
 كلية الزراعـة البيئية واحليوية

 
 قسم النباتات الطبية والعطرية



 Moghatالمغات 
   Sterculiaceaeاالستركولية  : العائلة •

   Glossostemon bruguieri :االسم العلمي•

 كجم في شهري فبرايرومارس في الوجه القبلي 5:7بالبذرة : التكاثر•

البكتينية -السكرية -النشوية -المواد الغروية : المادة الفعالة•
 وعناصر معدنية والدهنية

 .الجافة  الجذور :الجزء المستعمل•

يستخدم كمشروب ساخن بعد اضافة السكر  :االستعماالت•
والمكسرات إليه لذا يعتبر مشروب مغذى يمنح الجسم بالطاقة 
الحرارية ومشهور استخدامه لدى السيدات بعد الوالدة لما له 
 .من قيمة غذائية عالية وهو أيضا مرطب وملين لجدار المعدة 

 





 

 :الوصف النباتي 

نبات عشبى معمر يتميز بالجذر الوتدى الغليظ  المغات 

الذى يتعمق فى التربة والذى يصل طوله الى حوالى 

سم وكذلك ساق النبات غليظة تحمل  8-5سم بقطر 70

اوراقًا بيضية خشنة الملمس خضراء زغبية وباهتة 

 وازهارًا حمراء ذات رائحة غير مقبولة 



  :طريقة التكاثر
 .يتم تكاثر المغات بالبذرة

  :تربة المناسبةال
يحتاج نبات المغات إلى تربة صفراء خفيفة جيدة 

التهوية والصرف كى تساعد الجذور على االمتداد  

ولتسهيل عملية قلع الجذور وأيضا يمكن زراعتها فى 
 .األراضى الرملية 

 ميعاد الزراعة :

 يتم زراعة المغات فى فبراير ومارس 



  :كمية التقاوي
كجم من البذور 7-5يحتاج الفدان فى المتوسط إلى   

 الزراعة :
يتم حرث األرض مرتين ثم يضاف السماد البلدى بمعدل  

خط فى القصبتين ثم   12بمعدل  ثم تخطط متر مكعب20

تزرع البذور فى جور بين الجورة واألخرى مسافة حوالي  

سم على الريشة التى تالئم اتجاه الخطوط فيتم   40-50

بذور فى كل جورة وتروى األرض فتنبت   3-2وضع 

 يوم من زراعتها 15البذور خالل 



  :عمليات الخدمة

 الري
ايام حتى   10-7بعد زراعة البذور وريها يعاد الرى بعد 

تنبت جميع البذور ثم تروى النباتات كل اسبوع ويمنع الرى 
.قبل تقليع الجذور بشهر   

 العزيق :

.يتم من خالله التخلص من الحشائش الضارة والغريبة   

 الخف :

سم طولها الى نبات واحد  10يتم خف النباتات عندما يصل 

 بكل جورة وذلك بعد شهر من زراعة البذور 



 التسميد
-50+ كجم  100يضاف إلى األرض سوبر فوسفات بمعدل 

للفدان  كجم نترات الجير 150+ كجم سلفات بوتاسيوم 75

األولى بعد حوالى شهر من الزراعة ثم بعد إجراء  فى الدفعة

+ كجم سلفات بوتاسيوم  75عملية الخف يتم التسميد بما يلى 

... كجم نترات جير وذلك فى شهرى يونيو ويوليو 150  

 : الحصاد
خالل شهرى فبراير ومارس يتم تقليع الجذور مع األخذ فى  

 االعتبار عدم تجريحها أو كسرها 



 : المحصول كمية
 . كجم من الجذور الجافة 750ينتج الفدان حوالي 

 :معاملة الجذور بعد قلعها

بعد فصل الجذور عن النباتات المقلعة يتم كشط القشرة 

سم  15-10السمراء وتقطيع الجذور إلى قطع صغيرة بمعدل 

يوم مع التقليب ثم تنقل إلى  3-2ثم يتم تعريضها للشمس مدة 

الظل حتى تجف تمامًا أو يتم استخدام المجففات الصناعية  

 لهذا الغرض 



 الداتوره
    Solanaceaeالباذنجانية  : العائلة 

 stramonium- datura- jamestown weed: االسم االنجليزي

 Datura innoxia    /Datura stramonium:االسم العلمي

 بالبذرة في شهري مارس وابريل ويمكن زراعته شتوي في الوجه القبلي: التكاثر

تعتبر الداتورة  (يستخرج منها االتروبين)قلويدات : المادة الفعالة

بينما االسترامونيوم مصدر ( االسكوبوالمين)انوكسيا هى المصدر الرئيسى 

 الهيوسيامين و االتروبين

 القمم الزهرية وكذلك البذوراألوراق :الجزء المستعمل

االتروبين المستخرج من الداتوره يستخدم مضاد :االستعماالت

وكذلك صناعة االدوية المنومة او المخدرة وذلك فى جرعات صغيرة اما  للتشنجات

اذا تم تناولها بكميات كبيرة فانها سامة والمواد القلويدية المستخرجة منها مضادة 

 للتشنج والرعشة ويعمل االتروبين على توسيع حدقة العين ويضاد سيولة اللعاب
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  Borage(لسان الثور)خبز  النحل 
   Boraginaceaeالحمحمية  : العائلة •

 Bee bread- Borage - stat flower: االسم االنجليزي•

   Borago officinalis :االسم العلمي•

 يوم45ثم تنقل لالرض المستديمه بعد  9بالبذرة في مشتل في شهر : التكاثر•

قلويدات وراتنجات   -تانينات قابضه وصابونيه –يحتوي على مواد مخاطية : المادة الفعالة•

الزيوت الطيارة و المواد  .وكذلك احماض عضويه ودهون وتحتوي البذور على الفا لينوليك اسيد 

 .األمينيةاللعابية و بعض الفيتامينات و المعادن و األحماض 

للنبات  /كجم1اوراق جافه  –النبات / 240قمم زهرية :الجزء المستعمل•

  بذور -

عالج حاالت اإلكتئاب و الحزن و و العمل على تنشيط الذاكرة و  :االستعماالت•

المساعدة في عالج السعال و و أمراض المسالك البولية و الروماتيزم كما يعالج 

إلتهابات الجلد و الحكة و كذلك يستخدم كمكمل غذائي في شكل كبسوالت او  

   .إستخدام أوراقه الطازجة في السلطات 

بغبار الطلع و الرحيق و هو غذاء النحل لذلك يطلق عليه في مجال تربية غني •

 الحضنةالنحل غذاء 



 حبوب اللقاح عالجا للسرطان وتصلب الشراين وأمراض الشيخوخه وأمراض أخرى•

وهى المصدر الرئيسي , هي أعضاء التكاثر الذكري في النباتات, (حب الطلع)اللقاح أو حبوب •

ويقوم النحل بحمل هذه الحبوب خالل زياراته المختلفة لألزهار حيث . للبروتين والفيتامينات للنحل 

تعلق هذه الحبوب بشعيرات جسده وتنتقل معه من األعضاء المذكرة إلى األعضاء المؤنثة للنباتات 

وتحط النحلة , ويصل النحل إلى خليته مع هذا الحمل من اللقاح والرحيق , وبذلك تتم عملية التلقيح 

وتبداء عملية عجن , وتسارع نحلة أخرى إلى مد يد المساعدة إليها في التخلص منة هذا الحمل 
 حبوب اللقاح بالعسل في سبيل تهيئة خبز العسل

 الفوائد العالجيه لحبوب اللقاح•

ـ تستعل للتداوي في حاالت األنيميا والضمور الجسمي والتهاب األمعاء الدقيقة وعسر الهضم  1•

 .وأمراض الجهاز التنفسي واضطراب األعصاب واألرق

 .ـ توفر للجسم بعض العناصر المفقودة 2•

تساعد علي تنظيم بعض الوظائف العضوية آلتي قد تكون ناقصة أو أصابها االرتباك  - 3•

 .واالضطراب

 .تنبه وتقوى الطاقة الحية والحيوية بصفة عامة سواء من الناحية الطبيعية أو النفسية -4•

 .مقوى ومنبه مع توفير النشوة - 5•

 .تحافظ علي التوازن الوظيفي بصفة منتظمة أو متناسقة - 6•

 الجسمتقوم بدور مضاد للسموم عامة علي كافة أجهزة  - 7•







 (Fabaceaeالبقولية  )الجوار

 Guar: االسم االنجليزي• 

  Cyamopsis  tetragonoloba:االسم العلمي•
 (جور –سطور  –بدار .) كجم للفدان بعد معاملتها بالعقدين الخاصة بها 25بالبذرة : التكاثر•

 مواد -جوران -مواد غروية ونشوية : المادة الفعالة•

 العشب االخضر حسب الغرض من الزراعه –( القرون)البذور:الجزء المستعمل•

صمغ الجوار فى ويستخدم ( وبذورهقرونه )  –غذاء لإلنسان  :االستعماالت•
 .صناعة المنتجات الغذائية والجيالتي والكريمة الصناعية

 .حشات 3حيث يعطي  –العرش كعلف أخضر للماشية   •

 .كمحسن لخواص التربة بالنسبة لجذره الوتدى والعقد البكتيرية على الجذور •

يستخدم فى األغراض الصناعية حيث يستخرج من البذور صمغ الجوران  •
 .وصناعة النسيج –الالصقة الذى يستخدم فى صناعة الورق وتحضير المواد 

فى األغراض الطبية حيث يستخرج من البذور مادة لعالج الجدري ويستخدم  •
دقيق الجوار لعالج مرض السكر والرماد الناتج من الحرق بعد خلطه بالزيت 

 .كلبخة لعالج الدمامل فى األغنام





Apocynaceae

 Vinca rosea   الونكا 

 Nerium oleander   الدفلة  



 الونكا

vincaاالسم االنجليزي  : 

  Vinca rosea     or  vinca alba    االسم العلمي: 

 :االكثار بالبذرة - العقلة

 (الفنكامين) القلويدات :المادة الفعالة

 (العشب االخضر) االوراق :  الجزء االقتصادي

يستخدم لعالج امراض السرطان وضغط الدم : االستعماالت  

 .....وامراض القلب والتنفس وكذلك نبات زينه مزهر

 





 (ورد الحمار) الدفلة

 Nerium oleander: االسم العلمي

 العقله –البذرة : االكثار

 االوراق: الجزء االقتصادي

قلويد كيوراين   -جليكوسيدات استيرودية: المادة الفعالة 

 كاذب

 عالج امراض القلب  : االستعماالت







 حشيشة الليمون
  :Lemon grass                                       األنجليزي األسم

  / Cymbopogon citratus العلمي األسم

  / Graminaceae العائلة

 بالخلف الناتجة عن التقسيم الخضرى للنباتات القديمة : التكاثر

 سنوات 10يصل عمره فى االرض ( حشات)العشب : المستعمل الجزء

 (الليمونين والجيرانيول -% 90السترال نسبته )طيار زيت: الفعالة المادة
فى صناعة الصابون والروائح العطرية وبعض مستحضرات الزيت ويدخل : االستعماالت اهم

 التجميل 

 مقبولةيضاف إلى المبيدات الحشرية للتقليل من رائحتها الغير كما •

 أيضًا من ضمن مكسبات الرائحة لذلك يضاف إلى بعض المنتجات الغذائية وهو •

 والروماتيزمهذا الزيت فى عالج آالم المعدة والصداع والمفاصل يستخدم •

 .مخلفات التقطير فيمكن استخدامها كعلف للماشية فى صناعة الورقأما •



 



 



 



 



 



 



 Common rue  /Ruta( السذاب)السذب 

 Rutaceae:  السذبية العائلة

 Ruta graveolens: العلمي االسم

 بذرة في مشتل ثم تنقل لالرض المستديمة: التكاثر

 زيت السذب -(الروتاكارين ) قلويدات :  الفعالة المادة

 (االوراق)العشب :  االقتصادي الجزء

تستعمل طبيا في عالج امراض الدواجن  :  االستعماالت اهم
 الصداع –عالج الروماتيزم  –المغص  –والهستيريا  –والديدان 

 تعلق في المنازل لطرد الحشرات•

 تستخدم في عالج امراض العيون•



 



 



 



 



 



 



 




