
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 فً البٌئة الساحلٌة أهم النباتات الطبٌة والعطرٌة المنتشرةندوة بعنوان 

 الجماسةمحطة بحوث  –مكان التنفٌذ: مركز بحوث طرطوس 

 : طالنشا وامنفذ

 د. ولٌد علً  –م. نبٌلة شمعة  –م. نابل اسكندر  –د. سمٌر األحمد  –م. إٌاد علً –م. كنان ناعمة –م. رنا السلمان 

 م. حسٌن دٌب ( -م. محمد شلهوم   -عناصر دائرة نقل التقانة )  م. طاهر الخلٌل 

  ملخص عن النشاط واهم النتائج:
 نباتات الطبية والعطرية وأهم استخداماتها  ومنها :تم تعريف أغلب ال

 الجزء المستعمل : القمم المزهرة و األوراق والثمار. الزعرور الشائك :

 االستعمال:الزعرور مدر و مسكن ومهدىء للجملة العصبٌة المركزٌة }أرقاً,دوخة {

 من دوران الدم فً أوردة وشراٌٌن القلب من خالل خواصه المفٌدة فً حاالت االضطراب و الضعف ٌحسن الزعرور

 القلبً. ٌتمتع النبات بخواص خافضة للضغط كونه موسعاً لألوعٌة ومقوٌاً قلبٌاً خفٌفاً و مضاداً للتشنج. 

 جمع قبل مرحلة التزهٌر.الجزء المستعمل: الجذور وتجمع فً فصل الخرٌف, واألوراق وت الهندباء البرٌة

االستعمال:تتمتع جذور النبات بخواص منشطة لعمل الكبد والكلى وتعد هاضمة, مدرة ومنشطة إلفراز الصفراء 

 وفاتحة للشهٌة ومنقٌة وملٌنة, تحمص جذور الهندباء البرٌة وٌعمل من مطحونها مشروب ٌشبه القهوة. 

رٌن وظائف الكبد وٌنشط وٌنظم عمله وٌقٌه من االلتهابات وٌنشط ٌحمً السٌلما االستعمال: السلبٌن ) شوك الجمل(

 إفراز العصارة الصفراوٌة وإفراغها. وٌحد من تشكل الحصوات المرارٌة.

 تساعد ثمار السلبٌن فً تحسٌن الدورة الدموٌة وإٌقاف النزوف الرحمٌة واإلضطرابات الطمثٌة وعالج البواسٌر 

الخضرٌة بخواص طاردة للدٌدان ناتجة عن الالكتونات السٌسكوتربٌنٌة التً تشابه  االستعمال: تتمتع األجزاء الطٌون

 بتأثٌرها مركب السانتونٌن, 

بخواص منشطة وفاتحة للشهٌة ومحرضة لإلفرازات  االستعمال : طبٌاً , تتمتع القمم المزهرة لنبات الالفندر الالفندر

الصفراوٌة ومخففة للتقلّصات المعوٌة وطاردة للغازات المعدنٌة .تعد األزهار وزٌتها الطٌار من المسكنات الخفٌفة 

المستعملة فً حالة اإلصابة بأوجاع الرأس والشقٌقة واإلنهاكات العصبٌة كما أن حمامات الالفند مفٌدة فً عالج 

 باض عضالت األنسجة العصبٌة .انق

االستعمال: المرٌمٌة من العقاقٌر المقللة من التعرق من خالل تأثٌرها فً مراكز االحساس بالحرارة داخل  المرٌمٌة

الجسم ,كما تقلل أٌضاً من اإلفرازات اللعابٌة و اللبنٌة, }و ٌعاكس  بذلك عمل قلوٌد األتروبٌن الذي ٌعمل على زٌادة 

 عرقٌة و اللعابٌة {,االفرازات ال

تستخدم هذه الخاصٌة أحٌاناً فً حاالت التعرق الزائد الناتج عن أمراض السل , الحمى والتسمم الناتج عن إفرازات 

 هرمونٌة مفرطة للغدة الدرقٌة والتعرق ذي المنشأ العصبً.



خواص المقوي العام والمنشط للدورة الدموٌة والجهاز العصبً,  االستعمال:لمركب الكامفر الحصالبان)اكلٌل الجبل(

ٌستعمل فً حالة تشنجات العروق واألوعٌة وانخفاض الضغط الشرٌانً واإلرهاق العصبً. ٌعد زٌت الحصالبان 

 فاتحاً للشهٌة وطارداً للغازات وهاضماً بتأثٌره اإلٌجابً فً العصارة الصفراوٌة 

 لقرون, البذور والصمغ المستخرج من أندوسبرم البذور.الجزء المستعمل: ا الخرنوب

االستعمال:إن اللٌغنٌن, البكتٌن والسٌللوز مركبات تحجز الكثٌر من السوائل مشكلة كتلة هالمٌة تعمل على حماٌة 

جدران األمعاء من المركبات المهٌجة , كما أن مطحون البذور له قدرة كبٌرة على امتصاص السوائل وٌساعد على 

 ادلة الحموضة المصاحبة اللتهاب األمعاء والحد من اإلسهاالت , مع


