
الخبیزه
.خبازي ، خبازه بریھ ، خبیزه ، خبیز

االسم العلمي : Malva sylvestris

االسم البیولوجي : Sida cordifolia, Sida herbacea, Sida althaeitolia, Sida
rotundifolia

Sida Rhombifolia, Sida Spinosa

:االسماء االنكلیزیھ
Blue Mallow, Cheese-cake, Cheese-flower, Cheese-log, Common

Mallow, Ebegumeci,Groot Kaasjeskruid, High Mallow, Mallow, Malva,
Marsh Mallow, Zebrina Mallow

سم ، اوراقھا مستدیرة مجنحھ٧٠الى ٣٠رتفاعھا عشبھ یبلغ ا
ومسننھ ، ساقھا طویلھ مكسوه بشعیرات دقیقھ وكذلك الساق

زھرات٤الى ٢االزھار بنفسجیھ معرقھ تظھر عند منبت الورقھ بمعدل  .

الخبازى نبات مفید و ودود ، ومنذ عھد الفراعنھ عرف للخبیزة
.الخواص العالجیھ والمغذیھ

م نبات الخبیزه كطعام و دواء في أوروبا منذ زمن روما و الیونان القدیمتانوقد استخد .

الطبیب األلماني رودولف وایس ، رشح الخبیزه أصالً اللتھابات الفم و الحلق ، باإلضافة إلى الكحات المزعجة الجافة ، أیًضا 
.یذكر استعمالھ بشكل مثیر للحاالت المعتدلة من اإلكزیما



خبازیاتالفصیلھ :  .

:الموطن
.الخبازى نبات دائم و سنوي ینمو بریا بطول جوانب الطرق و في األماكن البالیة

:الجزء الطبي
.الورق مع الساق ، واالزھار بدون الساق

:المواد النشطھ في الخبیزه
أسیدز، -مالفین، البكتین، فینولیكسلفیت )، -٣-أسید، فالفونول جلیكوسیدیز ( متضّمًنا جوسیبین-الھلیونین، ألثین، أسكوربیك

كویرسیتین، حمض السالیسیلیك و سكوز ، لعاب نباتي ، انثوسیانات ، فیتامین a . b .c .

.االستعمال : داخلي وخارجي

:خصائصھا العالجیھ
بلعومي و الفمي ، مھدئھ ، ملطفة ، مسكنة ، مھدئھ للسعال ، الكحات المزعجة ، طارد للبلغم ، اللتھابات الغشاء المخاطي ال

مغص الحلوق المتقرحة ، الخشونة ، التھاب الحلق ، التھاب الممرات التنفسیھ ، التھاب الحنجرة و انتفاخ الرئة ، لدیھ اثر 
.مھدئ على التھاب و ضیق المريء

ضمیھ ، المخاط الزائد ، مدره للبول ، إصابات المسالك البولیة ، ملطفھ للحمى ، ملین ممتاز لألطفال الصغار ، لاللتھابات الھ
.الربو

جذور الخبیزه غنیة في الصمغ المفید ، یعمل منھ شراب مغلي یفید في ادرار البول و تھدئة المسالك البولیة في نفس الوقت ، 
ة من ھذا جید حیثما ھناك تبول مؤلم ، ایضا لعالج الصدر المؤلم ، االلتھاب الرئوي أو اإلنفلونزا ، یمكن أن یحصل على الراح

.ھذا الشراب أیًضا

.مستخلص للجذور قد اُسُتخِدَم لمعالجة الحمى و لتقلیل ضغط الدم

:االستعمال الخارجي
اللتھاب الجفن والرمد ، والعد الوردي والدمامل ، لسعات الحشرات

.البواسیر

ا مستخلص ُیستخَدم كغسول للجروح و القروح ، أو عمل مرھم كریم أو كمادة  لتھدئة التھابات الجلدایضا خارجّیً .


