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  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
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ن
هیدروکرب

ها

اشتقاق تمامی ترکیبات طبیعی⇐هیدروژن+ کربن = هیدروکربن

عدم وجود شکل آزاد در طبیعت-ماده اولیه ترپنوئیدها-هیدروکربن غیراشباع:ایزوپرن

ک
سیلی

ي مونو کربوک
سیدها

ا

اسانس، رزین، چربی، مشتقات کومارینی، آلکالوئیدها: به صورت ترکیبات استري درحضور

کربنه1- 6هاي اسید

اسید فرمیک

CH O
2 2

اسید استیک

C H O
2 4 2

اسید پروبیوتیک

C H O
3 6 2

اسید ایزوبوتیریک

C H O
4 8 2

والریک- nاسید 

C H O
5 10 2

اسید ایزو والریک

C H O
5 10 2

متیل بوتیریک2اسید 

C H O
5 10 2

اسید تیگلیک

C H O
5 8 2

اسید کروتونیک

C H O
4 6 2

اسید آنجلیک

C H O
5 8 2

اسید سنه سیوئیک

C H O
5 8 2

ب
چر

ي 
سیدها

ا

. هاي گیاهی هستنداز اجزاي مهم روغن

اسـتئاریک  -میریستیک اسـید -الئوریم اسید-یدپالمتیک اس-کاپریلیک اسید⇐اشباعدو نوع دارند

اسید

سینولئیک اسید -اولئیک اسید⇐غیراشباع

ترانس= ، به جز روغن دانه انار سیس= هاي دو گانه در غیر اشباع پیوند

تاگالندین از مشـتقات اسـید   اسـید هیـدنوکارپیک و پروسـ   : حلقوي هسـتند؛ مثـل  = هاي چرب غیر معمول اسید

پروستانوئیک

مرجان نرم= 2Aمنبع پروستاگالندین 

)حاوي اسید استرکولیک(حلقه سیکلوپروپن دارند = و استرکولیاسه) ختمی(دانه گیاهان خانواده مالواسه •

گردانآفتاب-عشقه-تیره کاسنی-هابازیدومیست= گانه هاي داراي پیوند سهاسید چرب•

اولفصل 

ها هیدروکربن



فصل اول  8
هیدروک

ن
رب

ها

ک
ي آروماتی

سیدها
ا

بنزوئیک اسید و سینامیک 

هاي داراي گروه الکلیاسید

)درپوست درخت گنه گنه و برخی بازدانگان(اسید کینیک 

)در انیس ستاره دریایی(اسید شیکیمیک 

)هاي دیگر بادامبادام تلخ و گونه( د مندلیک اسی

ک
ي بازی

ي و تر
ي د

سیدها
ا

اسـید  -فوماریک اسـید -سوکسینیک اسید-مانولیک اسید-)اولین عضو(اگزالیک اسید = هادي بازیک•

تارتاریک اسید-)تمبر هندي-سیب-در میوه(مالیک 

آکونیتیک اسید-ایزو سیتریک اسید-یدسیتریک اس= هاتري بازیک•

.آلوده شده باشند، وجود دارندAgro bacteriumدر گیاهانی که با گونه باکتري = هااُپین•

ل
الک

ها

ــل• ــدریک الکـ ــاي مونوهیـ ــیالت  : هـ ــل سالیسـ متیـ

)Wintergreen (هاي بلند زنجیر استري شدهو الکل

سریل الکل•

ستیل الکل•

میریسیل الکل•

)موجود در موم حیوانی(

هامونوترپن•
لینالول–ژانیول ⇐غیرحلقوي

ترپینئول⇐تک حلقوي

)ینولساب( خانواده مخروطیان = ها دو حلقه ترپن•

ترکیب مهم لیگنین←یک هیدروکسیل←الکل عطري←کونیفریل الکل•

هاي شوکران آبیترکیب سمی گونه←الکل با دو هیدروکسی←انانتوتوکسین•

ا
سترها

یـا  ) گلیسیرول(الکل + اسید چرب بلند زنجیر ⇐)استرچرب( ها چربی= استرهاي مهم در داروسازي•

الکل مونوهیدریک

، نیتروژن و فسفرحاوي کربن ،هیدروژن، اکسیژن-هاي پیچیدهچربی= هاا و لیسیتینهفسفاتید•

ی
چرب

ه
ن

ا و روغ
ت

ي ثاب
ها

ها دانه= استحصال روغن ثابت•

ها فرابر میوه= استحصال روغن ثابت از نخل•

تـه نشـینی اسـید اشـباع شـده      ⇐سـرما = هـاي چـرب اشـباع و غیراشـباع    اسـید + اسیل گلیسرول •

)روغن کبد ماهی کد(شود می) استئارین(

ج
خرا

ست
ا

:روش4ها به ها و میوهاستخراج روغن از دانه

فشار در گرما. 1

. صاف کردن الزم است←فشار در سرما. 2

سانتریفیوژ. 3

حالل. 4

:هاهاي ثابت و چربیارزیابی روغن•

معرف درجه غیر اشباع بودن اسید چرب = یداندیس. 1

هاواکنش هیدرولیز چربی= اندیس صابونی شدن. 2

هـاي آزاد موجـود در یـک گـرم     مقدار میلی گرم هیدروکسید پتاسیم مورد نیاز خنثی نمودن اسید=اندیس اسیدي. 3

تراندیس اسیدي بیش= هرچه روغن تندتر-روغن



ت
کربوهیدرا

ها

کربن، هیدروژن، اکسیژن= کربوهیدرات

ک
ت

ي
قند

ها

ساده ترین واحد قندي= مونوساکارید•

اتم کربن3-9•

هاها و هگزوزپنتوز= ترین مقدار قند در گیاهانبیش•

پیرانوز= ضلعی6ه حلق/ فورانوز= هاضلعی قند5حقله •

کتوز= هاي کتونیقند/ آلدوز= هاي آلدهیديقند•

پیرانوز= در حالت کریستالی و متبلور/ مانوز= در طبیعت←فروکتوز•

COOHتبدیل به گروه عاملی ←هااکسیداسیون گروه انتهایی قند= هاي اورونیکاسید•

)گلوکز1اکسید شدن کربن شماره = لوکورونیکاسید گ( •

-گلـوکز -Dفسـفات و  -6-فروکتـوز -D:هاي مختلـف ایجاد تک قندي= فتوسنتر در گیاهان•

فسفات-6

ــد• ــده قن ــفریله ش ــاي فس ــنفس= ه ــرف در ت ــد= مص ــاد نوکلوئی ــدي ایج ــاي قن ــدین(ه -اوری

)UDPG-فسفوگلوکزدي

کربنی7- 4ها تک قندي

پنتوزتتروز
یدروکسی ه

متیل ریبوز
هپتوزهگزوزمتیل پنتوز

D-ErythroseD-Ribose
D-Arabinose

D-Xylose
D-Ribolose
D-Xylulose

HamameloseL-RhamnoseD-Mannose
D-GaLactose

D-Sedoheptulose

دومفصل 

ها کربوهیدرات
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ت
کربوهیدرا

ها

ي
چهار قند

سه و 
دو، 

ها

بیوز = دو قندي•

تریوز = سه قندي•

تتروز= چهار قندي•

هاي رقیقآنزیم مناسب یا جوشاندن با اسید= هیدرولیز•

:هاهیدرولیز بیوز•

سوفوروزهالوزترهسلوبیوزالکتوزمانوزساکاروز

گلوکز+گلوگزگلوگز+گلوکزگلوگز+گلوکزالکتوز+گاالکتوزگلوکز+گلوکزفروکتوز+گلوکز

:هاهیدرولیز تریوز•

پلنتکوزملیزیتوزژنتیانوز

گلوکز+فروکتوز+گاالکتوزگلوکز+فروکتوز+گلوکزگلوکز+گلوگز+فروکتوز

ي
چند قند

ی
ها یا پل

ساکاریدها

ها اشتقاق از تک قندي•

واحد قندي2-10واجد= داولیگوساکاری•

هامشتقات آنهگزوز، پنتوز،= ماده نهایی. هاهیدرولیز توسط آنزیم•

گلیکوژن، سلولز،)آمیلوز-β(، آمیلوز )آمیلوز-α(آمیلوپکتین = هاچند قندي•

هاي متشکل از واحدهاي تک قنديخصوصیات برخی از چند قندي

هاخصوصیات و ویژگینام

نآمیلوپکتی

هاترکیب اصلی نشاسته-

دارهاي شاخهداراي زنجیره-

هاي گلیکوزیدي ها، داراي واحدشاخه-

آمیلوز
ها ترکیب فرعی نشاسته-

هاي خطی حاوي گلوکززنجیره-

گلیکوژن
مشابه آمیلوپکتین -

نرکیب مهم بافت حیوانی-

سلولز
ترکیب اصلی دیواره سلولی گیاهان-

زنجیره خطی حاوي گلوکز -

اینولین
.باشداي میجزو کربوهیدرات ذخیره-

هاي خطی حاوي واحد فروکتوز فورانوز زنجیره-

گاالکتان-مانان-ها گزیالن
شوند یا سلولزاین دسته یا با یکدیگر ترکیب می-

گاالکتوز = گاالکتان/ مانوز= مانان/ گزیلوز= گزیالن:هیدرولیز-

همی سلولز

در دیواره سلولی همراه با سلولز و ترکیبات پکتینی-

هاي هگزوز و پنتوز ساخته شدهواحد-

.بندي نمودمانان و گاالکتان دسته-توان تحت عنوان گزیالنمی-

سنگنشاسته گل/ لیکه نین
.شبیه سلولز است-

.است2،1اتصاالت بتا % 25واجد حدود -



دومفصل  22
ت

کربوهیدرا
ها

ن
اینولی

.گرفتهInula heleniumنام خود را از گیاه •

نوز ساخته شده تایی واحد فروکتوز فورا35-50از یک زنجیره•

)گیري فیلتراسیون گلومرولیاندازه(بررسی کارایی کلیوي = کاربرد•

اینولین% 2= در فصل بهار ریشه کاسنی زرد•

ک
سید آلرژینی

ا

گلورونیک اسید-Lمانورونیک و -Dهاي متشکل از واحد/ساکارید سخت و محکمپلی•

محلول= گرمدر آب-نامحلول= درآب سرد•

. کندبا ترکیبات حاوي یون فلز قلیایی یا آمونیوم یا منیزیم واکنش داده و تولید نمک می•

ايجلبک قهوه= منبع•

-عامـل کنتـرل رفالکـس معـده    -کنندهژل-کنندهامولسیون-دهندهقوام-پایدارکننده= کاربرد•

هاي مایعمري در قرص و فرآورده

)کتان(Linaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

هافالونوئید و استروولدانه-ساقه گیاهLinum usitatissimumکتان

ــین   ( ــد لیگن ــوب فاق ــاف مرغ الی

.)باشدمی

-اختالالت دسـتگاه تنفسـی  :دانه در درمان

نقرس-تب روماتیسم-آنفوالنزا-هاعفونت

انه بـدون مصـرف آب   مصرف بیش از حد د(

)انسداد روده= کافی

)شاهدانه(Cannabinaceaeگیاهان خانواده 

مورد مصرفترکیباتقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

حشیش

)شاهدانه(

Cannabis sativaبرگ-دانه-ساقه گیاه-

رزین

اســـید -کانـــابینول-کانابیـــدیول

تتراهیــدرو کانابینــل -کانابیــدیولیک

کسیلیک اسیدکربو

عمدتاً سلولزو مقداري لیگنین

ــواب ــم-آورخ ــددرد-ضداسپاس -ض

آورخلسه-محرك

Tiliaceaeگیاهان خانواده 

مورد مصرفترکیباتقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

جوت سفید

)کنف هندي(

Corchorus 
capsularis

رشته الیاف آبکـش پوسـت   

ریشه-برگ-ساقه

ــرگ ــیداز:بــ ــید -اکســ اســ

اسید فولیک-کلروژنیک

حاوي دیژیتالیس:دانه

-ریبــوفالوین:دیگــر ترکیبــات(

-اســـکوربیک اســـید-تیـــامین

Aویتامین -نیاسین

-افـزایش اشـتها  -بهبود نارسایی قلبی

-محـرك -ملـین -کمک به هضم غـذا 

خوردگیدرمان سرما-کاهش تب

شـود کـه در داروسـازي    گفته میtow) پس ماند الیاف(گیرند د استفاده قرار نمیالیاف کوتاهی که براي تهیه نخ و ریسمان مور:توضیحات

. رودکار میبراي جوت بهtowاصطالح 

.شودبراي کتان و حشیش هم استفاده می
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)گل شیپوري( Araceaeگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

هاي گل شیپوري غنـی  سوخساقه-برگ-ریشهArum maculatumنشاسته پورتلند

از نشاسته

درمـان درد  -درمـان گلـو درد  :ریشه و برگ

روماتیسمی

درمان اسهال:ساقه

)با احتیاط مصرف شود-بسیار سمی است(

.شودمنجر به بیماري درماتیت می:توضیحات

)پیچک(Convolvulaceaeگیاهان خانواده 

مینام علنام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

نشاسته برزیلی

)سیب زمینی شیرین(

Ipomoea 
batatas

زمینی شـیرین  هاي سیباز سوخبرگ-ریشه

. شودحاصل می

هــاي مفیــد در بیمــاري-ضــددیابت

ــی ــی -قلب ــیت آنت ــیدانی خاص اکس

بهبود اسهال-ضدالتهاب

)خزه(Parmeliaceae گیاهان خانواده 

نام علمیگیاهنام 
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

ستراریا

)خزه ایسلندي(

Cetraria islandica(L.)
Acharius s.l.

هاي برگ ریسه

مانند

کربوهیدرات لیخنین و ایزو لیخنین 

)ترکیب بسیار تلخ(دپسیدون 

اسید ستراریک

اسید اوسنیک

مقوي تلخ

آوربراي پوشاندن طعم داروهاي تهوع

درمـان  -هـاي خشـک  درمان سـرفه 

هاي قفسه سینهبیماري

Fucaceaeگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

فوکوس یا 

مثانه

Fucus vesiculosus Lآلژینیـک  (ساکارید موسیالژي پلی-بدنه یا پایه گیاه

)اسید

غنی از ید-

هـاي  هـاي واجـد واحـد   فنـول پلی-

فلوروگلوسینول

داراي فعالیت تیروئیدي-

.شدمیاستفادهیددرمانیدر گذشتهدر - 

اي اش براي الغريچاي کیسه-

هاي باال ملین استدوز-

)توت(Moraceaeگیاهان خانواده 

مورد مصرفترکیباتقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

)عمدتا گلوکز( قند% 50شیرابه-برگ-میوهFicus carica Lانجیر

CوAمقادیر زیادي ویتامین 

DوBتري ویتامین مقادیر کم

-اسید مالیک-آلکالوئید-امالح

کننـده  ملین و نـرم -مصارف غذایی: میوه

سینه

ملین: برگ پخته

ضدزگیل و میخچه: شیرابه
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