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 CLASSIFICATION OF CRUDE DRUGS  عقاقيرجصنيف ال

بعلم  وهرا ماٌعسف،  طيُفمعًُىا للخ سجِباج ع، ًجب على اإلاسء أن ًدب ؿبُتال علاكحردزاطت المً أحل مخابعت 

لت الخطيُف بظُؿت وطهلت الاطخخدام وخالُت مً الالخباض والؼمىع.و . علاكحرجطيُف ال  ٍجب أن جيىن ؾٍس

الدزاطت ، ًخم جطيُف  عها الىاطع ، فان ول جسجِب جطيُف له مصاًا وعُىب خاضت به ، ولىً لؼسعىى هظًسا لخ

 بالؿسق املخخلفت الخالُت: علاكحرال

 الخطيُف ألابجدي -

 الخطيُف الشىلي -

 الخطيُف الدوائي -

 الخطيُف الىُمُائي -

 الىباحي الخطيُف  -

 الىباحيالىُمُائي الخطيُف  -

 Alphabetical Classification الخصنيف ألابجديالخطيُف الىُمُائي الىباحي - .1

تالخام خظب الترجِب ألابجدي ألطمائها الالجُيُت )دطخىز ألا  علاكحرالًخم جسجِب  ت  دٍو ألاوزوبي( أو ألاطماء ؤلاهجلحًز

تألا )دطخىز  يي  دٍو لت في دطخىز USPألامٍس ( أو أخُاًها أطماء اللؼاث املخلُت )ألاطماء العامُت(. حعخمد هره الؿٍس

ًئهه طهل الاطخخدام مع عدم جىساز  واللىامِع وبعؼ اإلاساحع. علاكحرال وخالي مً الالخباض ، ولىً ال  العىاٍو

 .الخمالدواء الظابم والجىحد عالكت بحن 

 Morphological Classification شكليالخصنيف ال .2

ا للخطائظ اإلاىزفىلىحُت أو الخازحُت ألحصاء الىباث أو ألاحصاء الخُىاهُت علاكحرفي هرا الىظام ، ًخم جسجِب ال  وفلً

 ٌظخخدم هدواء ، على طبُل اإلاثاٌ ألاوزاق والجروز والظاق ، ئلخ.الري ، أي حصء مً الىباث اإلاظخخدمت

ءاث العالحُت. هشف الؼش. ال جىحد عالكت بحن اإلايىهاث الىُمُائُت وؤلاحساو  العلاز كد ًيىن مً اإلافُد جددًد

 أو الىباجاث. للعلاكحرًددر جىساز 
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 Pharmacological Classification (Therapeutic) الخصنيف الدوائي )عالجي( .3

ؿلم على ججمُع ال ا أو  علاكحرًُ ًُ وفًلا لعملها الدوائي أو اإلايىن ألاهثر أهمُت أو اطخخدامها العالجي جطيًُفا دوائ

ا للعلاز. ًُ  عالح

ل والظتروفاهثىض التي لها جأزحر ملىي للللب بؼؼ الىظس عً عىطالعلاكحر مثل الدًجُخاٌ والًخم جطيُف 

 والخؿىز أو ؾبُعت اإلايىهاث الىباجُت التي جدخىي عليها. الظاللتأحصائها اإلاظخخدمت أو عالكت 

عت واخدة حظبب جأزحر مخخلف على الجظم بشيل مىفطل في أهثر مً مجمى أهثر مً التي لها  علاكحرًخم جطيُف ال

ا بظبب وحىد الىُىحن ولىً ًمىً وغعه غمً مجمىعت مثاٌ الؼمىع والازجبان.  الىُىا دواء مػاد للمالٍز

 التي جإزس على الللب بظبب جأزحر الىُيُدًً اإلاػاد الغؿساب الىظم. علاكحرال
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 Chemical Classification لخصنيف الكيميائيا .4

الخام. جدخىي الىباجاث على ميىهاث مخخلفت فيها مثل  علاكحر، ًخم جطيُف ال فعالتاعخماًدا على اإلايىهاث ال

ابىهحن ، وما ئلى ذلً ، وبؼؼ الىظس عً الخطائظ ظلُيىشٍداث ، والعفظ ، والىسبىهُدزاث ، والؼالللىٍاث ، وال

 ذاث اإلايىهاث الىُمُائُت اإلامازلت في هفع املجمىعت. علاكحراإلاىزفىلىحُت أو الخطيُفُت ، ًخم ججمُع ال

معُىت عدًدا مً اإلاسهباث التي  علاكحر، لىً الؼمىع ًيشأ عىدما جمخلً  علاكحرهُمُاء ال تئهه ههج شائع لدزاط

 جيخمي ئلى مجمىعاث مخخلفت.

 Taxonomical Classification النباحيالخصنيف  .5

ت ، والىُمُائُت ، والج الىاخُت مًجمخلً حمُع الىباجاث خطائظ مخخلفت  يُت ، واإلاطلُت ُىاإلاىزفىلىحُت ، واملجهٍس

،  طفت ، والخلظُم ، واللىماإلاجدذ الخام خظب اإلاملىت ، و  علاكحرت. في هرا الخطيُف ، جطىف الجُيُ، وال

لىىه ال ًسجبـ بحن ،  الظاللُتمفُد لدزاطت الخؿىزاث  الىباحيالخطيُف  ، والعائلت ، والجيع ، والىىع. سجبتوال

 .علاكحراإلايىهاث الىُمُائُت واليشاؽ البُىلىجي لل
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 Chemo-taxonomical Classificationالنباحي الخصنيف الكيميائي  .6

ٌعخمد هظام الخطيُف هرا على الدشابه الىُمُائي ألخد ألاضىاف ، أي أهه ًلىم على وحىد عالكت بحن اإلايىهاث في 

را ًىلد مفهىًما أهىاع معُىت مً اإلايىهاث الىُمُائُت التي جمحز فئاث معُىت مً الىباجاث. هالىباجاث املخخلفت. هىان 

الىُمُائُت لفهم الخالت  العىاضس الدشخُطُتٌظخخدم  الري النباحيالكيميائي  للخصنيفحدًًدا جماًما 

 الىباجاث.بحن خؿىز الالخطيُفُت والعالكاث 

 ، وبالخالي ، حعمل هعالمت هُمُائُت Solanaceaeكلىٍداث التروبان عمىًما بحن أعػاء  خىاحدعلى طبُل اإلاثاٌ ، ج

 .للعائلت

 أهبر لفهم العالكت بحن اإلايىهاث الىُمُائُت وجيىٍنها الخُىي وعملها و أخدر هظام جطيُف ٌعخبر و
ً

َعؿي مجاال

 املخخمل.
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 PRIMARY AND SECONDARY METABOLITESاملسخقلباث ألاوليت والثاهويت 

جدىٍل عدد هبحر مً اإلاسهباث العػىٍت لخمىُنها مً العِش والىمى  اضؿىاع و جدخاج حمُع اليائىاث الخُت ئلى

م  واإلاىظمت بعىاًت لهرا الؼسع. اثوالخيازس. ًخم اطخخدام شبىت مخياملت مً الخفاعالث الىُمُائُت بىطاؾت ؤلاهٍص

لخعدًل وجسهُب  اضؿىاع خُىي  ئىاث الخُت ، جم العثىز على مظازاثعلى السػم مً الخطائظ اإلاخىىعت للؼاًت لليا

الىسبىهُدزاث والبروجِىاث والدهىن وألاخماع الىىوٍت بشيل أطاس ي في حمُع اليائىاث الخُت ، باطخثىاء 

خم وضفها بشيل حماعي على  الاخخالفاث الؿفُفت. جىضح هره العملُاث الىخدة ألاطاطُت لجمُع اإلاىاد الخُت ، ٍو

 PRIMARY باملسخقلباث ألاوليتاإلاظازاث  هره ، مع حظمُت اإلاسهباث اإلاشازهت في ها عملُت الخمثُل الؼرائي ألاوليأن

METABOLITES. 

 ألاخسي والتيعلى عىع مظازاث الخمثُل الؼرائي ألاولي هره ، جىحد أًًػا مىؿلت الخمثُل الؼرائي اإلاعىُت باإلاسهباث 

وائىاث مدددة فلـ ، وهي  وجطؿىع عىد . جىحدSECONDARY METABOLITES  حظمى اإلاظخللباث الثاهىٍت

 .جىىع الىباجاثحعبحر عً 

عسف وظُفت 
ُ
ال ًخم ئهخاج اإلاظخللباث الثاهىٍت بالػسوزة في حمُع الظسوف ، وفي الؼالبُت العظمى مً الخاالث ، ال ح

 هره اإلاسهباث بعد.

هىلت ، على طبُل اإلاثاٌ: ألػساع البلاء على كُد الخُاة ، على ًخم ئهخاج بعػها بال شً ألطباب ًمىً جلدًسها بظ

ججاه هفع ألاهىاع أو ألاهىاع  ؾُازةطبُل اإلاثاٌ همىاد طامت جىفس دفاًعا غد الخُىاهاث اإلافترطت ، أو هجاذباث 

عب دوًزا لجرب ألاهىاع ألاخسي أو جدرًسها ، ولىً مً اإلاىؿلي افتراع أن حمُعها جل ملىهتألاخسي ، أو هعىامل 

ا في  . هره اإلاىؿلت مً الخمثُل الؼرائي الثاهىي هي التي جىفس معظم اإلاىخجاث الؿبُعُت الفعالت  خُاة الىباثخُىًٍ

 دوائُا.

 ًمىً جلخُظ هره اإلاظخللباث الثاهىٍت على الىدى الخالي:

 .مشخلاتهاالىسبىهُدزاث و  -1

 .ىاد الدطمتاإلا -2

ً ، الفالفىهىٍد ، ألاهثىطُان ، الخاهِىاث ...(. الفُىىالث )ألاخماع الفُىىلُت ، - 3  اليىماٍز

 .( ؛diterpens monoterpens  ،triterpens) التربِىاث) -4
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 للىٍداث.ال -5

 .كلبُا فعالتالٍداث ش لُيى الؼ -6

ىث الؿُازة والساجىجاث. -7  الٍص
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 Taxonomical Classificationالنباحي لخصنيف ا

معني باللىاهحن التي جدىم جطيُف الىباجاث. ٌشمل مطؿلح  Taxonomical Classification الىباحي الخطيُف

عسف جطيُف الىباث باطم علم  - nomos الترجِب و - taxisالخطيُف ولمخحن ًىهاهِخحن  ٌُ الىباث جطيُف اللىاهحن. 

Systematic Botany الىباث.. ٌعخبر جطيُف الىباجاث وجددًدها ووضفها وحظمُتها أطع جطيُف 

 ئلى:الخطيُف الىباحي يهدف 

 جسجِب الىباجاث في حظلظل مىظم بىاًء على أوحه الدشابه بُنها ، -

 ئكامت عالكاث اليشىء والخؿىز بحن مجمىعاث الىباجاث املخخلفت. -

العىاضس الدشخُطُت واخد أو عدد كلُل مً  عىطس حشخُص يواهذ أهظمت الخطيُف ألاولى بظُؿت وحعخمد على 

ت  عػاءالىباجُت. أعؿذ أهظمت الخطيُف الالخلت أهمُت أهبر لل  مظاهس الشيلُت. أعؿىا أهمُت للتالشيلُ الصهٍس

ت. عىاضسألن ال ت أهثر زباًجا واطخمساٍز  الصهٍس

ومً زم ًخم حعُحن  phylaًخم جلظُم ول مً اإلاملىخحن الىباجُت والخُىاهُت لؼاًاث الخطيُف ئلى عدد مً الشعب 

جُا, خُث حظمى أكظم املجمىعاث وفم ال وزجِباث  ordersوزجب  classes ضفو  divisionدجم اإلاخىاكظ جدٍز

suborders  وفطائلfamilies  وخظب الىظام اإلاظخعمل فلد ٌشحر حعُحن املجمىعاث أو ال ٌشحر ئلى عالكاث جؿىز

 .phylogeneticالظالالث 

I.  صفClass: 

 ألاشهاز.واطُاث البروز )واطُاث البروز( هي هباجاث جيخج  -

اث البروز( التي ال جيخج ألاشهاز. - اث البروز )عاٍز  عاٍز

II.  صنفجحت Subclass: 

 (Dicotyledonae , Dicotyledons  ،Dicots) زىائُت الفللتهباجاث  -

 ( Monocotyledonae, Monocotyledons  ،Monocots) هباجاث أخادًت الفللت -

III. ت بسجالOrder: 

 .alesبـ  السجبت. جيخهي أطماء زجبهبحر ئلى عدة  زجبتخم جلظُم ول ً



 

D. Dima MUHAMMAD Page 8 
 

IV.  العائلتFamily 

عائالث. هره هباجاث لها العدًد مً الظماث الىباجُت اإلاشترهت ، وهي أعلى جطيُف ٌظخخدم  جػم عدة زجبتول  

 عادة. في هرا اإلاظخىي ، ػالًبا ما ٌظهل على الشخظ العادي الخعسف على الدشابه بحن الىباجاث.

ًددد الخطيُف الىباحي الخدًث هىع هباث ليل عائلت ، والتي لها خطائظ معُىت جفطل هره املجمىعت مً الىباجاث 

 ".aceae"عً ػحرها ، وحظمي العائلت بعد هرا الىباث. جيخهي أطماء العائالث بـ 

V.  جحت العائلتSubfamily 

–الهامت. جيخهي أطماء العائالث الفسعُت بـ  مجمىعت مً الىباجاث داخل العائلت لها بعؼ الاخخالفاث الىباجُت

oideae. 

VI. الجنس Genus 

( ، وما ئلى Poppy) Papaver -هرا هى الجصء ألاهثر شُىًعا مً اطم الىباث ؛ الاطم العادي الري جؿلله على هباث 

 ذلً. ػالًبا ما ًمىً الخعسف بظهىلت على الىباجاث في الجيع على أنها جيخمي ئلى هفع املجمىعت.

VII.  هوا ألا Species 

لىن ألاشهاز  -. في هثحر مً ألاخُان ، طُطف الاطم بعؼ حىاهب الىباث بدد ذاجههرا هى اإلاظخىي الري ًددد هباًجا 

 ، أو كد ًخم حظمُخه على اطم اإلايان الري جم العثىز علُه فُه.… alba purpurea longaأو حجم ألاوزاق أو شيلها 

syriacus. 

خم اطخخدامهما لخددًد   (Binomial nomenclature) ٌشحر اطم الىىع والجيع مًعا ئلى هباث واخد فلـ  ، ٍو

 هرا الىباث اإلاعحن. ًجب هخابت اطم الىىع بعد اطم الجيع ، بأخسف ضؼحرة ، بدون أخسف هبحرة.

VIII.  الخنو  Variety 

ا ؾفًُفا عً هباث ألاهىاع ، لىً الاخخالفاث لِظذ بظُؿت مثل الاخخالفاث في الشيل. 
ً
الطىف هباث ًخخلف اخخالف

 . كبل اطم الطىف الفسدي.varًدبع الاطم اطم الجيع وألاهىاع ، مع 

IX. Form 

طم الجيع وألاهىاع هى هباث داخل هىع له اخخالفاث هباجُت ؾفُفت ، مثل لىن الصهسة أو شيل ألاوزاق. ًدبع الاطم ا

 .( كبل اطم الطىف الفسدي.f، مع الشيل )أو 
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Notes Kingdom Suffix 

 Phylum  

Angiospermae & Gymnospermae Class  

Dicotyledonae & Monocotyledonae subclass  

 Order -ales 

√ Family -aceae 

 Sub-family -oideae 

Binomial nomenclature 
refer to only one particular plant 

Genus  

Species 

differences are not so insignificant as in a form variety var. 

color of flower or shape of the leaves Form  form (f.)  

ا للمخؿـ الىباحي لـ 
ً
 Englerفي هرا الفطل ، جم جسجِب العائالث الىباجُت السئِظُت ذاث ألاهمُت الطُدالهُت وفل

 (:1930-1844)عالم الىباث ألاإلااوي 

 Thallophytes املشسياث  -

  Bryophytes & Pteridophytes البروياث والتريدياث  -

 Gymnosperms عازياث البروز  -

 Angiosperrns: Dicotyledons and Monocotyledons  وحيدة الفلقتو كاسياث البروز: ذواث الفلقخين  -

)ازىان مً علماء الىباث ألاإلاان( بخطيُف حمُع الىباجاث مً الؿدالب ئلى واطُاث البروز ،   Prantl و Englerكام  

 .ؾسق ؤلاللاحللمملىت الىباجُت. ٌعخمد هرا الخطيُف على هىع الخؿىز الجىُني و  الظالليوأعؿىا الخطيُف 

اث ًمىً جلظُم الىباجاث ئلى مجمىعخحن ، اإلا ( والىباث الجىُني بما حىحن الىباث/ زشُم)بدون  Thallophytesشٍس

 .سشُممع ال العلُافي ذلً الىباث 

ت)هباجاث  Embryophyta Zoodiogamaالخًلا ئلى كظمحن ،  Embryophytaجم جلظُم  ،  الالبرٍز

pteridophytes و )Embryophyta Siphonogama  ت)الىباجاث اث البروز ، واطُاث البروز(.البرٍز  : عاٍز

م وضىٌ ألا  ؤلاللاح، ًخم  Zoodiogamaباليظبت ألعػاء  ت اإلاخدسهت ئلى  عساضعً ؾٍس ألاهثىٍت عً ألامشاج الرهٍس

م الظباخت ؛ في خحن أن  ت في  عساضألا ؾٍس ج ألاهثىٍت مً خالٌ ػحر مخدسهت وجطل ئلى ألامشا Siphonogamaالرهٍس

 لاح.ؤلالأهبىب 
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Plant Kingdom 

Thallophyta Embryophyta 

Gymnosper
ms

Siphonogam
a

Bryophyt
es
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Dicotyledons 

Pteridophyt
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On the basis of 
embryo

Zoodiogama 

Angiosperm
s

Fertilization type 

Lichen
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Fungi 

Algae 
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 THALLOPHYTESاملشسياث 

اث للمشٌشمل اإلاطؿلح اللدًم  ئلى حروز  جخماًص أعػاؤها الىباجُتجلً الىباجاث التي لم  THALLOPHYTESٍس

 ال جىحد أوسجت وعائُت في حظم الىباث.خُث وحرع وأوزاق. 

م  سشُم  ًىحد جيىًٍ للكد ًددر الخيازس الجيس ي. الهما و الاهلظامُت أمس شائع ،  ألابىاغالخيازس الالحيس ي عً ؾٍس

 الىباجاث مائُت.هره معظم و بعد الاجداد اإلاشُجي.  او الجىحن

اث والالجسازُم و . وهي حشمل phyla  شعبت 13ئلى  Engler ًلظمهم ئهجلس . جسد أدهاه شُبُاثالؿدالب والفؿٍس

 العائالث السئِظُت ذاث ألاهمُت الطُدالهُت.

  BACTERIA الجساثيم .1

م  8ئلى  0.75هي وائىاث وخُدة الخلُت ، ًتراوح حجم الؼالبُت العظمى منها مً لجسازُم ا مُىسومتر. جخيازس عً ؾٍس

على اليلىزوفُل ، على السػم مً وحىد مجمىعت واخدة جدخىي الجسازُم الاوشؿاز الثىائي. ال جدخىي معظم أهىاع 

 .ئيفُل وجلىم بعملُت الخمثُل الػى ضبؼت حشبه اليلىزو أأعػاؤها على 

Phyla Orders Families 

Bacteriophyta Eubacteriales 
Rhizobiaceae 

Micrococcaceae 

Chrysophyta (Diatomeae) 

Discales Actinodiscaceae 

Pennatales 
Fragilariaceae 

Naviculariaceae 

 مً أهم ألامىز في الؿب والطُدلت في الىىاحي الخالُت:لجسازُم احعخبر 

 زبما جيىن مظببت للمساع( ؛فلـ لجسازُم ا٪ مً 10للمساع )خىالي  مظببتهيائىاث خُت  -

 إلهخاج اإلاػاداث الخُىٍت )أهخِىىمِظِخِع( -

 إلخدار الخدىالث البُىهُمُائُت -

 )ئهخاج ألاوظىلحن البشسي( ؛ شبفي الهىدطت الىزازُت التي جىؿىي على الخمؼ الىىوي اإلاإ  -

ا - ا في الؿبُعت على طبُل اإلاثاٌ ، في دوزة الىُتروححن ًخم  جلعب البىخحًر الىُتروححن الجىي  جثبُذأًًػا دوًزا خُىًٍ

 .Azotobacterبىاطؿت 
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ا مهمت في جىلُت مُاه الطسف الطخي. -  البىخحًر

 ألالُاف مثل الىخان وفي ئهػاج الجبن. اهخاجفي  -

 ALGAEالطحالب  .2

Phyla Orders Families 

Phaeophyta (Brown Algae) 

Laminariales Laminariaceae 

Fucaceae 
Fucales 

Sargassaceae 

Rhodophyta (Red Algae) 

Gelidiales Gelidiaceae 

Gigartinales 
Gracilariaceae 

Gigartinaceae 

 

 PHAEOPHYTA. بنيتالطحالب ال .2.1

2.1.1. LAMINARIALES:  Laminariacea 

ت ئلى أشياٌ حشبه طعف الج الؿدالب ت وجدىىع مً خُىؽ مخفسعت مجهٍس لد ًطل ؾىلها البيُت هي في ألاطاض بدٍس

الري ًخفي ألاضباغ fucoxanthin ضبؼت اليازوجحن فىوىهظاهثحنخخىائها على اللىن البني ال جمخلً متًرا.  60ئلى 

ًخم اطخخدامها هما اخلُت للػساع الصزاعُت. في اإلاىاؾم الظ Laminariaهىًعا  30 العدًد مًًخم اطخخدام  ألاخسي.

د( واإلااهِخىٌ والُىد. هخاجإل   خمؼ ألالجىًُ )عدًد الظياٍز

Laminaria angustata :هعامل خافؼ للػؼـ في الؿب الشعبي الُاباوي. حشمل ميىهاث  هاجم اطخخدام

Laminaria  ألامُيُت ) الُىد والبىجاطُىم واإلاؼىِظُىم واليالظُىم والخدًد وألاخماععلىL-lysine  وL-arginine  و

Choline .للطتانها جخفؼ مً جللظ العػالث اإلالظاء اإلاخهما (. وحد أن المُىحن جأزحر خافؼ للػؼـ 

. 
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Laminaria saccharina  أو(Saccharina latissima) 

ضفائدُت  إلاعتمسهت و ٌشبه املخلب ، وكؿعت ضؼحرة هاعمت و  مثبذأمخاز مع  3الىضف: بني أضفس ، ًطل ؾىله ئلى 

ت ومخعسحت ومظهس ممدود ٌشبه اللظان. 3ػحر ملظمت بؿىٌ   أمخاز مع حىاهب مخىاٍش

 الاطخعماٌ: مطدز ألجُىاث الطىدًىم

 

2.1.2. Fucaceae & Sagassaceae FUCALES 

على . ًخم حمعها Sargassumهىًعا مً  250خىالي  Sargassaceaeهىًعا( و  30)خىالي  Fucusو  Fucaceaeأمثلت مً 

هؿاق واطع في أحصاء هثحرة مً العالم إلهخاج خمؼ ألالجىًُ ومشخلاجه. جم الخدلُم في ألاهىاع هثحًرا مً أحل 

ا. فعالتالخطائظ ال ًُ  بُىلىح

 Fucus Vesiculosus حويصلي:الفوقس ال .2.1.2.1

اإلاصدوحت التي جددر على هال الجاهبحن. ًخم ئزفاكه  الاهخفاخاثمً خالٌ  عشبت مائُتًخم جممحزها بظهىلتالىضف: 

الخىاطلُت هي مىؿلت مىخفخت عىد أؾساف  ألاعػاءبلسص ضؼحر مخطل بلىة مما ًإدي ئلى ظهىز ملؿع كطحر. 

س البىٍػاث  تالظعف. ًخم جدٍس خم ئؾالق فسمىن )مادة ججرب الجيع(  وألاعساض الرهٍس على طؿذ ألاوعُت ٍو

تججرب  بىاطؿت البىٍػاث التي ا حدًًدا. ؾدلبا. ًيخج عً ؤلاخطاب بُػت مللدت حشيل ألاعساض الرهٍس
ً
 بالؼ

 الخىشَع: ًىدشس هرا الىىع في شماٌ املخُـ ألاؾلس ي حىىب حصز الىىازي.

ع الخىٍطلي في مظخدػساث الخجمُل وفي العالج بمُاه البدس إلهخاج خمؼ ألالجىًُ كالاطخعماٌ: ٌظخخدم الفى 

 bulk laxative هخلىي ومشخلاجه وهملحن 
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. 

 جطبيق مشخقاث حمض ألالجنيك:

 stabilizing and ثخًمو  مثبذحظخخدم ألجُىاث الطىدًىم في العدًد مً الخؿبُلاث هعامل  -

thickening agent  في مجمىعت مخىىعت مً الطىاعاث ، وخاضت ضىاعت ألاػرًت ، وهرلً ضىاعت

ماث واإلاساهم وألاكساص. علاكحرال  ، خُث جيىن ذاث كُمت في ضُاػت الىٍس

 ت لالمخطاص.ُاللابل زكاء وذاثألجُىاث اليالظُىم هي أطاض العدًد مً الػماداث الجساخُت لل  -

ًخم دمج خمؼ ألالجىًُ أو ألالجُىاث في العدًد مً مظخدػساث مػاداث الخمىغت املخخىٍت على  -

خمؼ اإلاخدسز بفعل اإلاسيء اإلاعدي. ٌظاعد خمؼ ألالجىًُ  الللعت مً ألاإلاىُىم واإلاؼىِظُىم للخماً

 اإلاعدة على جيىًٍ خاحص فىق مدخىٍاث اإلاعدة.

 RHODOPHYTA ( red algae). الحمساءطحالب ال . .2.2

2.2.1.  Gelidiaceae 

ت بشيل أطاس ي وهي مخىفسة بشيل خاص زجبت 11وجىلظم الؿدالب الخمساء ئلى  . ألاهىاع الثالزت آالف هي أهىاع بدٍس

ا.  ًُ  في اإلاىاؾم الاطخىائُت وشبه الاطخىائُت. معظمها ضؼحر وظب

ا  phycoerythrinجدخىي على اليلىزوفُل ، الطباغ ألاخمس  )عادة بىمُت وافُت إلخفاء ألاضباغ ألاخسي. وأخُاهً

 .ازػألا . ٌظخخدم العدًد مً هره في جدػحر phycocyaninالطباغ ألاشزق 

 Gelidium spinosum  (Gelidiaceae)  جليديوم سبينوسوم .2.2.1.1

مم. املخاوز السئِظُت مفلؿدت بشيل واضح ،  60-20ػػسوفي ، كسمصي ئلى أخمس بىفظجي ، ؾىله ؾدلب الىضف: 

جيىن مخلابلت ، حشبه العمىد الفلسي أو  وػالًبا ما جيىن أغُم في اللاعدة ، والفسوع النهائُت كطحرة ، وػالًبا ما

 فسعتمخ
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 ازػألا : مطدز إلهخاج الاطخعماٌ

 

2.2.2.  GIGARTINALES: Gigartinaceae & Gracilariaceae 

2.2.2.1. Gracilaria gracilis.(Gracilariaceae100 spp)  ازغلل  مصدز. 

مم ، واخدة أو عدة طعف  500: طعف ػػسوفُت ، أطؿىاهُت ، أزحىاهُت خمساء باهخت ، ًطل ؾىلها ئلى الىضف

 ػحر مىخظمت. اثخفسعلحن دائم. اكسص ي ضؼحر طم مثبذهاشئت عً 

 في أحصاء أخسي مً العالم. ازػألا : هىع مهم إلهخاج الاطخعماٌ

 

 Agarجطبيقاث ألاغاز 

اثهى   طاخً مً أهىاع مخخلفت مً الؿدالب  ممددًخم اطخخساحه باطخخدام خمؼ  مسهب مخعدد الظىٍس

ت( ، بما في ذلً   (. Gracilaria -Gracilariaceae( و Gelidium -Gelidiaceaeالخمساء )ألاعشاب البدٍس

. هما gellingالتهلم ، خُث ًخم اطخؼالٌ خطائظ  الصزع الجسزىميوطـ جدػحر هى في  السئِس ي ألاػاز اثؿبُلج

 bulk laxative هخلىي وملحن   suspending agentأهه ٌظخخدم ئلى خد ما هعامل معلم 
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 Chondrus crispus (Gigartinaceae / Chondrus) ).الطحلب ألايسلندي .2.2.2.2

 ئًسالهد ؾدلب وازاححن ، ؾدلب ، وازاححن ، أشىت هىافت البدس  .: ألاًسلىدًت مىضألاطماء الشائعت

ا  تغُل و ضؼحرة عطامم.  150: طعف ػػسوفي أخمس أزحىاوي داهً ، ًطل ازجفاعه ئلى الىضف ًُ ج ، ممخد جدٍز

 ظعفت أزخً في الىطـ مً الخىاف.والمثبذ كسص ي.  باكت مخفسعت مًمخفسعت مظؿدت ، في  ضفدتعلى 

 ألاؾلظُت في أوزوبا.: الؿدالب الخمساء التي جم حمعها مً الظىاخل ألاًسلىدًت وػحرها مً الظىاخل الخىشَع

دُت( ، ٌظخخدم على هؿاق واطع في الطىاعاث الؼرائُت الاطخعماٌ د الىبًر : مطدز لليازاحُىان )عدًد الظياٍز

، وفي أًسلىدا هعالج الغؿساباث الجهاش الخىفس ي )هصالث البرد  thickening agents والطُدالهُت هعىامل جثخحن

 وألاهفلىهصا والظل(.

 

 

 FUNGI وز الفط .3

اليلىزوفُل. حظمى الىباجاث  . خالُت جماما مThallophytaًأو ؾفُلُت مً  ػحر ذاجُت الخؼرًت وائىاثهي  ىز الفؿ

س للمىاد العػىٍت اإلاُخت ، و السم جؿلم  ,خطىٌ على الؿعام مً هره اإلاادةللُت ، وهي حعمل بمثابت ئعادة جدٍو

ماثؤلا   جخدلل في النهاًت وجؿلم اإلاىاد العػىٍت في البِئت املخُؿت. Hyphal اإلاشسة أؾساف مً هٍص

اث. مشسةًخيىن حظم الىباث مً خُىؽ أو   ، والتي حشيل مًعا الفؿٍس

ًددر الخيازس الجيس ي والالحيس ي ، عىدما جيىن الظسوف البُئُت مىاجُت ، ًددر الخيازس الالحيس ي بظسعت. عىدما 

يىن لدي  جػؼـ الظسوف ػحر اإلاىاجُت على اليائً حشابه متزاًد  الجُل الجدًدالخي ، ًددر الخيازس الجيس ي ٍو

 بدُث ًيىهىن أهثر مالءمت للبِئت.

ا(. ًُ ج خازح يخَ ا( أو ألابىاغ اللاعدًت )جُ ًُ يخج داخل عسف ألابىاغ اإلامحزة لجُل الؿىز البىغي باطم ألابىاغ )التي جُ
ُ
 ح
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Class Orders Families 

Phycomycetes Mucorales Mucolaceae  

Ascomycetes 

Protoscales Saccharomycetaceae 

Plectascles Aspergillaceae 

Sphaeriales Hypocreaceae 

Clavicipitates Clavicipetaceae 

Basidiomyctes 

Polypolinales Polyporaceae  

Agaricales 

Tricholometaceae  

Amantiaceae  

Agaricaceae 

Phallinales Phallinaceae 

Fungi Imperfect moniliales Dematiaceae 

 

 PHYCOMYCETES الفطسياث الطحلبيت  .3.1

 Mucolaceae الفطوز العفنيت .3.1.1

اث على   .االتي حظبب آفت البؿاؾ Phytophthora infestansمنها : و مشسة علُمتجدخىي هره الفؿٍس

اإلاىخجاث خعفً اإلاسجبؿت ب الفؿىز ( ، وهما مً بحن Rhizopus 8 spp).( و Mucor 40 spp)لدًىا  Mucoraceaeفي  

ظخخدم بعؼ أهىاع 
ُ
ا في حظى Rhizopusالؼرائُت املخصهت بشيل طيئ. ح ًُ ر اإلاىاد اليشىٍت وإلهخاج خمؼ حضىاع

 .ظخحروئُداثلىُمُائُت اإلاُىسوبُىلىحُت للمهم في الخدىالث ا هما لها دوز لىوىش ؛ ؼالالهخًُ مً ال

  ASCOMYCETES الفطسياث الصقيت  .3.2

3.2.1.  Saccharomycetaceae 

 .Sهىعا مً الظيازوماٌع. ًخم جدػحر الخمحرة املجففت مً طاللت  30حشمل هره املجمىعت الخمائس. خىالي 

cerevisiae  اإلاظخخدمت في جخمحر البحرة والخبز ، وهي مطدز ػني بالبروجِىاث والفُخامُىاث ،B. 

Saccharomyces cerevisiae  هى وائً دكُم مخعدد الاطخخداماث ًمىً اطخؼالله همطىع خلىي الطخخداماث

 الخىىىلىحُا الخُىٍت والطُدالهُت.



 

D. Dima MUHAMMAD Page 18 
 

 

   Aspergillaceae السشاشياث .3.2.2

( مػاداث خُىٍت مهمت. مثل البيظلحن. مثبؿاث اإلاىاعت: خمؼ اإلاُيىفُىىلًُ ، هىع 100ًيخج البيظلُىم )أهثر مً 

اث مثل ال ازجفاعمػاداث  صوفىلفحن ...ؼوىلِظتروٌ الدم: مُفاطخاجحن وأًًػا العىامل اإلاػادة للفؿٍس  ٍس

ت ٌظبب فؿاز  aspergillosisمسع ٌظمى داء السشاشُاث  هاهىًعا(؛ ٌظبب عدد من 60السشاشُاث ) ، في ألاذن البشٍس

 .otomycosis ألاذن

A. oruzae   وحظخخدم في جطيُع ضلطت الطىٍا وجخمحر ٌ  .الىدى

A. flavus  الرزة وألازش والفظخم(.ائؼرالىاد اإلاالتي جيخج ألافالجىهظحن في( ً  ُت طِئت الخخٍص

 

 

atoxinsflA :  ت( مجمىعت مً اإلاظخللباث شدًدة الظمُت التي جيخجها و  avusfl Aspergillus)الظمىم الفؿٍس

Aspergillus parasiticus  لُا. جم ، وزبما جيىن مظإولت عً ازجفاع وظبت طسؾان الىبد في بعؼ أهداء أفٍس

اهدشاف هره اإلاسهباث ألٌو مسة بعد هفىق الدًىن السومُت الطؼحرة التي جخؼري على الفىٌ الظىداوي اإلالىر 

 (.Leguminosae / Fabaceae؛  Arachis hypogaeaبالعفً )

والىخس ، وفي هفع الىكذ شمعه بشيل أطاس ي على الىبد ، مما ًإدي ئلى جضخم الىبد وح Aجإزس ألاجىهظِىاث 

ت  جضخمجدظبب في   ػحر عيىض.وظائف الىبد بشيل  ، مما ًإدي ئلى الىفاة هدُجت فلداللىاة الطفساٍو

a b 
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، هى مثاٌ شدًد الظمُت ومظسؾً ، ًخم اطخلالبه في الجظم ئلى ؤلاًبىهظُد. ًخداخل  aflatoxin B1في خالت 

بي ،  وجطيُعالخمؼ الىىوي  وسخؤلاًبىهظُد مع الخمؼ الىىوي ، وهرا ًإدي ئلى جثبُـ  الخمؼ الىىوي الٍس

 الؿفساث. خدور دفصٍو

 Clavicipitaceae الدبوسيةالفطور  .3.2.3

 أهىاع. 10ػم خىالي ٍو Clavicepsجيخج هؼحرها مً الفؿىز الصكُت أبىاػها غمً شق أو هُِظاث ومنها 

في فترة  Poaceae :فؿس ًخؿفل على أعػاء الفطُلت الىجُلُت Claviceps purpureaفؿس مهماش الشُلم : 

ىمى على خظاب زشُم الىباث اإلاػُف ؤلاشهاز   ٍو

 علاز ؤلازػىث وهى الشيل اليامً مً الفؿس وجدعى ألاضلىبت 

 

 

جدفم الدم في الشساًحن الؿسفُت الطؼحرة  مما ٌعُم vasoconstrictorجأزحر مػُم ألاوعُت  جملً كلىٍداث ؤلازػىث

ىا ، وختى  عسف  اشزكاق، ومىث ألاوسجت ، وجؿىز الؼسػٍس ٌُ الدظمم باإلزػىث الُدًً أو اللدمحن أو ألاؾساف. وان 

Gangrenous ergotism  م اللدٌع أهخىوي. على السػم مً هره آلازاز ، فلد جم اطخخدام  الظمُتباطم خٍس

جللطاث السخم ولىً هرا الاطخخدام أضبذ  خدٍسؼمظخدػساث ؤلازػىث الياملت مىر اللسن الظادض عشس ل

 خؿحًرا وأدي ئلى وفُاث.

 ٪ كلىٍداث:0.5 - 0.15ؤلازػىث على  أضلىبتجدخىي 

خم خلىه خالٌ اإلاساخل النهائُت مً املخاع وبعد الىالدة مباشسة ، خاضت إلازغومترين  ٌظخخدم همدفص للىالدة ٍو

ت.ئذا خدر هٍصف. ًخم جللُل الجًزف بظبب جأزحره على  يىن مفًُدا بعد العملُاث اللُطٍس  جػُم ألاوعُت ، ٍو

 هع جمدد ألاوعُت الدمىٍت في الجمجمت.افي عالج الىىباث الخادة للطداع الىطفي خُث ٌع إلازغوجامينٌظخخدم 

؛ )اإلاشخم اإلاسهب( هرا اإلاهلىض الري ًخم  Lysergic Acid Diethylamide or LSDخمؼ اللِظسحًُ دًثُالمُد 

. فعالُتاإلاعسوفت اإلاهلىطاث  " ، هى على ألازجح أهثرAcidخدامه على هؿاق واطع ، واإلاعسوف باطم "ئطاءة اطخ

a b d c 
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معها واهذ  أزىاء الخعامل ظخيشلتمُىسوػسام ، ختى الىمُاث الػئُلت اإلا 50ئلى  30الجسعت الفمىٍت الفعالت هي مً 

 .عىُفت وافُت إلخدار هلىطاث

 BASIDIOMYCETESالفطوز القاعديت  .3.3

اث  مشُجتأبىاغ كاعدًت ، مدمىلت خازحُا على الخلُت ألام البىػُت أو اللاعدة. لديهم  هره الفؿىز جيخج  الفؿٍس

 التي جيخج أحظاًما مثمسة )مثل الفؿس(.

3.3.1.  Polyporaceae 

 .Boletusو  Ganodermaو  polyporusالعدًد مً ألاحىاض مثل  polyporaceaeحشمل 

Polyporus officinalis .ا في الؿب
ً
م ألابُؼ( وان ٌظخخدم طابل  هى فؿس ضالح للول. Boletus edulis )الؼاٍز

اهخم  ، التي وشأث في آطُا ، حظخخدم مىر فترة ؾىٍلت في الؿب الطُني وكد Ganoderma lucidaالجاهىدًسما 

 .خُىٍا فعاٌال التربِىت هاالعلماءمإخسا بمشخلات

 

ًدظى الجاهىدًسما بخلدًس هبحر في الؿب الشسقي ، وججسي ألابدار في حمُع أهداء العالم. مً كاعدة بُاهاث 

PubMed  جدوز خىٌ جأزحر  ألابداربدثُت مىر أوائل الظبعُيُاث ، معظم هره  وشسة 500، جم وشس خىالي

 وخدًثت خىٌ خطائطه اإلاػادة للىزم. ئلدال جم جلدًم  الجاهىدًسما على الجهاش اإلاىاعي واليشاؽ اإلاػاد للهظدة.

ا لدزاطت جأزحر الجاهىدًسما على الخالًا الظسؾاهُت. ًُ  ًخم ئحساء الدزاطاث خال

 ومع ذلً ، هىان بُاهاث مهمت جدعم جأزحراث الجاهىدًسما على:

 خفؼ غؼـ الدم. -

ادة ئهخاج الخالًا اإلاىاعُت. -  ٍش

ص وشاؽ الخالًا اإلاىاعُت. -  حعٍص

 إلاػاد للهظدة.اليشاؽ ا-
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3.3.2. AGARICALES : agaricaceae  وamanitaceae 

(. البعؼ آلاخس طام مثل agaricaceae) Agaricus campestrisضالخت للول مثل الفؿس الشائع أو  هىاعبعؼ ألا 

ً ى ًيخج اإلا الريAmanita muscaria (amanitaceae ، )،  فؿس الاماهِذ  ظام.الللىٍد الطياٍز

 

 LICHENSالحصاشياث الشيبياث  .4

ً فؿسي. عالكت حعاٌش مخيافئت بحن االخصاش هى  اث  وٍػمً هرا الخعاٌش الفائدة ليل مًلؿدالب وشٍس الفؿٍس

اث  جثبذالؼراء ، الىسبىهُدزاث بِىما  ىخججيخج الؿدالب ، التي جمثل م خُث والؿدالب. له وجىفس  اليائًالفؿٍس

اث الصك ٍاثمعظم الفؿس  العىاضس اإلاعدهُت. جخيىن مً  الؿدالب٪ مً 90ُت ، في خحن أن املخصشة هي مً الفؿٍس

Trebouxia sp. 

اث على السػم مً أن  ملاومت للؼاًت لظىاهس البِئت الؿبُعُت اإلاخؿسفت ، ئال أنها خظاطت للؼاًت لخلىر الهىاء الخصاٍش

ذ ، وبالخالي فهي حعخبر مإشساث لخلىر الهىاء. ٌظخخدم البعؼ هؼراء ، وال طُما في  وخاضت زاوي أهظُد الىبًر

 مىاؾم اللؿب الشمالي. واهذ أضباغ ألاشىت حظخخدم في الظابم هثحًرا في ضىاعت اليظُج.

الؼثُان ومع ألاهىاع ألاخسي  علاكحر، جم اطخخدامه إلخفاء ؾعم  Cetraria islandica،  أيسلندا حصاشة / شيبيت

اث )ًدخىي  ( لعالج الظعاٌ.Cladonia spp)مثل  ظخخدم همل50-25على الظىٍس لعالج أعساع تهُج  ؿف٪( ، َو

في اللؿب الشمالي واإلاىاؾم شبه اللؿبُت ،  Cetraria islandicaجىمى  الفم أو البلعىم والظعاٌ الجاف اإلاطاخب.

يا الشمالُت وحباٌ ألالب. ا وأمٍس  في شماٌ وشسق أوزوبا ، وطِبحًر

b a 
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