
الزيوت العطرية الطّيارة
:تعريف

قلأشفافةسوائلبكونهاوتمتازتتحلل،أندونالماءببخارتنجرفزيوتهي

.الماءمنكثافة

:تمركزها

.صافيةعطريةزيوتبشكلتتواجد1-

.(راتنجيةزيوت)الراتنجمعتترافقعطريةزيوت2-

:وهيالمفرزةاألعضاءفيتتمركزعطريةزيوت3-

الفصيلة)والبابونج(الشفويةالفصيلة)الفلفليالنعنعمثل:المفرزةاألوبار–أ

.(المركبة

:المفرزةالجيوب–ب

.األقساموالمنحلالمنقسم2-.األقساموالمتوالدالمنقسم1-

إنهاثحيبالغولباستخالصهاالدسمةالموادعنتمييزهايتم:المفرزةاألقنية3-

.الغوليبالبوتاسالتتصبن



:الطّيارةالزيوتاستخالصطرائق
:الماءببخارالجرف:األولىالطريقة1-

ندوالمزهرةوالقمماألزهار)بالزيوتالغنيةاألقسامفيهانستعملعامةطريقة

.(تقطيعمعوالبذورالثمارتقطيع،

.غليانهادرجةمنأخفضبدرجةوتتقطربالماءالعطريةالزيوتالتختلط

الجهازتارنخالزيتكثافةوبحسبزيتيةوأخرىمائيةطبقةعلىبالتقطيرتحصل

.للفصلالخاص

.سيةاألساللمكوناتاألكسدةحدوثلتالفيمنخفضضغطتحتبالتقطيريمكن

:اآلليةالطرائق:الثانيةالطريقة2-

:االسفنجيةالطريقة–أ

البرتقال)القشورفيالمفرزةالجيوبفيالمتمركزةالزيوتعلىللحصولتستعمل

.(الليمونأو

.العضويةبالمحالتاالستخالص–ب



طريقة التعطين–ج 

ة زيت بوساط( برتقال، ورد، بنفسج)يتم استخالص الزيوت الموجودة في األزهار 

رة أو مادة دسمة، ثم يسخن المجموع وتؤخذ بعدها األزهار وتعصر ثم تعاد العصا

.  الناتجة إلى الزيت األصلي ثم تضاف كمية أخرى من األزهار

(.الستخالص المواد الدسمة)ثم يستخلص العطر الناتج بالغول 

:العطريالزيتوجودأشكال

.حربشكليوجد

وساطةبيعطيالذيالسينيفروزيدسكاريدمثل(غلوكوزيدات)سكاريداتبشكل

.ايروثيوسياناتمركبالميروزينازإنزيم

.ةالصنوبريالفصيلةمثلمرضيةنواتجأوالذاتيةلألكسدةناتجتعتبر

:الطيارةالزيوتومعايرةذاتية

.للزيوتوهامةثابتةصفة:النوعيالوزن1-

يتمميسر،اآلخروبعضهاميمنالزيوتبعض:المستقطبالضوءحرف2-

.(المستقطبالنورحرف)بوالرومتربوساطةالقياس



.  صفة هامة تدل على نقاوة الزيت العطري: قرينة االنكسار3-

بأنها وتعرف( ألنها التنحل في الماء)قرينة االنحالل في الغول : قرينة االنحالل4-

مون عدد الحجوم من الغول التي تحل حجماً واحداً من الزيت فمثالً القرنفل والك

حجم إلى حجم 3.5واللوز والزعتر والنعنع حجم إلى حجم أما الليمون والشمرة فـ 

.  واحد من الزيت

.  درجة التبخر ودرجة تصلب الزيت5-

.مجال الغليان6-

والذاتيةالكيميائيةالصفات
العطرمنقطرة25نأخذ:منحلةغيرشاردةتشكيلعلىيعتمد:اللونيةالتفاعالت1-

1-3mlفيعطيالكثيفالكبريتحمضمن:

.القرفةمعأزرقلون•

.واليانسونالهالمعبنفسجيلون•

.تبقىمامعاللونعديم•



: التفريق اللوني 2-

: على الورق –أ 

: على الطبقة الرقيقة –ب 

.  الطور الثابت هو السيليس1-

.الطور المتحرك له عدة أمزجة 2-

فة بح3- لوان مختل طي أ لذي يع يف ا يت الكث مض الكبر ساطة ح قع بو هر الب سب تظ

.  مكونات الزيت

fRويقارن مع عياريRfيحسب عامل االنسياب 4-

فة : على العمود–ت  من المحالت العضوية مختل جة  عدة أمز بإمرار  االستخالص 

.  القطبية

:في الطور الغازي –ث 

وهي أهم طريقة لتشخيص المكونات الفعالة في الزيوت العطرية  .



:العطريةالزيوتمعايرة
القطارةالجتعثمالمقطربالماءالزيتتقطيريتمحيث:الدستورالفرنسيطريقة1-

العضويالمحليبخرثمالبنتان،بوساطةالزيتبعدهايستخلصالصوديوم،بكلور

.البقيةبعدهاتوزنالهواء،منتياربإمرار

الزيتمحجويحسبالماءببخارالزيتجرففيهايتم:األوروبيالدستورطريقة2-

.(العقارمنغ100لكلالزيتمن3ممالـعدد)المئويةالنسبةوتحددالمنجرف

:الطيارةالعطريةللزيوتالكيميائيالتركيب
:وتتضمن:حلقيةغيرمركبات–أوالا 

.(فنوليةمشبعة،غيرمشبعة،)العضويةالحموض1-

.األغوال2-

.األلدهيدات3-

.الخلونات4-

.العطريةالمركبات–ثانياا 

.الحلقية–حلقية:التربينات–ثالثاا 







: المركبات غير الحلقية–أوالا 

منخفض : الحموض العضوية1- مشبعة أو)وهي حموض عضوية ذات وزن جزيئي 

. يمكن أن تتواجد بشكل حر( غير مشبعة

عايرة ضة: الم نة الحمو يد قري شر : تحد لوي ع لول ق من مح ترات  عدد الميليم هي  و

.  غ من الزيت1نظامي الالزمة لتعديل الحموض الحرة الموجودة في 

أمالح←قلوي + حمض عضوي : مالحظة•

(متحد األغوال والفنوالت)صابون ←قلوي + حمض دسم 

:  وتضم الحموض العضوية

: حموض عضوية مشبعة–أ 



: حموض عضوية غير مشبعة–ب 

: حموض فينولية–ت 



الحأمفتعطيبالصورتعديلهاأوالمجزأبالتقطيرالحموضهذهفصلعمليةتتم

.الجزيئيوزنهاباختالفالعضويةبالمحالتذوبانهانسبةتختلف

:الحموضعلىالحاويةالزيوتأهم

الزيوت الحاوية عليهصيغة الحمضالحمض

زيت البابونج ومليسة الهند حمض الكابري1-

واليانسون

زيت أزهار البابونجحمض األنجيلي2-

زيت ثمار اليانسونحمض التيغلي3-

ت القرفة، اليانسون، القرنفل، زيحمض الجاوي4-

النيرول وبلسم التولو

زيت القرفة وبلسم البيروحمض القرفة5-



الزيوت الحاوية عليهصيغة الحمضالحمض

الصفصاف، زيت اليانسونحمض الصفصاف6-

يحوي أيضاُ )زيت اليانسون حمض اليانسون7-

(األنيتول

Rاألغوال2- – OH

.الكروتونيغول–ايتانول–ميتانول*

انصهاراطنقوذاتالتبلورجيدةصلبةمركباتبتشكيلذاتيتهاوتحديدعزلهايمكن

حمضاستراتمثلعطريةكربوكسيليةحموضمعاألغوالهذهاسترات)محددة

.(الجاوينترووباراالجاوي



نقاط انصهار كما تعطي األغوال مع ايزوسياناتا لفينيل مركبات صلبة جيدة التبلور ب

وصفية

الطيارةالعطريةالزيوتفيالموجودةالمركباتأهمواأللدهيداتاألغوالتعتبر

.تربينيةنصفأغوالتربينية،أغوالمفتوحة،إوال:إلىاألغوالوتقسم

...ماكبالماألميليالبوتيلي،اإليتيلي،المتيلي،الغول:مثلالمفتوحةاألغوال–أ

.الماءببخارالجرفعندالمائيةالطبقةفياألغوالهذهتبقى

: األغوال التربينية–ب 



:أغوالعلىالحاويةالزيوتأهم
Menthaالفلفليالنعناع piperita

Labaceaeالشفويةالفصيلة

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Mentha-piperita.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Koeh-095.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Mentha_piperita_-_Pfefferminze.jpg


. 10-8%بنسبة ( الشكل الخلوي للمنتول)يوجد المنتون 

الحيوياالصطناع
حمضمنجزيئتينتكاثفعنينجموهوالتربينيةاألغوالطليعةالجيرانوليعتبر

.C.P.Gبوساطةذلكمنالتحققيمكنالميفالوني





.العطريوالزيتالمزهرةوالقممالغضةاألوراق:المستعملالقسم

:واالستعمالالتأثير

.للصفراءومفرغللريحوطاردللتشنجمضاد1-

.العصبيللجهازمنشطالزيت2-

.واألسنانالرأسآالملتسكين3-

.السعالحالةفيخاصةالتنفسيةللمجاريومطهرمقشع4-

.الغذائيةوالصناعة(الحبوب)الصيدالنيةالصناعةفيمعطر5-

:Nerolالنيرولزيت*

بطريقةويعزلاألغوالأهممنالنيرولويعتبر،0.5-0.1%العطرنسبةتبلغ

.البرتقالقشورفيويوجدالمجزأالتقطير



يوجد في عطر الصنوبر : غول البورينول

يوجـــد فـــي نبـــات الزنبـــق : الغـــول البنزيلـــي

لو ك سم التو جد والياسمين وبلسم البيرو وبل ما يو

.  في األوكاليبتوس وزيت الخزامى



:األغوالمعايرة
:(أستلة)استرفيتشكلالخلحمضبالماءمعاألغوالتتفاعل1-

. يصبن االستر الناتج بالبوتاس الغولي2-

. حيث توضع كمية زائدة من البوتاس الغولي وتعاير الزيادة بالرجوع

: األلدهيدات* 

تمتلك وظيفة كربونيل -

H

O

CR
||

 H

O

CR
||



||
O

R C H وتمتاز بالتفاعالت التالية :



.حموضإلىباألكسدةتتحول1-

.(األلدهيداتعزلفييفيد)الحامضةالصوديومكبريتيتانضمام2-

: تعطي مع األغوال األسيتال3-

: تعطي أوكسيم مع الهيدروكسيل أمين4-

. تفيد هذه المركبات في معايرة األلدهيدات في الزيوت العطرية مثل معايرة ألدهيد القرفة



: الخلونات4-
: تمتلك الصيغة* 

: أمثلة-

: أهم الزيوت الحاوية على ألدهيدات وخلونات-











:العطريةالمركبات–ثانياً 
.(فحمينأوفحم)جانبيةسلسلةعلىتحتويعطريةمركبات1-

– Phمشتقات فينيل بروبان 2- C – C – C 



(... جوزة الطيب)مثل الميرستين : استرات ثالثية الوظيفة الفنولية 3-

: استرات رباعية الوظيفة الفنولية4-

(... البقدونس)اآليبول –أ 



: وأهمها: P. Cymeneمشتقات الباراسيمين –ب 







: وتقسم إلى: المشتقات التربينية–ثالثاً 

: وحيدات التربين الالحلقية 1-



: وحيدات التربين الحلقية2-

ثنائية التحلقن* 

مشتقات* 



: ثنائيات التربين الحلقية3-

: زمرة السابينان–أ 



: زمرة البينان–ب 

: زمرة الكامفان–ت 



: التربينين4-

: الالحلقي1-

: وحيد الحلقة2-



: مخطط اصطناع التربينات



1610HC



:  الزيوت العطرية الحاوية على فحوم هيدروجينية-

مفتوحــة أو )تحتــوي معظــم الزيــوت العطريــة الطيــارة علــى فحــوم هيدروجينيــة 1-

(. مغلقة

ية 2- تات المخروط توي النبا صنوبرية)Coniferalesتح سروية وال صيلتان ال (الف

.  Resineراتنج 70%+ عطر 20%على مفرز زيتي راتنجي يتألف من 

: من( في الصنوبر)يتألف زيت التربنتين 3-

-pinene 63%فحوم هيدروجينية تربنتينية ثنائية الحلقة 90%-أ 

l +%27Pinene b .

.  سيسكي تربين10%-ب 

: إضافة إلى ذلك تتواجد الفحوم الهيدروجينية في زيوت الفصائل التالية 4-

. الكزبرة، الكمون، اليانسون: الخيمية–أ 



.السعتر: الشفوية–ب 

(. الفصيلة المنغولية)اليانسون النجمي –ت 

جزأ5- قة التقطير الم سوائل ع: تنفصل هذه المركبات عن بعضها بطري مة وهي  دي

. اللون تتمتع برائحة عطرية مقبولة وبعضها يغلي بدرجات حرارة عالية

وهيو يو يج C  ْ258الكاريوفللين يغلي  في  الجر ي  
ررفليو  ف  زيي  الررفليو وزيي  الررفي  وليح رال ي  ال

لين أما المركب الصيلب الو ييج الملوليور فايو الكيام
صيييو  ييييت ييييلل ل ويليييح كلييي  م يييل  كليييور   يييل يل
أ ييج )ويياللررير الم ييزأ ي ييرر الكيياملين ميين م ييلرح

. فيعر  ماجة صلو  ويضاء( الرلويا 



:للبينينالحيوياالصطناع-
باتنفي(الموسومالفحم)الميفالونيحمضمنجزئينتكاثفمناعتباراً يتم

.الصنوبر







:كوريلي م لرا عل ال اوي الزيو 
.الخمالريرولأ يل ررمعرجو كوال ولف يو ج:سلليجآليوسللوفيواآلليو
:كل االسلرا لرسل:واالسلرا الغفي العرري الزيو 

(الفعفاع)الميليوخال الووريفيو خاال ال يرافيو خال :مللو  اسلرا 1-
لفلصوو (والورلراوالفيرووعرر)السذاوي اللصيل ف عالو كولو جوه 

االسلرا الللخرب ل مفخلضضغرل  الم زأواللررير
: استرات عطرية2-



شفوية  صيلة ال في الف جد  مى)تو بل، الخزا يل الج ص( إكل صيلة ال في الف . نوبريةو

ها ب كن فصلها ومعايرت ما يم جزأ ك ير الم وساطة تنفصل عن بعضها بوساطة التقط

. التفريق الغازي

: الزيوت احلاوية على اآلزوت

وزي الياسمينزهرزي ف لو جاإلفجووم لرا وه 
والليمونالورلراووزهرالفيرول 

:الوالماءا 
زي الكرز ور األوكاليولوس زي ف يو ج:األوكاليولوو1-

والري انالو وككليوالااو 
.الرمرامزيتفييوجد:األسكاريدول2-

الخائربوساطةتتحررحيثمعقداتبشكليوجد:الكومارين



. يوجد في زيت أزهار النعنع: المنتوفوران

:ريارةعرري زيو عل ال اوي العراقيرأهل
Vanillaاللافيليا1- planifolia:

:Orchidaceaeالس لوي اللصيل 

Green: Distribution of Vanilla species

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2d/Vanilla_planifolia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Map_Vanilla.png


. يوجد في زيت أزهار النعنع: المنتوفوران

:ريارةعرري زيو عل ال اوي العراقيرأهل
علىمادباالعتوذلكالنباتيةللفصائلانتمائهابحسبالنباتاتهذهدراسةستتم

النباتيالتصنيف

Green: Distribution of Vanilla species





اإللقاحظاهراتأوالبذريةالنباتات
Spermatophytes

Gymnospermesالبذورعاريات

:رتبثالثإلىالبذورعارياتتقسم

Cycadalesالسكادياترتبة-

Coniferalesالمخروطياترتبة-

Gnetalesالجنتمياترتبة-





:التاليةالفصائلإلىالمخروطياترتبةوتقسم

Abietaceesالصنوبريةالفصيلة-

Cupressaceesالسرويةالفصيلة-

Taxaceesالتكسيةالفصيلة

يةراتنجزيتيةمنكوناتعلىتحتويالتيالطبيةالصنوبريات1-

Pinusالبحريالصنوبر maritimeالصنوبريةالفصيلةمنAbietacees

منالخشبوفيالقشريالبرانشيمفيالنباتهذافيالمفرزةالقنواتتتمركز

.الجذورمنفقطالخشبوفيالساق،

:الراتنجيةالزيتيةالموادجني

عشرينالعمرهايتجاوزالتيتلكأيالقاطنة،األشجارعلىفقطالجنيعمليةتجري

.عاماً الستينالشجرةعمريصبححتىالتربنتينجنيويمتدعاماً،





وذلك25cm-20وعرضه60cm-50طولهمستطيلشقبإجراءالفصدعمليةتبدأ

.الصنوبرشجرقشرةفياللحائيةالمنطقةفي

Laعيالطبيالمفرزمجرىليقودالتوتياءمنصغيروعاءالجرحأسفلفييثبت

gemmeآخروعاءإلى.

شهرنهايةحتىآذاروشهرمن)سنوياً ليترات5-2يعادلماشجرةكلتعطي

.(األولتشرين





Leالمميتالفصد gemmage a mort:

الضعيفةاألشجارعلىيجريالذيالفصدوهو

.نهائياً منهاللتخلص

شبهتكثيفةكتلةشكلعلىالناتجالمفرزويكون

.مصفربنيلونذاتعكرة،العسل،

:التربنتينعطر

:قتينطبإلىبالتركيدالصنوبرأشجارمنيستخرج

سبةبنوتكونشفافةعطري،زيتيقوامها:علوية

%20.

علىأيضاً تحتويمبلورة،راتنجيةوهي:سفلية

.عضويةوحموضمعدنيةمواد

طريةالعالعلويةالطبقةبتقطيرالعطريستحصل

هذايجريالخام،التربنتينمنبالتركيدتنفصلالتي

كما.الماءبخارمنتيارمعباالنجرافالتقطير

.بالقلفونةتدعىاللونسوداءبقيةتتشكل





:التربنتينلعطرالكيميائيةالبنية

:a-Pineneبينين-ألفا•

:b-pineneبينينبيتا•

•Nopinene:

: ليمونين-





:الفيزيولوجيالتأثير

يربمقادداخالً أخذإذاأماومطهرة،ومحمرةمخرشةبخواصالتربنتينعطريتمتع

مجاريالتطهيرعلىيعملأنهكماالقصبية،المفرزاتزيادةعلىيعملفإنهقليلة

.التنفسية

:الدوائياالستعمال

كمعدلأيضاً يستعملكما،Expectorantكمقشعالطبيالتربنتينعطريستعمل

بشكلأوب،حبوبشكليعطى.والبوليةالتنفسيةللطرقومجهراً القصبيةللمفرزات

.والكودئينالتربنتينحبوبهناكيوجدكماالتربنتين،شراب

الطبفياً أيضيستعملكمابالفوسفور،للتسمممضادةكمادةالعطرهذايعطىأخيراً 

.البيطري

Colophaneالطبيةالقلفونة officinale
درجةعبرفالعمليةتكملحيثالصنوبرتربنتينتقطيربعدالباقيالقسموهي

ارحوهوالناتجيرشحثمفيهاالموجودالماءمنللتخلصوذلكم  160حتىالحرارة

صنفوتهذا.للتصلبويتركخاصةأوعيةفيويسكبالهواءعنوبمعزلوبسرعة

.رالمحمالبنيوحتىاألصفرمنيتراوحالذيلونهابحسبتجارياً القلفونة





:للقلفونةالدوائياالستعمال

الضماداتتحضيرفيتدخللذلكالالصقة،خواصهامنلالستفادةالقلفونةتستعمل

.الصابونإرغاءقوةزيادةبخاصةالقلفونةتتمتعكما،الطبية

:الصنوبربراعم
Pinusالحراجيالصنوبرأشجارمنالعقارهذايستحصل sylvestrisمنويتألف

.مخروطيشكلعلىتجتمعالتيالنباتبراعم

:الصنوبرلبراعمالكيميائيالتركيب

الةفعمكوناتعدةعلىالصنوبربراعمتحتوي

:هي

Coniferosideكونيفروزيديدعىسكاريد1-

إلىباإلضافةالغلوكوزسكرباإلماهةيعطي

.coniferolيدعىغوليةوظيفةذيمركب





تول 2- تول أي Pinitolبيني يل اينوزي هو مت  methoxy cyclohexane: ، و

penthol ًوهي مادة حلوة الطعم جدا .





.مختلفةهيدروجينيةفحوملعدةمزيجمنيتألفعطر3-
التنفسيالجهازآفاتفيتوصفلذلكالبلسمية،لخواصهاالصنوبربراعمتستعمل

أخرىجهةمنالتنفسية،المجاريأمراضفيمطهرةشراباتشكلعلىوذلك

.مدّرةكموادالصنوبربراعمتؤثر

:النباتيالقطران
طريقةموتتالحراجيالصنوبرشجرأخشابتقطيرمنالنباتيالقطرانيستحصل

:التاليينالنمطينحسبالتقطير

وعةمصناألرضفيحفرةداخلالصنوبرأخشابقطعتكون:السيالنطريقة1-

هذهركوتت.االحتراقبعدالمتشكلالقطرانبسيالنتسمحبحيثمائلمستوعلى

إلىطيءالباالحتراقهذايؤديأسابيع،عدةخاللبطيئاً احتراقاً لتحترقاألخشاب

.أسودلزجسائلشكلعلىالكتلةأسفلمنيسيلالذيالقطرانتشكل

ديةحديحواجلضمنالخشبتقطيرعلىالطريقةهذهتعتمد:التقطيرطريقة2-

الحرارة،منعاليةبدرجةالساخنالماءبخارمنتيارفيهايرسلحيثخاصة

تقطيراً باألخشاتقطرثمعطرية،زيتيةموادعلىأوالً التقطيرنتاجفيفنحصل

علىيةالعملهذهأثناءأيضاً نحصلكماالنباتي،القطرانعلىنحصلحيثجافاً 

.المتيليوالغولالخلون





:النباتيللقطرانالكيميائيالتركيب
.الفاليريانوحمضالخلوحمضالنملحمض:عضويةحموض1-

acidراتنجيةحموض2- abietique.

.نفتالينألدهيد،ميتانول،خلون،3-

.النباتيالقطرانفيالفعالةالعناصرتشكلوهيالفنوليةالمركبات4-





:الفيزيولوجيالتأثير

كما.نفسيالتللمجاريكمطهرفيستعملالقصبيةالمفرزاتالنباتيالقطرانيعدل

األكزيمافييستعملحيثالطفيليات،أمراضمنكثيرفيجلديكدواءيستعمل

ريقطعنالنباتيالقطرانينطرحالبيطري،الطبفييستعملكذلك،المزمنة

.األحمرباللونيلونهلذلكالبول،

Cupressaceesالسرويةالفصيلة

Cupressusالسرونبات sempervirences

تيالالمؤنثةالمخاريطتستعمل:المستعملالقسم

خواصهامنلالستفادةوذلكبالجوزةخطأتسمى

.القابضة





:الكيميائيةالبنية

عطريةموادعلىالسرومخاريطتحتوي

ولوغوالكادنين،والكامفينالبنينمثل

السرو؛كافورأوCedrolيدعىتربيني

هكاتشيعفصيةموادعلىتحتويكذلك

.النضجتمامقبلعيارهايرتفع





:واالستعمالالفيزيولوجيالتأثير

مقبضةخواصالسرومخاريطتملك

astringentes،تأثيرإليهايعزىكما

،Vaso-constrictricesلألوعيةقابض

الموادإلىجميعاً الخواصهذهتعود

طمخاريتستعمل.فيهاالموجودةالعفصية

علىأومائية،خالصةشكلعلىالسرو

حاالتفيتعطىسيالة،خالصةشكل

ثحيللنزوفكقاطعةتستعملكمااإلسهال،

يفتعطىتحاميلأومراهمشكلعلىتكون

البواسيرأمراضفيأوالرحميةالنزوف

.Varicesوالدوالي





السدرولووالكامفينبالبينينالغنيةاالنتهائيةاألغصانتستعملثانية،جهةمن

.السعالفيللتشنجمانعةكمواد

Cedreالعفصة blanc
Thuyasالغربيةالعفصة occidentalis

Cupressaceesالسرويةالفصيلةمن

بخواصالعفصةشجرةأغصانتتمتع

Astringentesقابضة

.Emmengagoguesومطمثة

:الكيميائيالتركيب

من5%علىالعقارهذايحتوي

زيتعلىيحتويكماعفصية،موادوزنه

.1%بنسبةعطري

المكوناتمنالعطرهذايتألف

:التاليةالكيميائية





.خلونيمركبوهوThuyoneتويون•

الخطيةالصيغةذوالشمرةخلونوهوFenchoneفنشون•

1-3-3 trimethyl, 2 nor camphanone

.Pineneبينين•

Borneolبورنيول•

.العفصةنأغصافيفالفونيةمشتقاتعدةوجودإلىالمؤلفينبعضأشارفقدكذلك

طعةوالقاالقابضةخواصهامنلالستفادةالعفصةأغصانتستعمل:االستعمال

الخاصةهذهوتعزىمطمث،كعقارالعفصةتستعملذلكإلىباإلضافةتماماً،للنزف

.فيهاالتويونخلونلوجود

رىأخجهةمن.صبغةشكلعلىأوسيالةخالصةشكلعلىالعفصةنباتيعطى

.عصبياً سماً يكونفإنهكبيربمقدارنفسهالعطرأعطيإذا





.من الفصيلة السرويةJuniperus sabinaاألبهل

:الكيميائيالتركيب

فيالفعالالمكوناألبهلعطريعد

2-3%بنسبةيوجدفهوالنباتهذا

فحوملعدةمزيجمنويتألف

.تربينيةهيدروجينية

سابينين،Pineneبينين

Sabinene،كادينينCadinene.





جيرانيول،Terpinolتربينول:التاليةاألغوالعلىاألبهليحتويكما

Geraniol،سترونللولCitronnellolالسابينولوبخاصةSabinolوهو

تخال)ملحبحالةمتحدبشكلأوحرةبحالةالغولهذايوجدفيه،المؤثرالمكون

.(السابينول

Acidالسابينيكحمضواستراتعفصية،موادعلىاألبهليحتويكذلك

sabinice12وهو-oxy-lauriceجونيبركوحمضAcid junipericeوهو

16-oxy-palmitice.

:الفيزيولوجيالتأثير

ولغعلىيحتويالذيالعطرإلىلألبهلالفيزيولوجيةالخواصتعود

ثيرهلتأوذلكمطمثاً يؤثرفإنهدوائيةبمقاديرالعطرهذاأخذفإذا.السابينول

اصخومناليخلوألنهاستعمالهعندالحذريجبولكنالرحمعضلةفيالمباشر

هذاعملاستلذلكمجهضاً،يؤثرفإنهأكبربمقاديرالعقارهذااستعملإذاأماسامة،

.ينالجنخروجقبلاألمبحياةتؤديالدواءهذاسميةألنجنائية،لغاياتالعقار





bمعبالجسمالسابينوليتحدأخرى،جهةمن glucoseباألكسدةيعطيحيث

acideيدعىخاصاً حمضاً  sabinolgylcuronice،يمكنحيثبالبولينطرح

.النباتهذااستعمالعندتشخيصه

يؤديفداخالً أخذإذاأماشديداً،مخرشاً يؤثرفإنهخارجاً األبهلعطراستعملإذا

.والتناسليوالبوليالهضميالجهازطولعلىشديدةنزوفحدوثإلى

. من الفصيلة السرويةJuniperus communis( الشائع)العرعر العادي

. شجرة صغيرة تنمو في المناطق الباردة والجبلية





وهيالمخاريط:المستعملالقسم

.أسودبلونالشكلكروية

الخريففصلفيتجنى

.واسعسطحعلىبفرشهاوتجفف

:الكيميائيالتركيب

العرعرمخاريطتحتوي

نينبيعلىمنهالمستعملالقسموهي

لىعتحتويكماالفتية،الثمارفي

.جةالناضالثمارفيوكادئينكامفين

سكاكرعلىالثمارهذهتحتويكما

تدعىمّرةومادةراتنجيةومواد

باإلضافةJuniperineجونيبرين

عضويةوحموضشمعية،موادإلى

النملوحمضالخلكحمض

.الماليوالحمض





:واالستعمالالفيزيولوجيالتأثير

كموادأيضاً استعملتكماالمدّرةلخواصهاالقدممنذالعرعرثماراستعملت

.خالصةبشكلأومنقوعبشكلتعطىهاضمة،

باسمرفيعغولياً مشروباً تعطيفإنهاقّطرتثملالختمارالثمارتركتإذا

.شائعغوليشرابوهوالجين

Cadier،Juniperusالكادشجرة oxycedrus
كادالزيتباسميعرفزيتاً الجافبالتقطيرالنباتهذاأخشابتعطي

Huile de cade officinale.ويعتبرالمتوسط،البحرفيالشجرةهذهوتكثر

شماليةالالمناطقفيوبخاصةالكادبشجرةالغنيةالبالدمنالسوريالعربيالقطر

.الغربية

جداً،االشتعالسهلفإنهلذلكالراتنجيةبالموادالكادشجرةخشببمتلئ

أسودوبلونكثيفبقواممادةمنهوتسيليتفحمفإنهتامغيرإحراقاً أحرقإذاأما

تنفصلهافإنللتركيدتركتإذاالدخان،رائحةتشبهقويةوبرائحةاالشتعالسريعة

.الكادزيتباسمتعرفالتيهيمنهاالعلويةطبقتينإلى





Juniperus oxycedrus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Cade1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Cade2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Juniperus_oxycedrus.jpg




:الكيميائيالتركيب

توييحكماالكادنين،بخاصةهيدروجينيةفحومعلىالكادزيتيحتوي

.زولوالكرهغاياكولواتيلكالغاياكولمختلفةفينوالتعلى

:الفيزيولوجيالتأثير

ضدخارجياً يستعملللطفيليات،ومضادةمطهرةخواصالكادزيتيملك

.البيطريالطبفيبخاصةيستعملكمامراهم،شكلعلىالجلدأمراض

Angiospermesالبذورمستورات

Monocotyledonesالفلقةأحاديات

Araceesاإليكريةالفصيلة

Acorusالحقيقياإليكر1- calamus
.الجذمور:المستعملالقسم

:الكيميائيةالبنية





الدهيد آزاريليك 





أوجينول

يعرفومرّ بطعميمتازالبنية،مجهولغلوكوزيدعلىاإليكرجذاميرتحتويكذلك

.30-47%إلىتصلعاليةبنسبةنشويةوجودإلىباإلضافةAcorineباسم

منوقليلعفصيةوموادالنخلوحمضكولينعلىأيضاً االيكرعوديحتوي

.Cفيتامين

الغرامينباسميعرفقلويدعلىالنباتهذاأوراقتحتويأخرىجهةمن

Gramine.





ستعمال مدرّ : اال تأثير  تاز ب ما يم عدي، ك شط م كدواء من كر  عود االي ستعمل  ذلك ك. ي

. يستعمل أيضاً في تعطير المشروبات الغولية





Iridaceesالسوسنيةالفصيلة
Irisاأللمانيالسوسن germanica

رائحةولهالجذمور:المستعملالقسم

.البنفسجرائحةتشبهعطرية





وسنالسجذموريحتوي:الكيميائيةالبنية

:على

العاديةالدرجةفيصلبقوامهعطر1-

رأصفبلونالعطرهذايكون،الحرارةمن

.واضحةبنفسجيةورائحةفاتح،

جوزحمضنذكرالعطرهذامكوناتمن

Acidالطيب myristice،وكذلك

أيالحمضلهذاالمتيلياالستر

Myristate de methyle.

ذوخلونيمركبوهوIronإيرون2-

علىالمركبهذايوجدمغلقة،صيغة

,Iron:شكل Ironb 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Iris_germanica_002.jpg




كماIridosideيدعىفالفونيغلوكوزيدعلىأيضاً السوسنجذموريحتوي3-

.كريةوسوعفصيةراتنجيةوموادعاليةبنسبةنشويةموادعلىأيضاً يحتوي

التجميليةالمساحيقصناعةفيالسوسنمساحيقتدخل:االستعمال

SafranCrocusالزعفران sativa
الزعفرانمياسم:المستعملالقسم

وتيناتالكارزمرةفيتصنيفهايمكنملونةمادةعلىيحتوي:الكيميائيةالبنية

:باألكسدةالمادةهذهتعطيProtocrocosideبروتوكروكوزيدتدعى

Crocosideكلروكوزيدتدعىملونةمادة1-

Picrocrocosideبيكروكروكوزيدتدعىمّرةمادة2-





:الكروكوزيد

جزءوإلىGentibioseيدعىسكريجزءإلىباإلماهةتنشطرملونةمادةوهي

انالزعفريحتوي.كاروتينيةطبيعةذوأغليكونوهوتينكروسههوالسكري

وموادوبينينأوكاليبتولعطريةموادعلىالسابقةالغلوكوزيداتإلىباإلضافة

.الدسمةوالموادالسكاكرمنوقليلمعدنية



 :الفيزيولوجيالتأثير

لألعصابمنشطتأثيريملك

Stmulantsمطمثوبتأثير

Emmenagogues.السببولهذا

Abortifمجهضكدواءاستعمل

هاضمتأثيروله.أعلىبمقادير

digestive





Zingiberaceaeالزنجبيليةالفصيلة

Zingiberالزنجبيل officinal
:المستعملالقسم

شكلهواألبيضالزنجبيللتصبحوتجففبالماءوتغسلتقشرحيث:الجذامير

.ذعالطعمهعطرية،رائحةولهمصفرأبيضبلوننشوي،ملمسهمتشعبمسطح

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/18/Ginger-section.jpg




:الكيميائيالتركيب

60%نشويةمواد1- – 40.

2.8%عطر2- – .أصفرسائل0.3

ذوفنوليمركب:Gingerolجنجيرول3-

.(طيارغير)زيتيقوام

يملكفنوليمركب:zingeronزنجيرون

:الصيغة

يلايتفينيلميتوكسي،3-،هيدروكسي4-

أسيتون





شأ األصلي: التوزع الجغرافي عد المن ند حيث ت في اله ما يزرع نبات الزنجبيل  له، ك

. يزرع حالياً في ماليزيا وجامايك والنيجر

بيلالزنججذاميرتحتوي:الكيميائيالتركيب

:على

سائلوهو0.3-2.8%بنسبةيوجد:عطر1-

عطريوطعمكافوريةرائحتهاللون،أصفر

.الذعغير

ذومركبوهو:Gingerolجينجيرول2-

ونيتكالرائحة،عديمطيار،غيرزيتي،قوام

.فنوليةوظائفعدةمن





وهو مركب خلوني، يحصل من انشطار المركب السابق، : Zingerolزنجيرون  3-

: صيغته المفصلة

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/ARS_ginger.jpg




.20-60%بينتتراوح:نشويةمواد4-

:الفيزيولوجيالتأثير

Alcoolateفيورافانتيغوالةتحضيرفييدخللذلكمشهتأثيرذوالزنجبيل de

Fioravantiهمششكلعلىساكسون–األنكلوبالدفيبكثرةتستعملالتي

.غالباً كتوابلالزنجبيلفيستعملالمنشأبالدفيأما.للريحوطاردمعدي

:االستعمال

.(افانتيفيورغوالة)للريحوطاردمشه1-

.لألوعيةكموسعيؤثر2-

.للشهيةوفاتحومقشعمنشط3-

.المعدةلحموضةمضاد4-

.السفردوارلعالج6-.كتوابلويستخدممعطر5-





Lesالهال2- cardamoms
Cardamome de Malabar or Ellateria cardamomums

:الكيميائيالتركيب

Cineolئولسنهأشهرها2-8%بنسبةعطريةمكوناتعلىالهالثمارتحوي

.الكالسيوموحماضاتدسمةوموادنشاعلىتحتويكما،Terpinolنولوتربه

تراانكلفيتستعملكماللريح،وطاردةمنشطةكموادوبذورهالهالثمارتستعمل

.المعجناتلتعطير





Les cardamomsالهال 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Koeh-057.jpg




Curcumaالورص3- Longa
الجذمور:المستعملالقسم

.المداريةالمناطقفيينمو

:الكيميائيالتركيب

فيالندرينأشهرها4-5%نسبتهاعطريةمكوناتعلىالورصجذاميرتحتوي

PhellandreneوترميرونTurmeroneئولوسينهCineolوبورينول

Bourneolزيتيةوموادنشويةموادعلىيحتويكما.





جذاميرفيالرئيسالمكونأما

فهوالكركمينفهوالورص

وهيCurcumineالكركمين

ملونةمادة
21 20 5C H O

نقطةDiacetonesالخلونثنائية

،183انصهارها فيذوابةغيرْ 

الغولفيتذوبالماء،

.الدسمةواألجساموالكلوروفورم

ناللوإلىتتحولأنهاصفاتهامن

ماكبالقلوياتمعاملتهاعنداألحمر

يفاألساسيةالمادةالكركمينتعد

يفالمستعملالكركمورقتحضير

علىيالتحرفيالتحليليةالكيمياء

.البورعنصر



 برتقاليالباألصفرالملونةالزيتيةالخاليابوجودالورصمسحوقيتميز:الفحص

.هالميشكلإلىجزئياً المتحولالنشاوبوجود

عضبفيتستعملكماوكتوابل،ملونةكموادالورصجذاميرتستعمل:االستعمال

.Cholagoguesللصفراءمفرزةكموادالكبدأمراض

Curcumin Enol form

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Turmericroot.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2f/Curcumin.png




Curcumin Keto form

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Curcumin_keto_form.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Koeh-199.jpg




Alpinia Galangaالخولنجان 4-

لــى تحتــوي جــذامير الخولنجــان ع: التركيــب الكيميــائي

تى  صل ح شوية ت فوني 33%مواد ن كون فال لى م وع

ذات الصــيغة المفصــلة Galangineيــدعى خــاالنجين 

: التالية

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Alpinia_galanga.jpg




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Maranta_galanga_Ypey51.jpg




Orchidaceesالسحلبيةالفصيلة
المناطقفيتنتشرنوع17000ونحوجنس400منأكثرالفصيلةهذهتضم

سيكالمكمنالحارةالمناطقفيتنمومتسلقة،نباتاتالسحلبياتاالستوائية،

Veraواليةفيوبخاصة – Cruzمداغسكرجزيرةوفي.

.زاهيةألوانوذاتجميلةاألزهاربسيطة،واألوراقدرنيوالجذرهوائيالساق

يمورشرقيقغالفذاتالحجمصغيرةبذورعدةعلىتحتويجافةمحفظةالثمرة

.للسويداءأثرأيدونمتمايزغير

.والسحلبالفانيلياهناكالفصيلة،هذهإلىتنتميالتيالنباتاتأشهر





الفانيليا1-

Vanillia planifolia
Orchidaceaeالسحلبيةالفصيلة

:المستعملالقسم

بلونأثالملهامتطاولةمحفظة:الثمرة

.بذورتحويخاصةرائحةلهامسودبني

لياالفانيزراعةتتطلب:الزراعيةالشروط

الحاركالطقسخاصةمناخيةشروطاً 

أنيجبالوسطيةالحرارةفدرجةوالرطب

ماعدامئوية،درجة25بحدودتكون

.مئويةدرجات10مادونإلىانخفاضها









:الفانيلينتحضير
ضعتوثمومنيوممدةللشمستعرضثمساعةربعمدة(الثمار)القرونغلييتم

زيداتالغلوكوانشطارخاللهايتمأيامعدةيدومالذيللتخمرخشبيةصناديقفي

.وتحررالفانيلين

:الكيميائيالتركيب

VanillosideأوGluco-Vanillineغلوكوفانيلين1-

.الغلوكوز+الفانيلينألدهيد←غلوكوفانيلين





: غول غلوكوفانيليك2-

يعطرطعمهالحار،الماءفيينحلأبيضمسحوقبشكلالعقاريوجد:الفحص

يمكنالذيالجاويبحمضالعقارغشيتم.مئوية80الدرجةفييتصعدالذع،

باستخالصالغشويمكناالنصهار،درجاتفياالختالفخاللمنعنهالتحري

.بالكحولالفانيلين

:االستعمال

.تشنجومضادالمياهمقويمنشط،1-

.ومعيمعديومنشطللصفراءمفرغ2-

.والشوكوالواألدويةلألغذيةمعطر3-





orchisالسحلب2- morio
.(درنات)الجذور:المستعملالقسم

حلبالساسمتحتدرناتهاتستعملالوسطى،بأوروباخاصةنباتاتالسحلبيات

ميكة،سغيربيضيةأومتطاولةدرنيةجذورشكلعلىالتجارةفيوتوجد.أيضاً 

.ةالرائحوعديمةلعابيالطعماألصفر،إلىالرماديمنيميلولونهاقرنيقوامها

لسحلبامسحوقيمتازوتجفف،تطحنثمالماءمعوتغلىالخريففصلفيتجنى

.النشويالقشريوالنسيجاإلبريةالكالسيومبحماضاتبغناه

:الكيميائيةالبنية

مانانمنبخاصةتتكونلعابيةمواد45%علىالسحلبدرناتتحتوي

Mannane(متكاثفمانوزسكرأي)نشويةموادعلىالدناتهذهتحتويكذلك

الكالسيومحماضاتذلكإلىتضاف.الغليانتأثيرتحتهالمةإلىتتحول

.والكلوروالفوسفور

تحضيرفيMucilageاللعابيةمكوناتهمنلالستفادةالسحلبمسحوقيستعمل

.الغذائيةالهالميات





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Orchis_morio_plants.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Orchis_morio_a.JPG




Military Orchid

Orchis 

morio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Koeh-231.jpg

