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مجموعةالقلويداتاألمينية،ومنها:العائلةHeterocyclic-Nonقلويداتمتجانسةالحلقةاوال// وتسمىأيضًا

الحارCapsaicinالباذنجانية الفلفل ثمار في الروماتيزم،Capsicum annuumالموجودة لعالج ويستخدم ،

الموجودةBelladinesواللصقات،وكأحدأنواعالبهارات.فضاًلعناستخدامهفيوخفضالسكروفتحالشهية،

)البلدونا( الحسن ست جذور الديكي،Atropa belladonnaفي والسعال للربو، ومعالجة لآلالم، مسكنة وهي

كالخفاش، وأعمى كاألرنب، حارًا يكون الذييتعاطاها المرء أن ويقال ولبعضحاالتالصرع. والمغصالمعوي،

كالدجاجة كالبنجر،ومجنونًا كالعظم،وأحمرًا )علندة،عاذر،Ephedrineو.وجافًا والموجودفينباتاألفدرا

للجهازالعصبيEphedra alataية(جاش ويستخدملمعالجةالربو،واحتقاناألنفوالحنجرةوالصدر،ويعدمنبهَا

مماقديتسببفياألرقالليلي.

وهيأكثرانتشارَا،وتحتويعلىالنتروجينHeterocyclic Alkaloidsالقلويداتغيرمتجانسةالحلقاتثانيا//

تقسيمهاإلىعددمجاميع:،ويمكنبطرائقمختلفة

:PiperidineأوPyridineمجموعة -1

النيكوتين قلويداتها التبغNicotineوأهم أوراق من ُدخانًا،Nicotiana tabacumالمستخرج وُيستخدم

.وهومضربالقلب،والرئتين، منثمارالمستخرجPiperineلينڤوالڤلـوالمعدة،ويسبباألورامالخبيثة.ومضغًا

األسود الفلفليةPiper nigrumالفلفل العائلة والطاردة،Piperaceaeمن للمعدة، المقوية المركبات من وهو
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استخ عن فضاًل للسعال، والموقفة للبلغم، والمجففة للحشرات.للغازات ومبيد حيوي، كمضاد ودامه

وهو،Euphorbiaceaeمنالعائلة CommunisRicinusالمستخرجمنزيتالخروعRicinineالريسينين

منالمركباتالُمسّهلةللبطن،والمقويةللشعر،فضاًلعنأهميتهفيعالجالبواسير،والكلف،والتقرحاتالجلدية.

وتستخدملتقوية،Trigonella foenum graecumالمستخرجمنبذورالحلبةTrigonellineلينونوالترايكو

لاللتهاباتالرئوية،والبواسالجسم ير،وااللتهابات،وتسمينه،وفتحالشهية،ولخفضالسكروالضغط،ومفيدةجدًا

والطفحالجلدي.

:Tropaneمجموعةالتروپين -2

وتشملمجموعةكبيرةمنالقلويداتذاتالتأثيرالطبيوالسامالواضح،ومنأهممركباتها:

Hyoscineالداتورة نبات من البنجويستخرج أو السكران ويعدونبات المخد، المركبات من المركب رةهذا

ويستخرجمننباتالسكران)البنج(وهومسكنآلالم Hyoscyamineالمحللةلألورامإذاطبخمعالخلوُدهنبه

والنقرس )البلدونا(Atropineالمفاصل الحسن ست نبات من منAtropa belladonnaويستخرج وهو

لوالربو،والموسعةلحدقةالعين.المركباتالمهدئةوالمسكنةللسعا

:Isoquinoline Alkaloidsمجموعةقلويداتاأليسوكوينولين-3

مركباتها أهم الخشخاش Papaverineومن نبات من ويسمىPapaver rhoeasويستخرج

المفرزمنالثماروالذييجفعندتعرضهللهواءالطلق،ويستخدملتخفيفوهوعصارةأواللبنOpiumاألفيون

ومةالمعروفة،والمرخيةللعضالت.اآلالم،ويعدمنالموادالمن

:Phenanthrene Alkaloidينانثرينڤمجموعةقلويداتالـ -4

ThebaineوالثيبائينCodaineوالكودائينMorphineومنها تستخرج منوجميعها

المنومOpiumاألفيون الخشخاش من باألساس بعدPapaver sominferumالمستخرج المورفين ويتكون

أسبوعمناإلنبات،وتزدادهذهالنسبةحتىتكونالثمارثمتقلأثناءعمليةالنضج.وجميعهذهالمركباتمهدئة،

.ومنومة،ومرخيةللعضالت

:Alkaloids Indolمجموعةقلويداتاألندول -5

الُمقيئBrucineوStrychnineومنها الجوز من HarmoleوHarmalineومنهاالمستخرج

وتستخرجمننباتالحرملالحرمنين ومفيدةوالحرمينوالحارم للديدان، وطاردة ، الحرملُمخدرة بذور وُتعد

لاللتهاباتالجلديةوالبواسير.لألزماتالصدرية،وللتقويةالجنسية،وعالجًا
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:Purine Alkaloidsمجموعةالپيورين -6

القهوةCaffeineقلويداومنه من المستخرج قلويدCaffea arabicaالكافئين والثاني ،Theobromineمن

،وتعدالقهوةأكثرفائدةمنالشايالحتوائهاعلىالبروتين،والسكر،والدهن.وبشكٍلعامتعدCacaoنباتالكاكاو

هذهالقلويداتمنبهةللقلب،وتدرالبول،وتزيلالتعبفيحالةاإلجهادالعقليوالجسدي،فضاًلعنكونهامركبات

قابضةإذااستخدمتبصورةمركزة.

:Tropolone Alkaloidsمجموعةقلويداتتروبولون -7

الروماتيزم،Lilaceaeمنعائلةالمستخرجمننباتاللحالح Colchicine ومنها لتخفيفآالم ويستخدم

في المادة هذه وتستخدم خفيفة. بدرجة ُمسهلة مادة وتعد اليرقان، وإزالة الكبد تنشيط عن فضاًل النسا، وعرق

الوراثيةوالجزيئية.مضاعفةالكروموسوماتفيالدراسات

 ومواعيد مراحل

 والعطرية الطبية للنباتات النباتية األجزاء جمع

 وجودة كمية على وكذلك ، الناتج المحصول جودة على تؤثر التي الزراعية العمليات أهم من والحصاد الجمع يعتبر

 المالئمة المراحل بدراسة االهتمام منالضروري كان لذلك ، والعطرية الطبية النباتات في الفعالة الكيماوية المادة

  .والعطرية الطبية للنباتات المختلفة النباتية وحصاداألجزاء جمع بعملية للقيام المناسبة والمواعيد

  :والحصاد للجمع المالئمة النمو مراحل  :أواًل

 مواصفات على تأثيرها وكذلك ، العشب في الفعالة المادة من كمية أعلى على للحصول هاما عامال النمو مرحلة تعتبر

  :فمثال للنبات المختلفة األجزاء في الفعالة تواجدالمادة أماكن على يتوقف وهذا ، الناتجة الفعالة المادة وجودة

  :األوراق - أ

 هو عامة بصفة األوراق لجمع المناسب الوقت فان الفعالة المادة فيه تتركز الذي النباتي الجزء هي األوراق كانت إذا

  .عقدالثمار وقبل التزهير تمام وحتى التزهير بداية من الفترة خالل

 ، الديجيتالس ، البالدونا ، السينامكى ، الدخان :أوراقها أجل من تزرع التي والعطرية الطبية النباتات أمثلة ومن

    .العتر ، السذب ، المصري السكران ، الريحان ، لبان حصا ، الزعتر ، ،البردقوش الفلفلي النعناع ، البلدي النعناع

  :األزهار و النورات - ب

  أفقي وضع في الشعاعية األزهار تكون حيث تأخير دون األزهار تفتح اكتمال عند الجمع يتم أن إما الحالة هذه وفي

 يتم وقد ، )التبروز ، الياسمين ، الورد (متفتحة وهينصف األزهار جمع يتم أو ،  )األقحوان ، البيرثرم ، )البابونج

الزهري طور في وهي األزهار جمع  هذه في العطري الزيت من محتواها يكون حيث التفتح مرحلة وقبل البرعم

 ، الورد ، الياسمين عدا ما ، النهار ساعات خالل األزهار أو النورات جمع ويتم .)القرنفل( يمكن أعلىما المرحلة
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 والنورات مناألزهار يتطاير الزيت أن حيث الزيت كمية على للمحافظة الشمس طلوع قبل جمعهم يتم البنفسجحيث

.الحرارة درجة وارتفاع الشمس طلوع بعد

  :والبذور الثمار - ج

 على ، البذور وتنفرط الثمار وتتفتح تتشقق أن وقبل الثمار داخل وصالبتها البذور تكوين اكتمال بعد النباتات حصاد يتم

 الباكر الصباح في حشها أو اقتالعها فيتم األصفر اللون إلى وتحوللونها الجفاف في بدأت قد النباتات معظم تكون أن

 الثمار يتمجمع وقد ، التقليع أو الحصاد أثناء البذور انتثار عدم على للمحافظة الندى تطاير الشمسوقبل طلوع وقبل

  .الحنضل( ، ،الكركديه الخروع ، الشطة ) متتالية فترات على النضج مرحلة إلى وصلت التي

 ، الينسون ، الكراوية ، الكزبره ، الشمر) الثمار على الحصول أجل من تزرع التى والعطرية الطبية النباتات أمثلة ومن

  :البذور على الحصول أجل من تزرع التى والعطرية الطبية النباتات أمثلة ومن .الكرفس( ، البقدونس ، الشبت

  .( األسود الخردل ، األبيض الخردل "المستردة ، الحلبة ، البركة حبة )

  :والريزومات الجذور )األرضية األجزاء - د

 يمكن حتي طويلة لفترة التربة في تمكث األعضاء هذه فإن والريزومات الجذور في الفعالة المادة وجود حالة في

 جمعها يؤجل أنه إال األول العام في القلويدات من يرتفعمحتواها البالدونا نبات جذور فمثال ، اقتصادية بصورة جمعها

 وريزومات ، العرقسوس نبات وريزومات جذور أيضا ، اقتصادية كميتها تكون حتى أوثالثة عامين مضي بعد ما إلى

 الكورمات أو الجذور في3 كل اقتصادية بصورة جمعها يتم الراوند نبات - الفعالة المادة وجدت إذا أما ، سنوات 4

 من محتواها من قدر أكبر على الحصول لضمانالخضري المجموع واصفرار ذبول عقب جمعها يتم فإنه الحولية

  .الحالوة عرق نبات وريزومات ، المغاتنبات جذور في كما الفعالة المواد

  :القلف - ـه

 الربيع فصل في والحصاد  الجمع يتم فإنه القلف في الفعالة المادة تتركز التي العطرية أو الطبية المحاصيل حالة في

 أمثلة ومن .السنة من الوقت هذا في الخشب عن القلففصل يسهل حتى العصارة سريان بدء وعند الصيف وبداية

 .الصفصاف( ، الكينا ، القرفة ) القلف على الحصول أجل من تزرع التى والعطرية الطبية النباتات

  :والحصاد للجمع المناسبة المواعيد  :ثانًيا

  :النهار خالل المناسب الجمع ميعاد - أ

 المادة كمية على تؤثر التي العوامل أهم من والحصاد الجمع عملية إلجراء النهار من المناسب الوقت اختيار يعتبر

 ، الكيماوي نشاطها أو العالجية فعاليتها ومدي المادةالفعالة نوعية على تأثيرها عن فضال هذا ، العقار في الفعالة

محتوي من بكثير أعلى جليكوسيدات على تحتوي الظهيرة وقت تجمع والتي نباتالديجتاليس أوراق أن وجد فمثال

 للطاقة النبات لحاجة الليلنظرا أثناء الجليكوسيدات تحلل إلى ذلك ويعزي ، الباكر الصباح في تجمع التي األوراق
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 ، النباتية الخاليا في الجليكوسيدات تحلل من تنتج السكرياتالتي من النبات عليها يحصل والتي التنفس لعملية الالزمة

تكوين فيتم الكربوهيدرات وبناء الضوئي التمثيل عملية نشاط وبدء الحرارة وارتفاعدرجة الضوء ظهور عند أما

 ، الفتنة ، الفل ، الياسمين) مثل األزهار في تتواجد التي الطيارة الزيوت حالة وفي .أخرى مرة الجليكوسيدات

 الزيوت تفقد ال حتى درجةالحرارة وارتفاع الشمس طلوع وقبل الباكر الصباح في عادة جمعها يتم الورد( ، التوبروز

 حبة ، الشبت ، الكمون ، الينسون ، الكزبره ، )الشمر مثل العطرية الحبوب حالة وفي .الحرارة درجة بفعل الطيارة

 المحاصيل حالة وفي.تنفرطالبذور ال حتى الندى تطاير وقبل الباكر الصباح في والحصاد الجمع يتم فإنه )البركة

 وقت في حصادها ويمنع ، الظهيرة ووقت الندى تطاير بعد حصادها يتم البردقوش( ، الريحان ، مثل)النعناع الورقية

 .واألمطار الغيوم

  :السنة فصول خالل المناسب الجمع ميعاد - ب

 ، سنوات لعدة تبقي والتي الشجيرية أو الشجرية المعمرة الطبية النباتات جمع يالءم الذي المناسب الفصل اختيار يجب

 ، آخر إلى فصل من يتغير قد الفعالة المادة تركيز أن إال ، أعضائهاالمختلفة في الفعالة للمادة حاملة تظل وأنها خاصة

 فيفصل والمطلوبة)األنثراكينونات( الفعالة صورتها في الفعالة المواد على تحتوي الراوند ريزوماتنبات أن فنجد

 ترتفع عندما تتكون والتي عالجيًا)األنثرانوالت( أو فسيولوجيًا نشطة غير مختزلة صورة في تكون ولكنها ، الشتاء

.األكسدة طريقعملية عن )الصيف فصل خالل (الحرارة درجة

 قلويد وجود على دليل المرارة (المرارة من تقريبا خالية تكون فإنها اللحالح نبات كورمات حالة في وأيضًا

 األوروبية البالد بعض في أنه لدرجة فصلالخريف في الكولشيسين مادة من خالية تكون أنها أي ، )الكولشيسين

 فصل يأتي وعندما ، للماشية كغذاء ويستخدمونها الشتاء وأوائل فصلالخريف نهاية في الكورمات بجمع يقومون

الكورمات الصيف حيث لإلنسان السامة الكولشيسين قلويدات وتتكون المر الطعم إلى مذاقها يتحول فإن  تجمع ،

 .الطبية لألغراض الفصل هذا في الكورمات

 عادة تجمع الصفصاف(فإنها ، الكينا ، )القرفة مثل السيقان)القلف( قشور في توجد التي الفعالة للمواد بالنسبة أما

 من الوقت هذا في الخشب عن القلف فصل يسهل حتى سريانالعصارة بدء عند الصيف فصل وبداية الربيع فصل في

. السنة

 ، العصارة سكون عند والشتاء الخريف فصل هو الجمع عملية إلجراء ميعاد أنسب فإن والريزومات الجذور حالة وفي

 المغات ، السحلب ، )الزنجبيل في كما ، التربة سطح الموجودفوق الخضري المجموع وجفاف اصفرار بعد ذلك ويكون

 .العرقسوس( ،


