء لاؾُذ.ؿيها الىعق ، املىاص الالنلت ، ؤخباع الُباعت ، املُاٍ ، املكمع ، اللضاثً الخغاٍع

 Cupressaceaeالظسوياث  .3.3.2

 هىًعا مً لاشجاع والصجحراث. 130و  اظيًؿ  19عاثلت ميىهت مً 

Cupressaceae  ت. لاوعاق ، نؼحرة ، قبيهت بالدجم ،  صاثمتهي عاثلت ؤزغي مً لاشجاع بلى الصجحراث الهىىبٍغ

ِ مخلابلت ؤو في قيل ػهىع.   6بلى  2هي هىًعا ما جدمل مً  microsporophylls( نؼحرة ؛  strobilus) ةظهغ املاملخاٍع

microsporangia ؤهشىٍت على ؤػهان كهحرة جدمل ككىع كلُلت ؛ ِ مؿُدت ككىع البىًٍت  جيىن . جىظض مساٍع

 بىًٍت. 12بلى  1وجدمل مً 

ِ لاهشىٍت في  يىن ج توما بلى طلً ، ولىنها جلخدم ظاؿت  Cupressusو  Thujaاملخاٍع عىبُاث شل م بُبلت شخمُت زمٍغ

 .Juniperus العغعغ
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يا الكمالُت.   Thuja (5sp). ، ؤؾترالُا ، Callitris (16 spp)حكمل لاظىاؽ  ؤهىاع مً الهحن ، الُابان وؤمٍغ

Cupressus (15-20 spp.)  ،Chamaecyparis (7sp)  ،Juniperus (60sp) ههف الىغة الكمالي. في 

 ألاهميت الاكخـاديت: -

- Juniperus communis  ذ الُُاع عبُاثًيخج  .الُبي العغعغ والٍؼ

- J. Virginiana .زكب لاعػ لاخمغ املؿخسضم ألكالم الغنام 

- J. sabina  ذ ؾاؿحن املخُاًغ ؛ ذ الياص الظي وان ٌؿخسضم في  J. oxycedrus، ٍػ ، عً ٍَغم الخلُحر ، ًيخج ٍػ

ذ الكبُه ت. ًدخىي هظا الٍؼ  باللُغان على الياصًىحن والـُىىالث. الؿابم هشحًرا في لاعماٌ البٍُُغ

 Juniperus communis .( (Cupressaceae. العسعس الؼائع .3.3.2.1

 الخـائف الىباجيت: -

. شجحرة صاثمت هباث العغعغ الكاجع Juniperus communisالعغعغ هى الشماع الىاضجت املجــت مً  عىبُاث

 بغة في قيل ػهىع مً زالزت.الخًغة زىاثُت املؿىً ؤو شجغة نؼحرة. لها ؤوعاق قبيهت باإل 

ِ لاهشىٍت مً ككىع مغجبت على قيل صواثغ مً زالزت. حؿخؼغق الـاههت الكبيهت بال عامحن  عىبُاثجخيىن املخاٍع

ا  ًُ  ولها ؤػهاع عماصًت مؼعكت. ػاملالخىطج ، لخهبذ في النهاًت لىًها ؤعظىاه

 مم. 10-3. ًبلؽ كُغها خىالي هدُجت الخجـُف جعضةمخو ؤهثر كخامت بلى خض ما  العىبُاثهبذ جعىض الخجـُف ، 

ا في الؼالؾ الهلب ٍؼالبظوع مخلاعبت في وؾِ الشمغة وهي نلبت وزكبُت. ًخم جًمحن ػضص لاولُىعٍ ًُ ً الىبحرة ظؼث

عم خلى. جغبىدُيُت له عاثدت علاعليل بظعة. ال  لُُـت بلى خض ما. َو
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يا الكمالُت.ؤوعوبا ؛ ػغب وقماٌ آؾُا ؛ ؤؿغ  :املوطً ألاؿلي  -  ٍلُا وؤمٍغ

 املكوهاث الكيميائيت: -

ذ املخُاًغ )خىالي  ذ العغعغ على ؤهثر مً 1.57-0.5امليىن الغثِس ي هى الٍؼ مغهًبا ، منها  60٪( والغاجىج. ًدخىي ٍػ

ذ مً لاوعاق ًدخىي على ملف حعٍغف مكابه للمغهباث.  ؿخسضم حالتربِىاث ولالـا بِىحن واليامـحن. ًبضو ؤن الٍؼ

ذ العغعغ وفي نىع ؤهىاع معُىت مً امل اعزم  .كغوباث الىدىلُتالعغعغ لخدًحر ٍػ

 الاطخخداماث: -

ذ زىام مضع للبىٌ ومُهغة حؿخسضم في التهاباث املؿالً البىلُت  للٍؼ

 باإلياؿت بلى ؿىاثضه في خل خهىاث املؿالً البىلُت )ؤلـا بِىحن واليامـحن(

ت جسخلف ىث الخجاٍع . ىي اليلاليؿُج في الترهُب وؤن جىاولها لـتراث َىٍلت كض ًاصي بلى جلف  جم إلابالغ عً ؤن الٍؼ

.-4-جغجبِ هظه آلازاع الجاهبُت مع وؿبت عالُت مً هُضعوهغبىن جحربحن ووؿبت مىسـًت مً جحربحن لظلً  ؤٌو

ذ لخللُل لاطًت اليلىٍ  ت.لاقياٌ الهُضالهُت املؿىكت خالُا جدخىي لاقياٌ الـعالت املىلاة مً الٍؼ

3.3.3.  ARAUCARIACEAE 

ؤعهاب واخض ؤو واؾعت مع  مدىع . لاوعاق حكبه إلابغة مع ملخـت بكيل صاثغي عاثلت مً لاشجاع الجمُلت لها ؿغوع 

ِ الظوىع هبحرة ، مشل ال ت ، خلؼوهُت ؤو مخـغكت. مساٍع ِ إلاهار زكبُت وهبحرة ظضا.عىاكُضمخىاٍػ  . مساٍع
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 .وازظةبعٌ لاخُان لها ؤوعاق  هىعا مً لاشجاع. والتي في 38ظيؿان و 

ا ىت ، ؤزكاًبا مـُضة ؛ و  Araucaria (18 جىؿغ ؤعاوواٍع ، الغاجىجاث املعغوؿت  Agathis (20sp)هىًعا( ، شجغة الٍؼ

؛ و  املالحزي   Agathis  alba ، والتي حؿخسضم في الىعهِل. ًخم الخهىٌ على ماهُال وىباٌ مً  copalsباؾم اليىباٌ 

kauri copal م ًA. australis  نىىبغ ،kauri  في ،Austlalia  وNew Zealand ٌعاصة ما جيىن ؤؿًل ؤهىاع اليىبا .

مت هي جلً املىظىصة في لاعى بعض ؿترة َىٍلت مً مىث لاشجاع )لاخاؿحر  (.املخذجغة وحعخبر ؤحجاع ههف هٍغ

 

3.4. TAXALES 

،  Taxus  ،Amentotaxus (10sp)ىاؽ ، والتي حكمل لاظ Taxaceaeمً عاثلت واخضة ؿلِ  عجبت مالـت

Austrotaxus  ،Pseudotaxus  وTorreya. 

 الخـائف الىباجيت: -

Taxaceae  ا عاثلت مً لاشجاع طاث إلابغة الهؼحرة التي حكبه إلابغة ؤو لاوعاق املخلكغة التي ًخم خملها ًً هي ؤً

ِ نؼحرة مع ؤعًاء خلؼوهُت.  ا. املخاٍع ًُ ًبا. مخدضة بىًٍُت الخاملت للكىع والل خغاقفال جيىن خلؼوه باليامل جلٍغ

 خبىب الللاح بال ؤظىدت. جيىن . خغقـت البىًٍاث بىًٍاث على  9بلى  2كض ًيىن هىان مً 

 للىٍضاث الباإلياؿت بلى ٍض ؾُاهىظُني وعامل مًاص لألوعام )جاهؿىٌ( ػ لُيى ػ هظا الىباث فياهدكاؾ جم 
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 Taxus brevifolia L. طلظوض املحيط الهادئ .3.4.1

( هى شجحرة / شجغة بُُئت الىمى جىظض في ػاباث قماٌ ػغب هىضا Taxaceaeَلؿىؽ املخُِ الهاصت ، )

ىُت ) ُاهُت( والىالًاث املخدضة لامٍغ  (.Washington ,Oregon, Montana, Idaho and N. Columbia)وىلىمبُا البًر

عام( لُيىن  100دخاط بلى ؤن ًيىن هاضًجا )خىالي على الغػم مً ؤن الىباث لِـ هاصًعا. ال حكيل ججمعاث هشُـت. وٍ

بلؽ كُغ ظظعها خىالي  9-6هبحًرا بما ًىـي الؾخؼالٌ لخاثه. في هظا العمغ ، ًبلؽ اعجـاع الصجغة خىالي   25ؤمخاع ، ٍو

 .ببلى ؤ ؤًاعؾم. جخم بػالت اللخاء مً لاشجاع الىاضجت زالٌ الـترة مً 

زكاب. وفي بعٌ املىاَم ، جم جضمحر الىباجاث بكيل منهجي للؿماح ػحر مىاؾب لأل  Taxus brevifoliaزكب 

ا. عت الىمى اللابلت لالؾخؼالٌ ججاعًٍ اث ؾَغ  بؼعاعت الهىىبٍغ

ا على املضي الُىٍل مً الضواء. ًخُلب اللخاء مً  ًُ وكض جم بصعان ؤهه ال ًمىً جىكع ؤن ًىؿغ هظا الضواء بمضاًصا مغي

غام ػ 2بلى  الـغصي غام واخض مً الخاهؿىٌ ، وكض ًدخاط العالطػعام لخىؿحر  100خىالي زالر ؤشجاع هاضجت عمغها 

 غام في الؿىت.ػهُلى  200-100مً الخاهؿىٌ. الُلب الخالي على الخاهؿىٌ في خضوص 

 Taxus baccata Nutt الطلظوض ألاوزوبي .3.4.2

ل ؾمحن ؤخمغ. ًيخج الُلؿىؽ الكاجع )الُلؿىؽ لاوعوبي / الُلؿىؽ إلاهجلحزي( زكًبا زمًُىا.  الـاههت لها ؤٍع

 ق ى ظمُع ؤظؼاء الىباث ؾامت للؼاًت. ًمىً ؤن جمىث املاقُت والخُىٌ بؿغعت هبحرة بعض جىاٌو لاوعاق والؿ

 لُيىػٍض الؿُاهىظُني(.ؼ)ال
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: جىدكغ شجغة الُلؿىؽ في ظمُع ؤهداء ههف الىغة الكمالي ، وجىظض في زماوي مىاَم ظؼغاؿُت  ألاؿلي املوطً -

 محزة.مخ

 املكوهاث الكيميائيت: -

ان ، وهى  ،  خاو على لاػوث )كلىٍض واطب(خحربحن مغهب زىاجي الجم إلابالغ عً علاع جاهؿىٌ الـعاٌ املًاص للؿَغ

اللخاء وهلو املىاص الخام  مغصوص. ؤصي اهسـاى Taxus brevifolia Lَلؿىؽ املخُِ الهاصت. ألٌو مغة في لخاء 

 زالٌ إلاؿغاٍ في الجمع ػحر اللاهىوي في هشحر مً لاخُان بلى بعاكت جُىٍغ الضواء. بلى إلايغاع بالؼاباث مً

 ؤصي الخدلُم في املهاصع البضًلت آلان بلى:

 .اما ػاٌ مىسـً املغصوصبظغاءاث ػعاعت لاوسجت إلهخاط الخاهؿىٌ ولىً  -1

-10مهضع مخجضص ت الُاػظت هعلى املاصة لاولُت مً لاوعاق إلابٍغعٌؼ خُض جم : الانُىاع الىهـي -2

deacetylbaccatin III  ًـ الُلؿىؽ لاوعوبي مTaxus baccata  مً العاثض ، وجدىٍله 0.1بيؿبت جهل بلى ٪

 الىُمُاجي بلى جاهؿىٌ.

 

 الاطخخداماث: -

ا(Taxol® paclitaxel ٌؿخسضم جاهؿىٌ )باولُخاهؿُل ان الشضي وؾَغ اهاث املبٌُ وؾَغ ا في عالط ؾَغ غًٍ ن ( ؾٍغ

ان لازغي. ا كُمت مدخملت يض ؤهىاع الؿَغ ًً  الغثت طو الخالًا ػحر الهؼحرة. كض ًيىن لها ؤً

هى هظحر ؾلؿلت ظاهبُت للخاهؿىٌ. التي جم بهخاظها  Taxotere® (docetaxel)صوؾِخاهؿُل مكخم ههف نىعي  

م  ا عً ٍَغ ًً ؿخسضم في عالط . ًدؿً كابلُت الظو deacetylbaccatin III-10مً  الانُىاع الىهـيؤً بان في املاء َو

اهاث الشضي.  ؾَغ
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3.5. GNETALES 

 75-70( وزالزت ؤظىاؽ وخىالي Welwitchiaceaeو  Ephedraceaeو  Gnetaceaeمً زالر عاثالث ) غجبتخيىن الج

 ؤهىاع مً الصجحراث. 10، خىالي  Ephedraعلى ظيـ واخض  Ephedraceaeهىًعا. ًدخىي 

ملىاَم قبه الاؾخىاثُت واملىاَم الاؾخىاثُت. ًخم ويع بظوعهم التي جدخىي على جدضر في املىاَم اللاخلت في ا

ا. جيخج لاهىاع املخخلـت  ًُ ً.لؿللخحن في ػالؾ والظي ًهبذ زكب  علاع الاؿُضعا كلىٍض الاًـُضٍع

 الايفيدزا  .3.5.1

ؿخسضم ؤهىاع مسخلـت مً إلاؿُضعا )
ُ
ً ( همهضع للللىٍضاث الاًـُضٍعEphedraceae) (Ma-huangح

م الا بوال ا جدًحرها عً ٍَغ ًً ً ، والتي ًمىً ؤً  .نُىاع الىُمُاجيؿىصوبًـُضٍع

  E. gerardianaولاهىاع الهىضًت والباهؿخاهُت  E. equisetinaو  Ephedra sinicaمً بحن هظه لاهىاع الهِىُت 

 صزلذ خحز الاؾخسضام على هُاق واؾع زالٌ اللغن املاض ي.

 Ephedra sinica Stapfالايفدزا الـيىيت  .3.5.1.1

 الخـائف الىباجيت: -

. ًبلؽ عضًم الاوعاقهىاثُت عؿُعت وؤوعاق صكُلت ، مما ٌعُي مظهًغا  ىق الىباجاث عباعة عً شجحراث نؼحرة طاث ؾ

 ؾم ، ولىنها ؤزًغ ماثل بلى الغماصي ، وزكىت بعٌ الص يء. 30خىالي  ىق َىٌ الؿ

 

 ٌ قغق الهحن.: مىَىه لانلي مىؼىلُا وعوؾُا وقمالانلي املىًَ -
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ً )و مجمل ال٪ مً 2.0-0.5ا على خىالي جدخىي إلاًـُضع  املكوهاث الكيميائيت: - ه( مماهبللىٍضاث ، ًخيّىن إلاًـُضٍع

ا لألهىاع. ال90بلى  30مً 
ً
ً )ب٪ ، وؿل ا.BPC 1979ؿىصوبًـُضٍع ًً  ( مىظىص ؤً

 

 الاطخخداماث: -

ً: له وكاٍ مىؾع لللهباث ، ًسـف مً الغبى  ، باإلياؿت بلى جإزحر مًُم  fever hay وخمى الللالاًـُضٍع

ل اخخلان ؤهـي ؿعاٌ. ال ً بلألوعُت على لاػكُت املخاَُت ، مما ًجعله مٍؼ : Pseudoephedrineؿىصوبًـُضٍع

ا على هُاق واؾع في مؿخدًغاث  ًً ل لالخخلان.و هؼالث الؿعاٌ ٌؿخسضم ؤً  البرص وهمٍؼ

ـًل اؾخسضام ال ً ألن آزبًُ ً ؿىصوبًـُضٍع ً. عاصة ما ًيىن إلاًـُضٍع اعه الجاهبُت ؤكل مً إلاًـُضٍع

ابوال ًُ ً املؿخسضمان َب  .مً مهضع نىعي ؿىصوبًـُضٍع

ا باؾم  ًُ ". ٌعُي الاؾتهالن جدـحًزا يكىة ال " عكبت’ herbal ecstasy‘ ًجغي جضاٌو علاع إلاًـُضعا العكبي خال

ًاصي بلى الهلىؾت والباعاهىٍا والظهان. ُجباع املىمالث  للجهاػ العهبي املغهؼي ، ولىً بىمُاث هبحرة ًمىً ؤن

ؼ اللضعة على الخدمل ؛ ولىً بؿبب ؾىء  الؼظاثُت التي جدخىي على إلاؿُضعا همشبِ للكهُت لـلضان الىػن وحعٍؼ

 الاؾخسضام ، ؿلض جم جىظُمها ؤو ختى خظغها في بعٌ البلضان. /ؤو ؿٍغو

ً في هخاثج ياعة وممُخت  حؿبب في بعٌ لاخُان على الغػم مً الامخشاٌ للجغعاث املىص ى بها. ؤقاعث بصاعة الاًـُضٍع

ً مشل اعجـاع يؼِ الضم  ىُت بلى وظىص مساَغ هبحرة على الللب ولاوعُت الضمىٍت لإلًـُضٍع الؼظاء والضواء لامٍغ

 وعضم اهخظام صكاث الللب ، باإلياؿت بلى الظهان والهلىؾت.

ً  علاكحر( البُع بضون ونـت َبُت للFDAجدظغ بصاعة الؼظاء والضواء )  الباعصة التي جدخىي على إلاًـُضٍع

ً ، لظا ؿهي بوال  ونـت َبُت.مىظب ؿلِ ب جهغؾؿىصوبًـُضٍع
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 ANGIOSPERMSمغلفاث البروز  .4

هىع مً لاعكاب والصجحراث ولاشجاع.  250000ت حكمل ؤهثر مً ٍؼهغ واؾُاث البظوع ؤو الىباجاث المؼلـاث ؤو 

ت ًخم جغجِب  عاصة ما ( لدكىُل "ػهغة". ًخم الخىٍج( مع ؤوعاق ؤزغي )واملضكت)لاؾضًت  sporophyllsلاعًاء الخيازٍغ

 الؾخلباٌ خبىب الللاح وبهباتها.  وجملً املُاؾم،  للمضكتويع البىًٍاث في حجغة )املبٌُ( ميىهت 

ًبا على ؤوعُت ؤو ؿللخ ؿللتاملىظىص في البظعة على  emrbryo على عقُم ىباثالدخىي ً حن. ًدخىي الخكب صاثًما جلٍغ

 dicotyledons  وزىاثُت الـللت monocotyledons خلُلُت. جىلؿم الكعبت بلى ؤخاصًت الـللت

 ٌعخمض جلؿُم واؾُاث البظوع بلى هاجحن الـئخحن الىبحرجحن على العىامل الخالُت:

 خاصي الـللت.في زىاثُت الـللت ، ًدمل الجىحن ؿللخحن ، وواخض ؿلِ في ؤ -1

الجظع لاؾاس ي  ًمدل، بِىما في ؤخاصي الـللت ، ً وجضيظظع  عُيفي زىاثُت الـللت ، ٌؿخمغ الجظع لاؾاس ي َو -2

خم اؾدبضاله بمجمىعت مً الجظوع اللُـُت. ًبا ٍو  كٍغ

ا في ؤخاصًت الـللت )مع ا عهِبهلاعضة عامت ، ًيىن ح -3 ا في زىاثُت الـللت ومخىاػًٍ ًُ ؾخصىاءاث كلُلت(. لاوعاق قبى

)بخالث في مًاعـاث زمؿت( ، وؤخُاًها عباعي  pentamerousعاصة ما ًيىن للؼهغة زىاثُت الـللت جىاظغ زماس ي  -4

tetramerous  هما في(Cruciferae  وRubiaceaeبِىما الؼهغة ؤخاصًت الـللت لها جىاظغ زالسي ، ) trimerous 

symmetry. 

خم جغجِب الخؼم الىعاثُت في خللت وجيىن ظاهبُت ومـخىخت ، بِىما في الجظع ؤخاصي في الجظع زىاجي الـللت ، ً -5

)مع  الـللت تؤخاصًفي هباجاث  ال ًىظض همى زاهىي  هما وؤههيؿُج وجيىن ظاهبُت ومؼللت. الالـللت ، جدىازغ الخؼم في 

 اؾخصىاءاث كلُلت(.

، ولىً في الجظع ؤخاصي الـللت ، هاصًعا  6بلى  2م مً في الجظع زىاجي الـللت ، ًسخلف عضص خؼم الخكب بكيل عا -6

 (8-5ما ًيىن هىان الىشحر )

اصي بلى همى زاهىي ، ولىً ال ًخم مالخظت  -7 ا ، ٍو ًدخىي الجظع زىاجي الـللت على اليامبُىم ، باعخباعه وؿًُجا زاهىًٍ

 الىمى الشاهىي في لاخاصًاث هظًغا لؼُاب اليامبُىم.
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 Angiosperm Phylogeny Group APGغلفاث البروز مل يت الخـييفجموعت امل

الظًً اظخمعىا في  يالىباحالخهيُف مً علماء  مجمىعاث عاملُت، بلى ؼلـاث البظوع الخهيُـُت ملجمىعت املحكحر 

العالكاث الجضًضة في  اعؾت والتي مً قإنها ؤن حعىـ املعٍؼهغ هيُف الىباجاث اللخ كاعضة خضًشتمداولت لخإؾِـ 

ئُت. بىاء على هخاثجالبظوع ُىعٍت للىباجاث مؼلـاث الخ  الضعاؾاث املىهجُت الجٍؼ

وعاثالث الىباجاث  غجب( لAngiosperm Phylogeny Group APG) ، جم وكغ ؤٌو جهيُف ملجمىعت 1998في عام 

الخللُض الُىٍل.  ( ، وكض بضؤ هظا الخهيُف ههًجا ظضًًضا لهظاAPG  ،1998؛  APG Iت )والتي ؾىُلم عليها اؾم ٍؼهغ ال

 مً طلً ، خاولذ  ؿلِبىاؾُت شخو ؤو شخهحن  APG Iلم ًخم هخابت 
ً
جهيُف  زغاطب APG مجمىعت؛ بضال

 ت.ٍؼهغ ي العضًض مً مجمىعاث الىباجاث الف الباخشحن ظماعي ٌعىـ هخاثج وآعاء الخبراء

في  APG IIاث مخخالُت لخهيُف ، مما ؤصي بلى بنضاع ميكىع  1998جم وكغ العضًض مً الضعاؾاث الهامت مىظ عام 

 .2009في عام  APG III، و  2003عام 

وجم بخغاػ جلضم واٍؾ  APG III (2009 ) خظي الخهيُف عالي املؿخىي مً واؾُاث البظوع باهخمام مؿخمغ مىظ

، مع بعٌ الخؼُحراث مً  2016في عام  APG IV، وبالخالي جم وكغ ؤخضر جهيُف  APGلًمان جدضًض جهيُف 

APG III  ، ظضًضة عجب عضة جهيُفوجم مشل هدُجت ملىايع بعٌ لاظىاؽ التي جُلبذ بكامت عاثالث ظضًضة. 
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 MONOCOTYLEDONSالىباجاث أخادياث الفللت  .4.1

عباعة عً ؤعكاب ، وعاصة  الىباجاث ؤػلبالـللت لها ظىحن مع ؿللت واخضة.  تؤخاصً الىباجاث هما ٌكحر الاؾم ، ؿةن

ت . ًدخىي الجظع على خؼم وعاثُت مخىازغة ومؼللت ؛ عاصة ما جيىن لاػهاع مخلاعبت. ال لاعهاب ما جيىن بإوعاق مخىاٍػ

، ًغص ؤصهاه قيل مسخهغ لخهيُف ألن اليامبُىم ػاثب الـللت تؤخاصً الىباجاثًخم مالخظت الىمى الشاهىي في 

Engler: ُت والىُمُاثُت الىباجُت.الـاثضة الهُضالهالىباجُت طاث عاثالث الالغثِؿُت و  غجبٌكحر بلى ال 

Orders Families Orders (APG IV), 2016 

Liliiflorae 

Liliaceae 
Liliales Colchicaceae 

Smilacaceae 

Dioscoreaceae Dioscoreales 

Hypoxidaceae 

Aspargales 

Agavaceae 

(Aspargaceae APG IV) 

Iridaceae 

Amaryllidaceae 

(Alliaceae) 

Microspermae Orchidaceae 

Bromeliales Bromeliaceae 

Poales Graminales Gramineae (Poaceae) 

Cyperales Cyperaceae 

Principes PaImae (arecaceae) Arecales 

Spathiflorae 
Aracea  

Alismatales 
Lemnacea (Aracea) 

Scitamineae 

Musacea 

Zingiberales 
Zingiberaceae 

Cannaceae 

Marantacea 
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 Liliaceaeفـيلت الصهبلياث  .4.1.1

هىع. في الؼالب ؤعكاب معمغة ومدؿللاث ، وهاصًعا ما  3700ظيـ و  250عاثلت مىدكغة على هُاق واؾع مً خىالي 

 جيىن شجحراث ؤو ؤشجاع طاث بهُلت ؤو ظظمىع ؤو ظظوع لُـُت.

وؾخت  ُت، زالزت منها عخُل tepalsة ًمىً الخعغؾ على الؼهابم مً زالٌ ؤػهاعها الىبحرة بلى خض ما مع ؾخت جِباالث خغ 

 .علىي  ؤؾضًت ومبٌُ

ىت مشل   .Lilium spp. و Tulipa sppًؼعع العضًض مً ؤؿغاص لاؾغة لؼهىعهم وهباجاث الٍؼ

 

 Colchicacea لحالحفـيلت ال .4.1.2

ـي .4.1.2.1 ـ لؼعـغان)اColchicum autumnales اللخالح الخٍغ  (يغجامل ، الؼعـغان يالخٍغ

 الخـائف الىباجيت -

( ؾم ، مع ؾخت 7-4ؾم. الؼهىع مىـغصة ) 25عكب معمغ طو ههل مؼصوط ، مع ؤوعاق مخىؾُت ًهل َىلها بلى  بهه

وهمذ  الاللاح جِباٌ )ػحر مخماًؼ ؾِباٌ وبخلت( وؾخت ؤؾضًت. ًلع املبٌُ جدذ لاعى على مؿخىي البهلت ، بطا جم

 .ىباثالبظوع ، ؿةنها )البظوع( ؾخظهغ في العام الخالي في وؾِ ؤوعاق ال

ٌ  قهغ ًخمحز اللخالح بضوعة هباجُت معُىت ؛ في ً ؤو بلىن  زالزُت الخىاظغ( ؤػهاع 6-2ظهغ مجمىعت مً )ج،  حكٍغ

بلى  هِؿان قهغ مً لخُُت مع الشمغة في املىخهف، جظهغ لاوعاق ا،  الكخىي  . بعض الؿباثعظىاويالىعصي لا 

غان  .خٍؼ

a b 
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 : ؤوعوبا والكىاَئ الكغكُت للبدغ لاؾىص.ألاؿلي املوطً -

 : البظوع )قضًضة الؿمُت( والبهُالث.ز الخامالعلا -

 ٪ كلىٍضاث ، واملغهب الغثِس ي هى اليىلكِؿحن.1،2-0،3 املكوهاث الكيميائيت: -

 )وىلكِؿحن( الاطخخداماث: -

م جللُل الاؾخجابت ؿخسضم ضواء املاليىلكِؿحن هى ال - لعالط هىبت الىلغؽ الخاصة. كض ٌعمل عً ٍَغ

 الالتهابُت الىاججت عً جغؾباث بلىعاث الُىعاث في املـهل.

، خُض ًغجبِ بالخىبىلحن في املؼٌؼ الاهلؿامي ، ومع طلً  الخلىي  ؾمىم الاهلؿام ؤخضعخبر اليىلكِؿحن ٌ -

ان ألهه   قضًض الؿمُت ، وهظا ًلُض اؾخسضامه بكيل عام.ال ًمىً اؾخسضامه هعامل مًاص للؿَغ

ًمىً بخضار حعضص  الىباجاث )ؤصث الُـغة بلى ظهىع ؤهىاع ظضًضة مً الىباجاث(:بهشاع الخُبُم في  -

م اليىلكِؿحن ، وؾىؾ حؿخمغ الالهبؼُاث بكيل مهُىع في العضًض مً الىباجاث عً  في  هبؼُاثٍَغ

 .لؿام صون جيىًٍ املؼٌؼ الاهلؿاميالاه

 Dioscoreaceae ديوطكوزيتـيلت الف .4.1.3

ا ألخضر جهيُف  هباجاث مدؿللتؤو  اث طاث صعهاثهباج   :APG IVمهىـت في ؤعبعت ؤظىاؽ وؿلً

Dioscorea  وStenomeris  وTacca  وTrichopus. 

 Dioscorea spp اليام يام البطاطا الحلوة دزهاث .4.1.3.1

 الخـائف الىباجيت -
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، مع ؤػهاع نؼحرة ولِؿذ ػاهُت لالىان  ؿىًزىاثُت امل هباجاث مدؿللتعباعة عً  Dioscoreaهىع مً  600خىالي 

 .ؾـليجدمل على َىٌ الىىعاث املخـغعت في هشحر مً لاخُان ؛ املبٌُ 

الُىٍلت ظًضا طاث الىهل طاث الكـغاث العٍغًت. جدخىي الكـغة على العضًض  ابإوعاكه تمعغوؿ تمدؿلل ا هباجاثبنه

 (.محزاث زىاثُت الـللتكبيي الىاعم )ال عهِبوالخ ىبحرةالُىلُت ال عهابمً لا 

 

(. جخم ػعاعتها ؽه 50-5صعهاث نالخت لألول ) Dioscoreaحكيل العضًض مً لاهىاع في ظيـ  :ألاؿلي املوطً -

لُا ) يا الالجُيُت )املىؿًُ(.Dioscorea bulbiferaالؾتهالن صعهاتها اليكىٍت في بؿٍغ  ( وآؾُا )الهىض والهحن( وؤمٍغ

 ُضي ، مشل الضًىسجُىحن ، مىظىص بمؿخىٍاث عالُت في صعهاجهثابىهحن الؿخحروؿ: الكيميائيتاملكوهاث ال -

 الاطخخداماث: -

 .Dioscorea spp  ( ، ًمىً ؤن جدخىي صعهاثDioscorea alataباإلياؿت بلى وىنها مهاصع مهمت لليكا )

D. composite and D. Mexicana  ( مً ال8-4على همُاث هبحرة ظًضا )٪َالجعُضي الظي ًىؿغ ثىهحن الؿخحروابؿ 

م ظحمشل الدؿخىؾخحرون ، ًخم جهيُع البروظؿترون وإلاؾترو علاكحرال ن واليىعجحزون وما قابه طلً آلان عً ٍَغ

 .الانُىاع الىهـي

a b 

c 
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ا حؿىٍم  ًً الضًىؾيىعٍا املسخىق )الُام البري( لعالط ؤعغاى اهلُاع الُمض هبضًل للعالط ظظع ؤو  زالنتًخم ؤً

ال ًىظض صلُل كاَع على ؤن الضًىسجُىحن ًخم اؾخلالبه في ظؿم إلاوؿان بلى  عػم ؤههمىهاث البضًلت ، بالهغ 

 البروظؿترون.

 Aspargaceaeفـيلت ال  .4.1.4

 Agavaceae وواهذ  جهىف يمً ؿهُلت  APGلم جىً مىظىصة كبل 

 (Liliaceaeنىف ؾابلا ( )Urginea maritima) Drimia maritima العىـل .4.1.4.1

 الىباجيتالخـائف  -

 ( ميىهت مً ككىع مخضازلت.ؽه 4-2هى هباث مخىؾُي معمغ ، مع بهلت هبحرة ) العىهل

فم( ، جمىث بال 1لاوعاق َىٍلت وعمدُت الكيل ) م( مً ؤػهاع  2-1َىٍال ) قمغازا حعُي لابهاٌا ه، عىض خٍغ

 .خىاظغزالزُت ال

 

 لُا.مىَىه ظىىب ؤوعوبا وػغب آؾُا وقماٌ بؿٍغ :ألاؿلي املوطً -

 ٪( حؿمى بىؿاصًىىلُض.4ٍضاث كلبُت )ػ لُيى ػعلى  ىهلجدخىي بهلت الع املكوهاث الكيميائيت: -

 الاطخخداماث: -

. ال ًخم اؾخسضامه عاصة لخهاثهه الللبُت ، خُض ؤن للبهلت الخام مً قغاثذ مجــت علاعًخيىن ال

 .ةكهحر جإزحر ضة الللبُت الخانت بها جملً م ٍضاثػ لُيى ؼال
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، ٌؿخسضم هُاعص للبلؼم في مؿخدًغاث مشل  D. maritimaبٌُ ، الهىف لابٌُ مً لا  العىهل -

Gee’s linctus ٌكبه الضًجُخاٌ على الللب.ؾمي  ؤزغ. ظغعاث هبحرة حؿبب الليء و 

خُض ؤن  ، ٌؿخسضم بكيل ؤؾاس ي همبُض لللىاعى. D. maritimaلاخمغ ، الهىف لاخمغ مً  العىهل -

 .ُتالللب الـعالُتء وجدؿمم باكُالا عىـمىاللىاعى جـخلغ بلى  بعٌ

 Iridaceaeظوطييت فـيلت ال .4.1.5

 Crocus sativus L. Saffron  الصعفسان .4.1.5.1

 الخـائف الىباجيت -

. ٌعُي ؤوعاق زًغاء َىٍلت قهغي جمىػ وآبفي  يىعماثجؼعع ال ؾم. 10-6الىبخت عكب نؼحر معمغ اعجـاعه 

ٌ إلاػهاع  ام الخالي ، جخم عملُتوزُُت حكيل زهالث. في الع ً ؤٌو وواهىن ؤو . ًخم اؾدبضاٌ ول بحن قهغي حكٍغ

جيخهي ؤؾضًت طهبُت نـغاء ومضكت خمغاء واخضة  3بخالث ؤعظىاهُت و  6. جدخىي الؼهغة على وىعمت بيىعمت ظضًضة

 )زُىٍ(. ؤكالم3على قيل  بشالر جـغعاث

بالخغاعة  مباقغة وججـف ِؿماملول ػهغة جدذ  الللم عًًخم ظمع الؼهىع في الهباح الباهغ. ًخم ؿهل 

ىه في ميان ظاؾ. 45-30الانُىاعُت ملضة   صكُلت. ًخم حؼلُف الضواء وجسٍؼ

 ػهغة. 100000مً خىالي  املجـف ععلامً ال ُلى ػغامه 1ًخم ظمع خىالي 

ىظض في بؾباهُا وؿغوؿا وملضوهُا وبًُالُا والىمؿا والهحن  :ألاؿلي املوطً - وؤملاهُا مىًَ الىباث ظىىب ؤوعوبا ٍو

ؼعع الىباث في هكمحر. ًُ  وؾىَؿغا وبًغان. في الهىض ، 
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 املكوهاث الكيميائيت -

غظع طلً ؤؾاًؾا بلى وظىص مغهباث املُاؾمالعلاع الخام ) ذ  ُتياعوجُيال( له لىن بني مدمغ ، ٍو ، ؿهى ًدخىي على ٍػ

عم عُغي.  َُاع ومغهب عُغي ٌعُي عاثدت كىٍت َو

 الاطخخداماث: -

ؼعـغان هعامل جىابل وملىن وهىهت وفي املؿخدًغاث الهُضالهُت الخجمُلُت. الؼعـغان له زهاثو ٌؿخسضم ال

 .ومؿىً لأللم مًاصة للدكىج

 :أو الخدليع الغؽ -

والؼهىع املؿتهلً الؼعـغان ؤو الؼعـغان.  جىٍج ػهغةوؤظؼاء مً  باألكالم ولاؾضًتػالًبا ما ًخم ػل الؼعـغان 

ت لبعٌ  ىن  ؤهىاعولاظؼاء الؼهٍغ  Carthamus)الؼعـغان الكاثً(  العهـغو  ,Calendula species مشل ؤهىاع آطٍع

tinctorius  .غ الظعة املهبىغ  وخٍغ

 

 Amaryllidaceae مازاليتفـيلت ألا  .4.1.6

، واملعغوؿان ؾابًلا باؾم  Allioideaeو  Amaryllidoideaeًىلؿم معظم ؤؿغاص هظه العاثلت بلى ؿئخحن ؿغعُخحن: 

 ، على الخىالي. Alliaceaeو  Amaryllidaceaeمحزجحن عاثلخحن م

 Allioideae جدت فـيلت .4.1.6.1

والىاعمت في هشحر مً لاخُان ، وبػهاعها  صخمُتمً زالٌ عاثدتها ، وؤوعاكها ال Allioideaeًمىً الخعغؾ على 

 Alliumبهل( ، )ال Allium cepaجًم هظه الـئت   .علىي  مع ؤػهاع مخىؾُت الدجم طاث مبٌُاملظلُت املخيازـت 

sativum ىت  )الشىم( والعضًض مً ؤهىاع الٍؼ

Carthamus tinctorius  Calendula sp Zea mays 
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  Allium sativum:م الشى  .4.1.6.1.1

غي ؤو وعصي.الة ًضوهي عكبت معمغة لها بهُالث عض  ـهىم ، مداَت بؼالؾ ػكاجي ؤبٌُ خٍغ

ظهغ الشىم ؤو ميىهاجه  ًُ ؿتهلً الشىم همىمل ػظاجي ملغض ى ؿٍغ شخمُاث الضم.  ٌُ سخلـت ، م الـعالت خُىٍافي ؤملاهُا ، 

اث والـحروؾاث و  ا والـٍُغ  لؿىغي.ل تًالخاؿمشل الخإزحراث املًاصة للبىخحًر

  Amaryllidoideae جدت فـيلت .4.1.6.2

ًمىً الخعغؾ عليها مً زالٌ ؤوعاكها الؿمُىت وطاث الترجِب املؼصوط  مخيازغ باألبهاٌ عاصة ما جيىن ؤعكاب

 ؤؾضًت ومبٌُ ؾـلي.وهىعاتها املؼهغة طاث لاػهاع الىبحرة بكيل عام مع ؾخت 

حكتهغ بهُالث هظه الـهُلت الـغعُت بللىٍضاتها الؿامت ، خُض جم حسجُل خالت وؿاة واخضة على لاكل في اململىت 

 لبهل.بضال عً االجرظـ البري  ألبهاٌهدُجت الاؾتهالن الخاَئ  1999املخدضة في عام 

 .Amaryllis sppو Amaryllidoideae  Leucojum spp. Narcissus spp. Galanthus spp مً لاظىاؽ املعغوؿت

 

 Narcissus spp. الجرجع البري  .4.1.6.3

، والتي جيخمي ظمُعها بلى  بهاٌاأل جخيازغ بخدمل بلى ظيـ مً الىباجاث قضًضة ال Narcissusٌكحر الاؾم الىباحي 

 .Amaryllidaceaeعاثلت 

 الخـائف الىباجيت: -

ت لجمُع لاهىاع هي إلاولُل املغهؼي الظي كض ًيىن له قيل ٌكبه في الغبُع. الؿمت املكتره ؼهغمعظم ؤهىاعها ج

دُِ به ؾخت البىق ؤو الى  تزعاء ؤو اللغم ٍو تالر ؾِباالث وزالر بخالث. كض ًيىن جلىًٍ لاوعاق الؤوعاق ػهٍغ  ؼهٍغ

ا و  ولُل املغهؼي والا ـً لالولُل لبرجلالي بلى ا للخىٍج لابٌُ ٍخضعط بلىهى هـؿه )على ؾبُل املشاٌ لانـغ( ؤو مسخل

 .املغهؼي 
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لُا وآؾُا.ألاؿلي املوطً -  : مىَىه ؤوعوبا وقماٌ بؿٍغ

 

 :تالكيميائي اثاملكوه -

، خُض جبحن ؤنها مؿخللب للعضًض مً Galanthamineهي كلىٍضاث زانت الجاالهشامحن  ـعالتاملؿخللباث الشاهىٍت ال

 . )كُغة الشلج(.Galanthus sppالشلج( و  هضؾ. )Leucojum sppلاهىاع مً ؤظىاؽ مسخلـت مً العاثلت ، مشل 

)كُغة الشلج( املىظىصة  Galanthusفي لانل ، في الخمؿُيُاث مً اللغن املاض ي ، مً هىع  Galanthamineجم عٌؼ 

 في ؤوعوبا الكغكُت التي ٌؿخسضمها الؿيان املخلُىن لًعف العًالث.

 الاطخخداماث -

م اؾخسبعض بهخاط الجاالهشامحن على هُاق  .( ، ؤصث Narcissus sppبهُالث الجرظـ البري ) المواؾع عً ٍَغ

ت الىاجخت بلى جغزُو هظا املغهب في ؤوعوبا هعالط ألعغاى املغاخل املبىغة مً مغى الؼهاًمغ.  ٍغ الضعاؾاث الؿٍغ

 .2000 جمىػ  ، مىاؿلت الدؿىٍم لاوعوبُت في®  Reminylجم مىذ الضواء ، مشل 

 Bromeliaceaeبروميليا فـيلت ال .4.1.7

هىًعا ، معظمها هباجاث اؾخىاثُت وقبه اؾخىاثُت. جسخلف  1400ظيًؿا و  44على خىالي  Bromeliaceaeجًم عاثلت 

هظه الىباجاث املشحرة لالهخمام مً خُض الدجم واملىثل ؛ ًؼعع الىشحر منها هىباجاث مجزلُت ؤو في بُىث بالؾدُىُت. 

هى لاهاهاؽ ، الظي ًدخىي  Ananas (5 spp.). Ananas comosus (syn. A. sativus).( و 40 spp) Bromeliaحكمل 

م   والىطماث. الغيىىللبروجحن ًمىً اؾخسضامه في عالط  خاٌعهحره على البرومُلحن ، وهى بهٍؼ
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 Poaceae (ex- Graminae)ىجيليت فـيلت ال .4.1.8

ب طاث ظظوع لُـُت وهاصًعا ما جيىن هىًعا. في الؼالب ؤعكا 11337ًؿا و ظي 707خىالي ًم العاثلت الىجُلُت ج

ٌ شجحراث ؤو ؤشجاع. الخىلُت و  ًبا والعضًض منها طو ؤهمُت اكخهاصًت هبحرة.  زىاثُت الخى ا جلٍغ ًُ واملعمغة مىػعت عامل

ت: لاعػ مً   Hordeumوالكعحر مً  Triticumواللمذ مً  Oryza sativaللض واهذ ؤهم املخانُل الؼظاثُت البكٍغ

 .Saccharum officinarumوكهب الؿىغ مً  Zea maysوالظعة مً 
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  DICOTYLEDONSالفللت  ثىائيتالىباجاث  .4.2

يىن  قبيي طاث حعهِبزىاثُت الـللت هي لاعكاب. شجحراث ؤو ؤشجاع لبظوعها ؿللخحن. عاصة ما جيىن لاوعاق  ٍو

زىاثُت الـللت عباعة هباجاث ؤػهاع  عباعة عً خللت مً خؼمت لاوعُت الضمىٍت املـخىخت. عاصة ما جيىن  الجهاػ الىعاجي

. وكض ًيىن وؾبالث خالثؤخُاها الًخماًؼ اليإؽ اػهغي بلى ب. ؤخاصًت ؤو زىاثُت املؿىًعً ؤػهاع زماؾُت ؤو عباعُت. 

 .في بعٌ لاخُان مـغصة ؤو ملخدمت

 RANUNCULALES (APG IV (زجبت الحوذاهياث .4.2.1

 عجبت الخىطاهُاث جًم عضة عاثالث هباجُت

 

 

 :Ranunculaceae  يتحوذاهال يلتفـال .4.2.1.1

 Ranunculaceaeهىًعا مً  2525ما ًلغب مً وجًم البظوع.  مؼلـاثاملجمىعت الغثِؿُت  جيخمي هظه العاثلت بلى

ت واملؼعوعت املعغوؿت ) 62جيخمي بلى  ا. العضًض مً الؼهىع البًر ًُ .( في املىاَم املعخضلت ، Anemone sppظيًؿا هباج

 ل مشل خبت البرهت.وبعًها ٌؿخسضم هخىاب
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 في ظمُع ؤهداء العالم ولىً في الؼالب في املىاَم املعخضلت والكمالُت في ههف الىغة الكمالي. الجؼغافي الخىػع

، وؤوعاق  مدؿللت: معظمها مً لاعكاب ، وبعًها ماجي ، وبعًها عباعة عً شجحراث مىسـًت ؤو الغثِؿُتحزاث امل

، خغة  ومضكت مخعضصة، وبخالث مع عخُم ، وؤؾضًت  الجيـا ، وػهىع زىاثُت ملؿم ػالبً  ههل، و  ػمضًتطاث كاعضة 

ا ، مبٌُ  ًُ بزماع بكيل ،  علىي ومغجبت خلؼوه  .زماع ؿلحرة يامغةؤو  ُتظٍغ

 لاظىاؽ الغثِؿُت:

 Ranunculus (400 species), Clematis (200), Delphinium (250 ,)Aconitum (245), Anemone (150) and 

Thalictrum (100. 

 

4.2.1.1.1.  .Ranunculus ficaria L : الحوذان 

 Doctrine of لـغيُت الُابع  ( ، ووؿًلاجىؾعاث وعاثُت قغظُتحكبه الضعهاث اللخمُت )الجظوع الضعهُت( البىاؾحر )

Signatures ا(. جظامحر الخىطان، ٌكحر هظا الدكابه بلى ؤهه ًمىً اؾخسضام ًً  لعالط البىاؾحر )جللُض

 . ابىهحنؿُاثُت: الجظوع الضعهُت ػىُت ظضا بالامليىهاث الىُم -

 

Nigella sativa Anemone spp.  
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 napellus L: wolfsbane Aconitum خاهم الرئب  .4.2.1.1.2

العىاكُض . الؼهىع ؤعظىاهُت صاهىت بلى ؤعظىاهُت مؼعكت ، جبضو ُتعكب معمغ مع ظظع صعوي ، ؤوعاق ملؿمت هسُل

ت الُىلُت  في ؤواثل مىخهف الهُف. مخـخدت الؼهٍغ

 في ػغب ووؾِ ؤوعوبا. خىًَؿم لانلي املىًَ -

 امليىهاث الىُمُاثُت: جدخىي الضعهاث على كلىٍضاث وؤهمها ماصة لاوىهِخحن. -

ا. ٌعخبر  زاهم الظثبالاؾخسضاماث:  - ًُ ع املـعىٌ وهاصًعا ما ٌؿخسضم صازل . واهذ Aconitum sppهى ؾم كىي وؾَغ

ا هؿمىم ؾهام في الهحن والهىض وؤظؼاء ؤزغي مً آؾُا
ً
 .حؿخسضم ؾابل

 

 :Papaveraceae الخشخاػيت الفـيلت .4.2.1.2

ًت زسُىتمً هىع ما لها ؤوعاق  هباجُت ؤعكاب طاث بؿغاػاث Papaveraceaeعاصة ما جيىن  ، ومً لها كىاعض عٍغ

ازىحن )ؤو ؤهثر( ، واملكُمت  ؤهثر مً مضكت على العًى الؼهغي ًمىً جمُحزها ؛ ًدخىي  خىٍجالىاضر ؤن اليإؽ وال

ت ، وعاصة ما   .الللم كهحرًيىن الجضاٍع

4.2.1.2.1.  Papaveroideae: 

 ما جيىن 
ً
، ىشُـتال وباعؤعكاب ًمىً الخعغؾ عليها مً زالٌ ؤوعاكها اللُىت ػالًبا ؤو طاث لا  Papaveroideaeعاصة

غ ، والؼهىع مع ازىحن مً الياوؽ الىبحرة امل latexخلُب الىباحي وال التي جدُِ بالبرعم ، وبخالث  دؿاكُتالؼٍؼ

 
ً
 ما ًيىن العضًض مً لاؾضًت ، الشمغة بكيل عام عباعة عً هبؿىلت بها بظوع عضًضة. مجعضة ، وعاصة
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ا في لاوعُت املهاخبت لألوعُت مـغػة للخلُب الىباحي ٍوجدخىي ظمُع لاعًاء على ؤوسجت 
ً
يىن الالجىـ ؤخُاه

 ُت َبُت واكخهاصًت هبحرة.. الـهُلت الـغعُت ػىُت بالللىٍضاث. بعًها ، مشل كلىٍضاث لاؿُىن ، لها ؤهمالىاكلت

 :Papaver somniferum L opium poppy  خشخاغ ألافيون  .4.2.1.2.1.1

 الخـائف الىباجيت: -

ؾم ، واملت  10ؾم. ًبلؽ َىٌ لاوعاق خىالي  150-50زصخاف لاؿُىن هى عكب ؾىىي ًبلؽ اعجـاعه خىالي 

ئت. ال  ولىىه ًسخلف بلى خض ما في لانىاؾ املخخلـت. تمؿيى خىاؾواَل

 ،  طاث ؤوباعاع ، التي جدمل على ؾاق لاػه
ً

بغعمها ، وهي ػهىع هبحرة مً اللىن  وامىت في البضء في،  وخُضةكلُال

 لابٌُ ؤو الىعصي ؤو لاخمغ الباهذ لاعظىاوي.

ت. ًدمل في كمخه كغًنا مؿًُدا ًخيىن مً  ًدخىي املبٌُ على العضًض مً البىًٍاث املغجبُت باملكُمت الجضاٍع

م نماماث نؼحرة املبشلت ؾم املُااجداص   ومىظىصة ؤؾـلها مباقغة مىاؿلت لعضص املضكاث. جـخذ الىبؿىلت عً ٍَغ

  

الخام ٌؿمى الاؿُىن. وهي عباعة عً بؿغاػاث خلُبُت مجــت بالهىاء ، ؤو الجىـ ، ًخم الخهىٌ عليها عً  علاعال

م كُع هبؿىالث زصخاف لاؿُىن.  ٍَغ

بكيل عغض ي ؤو َىلي  جغوحبؿىالث بعىاًت بؿىحن لـخذ ؤهابِب الالجىـ. ًخم بظغاء الًخم قم الى إهخاج ألافيون: -

خ ا للعغؾ. ًجزؾ الالجىـ اللبني لابٌُ بؿغعت بلى الخاعط ، لىىه ًخدىٌ بؿغعت بلى اللىن البني ٍو  .هلبوؿلً

ؼعع املىخج الغثِس ي لألؿُىن الُبي للؿىق العاملُت هى الهىض ، خُض جيخج الهحن إلامضاصاث  ًُ الؾخسضامها املخلي. 

با ول )ؤهثر مً   في اململىت املخدضة. جلٍغ
ً
كل الخصخاف في ؤؾترالُا ، وؿغوؿا ، واملجغ ، وبؾباهُا ، وجغهُا ، ومازغا

Papaver rhoes Papaver somniferum 
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٪( لاؿُىن املخهو للؿىق الؿىصاء ًإحي آلان مً ؤؿؼاوؿخان. حكمل املهاصع لازغي ظىىب قغق آؾُا )بكيل 90

يا الالجُيُت )بكيل ؤؾاس ي املىؿًُ ووىلىمبُا(.عثِس ي في مُاهماع )بىعما  ( والوؽ( وؤمٍغ

ا لضؾخىع ال 30ًدخىي لاؿُىن على خىالي  املكون الكيميائي: -
ً
ُاوي ، ًجب ؤن ًدخىي  علاكحركلىٍضاث. وؿل البًر

 حن.ث٪ مً اليىص2٪ مً املىعؿحن وال ًلل عً 10لاؿُىن على ما ال ًلل عً 

 الاطخخداماث: -

ؿخسضم مىظ لاؿُىن معغ  عام ؤو ؤهثر. جم اؾخسضام لاؿُىن الخام مىظ العهىع اللضًمت همؿىً  4000وؾ َو

 ومدـؼ للىىم )مسضع( ولعالط الؿعاٌ.

في الُب الخضًض ، ًخم اؾخسضام كلىٍضاث لاؿُىن الىلُت ومكخلاتها بكيل قاجع ، مشل املىعؿحن ، وهى مؿىً 

 كىي ومسضع ، واليىصًحن همؿىً ومًاص للؿعاٌ.

 :Papaver rhoes red poppy ألاخمس ػلائم الىعمان  خشخاغ  .4.1.1.1.1.1

عغؾ الخصخاف لاخمغ ، وحؿخسضم البخالث لهىع قغاب مهضت وبيىهه عكبت ػعاعُت ياعةقلاثم الىعمان باؾم  ٌُ

 الخخىاثه على كلىٍضاث طاث جإزحر مهضت زـُف

4.2.1.2.2.  Fumarioideae: 

 ن جيى عاصة ما ؤو زىاثُت الخىاظغ و ماجي وػهىع ممحزة ؤخاصًت  طاث وؿؽ شخمُتؤعكاًبا  Fumarioideaeػالًبا ما جيىن 

ؼلف بغعم الؼهغة ،  بكيل مهماػ ًبا ، وبالخإهُض لِـ ؤزًًغا َو ؛ عاصة ما ًيىن اليإؽ نؼحًرا ظًضا ؤو ػحر مغجي جلٍغ

ا. كلىٍضاث  ًُ مً هي ؾمت  Isoquinolineوعاصة ما ًيىن هىان ؾخت ؤؾضًت: جدخىي على عهحر ماجي ولِـ خلُب

 ؾماث لاؾغة.

 Fumaria officinalisعؼبت الؼباب  .4.2.1.2.2.1

ا fumitoryاملخؼهُت ؤو   ت الهىضًت ، عكبت الكباب  ؤو ؿىماٍع ، الظي ًظهغ في عضص مً املؿخدًغاث الخجاٍع

 حؿخسضم اليُغاباث الىبض. ًدخىي على كلىٍضاث بًؼوهُىىلحن.
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4.2.2. MALPIGHIALES (APG IV) 

هابِب مىسلُت ، عخُم وجدؿم هباجاث هظه الغجبت باأل  هىًعا. 16065ا ، ظيًؿ  716عاثلت ،  36عجبت جًم   

 ػهغي بيافي مع خىاؾ ؤوعاق مؿيىت. 

 

 

 

 
 

 

 



D. Dima MUHAMMAD Page 43 
 

 Euphorbiaceaeالفـيلت ألايفوزبيت  .4.2.2.1

 و  218عاثلت ميىهت مً 
ً
. 6745ظيؿا

ً
 هىعا

 حجغ 3،  مضكاث 3 ،  جيـلا ؤخاصًت، ؤػهاع  مخباصلتخلُبي ، ؤوعاق مـغػ  الىباجاث عاصة جيخج : السئيظيت حااثامل -

 ت.علىٍ ُتمبًُ

: مىػعت على هُاق واؾع في املىاَم الاؾخىاثُت وقبه الاؾخىاثُت ، مع وظىص عضص كلُل مً لاهىاع ع الجؼغافيالخىػ  -

 في املىاَم املعخضلت.

 (.180اجغوؿا )( ، ظ100( ، ماهيهىث )430( ، ؤوالُـا )1300هىًعا( ، هغوجىن ) 2420) خغوعلاظىاؽ الغثِؿُت: ال -

 لاهمُت الاكخهاصًت: جًم لاؾغة عضًصا مً الىباجاث اللُمت: -

- Hevea brasiliensis  ًا م ًً )شجغة املُاٍ( هي مهضع املُاٍ الُبُعي. ًخم الخهىٌ على املُاٍ ؤً

Manihot glaziovii  ٍمُا(ceara.) 

 في املىاَم الاؾخىاثُت. وكىٍا مهما ا )الىؿاؿا ؤو الخابُىوا( مهضعً  Manihot esculentusمً ضعهاث حعخبر ال -

ذ الخغوع املؿخسغط مً  -  ٌؿخسضم همؿهل. Ricinus communisٍػ

 

 :Ricinus communis L. الخغوع الكاجع .4.2.2.1.1

 .لمتهاجي في التهؿهىم( ؛ إلاػهاع ا 12-5هت الىف )عكب معمغ ، ؤوعاق مـه

ت هبحرة.الشمغة عباعة عً هبؿىلت قىهُت مسًغة بلى ؤعظىاهُت مدمغة جدخىي   على بظوع بًُاٍو

ذ الخغوع ًدخىي على الضهىن الشالزُت ولاخماى الضهىُت. - ذ بظوع ؤو ٍػ  امليىن الىُمُاجي: ٍػ

لُا والهىض ، وهى الُىم مىدكغ لانلي املىًَ - : مؿخىًَ في ظىىب قغق خىى البدغ لابٌُ املخىؾِ وقغق بؿٍغ

 في ظمُع ؤهداء املىاَم الاؾخىاثُت.

ؿحن ، وهى بغوجحن ؾام.الؿمُت: ال -  بظوع الالمعت الكبيهت بالـانىلُا قضًضة الؿمُت الخخىائها على ماصة الَغ

ذ الخغوع هملحن ومؿهل بعض عملُت بػالت ال - ؿحنالاؾخسضاماث: ٌؿخسضم ٍػ  .الؿام َغ
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 :Salicaceaeالفـيلت الـفـافيت  .4.2.2.2

 ، الؼهىع  الخىاؾ املؿيىتلاوعاق طاث  والصجحراث ، ػحر صاثمت الخًغة : لاشجاع مدؿاكُتالسئيظيت حااثامل -

 .خامل لألوباعمع العضًض مً البىًٍاث والبظوع  مضكخحن، عضًم البخالث عىلىصي، إلاػهاع  جيـؤخاصًت ال

: مىػعت على هُاق واؾع ، بكيل عثِس ي في املىاَم الكمالُت املعخضلت بلى اللُب الكمالي ، في ع الجغسافيالخوش  -

 َبت.املىاثل املـخىخت الغ 

 .Populus (35sp)و  Salix (450sp): ألاجىاض السئيظيت -

ىت وبهخاط لازكاب مشل الهـهاؾ ) :ألاهميت الاكخـاديت -  Salixمهمت للعضًض مً لاهىاع املؼعوعت لىباجاث الٍؼ

spp الهـهاؾ .( ؛ ًدخىي لخاء.ً  على خمٌ الؿالِؿُلًُ ، وهى ؤخض ميىهاث لاؾبًر

 : Salix fragilisو  Salix purpureaو  Salix alba الـفـاف .4.2.2.2.1

، عالًظا كضًًما ، ًدظى بخلضًغ هبحر لخهاثهه املؿىىت  Willow bark،   ككىع الهـهاؾ ٌعخبر العلاع الخام

 واملًاصة لاللتهاباث ومًاصاث الخمى )املًاصة للخمى(.
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4.2.3. FABALES (APG IV):: 

 هىًعا. 20140ظيًؿا ،  754عاثالث ،  4 عجبت جًم

 

 Fabaceae: ex-Leguminosae طابلا البلوليت يلت الفوليت أو الفـ  .4.2.3.1

 /  766حعغؾ ؤًًا بالـهُلت اللغهُت وجًم 
ً
  19580ظيؿا

ً
 هىعا

خُض ًخإلف ههل ،  تغهبامل ؤوعاكها مً زالٌ هظه الـهُلت: ًمىً الخعغؾ على الغثِؿُتحزاث امل -

واخض ، وبخالث خغة )ؤو كض  مضكتمع  PAPILIONOIDالـغاقُت واملت ، والؼهىع  وعٍلاث الىعكت مً

. ػالًبا ما )اللغون( جيىن ازيخان مخهلخان(. عاصة ما جيىن الشمغة ظاؿت وممخضة حؿمى الىبؿىلت

 ت في ؾلؿلت واخضة.ؿُدُجدمل البظوع امل

 

 ع ، وال ؾُما في املىاَم الضاؿئت املعخضلت.: عالمي في الخىػ ع الجؼغافيالخىػ  -

. وهي مهضع للعضًض مً مدانُل البلىٌ مشل POACEAEغجبت الشاهُت بعض لاهمُت الاكخهاصًت: امل -

( Cicer arietinum، والخمو )( Lens esculenta، والعضؽ ) (Phaseolus vulgaris)الـانىلُا 
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 Arachis( والـىٌ الؿىصاوي )Glycine max(. ًيخج ؿىٌ الهىٍا )Pisum sativumوالباػالء )

hypogaea ًخا و  بالبروجحن. اػىُ ػظاء( ٍػ

 Cassia angustifoliaهباث الظىا  .4.2.3.1.1

)الهىض وباهؿخان( ، ؤو ؤكل قُىًعا  Cassia angustifoliaالؿىا مً  كغونًخم الخهىٌ على ؤوعاق و 

 )الؿىصان(. ٍتؾىىضع إلا ىا ؾ( ، والتي جىنف بإنها Cassia acutifoliaمً واؾُا ؾِىا )

)كغون  شماعخم الخهىٌ على ول مً لاوعاق وال، بِىما ً ؿلِ لاوعاق علاعًىؿغ الخهاص املبىغ 

ا.
ً
 الؿىا( الخل

 املكون الكيميائي: -

 .Bو  SENNOSIDES A، بكيل ؤؾاس ي  ANTHRAQUINONE GLYCOSIDESهي  ـعالتامليىهاث ال

امليىهاث الىُمُاثُت للؿِىا ، ؤو بحن علاع لاوعاق هىعُت ال جىظض ؿغوق طاث صاللت بخهاثُت في 

بضو ؤن هظا هدُجت لظغوؾ الؼعاعت  ـعالتطلً ، ؿةن همُاث امليىهاث الومع  ، والشماع جسخلف ، ٍو

 ووكذ خهاص املاصة الىباجُت.

اصة الاطخخداماث:  - عمل على ظضاع لامعاء الؼلُظت لٍؼ الؿىا )لاوعاق والشماع( ملحن ميكِ َو

 الخغهت الخمعجُت.
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 ROSALES (APG IV)زجبت الوزدياث  .4.2.4

 هوًعا. 7725جيًظا و  261عائالث و  9 يضم

 

 : Rosaceaeالفـيلت الوزديت  .4.2.4.1

مىدكغ ولىً ؤؿًل جمشُل له في ههف الىغة الكمالي ، وزانت  هىع 3000ظيًؿا وما ًلغب مً  90عاثلت ميىهت مً 

 في املىار املعخضٌ واللُب الكمالي.

واضخت ، والؼهىع  ؤطًىاث معشجاع ، ولاوعاق عاصة مؿيىت لاعكاب ؤو لاؤو شجحراث  :السئيظيتحااث امل -

بخالث ، والبخالث عاصة 5ؾباالث و 5،  مدُُُت لاؾضًت مع الكعاعُت )على قيل هجمت( ، وعاصة ما جيىن الؼهغة

الشماع ،  لخدمتيىن مج، هاصًعا ما  ة خغةمـغص ؤو مخعضص مضكتعخُم مخُىع على كاعضة لاؾضًت ، الؿضاة عضًضة ، 

. شخمُت
ً
 عاصة

 .Rubus ،Prunus ،Crataegus ،Rosa ،Alchemilla ،Pyrus ،Malus ،Geum  Fragariaُت: لاظىاؽ الغثِؿ -
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( ، Pyrus( ، الىمثري )Malus domestica: الخـاح )بلى خض هبحر بشماعها ـهُلت: حكتهغ الألاهميت الاكخـاديت -

 Prunus( ، املكمل )Prunus dulcis( ، اللىػ )Prunus persica( الخىر )Prunus avium  ،P. cerasusالىغػ )

armeniaca( الـغاولت ، ) )Fragaria vesca( الخىث ، )Rubus( الؿـغظل ، )Cydonia.بلخ ، ) 

ىت الكعبُت ؤهىاع  )الؼعغوع(. حؿخسضم ؤػهاع  Crataegus )جىث العلُم( و  Rubus)الىعص(  Rosaحكمل هباجاث الٍؼ

 هىاع هي ؤًًا مهاصع كُمت لألزكاب.الىعص الضمكلي في اؾخسغاط عُغ الىعص. العضًض مً لا 

 : Crataegus monogyna Jacq أخادي الىواة  الصعسوز .  .4.2.4.1.1

C. monogyna ( طاث  14-4هي شجحرة ؤو شجغة نؼحرة )ا خاصة. جـغع هشُفم
ً
. الؿُلان لانؼغ جدمل ؤقىاو

 ( ، مغجبت بالخىاوب على الـغع.5-3لاوعاق ، مـههت بعمم )

مم ، ولها زمـ بخالث بًُاء ،  10( مًعا ؛ ًبلؽ كُغ ول ػهغة خىالي 25-5مترانت ) جدمل لاػهاع في مجمىعاث

 عبم معخضٌ. لهاواخض ؛  وكلموالعضًض مً لاؾضًت الخمغاء ، 

مم ، وهي عباعة عً ؿاههت )ؿاههت واطبت( هُيلُت جدخىي  6الشماع عباعة عً جىث ؤخمغ صاهً صاثغي ، ًهل َىله بلى 

 (monogynaعلى بظعة واخضة )

 ًتُضث: جدخىي لاوعاق والؼهىع عل مغهباث الـالؿىهى املكوهاث الكيميائيت -

لُا وػغب آؾُا.ألاؿلي املوطً -  : مىَىه لانلي ؤوعوبا وقماٌ بؿٍغ

: جبحن ؤن مؿخسلو ؤوعاق وؤػهاع الؼعغوع لها جإزحر بًجابي في كهىع الللب واعجـاع يؼِ الاطخخداماث -

 الضم.
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 Rhamnaceae الفـيلت الىبليت .4.2.4.2

 هىًعا 1055ظيًؿا و  52عاثلت ميىهت مً 

ت وقبه الاؾخىاثُت. :الجغسافي عالخوش  -  في ظمُع ؤهداء العالم ، ؤهثر قُىًعا في املىاَم املضاٍع

، بخالث  مدُُُت لاؾضًت، ؤػهاع  واضختزاهىٍت  ؤعهاب: ؤشجاع وشجحراث ، ؤوعاق مؿيىت طاث السئيظيتحااث امل -

 بضازلها عخُم ، بىًٍاث على املكُمت اللاعضًت. hypanthiumملابل البخالث ، ملعغة بكضة ، ؤؾضًت 

 .Gouaniaو  Ceanothusو  Ziziphusو  Rhamnusلاظىاؽ الغثِؿُت:  -

عغؾ باؾم العىاب الـغوس ي وحؿخسضم في Ziziphus jujuba العىاب  .4.2.4.2.1
ُ
: جيخج زماًعا نالخت لألول ح

 الُب الهُني الخللُضي همؿىً زـُف.

عغؾ لخاء هىعحن مً Rhamnus spp. مالىب .4.2.4.2.2 ٌُ  :Rhamnus املؿهلت: علاكحرباؾم ال 

- Rhamnus purshiana .(Frangula purshiana Cooper).اللكغة امللضؾت لخاء واؾياعا 

- Rhamnus frangula L. l.((Frangula alnus Mill  الىبم 

 (.anthraquinones glycosidesلهظه الىباجاث هي الىُىىهاث املؿهلت ) فعالتاملكوهاث ال -

 

Rhamnus purshiana (a-b), Rhamnus frangula (c-d) and Ziziphus jujuba (e) 
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 MALVALES (APG IV) :زجبت الخباشياث   .4.2.5

 هوًعا. 6005جيًظا و  338عائالث و  10  زجبت جضم

 

4.2.5.1. Malvaceae (APG IV) الفـيلت الخباشيت 

 هىًعا. 4225ظيًؿا و  243لى ؿهاثل ؿغعُت جدخىي ع 9عاثلت ميىهت مً 

يا الجغسافي الخوشع - : في املىازاث الاؾخىاثُت واملعخضلت ، وزانت في املىاَم الاؾخىاثُت في ؤمٍغ

 الجىىبُت.

مىخجت ، ػالًبا ما جيىن  يالىجم خىػع الىعقي: لاعكاب والصجحراث طاث الالسئيظيتحااث امل -

ض( باعػة ، الىعكُت ث طًىابكيل هف الُض ، لا  هبتع، لاوعاق م للعابُاث)مىاص عضًضة الؿياٍع
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 املأبغ ؤخاصًت، لاؾضًت مخعضصة مع زُىٍ مىخضة ،  وإؽ مؼصوط EPICALYXالؼهىع عاصة مع 

MONOTHECOUS  ،مدىعٍتعلىي ، املكُمت زمؿت ؤو ؤهثر ، املبٌُ  املضكت. 

 ألاهميت الاكخـاديت:-

ىت ( ؛ حؿخسضم Althaea rosea) والخخمُت. Hibiscus SPP ًخم جمشُل العاثلت بالعضًض مً هباجاث الٍؼ

 Corchorusو  Malva sylvestris( هسًغواث ؛ Hibiscus esculentusزماع البامُت الهؼحرة )

olitorius  مدلي عكبي َبمعلى ؤنهما ، وهالهما ًخم اؾتهالههما. 

 .Gossypium SPًخم الخهىٌ على اللًُ مً قعغ البظوع )لالُاؾ الىاكُت للىبؿىلت( مً 

 Cola  مً اليىال و،  Theobroma cacao( مً بظوع خهىٌ على الياواو )مهضع الكىوىالًخم ال

nitida ( هالهما ؾابًلا جدذ نىفSterculiaceae  
ً
 (.Sterculioideae APG IVومازغا

4.2.5.1.1.  MALVA SYLVESTRIS L :الؼائعت الخباشة 

هباث مسملي. لاوعاق كهحرة ،  Malvaceae: هظه العكبت املعمغة مً عاثلت الوؿف الىباحي -

 مؿيىت. خىاؾ( مع 7-3) كهحرة مـههتمعىلت 

 5جظهغ لاػهاع ، طاث اللىن لاعظىاوي الؼهغي الـاجذ مع زُىٍ صاهىت ، على عىاكُض ببُُت بها 

 .الكيل مشلشت ؾبالثبخالث و 

ض( والـُىىالث )عضًض ال مىاص لعابُتجدخىي لاوعاق والؼهىع على  املكوهاث الكيميائيت: - ؿياٍع

 والـالؿىهُضاث.

ملُف  ؿخسضم هعلاعة حاػ ، ؿةن الخب اللعابُاث: بؿبب مدخىاها العالي مً الاطخعماالث الطبيت -

 ، ؾىاء للجهاػ البىلي ؤو الهًمي ؤو الخىـس ي. سغف، زانت في خاالث الالتهاب والخ ومهضت

 الهًمي. هما ؤهه ٌؿخسضم في عالط ؤعغاى إلامؿان وايُغاباث الجهاػ



D. Dima MUHAMMAD Page 52 
 

 

 SOLANALES (APG IV)زجبت الباذهجاهياث  .4.2.6

 هىًعا. 4125ظيـ و  165عاثالث و  5 عجبت جًم

 

 

 Solanaceae الفـيلت الباذهجاهيت .4.2.6.1

 و  102عاثلت ميىهت مً 
ً
. 2460ظيؿا

ً
 هىعا

كُمت املي ، ، مبٌُ على  مضكخانػاثبت ، ؤػهاع قعاعُت ،  لاطًىاث الىعكُت ، مخباصلت: ؤوعاق السئيظيتحااث امل -

 ؤو هبؿىلت. عىبُت، بىًٍاث عضًضة ، زمغة  بذجغجحن مىخـست
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 ,Solanum (≈1300 species), Lycianthus, Cestrum ,Nicotiana, Physalis, Lycium: ألاجىاض السئيظيت -

Capsicum, Hyoscyamus and Datura.. 

( ، Lycopersicon esculentumشل الُماَم ): جًم لاؾغة عضًصا مً الىباجاث الؼظاثُت مألاهميت الاكخـاديت -

( Capsicum annuum( ، ٌؿخسضم الـلـل )S. melongena) الباطهجان( ، Solanum tuberosum) االبُاَ

(. العضًض مً لاهىاع الؿامت هي هباجاث طجالىعىض ( والخىابل )الشماع الـخُت كبل جمام الىطجهمهضع للؼظاء )

 (.stramonium)علاع مىىم( ، الضاجىعة  Hyoscyamus niger )لاجغوبحن( ، Atropa belladonaصواثُت مهمت مشل 

ؼعع للمًؽ والخضزحن والا N. rusticaو  Nicotiana tabacumًدخىي الخبؽ ) . ؾخيكاق( على هُيىجحن كلىٍض ؾام ٍو

ىت حكمل   .Petuniaاللُل املخـخذ( و  عُغ) Cestrumوالعضًض مً ؤظىاؽ الٍؼ

4.2.6.1.1. Nicotiana tabacum L: Tabbaco 

يا الاؾخىاثُت ، لىىه ًؼعع على هُاق واؾع للخضزحن.  عكب ؾىىي مىَىه ؤمٍغ

ت الكيل ؤو  3 - 1باعجـاع  :ىباحيالوؿف ال - ت الكيل ؤو بًُاٍو ؤمخاع. الجظع مىخهب بـغوع كلُلت. لاوعاق بًُاٍو

ئت ؤو ؤخُاًها معىلضة بجىاح مىكىل ؤو ؤطوي. ؾم ؤو ؤهثر ، وعاصة ما جي 100ؾىاهُت الكيل ، ًهل َىلها بلى  ىن اَل

مع العضًض مً الـغوع املغهبت. الؼهىع لاهبىبُت طاث لىن ؤخمغ ؿاجذ ؤو وعصي ؿاجذ ؤو  قمغارإلاػهاع عباعة عً 

 ؤبٌُ.

 ٪ مً الىُيىجحن الظي ٌعخبر كلىٍض عثِس ي.9بلى  0.6: كض جدخىي ؤوعاق الخبؽ مً املكوهاث الكيميائيت -

ًمىً ؤن ٌعمل الىُيىجحن بجغعاث نؼحرة هميكِ للجهاػ الخىـس ي ، على الغػم مً ؤهه في  طخخداماث:الا  -

الجغعاث الىبحرة ًدؿبب في جشبُِ الجهاػ الخىـس ي. ٌؿخسضم الىُيىجحن مً كبل املضزىحن الظًً ًغػبىن في إلاكالع 

لُاملا اؾخسضمذ ؤوعاق الخبؽ املجـف  عً هظه العاصة. وهي مخىؿغة على قيل علىت ؤو لهلاث ؤو بسار لألهف.

 همبُض خكغي.

ىت معغوؿت  60مغهب ، بما في طلً ؤهثر مً  4000: ًدخىي صزان الخبؽ على ؤهثر مً الظميت - مً  جخيىن ماصة مؿَغ

ت، ولىً لِـ الىُيىجحنالاختراق ػحر الي  .امل لهظه الهُضعوهغبىهاث العٍُغ
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4.2.7. SAPINDALES (APG IV): 

 هىًعا. 6550ظيًؿا و  479ث و عاثال  9 عجبت جًم
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 Rutaceaeالفـيلت الظرابيت  .4.2.7.1

 هىًعا. 2070ظيًؿا و  161عاثلت ميىهت مً 

لُا.  مىػعت في املىاَم الضاؿئت املعخضلت والاؾخىاثُت طاث الخىىع لاهبر في ؤؾترالُا وظىىب بؿٍغ

ا مالسئيظيتحااث امل -
ً
هاصًعا ما جيىن لاعكاب ، وػالًبا ما جيىن ة باألقىان ، و ؼوص: لاشجاع ؤو الصجحراث ، ؤخُاه

ت ، وجترهب لاوعاق في بعٌ لاخُان ؤخاصًت لاوعاق بؿبب  جخمحز ؿـلُخحن )الخمًُاث(. ، الىعٍلخحن يمىع العٍُغ

ضًىم )الشماع بيىنها زماع عىبُت ؤو   .(.Citrus sppالهؿبًر

 .Murraya و Rutaو  Citrusو  Agathosmaو  Zanthoxylum لاظىاؽ لاؾاؾُت:  -

حعخبر لاؾغة مهمت باليؿبت لشماعها الخمًُت مشل اللُمىن )الخمًُاث واللُمىن( واللُمىن  ألاهميت الاكخـاديت: -

(C. aurantifolia( والبرجلاٌ الخلى )C. sinensis( والبرجلاٌ والُىؾـي )C. reticulata ب ؿغوث  .C)( والجٍغ

paradisi). 

4.2.7.1.1. Citrus sinensis: 

( ، وهى بغجلاٌ Citrus reticulata) هىع( و Citrus maximaاههت هجُىت ًخم الخهىٌ عليها مً البىمُلى )هظه الـ

ُلم على البرجلاٌ اؾم جـاح الهحن وؿًلا ألنلها الجؼغافي الهحن ، على ؾبُل املشاٌ  ًُ الُىؾـي. في عضص مً اللؼاث ، 

 .sinaasappelمشل  هُتلاملافي 

ى مً الهىض بلى ؤوعوبا في اللغن الؿاصؽ عكغ بىاؾُت الخجاع البرحؼالُحن. بالـعل زالٌ عخلخه جم ظلب البرجلاٌ الخل

بي. ظاء بغجلاٌ الُىؾـي بعض  الشاهُت بلى العالم الجضًض ، ظلب وىلىمبىؽ بظوع الخمًُاث بلى مىُلت البدغ الياٍع

 ؼعع في بالحرمى ، نللُت.طلً بىشحر في اللغن الخاؾع عكغ مً الهحن بلى ؤوعوبا ، ووان ؤٌو مً ً

 الوؿف الىباحي: -

هظه الىباجاث عباعة عً شجحراث هبحرة ؤو ؤشجاع نؼحرة بلى مخىؾُت الدجم ، مع بغاعم قىهُت وؤوعاق صاثمت 

الخًغة مغجبت بالخىاوب مع هامل وامل. الؼهىع مىـغصة ؤو في مجمىعت نؼحرة ، مع زمؿت )هاصعا ؤعبعت( بخالث 

 ؾضًت ؛ ػالًبا ما جيىن عاثدتها كىٍت ظًضا.بًُاء والعضًض مً لا 

ضًىم ، وهى  ٌ ، هغوي بلى مىبُت زانتعزمغة الشمغة عباعة عً هِؿبحًر ، بلكغة ظلضًت ؤو "ككغة" حؿمى ككغة  خُاو

كاع بليها عاصة باؾم  flavedo" حؿمى exocarpاللكغة. الُبلت الخاعظُت مً اللكغة هي " مع  zestاللكغة ، َو

دُت.  الؼضص الٍؼ
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 " لابٌُ إلاؾـىجي. albedo، والتي جخيىن في الخمًُاث مً ""mesocarp"الُبلت الىؾُى مً اللكغة هي

 الُبلت لاعمم مً اللكغة هي الُبلت الضازلُت جخيىن مً العضًض مً لاظؼاء امللُئت بدىٍهالث العهحر.

 املكوهاث الكيميائيت: -

ذ العُغي ا ا  Cلتربُني. الشماع ، الؼىُت بـُخامحن الؼهىع ولاوعاق والـىاهه ػىُت بالٍؼ ًُ ، حعخبر مهضًعا عثِؿ

 (.citroflavonoids)للـالؿىهىٍض )

 الاطخخداماث: -

ا  ًً ًبا في جُبُلاث مسخلـت: ؿهي لِؿذ ؿلِ مهضًعا لعهحر البرجلاٌ ، ولىً ؤً ؿخسضم ول ؤظؼاء البرجلاٌ جلٍغ
ُ
ح

ذ البرجلاٌ الخلى ، امل م الًؼِ على ا خًغلٍؼ للمكغوباث وعُغ ميىن  همىىهللكغ ، والظي ٌؿخسضم عً ٍَغ

 مً ميىهاث العُىع.

ض ، والظي ًخم اؾخسغاظه مً الجؼء لابٌُ مً اللكغة  ٌؿخسضم "albedo"مهضع مهم للبىخحن عضًض الؿياٍع

 ، على هُاق نىاعي. مشسً ومىشفالبىخحن ، هعامل 

ضًً ، مً ككىع الخمًُاث ، في ػ لُيى ػ‘جم جًمحن  في  Pاملىمالث الؼظاثُت خُض ٌؿخسضم ؿُخامحن ٍض هِؿبحًر

 البىاؾحر.خالت الانابت باللهىع الىعٍضي وفي 

ت.  ةـُضامل ؤظهغث الضعاؾاث جإزحراجه اصة امللاومت الكعٍغ م ٍػ في عالط الخاالث التي جخمحز بالجًزف الكعغي عً ٍَغ

 هما جم عغى مًاصاث لاهؿضة املـُضة وزهاثهها املًاصة لاللتهاب.

ىجحن مً ككغ Citrus aurantiumمً البرجلاٌ املغ ) Neohesperidinممازلت مشل  مغهباثومع طلً ، ؿةن  ( وهاٍع

ب ؿغوث ) ا لىــ الخإزحر العالجي.Citrus paradisiالجٍغ ًً  ( حؿخسضم ؤً
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4.2.8. GENTIANALES (APG IV): 

 هىع 19840ؿا ويظ 1118مًجت اجُبهل ثاهؿ ـمز ًم تبجغ لا فلإخج

 

 Rubiaceae (APG IV) .الفويت الفـيلت  .4.2.8.1

 .هىًعا 13150ظيًؿا و  611عاثلت ميىهت مً 

في ظمُع ؤهداء العالم ، ولىً مىػعت بكيل عثِس ي في املىاَم الاؾخىاثُت وقبه الاؾخىاثُت ، وزانت لاعًاء جىدكغ 

 .الخكبُت

 الىباجيت:الخـائف  -

ت مً زالٌ ؤوعاكهم امل ا امل لابلتخًمىً الخعغؾ على ؤؿغاص لاؾغة في الخالت الخًٍغ املبٌُ  ، لخـت، وؤخُاهً

وجدؿع ,ها ؤهبىب وىعوال يُم ، وػالًبا ما ًيىن ل polysymmetricالخىاظغ ، والؼهىع مخعضصة  ؾـلي

 ، وػالًبا ما جيىن نؼحرة بلى خض ما ومجمعت في عئوؽالبخالث في َغؾ الخىٍج
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. 

 Psychotria, Galium, Ixora and Gardeniaالهامت لاظىاؽ 

 :ألاهميت الاكخـاديت -

 ىت. ًخم الخهىٌ على  عاثلتال ا ليىنها مهضع اللهىة والىُىحن وعضص هبحر مً هباجاث الٍؼ ًً مهمت اكخهاص

  .Coffea canephora (robusta) و Coffea arabica للهىة مً بظوع مدمهت مًا

 .ا مكخم مً عضة ؤهىاع مً الىُىا  الىُىحن هى عالط للمالٍع

 هباث وان (Rubia tinctoria) ؼعع ؾابًلا لهبؼخه الخمغاء ًُ alizarin.  

  ىت الهامت العضًض مً وجًم هم  ..Gardenia, Ixora, Hameliaهباجاث الٍؼ

 :Cinchona succirubraهباث الىُىا  .4.2.8.1.1

 مكخم مً وىهخِؿت '' Cinchona `` لاشجاع الىبحرة لانلُت ليىلىمبُا وإلاوىاصوع وبحرو وبىلُـُا. ًلاٌ بن اؾم

(comtesse) ًم Chinchon  ـي مً الخمى في عام
ُ
، ػوظت هاثب خاهم بحرو الظي وان ٌعخلض مىظ ؿترة َىٍلت ؤهه ق

ض.  ء لعالطاللخا وؤصزلذباؾخسضام اللخاء ،  1638 عمل املبكغون خمى في املىُلت التي عاقذ ؿيها باللغب مً مضٍع

  الِؿىعُىن في بحرو في ؤواثل اللغن الؿاصؽ عكغ ، ولظا عبما وان املبكغون هم ؤٌو مً ؤزظ العالط بلى ؤوعوبا
ً
بضال

، هظا الاعخلاص. ومع طلً ، ؿلض مغ بعٌ الىكذ  Jesuits' bark ,ؤخض لاؾماء الكاجعت ،  كحرٌهما مً اليىهخِؿت. 

ا  كبل ؤن ًلبل لاَباء لاوعوبُىن هظا "العالط املعجؼة" لخاء البىصعة ألن لضيهم "عالظاث" زانت بهم مً املالٍع

ع عكغ ، وان لخاء الىُىحن ٌؿخسضم على هُاق واؾع هعالط خهلىا منها على املاٌ. بدلىٌ ؤوازغ اللغن الؿاب

ا  .للمالٍع
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ًمىً ؤن ًهل اعجـاع هظه لاشجاع ، بإوعاكها الالمعت صاثمت الخًغة وعىاكُضها الُغؿُت : الىباحيالوؿف  -

 متًرا. 12مً الؼهىع الخمغاء ؤو الىعصًت ؤو البًُاء ، بلى خىالي 

 الُبُتًمشل اللخاء مهضًعا ظًُضا ظًضا للللىٍضاث  املكوهاث الكيميائيت -

ا مشل الىُىحن :الاطخخداماث - ا هظًغا لىظىص كلىٍضاث مًاصة للمالٍع  وان اللخاء مـًُضا في عالط املالٍع

 لعالط ؤمغاى مشل عضم اهخظام يغباث الللب. ًخم اؾخسغاظه، الىُيُضًً ، في اللخاء الللىٍاث لازغي  مً

 

 Apocynaceae (APG IV:)الدفليت الفـيلت  .4.2.8.2

لاهىاع في  معظمها اؾخىاجي وقبه اؾخىاجي مع وظىص عضص كلُل مً, هىع 4.555ظيـ و  400لت ميىهت مً عاث

 املىاَم املعخضلت.

 :الخـائف السئيظيت -

جىٍج ًمحز ،  لخـتؤو امل خلابلتالالجىـ ، لاوعاق امل الىباحي خلُبمىخجت لل،  تمدؿللهباجاث ؤعكاب ؤو ؤو شجحراث 

لاوباع مؿاعضة على مً  عتمجمى ، البظوع مع  هبؿىالثبكيل  الـاههت، املبٌُ العلىي ، هبىب اليىعوال بإالؼهغة 

 .الاهدكاع

 ألاهميت الاكخـاديت: -

  ؼعع ا )و ، وازاعاهشىؽ ) تالضؿلباث هًُ ىت. الـخىتهىت مضػكلغ( ، هىٍا )هباث الكمع( والبلىمحًر  ( هىباجاث ٍػ
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  ت هباجاثالضؿلت  ؾامت )ًمىً ؤن جيىن كاجلت(. الهـغاء والضؿلت الؼهٍغ

  ظظوع هباثRauwolfia Serpentina  جيخج ماصةreserpine ؿخسضم همهضت للمغض ى الظًً ٌعاهىن مً ح

 مغى اهـهام الصخهُت واعجـاع يؼِ الضم.

  ًىؿغCatharanthus ( و )ت املًاصة للىهُمُا.هىت مضػكلغ  لاصٍو

 Nerium oleander ((APG IVالدفلت هباث  .4.2.8.2.1

 ؤخض ؤهثر هباجاث الخضاثم الؿامت قُىًعا

 الوؿف الىباحي: -

ىمى ججيىن عمدُت يُلت في لـاث مً زالزت.  ًتظلضاصة الالجىـ. لاوعاق الؿمُىت مل مىخجعباعة عً شجحرة  تالضؿل

ؿهىم  5وىعوال بعمم جىٍج ؤهبىبي ؤبٌُ ، وعصي بلى ؤخمغ. الؼهىع هي  بلىن ػهاع في مجمىعاث في نهاًت ول ؿغع ؛ لا 

 .ىبؿىالثَىٍل يُم مً الخىٌ ؤهبىب وىعوال املغهؼي. الشمغة عباعة عً ػوط 

 املكوهاث الكيميائيت-

 .ُتٍضاث الللبػ لُيى ؼالقضًضة الؿمُت الخخىائها على  تؤوعاق الضؿل
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 LAMIALESزجبت الؼفوياث  .4.2.9

 هىع 23810ظيؿا و  1059عاثلت هباجُت وجًم بضوعها  24 مًعجبت 

 
 

 

 Lamiaceae Martynov / Labiatae Jussieuالؼفويت الفـيلت  .4.2.9.1

 و  236عاثلت مً 
ً
. 7203ظيؿا

ً
 ، ًترهؼ بكيل هبحر في مىُلت البدغ لابٌُ املخىؾِ. في ول ؤهداء العالمخىػع ج هىعا
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 اطيت:طألا املحااث  -

لابلت ، وعاصة ما خهي ؤعكاب ، وشجحراث ، وهاصًعا ما جيىن ؤشجاًعا ، والتي ًمىً الخعغؾ عليها مً زالٌ ؤوعاكها امل

( عاصة ما جدمل في مجمىعاث zygomorphic) خىاظغػواًا( ، وؤػهاع ؤخاصًت ال 4)مغبعت  ىق جيىن مؿيىت ، وؾ

ت. اليإؽ ظؼء ال ًخجؼؤ مً آلُت ما جيىن  بكيل واضر. ػالًبا اهتهاثُت  .هثر البظوع هباجاث عٍُغ

 ,Salvia, Clerodendrum, Thymus, Plectranthus, Ocimum, Lamium, Marrubium ألاجىاض :أهم  -

Mentha and Lavandula. 

 ألاهميت الاكخـاديت: -

والؼعتر (  Menthaشل الىعىاع )جًم العاثلت العضًض مً الىباجاث املؿخسضمت في الُهي والخىابل م

(Thymus vulgarisدان ( Origanum vulgareاملغصكىف )( و Ocimum basilicum) بمالخ ؤو ( والٍغ

مُت ) ا مهضًعا للSalvia officinalisواملٍغ ًً ىث ال( . حعض العاثلت ؤً  Lavandulaمشل الالؿىضع ) ٍتغ عٍُؼ

angustifolia( وبولُل الجبل )Rosmarinus officinalisًىت(. العض  .ض مً هباجاث الٍؼ

 ألاكثر اطخخداًما كأعؼاب طبيت: Lamiaceaeكائمت أهواع  -

 

Salvia officinalis L.  

leaves and flowers 

gastroprotective, antispasmatic, and bactericidal 

 

Ocimum basilicum L.  

leaves, flowers, and seeds 

Antibacterial and antispasmodic 
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Mentha piperita L. 

 لاوعاق

   مهضت ومًاص للدكىجو مُىغوبي مًاص 

 

Melissa officinalis L. 

الهىاثُتلاظؼاء   

ؿضةمًاص مُىغوبي ومًاص ؤهو مهضت و مهًم   

 

Origanum vulgare L. 

 لاوعاق

ؿخسضم في الايُغاباث الهًمُت والخىـؿُت و ؤهؿضة مًاص  مًاص ظغزىمي َو  

 

Rosmarinus officinalis L. 

الهىاثُتلاظؼاء   

مًاص للدكىج وواق هبضيو مُهغ   

 

Thymus vulgaris L. 

الهىاثُت املؼهغةلاظؼاء   

مًاص ظغزىميو ؤهؿضة مًاص   

 

 APIALES زجبت املظلياث  .4.2.10

 اهىع  5489ظيؿا و  494هباجُت وجًم بضوعها  لؿهاث 7 مًعجبت 
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 :Umbelliferae Jussieuأو  Apiaceae Lindley املظليت أو الخيميت فـيلت ال .4.2.10.1

 في ظمُع ؤهداء العالم ، مىػعت بكيل عثِس ي في املىاَم املعخضلت الكمالُت.جؼعع 

 ألاطاطيت:املحااث  -

ًت ومؼلـت. الىىعاث عاصة ما جيىن  Apiaceaeعاصة ما جيىن  ت طاث ؤوعاق مغهبت لها كىاعض عٍغ ؤعكاب عٍُغ

لها وإؽ نؼحر وبخالث  ًيىن  عاصة ما بخالث؛ وؤػهاعها مخعضصة ال( umbels of umbels املغهبت مظالث) ُتمظل

 بظعة واخضة. مً يىهت؛ الشماع ظاؿت ومىـهلت بلى ظؼؤًً م مضكخحنو لبُت مس

 ما جدخىي على ؤوعاق ملؿمت ظًُضا ؤو ؤكل ، Apioideaeعائلت جدت  .4.2.10.2
ً
مغهبت ، وعاصة  ولاػهاع مظلُت: عاصة

 ، ًدخىي ول منهما على بظعة واخضة. مدـظخحنمضمجحن ًىـهالن عىض الىطج بلى  مضكخحنما جخيىن الشمغة مً 
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 ألاهميت الاكخـاديت:-

( Pastinaca sativa( والجؼع لابٌُ )Daucus carotaوالخىابل والبهاعاث. ٌعض الجؼع )ؼظاء للمهضع  الـهُلتحعخبر 

ت املهمت. حكمل الىباجاث امل ( والىؼبغة Foeniculum vulgareىىهت الهامت الكمغ )مً املخانُل الجظٍع

(Coriandrum sativum( ت  Apium( والىغؿـ )Pimpinella anisum( والُاوؿىن )Carum carvi( والىغاٍو

Gravolens.) 

 الاطخخداماث الطبيت: -

والجهاػ لعالط ؤمغاى الجهاػ الهًمي والجهاػ الخىـس ي  لىباجاث هظه الـهُلتواهذ معظم الاؾخسضاماث الُبُت 

ذ  ثُتمغاى اليؿالا البىلي و  اعص للٍغ اعص للضًضان ومهضت َو والايُغاباث الجلضًت ، هما جم اؾخسضامها همُهغ َو

 ُعام وامللبالث.لل مىىهت)جسـُف اهخـار البًُ( وعىامل 

 Ammi visnaga لخلتاهباث  .4.2.10.2.1

ش َىٍل مً الاؾخسضام في ( لها Apiaceae / Umbelliferae) Ammi visnagaالشماع املجــت الىاضجت مً  جاٍع

ت.  الكغق لاوؾِ همًاص للدكىج ولعالط الظبدت الهضٍع

ً ، على ؾبُل املشاٌ  خلحن.ال ًدخىي الضواء على همُاث نؼحرة مً مكخلاث اليىماٍع

ل للدكىج ، وكض اؾخسضم في عالط الغبى اللهبي وايُغاب الٌؿخسضم  خلحن ، هعامل مىؾع للكغاًحن الخاظُت ومٍؼ

 (.الخهُاث البىلُت في خاٌ ُت )مغخي العًالث امللؿاء في اللىلىن اليلىي املؿالً البىل
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 ASTERALES ىجمياثزجبت ال  .4.2.11

 اهىع  26,870ظيؿا و  1743 هباجُت وجًم بضوعها  ُلتؿه 11 مًعجبت 

 

  Asteraceaeت ىجميال الفـيلت .4.2.11.1

 25.040ظيًؿا و  1620واخضة مً ؤهبر ؿهاثل الىباجاث املؼهغة )واؾُاث البظوع( ، خُض جًم  Asteraceaeحعخبر 

 هىًعا.

 :الخـائف ألاطاطيت -

 ما جيىن لاعكاب ولاوعاق مخباصلت ، والىهىم ػاثبت ، وج
ً
 مالف مً capitulumبلغم ػهغي ع اػهخمحز لا عاصة

ت مخدضة لدكىُل  املإبغ،  الخغاقفَت بقعاعُت وػهحراث كغنُت )هىع واخض ؤو هالهما في الغؤؽ( ، مدا ؤوعاق ػهٍغ

تالشماع الهؼحرة هىًعا ما طاث بظعة واخضة على  دىجمع ؿغعحن. ػالًبا ما ج الللم،  الللمؤؾُىاهت خىٌ   مجمىعت وبٍغ

اح. لُخم هثرها  بىاؾُت الٍغ
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 ألاهميت الاكخـاديت: -

 ىت اللُمت الكاجعت ؤهىاع  ًمج ،  Chrysanthemum، وؤكدىان  Dahliaالُا ؤي، و .,Asterؤؾتر هباجاث الٍؼ

ؿىم Gerberaبغة وظغ    .Helichrysum ، وهلُىَغ

 بعٌ الىباجاث الؼظاثُت  ًمجLactuca  الخـ( و(Cynara (و لاعض ي قىوي )Helianthus ( )عباص الكمـ

ت)الهىضباء  Cichoriumو   (.البًر

  العهـغCarthamus tinctorius ؼعع مازًغا بكيل ؤهثر قُىًعا لبظوعه التي  وؤنبذ خمغالا  غاهبال طو ًُ

ذ جيخج  م()العهـغ ٍػ  .والُب املؿخسضم في الُهي اللَغ

 M. recuticaأو  Matricaria chamomilla البابوهج ألاملاوي .4.2.11.1.1

 والبابىهج لاملاوي Chamaemelum nobileٌكُع اؾخسضام هىعحن مً البابىهج في َب لاعكاب: البابىهج الغوماوي 

ا لخمُحزه عً البابىهج  matricariaوػالًبا ما ًُلم علُه  البابىهج لاملاوي ، هباث ؾىىي ، هى لاهثر ؤهمُت ججاعًٍ

مىً العشىع علُه بكيل َبُعي في ظمُع ؤهداء ؤوعوبا واملىاَم  60-15الغوماوي املعمغ. ًىمى بلى اعجـاع  ؾم ٍو

ـخلغ بلى ا الغؤؽ الؼهغي الخلُلُت ، ًيىن  M. recutitaاملعخضلت في آؾُا. في ؤهىاع البابىهج  ا ٍو
ً
 .لخغاقفمجىؿ

 ملكوهاث الكيميائيت:ا -

. العالط بالعلاكحر الُبُتالتي ًخم ججـُـها بعض طلً الؾخسضامها في  ةؼهغ امل لممالجخم ػعاعت هال الىباجحن إلهخاط 

ىث الوحؿخدهل  تالٍؼ م الخلُحر بالبساع ؤو الاؾخسالم بامل عٍُغ  .خالثالتي ًخم الخهىٌ عليها عً ٍَغ

 الاطخخداماث: -

هًمي ، ولىىه ٌؿخسضم بكيل ؤؾاس ي لخهاثهه املًاصة لاللتهاب همؿاعض في الجهاػ ال Matricariaٌؿخسضم 

ىث الُُاعة الخالناث خسضم حؿ والدكىج. ماث واملغاهم لعالط لامغاى الجلضًت ، وهعامل مًاص ؤو الٍؼ في الىٍغ

اث. ا ، ؿلض حؿاعض  للجغازُم والـٍُغ ًُ ذفي الؿُُغة على كغخت املعضة  matricariaبطا جم جىاولها صازل اعص للٍغ  .َو
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