


 اـــماؤهـأس

 
 

 من النباتات الطبية في المدينة المنورة 
 القيصـوم- اإلذخر – رجلةـال

 

 لبهًـةعمز د. حمٌ الديو           

    

 باملدينـة املنـوزة  فهد  مبطتػفى امللكاضتػازي تغرية       

 
 

السجلـــةك مل ــة فازضــبة  تسبــةب تتــو ال  لــةب   ــ    

قــــس   ــــت اذت ــــف  تطــــ ى الفــــسف ب  تطــــ ى  يكــــّا  

ألن ن اتهـــا ال ـــــــــسي الصا ـــ   لـــى  اءـ  ـــاذت

األزض يف ال طاتني  اذتدائق يداع باألزجـ.   

    ن ـا   ـول  بــسي ينتػـس بـني املصز  ـا        

ــ ي ــاء  ال  هانافطـ ــرلك يـــ يف املـ ــراءذ لـ تخلـ غـ

 تــصزو   ــد ا يف ال طــاتني  ب املصاز ــون  نهــا

تؤمـــــ. ذ لارتكـــــسا ا  الوز بـــــة ى ـــــدمإ

  (1) الطلطة     ط وخة  عطاشجة 
 

 بادــزغ بهـبلبػ ب سفا ك ث.  اء  تتددة ــهلره الن تة  ض

 ال ــــغ يف ةـة الرببسيـ يف اللغ بوزية بال  لةـ تتسف يف ض

                                                 
 ( 11/472( ابت  نعوز )1)

 لرجلـةا
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 مهاطق انتشارها

 وصفها الهباتٌ

 Portulaca امسها التل   بPurslane  باإلصتلبصية بةـا تط ى بالسجلــفسي بإ

oleracea L.  

  اذتدائق نعسّايصزو لتصيني .P.grandifora L هلا نوو آخس امسه التل   

(1) مال النو ني  ت الفؿبلة السجلبة ب دت ال  ش ازه امللونة
Portulaceae   

 

  بث ا تتوفس  بالسجلة يف ال طاتني  اذت ولنتػس ت

السجلة  تنتػس بالسطوبة يف الرتبة  الط ظ املناضب هلا

م م ا تنتػس يف  تع   نها املدينة املنوزةبالربية يف  تعم ال الد التسببة 

تصزو مأ د ستاؾب. ارتكسا ا  الوز بة يف د ل مثرية  ناطق التامل   

  ت التامل 

 

ت سي ّاب يؿ. طوله إىل   طسي يف غلغ اإلؾ ع ان 

ارتكسية  ه متتد فس    اي س   ت ذزاوب

 تػح ة  ةالربي السجلة   زاق ب األزض   لى

ا  ـــ ذين هلابةـــــبطبطة ببكبة الػك.  ائب

ؾغرية خكساء متب.   اازـــش   بفبةــــ سغ

اذتجم  ةزّا ؾغري  ختل  بر بإىل ال باض

 ب سق  ك.ــــتح بػفداخ. مثاز  ل بة تن

     ت  ب ــــع  الؿبــــيف السببنكج  ت

 ماضبا  ال ر ز  ثنائبة الفل ة 

 

                                                 
(1  )Trease,G.E and Evans,W.C(1985)( p171-175) 



 432 من النباتات الطبية في المدينة المنورة

 ىناتهاـمك

 يف الطب اإلسالمٌ

 فىائدها ملزضى القلب 

 اوــــــ بازتف اشــــــ متتبةــسا ا  الوز بـلة  ــــت ارتكــــ  ـالسجــــ

ـــالك ستتوا ــا  ــت  ــد فبتــ ك ا ـاز تبن ــا ني   با ني   ول  ب فبت

ــا    ــبو   غري ـ ــد  ال وتاضـ ــة ماذتديـ ــالمل املتدنبـ ــات    ب األ ـ ــال  ن ـ ــا  ـ   فبهـ

Mucilageفبهــا نطــ ة  ستفتــة  ــت املــاء تكطــب   زا هــا  فس  هــا طــسا ّة  ب 

 امتػ   ديثّا فسيـق  ـت التل ـاء األ ـسيكبني مبسمـص األعـا         بغديدة

ادتصء الد و  ـت    نية  ريالند التل بة التابع لوشازة الصزا ة يف ببلتصفب. بوال

( املوجـودة بـوفسة   (3Omega_3- محاض د نبة  ـت نـوو    بجـا   فبـه الن ا  

  ػــسة يكــّا محــف  لفــا لبنولبنــك بنطــ ة تؿــ.     فبــه بيف شيــو  األمســا 

 ميتــاش النــوو الــربي للسجلــة با فــاض      ب قــتاف املوجــود  نــه يف الطــ ان    

  (1)ه ستتواه  ت املاء بامل ازنة باملصز و  ن
 

 ن السجلة دا د األنطام  ذمس الط بب التسب  

د  اذتكـة ــــازةب  الس ــــداوب  األ زا  اذتـــمتنع الؿ

 ادتس ب ال  ء  محى الص زب   س ة ال ول  اذتؿى  ال واضريب  بر ز ا 

  (4) ت طع التطؼب لكنها تكس الكلى  ال ؿس  ند شيادتها 
 

دل ـــــ ت نخففي

بني ــــــفسنطة الـــــإؾاب

نيب   صي ــــسايــــتؿلب الػساض ال لب  ـــبأ 

ا  م رية ــــــم م بــــتهالمهــــــــإىل اضذلك 

 هااقـــــ مح ألن با همــــــة يف طتـــــ ت السجل

                                                 
  443( املنع ة التسببة للتن بة  الصزا ةب ف 1)

 ( 1/72( االنطام  دا د )4)



 432 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 فىائدها الغذائًة

 يـصـومالـق

 أمساء الهبات

  (1)الد  الكولطرت ل يف د ون الازتفاو ( متنـع 3-   بجا)د نبة ال
 

 بتبنا  الكاز  بالسجلة  ؿدز جبد لفبتا ني  

 بد  ت التناؾس املتدنبةــــــ التدي برائبةـــــ األلباف الغ

 يفبد ازتفاو ستتوا ا نط بّا  ت األلباف مغري ا  ت ارتكسا ا  الوز بة يف 

  الو اية  ت  د   اإل طا    الجه  قد   ساض  خسى

 

ن ا   ػيب  ت س بـسي مثري التفسوبيصزو 

 ه يف ؾنا ة الضتخالف الصيت التطسي  نه  اضتخدا

ة يف بتف ـــــوزب  نكهــــون  التطـــالؿاب

 يف ةــــــــــالصين ا ــــــاتــن   دأم األطت ةب

ا     و ن ا  ضا  ـــــــــ املنتص  اذتدائق

او ستتواه  ت  سمب ــــانب الزتفـــــلإلنط

 ثبوجون  ند تنا له  ت طسيق الفم 

 

هلرا الن ا   مساء 

 Mugwort   Armoise  تتددة ال بؿو  

 ن ا   felon herb  ػب اجملس    wild worm wood غجسة الوزد الربية 

  و  ت  Artemisia vulgaris امسه التل  ك St John,s plantال ديطة جون

 توجد زت و ة م رية  ت  نواو  بCompositaeة ـــــــــة املسم ـــــالفؿبل

 wormwoodد د  تػ . خػب ال .Artemisia sp ادتنظ الن ات 

                                                 
 ( 2994( جسيدة السياض )التدد 1)
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مهاطق انتشار 

ىمـــــــصــًــقــال

  

 وصفه الهباتٌ

 Tarragonيط ى النوو الن ات كب A.cina    الػبح ارتسضانsantonia or 

levant ,wormseed   

و   ث. النوو الن ات  ـــــسة  ت ن ا  ال بؿــــــة م بــــــ  نا  زت و 

A.arborescens  و  الؿبو ـــــ ال بؿChinese mugwort  يطتت . مال 

يف البابانب  Moxaلت .  طتحكس  ومطا  A.moxa    A.sinensisالنو نيك

  Borneol  (1) حيتوي  لى  سمب بوزنبول

يتت د  ن املوطت األؾل  

سق ـــــــلل بؿو   و  نط ة غ

باب توجد ن اتاته يف املناطق ــــضآس  ـــا  غــــ  زب

 نط ة  املتتدلة يف مجبع د ل التامل   نها

  الف سة ادت لبة باملدينة املنوزة

 ا   ائم مثري التفسو ن

رت ــه إىل  ــا ـ. ازتفــيؿ

طويلةب   نؿ ب لون فس  ه  س صيب   زا ه

دامت    ط ة )زيػبة( هلا زائحة سونها خكل

 طسية ماللب ونبيص س  را الن ا  يف فؿ. الؿب ب حي . ن اته   دادّا 

م رية  ت األش از الؿغرية اذتجم لونها بو  محس     ؾفس  لى غك. 

تت .   زا ه الغكةب     ه الص سية ـــــسة ؾغريةب تطـــــا   ص ــــــزؤيط

                                                 
(1 )Lawless,J.(1983) P  133  
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 مكىناته الفعالة

 يف الطب القديم

الضتخالف الصيت التطسي  نهاب  تكون مثـاز الن ا  ؾغرية اذتجـم 

  بر ز ــا  دميــة الطويداء 

 

 

 حتتوي   زاق ن ا  ال بؿو      ه الص سية 

 لى شيت  طسي يطتخلـ بواضطة 

  لبة الت طري ال خازيب يتؿ   را 

الصيت بأنه ضائ.  ديم اللون     ؾفس 

با تب  له زائحة مافوزية  وية   ػ بة 

ع ــــطه  ـــت خلــهلا  سازة  لوةب ميك

سه  ت الصيو  التطسية املطتخسجة  ت ــــغب

ت  ارتصا ى ـــوضــالن اتا  األخسى مالط

ا  ـــــت ضــــبدزب  را الصيــب الطــــ خػ

نتبجة ازتفاو  ا له  ت طسيق الفمــــ ند تن

 واف ست سةــــ له خ Thujone ستتواه  ت  سمب الثبوجون

ني ـــــ بن  cineolبولــــــبنـــــون  ضــــوجــــــب ثبـــــــوي  لى  سمـــــلدب حيتــــللج

pinenes رت ثنائ   اتسيكازيا ــــــــ اضdihyromatricaria   غري ا  
 

 وي ز م املس ةب ضاد اال ت اد  دميّا  ن ال بؿو  ي

  نه يفبد يف  ال  تأخري  د   اذتبفب  اهلطرتيا 

 الؿسوبم ا اضتت . لطسد ديدان ال طتب  يف ختفب  غدة اذت ىب 

  تطهب.  كم الطتا  
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 استعماالته الطبًة

 استخداماته األخزى

 

تتنوو اضتخدا ا  ن ا  ال بؿو  يف الطب 

 الػتيب  بث يطتت . اضتت النيك خازج   داخل  ك

  ته  لى غك.  س م رتواؾه ك فبطتت . شياالضتت ال ارتازج   ا

ب  يفبد يف ختفب  آال  املفاؾ.  التػنج Aborifacientاحمل ـــــسة للجلــــد 

التكل   الس  اتبص   يف  ال  اال تالل 

التؿيب يف  طساف  سقى الطكس  خاؾة 

ألنه ينػط الد زة ذ الطسفني الطفلبني لديهم

 الد وية يف  نط ة د نه  لى ادتلد 

 ك لل بؿو  خواف طازد  االضتت ال الداخل

ب  اضتت له  دميّا anthelminicلديدان ال طت 

بتف الناع هلرا الغسضب ثم      نتبجة 

مسبته الػديدة لإلنطانبم ا لصيت ال بؿو   

ب  و  اطع tincture  يطتت . مؿ غة  diphoretetic    cholerecticخواف 

  ػجع   stomachicزيامل ال طتب   نػط للجطمب   طكت آلال  املتدة 

  (1)لل س ة  ند تأخري  د ثه emmenagogueإلدزاز ال ولب   دز لد  اذتبف 
 

يطتت . الصيت التطسي املطتخلـ  ت   زاق 

 ال  م الص سية لن ا  ال بؿو  يف بتف الؿنا ا  

  ث.ك

   ؾنا ة التطوز  الؿابون  الكولونبا 

                                                 
  422( ز حية   نيب  ف 1)
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 رـــــذخاإل 

 تت اله  ادة  كط ة للنكهة ل تف األغريةبلكت حيعس اإلفساط يف اض

  ت طسيق الفم الزتفاو ستتواه  ت  سمب ثبوجون الطا  

  يطتت . الصغب األببف املوجود  ع   زاق ن ا  ال بؿو  ادتافةيف 

 بMoxibusion نط ة الػسق األ ؿى يف   لبة التن به اذتسازي باملومطا 

ع  تني     مثس بادتطم لتن بهه ــــس   ت  وقــــــت ال  ـ  اك ـــــ)املومط

اذتسازة(ب  الشالت تطتت . املومطا يف   وال مثرية  ع   لبة الوخص ب

باإلبس الؿبنبة يف  ال  التديد  ت األ ساضب يطتت .  يكّا بتف األ زببني 

اذيت الربيطانبة ـــــاأل سب  سع  الس  اتبص ب  ذمســــــا لتال  الن ــــــــاملومط

  amenorrhoeaف ــــــــة د  اذتبــــــا يف  ال   لـــــلأل ػا  فائدة املومط

 لل س ة  dysmenorrhoeaس اذتبف ـــــــ  ط

 

 

 ؾحسا يةب طب ة السيحبب غجرية ؾغرية اإلذخس

 ند  مل بصةحتتوي   زا ها  لى شيت  طسي تطت س زائحته ا

 سفه الس  ان  اإلغسيق ب فرتة طويلةبػك. جبد ختصينه  

 ضكان سفه  م ا ب ؤلفاتهمهم فوائده الط بة يف ئ ذمس  ػا ري  ل ا

ته  اتانتػاز نالمبا فبها امل لكة    نها املدينة املنوزة غ ه ادتصيسة التسببة 

  ل ا تن ت اإلذخسة  بالربية بػك.  تج ع يف  ص ٕن  ضهوٕل  زاقبهم

 لرلك  ال الػا س  بو م ريك ب نفسدة
 

 تلى ِغفا ّا  ولُه ماإلذخس    خو اإلباءة إذ ز َى ِخالَنُه
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- ت  ل اء اللغة  يكّا مان  - بو  نبفة الدينوزي التػا    ال 

 ضٔ. الكوالٔن ب.  دق  .ـ ث وـ   له  ؾ.  ندفت د اٌق دِفُس السيحب))  اإلذخسك

ضتت . اإلذخس اب ((اته الغسَشبيطحت فبدخ. يف الطبب   ؾغسب يػ ه يف ن

 بيف ض   ال بو  فوق ارتػب دميّا 

  ال  ضتخد ه األط اء التس  يفا 

  د  يف  جاء ذمسه بف األ ساضبت

ث ت يف  د ف بسيفةـــــــاديث الػـــاأل 

يف  كةك   نه  ال الؿحبح  ت النيب 

 ك ال له الت اع  ب(تلى خالهاخ  ي   ال)

رسول اهلل فإنه لقينهم  )إال اإلذخر يا
 ب(1)(إال اإلذخر :فقال الرسول ، ولبيوتهم

  ند َف لونه بّبا إذا ج  ن ا  اإلذخس 

د  ن اتاته ؾوتّا ــامل  لبه حتـــــ س ز السي

 لرا  ال   د الػتساء  ند ذمسه ك ب وضب بّا
 

إذا تلتاُ  بطت اذتػس  

   طت

                      جدي اُ  املطازمٔل  املصامٔل 

      ذخس ت غ هّاإتهادى السيح ب  

  

                  نودي يف اجملالٔظ بال دامٔل 

   

ضتت ال  ن و ها يف املاء الذخس لدى التطازيت إلأل زاق ادتافة ل ت او ا

  (4)الطاخت يف الطب الػتيب يف  ال  بتف األ ساض

 

                                                 
 ( با  حتسيم  كة  ؾبد ا  خال ا 7/23( ؾحبح  طلمب )1)

 ( 2/323( ابت  نعوز )4)
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 ماؤهـأس

 هــهـىطم

ار ـوانتش

 نباتاته

 البّا  يط ىذخسْة  إ ا دته  بضم  سب   ديما كاإلذخس

  بو  ب طبُب التسِ  بتني  كة مرلكبس"   " اذتلفا"   " لفا

ضن . ب  خالل  أ ون   ب ػبؼ ادت .  ب ازا إل ؾخرب بد لة ا بزم ة

يف الب ت يط ى   بسادــــــض  باؾخرب  لفا  كةب  بةــــتنب   ػ  ب سب 

 ي  ػبػة     ؼ ادت .     Hay Camel,s يف اللغة اإلنكلبصية بستامل

ضم التل   لن ا  اإلذخس  وك  اال بHalfa     SWEET RUSH لفا 

Cymbonpogon pyroximus  ك يكّا ط ى ي   C.schoenanthus speregب 

  Gramineae (1)  ت الفؿلبة النجبلبة   و

 

لن ا  را ا  م  وطت هلالتسببة الطتودية امل لكة تتترب 

 النفود  نط ة صتد ب  جنو   مشال اذتجاش  جوده يفبنتػس ف

 فبهاباملناطق الػس بة  الػ البة  ادتنوببة    السبع ارتال 

 ختو ها  ة املدينة املنوزة  يف  نط با    جصاء غ ه ادتصيسة التسببةب 

مشاهلا بال س   ت  طازاأل ري ست د بت   د التصيصب   بمالؿويدزة

ب ذخس  و اهلند  جصز اهلند الػس بةإلن املوطت األؾل  لك إي الب غري ا 

نت لت شزا ته إىل  ناطق ا  نها 

 يف  ب خسى مثرية يف التامل

اهلند  دز   را الن ا  يف  ائ ة 

توز ـــــة يف دضــــــط با  الــــالن ات

اتا  ــــن   ت ســــــ اإلذخبةـــــاألد ي

توائبة ــــــــضاال  هــــــغ قــاطـــــــاملن

                                                 
(1 )Trease.G.E.,and Evans, W.C.(1985)  p 234-235 
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 وصفه الهباتٌ

 مكىناته الفعالة 

 ناطق  خسى  يف التامل   نها الربية يف   جود ن اتاتهنتػس ي ب ضتوائبة اال

  ؿس  ث. لب با  جنو  مشال  فسي با 
 

ب (1)الثب.  طول  ت  ن ا  اإلذخس ابت  نعوزك  ي ول

 َضٔ. ب   سض  ت  ال  بو  نبفةك اإلذخس له  ؾ.  ندفت 

  (4)  كاضُح ال ؿب  دق   ؾغس  تالكوالنب له مثسة 

ضــاق  ــائم  لــه  ــائم مــثري الفــس وب ؾــحسا ي  ت ــس   ػــباإلذخــس  

ضـــمب 22    32 بـــنيازتفا ـــه  يؿـــ.

تن ـــــو ب  غـــــسيطبة خػــــنة  ه زا ــــ  

ــه   ــع    زا ــ ــه بػــــك.  تج ــ ن اتاتــ

ب ة   ش ازه محـساء  لـى   غسيطبة د 

 بغــــك. نــــوزا  ضــــن لبة  سم ــــة 

 جـصاء ن اتاتــه خكــساء  بتــد ضــ وط  

ــم تؿــ ح جافــة مــال ؼ     األ طــاز ث

  (3)  ند ازتفاو دزجة  سازة الط ظ
 

 لى ن ا  اإلذخس احملتوية جصاء  مجبع ط بّا تطتخد  

بػك. خاف   . اإلش از ه حتتوي   زا   بشيو  طبازة

  و يػ ه شيت  ػبػة   Geraniolادتريانبول لى شيت  طسي فبه  سمب 

                                                 
 األزض  لـى  َســـ يؿب  تَّـى  َتِ ُكـــــــــ  يػ بتبـداّ  َذ ابـاّ  َيـِرَ ب  األنهـاز  ُطوطــــ ُغ  لـى  ٔسُؽـَيِف َن اٌ ك مَكبِّٕظ الثَّبُِّ.( 1)

ــٌد  لــه لُّ ــدةلما ــُت يكــاد  ال ِ ؿــاٌز   ناببــُب مــثريْة ُ َ  ــا َينُ  ــى إٓل ــى  َل ــه  وقــع  ِدَن ــنَِّجُمك لــه  ُي ــال  ــاٌء حتَت  ال

 انعس تا  التس ع   يكّا

 ( 2/323( ابت  نعوز )4)

 ( املسجع نفطه  3)
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 يف الطب القديم

  و  صيج  ت زائحة النتناو   ادة زاتنجبة  سة  بLemon grass   التطسة  اللب ون

   لويدا   coumarins مو ازيتب Proximadiol   سمب بس مطب اديول

alkaloids   فالفونبدا flavonids ــ ض ــتري ال   تـ   (1) ت  طسيـــانبنا   شيـ

 

 ال  بتف يف  زا ه   ش ازه   ال د اء. اضتت 

   ال  امل الط بتة  الفبلطوف البونان   باأل ساض

 جوده ب خس له مثس  ضودآلمثس له  ا "اإلذخس نو ان   د  ا ال ديط وزيدعك

ّا ري  وة  را الن ا   ابكة  طخنة إضخانّا يط ب ساب  األذمى زائحةإلا

ب ستللة للنف ب زة لل ول  الط ث  د ب فتحة ألفواه التس ق ب فتتة للحؿاة

 ط بخه ب  جاو املتدة  السئة  الك د  الكلىأل  بنافع ملت ينفث الد 

 مما  اله ب  وافق لأل زا  اذتازة اذتادثة يف الس م إذا جلظ النطاء فبه "

ش سة  را الن ا  تطخت ))  الط بب جالبنوع  ت  ش از  را الن ا    ؾلهك

 لرلك يدز ال ول  حيدز الط ث  ب يطس  نه  ت  ف   كّا بإضخانّا يطريّا

أل زا  يف ا ينفع  ب إذا غس   متك ف بهب إذا اضتت .  لى جهة التك بد

 ش سته  مثس  ب  ؾ.  را الن ا   غد   كّا  ت ش سهب الك د  املتدة

  ( (ضخانّا  ت  ؾلهإ

ــا  األ   بــد  نــد ا  خسجــت  ــت   ب 1221ثسيــة يف  ؿــس  ــا   اذتفسي

ن ــا   ضــنة زائحــة  ( 3222) ا نــة الــج يسجــع تاز هــا إىل      ــوز  لــو  الفس 

بم ا اضتت . األط اء املطل ون األ ائ. اإلذخـس لو ـده     ـع     بصةاإلذخس امل

  ـال  ب  ذمس ا فوائده التالجبـة يف متـ هم   بغريه يف  ال  بتف األ ساض

  نـه   بك" نـه إ سابـ  طبـب السائحـة     يف الطـب  ؾا ب ال ـانون ابت ضبنا  نه 

                                                 
  422( املنع ة التسببة للتن بة الصزا بةب ف 1)
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اء الج دـــٌ  عــف

 احلصى البىلًة

فبـه  ب زائحـة لـه     نه غلـبغ   ـو  زخـى  ال    ب  نه د بق   و  ؾلب بآجا  

ــ ف   ــبني إ ـ ــا   تلـ ــة    بنكـ ــاو ال اطنـ ــس ق  يطـــكت األ جـ ــواه التـ ــتح  فـ  يفـ

ابـت   يكـب    د نه ينفع  ت اذتكةبب  حيل. السيامل باألز ا  خؿوؾّا يف 

ن د ت اإلذخس ينفـع  ـت   إ ولك "الضبنا 

  ـال  نـه   ب(1)اذتكة  تى يف ال هـائم 

ــه " ادتــا ع   دا د ا ألنطــام  يف متاب

  ترمسة   ل  األل ـا ك  للتجب التجا 

 جــوده اذتــديث األؾــغس املــأخوذ  ــت   

 ـو  فـتح   ب ثم  ؿس  التساق باذتجاش

حيلـ. األ زا    ب  طع عسازتـه   دتـه  

 ب ي ـا   الطـ و    ب طل ّا  يطكت   جاو األضـنان  غري ـا  ك كـة  طـالء    

 ين ـ    ب مينـع نفـث الـد     بى يفتـت اذتؿـ   ب يدز الفكـال  ب  يطسد اهلوا 

   (4) الؿدز  املتدة"
 

 سف األط اء ال د اء فائدة غس   طتخلـ   زاق 

ت  ث ت باإلذخس يف إدزاز ال ول  تفتبت اذتؿى ال ولبة

ب ـــــدة  سمـــــــاف فائـــــــد امتػــــبتدة ـــــ ره الفائ

لب  ت طسيق وضع اذتا الري ي باملوجود فبه Proximadiolبس مطب اديول 

ب لطسد اذتؿى فبه ب سمة التكال  امللطاء املوجودة يف جدزانه شيادة

 ع  سم ا  بس  طتخلـ ن ا  اذتلفا  ضتخد ت غسمة د ائبة  ؿسيةا 

طسد ل  Proximol compound خسى يف ؾنع   از مسته بس مطب ول

                                                 
 ( 1/427( ابت ضبناب )1)

 ( 1/22( دا د األنطام  )4)
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 طبًة أخزى فىائد

 بUric acid   ريب للنوو احملتوي  نها  لى محف ال ولة بال ولبة اذتؿى

 بػك. يػابه ذتد م ري التأثريا   به تأثري  طهس لل طالك ال ولبة ل

  (1)التالجبة لن ا  ارتلة ال لدي
 

 جــــسى  ــــديثّا فسيــــق  ل ــــ  بكلبــــة الؿــــبدلة  

ــاض دزاضــ   ظ ــك ضــتود بالسي ــى التــ  ةا تــة املل ثريا  أ ل

) ــريب  الكلوز فــوز   )الكحــول( الغــول ــصيج  ــت الؿــبدالنبة ملطــتخلـ 

 املنػـــوزة يف ب األزانـــب– لـــى  بوانــا  التجـــاز    لن ـــا  اإلذخـــس كــوي(  

 Saudi plants.A phytochemical & Biological approach )    )متـا 

تـــأثريا   هدئـــة لل طـــتخلـ الغـــول   لـــى ضـــلو   ـــره  ظهـــوزفامتػـــفوا 

 مخـرية   ب ظهس فتالبة قد نػـاط ادتـساثبم التن وديـة    ب املخربية اذتبوانا 

 هل ــا مسبــة  نــد اضــتخدا    Candida albicans سقــبة  ــت نــوو مانديــدا 

  د تفبد  ره النتـائج التل بـة  غري ـا يف    ب تسمبص  ستفع  نه  لى ادت ربي

    (4)التوضع يف اضتخدا ا  اإلذخس يف  ال  املسقى

بتنـوان  الـري نػـس    هالدمتوز جابس ال حطان   زفا ه يف متاب  ذمس

MEDICINAL PIANTS OF SAUDI ARABIA, VOL.II.2000     ن ن ـا

 يف يفبـــد  تسقب    كـــاد للت لؿـــا ب ب طـــازد للغـــاشا  باإلذخـــس  نػـــط

ــة  خاؾــةّ   ختفبــ  غــدة  ــربشب   الت لؿــا  املت طت ــاّ  املؿــا  ة للت ــا خازجب   

  فبطتت . م نفط  كاد للس  اتبص   اآلال  ال طنبة

 

                                                 
 ( 1/41( ابت ال بطاز )1)

(4 )EL-yahya,M.A et(1990) p 147  
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 يف الطب الشعيب
س ـــا  اإلذخــال  ن وو   زاق ن ــ ـتـتـاض ســينتػ

ة بني ضكان ال ادية يف  خاؾ)اذتلفا بس( يف املاء 

  ث.ك     هم  ساق بتفيف  ال  ادتصيسة التسببة 

  ب)زيامل ال طت(  بالتال  يف طسد الغاشا  املتويةك االضتت ال الداخل 

يطكت املغـ الناغئ  ت م ا  ختفب   دة املغـ الناغئ  نهاب

 له تأثري  طهس للجساثبم  ب سمة اذتؿى املرتض ة داخ. املطالك ال ولبة

  ف  غدة اذت ى   لل ولب  يدز

  يطتت . شيته املطتخلـ بت لبة الت طري ال خازي  كاالضتت ال ارتازج

ال  الس  اتص بة  املفاؾ.  م ادا  أل زا ه م س م يف ختفب  اآل

  تسقللت  للجس ملب

  ــة غــسبّا     زا  اذتــازةب ــت األ ط بخــه ينفــعم ــا   ــت الؿــالبا  ال اطن

     ػاءازدة يف األ زا  ال   ت األ ب ق ادّا  ط خّا

 ذا غس  إج نينفع التك.  ينفع التػفهو   ك املفاؾ.  اليف ختفب  غدة آ

  يف ادتطم    باءاإل الة  د نه ير ب  ب نه زبع  ث ال

   اذت ى يف ختفب  غدة هلرا الن ا جصاء الص سية  طتحلب األيفبد غس 

فــ  كا لــه  ــدز لل ــول  شتب طــتحلب الن ــا   ب  نــد  ــد ثها لل ــسيف

ــاتبص ب ا ال آل ــ  األ  لس  ــ ــا  غلــ ــو  زاق ف ــ ــال  ألهــ ــساض  ــ ــة يف  ــ السئــ

  (1) اقطسابا  املتدة

 

                                                 
(1 )Migahid,A.M.(1978) p 695  
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 ثــبحـــع الــزاجـم

داز الكتب ب 41ف بادتا ع ملفسدا  األد ية  األغرية  اجمللد األ لك ابت ال بطاز-1

  ل نان  ببري  ب التل بة

 ل نان ب  بري ب داز ؾادز ب427فب1  ال انون يف الطب   ابت ضبنا -4
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 ل نان 

ب ترمسة   ل  األل ا  ادتا ع للتجب التجا   ادتصء األ لك دا دب األنطام  -2

       و  بال ا سةب داز الث افة الدينبةب 22ف

فربايس 2 ب2994التدد ب السجلة الربية ختفف الكولبطرت ل جسيدة السياض-2

   1993 )غ اط(

 ب داز ال لمب بري  ب ل نان 422ز حيةب   نيك التدا ي باأل ػا  ف - 2
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