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وتغوٍطقججٛغينتنٍٖججٛغغريججرزئٖٛغتٍرغججزغٌتهتهتّججهغغعججح ٚغريجج  ٚغغ

يدتفجه غغغًتجزٔ غغِنىَُّرَٔتغيرتضزٖٛغفزٔعّهغبكثهفٛغٔترصفغ,غينتٍٕرٚ

وتغعجتْغيدتزٖججزٚغغرٚغيلطقجطغيلضجهٟنٚغوتغينتٍججهلصغيلصجرزئٖٛغغغغٔذجزيغ

غرلتجه غغغغغغٔتزعٜغوٍّهغينتهعٗٛغغ,يلعزبٗٛغ ٔخهريجٛغيببجنغٔيل جٍيغٔته مْج

يٞغغغغ ٔينتٍرشِجججه غوتغيذتججنيٟصغغغرّججهغ,ٔقتكججَغسريعغٖٔهبضججه غعمججٜغيلضجٕج

غ  طهٞغأرض٘غٔعمٜغجٕيٌبغيلطزقغيلعهوٛغبهنتنُغٔصٕيِهغ.

غ:غاليباتغأمساء

غِٕٔجججججججعزبججججججج٘غي ريججججججنغغعججججججزفخغغيل

غيلعمى٘غٔيمسْغ,غArfagغبهبصتمٗشٖٛ

Rhanterium epapposum غغغ ِٔججججٕج

وججججججججججججَغيلفصججججججججججججٗمٛغينتز تجججججججججججججٛغغغ

Compositae غ.غ

 :مياطق اىتشار اليبات 

غيلةٖججٛغغغغتٍرغججزغ ٛغوتغعججتْغيدتشٖججزٚغيلعزبٗججٛغغغغبكثججزٚغغٌتهتهتجْج وتغينتٍججهلصغغغخهريجج

غيلغزقٗٛغٔيلغىهلٗٛغٔريرزيٞغيلٍفٕذغِٔضتٛغصتنغٔينتنٍٖٛغينتٍٕرٚغ.

 : ّصفُ اليباتٕ

ُغيلعزبغبهٌْغ:ضزبغوَغيلٍته غُصّم٘غصزٖعغيالٌقٗهدغ, غٔريفغيلعزفخغوتغلضه

,غِٕغوَغعحزغيلصٗفغِٕٔغلجؽتغأربجةغغغغٔيذنتْغعزفحٛغ,ٔوٍْغمس٘غيلزجنغ,ٔقٗنغ:

 : العررررررف 
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غةججزٚغخغججٍهٞغ هذتضجج غ,غغ غسٖججهدغ:غغغلجْج يلعججزفخغلٗججبغيلزيٟرججٛغأربججةغ ؾتغغغغغٔقججههغأبجٕج

غٕغذٍٗفجٛغيلجنٍٖٕرٙغ:غغٔقههغأبجغغٔلْغسِزٚغريفزيٞغٔلٗطغلْغذبغٔالغعٕكغ,غيرتضزٚغ,

ٖهخذغقطعجٛغوجَغي رتغتٍتج غغغغغٔأخةٌ٘غبعضغي عزيبغأُغيلعزفحٛغأريمّهغٔيصعغ,

ٔلٗطغهلهغٔرقغلْغبههغ, فتهغِ٘غعٗجنيُغدقجهقغٔوتغغغغهلهغقضتهُغ ث ٚغبقنرغي رينغ,

ٞغ هلغعزغأريفزغٔهلبغيلعزفخغعنٖنغيذتىزٚغ,غٌٖتّزغُسوعغألزيفّه غوتغرؤٔصّهغع٘

خزدغغ:غبكزغغأب٘غذنٖثغٔوت

غضججزيًغعجججزفخغ,غغغغ  ججهُغذتٗرججْج

ُفٍضزغبهٌْغعحزغوعزٔ غري  غ

صزٖعغيالعرعههغبهلٍهرغِٕٔغوجَغغ

غٌتجه غيلصجٗفغ.غٔوجَغأوثججههليغ:غغغ

ِّ أٙغ.غيلعزفحٛغغعمٜغيل َٗثغ َى

غ,غفهخضز غٖهبضٛغِٔ٘غأريهبّه

َُغعم٘غ؟غ,قههغي سِزٙغ:غفقههغل غ:غٖقههغذل غنتَغأذضٍ غ لْٗغ,غقههغأبٕغسٖنغ: غأـت

 ُغيلجذٙغٖٕقجنِهغٖشذجفغ لّٗجهغ,غفج ذيغغغغغغ؛غيلعزبغٌهرغيلجشذفرؽتغغٌٔهرغيلعزفخغتضىّٗهغ

غغغغغغغغغغ غيرتج غيبعجتٗم٘غوتغ رهبْج غأبٕج ُعىجنٚغيلطتٗجبغوتغغغ)يتقجن غسذجفغعٍّجهغ.غٔقجههغعٍْج

غسِجزغأريجفزغٔالغغغغغغغغغ)):غغ(وعزفٛغيلٍته  ِٕغٌته غأربجةغ ؾتغيرتضجزٚغ,غلٗجبغيلزيٟرجٛغلْج

ُْغغغغغغغغغ دغيلٍجهرغصجزٖعغيالعجرعههغٖٔضجىٜغذطتج غٔقٕج كغ,غِٕٔج غٔالغعٕج غغعجغيلشَّغةزغلْج فغ:غِٕٔج

يلعزفخغوجَغٌتجه غيلصجٗفغ,غغغغغ))غٔقههغأبٕغذزعَغٔيبَغيهلٗثيغ:غضزبغوَغيذتىضغ,

غ.غ((وٍؼتغيلزيٟرٛغٖٔضىٜغ)عخ(غِٕٔغ ث غوتغبالدغيلعزبغ

ٖصجنغيرتفهعّجهغغغ,غجذٔرغعىٗقٛغٔصهقّهغ ث ٚغيلرفجز غوجَغأصجفمّهغغغغٔلمعزفحٛغ

وتغيلزبٗجعغغغ يتّهعحشِزغتغوميغ,51ٔأٔريقّهغري  ٚغلٕهلهغغصيغ,06غ ؾتغأ ثزغوَ

ُغأسِهرِججهغيلصجج  ٚغغغٔأٔيٟججنغيلصججٗفغ,غ غريججفزيٞغ,ٔلججٗطغهلججهغريٟرججٛغ,غغغغومججيغ(غ)غٔلجٕج

غغ.صي2ٚغعمٜغعكنغزتىٕعه غعٕ ٗٛغلٕهلهغٔةهرِهغري  

 : ج الفعال٘فعزمكْىات ال

غٔفالفٌٕٗجني غغAlkaloidsحترٕٙغي جشيٞغيهلٕيٟٗٛغلٍته غيلعزفخغعمجٜغقمٕٖجني غغغ

flavonidesيقغقهبضججٛغلةٌضججحٛغٔوز تججه غصجججر ٔال غغغغغٔتهٌٍٗججه غيلجج غهلججهغغغغغ خجٕج

غ.غٔسٖ غعطزٙغ volitile basesٔثالث٘غتزبٍٗه غٔقٕيعنغلٗهرٚغ
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 :تأثرياتُ الصخٔ٘ 

درظغفزٖصغوَغيلعمىهٞغوتغ مٗٛغيلصٗنلٛغجبهوعٛغيلزٖهتغبهنتىمكٛغيلعزبٗجٛغغ

ٛغالصرعىههغوضرخمصه غٌته غيلعزفخغبهل ٕهغ)يلكرٕهغ ٛغيلرهث ي غيلطتٗ يلضعٕدٖ

٘غ ٖٛغعمجٜغذٕٗيٌججه غيلرحججهربغغغغ(يبٖثٗمج رًغ ىججذٖته غعضجٕج ,غٔصججحمٕيغغٔيلكمٕرٔفجٕج

غ:غبعٍٕيُعمى٘غٌرهٟحّيغوتغ رهبغ

ٔفٗىججهغٖمجج٘غغغغ((غSaudi plants phytochemical & biological approachغ))

غ:غههلومخصغ

ٛغيلةٖرُٕغوتغغٔيلكمٕرفٕرًغيل ٕل٘غينتضرخمصغذقَغأدٝ ًغبطُٕغوتغوٍطق أجضه

ٔصججتبغذقٍّججهغوضجججرخمصغغغغWritheغيٌ٘غٔغتمّٕٖجججهغأنتججه غيلف٠ججزيُغ ؾتغصججمٕ ّهغيلعججنٔغغغ

,غبٍٗىهغصتبغينتضرخمصغغوتغدرجٛغذزيرٚغأجضهوّهغه طتفهضييلٍته غبهلكمٕرفٕرًغ

يل ٕل٘غلمٍته غذنٔثغتقمصه غثتط غبٕيصطٛغذقٍّهغوز بغي تزٔبؽتغهتهغٖعج غغ

غ.غmuscarine type cholinergic activityوز بغيلكٕلؽتغغأُغلْغٌغهيت

ٔ هُغغ,غمصهُغلمٍته غتهث ي غوثتطٛغلقٕٚغتقمصغقمٕبغي ريٌبأًتّزغينتضرخ

غينتضرخمصغيل ٕل٘غأ ثزغتهث ي غعمّٗهغ.

 عطهٞغينتضرخمصؽتغيل ٕل٘غٔيلكمٕرفٕرًغلمف٠زيُغغأُأًتّز غيلنريصه غغ ىه

رغت ج ي غوتغوضجرٕٖه غصجكزغيلجنًغٔيلكٕلٗضجلٔهغٔيلعٍهريجزغغغغغغغغٌرخغعٍْغ عنًغًتّٕج

 غوتغدوهّٟججهغؿتججهغغتجصغأعججنيدغ زٖججه غيلججنًغغغغ,غٔملغعتججنثغت ج يغغينتعنٌٗجٛغلججنّٖهغ

غيذتىزيٞغٔيلتٗضهٞغٔوضرٕٝغخضهبغيلنًغٔرب ِهغ.

يغخالهغيلتهذثُٕغي رغف يلكمٕرفٕرًغغوتغيلٍته غوضرخمصغأُغيلعمىٗٛغدريصهّت

غٌغججهيتغوضججهدغلمحججزيثٗيغوثججنغيدتججزيثٗيغيلعٍقٕدٖججٛغغغغغغغغ غ staphylococcus auresلجْج

غ.غBacillus subtilisغعصٗه ٔ

ضزٔرٚغيصرىزيرغيلترٕثغيلعمىٗٛغعمجٜغيلعجزفخغنتعزفجٛغينتشٖجنغغغغغأٔري غيلنريصٛغب

غ.وَغيلفٕيٟنغيلطتٗٛغنتضرخمصغِذيغيلٍته غوتغعالدغأوزيتغتصٗبغيبٌضهُغ
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 : السنا

قههغيبَغصٗنٓغ:غٔيلَضٍهغٔيلَضٍهُٞغٌتٌ غغيلَضٍهغٌتٌ غٖرنئٝغبْغ,قههغيبَغوٌٍتٕرغ:غ

غ.مسه غالغغقٗهظغٔيذنتْغصٍهٓغٔصٍهٞٓغ,ٔي خ ٚغٖكررنغبْغقتنغٖٔقصزغ,

غذٍٗفججججٛغ:غغ ٔقججججههغأبجججٕج

ٚغوَغي ربالثغغيلضٍه عح 

ُغغ ختمجججىتغبهذتٍجججهٞغفركججٕج

ْغغ ٙغلٌٕججججج غٔتقججججٕج غعجججججهبه غلججججْج

ٔتضٕدٓغ,ٔهلهغلتنغأبٗضغ

غيلججزٖ غغغ  ذيغٖجتطغفرز رْج

غسذجججال غ ,غقجججههغغغمسعججج غلججْج

غ:لتٗنغبَغثٕرغ

 ٌ٘  ٍشت أعالُٔ بضَب ُمقفٍز         صْت الضيا ٍبت بُ ُعلْٓ

 :أمساؤِ 

عٌتجيغيلججنٔهغيلعزبٗججٛغغغٖضجىٜغيلعقججهرغوتغوغ

ٌضججتٛغ ؾتغغغصججٍهغوكجج٘غ)غٔوٍّججهغبججالدغيلغججهًغغغ

ْغغغ ذججنٝوكجٛغغ دغٌتهتهتجج غ(يلةٖججٛغغوٍججهلصغٔجٕج

غغغٖٔضججججججىٜغوتغوصججججججزغصججججججٍهغوكججججججٛغ,ٔغغغ لجججججْج

 Senna, بهبصتمٗشٖججٛغعججنٚغأمسجججهٞغِجج٘غ:غغغغ

,Senna leaf ,Sennoside وتغٖٔضجججرخنًغ

غٌٕعهُغرٟٗضهُغوَغٌته غيلضٍهغِىهغ:يلطبغ

غطْمٕارتزغالضياغأّغصكيدراىٕاإلغالضيا

Khartoum sennna:ٛغغ ؾتغٌضتٛغ ًغغغونٍٖج يرتزلٕج

غيلعمىج٘:غغغغ ديُغٔيمسْج  Cassia sennaوتغيلضٕج

L.(C.acutifolia Delile )غ.غ

    ٕ ٌضجتٛغ ؾتغوٍطقجٛغتٍٗفجهل٘غغغغغ Tinnevelly sennaغالضنيا انيندٖ أّ صنيا تئفنال

غ.غC.angustifolia Vahlغٔيمسْغيلعمى٘غ:غبههلٍنغ,
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َغ ي غغغٔلكججنغوجج ٛغِججذٓغي ٌجٕج ٛغغريججفه غوٌتّزٖجج  ىججهغتٍرغججزغغغ,غٔزتّزٖججٛغخهريجج

وتغينتىمكججٛغيلعزبٗججٛغيلضججعٕدٖٛغٖٔضججىٜغيلعغججزقغغغغغغC.italicaيلٍتهتججه غيلةٖججٛغلمٍجٕج غغغ

ٔترتعغكتٗجعغغغ,ٖٔغهبْغٌته غيلضٍهغلكَغقزٌْٔغأقصزغٔلْغخٕيقغعالجٗٛغوغهبّٛغ

غ.غLeguminosaeيلفصٗمٛغيلتقٕلٗٛغغٗٛيلٍتهتغٌٕي ِذٓغي 

 :مياطق اىتشارِ 

غ C.sennaٗهغيالصرٕيٟٗٛغ,ٔتٕجنغيلٍتهتجه غيلةٖجٛغلمٍٕج غغغغوٕلَغيلٍته غِٕغأفزٖق

ٛغغ ٛغغغغغغغوتغعتْغيدتشٖجزٚغيلعزبٗج يِهغبهنتىمكج رٚغٔصٕج  جذل غغٔغٔوٍّجهغوٍطقجٛغينتنٍٖجٛغينتٍٕج

وههغ,غ ديُغٔيلصججٕج ديُغخهريجججٛغوتغوجججٍطق غغغغغيلضجٕج ٖٔجججشر غبغجججكنغ ججهرٙغوتغيلضججٕج

فٗهت٘غصجهبقه غ,ٔ ىجعغفّٗجهغغغغغغغغغ  زدفهُغٔصٍهرغ,ٔوتغوجهغ جهُغٖعجز غبهالحتجهدغيلضٕج

غالٗجججه غ,غأ ٙغغغٔريقججْج وتغوجججٍطق غيلضجججٍنغغغC.angustifoliaغٔتٕججججنغٌتهتجججه غيلٍججٕج غيهلٍجججن

غٔيلتٍحهبغٔجٍٕبغيهلٍنغٔرب ِهغ.

 :ّصفُ 

غ ؾتغٌصفغولغ,غْ,غٖصنغيرتفهعغيللبٛغديخنغجذٔرٓغتٍرغزغوعىزغعغبغ: الضيا

غوز تججٛغرٖغججٗٛغورتهدلججٛغ,غغ ُغ,غغغغغٔأٔريقجْج غٔيلٕرٖقججه غبٗضججٗٛغيلغججكنغخضججزيٞغيلمجٕج

ٔةجهرٓغعمجٜغعجكنغقجزُٔغغغغغغكنغٌٕري غرب غستنٔدٚغغلٌّٕهغأريفزغ,ٔأسِهرٓغعمٜغع

غـتٗشغأفزيدغٌتهته غيلفصٗمٛغيلتقٕلٗٛغ,ٔخترمفغوتغذحىّهغذضبغإٌٔيعْغيلٍتهتٗجٛغ,غ

غٖٕٔجنغديخمّهغبذٔرغلٌّٕهغب غ,ٔيلٍته غلْغريٟرٛغهتٗشٚغ.

 :مجع العقار ّحتضريِ 

ٔ ففغغٔةهرٓغيلضٍهغٌته غأٔريقغتضرخنً

ستكىٛغغأٔعٗٛغديخنغحتفٍتغثيغيلغىطغبهععٛ

غ,غجٕدتّهغعمٜغلمىرهفٌتٛغبهردغوكهُغوتغيلقفن

صجكٍنريٌ٘غبغجكنغرٟجٗطغغغغظتىعغيلضٍهغيبٔ

ٛغغخالهغعّزغصترىةغ)أٖمٕهغ( َغٌتهتهتْغيلةٖ و

ٔ ىعغيلفجزٔ غٔي ٔريقغٔيلجةيعيغغغغٔينتشرٔعٛغ,

فصججنغغٔتغثججيغ فججفغحتجج غأعججعٛغيلغججىطغ,غغغغ

غٛطججبٕيصغزٚججيلكتٗغزٔ ججيلفغعَغيلةيعيغفّٗه
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ينتٍهخججنغفرخججزدغي جججشيٞغيلصجج  ٚغعججةغفررججه غينتٍهخججنغ,ثججيغتججنردغي ٔريقغجشٟٗججه غغغغغغغ

يتغأٔريقغ هومجٛغٔأٌصجه غأٔريقغٔأججشيٞغريج  ٚغغغغغغ به ٖنٙغ ؾتغأٔريقغ هومٛغٔشتمٕج

Siftingغتفصمّهغينتٍهخنغ.غ

ٔتته غعهدٚغي ٔريقغيلكهومٛغلمضٍهغبٍٗىجهغتجنردغي ججشيٞغي خجزٝغٔتضجرعىنغوتغغغغغغ

غ.غgalenicalsهغعىنغوضرخمصغوهٟ٘غهل

 :مكْىاتُ الفعال٘ 

ُغغغغغغ ٙغعقجججهرغيلضججٍهغعمجججٜغوغججرقه غوز جججبغأٌثزي ٍٗججٕج غAnthraquinoneعترجٕج

ٔوز تجه غ جث ٚغغغغ Rheinٔرٖجؽتغغaloe -emodinٔفصم غوٍْغوز بغألٕغيقتٗجنَٖغغ

غSenno side AغأغصٍٕٗصجٗنغغتضىٜغبمٕرٖٛغGlycosidesغجمٗكٕصٗنٖٛغٔوٕيدغ,غأخزٝ

سغغغغغغتررمجنغغغSennoside Bٔصٍٕٗصجٗنغبغغ وهٟٗجه غفرعطج٘غججشٟؽتغوجَغصجكزغيدتمٕ جٕج

صٍٗنَٖغأغٔغبغ,ٔالسيلج غيلفعهلٗجٛغيلعالجٗجٛغلمضجٍهغربج غغغغغغغAglyconesغٔأجمٗكٌٕه 

ٙغأٖضججه غعمججٜغوز تججه غأخججزٝغوثججنغصٍٕٗصججٗنغغغغغوعزٔفججٛغبنقججٛغذرججٜغي ُغ,غ ٔعترجٕج

,Sennosides c& dٕغغغ يقتٗججنَٖغغترمفججهُغوتغغ-ِٔجج٘غجٗكٕصججٗني غفّٗججهغرٖججؽتغٔألجج

يدغومٌٕججٛغغغغغغغٔغبغتز ٗتّىججهغعججَغصٍٕٗصججٗنغأغ ٙغعقججهرغيلضججٍهغأٖضججه غعمججٜغوجٕج ,غٔعترجٕج

٘غغغkaempferolغوثججججججنغ ججججججهقتف ٔهغغغflavonolريججججججفزيٞغفالفٌٕٗججججججٛغغغ غِٔججججججالًغٌتججججججهت

mucilageٔأٔ ضهال غيلكهلضًٕٗغٔريتٍحه غغresinsغ.غ

 :يف الطب اإلصالمٕ 

يصججرخنًغٌتججه غيلضججٍهغوٍججذغغغغ

يلقجنًغفقجنغٔردغذ جزٓغوتغبعججضغغغغ

ي ذهدٖججثغيلٍتٕٖججٛغ,غٔقججنغيٌرقججنغغغغغ

وٍجذغيلقجزُغيلرهصججعغأٔغغغٔرٔبجهغغ ؾتغأ

يلعزبغغٔي لتهٞغ,غينتٗالدٙغيلعهعز

غغغيصرخنيًغأدخمٕيغيلذَٖغِي أٔريقْج

ْغ وتغيلطججبغغ Podsٔبجزيعيغٌتهتهتجج

ٞغغوؤلفججججه غغتججججذ زٓغغفمججججيغ غألتججججه

غيبربزٖصغٔيلزٔوهُغ,غلذيغقتكَ
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ي رغجفغي لتجهٞغينتضجمىُٕغي ٔيٟجنغفهٟجنٚغيلضجٍهغغغغغغغٔغ,يلقٕه:غ ٌْغعقهرغعزب٘غي ريجنغغ

ٛغيلٍتٕٖجٛغ,فجزٔٝغيبوجهًغغغغٍَّكغ,غٔجهٞغذ جزغيلرجنئٙغبهلضجٍهغوتغيلضُّجغغغغوتغعالدغيبوضه

غوتغصجٍٍْغوجَغذجنٖثغأمسجهٞغبٍج غعىجٗطغ,غغغغغغغ قهلج غ:غغغيللوذٙغوتغجهوعْغٔيبَغوهجْج

ًغغ((؟غؿتهذيغ ٍ غتضرىغؽتغغ)):غغقههغرصٕهغيهللغ ذجهٌرغغغ)):غقجههغغغ,غ(5),قهل غبهلغجة

ُغغغ))غفقجههغ:غغ,غثجيغقهلج غيصرىغجٗ غبهلضجٍهغ,غغغغغ((ججهرغغ غ جه عج٘ٞغٖغجف٘غوجَغينتٕج غغغغغغلٕج

غ.غذنٖثغذضَغ,غ((لكهُغيلضٍهغ

غ.تضرىغؽتغ:غأٙغتضّمؽتغبطٍ غ

غقجههغغغغٔرٔٝغيبَغوهجْغعَغيلٍيبغ عمجٗكيغبهلٍضجهغٔيلضجٍٕ غفج ُغفّٗىجهغغغغغغغ))أٌْج

غينتجٕج غ,أوججهغيلضججٍٕ غ:غغغ,غٔيلضججهًغ:غ((عججفهٞغوججَغ ججنغديٞغ الغيلضججهًغغغ غغ فقٗججنغغِجٕج ٌجْج

غ.ِٕغيلعضنغغٔقههغاخزُٔغ:غيلكىُٕغ,

ٔقجههغغغيلضٍهغٔذ جزٔيغفٕيٟجنٓغوتغوؤلفجهتّيغ,غغغٌته غتهٞغينتضمىُٕغٔيصرعىنغي ل

غيلغ غيلغجّ غغغغغغهبعغَّجغعٍْج تجذ زٚغأٔلج٘غي لتجهبغغغغغ)يلعزبج٘غدئدغي ٌطجه ٘غوتغ رهبْج

دٓغأدقغغغغغغغ))(غ:غيدتجهوعغلمعحجبغيلعحجهبغغغغ غيذتٍجهٞغ الغأُغعجٕج يلضجٍهغ:غٌتج غربٗعج٘غ هٌْج

غٌجٕج غعججزٖضغي ٔريقغ,غغغوٍّججهغ, غصججتعغصججٍٕي غ,غغغٔوٍجْج غذججهرغٖججهبطغغغٔغٔتتقججٜغقٕتجْج ِجٕج

ٍٖٔقج٘غيلجنوهوغٖٔجذِبغغغغغٖٔضرخزدغيلمشٔجه غوَغأقصجٜغيلتجنُغ,غغغٖضّنغي خاليتغ,

ٔ ُغلجت غبهرتجنغأسيهغيذتكجٛغٔيدتجزبغٔأدوجنغيدتجزٔ غغغغغغغغيلتٕيص غٔأٔججه غيلٌتّجزغ,غغ

غ.غ((غٔوٍعغصقٕيتغيلغعز

ْغغ ٛغغغغغ)غٔقههغعٍْغوٕفصغيلنَٖغيلت جنيدٙغوتغ رهبج غ:(غغيلطجبغوجَغيلكرجهبغٔيلضجٍ

غِٕٔغهتهغٖكُٕغؿتكٛغعزفّهغيهللغتعهؾتغ جث ي غ,غ,غي ٔؾتغيلضٍهغذهرغٖهبطغوتغغ))

غ,غغغغغ غأفضججنغإٌٔيعجْج ٔيلضججٍهغوججَغأ ثججزغغغغٔ ججذل غغترججهرغي لتججهٞغيلضججٍهغوكجج٘غ ٌجْج

غي لتجهٞغغغغغ,غٖٔضّنغبجالغعٍجفغ,غغغٖقٕٙغيلقمبغوهوُٕغيل هٟمٛغ,غي دٔيٞغ, لجذل غأدخمْج

غوتغيلٍقٕعججه غينتضججّمٛغٔينتغغغغغغوتغأجججنِّ طججهبٗ غغي دٖٔججٛغلغججزفْغعٍججنِيغٔ ثججزٚغوٍهفعجْج

ٔعجنٓغيلطتٗجبغيبجَغغغغ.غصجّهلْغغ ٔوهغذيكغ الغذتضَغغٔيذتقَغٔيلضٗهقه غٔيلضفٕفه غ,

َٛ غ.غ((غصٍٗهغوتغي دٖٔٛغيلُقَتمٗ
                                                                 

 . الشربو : حب ٓشبُ اذتنص ٓطبذ ّٓشزب ماؤِ للتداّٖ (1)
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 :فْائدِ العالجٔ٘ 

يبوضهكغغعالدغذهال غوتغينتضرعىمٛغpurgativeغلةوعهٞغينتمٍٗٛغيلٍتهته غوَغيلضٍه

دٙغ غؽتغذجججؽتغٔاخجججزغ,غأٔغيبوضجججهكغيلجججذٙغعتجججنثغبجججغغغغhabitual constipationيلرعججٕج

ٖٔعطٜغلمىزٖضغقتنغيلفرصغيبععهع٘غغيلقٕلُٕغوَغيلفضال غ,غسترٕٖه غٔبفزيو

غٔلٗطغلْغٌفطغيلرهث غينتضّنغيلغنٖنغلٍته غيلزئٌنغ,غلتطٍْغ,غ)به ععٛغيلضٍٗٗٛغ(

غيلضجٍهغيلطتقججٛغغغ دٚغوتغججنريُغي وعجهٞغلمرز ججٛغلمجرخمصغوججَغغغغغغٍٖٔتْج يلعضجمٗٛغينتٕججٕج

ٖٔفضجنغٌقجعغيلعقجهرغوتغينتجهٞغيلعجهدٙغعجنٚغصجهعه غغغغغغغغغ,فضال غيلطعهًغينتٕجٕدغفّٗجهغغ

غبعججضغغغغغقتججنغيصججرعىهلْغٔعججنًغتضججخٍْٗغ ؾتغدرجججٛغيل مٗججهُغوتغينتججهٞغ,غغغغغغ ٖٔضججه غ لٗجْج

غوججزغغغغغ هغينتججزٖضغغغغينتٍكّجه غٔيلمٗجه غلررضججؽتغيصرضجهربرْغ ُغلعىْج ,غٔبعجنغذصٕج

ُغ ؾتغجمٗكٕصجٗني غبٕيصجطٛغغغغغ ُغوتغيلقٕلٕج عمٜغيلضٍهغتررمنغوز ته غأٌثزي ٍٕٗج

ٚغخالهغغْٗيدتزيثٗيغف ٛغوَغتٍهٔلْغ,غ52-0,غٌٖٔتّزغتهث ِهغعهد ٖٔعطٜغيلعقهرغغصهع

غ.أٔغعزيبغغgranulesعمٜغعكنغأقزيقغأٔغذتٗته غ

ٔذند غينتىمكٛغينتررنٚغوقنيرغيدتزعٛغوَغِذيغيلعقهرغلمغخصغيلتهلغغبهٌّهغ

 حزعجٛغٔيذججنٚغٖهخجذِهغقتججنغغغغغSennosidesغومحججيغوجَغصٍٕٗصججٗنغغ06-51تكجهف١غغ

غصٍٕي غٌصفغِذٓغيدتزعٛغ.غ0هغيلذَٖغتشٖنغأعىهرِيغعَغٖٔعطٜغي لفهغيلًٍٕغ,

 :ىباتات مشابَ٘ 

 :Dog senna صيا الكلب  -1

غستضجزغوجَغغغغغٔوهسيهغٖضرعىنغوتغفزٌضه,غٌته غ هٌ غلْغقٗىٛغ هرٖٛغ ,غِٕٔج

جٍٕبغغِٕغي ريم٘غٔوٕلٍْغ,غيبٖطهل٘غيلضٍهغأذٗهٌه غٔمس٘غC.obovataغيلٍتهت٘غيلٍٕ 

ٙغغعغجزغغيلضهدظغيلقزُغخالهغ ٖطهلٗهغوتغٔسر غ,غوصز يلٍتجه غغغِجذيغغٔرٖقجه غغ,غينتجٗالد

ٔقتكَغغ,غصكٍنريٌ٘يبغيلضٍهغوتغوثٗمرّهغعَغوٌتّزِهغوتغٔخترمفغ,غيلغكنغبٗضٗٛ

-5ٔعترٕٙغعمٜغٌضتٛغتجلئ غبجؽتغغغغِٕٔغعمٜغعكنغوضرٕقغ,غـتٗٗشٓغأٖضه غعٍْغ,
غ.غثزي ٍُٕٗغذي غيلفعهلٗٛغيلنٔيٟٗٛ%غوَغوغرقه غي 5.51ٌ

 : Palthe sennaصيا بالجٕ  -2

غيلعمىججج٘غ:غغغ غٌتجججه غيمسجْج ٖٕٔججججنغغC.auriculataغِٔجٕج

يٟبغوتغعٍٗجه غيلضجٍهغيهلٍجنٙغ,غغغغ ٔقتكجَغـتٗٗججشٓغغغ غٕج

دغغغ بٕرٖقهتْغيلص  ٚغوضرطٗمٛغأٔغبٗضٗٛغيلغجكنغٔٔجٕج

غٛججيرتمٗغذهدٖٛأغtrichomesغه جيلٍتغأدوٛغوتغععزٖٛغٌهوٗه 
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َغغوزي غثالثغضتٕغلٕهلهغٖصن دغغعج ي غغوتغوٍّجهغغينتٕجٕج ٝغغي ٌٕج غغغ,ُٖٔىٗجشغغلمضجٍهغغي خجز بمٌْٕج

غ.غchloral hydrateعٍنغتضخٍْٗغ ؾتغدرجٛغيل مٗهُغوتغستمٕهغ مٕريهغِٗنري غ

 الضيا مكٕ : -3

تغجججهبْغٔرٖقجججه غِجججذيغيلٍججٕج غيلضجججٍهغغغغغغ

هغٔأقجنغعزضجه غذتججنغغغغغغ يهلٍجنٙغلكٍّجهغألجٕج

ٔلٌّٕججهغأخضججزغبجج غأٔغوهٟجججنغغغغغوججهغوٍّججهغ,غغ

ٔقتكجججَغـتٗٗجججشٓغزتّزٖجججه غعجججَغغغغغغلمجججت غ,غ

غٖغجهبّّهغوتغغغي ٌٕي غي خزٝغلمضجٍهغلغ كٍْج

غفعهلٗرْغيلعالجٗٛغ.

غ:غ C.holeserica Frاليْع اليباتٕ -4

ُغٔرٖقججه غغ ٚغبغججع ي غغغغِججذيغتكٕج  Obtuseيلٍتججه غأريجج زغذحىجه غ,ٔوكضجٕج

hairy .غرب غوضرنقٛغيلطز غ

 :  C.montanaاليْع اليباتٕ  -5

غأد جَغلٌٕجه غ,ٔهلجهغقىجٛغوضججرنٖزٚغغغغغغغ ُغٔرٖقهتْج ٔعججزٔقغغ rounded a pexتكٕج

غي ٔريقغلٌّٕهغدي َغ.

 : امتصاصُ ّختلص ادتضه ميُ

دٚغوتغوضررضججزي غغغغغغ ُغينتٕججٕج عتجنثغوعٌتججيغيورصجهقغوغججرقه غي ٌثزي ٍٕٗج

دٚغلتٗعٗجه غبجهلقٕلُٕغ,غغغ غيلضٍهغوتغجضيغيبٌضهُغبعنغحتممّهغبٕيصطٛغيدتزيثٗيغينتٕجٕج

هغ,غغغ خجزغوٍّجهغوجعغغغغا ىجهغغتجزدغججشٞغغغغغٖٔرخمصغيدتضيغوٍّهغعَغلزٖجصغيلجةيسغٔيلتٕج

غفزيسي غي خزٝغ مػتغيلثنٖؽتغلمىزأٚغينتزضعغ.ضغيببع

 : تأثرياتُ ادتاىبٔ٘

ٙغ,غ ٖٔجؤدٙغغغقنغٖصهذبغيصرعىههغيلضٍهغ ىمؽتغلةوعهٞغو صغأٔغتغٍخغوعٕج

غ ؾتغذجنٔثغيبصجّههغ,غغغغ ٔفقجنغعجنٖنغغغغلٕهغيصرخنيوْغأٔغتٍهٔهغجزعه غ جت ٚغوٍْج

ذجججنٔثغغٔيذرىجججههغمىججهٞغٔيلعٍهريجججزغينتعنٌٗجججٛغٔخهريجججٛغيلتٕتهصجججًٕٗغوجججَغيدتضجججيغ,غغغغل

 ىهغقنغٌٖتّزغوعْغت  غوتغلُٕغبٕهغينتزٖضغعٍنغيصرعىههغيلضٍهغغتكهصنغوعٕٙغ,

غرتزٔدغبعضغوغرقه غي ٌثزي ٍُٕٗغفْٗغ.
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 : حتذٓزات اصتعنالُ

ٙغأٔغوجَغغغغغغغغغغغغ ظتجبغعجنًغ عطجهٞغيلضجٍهغلمىزضجٜغيلجذَٖغٖعجهٌُٕغذهلجٛغيٌضجنيدغوعٕج

نتزضٜغٔأخذغجهٌبغيذتذرغيلغنٖنغعٍنغ عطهْٟغغأعزيتغبطٍٗٛغملغتغخصغلتٗه غ,

ُغياللرّججهب٘غ,غ ٛغغغغيلقٕلجٕج ,غٔقتكججَغ فججزيسغوز تججه غغغغٔ ٍججبغيصججرعىهلْغفججلٚغلٕٖمجج

غريج  ٚغفمجٗطغهلجهغتججهث غغغغغغغغغغغ ُغوتغلجػتغثجنٙغي ًغفج ذيغ هٌج غيدتزعجٛغوٍْج ي ٌثزي ٍٕٗج

ٖٔرمُٕغيلتٕهغبٕيصجطٛغِجذٓغينتز تجه غفٗرجنيخنغغغغغغص١ٗغعمٜغريرٛغيلطفنغيلزضٗعغ,

غلمىزٖضغ.ي خزٝغوعغيلفرٕقغينتخةٖٛغ

 : الدّائٔ٘ مضتخضزاتُ

فزغوتغيلصجٗنلٗه غيلعنٖجنغوجَغينتضررضجزي غيلنٔيٟٗجٛغلمضجٍهغعمجٜغعجكنغغغغغغغغغغ ٖرٕج

غأقزيقغأٔغعزيبغأٔغوضرخمصغوهٟ٘غوٍّهغ.

 : غش العقار

غٖضرعىنغأذٗهٌه غوتغربػغعقهرغيلضٍهغٌتهته غأخزٝغوثنغ:

ْغغArgel leavesغٌتجه غغأٔريقغ-5 ٘غغٔيمسج َغغSolenostemma argelغ:غيلعمىج ٛغغوج غيلفصجٗم

غٔ زدفهُغؿتصزغيلٍٕبٛغوٍطقٛغوتغيلةٖٛغٌتهتهتْغٔتٕجنغAsclepiadaceaeغيلعغهرٖٛ

ِٕٔغٖغهبْغٌته غغوتغيلضٕديُغ,

غيلضٍهغوتغلٌْٕغٔعكمْغيلعهًغ,

غبقٕيوّجججهغغغ لكجججَغترىٗجججشغأٔريقججْج

يلضجىٗ غٔيرتغججَغٔينتججٍر غأٔغغغ

ال غيجملعنغٔصطرّهغ,غينتث  ,غغغقٗم

ُ غربجججج غغيلٕرقججججٛغعججججزٔقغغٔتكجججٕج

غعٍنغورضهٖٔٛغٔي ٔريقغ,غٔيضرٛ

ٔ جهُغغتمجىتغغغغوجزغٔيضج غ,غغغّهٔوجذيقغغ hairs three calledٔهلجهغعجعزغغغقهعجنٚغ,غيل

غبهلضٍهغلكَغٍٖنرغذهلٗه غذنٔثغذل غ.

ٛغغغغTephosia apoilinea de candolleيلٍجٕج غيلٍتججهت٘غغغغ-2 ,غغوججَغيلفصججٗمٛغيلتقٕلٗجج

غصكٍنريٌ٘غ.ٔأٔريقْغبٗضٗٛغيلغكنغٖٕٔجنغأذٗهٌه غ غٕيٟبغوعغيلضٍهغيب

غوَغيلفصٗمٛغيلتقٕلٗٛغ.غColutea arborescensيلٍٕ غيلٍتهت٘غغ-0
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غ.غAilanthus glandulosa Desfيلٍٕ غيلٍتهت٘غغ-4

غ Globulariaceaeوجججَغيلفصجججٗمٛغغغ.globularia alypum Linnيلٍججٕج غيلٍتجججهت٘غغغ-1

غ.غغغغ province sennaٖٔضىٜغصٍهغينتقهلعٛغ

غ.غ CoriariaceaeوَغيلفصٗمٛغغCoriaria myrtifolia Linnيلٍٕ غيلٍتهت٘غغ-0

فضنغي لتهٞغيلعزبغي ٔيٟنغوتغي رغجه غغيلره ٗنغعمٜغٔوتغيرترهًغالبنغوَغ

يلفهٟنٚغيلعالجٗٛغ ٔريقغيلضٍهغٔبزيعىْغٔيصرعىهلْغ ىمؽتغلمتطَغقتجنغتصجٍٗفْغوتغغغ

غي قزيبهسٍٖه غيذتنٖثٛغضىَغي دٖٔٛغينتضرخنوٛغوتغعالدغذهلٛغيبوضهكغ.

 

 : نبات الخطمي
غٌتهتهتّهٍرغزغى٘غعغبغ ت غيذتحيغوعىزغتيرَتْط

غشر وتغوٍججهلصغ جججث ٚغوججَغيلعجججهمل,ٔتغغغيلةٖججٛغٔينتشرٔعجججٛغغ

غوتغيذتنيٟصغٔينتٍرشِه غيلشٍٖٛغٌتهته غ هذنغإٌٔيعْغبعض

يِهغغغ رٚغٔصجٕج ْغبهلٌٕٗهٌٗججٛغوغججرصغوججَغغغيمسججغ,غٔبهنتنٍٖججٛغينتٍجٕج

ٔعز غيبٌضهُغقتجنغسوجَغلٕٖجنغغغغغ,غ(( ث غينتٍهفعغغ))غلفٍت

غٔيلجججةٙغ,غهلجججذيغيلٍتجججه غوٍّجججهغيلتضجججرهٌ٘غغغغعنٖجججنٚغغه إٌٔيعججج

ٔذ زغعهملغيلطتٗعٛغٔيلفٗمضٕ غيلٌٕٗجهٌ٘غدٖضجقٕرٖنظغغغ

غغغٔ جججهلٍٕٗظغيلفٕيٟججنغيلطتٗججٛغغأعجّزغألتججهٞغرٔوججهغوتغسوهٌجْج

ي غيلطتٗجٛغغغغغغغ غ,ٔٔريجفٕيغيصجرعىههغأججشيٞغي ٌٕج لتعضغإٌٔيعْج

غغغيرتطى٘غغوَ وتغعالدغيلعنٖنغوَغي وزيت, ىجهغعزفْج

ٔغغ٘أبوثنغي لتهٞغغيلعزبغي ٔيٟنغ بجَغصجٍٗهغغغيبكزغيلجزيسٙغ

ٔغ ,ٔذي غريججٗرّهغوتغيغفٕيٟجنٓغوتغوؤلفججهتّيغيلغجّ ٚغغغٔذ جز

غ.يلطبغيذتنٖثغوتغعالدغيلقزٔ غوتغيدتّهسغيهلضى٘غ

 :أمساؤِ 

رٖغ غبهرترىٗجٛغٔيرتطىٗجٛغ,غغغهٖعز غيرتطى٘غوتغصٕج

 Marshmallow, Marshmallow:غغٔوتغيبٌكمٗشٖجججٛ

root غ,Athaea ٔغغRadix athae غ.غ
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َغغAthaea officinalisغ:غِجٕجغلمٍتجه غغيلعمىجج٘غصجيغٔيال غيرتتهسٖججٛغيلفصججٗمٛغوج

Malvaceaeٙغغغغي,غٖٔغجججهبْغِجججذيغغغغ ردٙغيلعججججهد غلٍتججججه غ ؾتغذجججنغ جججت غيرتطىجججج٘غيلججٕج

Common holly hock ٘غغئغ غيلعمىج غٌفجطغيلفصجٗمٛغيلٍتهتٗجٛغغغغغغAthaea rosaغمسْج ِٕٔج

غٖٔضرعىمْغيلتعضغبنٖال غعٍْغ.

 :مياطق سراعتُ 

ه غٔيلضجت غوتغغوتغيللبجٛغيلزلتجٛغٔينتضجرٍقعغغغغٍٖرغزغيلٍٕ غيلةٙغوَغِذيغيلٍتجه غ

غوتغغغغ ي غوٍْج يذتجنيٟصغٔينتٍرشِجه غغغوٍهلصغ ث ٚغوَغيلعهملغوثنغقهرٚغأٔربهغٔتجشر غإٌٔج

ٔينتىمكجٛغغٍطقٛغعزقغذٕتغيلترزغي بٗضغينترٕصىتغ ضٕرٖٛغٔلتٍهُغٔفمضطؽتغؿت

غ هذنغٌتهته غيلشٍٖٛغدتىههغأسِهرٓغ.

 :ّصفُ اليباتٕ 

غصجججهقغغغغغ يرتطىجج٘غعغججبغ ججت غلجْج

لغقمٗمٛغو5.1رتفهعّهغ ؾتغيعىٕدٖٛغٖصنغ

ٔلْغجذوٕرغغ,غو طهٚغبغع ي غ,غيلرفز 

خغيبغربمٍٗتغغتزدغوٍْغعندغ ت غوَغ

غصجججججيغ,غ06يدتججججذٔرغٖصجججججنغلٕهلججججهغ ؾتغغغ

ٔأٔريقْغ ت ٚغيذتحجيغريذٗجٛغيلغجكنغغغغ

وفصصجٛغٔذٕيفّججهغوضجٍٍٛغٔورٍهٔبججٛغوتغغغغ

ٛغغيلٍته غٌٕٔرٚغ,غيلضهقغوَغخزٔجّه عٍقٕدٖ

غعندغٖشٖنغٔالغيلٍته غأٔريقغأبهيتغوَغختزد

,ٔأسِهرٓغ ت ٚغيذتحيغذي غلُٕغألتجزغبهِج غ,ٖٔشِجزغيلٍتجه غغغغغغ0ّهغعَغي سِهرغفٗ

ٔيلتجذٔرغ مٕٖجٛغيلغجكنغغغغغبجذرٚغ,غغ21-51خالهغفصنغيلصٗفغٔةهرٓغوٍغقٛغفّٗجهغغ

غوميغٖٔركهثزغِذيغيلٍته غبهلتذٔرغ.غ2.1غ-2قهـتٛغيلمُٕغلٕهلهغ

ٖقجنغغغٔتقطعغيدتذٔرغوَغيلٍتهته غيلج غالغغ ىعغي سِهرغخالهغفصنغيلصٗفغ,

ٞغغهغعَغصٍرؽتغخالهغفصنغيرتزٖفغ,عىزِ غ-يلقغزٚغغ-ثيغتٌٍتفغٖٔشيهغوٍّهغيلمره
غخغجَغٔلٗفج٘غ,غغغ ثججيغ فجفغبكهومجّهغأٔغبعججنغتقطعّٗجهغ ؾتغعجزيٟ غوتغوكججهُغغغغغغغِٕٔج

صرعىههغجذٔرغي,غٖٔفضنغوتغيلطبغغثيغحتفٍتغديخنغأٔعٗٛغستكىٛغيلقفنغ,غًتمٗن

غلٍته غ.رتفه غسترٕيِهغوَغينتكٌٕه غيلفعهلٛغعَغبهق٘غأجشيٞغييرتطى٘غال
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 : مكْىاتُ الفعال٘

٘غغغغغيرتطى٘حترٕٙغجذٔرغ ٔبكجرؽتغغغmucilageغٔأٔريقْغٔأسِجهرٓغعمجٜغِجالًغٌتجهت

غ%غ,01-21جذٔرٓغبؽتغغوتغيلٍتهت٘غيهلالًغٌضتٛغٔتصنغ,غأخزٝغٔوز ته غزٖه ٔصك

يل٘غغغكزٖه ٖٕٔجججنغفّٗججهغأٖضججه غٌضججبغوغججهبّٛغوججَغيلتكججرؽتغٔيلضججغغغغغغ %غوججَغغ2ٔذجٕج

غأوٗججنغلتججضغي صججتهرت غغغغغٔينتز ججبغغغAsparagineغصججتهرجؽتغيوز ججبغ غي خجج غِجٕج

Amide of Aspartic acid (Amino succinic acid )غ.غ

صيغٔقطزِهغغ51ٔ26ٖته غيلعقهرغوتغريٕرٚغقطعغلٗفٗٛغبٗضهٞغلٕهلهغٖلئ غبؽتغ

غ.ريٕرٚغعزيٟ غري  ٚغ,ٔلْغريٟرٛغخفٗفٛغٔوذيقغصكزٙغِٔالو٘غغوتغأٔغ,غصي5-2

غٌٖتّجزغعٍجنغغغغغ ثجيغغ,غغقطجعغيدتجذرغوتغيلعجزتغغغٔ ذيغأردٌهغرؤٖٛغذتهٞغيرتطىج٘غف ٌْج

غزتّزٖججه غبضججى غغغ ٛغغغ2-5فرصجْج  ججهوتًٕٗغروججهدٙغوججَغيرتغججبغغغغغومججيغٖفصججمْغلتقجج

٘غ,غي بٗضغ, ًغيلٍتهت ٔغترمفغِذيغيهلالًغوتغٌته غغٔفْٗغعندغ ت غوَغخالٖهغيهلال

غ.غخهريٛغبْغيصرعىهال يرتطى٘غعَغيلصىغغيلعزب٘غٔلكنغوٍّىهغ

 : يف الطب القدٓه

ٞغٌته غيرتطى٘غ)أٔريقْغٔأسِهرٓغٔبذٔرٓغ(ٛغ هفغيلقنوهٞغي لتهٞغصرعىني غأجشي

َغي وزيتغ, ٛغيلٌٕٗهٌ٘غيلغّ غٔٔريفغغوتغعالدغيلعنٖنغو يلفٗمضٕ غٔعهملغيلطتٗع

دٖضججقٕرٖنظغٌتججه غيرتطىجج٘غشتمٕلججه غبهلشٖجج غوتغعججالدغيذتججزٔقغيدتمنٖججٛغٔلججنوغغغغغغغغغ

وضجرخمصغججذٔرٓغوتغينتجهٞغيلضجهخَغوجعغيلضجكزغغغغغغغٔضعغُغ غٔقههغأٖضه غ:غيلثعهبؽتغ,

غ.غضطزيبه غينتعنٚي غزيبغلعالدغيلضعههغٔتفٗنغ

عتمججنغٖٔزخج٘غٔقتٍججعغوججَغذججنٔثغغغغغجججهلٍٕٗظغعجَغِججذيغيلٍتججه غ:غغيلطتٗججبغٔقجههغغ

ٔأريججمْغغغ,غٌججنوههغٔيلٍضججخغعضججزٚغياليلي ٔريًغٖٔضججكَغيلٕجججعغٍٖٔضججخغيدتزيذججه غغغ

غٔقضججتهٌْغوججهغغغٔبججشرٓغٖفعججالُغوججهغ  الغأٌّججهغألطججفغٔأ ثججزغغغ,غديًغلزٖججه غغٖفعججنغأٔريقجْج

ًٞغ ٔبذرٓغٖفر غيذتصهٚغينترٕلنٚغوتغغقغ,هٌّىهغٖغفٗهُغيلتّ ذرٜغ فٗفه غٔأ ثزغجال

غيرتطىج٘غٍٖفجعغوجَغقجزٔ غي وعجهٞغغغغغغغغغغغيلكمٗجرؽتغ,غ ٔوجَغٌفججثغغ,غٔينتجهٞغيلجذٙغٖطجت غفْٗج

غ. ُغفْٗغقٕٚغقهبضٛغ,غيلتطَغغٔوَغيصرطالق,غيلنًغ

غغئقجههغغ غتمججٗؽتغٔ ٌضججهدغٔ رخججهٞغغغغ:غ(يلقججهٌُٕغوتغيلطجبغ)بججَغصججٍٗهغوتغ رهبجْج فٗجْج

غوجَغأٔريًغغغغغهفعغوجَغيلضجعههغيذتجهدغٖٔضجّنغيلٍفجثغغغغغٔبجذرٓغٌجغغ,غٔحتمٗجنغغ ,غٔتٍفجعغأٔريقْج

,غٔلتٗ غغ,غٔريى ْغٖضكَغيلعطػغ,غٖٔقعغوتغضىهدي غذي غيدتٍبغٔيلزٟٛغيلثنٙ
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غي وعجججهٞغٔأٔريًغينتقعجججنٚغغغغغ هغٔوجججَغذزقججْج غيلتججٕج لْغٍٖفجججعغ ذيغعجججزبغوجججَغذزقججْج ,غغأريججٕج

عغٔلتجٗ غأريجمْغ ذيغصجق٘غبهلغجزيبغٌفجغغغغغغٔ ذل غٔرقْغأٖضه غوَغيبصجّههغيلجزدٙٞغ,غغ

غوَغعضزغيلتٕهغٔوَغيذتصهٚغٔخصٕريه غبشرٓغٔريى ْغعتتطغيلتطَغ.

 : لص اليبات ّشزابُعنل مضتد

ىجج٘غغطصججرعىههغجججذٔرغيرتغغيٌرغججزغي

غٔأسِجججهرٓغغ وتغتمطٗجججفغٔتزلٗجججبغغٔأٔريقججْج

عمٜغعجكنغوضجرخمصغغغغيدتمنيلتغزٚغٔ

ٛ غيدتجذٔرغ,غغ غوهٟ٘غ جشيٞغيلٍته غٔخهريج

ٛغيلضكزغ لْٗغ, غغأٔغ غزيبغبعنغ ضهف

رغيلٍته غبٍقعّهغٔعتضزغوضرخمصغجذٔ

صجججججرخالقغيهلجججججالًغغوتغينتججججهٞغيلتجججججهردغالغ

غيلضهخَغينتهٞغوتغٌقعّهغٖٔؤدٙغوٍّهغيلٍتهت٘

غ جهظغوجَغينتجهٞغيلضجهخَغ ؾتغدرججٛغغغغغغغغغغ ؾتغيصرخالقغيلٍغهغوٍّجهغ,غ ثجيغٖضجه غ لْٗج

غوتغغغغغغصجهعٛغذرجٜغٖجةدغغغغ2-5يل مٗهُغٖٔجلكغفجلٚغتجلئ غبجؽتغغغغغ ,غثجيغٖصجفٜغقتجنغتٍهٔلْج

غ.غٗه كنغجزعه غري  ٚغعنٚغوزي غٖٕوع

 فْائدِ الطبٔ٘ :

 : ملطف ّمَدئ للضعال

ٛ غٔأٔريقْغٔأسِهرٓغبعجنغ ضجهفٛغغغيٖفٗنغ صرعىههغوضرخمصغجذٔرغيلٍته غخهري

غلْٗغوتغعالدغذهال غيلضعههغٌٔشال غيلةدغ. يلضكزغ

 : ّالقزح٘ املعدٓ٘ االلتَاباتختفٔف 

هغومطججفغٔوضججكَغغغغغغغغيٖفٗججنغغ صججرعىههغوضججرخمصغجججذٔرغيرتطىججٜغ ىرمجٕج

غ,غينتعنٖٛغٔيلقزذٛغٔيذتمصغيلفيغلرحٕٖفغينتتطٍٛغينتخهلٗٛغغٗٛي ربغوتغلرّهبه لال

ٍٕذٗثغ ُغيهلالًغيلٍتهت٘غينتٕجٕدغبٍضتٛغوزتفعٛغوتغيلٍته غربالفجه غعمّٗجه,غغغٖك

غ ىهغٖفٗنغِذيغينتضرخمصغوتغعالدغيضطزيبه غيدتّهسغيهلضى٘غ.

 : عالج ادتزّح ّالتَابات ادتلد

ذتججزٔقغٔيلرّهبججه غغغيصججرعىنغوضججرخمصغجججذٔرغيلٍتججه غوتغعججالدغيدتججزٔ غٔيغغغغغ

َٖغلتقجٛغومطفجٛغٔوزلتجٛغترجٗ غغغغغغغيدتمنغ, ٖٔفٗنغٔجٕدغيهلالًغيلٍتهت٘غوتغتكٕج



 219 من النباتات الطبية في المدينة المنورة
ٛغلال ٛغلمخالٖهغحترّهغوتغوٍطقٛغيبريهب ٌقضهًغٔيلرحندغٔوَغثيغصزعٛغيلفزري

غعفهٞغيدتزٔ غ.

 : عالج الْرو

٘غوتغريٕرٚغوضرٕقغ تضرعىنغجذٔرغٌته غيرتطى

أٔغوججعغوضججرٕقغذتججهٞغخغججبغعججحزٚغغغغغغ,غغٓلٕذججنغ

وتغعىججنغلتخججه غغغغSlippery elm barkغيلججنرديٞ

ٔ ىهدي غتٕضعغعمٜغينتٍهلصغينتصهبٛغبهلٕرًغأٔغ

ينتٍرفخٛغٌرٗحجٛغيلجةدغيلقجهرظغأٔغبفعجنغتعزضجّهغغغغغغ

يٞغغغغغ فٗخفجججفغاالوّججججهغغ,غلرٗجججهري غبجججهردٚغوجججَغيهلججٕج

غٖٔضز غوتغعفهّٟهغ.

 :يف عنل األقزاص الدّائٔ٘ 

٘غينتضرغعكنغوتغيرتطى٘غجذٔرغتضرعىن ًغيلٍتهت ٔغيهلال خمصغوٍّهغوضرٕقغأ

بغيلرٕٖجٛغعمجٜغغغغغغعىنغوتغPill excipientغ ضٕيو ي قزيقغيلنٔيٟٗجٛغأٔغيذتتٕج

يدغوججزٚغ ورصهريججّهغغيفٗعىججنغ  ججال غهلججهغقتٍججعغتضججزبّهغٔعججنًغغغغغينتججذيقغ,غوجٕج

غلمزلٕبٛغٔيلرفر غٖٔشٖنغوَغريالبرّهغ.

 :غش اليبات 

٘غغٌتجه غغججذٔرغغوضررضجزغغخمجىتغغ ؾتغيلجتعضغغٖعىن غ marshmallow rootيرتطىج

ٙغغجبذٔرغٌته غي رد غ,غغغغ Common holly hockرتطىج٘غيلٕج غ تجنٖنغلْج غأٔغبٗعْج

غوتغينتٍجهلصغي خجزٝغوجَغغغغغئأرينغيلٍته غي خ غوَغيلصؽتغثيغ ٌرغز غسريعرْج

ٔقتكَغيلكغفغعَغِذيغيل جػغسضجهبغٌضجتٛغيلزوجهدغينترخمجفغغغغغغغيلعهملغ,

ٔبٕيصطٛغيلفرصغيجملّزٙغلقطه غوضرعزتغوجَغججذٔرغغغ,غعَغذزقغيلٍته غ

ردٙغيلعجهدٙغغغغغغي ٔعذٗجثغتٌتّجزغغغيلٍتجه ,غغ بٍضججتٛغٗجٛغيرتغجتٗٛغوتغيرتطىج٘غيلٕج

غ.غيلٍٕ غيلطيبغوٍْغأقنغوَ

ردٙغ:غ يلجج غتججشر غوتغغعغججتٛغوعىججزٚغأٖضججه غٔوججَغٌتهتججه غيلشٍٖججٛغغغغغغٔيرتطىجج٘غيلجٕج

ْغيغٖٔصجنغغ,غٔينتٍرشِجه غغيذتجنيٟصغ ٘غغ ؾتغرتفهعج يل ْغغ,غصجيغغ51غذٕج ٛغغٔصجهق ٚغغعىٕدٖج وكضجٕج

عجع ي غغغت طّٗجهغغيلغجكنغغوضجرنٖزٚغغيذتحيغ ت ٚغيلٍته غٔأٔريقغ,غخغٍٛغبغع ي 

بز(غغغغذ,غٖٔشِججزغيلٍتججه غبججؽتغعججّزٙغغغغغخغججٍٛ غ(غٔتغججزَٖغي ٔهغ)أ رجٕج شٖججزيُغ)غٌٖٕٗجٕج

غ.غِ٘غ ت ٚغيذتحيغٔمتزٖٛغيلمُٕٔختزدغي سِهرغوَغابهيتغأٔريقغيلٍته غٔ
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