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 -)ثالثا(  التقسيم الصناعي :

 
يعتمد هذا التقسيم علي نوعية المنتجات الطبيعيه والناتجه من مجموعه من النباتات االقتصاديه 

 , وعلي استعماالتها المختلفه واهم هذه المجموعات وهي كالتي : 

 

            Aromatic Plants:  العطريه النباتات مجموعة– 1
تتكون هذه المجموعه من النباتات المختلفه عائليا , وتنتج نوعا مميزا من المنتجات االوليه في 

صوره سائله منها الزيوت العطريه , او صلبة منها الراتنج العطري , وهذه االفرازات تدخل في 

الصناعات الغذائيه ومستحضرات التجميل والعطور , وتفيد في عالج بعض االمراض . واهم 

تات هذه المجموعه هي العتر والنعناع والالفندر وحصاليان والريحان وشجيرات الفتنه نب

 والياسمين واشجار الكافور والقرفه والصندل والسيدر . 

 

         Medicinal Plans:  مجموعة النباتات الطبيه– 2
لمنتجات الثانويه تتكون هذه المجموعه من النباتات المختلفه عائليا , وتفرز انواعا مختلفه من ا

ليست لها رائحه وطعما مرا , وتتميز كال منها بنشاط بيلوجي وحيوي ذو فائده طبيه وعالجيه . 

واهم نباتات هذه المجموعه نبان الداتوره والسكران واالتروبا واصبع العذراء والديجيتالس 

الحور والصفصاف االرجواني والسيناميكي والخلة البلدي والخلة الشيطاني والصبار واالجاف و

 . 

 

 

            Condiments:  مجموعة التوابل– 3
وتتكون هذه المجموعه من النباتات المختلفه عائليا , وتنتج افرازات طبيعيه مختلفة التركيب 

الكيماوي . اال انا االعضاء النباتيه الحامله لهذه المنتجات االيضيه تكون جميعها فاتحه للشهيه , 

دخل في الصناعات الغذائيه . واهم نباتاتها مثل بذور الكمون والينسون والشمر علما بانها قد ت

 وحبة البركه والمسترده وثمار الشطه وجوز الطيب والحبهان والفلفل االسود . 

 

     Insecticides:  مجموعة مبيدات حشريه– 4
عض المواد ذات وتتكون هذه المجموعه من بعض النباتات المختلفه نباتيا اال انها تفرز  ب

التاثير البيلوجي في ابادة الحشرات المنزليه والزراعيه . واهم هذه النباتات نبات الدخان , 

البيريثرم , القطيفه , الدريس , وشجيرات الغار حشيشة الليمون وحشيشة وحشيشة 

 السترونيالوالحناء والشطة . 

 

 Coloring Agents:  مجموعة مكسبات اللون– 5
تتكون هذه المجموعه من النباتات المختلفه نباتيا وتتميز بتكوين مواد لونيه مختلفه من اجزاء 

ازهارها الجنسيه ولها قيمه اقتصاديه تدخل في بعض الصناعات الغذائيه كمصدر طبيعي 

الكتساب اللون المميز في بعض المشروبات الصالحه لالستهالك االدمي . واهم هذه النباتات 

 والزعفران واالقحوان والبابونج والتي تسمي بمكسبات الطعم ايضا .  الكركديه

 

  -)رابعا( التقسيم الموسمي  : 
 

يتوقف هذا التقسيم للنباتات الطبيه والعطريه علي العوامل البيئيه العامه والعناصر المناخيه 

ي مجموعات موسميه خاصه لرفع الكفائه االنتاجيه لها .وتبعا لذلك , يمكن تقسيم هذه النباتات ال
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اعتمادا علي افضل المواعيد الزراعيه والكفائه الموسميه اعتمادا علي افضل المواعيد الزراعيه 

والكفاءة الموسميه في انتاجيه المحصول والمحتوي الكلي من المواد الفعاله طبيا خالل العام 

 الواحد وتكون علي النحو االتي : 

 

 :         Winter plants:  مجموعة النباتات الشتويه-1
احسن ميعاد لزراعة هذه المجموعه يكون خالل فصل الخريف واول الشتاء . اي تبدا زراعة 

البذور ومن اول شهرسبتمبر حتي منتصف ديسمبر من كل عام من اجل الحصول علي اكبر 

 انتاج خضري او زهري اوثمري ومحتوي فعال . واهم هذه النباتات هي

 –الخله الشيطاني  –الخله البلدي  –الكزبره  –الكمون  –الشمر –الينسون –الكراويه   

الشيح  -االقحوان   –الخردل االبيض  –حبة البركه  –الحلبه  –الشبت  –الكرفس  –البقدونس 

 البابونج .

 

 
 :       Summer plants: مجموعةالنباتات الصيفيه-2

يفضل زراعة هذه المجموعه خالل فصلي الربيع والصيف . اي تزرع البذور والشتالت من 

اول مارس حتي نهايه مايو ويونيه للحصول علي اعلي انتاج لهذه النباتات  , واهمها نبات 

الحنطه  –المريمه  –النعناع  –العتر  –الريحان  –السكران  –الداتوره  –السوالنم السنياتم 

 لقطيفه . ا –السوداء 

 

 :              Neutral Plants: مجموعة النباتات المحايده -3
يمكن زراعة بذور وشتالت هذه المجموعه خالل فصول السنه المختلفه عدا شهور الحراره 

المرتفعه مثل شهر يوليو واغسطس وشهور البرد القاسيه مثل يناير وفبراير . واهم هذه النباتات 

 حصالبان . –الشطه  –حشيشة الليمون  –السكران  –الدخان  – المخروطيات –الكافور 

 

 -:  )خامسا( التقسيم العالجي
 

هذا التقسيم العالجي يعتمد اساسا علي تشابه النشاط البيلوجي والفسيلوجي والتأثير الدوائي 

والعالجي لمجموعه معينه من النباتات الطبيه والعطريه المستخدمه في شفاء مرض بذاته بالرغم 

من االختالف  فيما بينها من حيث نوع المحتوي الفعال والعضو النباتي المستعمل لذلك يمكن 

 تقسيم هذه النباتات الي مجموعات مختلفه تبعا لتشابهها في الفاعليه الدوائيه كالتي : 

 

     Nutrient plants:  مجموعة النباتات المغذيه -1
 –الترمس  –البصل  –الكاكاو  –الكراويه  –الخروب  –الحلبه  –واهم هذه النباتات : السحلب 

 الخرشوف . –المغات 

 Tonic plants  المقويهمجموعة النباتات  -2
 –حصا لبان  –البقدونس  –القرفس  –الفلفل االسود  –القرفه  –الزانجبيل  –واهمها الشبت 

 الشيكوريا .  –المسترده 

 

      Laxative plants مجموعة النباتات الملينه -3
 الراوند .  –العرق سوس  –الصبار  –الحنظل  –الخطنيه  –الخروع  –واهمها السيناميكي 

 

      Antiseptic plants:  مجموعة النباتات المطهره -4
 الثوم . –الريحان  –السترونيال  –الحناء  –الكرات  –الكركديه  –الكافور  –واهمها الزعتر 
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  Anathematic plants مجموعة النباتات الطارده للديدان -5
الكسبرة      –شيح البابنج  –الشيح الخرساني  –الخبيزه  –الترمس  –الرمان  –واهمها الزربيح 

 الكركديه .  –الحرمل  –البردقوش  –

 

 

 

  Sedative plants:  مجموعة النباتات المسكنه -6
جوز  –االتروبا  –القرنفل –حبة البركه  –الداتوره  –السكران  –القنب  –واهمها الخشخاش 

 القات .  –الطيب 

 

  Stimulant plants:  مجموعة النباتات المنبهه -7
 الالوند  –السذب  –الزعفران  –حصا لبان  –النعناع  البلدي  –البن  –واهمها الشاي 

 

 

       Carminative plantsللغازات:مجموعة النباتات الطارده  -8
 –المرمريه  –الريحان  –الكسبره  –الكراويه  –الكمون  –النعناع الفلفلي  –واهمها الينسون 

 الشمر .  –الحبهان  –الفليفه 

 

 Tonic plants  -Cardiac:   مجموعة النباتات المقويه للقلب -9
 الترمس .  –العنصل بصل  –الدفله  –اصبع العذراء  –واهمها الديجيتالس 

 

 sRheumatism Plant -Anti:  مجموعة النباتات المسكنه للروماتزم -10
 –الريحان  –اللحالح  –الصفصاف  –الخردل االسود  –الخردل االببض  –واهمها الشطه 

 الفسدق. 

 

 : اهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية – 3

الهام واالساسى من المواد االولية التى ترتكز عليها تمثل النباتات الطبية والعطرية الجزىء  -1

صناعة الدواء فى العالم  والتى تفيد فى حالة الكوارث الطبيعية او فى حالة انواع الحصار 

االقتصادى والتى يتعزر فيها سبل االستيراد او التصدير كالمضدات الحيوية والمواد المخدرة او 

 المسكنة .

 رج كمواد خام اوعشب مما يدر الكثير من العملة الصعبة .يتم تصديرها الى الخا – 2

 تدخل فى الكثير من الصناعات الغذائية كصناعة البسكويت والشيكوالتة والفطائر . – 3

والروائح  cosmeticsتستخدم فى كثير من الصناعات االقتصادية مثل مساحيق التجميل  – 4

 . وزيوت الشعر ومعاجين االسنلن perfumesوالعطور 

تستخدم فى تصنيع المبيدات الحشرية والتى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية  – 5

 من سموم قاتلة للحشرات او البكتريا او القوارض او النيماتودا وغيرها .

او مشروبات مكسبات للطعم او  spices or condimentsتستخدم كتوابل اوبهارات   – 6

 واد ملونة طبيعية .النكهة او الرائحة او م

تعتبر النباتات الطبية والعطرية مصدر طبيعى النتاج الزيوت الثابتة والتى تتكون من  – 7

سالسل كربونية طويلة من االحماض الدهنية وتدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية 

وتجهيز االغذية الخاصة بعالج مرضى تصلب الشرايين والذبحة الصدرية والنقاص 

 تيرول  فى الدم مثل عباد الشمس والكتان والجيوجوبا والسمسم والخروع  وفول الصويا.الكوليس
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 تستخدم فى العالج الطب الشعبى : – 5

 مغلى اوراق البردقوش يفيد فى حالة تضخم الكبد  -   

 مغلى اوراق النعناع لعالج االنتفاخات والتقلصات المعدية والمعوية . -   

 ونج يفيد فى عالج عسر الهضم  .مغلى ازهار الباب -   

 بخار حرق اوراق الكافور يفيد فى حاالت البرد والزكام واالنفلونزا . -   

 مغلى ثمار الكمون لمنع االسهال عند االطفال . -   

 مغلى ثمار الكراوية لتسهيل االسهال عند االطفال . -   

 سدة .مغلى الشيح البلدى للتخلص من البكتريا الضارة والمف -   

 البان الدكر لعالج الكحة وازمات البرد . -   

 القرنفل لعالج امراض الفم واللثة . -   

 مغلى حلفا بر والخلة البلدى والشمر والشعير لعالج التهاب الكلى والحصوات .-   

 

 

  المشاكل التى تقابل زراعة النباتات الطبية والعطرية : -6

 

 عدم وجود بينات احصائية عن المساحات المنزرعةلكل صنف  -1      

ادى االستخدام الجائر للمبيدات واالسمدة الكيماوية الى احتواءالمنتج النهائى على نسبة عالية من  -2       

 المبيدات واالسمدة الكيماوية 

 بالطرق الزراعية والمعامالت الحديثة عدم الوعى -3      

ستوى تكاليف انتاج الفان وصغر الحيازات المزروعة مما يرفع تكاليف عمليات الخدمة ارتفاع م -4      

 لوحدة المساحة 

 البدائية فى عمليات الجمع والتجهيز والتعبئة  استخدام الطرق -5      

 ارتفاع نسبة التلوث الميكروبى -6     

الطبية والعطرية مما يؤدى الى  انتشار ظاهرة االحتكاروالتى يتعرض لها مزارعى النباتات -7     

 احجام كثير من الزراع عن زراعة النباتا الطبية والعطرية لضعف العائد

 عدم توافر المعلومات التسويقية الخاصة بأحتياجات االسواق الخارجية والدول المنافسة واالسعار -8     

 

 : الحلول لهذة المشاكل -7

 واالنتاج للنباتات الطبية عن المساحات واالصناف مطلوب توفير قاعدة بيانات سليمة ودقيقة -1

مساحات فى المشروعات الكبرى لزراعة االصناف المالئمة لطبيعة المناخ                          تخصيص -2           

 واالرض مع استخدام الميكنة الزراعية وطرق الزراعة والجمع الحديثة

 ة للتخلص من التلوث الميكروبى انشاء وحدة تعقيم مركزي -3            

االسترشاد بالمواصفات العالمية الصدار مواصفات تصديرية تتناسب مع متطلبات االسواق  -4             

 الخارجية 

 فتح المجال لتصدير النباتات الطبية والعطرية ومنع االحتكارية -5            

              
 


