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ان  را،     ر را و     دا را  ا ر  ورد

ن ن  ا    
  
  

ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است. تكثير و  دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
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اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  گردد. آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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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
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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
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ن
هیدروکرب

ها

ن
ی یا روغ

چرب

بادام

ک
چ

کر

ن
زیتو

ی
بادام زمین

ل
نارگی

پنبه دانه

ل
خ

ن

کاکائو

ك
خو

ی 
چرب

ی کد
کبد ماه

 %
شباع

غیرا

88
ک

اولئی
-

ک
لینولئی

88
-

94
ک

سینولئی
ری

5-
15

ک 
اولئی

-
ک

لینولئی

75
-

93
ک 

اولئی
-

ک
82لینولئی

ک
اولئی

-
ک

8لینولئی
ک

اولئی

73
ک 

اولئی
-

ک
50لینولئی

او
ک 

لئی
-

ک
41لینولئی

ک 
اولئی

-
ک

لینولئی

40
ک

85اولئی
>

حدااکثر 
6

شباعپیوند 
غیرا

مو
م

ها

نامحلول در آب 

هاي حاصل از الکل مونوهیدریک بلند زنجیر با اسید چربترکیب استر

: دو نوع دارد•

)ی سیاگیاه کوپرنهاي موم کارنوبا از برگ(موم گیاهی . 1

)هاي اسپرماستی و موم زنبورموم(موم جانوري . 2

: تفاوت مهم بین چربی و موم

ارشد اسیدي
چربی

ترکم

موم

تر بیش

چربی

قلیاهاي حل شده 

در آب و الکل

صابونی شدن
موم

قلیاهاي حل شده 

در الکل
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)گزنه(Urticaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد

استفاده
مورد مصرفترکیبات

Urtica dioica Lبرگ گزنه
U.urens L

کافئوئیل مالیک، کافئیـک،  -کلروژنیک: اسید-برگ و ریشه

مالیک و فوماریک

ــد - ــد :فالونوئیـ ــتین، گلیکوزیـ ــاي کوئرسـ هـ

ایزوکوئرستین و روتین

هیدروکسی تریپتامین یا سروتئنین-5-

ــکوپولتین - ــان، اس ــانن-لیگن ــیلیکون-ت -س

کومارین-بتا سیتوسترول-لیسیتین-موسیالژ

-قــابض -روماتیســم-دیورتیــک

درمان دیابت

کمک بـه ادرار کـردن در مـوارد    

هیپرپالزي پروستات خوش خیم

)مخروط( Echinacea گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

سرخارگل

)اکیناسه(

1) E.augustifolia DC 

)ریشه(

2) E.pallid Nutt 
3) E.purpurpea 

)گل گیاه(

مشتقات کافئیک اسید، اکیناکوزید-ریزوم-ریشه

سینارین، مشتقات کوئینیک اسید-

استرهاي کافتاریک اسید و سیکوریک اسید- 

هـاي بـا وزن مولکـولی بـاال،     سـاکارید پلی-

قدار جزئی پیرولیزیدین ها و به مآلکیل آمید

اینولین-هاآلکالوئید

محرك ایمنی-

ــرما - ــان سـ خوردگی و درمـ

بازکننـده  -مشکالت تنفسـی 

عروق

ضدالتهاب و آنتی باکتریال-

)شب بو( Brassicaceae/Cruciferae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد

استفاده
مورد مصرفترکیبات

روغن تخم   شلغمی

(روغن کلزا)

Brassica napus L.
B.campestris L

لینولئیک اسید-لینولئیک-اولئیک دانه

اروسیک اسید-ایکوزنویک اسید

ــور    ــه و بخ ــن لب ــول حس ــه محل در تهی

-ضـدقارچ -کننـده ضـدعفونی -بنزوئین

آورنده قند خونپایین-ضدباکتري

)گندم(Poaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

 Triticumروغن جوانه گندم
aestivum L

%)59-52) (6امگا ( ید لینولئیک اس-

%)19-14(پالمتیک اسید 

%)23-12(اولئیک اسید 

%)10-3(لینولئیک اسید 

هــاي پوســتی و درمــان بیمــاري

بهبود جریان خون-آلرژي

.گیرداستخراج تحت اثر فشار در سرما صورت می:توضیحات
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Flacourtiaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

دهاستفا
مورد مصرفترکیبات

Hydnocarpusروغن هیدنوکارپوس
wightiana

H.anthelmintica
H.heterophylla

%)48(اسید هیدنوکارپیکدانه

%)27(اسید شولموگریک

اسید گورلیک

اثـرات کشــنده بـر روي بــاکتري   

میکروکوکوس جذام

)کاسنی(Asteraceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
مورد قسمت 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

گل-دانهHelianthus annuus Lگردانروغن آفتاب

اولئیک اسید -%)74-48(لینولئیک اسید :دانه

-پالمتیـــک و اســـتئاریک اســـید-%)14-40(

آلبومین-کلستیرین-لسیتین

-کـولین -یسـتین کر-بتـائین -فیتواسترول:گل

نهیستیدی-گلیکوزید-اتوسیانین-نوکلئین

-ناراحتی دستگاه تـنفس 

ــوردگی  ــرما خ ــب-س -ت

ضدماالریا 

)کاکائو( Sterculiaceae گیاهان خانواده 

مورد مصرفترکیباتقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

هاي اسید استئاریکگلیسیریددانهTheobroma cacaoروغن کاکائو

پالمتیک

آراشیدیک

اولئیک

تهیه انواع شیاف

)کنجد(Pedaliaceae خانواده گیاهان

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

 Sesamumروغن کنجد
indicum L

هـاي اولئیـک و   هـاي اسـید  گلیسیرید: ترکیب اصلیدانه

لینولئیک

سزامولین= ترکیب لیگنانی

سزامول= ترکیب فنلی

موسیالژ-پروتئین-کربوهیدرات-لستین

حلول حسن لبـه و  در تهیه م

مدر-ملین-بخور بنزوئین

.تر استکند ولی ارزش یدي آن تا حدي بیشارزش صابونی شدن آن با روغن زیتون برابري می-گیاه علفی است :توضیحات

.استباودوئینبراي تشخیص حضور ترکیب فنلی به نام سزامول، تست 

)انجیل(Hamamelidaceae گیاهان خانواده 

مورد مصرفترکیباتقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

استرواکس آماده

)عنبرسائل(
Liquidambar 

orientalis
اسید سینامیک آزادتنه زخمی شده درخت

هـاي پوسـتی، سـرفه و    درمان بیمـاري 

بخور بنزوئین-هازخم
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)گاوزبان(Boraginaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

فادهاست
مورد مصرفترکیبات

گاو زبانروغن گل
Starflower

Borago 
officinalis L

%)41-30(لینولئیک اسید دانه

%)27-17(لینولنیک اسید -گاما

%)22-12(اولئیک اسید 

%)12-9(پالمتیک اسید 

) پیرولیزیـدین (آلکالوئید -االنتوئین-موسیالژ

ساپونین-ترکیبات سیانوژنیک

اتوپیکدرمان اگزماي 

سندروم پیش قاعدگی

درمان تروپاتی دیابتی

درمان آرتریت روماتوئید

تصفیه خون

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

چربی پشم

)النولین بدون آب(

Ovis ariesکلسترول

ایزوکلسترول

هاي غیر اشباع داراي گروه هیدروکسیلالکل

ل، سریل الکلهاي خطی ستیل الکالکل

هــا و کننــده در کــرمپایــه نــرم

.رودها به کار میپماد

.دهدها، صابون تشکیل میدر آب، نامحلول و در حضور محلول الکلی باز:توضیحات

)گل مغربی(Onagraceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

Oenotheraروغن گل مغربی sppگاما لینولئیکدانه(GLA)

باند دوگانه3داراي 

فیتوسترول-موسیالژ 

مکمل غذایی

درمان اگزماي اتوپیک و سندروم پـیش  

قاعدگی

درمـان آرتریـت   -درمان تروپاتی دیابتی

روماتوئید

استفاده در مواد آرایشی

)نخل(Arecaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

هاستفاد
مورد مصرفترکیبات

 Serenoa repensساوپالمتو
(Bartram) Small

ــلی(-میوه ــات اص ــتیک،  ):ترکیب ــک، میرس ــک، الئوری اولئی

.پالمتیک اسید

)روتین و ایزوکوئرستین(ها فالونوئید-

)اتیگماسترول-سیتوسترول(ها فیتواسترول-

گـاالکتوز،  (هاي محـرك سیسـتم ایمنـی    ساکاریدپلی-

)وز، مانوز، رامنوز، گلوکورونیک اسیدآرابین

ــایپرپالزي   ــان هـــ درمـــ

خیم پروستاتخوش

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

Sus scrofaچربی خوك

-اسـتثارین -میریسـتین %: 40هـاي جامـد  گلیسیرید

پالمتین

اولئین%: 60هاي مایع گلیسیرید

عنوان پایه پمادبه

ارزش یدي باالتر از پیه گوسفند:توضیحات
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)کتان(Linaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

linumدانه کتان
usitatissimum L

ــهدانه ــت % 40-30:دانـ ــن ثابـ % 6-روغـ

ــیالژ ــروتئین% 25-موســـــ -پـــــ

لینامـارین  (گلوکوزیدهاي سیانوژنتیک 

ــترالین و  ــینامارینو لوتوسـ -)لیتوسـ

ــدي   ــل پروپانوئی ــدهاي فنی -گلوکوزی

فالونوئید

-اسـید لینولنیـک  = درصورت تجزیـه *

اسید اولئیک-اسید لینولئیک

-عنـوان ضـماد  ي ساییده شده بهدانه

مصـرف  -روغن حاصله در تهیه پمـاد 

موضعی دانه کتان، اثـر ضـد بـاکتري    

.باالیی دارد

ــه -کننــده در رفــع یبوســتنــرم:دان

ضدسرفه

طعم گـس و زننـده و بـوي آن نیـز     -مانده مناسب جهت تغذیه دامي باقیاستخراج روغن با استفاده اعمال فشار در گرما، تفاله:توضیحات

هاي متشکل از اسید چرب غیراشباع وجود گلیکوزید(ارزش یدي باالیی دارد . قوي است

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

موم زنبور عسل

موم سفید زنبور عسل

Apis mellifica80 % میریسین(پالمیتات میریسیل(

اسید سزوتیک آزاد% 15

)ترکیب معطر(سرولئین 

در تهیــه انــواع پالســتر، پمــاد،    

جالدهنده

.استمحلول ) روغن ترپنتین(هاي فرار گرم هاي ثابت و روغندر آب نامحلول ولی در کلروفرم، روغن:توضیحات

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

 Lecanoraمان
esculenta

هاي هگزوز و میزان تري قندمانیتول و مقادیر کم% 55-

هاي مانوتریوز و مانوتتروزتر قندبیش

ملین

.Lecanora esculentaد گلسنگی به رود و به احتمال زیاکار میهاي گیاهی بهوردهآناممان براي تعداد گوناگون از فر

.آیددست میشیر خشت از خانواده زیتون بهFraxinus ornusدرخت هاي ارزشمند تجاري مان، مان زبان گنجشک است که از فرآورده

)پنیرك(Malvaceaeگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

چاي ترش

)چاي مکه(

Hibiscus sabdariffa L.کاسه گل-

کاسبرگ

سیتریک اسید، تارتاریک اسید = اسید آزاد

و مالیک اسید

سیانیدین-دلفینیدین= هاآنتوسیانین

ــم ــدهطعـ ــابض- دهنـ ــل - قـ عامـ

اکسیدانی فعالیت آنتی- کنندهخنک

و کاهنده کلسترول خون

)جود در دانهنوعی سم مو(گوسیپول دانهGossypium sppروغن پنبه دانه

.شودبراي مصارف خوراکی حتماً تصفیه می

مصارف خوراکی

زیادارزش یدي نسبتاً-استحصال روغن در اثر اعمال فشار تحت گرما:توضیحات
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)حسنلبگان(Styracaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

 Styraxبنزوئین سیام
tonkinensis

کونیفریل بنزوآت=ترکیب اصلی

اسید سینامیک= ترکیب جزئی 

ــط ــونی-آورخل ــد عف ــدهض -کنن

مصرف گسترده در صنایع غـذایی  

تهیه بخور0و آرایشی  بنزوئین سوماترا

)صمغ بنیامین(

سینامیک و بنزوئیک= هاي بالزمایکاسیدساقه

اســید  = هــاي تــري ترپنوئیــدي   اســید 

سومارزینولیکسیارزینولیک و اسید

.آیددست میبهStryrax paralleloneurus Perkinsو Stryrax benzoin Dryandاز ساقه درخت بنزوئین سوماترا ن

)زیتون(Oleaceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

)کومارین گلیکوزید( سین فرک-برگ-پوستFraxinus excelsior Lزبان گنجشک

ــید  - ــینامیک اس ــتقات هیدروکس مش

)کلروژنیک اسید(

تانن-

مانیتول-

پیگمان فالونوئید-برگ

-تـب بـر  -قـابض -مقوي تلخ:پوست

آورخلط

-معرق-مسهل-ادرارآور-ملین:برگ

ضدنقرس-ضدروماتیسم

Plasterع صابون و تهیه انوااسید اولئیکمیوه رسیدهOleo europoea Lروغن زیتون

.شودگیري آب در روغن از روش کارل فیشر استفاده میبراي اندازه:توضیحات

)کاسنی(Composita /Asteraceae گیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

برگ 

کنگرفرنگی

Cynara scolymus Lنــولی هـاي ف اسـید :ترکیـب عمـده  -گل-برگ

کافئیـک اسـید و   -کلروژنیک اسـید (

)سینارین

7β-D-لوتئــــولین (فالونوئیــــد  -

روتینوزید-7β-Dگلیکوزید و 

اسانس-

ترکیبــات ســزکویی تــرپن الکتــون -

)سیناروپیکرین(

تانن و فیتواسترول-

ــمه ــر-سوءهاض ــفرا ب ــم -ص ک

ــترول  ــردن کلسـ ــدر-کـ -مـ

-مقــوي معــده-ضدروماتیســم

آورنده قند خونپایین

هـاي  آنـزیم -کارتامین-اولئیک اسیددانه  Carthamus tinctorius Lروغن گلرنگ 

منعقدکننده 

دو نوع روغن گلرنگ وجـود دارد کـه   (

تـر  ها میزان اولئیک اسید بـیش در آن

)است

بخـش  آرام-کاهنده قند خـون 

کاربرد در -دهندهرنگ-اعصاب

-کلسـترول -کاهنـده -آشپزي

ان درمـــ-مســـهل-آورقاعـــده

روماتیسم 

.گرددهاي گیاه گلرنگ است که در آب به رنگ زرد و در الکل به رنگ قرمز ظاهر میکار تأمین، ترکیب رنگی گل:توضیحات

Saffron thistle -False saffron - Safflower:هاي رایج دیگرنام
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)خرما(Palmae گیاهان خانواده 

مورد مصرفیباتترکقسمت مورد استفادهنام علمینام گیاه

هـــاي جامـــد قســمت Cocos nucefera Lروغن نارگیل

خشک شده اندوسـپرم  

نارگیل

و اسـتئاریک  %) 50(لوریک اسید 

و میریستیک%) 3(اسید 

%)85= هاي چرب اشباع اسید(

ــارانی کــه مشــکل   ــراي بیم ب

جذب چربی مفید است

روغن -روغن خرما

هسته خرما

Elaeis guineensis Jacq ــیدان  اسید پالمتیک و اولئیکفرابر میوهمیوه و ــی اکس ــیت آنت -خاص

هاي قلبی بیماري-ضددیابت

ضدمیکروب-و عروقی

هادهنده قرصروکشویژه میریسیل سروتاتاسترها بهبرگCopernicia ceriferaموم کارنوبا

در ساخت شمع و واکس چرم

)گل سرخ(Rosaceae گیاهان خانواده 

مینام علنام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

پوست 

پیجیوم

Prunus Africana (Hook f) .kalkmپوست -

شاخه-ساقه

استر فرولیک اسـید، فیتووسـترول،   

ايحلقه5هاي تري ترپنوئید اسید

β-سیسترول و اورسولیک اسید

هـــــاپرپالزي پروســــــتات و  

خیمخوش

بادام 

شیرین

Prunus amygdalus var.
Dulcis

روغن ثابت% 55-40مغز دانه

پروتئین% 20

موسیالژ و امولسین

ــی  ــوازم آرایش ــی  -ل ــه روغن پای

ملین-داروهاي تزریقی

.Prunus amygdalus varبادام تلخ
amara

روغن ثابت% 55-40مغز دانه

پروتئین% 20

موسیالژ و امولسین

ــدالین  ــه  ( آمیگ ــب گلیکوزیل ترکی

)سیانوژنتیک

اسید هیدروسیانیک% 4- 2بنزالدهید 

ــی  ــوازم آرایش ــی  -ل ــه روغن پای

ملین-داروهاي تزریقی

.آید تنها حاوي بنزآلدهید استدست میآمیگدالین جزء ترکیبات اصلی گیاه است ولی اسانسی که از بادام تلخ :توضیحات

)فرفیون(Euphorbiaceaeگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفتترکیبا

 Ricinusروغن کرچک
communis

ــت % 53-46روغن دانه ــن ثاب ــینولئیک(روغ ــید ریس -اس

)ایزورسینولئیک

ــی % 30 ــواد پروتئینـ ــومین،  = مـ ــولین، آلبـ گلوبـ

- هـا ترپنتري- هااسترول- موسیالژ- گلیکوپروتئین

اسید نیکوتینیک- ریبوفالوین- ساپونین- تانن

ریسینیندهايآلکالوئی، )توکسالبومین(ریسین

تعدادي آنزیم-)وابسته به نیکوتین آمید(

*Ricinus zanzibarinus  اسید ریسینولئیک

تري داردبیش

ــین ــهل -مل ــینولئیک (مس ریس

اسـید  (خاصیت ضـدقارچ  -)اسید

)آندسیلینیک

)ها سمی هستنددانه(

.شودمیتحت فشار در شرایط سرما تولید -تولید جهانی در برزیل و هند% 90:توضیحات
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)فرفیون(Euphorbiaceaeگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفتترکیبا

رزین کروتون% 50دانهCroton tigliumروغن کرچک هندي

کروتین

هاي فوربولدي استر

ــفراوي  ــکالت صـ ــان مشـ -درمـ

-ماالریـا -انسـداد روده -کولیـک 

هـاي  درد-نقـرس -ضدروماتیسم

برونشیت-)نورآلژي(عصبی 

Purging nuts

Physic nutsیا

Jatropha curcasروغن ثابت%40دانه

کروسین

اثر مسهلی قوي

)نخود(Leguminoseaگیاهان خانواده 

نام علمینام گیاه
قسمت مورد 

استفاده
مورد مصرفترکیبات

گوشت میوه 

تمبر هندي

Tamarindus indicaهاي آلیاسید: گوشتیبخش میوه و دانه

-و امـالح ) مالیـک -سـیتریک -تارتاریک(

Bویتامین 

لیکوزیدگCهاي نوع فالونوئید: گیاهبرگ 

)اورینیتین-ایزوویتیکسین-ویتیکسین(

هاي مختلفاسید-روغن ثابت:دانه

ــوه تمبــر ــین= گوشــت می -مل

-غـذا هضـم کننـده  -صفرا اور

بادشکن

منبع تجاري= برگ گیاه

 .Myroxylon balsamum Varبالسام پرو
pereirae

-بنزیـل سـینامات  (هاي بالسـمیک  استر-تنه درخت

نامیل سیناماتسی-بنزیل ینزوات

رزین% 28-

وانیل و اسید سینامیک آزاد-

کنندهضدعفونی

ضدانگل

اسهال-درمان زکام

.شوددر آب نامحلول ولی در الکل حل می. مایع لزجی است که بوي خوش و تا حدي شبیه به وانیل دارد:توضیحات

 Myroxylon balsamum (L)بالسام تولو
Harms

برش بر روي 

تنه درخت

هاي رزینیرزین مشتق از الکل% 80

هاي آروماتیک اسیدغنی از اسید

براي تهیه شربت تولو و

کنندهخاصیت ضدعفونی

روغن بادام 

زمینی

Arachis hypogaea L ویتامین -روغن ثابتمیوه-دانه)A/B/B2/B6/E

-لینولئیــک -هــاي اولئیــک گلیســیرید

ــک ــیدیک-پالمتیـ ــتئاریک-آراشـ -اسـ

لیستین-سید نیکوتینیکا-لیگنوسریک

-خواصی ماننـد روغـن زیتـون   

کـار  هاي آشـپزي بـه  در روغن

ــی ــین-رودمـ ــذي-ملـ -مغـ

ــرم ــدهنــ ــیرافزا-کننــ -شــ

کننده قند خونمتعادل

%)58-48(لینولئیک اسیددانهGlycine maxروغن سویا

%)30-17(اولئیک اسید

%)11-5(لینولنیک اسید 

%)5-3(استثاریک اسید 

کسیدانیاخاصیت آنتی

ــیتین، تهیــــه    ــه لســ تهیــ

هـــاي اســـتروئیدي هورمـــون

)استیگماسترول دانه(

چشم 

خروس

Abrus precatorius نـــام آبـــرینگلیکـــوپروتئین ســـمی بـــه)سمی(دانه -

فالونوئید- هاهاي سمی آنتوسیانینآلبومین

جلــو انــداختن -ســقط جنــین

زایمان
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نکات تستی

هاهیدروکربن

.اسید اولئیک دارد% 65اسید اولئیک و نوع ایتالیایی آن % 75اي اي دارروغن زیتون ترکیه•

.باشدمیاسید چرب غیراشباع هیدروکسیله است، فاقد گروه عاملی کتون= ریسینولئیک اسید•

.اسید اولئیک=پیش ساز ریسینولئیک اسید•

باشد و میت، ستیل استئاراتستیل میریستات، ستیل پالمیتاشکل شامل استرهاي ستیل لورات،ماده مومی= اسپرماستی•

.دهدمیرا تشکیلها کل استر% 85

روغن کنجد: مثل. تر استتر باشد، پایداري آن روغن بیشها کمهرچه میزان اسید چرب غیراشباع روغن•

.سرشار از منابع روغن و چربی هستندها دانه•

و apricot kernel oil هـاي  روغـن Rosaceaeاز خـانواده  Prunusarmeniacaاز مغز میوه گیاه زردآلـو بـا نـام علمـی    •

persic oilآیددست میبه.

.سرولئین عامل بوي معطر موم زنبور عسل است•

در حقیقـت منبـع یـک واحـد دو کربنـی در      هـا  آ و یک قسمت سه کربنـی در واکـنش  قسمت مالونیل موجود در کوآنزیم•

.باشدمیبیوسنتز اسید چرب

اگر عمل فشـار دادن در سـرما انجـام شـود     .آیندمیدستهیدرولیک بههاي فشار با پرسثابت گیاهی به کمکهاي روغن•

. یدآمیدستدست اول یا روغن حاصل در سرما بهروغن 

.در روغن کبد ماهی کُد وجود دارندD3و ویتامین A (A1 , A2)ویتامین •

.خیري در لخته شدن خون داردأهیرودین اثر ت•

. باشدها میساز استروئیدهیدروفنتانتون پیشیکلوپنتان و پرهسته س•

تمشـک  - (Ribes nigrum)از دیگر منابع، تمشـک سـیاه   . باشندمنبع گاما لینولئیک اسید میBoraginaceaeخانواده •

.است(Symphtum officinale)سنفیتون یا کامفري -(Ribes rubrum)سرخ 



  
  
  
  
  

كربوهيدرات
ها 

  

 

  كربوهيدرات= كربن، هيدروژن، اكسيژن

ك
ت

 
قندي
ها 

  

 

 ترين واحد قندي مونوساكاريد= ساده  
 3-9 اتم كربن  
 ها ها و هگزوز ترين مقدار قند در گياهان= پنتوز بيش  
  ضلعي= پيرانوز 6ه ها= فورانوز/ حلق ضلعي قند 5حقله  
 هاي كتوني= كتوز هاي آلدهيدي= آلدوز/ قند قند 
 فروكتوز در طبيعت= مانوز/ در حالت كريستالي و متبلور= پيرانوز  
 ها هاي اورونيك= اكسيداسيون گروه انتهايي قند اسيد  تبديل به گروه عامليCOOH 
 گلوكز) 1لوكورونيك= اكسيد شدن كربن شماره ( اسيد گ  
 هاي مختلـف:  فتوسنتر در گياهان= ايجاد تك قندي D-  فسـفات و   -6 -فروكتـوزD- گلـوكز- 

 فسفات -6
 ــد ــد   قن ــنفس= ايجــاد نوكلوئي ــاي فســفريله شــده= مصــرف در ت ــدين  ه ــدي (اوري ــاي قن  -ه

  )UDPG -فسفوگلوكز دي
  كربني 7- 4ها  تك قندي

يدروكسي ه  پنتوز  تتروز
  هپتوز  هگزوز  متيل پنتوز  متيل ريبوز

D-Erythrose D-Ribose 
D-Arabinose

D-Xylose 
D-Ribolose 
D-Xylulose 

Hamamelose L-Rhamnose  D-Mannose  
D-GaLactose  

D-Sedoheptulose  

  

  دومفصل 

 ها  كربوهيدرات
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كربوهيدرات
ها 

  

  

دو، سه و چهار قندي
ها 

  

 
  

   دو قندي= بيوز  
  سه قندي= تريوز  
 چهار قندي= تتروز 
 هاي رقيق هيدروليز= آنزيم مناسب يا جوشاندن با اسيد  
 ها: هيدروليز بيوز  

  

  سوفوروز  هالوز تره  سلوبيوز  الكتوز  مانوز  ساكاروز
 گلوكز + گلوگز گلوگز + گلوكز  گلوگز + گلوكز الكتوز + گاالكتوز گلوكز + گلوكز  فروكتوز + گلوكز

 

 ها: هيدروليز تريوز 
  

  پلنتكوز  مليزيتوز  ژنتيانوز
  گلوكز + فروكتوز + گاالكتوز  گلوكز + فروكتوز + گلوكز  گلوكز + گلوگز + فروكتوز

چند قندي
 

ها يا پلي
 

ساكاريدها
  

 

 ها  اشتقاق از تك قندي 
 واحد قندي 2-10د= واجداوليگوساكاري 
 ها مشتقات آن ها. ماده نهايي= هگزوز، پنتوز، هيدروليز توسط آنزيم 
 ها= آميلوپكتين ( چند قنديα-) آميلوز)، آميلوزβ-،(گليكوژن، سلولز آميلوز 
  

 هاي متشكل از واحدهاي تك قندي خصوصيات برخي از چند قندي
  ها خصوصيات و ويژگي  نام

  ينآميلوپكت
  ها تركيب اصلي نشاسته -
  دار هاي شاخه داراي زنجيره -
  هاي گليكوزيدي   ها، داراي واحد شاخه -

  ها  تركيب فرعي نشاسته -  آميلوز
  هاي خطي حاوي گلوكز زنجيره-

  مشابه آميلوپكتين  -  گليكوژن
  نركيب مهم بافت حيواني -

  تركيب اصلي ديواره سلولي گياهان -  سلولز
  زنجيره خطي حاوي گلوكز  -

  باشد. اي مي جزو كربوهيدرات ذخيره -  اينولين
  هاي خطي حاوي واحد فروكتوز فورانوز   زنجيره -

  شوند يا سلولز اين دسته يا با يكديگر تركيب مي -  گاالكتان-مانان -ها  گزيالن
  گزيالن= گزيلوز/ مانان= مانوز/ گاالكتان= گاالكتوز  هيدروليز: -

  همي سلولز
  در ديواره سلولي همراه با سلولز و تركيبات پكتيني -
  هاي هگزوز و پنتوز ساخته شده واحد -
  بندي نمود. مانان و گاالكتان دسته -توان تحت عنوان گزيالن مي -

  شبيه سلولز است. -  سنگ ليكه نين/ نشاسته گل
  است. 2،1% اتصاالت بتا 25واجد حدود  -
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كربوهي

درات
ها 

  

چند قندي
 

ها يا پلي
 

ساكاريدها
  

 ها: هاي واجد اسيد اورونيك با ديگر واحد هاي چند قندي كمپلكس 
  

  خصوصيات  نام
 شود. ميها (چغندر و ژانسين) يافت  ها (سيب، مركبات) و ريشه به فراواني در ميوه -  ها پكتين

  محتواي اصلي ديواره سلولي جلبك قهوه اي -  آلژين يا اسيد آلژنيك
  يك تركيب هترو پلي اوروئيد -

هاي  هاي واجد استر چند قندي
  ها داراي اين تركيبات هستند. برخي جلبك -  اسيد سولفوريك

  شود. پوستان بافت مي در برخي از گياهان پست، حشرات و سخت -  كيتين

  صمغ و موسيالژ

  هاي قندي و اسيد اورونيك   پلي اورونيد حاوي واحد -
هـاي   آكاسيا ( واجد كمپلكس اسيدي همراه با فلزات) كتيرا (واجد گـروه  ها: صمغ -

  متوكسيل)
  دانه كتان، دانه اسفرزه، ريشع ختمي موسيالژ: -

 

 ساكاريد حاصل از قارچ= فعاليت ضدتوموري  پلي 
 كننده سيستم ايمني  د حاصل از گياهان= تحريكساكاري پلي 
 دريايي (حاوي سولفات)= ضدانعقاد هاي جلبك ساكاريد پلي  

ش
آزماي

 
ص كربوهيدرات

هاي تشخي
ها 

  

  نحوه عملكرد  نام آزمايش

  فهلينگ
  ود.ش اكسيد مس حاصل مي رسوب قرمز آجريصورت گرفته و  احياي قنديعمل  -
 ها (الكتوز، مالتوز، سلوبيوز، ژنتيوبيوز) ها و بسياري از دو قندي تك قندي قندهاي احياءكننده: -
  ها هالوز ساكارز) و چند قندي ها (تره برخي دو قندي هاي غيراحياءكننده: قند -

 نمايند. مي رنگ ارغوانيغليظ توليد اسيد سولفوريك و  آلفا نفتولها در حضور  كربوهيدرات  موليش

  اوزازون

= اسيد استيك+  استات سديم+ هيدروكلروفنيل هيدرازيندر اثر حرارت دادن محلول قندي با  -
  زردكريستال 

  .كنند گلوكز و فروكتوز اوزازون مشابه توليد مي -
  كند. نميساكارز اوزازون توليد  -

  رزورسينول
  شود. ظاهر مي قرمزصورت وجود قند كتوزي، رنگ  رود. در كار مي هاي كتوزي به براي قند  (سليوانف)

  + كمي فلوروگلوسينول + حرارت= رنگ قرمز (در صورت وجود پنتوز) HCLمحلول قند +   پنتوز

  هاي داوكسي تشخيص قند -  كلياني -كلر
  شود. اي مايل به قرمز توليد مي رنگ قهوه -

  گيرد. اي انجام مي هاي ويژه وسط آنزيمها ت هاي كربوهيدرات برخي از واكنش  آنزيمي

  كروماتوگرافي

 ها هستند.   هاي گياهي كه احتماالً واجد مقادير جزئي از برخي از كربوهيدرات براي بررسي عصاره - 
  هاي احياءكننده= محلول نيترات نقره آمونياكي معرفي غيراختصاصي براي شناسايي قند - 
كنـد= آنيلـين هيـدروژن فتـاالت و      هـاي رنگـي مـي    لكـه تـر كـه توليـد     هاي اختصاصي معرف -

  نفتورزورسينول.  
 آيد. دست مي صمغ= فرآورده پاتولوژيك، در اثر زخمي شدن گياه به 
 شود. هاي معمولي متابوليسم و در داخل سلول تشكيل مي موسيالژ= فرآورده  
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