


 varieties ٔٛع 600 زٛاًٌ ٚ species صٕف 25 ِٓ أوثز ٌٛخذ  Lamiaceae family فصٍٍح ِٓ
 ِٓ ِرزاٚذ اٌٍْٛ ٚ اٌدٛأة أزذ ِٓ رلٍك تشؼز ِغطاج ٚ ِرماتٍح أسٚاج فً ِصفٛفح األٚراق.

 . فاذر أصفز أزٍأأ ٚ األسرق ٚ األرخٛأً زرى اٌغاِك األخصز

  ٌفٍذ ٌذا ٌٍزٌاذ غاردج ٚ  اٌّزارج الظطزاتاخ األدٌٚح أٔدر ِٓ ٌؼرثز إٌؼٕاع ِسرسٍة : الخىاص

 . اٌّؼٌٛح اٌّشاوً ٚ اٌّغص ٚ اٌثطٓ أرفاش ٚ اٌٙعُ ٌؼسز   remedy وؼالج

وٌحتوي على كمٌات قلٌلة  الفالفونوٌداتمن وقلٌل  menthol المنثول طٌارمعزٌت : المىاد الفعالة

من اللٌمونٌن والصنوبرٌن وحمض التانٌك الذي هو مصدر الفعل القابض للنعناع ونظراً لخصائص 

 زٌت النعناع المطهرة فإنه ٌدخل فً تركٌب بعض معاجٌن األسنان
 خواص مهدئة و مركنة ٌمتلكTranquilizer Sedative &. 
 الحلٌب ألدرارAntilactagogue . 
 سعال و موسع قصبً استخدم فً عالج الربو مضاد. 
 للقلب   مقوCardiotonic  و منشط للدورة الدموٌة. 

 النعناع بأنه صدٌق للقلب و األعصاب و الجهاز الهضمً وصف. 



 االساطٌر اطلقته   حورٌة اسم وهو Mintha مٌنثا الالتٌنٌة الى Mint  نعناع كلمة اصل ٌعود•

 وان .النٌل وادي فً االولى زراعته الى تشٌر التارٌخٌة والمصادر .النبات لهذا اسما الٌونانٌة

 الثمالة لتخفٌؾ والرومان للمؽص، والصٌنٌٌن الهضم، سوء لمعالجة استخدموه البابلٌٌن

 .للحشرات طاردا العرب استخدمه كما .والتسمم

 .البنكرٌاس اللتهابات ومضاد للصفراء ومدر للمعدة منبه النعناع ان 1984 عام•

 .والتشنجات المؽص ضد فعاال عالجا ٌعد النعناع زٌت ان اثبت 1985 عام •

 قصٌرة فترة وبعد القولون تهٌج من ٌعانون مرٌضا 18 الى النعناع زٌت أعطى 1995 عام•

   .البشر من 15% حوالً ٌصٌب الذي المرض هذا تخفٌؾ فً فاعلٌته ثبتت

 الحتوائه واالمعاء، المعدة من الدٌدان طرد فً المهمة العالجات من النعناع ان ،1996 عام•

 القلب لتنشٌط جدا مفٌد انه عن فضال والبكتٌرٌا والطفٌلٌات للدٌدان طاردة زٌوت على

   . والمخ الدموٌة والدورة
 أن مؤكدة السرطانٌة، الخالٌا تدمٌر فً فوائد لها الصٌنً النعناع أوراق أن حدٌثة طبٌة تقارٌر كشفت•

 .السرطانٌة األمراض مقاومة فً نجاحا   أكثر عالجٌة سبل ظهور أمام الطرٌق ٌمهد قد االكتشاؾ هذا

 

 :تاريخ النعناع  



 انواع النعنع

  ًالنعناع المائMentha aquatic: ٌستخدم فً  والؽذائٌة ٌدخل فً المنكهات

 %(70-80)المنثول فٌهنسبة المعدةوالصفراء اختالل اواضطراب حاالت 

الحقلً النعناع  Mentha arvensis: كمنظؾ ٌستخدم للسعال بارد معالج او مطٌب 

 وهو.القرمزي اللون ٌمثل وهو التجمٌل مستحضرات السكائر،وفً ولتعطٌر ،للتبػ ومنكه لألسنان
 اوالحمى rheumatic pain الروماتٌزم لألالم عطري وكمرهم ، (معقم)مطهر او للعفونة مانع

 الطب كدواءفً  الحضارات بعض وشرق ؼرب فً ٌستخدم الزٌت،رثوٌة حمى الروماتٌزمٌة
 .االذن وألم،التشنج الحنجرة،وفً أو الحلق اوتقرحات الهضم اختالل او نزالت وفً الشعبً

 ًالنعناااع الحامضاا:Mentha citrate  تخلااط مااع عصااٌرالبرتقال لعماال اوراقااه

 .اخرىوله استخدامات مربى 

النعناع طوٌل األوراقMentha Iongifolia  : 

التهاباااات المعااادة وفاااً األلااام العصااابً الرومااااتٌزمً واألألم     ،فاااً معالجاااة الؽثٌاااان    

 %(  50-55)نسبة المنثول فٌه الرأس 



 انواع النعنع

الفلفلً النعناع Mentha piperita:األسنان ومنظفات مراهم فً ٌستخدم زٌته 

 شاي وسٌقانه ورقه من ٌعمل،التعفن وضد قرمزٌة خواص ٌمتلك (علكة)أو عطرى مرهم،وكشروب

 وكضمادللتشنج موضعً كبنج وكذلك الشعبً الطب فً ٌستخدم زٌته الهضم عسر بحاله ٌشرب

 .%5 فٌه المنثول نسبة والؽثٌان الرأس األم ومعالجة االسهال على وللسٌطرة

البري النعناع  : Mentha pulegium 
                           الزٌت فً الرئٌسٌة المكونات بأحداهم وهوؼنً،المعطر الصابون فً ٌستخدم زٌته     

                             الحشرات وقتل الناموس من التخلص فً الصٌؾ فً اوراقه تستخدم المنثول تصنٌع فً  والمالئمة

 لها العصبً الجهاز على بتأثٌرها

الكورسٌكً النعناع Mentha rotuntifollq : 
 والؽذاء الحلوٌات فً كمنكهات وٌستخدم هاضمة خواصه       

المدبب النعناع  :Mentha spicataاالسنان معجون بالؽذاءاوفً ٌستخدم toothpaste 

 او الصدرٌة النزالت      وفً ومضادللتشنجات، والكرٌمات والمراهم، والصابون االسنان ومنظفات

 .والحمى القصبات التهابات



 أنواع أخرى

ًالنعناع األسترال (بالالتٌنٌة :Mentha australis ) 

النعناع اآلسٌوي (بالالتٌنٌة :Mentha asiatica ) 

 الداهوريالنعناع (بالالتٌنٌة :Mentha dahurica ) 

 السخالٌنًالنعناع (بالالتٌنٌة :Mentha sachalinensis ) 

النعناع الكندي (بالالتٌنٌة :Mentha canadensis ) 

النعناع المدبب الكثٌؾ (بالالتٌنٌة :Mentha spicata subsp. condensata    )

 ( Mentha microphylla: بالالتٌنٌة)أو 

النعناع الهش (بالالتٌنٌة :Mentha crispata ) 

ًالنعناع الٌابان (بالالتٌنٌة :Mentha japonica ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


 .فً نجد فً شبه الجزٌرة العربٌة النعناع ٌعرؾ 

 :عن ابن قٌمقال 

(.  وٌجلب النوم ومسكن للمؽص ومقوي للقلب. شمه ٌنفع من الصداع الحار)

 ".إن أزهاره منشطة وهاضمة وتزٌل الصداع الناتج من الزكام": ابن سٌناءوأضاؾ 
 

 أو البرد لنزالت النعناع شاي لعمل المقترح المقدار بانتظام، الشاي مثل تناوله تم إذا عدٌدة فوائد للنعناع

  الساخن الماء من كوب لمقدار ملعقتان أو الجاؾ النعناع من شاي ملعقة هو الوجبات، بعد الهاضم لالستعمال

 فً الهاضمة العصارة إفراز زٌادة على ٌساعد أنه كما األمعاء، فً التشنجات تخفٌض على النعناع ٌعمل•

 .الهضم على ٌساعد ألنه الوجبات بعد تناوله ٌفضل لذا واألمعاء، المعدة

 خالصة استخراج تم وقد السكر، إضافة دون من النعناع من مؽلً كأس ٌشرب المعدة حموضة من للتخلص•

 الهضمً والجهاز المعدة آفات لمكافحة مفٌد أنه كما ،العصبً الجهاز تهدئة فً فائدتها ثبت النعناع ورق من

 .المؽص من والتخفٌؾ األمعاء من الدٌدان وطرد العام والضعؾ الخفقان من والتخفٌؾ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1


 والمؽص المعدة وأوجاع الؽثٌان وٌمنع الدم ٌجدد فهو رائعة، ؼذائٌة قٌمة على النعناع ٌحتوي

 إذا وماؤه والبواسٌر، والحكة النقرس فً وٌفٌد الؽازات وٌمتص (الزؼطة )والفواق والحموضة

 وٌنقً الرأس وأالم البصر وضعؾ الصداع من ألنواع قاطعا شرابا كان السكر معه وضع ما

 مضاد مفعول وله الخضراء أوراقه مضؽت إذا األسنان وجع وٌسكن البلؽم من الصدر

 الؽثٌان ٌمنع والخل بالعسل شرابه خلط ما فإذا البلدي للنعناع إضافٌة فوائد وهناك.للتشنج

 الشمس فً ولٌس الظل فً ٌجفؾ أن وٌنبؽً القلب، وٌقوي األسنان أوجاع وٌسّكن والدٌدان

 ومسكنة للصفراء مدرة أخرى ومواد المنتول مادة مع طٌار زٌت به ولنعنع عطرٌة قوته لتبقى

 فوائدها واتضحت النعناع نبتة تفحص تم بول مانفرٌد العامة الصحة طبٌب وٌقول للتشنجات

  وشربه بؽلٌه مرضاه نصح عن األلمانً الطبٌب ٌتردد ال لذا مجففة أو طازجة كانت إن الكثٌرة

  .الهضم فً بمشاكل إصابتهم عند

 

http://forum.df66.com/t22011.html
http://forum.df66.com/t22011.html
http://forum.df66.com/t22011.html
http://forum.df66.com/t22011.html
http://forum.df66.com/t22011.html


  ٚدرج ,ِخرٍفح ػالخٍح فٛائذ إٌؼٕاع ٌشٌد واْ ,اٌسعاراخ ِخرٍف ٚفً ,اٌؼصٛر ِز ػٍى

 اٌّداالخ ِٓ وثٍز فً اسرخذاِٗ

 الؽثٌان للصداع و 
 ِٓ اٌرخٍص أخً ِٓ اٌدثٍٓ ػٍى تفزوٗ أٚ ,اٌمٌٛح رائسرٗ تشُ إٌؼٕاع سٌد اسرخذاَ ٌّىٓ 

 و خارجٌا به وٌدهن الشمس دوار زٌت من طعام ملعقة مع الزٌت من كوب ملعقة تخلط ,اٌصذاع

   .اٌسفز أثٕاء اٌذٚار ِٓ ٌؼأْٛ ٌٍذٌٓ خصٛصا ٚ ,اٌغثٍاْ ػٍى اٌسٍطزج فً ٌفٍذ وذٌه

 اضطرابات الجهاز التنفسً و السعال 

  ٚ اٌشواَ أػزاض ِٓ ٌمًٍ ٚ ,التنفسية المجاري ذٕمٍح ٚ ذطٍٙز ػٍى إٌؼٕاع سٌد ٌؼًّ•

 ِٓ لطزج 15 ـ 10 إظافح ِثً اٌغاٌح ٌٙذٖ ػذج تطزق اسرخذاِٗ ٌّىٓ ٚ ,ٚاٌسؼاي األٔفٍٛٔشا

 ذٛظغ ,ِثاشز تشىً اسرٕشالٗ أٚ ,ِزاخ (4 ـ 3) تخارٖ ٌٚسرٕشك ِغًٍ ِاء لذذ ػٍى اٌشٌد

 ػٕذ ٌٍشواَ خّاػً تاٌٙٛاءغزٌمحػالج ٚذخرٍػ فرٕرشزِٕٙااٌّٛاداٌفؼاٌح اٌّذفأج فٛق إٌؼٕاع أٚراق

   األغفاي

 اٌغذد ذٕشػ إٌؼٕاع سٌد ٚرائسح ,ٌٍشٍٙح فاذر ٚتّثاتح اٌٙعُ ٌؼشس إٌؼٕاع الهضمً الجهاز على 

 ذساػذ أٔٙا وّا ,أفعً تشىً اٌٙعُ ػٍٍّح ذسًٍٙ ٚتاٌراًٌ , اٌٙعٍّح األٔشٌّاخ إلٔراج اٌٍؼاتٍح

 اٌرٙاب ٌؼالج اٌّمزرج اٌؼشثٍح األدٌٚح ِٓ اٌؼذٌذ فإْ ٌذٌه ,اٌّؼذج اٌرٙاب ٚ اٌٙعُ ػسز ػالج فً

 .اٌىٍٍّائٍح اٌطثٍح اٌّٛاد ذفٛق اٌرً ٌفاػٍٍرٗ ٔظزا إٌؼٕاع سٌد ػٍى ذسرٛي اٌّؼذج



 على الجلذ

 اٌثثٛر ػٍى اسرخذاِٗ ٌّىٓ أٔٗ وّا ,اٌسزارج خفط أخً ِٓ إٌؼٕاع تشٌد اٌدٍذ د٘ٓ ٌّىٓ

 سٍسٍطز تٗ اٌٍذؽ ِىاْ فزن فإْ ,اٌسشزاخ ٌذؽ زاالخ فً ٚ ,ذىاثز٘ا ٚ اٌرٙاتٙا ِٕغ ٚ ٌرؼمٍّٙا

 .اٌٍذؽ ػٓ إٌاذح اٌرٍٙح ٚ ,اٌسىح ػٍى

 :فً الفم

 أْ وّا ,أٚذىاثزاٌثىرٍزٌا اٌفطزٌاخ ذىْٛ فٍّٕغ ,األسٕاْ ٚ ٌٍفُ لٌٛا ِؼمّا إٌؼٕغ سٌد ٌؼذ

 ٚاٌرٙاب ٚاٌّعّعح ٌٍغزغزج .اٌىزٌٙح اٌفُ رائسح ِٓ اٌرخٍص فً ِّٙح اٌؼطزٌح خصائصٗ

 4 ـ 3 ٌٚصفى,ٌسرخذَ ٌثزد ِغًٍ,ٚتؼذاْ ِاء لذذ فً اٌدافح األٚراق ِٓ غؼاَ ٍِؼمح :اٌسٕدزج

 .ٌٍِٛا ِزاخ
 



 .الجلدالمتهٌجوٌوضع على  النقٌعٌصنع من : الدهون
 العشبةالؽضةغ من 75او العشبةالمجففةغ من 30)لتصنٌع الدهن

 (مل من الماء80و الؽلٌسٌرٌنغ من 70غ من الشمع المستحلب و150و

غ من 3-2 ٌحضرمنٌشرب كوب بعد الوجبات ،لتحسٌن الهضم:النقٌع

الؽضة وكوب من  العشبةغ من 6-4.ملعقة صؽٌرة2المجففةأو العشبة

مؽطى فً  ابرٌقفً  النقٌعٌحفظ  انممكن (ٌساوي ذلك جرعة)الماء
 ساعة24مكان بارد نحو الثالجةاوفً

وٌدهن على الجبهة لتخفٌؾ %2نسبة الى ٌخفؾ:الزٌت العطري

 .الصداع

 .رئٌسىوتوصؾ للمتشكالت الهضمٌة بشكل  اعشابتمزج مع :الصبؽة

 

 .الهٌوجة االمعاءتوصؾ لمتالزمة : البرشامات
 



تحذٌر....... 
 اوشربه سواءكاوراق صورة باي تناوله وٌمنع .والقًء الفم جفاؾ إلى ٌؤدي النعناع تناول االكثارمن•

  .بالحمى عنداالصابة كزٌت

 .الؼشٌةالمخاطٌةالداخلٌة تلؾ الى الٌؤدي طوٌلة،كً ولفترة ٌومٌا النعناع اوزٌت شاي ٌشرب أال وٌجب•

  المعدة فم ارتخاء على تعمل التً المنثول مادة لوجود نظرا

 .الحمل من االشهراالولى فً منه االكثار الحوامل على ٌمنع كما•
 عنه معروفه جدا والحساسٌة هوآمن•

 فً النه للقًء استعداد وجود وعند الحمٌات حاالت فً النعناع استعمال ٌمنع أخرى مادة أي كما لكن•

 طوٌلة ولفترات بكثرة النعناع زٌت واستعمال .بالعطش والشعور الفم جفاؾ من وٌزٌد ٌثٌر الحالة هذه

 نسبة على الحتوائه نظرا الرضع لألطفال بإعطائه ٌنصح وال الدماغ، فً نسٌجٌة تؽٌٌرات فً ٌتسبب

 .بالؽصة إصابتهم إلى ٌؤدي النهالصؽار، األطفال عن وٌمنع .المنثول من عالٌة
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أكد باحثون طبٌون فً الصٌن أن أوراق النعناع تفٌد فً تدمٌر الخالٌا السرطانٌة، مؤكدٌن إمكانٌة 

استخدام نوع من نبات النعناع لتصنٌع مادة كٌمٌائٌة تدمر األوعٌة الدموٌة التً تقوم بتؽذٌة 

 األورام السرطانٌة مما ٌؤدي إلى موت خالٌا تلك األورام معتبرٌن أن هذا االكتشاؾ قد

 .ٌمهد الطرٌق أما ظهور سبل عالجٌة أكثر نجاحا فً مقاومة األمراض السرطانٌة

 

وأشار الباحثون إلى أن جمٌع أنواع السرطان تحتاج لتؽذٌة من الدم لتنمو، لذلك فإن القدرة على 

 تدمٌر األوعٌة الدموٌة ٌساعد على تدمٌر جمٌع أنواعه لدى البالؽٌن واألطفال على السواء



 

 وتفضل منها الباردة عدا ، السنة شهور خالل النعناع زراعة ٌمكن

   . مارس نهاٌة حتى فبراٌر من األول النصؾ خالل الزراعة
 


