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 چكيذٌ

تتيه، عجيؼي، غيش آِي ٚ ... . سً٘ دٞٙذٜ تشويجبت سً٘ دٞٙذٜ خٛساوي ثٝ چٙذ دػتٝ تمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ػجبستٙذ اص ا٘ٛاع ػٙ

ٞبي خٛساوي عجيؼي اص ٔٙبثغ تدذيذ ؿذ٘ي ػبختٝ ٔي ؿٛ٘ذ. سٍ٘ذا٘ٝ ٞب دس عجيؼت پشاوٙؾ ثؼيبس ٌؼتشدٜ اي داؿتٝ، ٚ اص 

ي ػبدٜ تشيٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي پشٚوبسٚتيه ٔثُ ػيب٘ٛثبوتشٞب ٌشفتٝ تب ػشتبػش فشٔب٘شٚ لبسذ ٞب، ٌيبٞبٖ ٚ خب٘ٛساٖ، ٍٕٞ

حبٚي ايٗ تشويجبت دس ثذٖ خٛد ٔي ثبؿٙذ. لؼٕت ػٕذٜ سً٘ دٞٙذٜ ٞبي خٛساوي اص ؿبخٝ ٌيبٞبٖ ٌّذاس 

(Magnoliophyta( دس فشٔب٘شٚ ٌيبٞبٖ اػتخشاج ٔي ؿٛ٘ذ. دس ػيٗ حبَ، ػبيش ٔٙبثغ ٕٞچٖٛ پٛػتٝ حـشات )cochineal  ٚ

lac( لبسذ ٞب ،)Blakeslea trispora  ٚMonascus spp.خّجه ٞب ،) ( ػيب٘ٛثبوتشٞب ٚArthrospira spp. ٕٗٞچٙي ٚ ،)

ثؼيبسي اص ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب، أشٚصٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ عجيؼي حبٚي سً٘ ٞبي خٛساوي تّمي ؿذٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. 

٘ٝ ٞبي ٔحَّٛ دس سً٘ دٞٙذٜ ٞبي عجيؼي ٔؼٕٛال ثب اػتفبدٜ اص دٚ ٘ٛع حالَ اػتخشاج ٚ تغّيظ ٔي ؿٛ٘ذ: اِف( دس ٔٛسد سٍ٘ذا

آة، ثب اػتفبدٜ اص حالَ ٞبيي ٕٞچٖٛ آة ٚ اِىُ ٞبي ػغٛح پبييٗ تش. ة( دس ٔٛسد سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي چشثي دٚػت، ثب اػتفبدٜ اص 

حالَ ٞبي آِي. دس ػغٛح ثيٗ إِّّي ٚ دس اوثش وـٛسٞب، ٔحذٚديت ٞبي لب٘ٛ٘ي دس صٔيٙٝ سً٘ دٞٙذٜ ٞبي ٔدبص ثٝ اػتفبدٜ دس 

ثغ آٖ ٞب، ٚ حتي حالَ ٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس تغّيظ ٚ اػتخشاج ايٗ سً٘ دٞٙذٜ ٞب، ٚخٛد داؿتٝ ٚ اخشا ٔي صٙبيغ غزايي ٚ ٔٙب

ؿٛد. سً٘ دٞٙذٜ ٞبي خٛساوي ثش حؼت ٔٛاسد اػتفبدٜ آٖ ٞب ٚ ثٝ ٔٙظٛس افضايؾ ٔيضاٖ پبيذاسي آٖ ٞب دس تشويجبت غزايي، 

اسٚپبيي ٚ ايبالت ٔتحذٜ، ثؼيبسي اص سً٘ دٞٙذٜ ٞبي عجيؼي اص ٘ظش  فشِٔٛٝ ؿذٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس وـٛسٞبي

لب٘ٛ٘ي ٔحذٚديتي ثشاي اػتفبدٜ ٘ذاس٘ذ، ٚ تٕبٔي ايٗ تشويجبت دس ػبيش ٘مبط د٘يب اص خّٕٝ وـٛس ػضيضٔبٖ، ايشاٖ، ٘يض ٔٛسد 

بس ٌؼتشدٜ اي دس ٔٙبعك ٔختّف اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس ػيٗ حبَ، وبسثشد ثشخي اص ايٗ سً٘ دٞٙذٜ ٞب، وٝ ثٝ عٛس ثؼي

خٟبٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ، دس وـٛسٞبي اسٚپبيي ٚ أشيىب، غيش لب٘ٛ٘ي ٔي ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح حبصُ اص ايٗ ٔغبِؼٝ، 

ٚ ٘يض پتب٘ؼيُ ثبالي ايشاٖ دس صٔيٙٝ ٔٙبثغ عجيؼي حبٚي تشويجبت سٍ٘ي خٛساوي ٚ اص آٖ خب وٝ وبسثشد سً٘ ٞبي خٛساوي 

صٙٛػي دس صٙؼت غزايي وـٛس ثؼيبس ٌؼتشدٜ ٔي ثبؿذ، پيـٟٙبد ٔي ؿٛد ٘ؼجت ثٝ ٚضغ ٚ اخشاي لٛا٘يٗ ٔٙغ ٔصشف سً٘ ٔ

 ٞبي خٛساوي ػٙتتيه ٚ خبيٍضيٙي آٖ ٞب ثب ٔٙبثغ عجيؼي ثٛٔي، دس دٚ ػغح تحميمبتي ٚ اخشايي، الذأبت خذي صٛست پزيشد.

 تٙٛئيذٞب، سً٘ دٞٙذٜ خٛساوي، صٙبيغ غزايي.سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي عجيؼي ٚ ٔصٙٛػي، وبسٚ: كلمبت كليذي
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 مقذمٍ

سً٘، يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ٚيظٌي ٞبي غزاػت. ثش اػبع سً٘ غزا، ايٗ احؼبع دس رٞٗ ا٘ؼبٖ ٔتجبدس ٔي ؿٛد وٝ آيب ٔيٜٛ 

اٖ سػيذٜ، ٘بسع يب فٛق سػيذٜ اػت؟ آيب ٘بٖ تٛػت ػٛختٝ اػت يب ٘ٝ؟ آيب غزا تبصٜ اػت؟ ثش اػبع ايٗ احؼبع ٞب، ٔي تٛ

لضبٚت ٕ٘ٛد وٝ آيب غزا ٔٙبػت خٛسدٖ اػت يب خيش، ٚ ايٙىٝ آيب ٔي تٛاٖ ا٘تظبس ٔضٜ خٛة اص غزا داؿت يب خيش؟ اص آٖ خب وٝ 

سً٘ استجبط ثؼيبس ٘ضديىي ثب ايٗ ا٘تظبسات داسد، افضٚدٖ سً٘ ثٝ غزا ساٞي اػت ثشاي تحمك ايٗ ا٘تظبسات سً٘ ثٝ چٝ دِيُ ثٝ 

( ثٝ ٔٙظٛس 2ٔٙظٛس خبيٍضيٙي آٖ لؼٕت اص سٍ٘ي وٝ دس عي فشآيٙذ فشاٚسي وبٞؾ يبفتٝ اػت،  ( ث1ٝغزاٞب افضٚدٜ ٔي ؿٛد. 

 [.1,3( ثٝ ٔٙظٛس سً٘ وشدٖ غزاٞبي فبلذ سً٘ ]4( ثٝ ٔٙظٛس ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٘ٛػب٘بت سٍ٘ي، 3افضايؾ سً٘ فؼّي، 

( سً٘ 3( سً٘ ٞبي ؿجٝ عجيؼي، 2ي، ( سً٘ ٞبي عجيؼ1دػتٝ عجمٝ ثٙذي ٔي ؿٛ٘ذ:  4ثٝ عٛس وّي سً٘ ٞبي خٛساوي ثٝ 

( سً٘ ٞبي غيش آِي. سً٘ ٞبي عجيؼي دػتٝ اي اص سً٘ ٞب  ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٚػيّٝ ٔٛخٛدات ص٘ذٜ ػبختٝ ٔي 4ٞبي ٔصٙٛػي، 

[. ػٕٛٔب سً٘ ٞبيي وٝ ثٝ ٚاػغٝ تغييش ٚ تجذيُ ثشخي ٔٛاد حبصُ اص ٔٛخٛدات ص٘ذٜ ػبختٝ ٔي ؿٛ٘ذ، ٘ظيش وبساوُ، 2ؿٛ٘ذ ]

٘يض خضء سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي عجيؼي ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ، اٌش چٝ آٖ ٞب دس حميمت دس عجيؼت  Cu-chlorophyllinي ٚ وشثٗ ٌيبٞ

[. سً٘ ٞبي ؿجٝ عجيؼي ػجبستٙذ اص سً٘ ٞبي ػبخت ثـش وٝ ٕٞب٘ٙذ آٖ ٞب دس عجيؼت ٘يض 3يبفت ٕ٘ي ؿٛ٘ذ )ثدض وشثٗ( ]

يجٛفالٚيٗ اص ايٗ دػتٝ ا٘ذ. سً٘ ٞبي ػٙتتيه ػجبستٙذ اص سً٘ يبلت ٔي ؿٛد، ٔثبَ ٞبيي اص لجيُ ثتبوبسٚتٗ، وب٘تبٌضا٘تيٗ ٚ س

ٞبي ػبخت ثـش وٝ ٔـبثٝ آٖ ٞب دس عجيؼت يبفت ٕ٘ي ؿٛد )ثٝ ايٗ دػتٝ اص سً٘ ٞب، سً٘ ٞبي آصٚ ٘يض ٔي ٌٛيٙذ(. اص سً٘ 

 [.15-12ٞبي غيش آِي ٔي تٛاٖ ثٝ دي اوؼيذ تيتب٘يْٛ، عال، ٚ ٘مشٜ اؿبسٜ ٕ٘ٛد ]

ايي عجيؼي اص ٘ظش ػبختبسي ثؼيبس ٔتٙٛع ثٛدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙبثغ حبٚي آٖ ٞب ٘يض ثؼيبس ٔتٙٛع ٔي ثبؿذ، اٌش چٝ سً٘ ٞبي غز

ِٚي ثٝ عٛس وّي ٔي تٛاٖ آٖ ٞب سا دس چٙذ ٌشٜٚ ػٕذٜ عجمٝ ثٙذي ٕ٘ٛد. ػٝ ٌشٜٚ اص ٟٔٓ تشيٗ ٌشٜٚ ٞبي ايٗ سً٘ ٞب ػجبستٙذ 

ٕتشيٗ ػضٛ ٌشٜٚ تتشاپيشَٚ ٞب، وّشٚفيُ ٔي ثبؿذ وٝ دس تٕبٔي ٌيبٞبٖ ػبِي اص تتشاپيشَٚ ٞب، تتشاتشپٙٛئيذٞب ٚ فالٚٚ٘ٛئيذٞب. ٟٔ

يبفت ٔي ؿٛد. وبسٚتٙٛئيذٞب يىي اص اػضبي ٌشٜٚ تتشاتشپٙٛئيذٞب ٞؼتٙذ ٚ ٕٞب٘ٙذ وّشٚفيُ ٞب ثخـي اص دػتٍبٜ فتٛػٙتضي ٔي 

[. آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب، يىي اص 4ٞب ٔي دٞٙذ ] ثبؿٙذ. آٖ ٞب ٕٞچٙيٗ عيفي اص سً٘ ٞبي صسد، ٘بس٘دي ٚ لشٔض سا ثٝ ثؼيبسي اص ٔيٜٛ

ا٘ٛاع تٛت ٞب ثٙفؾ سا ثٝ ثؼيبسي اص ٔيٜٛ ٞب ٘ظيش -ٌشٜٚ ٞبي ٔٛخٛد دس دػتٝ فالٚٚ٘ٛئيذٞب ٔي ثبؿٙذ ٚ عيفي اص سً٘ لشٔض

)وبسٔيٗ، [. ػبيش ٌشٜٚ ٞبي ٟٔٓ سٍ٘ذا٘ٝ ٞب ػجبستٙذ اص آ٘تشاوٛئيَٙٛ ٞب 5( ٔي دٞٙذ ])ٔب٘ٙذ تٛت فشٍ٘ي، الغي، ٚ ٔٛيض ػيبٜ

 [.10,12,14ِه، وشٔغ ٚ ٔذس( ٚ ثتبالئيٗ ٞب )سيـٝ چغٙذس( ]

( اغّت ثٝ خبي ٞٓ اػتفبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ. ثب ايٗ حبَ دس ػُٕ يه سٍ٘ذا٘ٝ، غيش لبثُ dye( ٚ سً٘ )Pigmentاصغالحبت سٍ٘ذا٘ٝ )

( ٚ دس آة dyeٚغٗ(، سً٘ )حُ دس ٔبدٜ صٔيٙٝ اػت دس صٛستي وٝ سً٘، ٔحَّٛ اػت. ثٙبثشايٗ، وبسٚتٙٛئيذٞب دس چشثي )س

( ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ. تٕبيض ثيٗ ايٗ دٚ دس صٛستي وٝ تصٛسي اص ٔبدٜ صٔيٙٝ ٘ذاؿتٝ ثبؿيٓ، ثؼيبس دؿٛاس Pigmentسٍ٘ذا٘ٝ )

 [.6,8,12خٛاٞذ ثٛد، ٚ ثٝ عٛس وّي دس ٔٙبثغ اصغالح سٍ٘ذا٘ٝ ثشاي ٔٛاد سٍ٘ي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ]

 روگ دَىذٌ َبي طبيعي

 َبي طبيعيمىببع روگ دَىذٌ 
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سٍ٘ذا٘ٝ ٞب ثٝ عٛس ٌؼتشدٜ دس عجيؼت يبفت ٔي ؿٛ٘ذ ٚ اص ػبدٜ تشيٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي پشٚوبسيٛت ٘ظيش ػيب٘ٛثبوتشي ٞب 

ٌشفتٝ تب ػشتبػش لّٕشٚ لبسذ ٞب، ٌيبٞبٖ ٚ خب٘ٛساٖ حبٚي ايٗ ِٔٛىَٛ ٞبي ثب اسصؽ ٔي ثبؿٙذ. ثخؾ ػٕذٜ سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي 

( )ٌيبٞبٖ ٌّذاس( اػتخشاج ٔي ؿٛد. دس ػيٗ حبَ، أشٚصٜ ٔٙبثغ Magnoliophytaتب )ٔبٌِٙٛيٛفي divisionخٛساوي اص 

( ٚ .Blakeslea trispora  ٚMonascus spp)وٛچيٙيُ ٚ ِه(، لبسذ ٞب ) Scaleديٍشي ٘يض ؿبُٔ ثشخي حـشات 

دٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ( ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ حبٚي سً٘ ٞبي خٛساوي ٔٛسد اػتفب.Arthrospira sppٕٞچٙيٗ ػيب٘ٛثبوتشي ٞب )

[12,13,15.] 

 

 [12ػبختبس ثشخي اص سٍ٘ذا٘ٝ ٞب ] -1ؿىُ

 ليكًپه 

فشِٔٛٝ ٚ دس اختيبس ٔصشف  پٛدسٞبي لبثُ اػتفبدٜ دس آة، يب ٔحَّٛ دس چشثي ِٚيىٛپٗ تدبسي ثيـتش ثٝ اؿىبِي ٕٞچٖٛ 

دٌٚب٘ٝ ٔضدٚج، ِيىٛپٗ ٔؤثشتشيٗ غيش فؼبَ يب تؼذاد ثيـتشي پيٛ٘ذ  9وٙٙذٌبٖ لشاس ٔي ٌيشد. دس ٔيبٖ وبسٚتٙٛئيذٞبي داساي 

ٚاحذ ايضٚپشٖ ٔي  8[. ِيىٛپٗ، لٛي تشيٗ آ٘تي اوؼيذا٘ت عجيؼي ثٛدٜ ٚ ٔدٕٛػٝ اي اص 9-7وٙٙذٜ اوؼيظٖ ٞبي آصاد ٔي ثبؿذ ]

، داساي پتب٘ؼيُ تِٛيذ ِيىٛپٗ ٔي ثبؿٙذ. ٌضاسؽ ؿذٜ اػت Phycomyces  ٚBlakeslea. لبسذ ٞبي خٙغ (1)ؿىُ ثبؿذ

 .Bحشن ٞبي ؿيٕيبيي ٕٞچٖٛ پيشيذيٗ، ايٕيذاصَٚ، ٚ ٔتيُ ٞپتٖٙٛ، لبدس٘ذ فشآيٙذ تِٛيذ ٚ رخيشٜ ِيىٛپٗ دس ٌٛ٘ٝ ٞبي وٝ ٔ

trispora  ٚP. blakesleeanus [ اص خّٕٝ خصٛصيبت ٔٙحصشثٝ فشد ِيىٛپٗ، تٛا٘بيي ثؼيبس ثبالي آٖ 3سا تحشيه ٕ٘بيٙذ .]

، ٔي MSF-7بس آٖ دس ٔتٛلف ػبختٗ تىثيش ٚ سؿذ ػَّٛ ٞبي ػشعب٘ي دس حزف اوؼيظٖ ٞبي آصاد ٚ ٕٞچٙيٗ ظشفيت آؿى
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ثبؿذ. ِيىٛپٗ، وبسثشد ثؼيبس ٌؼتشدٜ اي دس صٙبيغ غزايي اص خّٕٝ ػبخت ٘ٛؿيذ٘ي ٞب، صٙبيغ ِجٙي، ػٛسيٕي، ؿيشيٙي ػبصي، 

 [.12-10ػٛح ٞب، ػشالن ٞبي صجحب٘ٝ، پبػتب، چيپغ، ػٛع ٞب، اػٙه ٞب، ٚ ...، يبفتٝ اػت ]

 هلًتئي

ِٛتئيٗ ٘يض ٕٞب٘ٙذ ِيىٛپٗ يىي اص وبسٚتٙٛئيذٞبي سايح ٔي ثبؿذ. ٘بْ ِٛتئيٗ اص وّٕٝ التيٗ ثٝ ٔؼٙي صسد ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. اص 

( ٔي ثبؿذ، وٝ ػٕٛٔب ثٝ ؿىُ اػتشي Tagetes erecta٘ظش تدبسي يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ٔٙبثغ حبٚي ِٛتئيٗ ٌُ ٕٞيـٝ ثٟبس )

[. ٌُ ٕٞيـٝ ثٟبس 1,7ئٛسيه، ٔيشيؼتيه، پبِٕتيه ٚ اػتئبسيه( دس آٖ ٚخٛد داسد ]ثب اػيذٞبي چشة اؿجبع )٘ظيش اػيذ ال

پيٛ٘ذ  11دسصذ(. ِٛتئيٗ ثب داسا ثٛدٖ تٟٙب  11ػالٜٚ ثش ِٛتئيٗ حبٚي ٔمبديش ا٘ذوي صيٍضا٘تيٗ ٘يض ٔي ثبؿذ )ػٕٛٔب وٕتش اص 

ٛخٛد دس سٚغٗ ٘خُ ٔي ثبؿذ. دس ايبالت ٔتحذٜ ، يىي اص صسدتشيٗ )صسد ٔبيُ ثٝ ػجض( وبسٚتٗ ٞبي ٔ(1)ؿىُ دٌٚب٘ٝ ٔضدٚج

آٔشيىب لٛا٘يٙي ٔجٙي ثش ٔٙغ اػتفبدٜ اص ِٛتئيٗ ثٝ ػٙٛاٖ سً٘ خٛساوي ٚضغ ؿذٜ اػت ٚ تٟٙب ٔٛسد اػتفبدٜ خٛساوي آٖ دس 

 [. 16,15پشٚسؽ عيٛس ٔي ثبؿذ ]

 آوبتً

ثبؿذ اعالق ٔي ؿٛد. ٘بْ ٞبي ديٍش ايٗ دسخت آ٘بتٛ ٘بٔي اػت وٝ ٞٓ ثٝ سٍ٘ذا٘ٝ ٚ ٞٓ ثٝ دسختي وٝ حبٚي ايٗ سٍ٘ذا٘ٝ ٔي 

(Bixa orellana ٝ(، ػجبستٙذ اص دسخت سط ِت ٚ آويٛت. ايٗ سٍ٘ذا٘ٝ اص دا٘ٝ ٞبي دسخت وٝ حبٚي پٛؿـي سصيٙي ٚ لشٔض )و

ٛع ٔي ثبؿذ. وٝ تٕبٔب ٘( 1)ؿىُ. سٍ٘ذا٘ٝ ػٕذٜ دس ايٗ پٛؿؾ سصيٙي ثيىؼيٗ [13] حبٚي سٍ٘ذا٘ٝ ٔي ثبؿذ( اػتخشاج ٔي ؿٛد

ايضٚٔشٞبي ػيغ ٔي ثبؿذ. اص ديٍش سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي ٔٛخٛد دس پٛؿؾ سصيٙي دا٘ٝ ٞبي آ٘بتٛ ٔي تٛاٖ ثٝ ايضٚٔشٞبي تشا٘غ 

ثيىؼيًٙ، ٘ٛسثيىؼيٗ )دي ٔتيُ ثيىؼيٗ( ٚ ايضٚٔشٞبي تشا٘غ ٘ٛسثيىؼيٗ اؿبسٜ ٕ٘ٛد، وٝ دس ٔمبديش وٕتشي ٘ؼجت ثٝ 

( اػتخشاج 1ػصبسٜ ٌيشي اص آ٘بتٛ )اػتخشاج سٍ٘ذا٘ٝ ٞب( ٕٔىٗ اػت ثٝ يىي اص ػٝ ؿيٜٛ صيش صٛست ٌيشد: ثيىؼيٗ ٚخٛد داس٘ذ. 

 [. 2( اػتخشاج ثب اػتفبدٜ اص لّيب ]3( اػتخشاج تٛػظ حالَ ٞبي آِي، 2ثب اػتفبدٜ اص سٚغٗ ٞبي ٌيبٞي  داؽ، 

 پبپزيكب

( اػت. ٘بْ پبپشيىب اص Capsicum annuumٜٛ فّفُ دِٕٝ )فّفُ پبپشيىب يه ادٚيٝ ؿٙبختٝ ؿذٜ ػبختٝ ؿذٜ اص غالف ٔي

[. پبپشيىب 6( ٘يض ٔي ثبؿذ]piper٘ٛاحي صشثؼتبٖ ٚ ٔدبسػتبٖ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ ثٝ ػالٜٚ تذاػي وٙٙذٜ ٚاطٜ التيٗ پيپش )

ٚايبٌِٛضا٘تيٗ،  ٚ وبپؼٛسثيٗ ٚ ٘يض تؼذادي سٍ٘ذا٘ٝ صسد )ػٕذتب ؿبُٔ( 1)ؿىُلشٔض وبپؼب٘تيٗ  -حبٚي سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي ٘بس٘دي

 [. 2,14صيٍضا٘تيٗ، ثتبوشيپتٌٛضا٘تيٗ ٚ ثتبوبسٚتٗ( ٔي ثبؿذ ]

 سعفزان

ٔي ثبؿذ. سٍ٘ذا٘ٝ اصّي ٔٛخٛد  Crocus sativusصػفشاٖ )وّٕٝ اي اػت ػشثي ثٝ ٔؼٙي صسد(، والِٝ ٞبي خـه ؿذٜ ٌيبٜ 

ٚتٙٛئيذٞب، ايٗ سٍ٘ذا٘ٝ اص ٔبدٜ خبْ صٔيٙٝ . ثش خالف ػبيش وبس[13] وٝ ٔحَّٛ دس آة اػت (،1)ؿىُ دس آٖ وشٚػيٗ ٔي ثبؿذ

خٛد اػتخشاج ٕ٘ي ؿٛد، ٚ ثٝ خبي آٖ تٕبٔي ثخؾ والِٝ خـه ؿذٜ، ثٝ ػٙٛاٖ سٍ٘ذا٘ٝ ٚ عؼٓ دٞٙذٜ ثٝ غزا افضٚدٜ ٔي ؿٛد. 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

وبسثشد صػفشاٖ ثٝ ػٙٛاٖ عؼٓ دٞٙذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ اص آٖ خب وٝ ليٕت صػفشاٖ ثؼيبس ثبالػت، ػجت ايدبد ٔحذٚديت ٞبيي دس 

 .[12,15] صٔيٙٝ اػتفبدٜ اص صػفشاٖ ثٝ ػٙٛاٖ سٍ٘ذا٘ٝ ؿذٜ اػت

 كلزيفيل 

٘بْ وّشٚفيُ اص وّٕٝ اي  وّشٚفيُ سٍ٘ذا٘ٝ ػجض ٔٛخٛد دس تٕبٔي ٌيبٞبٖ ػبِي ٔي ثبؿذ وٝ دس ػُٕ فتٛػٙتض ٘مؾ اصّي داسد.

يٓ دس ٔشوض ِٔٛىَٛ ٞؼت، ٔي يٛ٘ب٘ي ثٝ ٔؼٙي ػجض ٚ ثشي ٔـتك ؿذٜ اػت. وّشٚفيُ يه تتشاپيشَٚ حّمٛي وٝ حبٚي ٔٙيض

( ، وٝ تٟٙب دس ٔٛلؼيت حّمٝ تتشاپيشَٚ ثب ٞٓ اختالف داس٘ذ. a  ٚbثبؿذ. دس ٌيبٞبٖ دٚ ؿىُ اص وّشٚفيُ ديذٜ ٔي ؿٛد )

وّشٚفيُ يه سٍ٘ذا٘ٝ ٔحَّٛ دس چشثي اػت ٚ ثٙبثشايٗ ٔي تٛاٖ آٖ سا تٛػظ حالَ ٞبي ػأِي اػتخشاج ٕ٘ٛد. ثٙبثشايٗ، اِٚئٛسصيٗ 

دسصذ وّشٚفيُ ٚ ثشخي وبسٚتٙٛئيذٞب )ػٕذتب ِٛتئيٗ ٚ ثتبوبسٚتٗ( ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحصَٛ خب٘جي  21تب  11حبٚي ػٕذتب 

اػتخشاج تٛػظ حالَ ٞبي آِي ٔغشح اػت. وّشٚفيُ سا ٔي تٛاٖ ثٝ ٚاػغٝ ٚاوٙؾ صبثٛ٘ي ؿذٖ اِٚئٛسصيٗ ثٝ ؿىُ ٔحَّٛ دس 

فتٝ ٔي ؿٛد. ٔٙيضيٓ ٔشوضي ثٝ ساحتي لبثُ ٞضٓ ؿذٖ )دس عي اػتخشاج ٚ آة دسآٚسد، وٝ دس ايٗ صٛست ثٝ آٖ وّشٚفيّيٗ ٌ

فشآٚسي( ٔي ثبؿذ، ٔخصٛصب تحت ؿشايظ اػتفبدٜ اص اػيذ، وٝ دس ايٗ صٛست ٔحصَٛ ثٝ دػت آٔذٜ يه سٍ٘ذا٘ٝ صسد ٔبيُ ثٝ 

خٛساوي ٔي ثبؿذ، ِٚي اػتفبدٜ اص لٟٜٛ اي ثٝ ٘بْ فئٛفيتيٗ ٔي ثبؿذ. وّشٚفيُ دس ايبالت ٔتحذٜ أشيىب ؿبُٔ لٛا٘يٗ ٔٙغ ٔصشف 

آٖ دس اسٚپب دس صٛستي وٝ اص ٌيبٞبٖ خٛساوي، يٛ٘دٝ، ٌض٘ٝ ٚ ثشخي ديٍش اص ٌيبٞبٖ اػتخشاج ؿذٜ ثبؿذ، لب٘ٛ٘ي اػت. دس ؿشق 

)وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ تغزيٝ اي وشْ اثشيـٓ اػتفبدٜ  ٚ ثشي تٛت يـٓفضٛالت وشْ اثشدٚس وّشٚفيُ ٕٞچٙيٗ اص ٔٙبثؼي ٕٞچٖٛ 

 [.3,7,16ٔي ؿٛد ] اػتخشاج ؿٛد(ٔي 

 كًركًميه

٘بْ  .Curcuma longaصسدچٛثٝ يىي اص اخضاي صسد سً٘ ادٚيٝ وبسي ٔي ثبؿذ، ٚ ػجبستؼت اص سيـٝ ٞبي خـه ؿذٜ ٌيبٜ 

، أب دس ٔي ثبؿذ، ٔـتك ؿذٜ اػتدس اصُ ثٝ ٔؼٙبي صػفشاٖ  ٚ ثٛدٜ ػشثي اي وّٕٝوٝ  kurkumاص  (Curcuma) صسدچٛثٝ

 .[11] ٝ عٛس ا٘حصبسي ثشاي صسدچٛثٝ اػتفبدٜ ٔي ؿٛدحبَ حبضش ث

 كزبه گيبَي

ؿذٖ ٔٛاد ٌيبٞي ٔي ؿٛد، ثٝ  يضٜوٝ ٔٙدش ثٝ وشثٛ٘ ،حشاست ثبال بتدس دسخ يبٞئٛاد ٌدادٖ ثٝ حشاست  ثٝ ٚاػغٝسً٘  يٗا

 ،ثؼتٝ ثٝ دٚص آٖسً٘ ٚ ٘ٝ ٔحَّٛ دس آة اػت.  يچشثٔحَّٛ دس اػت وٝ ٘ٝ  يضس يبسپٛدس ثؼ يه يبٞيوشثٗ ٌ ٚخٛد ٔي آيذ.

يبٜ ثبؿذ. وشثٗ ٌيبٞي دس ايبالت ٔتحذٜ أشيىب ٔـَٕٛ لٛا٘يٗ ٔٙغ ٔصشف ٔي ثبؿذ، ِٚي دس اسٚپب ػ يب يخبوؼتشٔي تٛا٘ذ 

 [. 1اػتفبدٜ اص آٖ آصاد اػت ]

 كبرامل

ثٝ وشثٛٞيذسات ٞب ػبختٝ اص ٘ظش حدٕي، وبسأُ دس ستجٝ اَٚ سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي عجيؼي لشاس ٔي ٌيشد. وبسأُ ثٝ ٚاػغٝ حشاست دادٖ 

٘ٛع ٔختّف اص  4ٔي ؿٛد، وٝ دس ايٗ صٛست سٍ٘ذا٘ٝ ٞبي تِٛيذ ؿذٜ پّيٕشٞبيي ثب سً٘ لٟٜٛ اي ٚ ٔحَّٛ دس آة خٛاٞٙذ ثٛد. 

[: وبسأُ ػبدٜ، وبسأُ ػِٛفيت، وبسأُ آٔٛ٘يبوي ٚ وبسأُ ػِٛفيت آٔٛ٘يبوي. وبسأُ ٞبي 1,2وبسأُ ٞب ؿٙبػبيي ؿذٜ ا٘ذ ]
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يت ٚ آٔٛ٘يبوي ثٝ ٚاػغٝ افضٚدٖ ٕ٘ه ٞبي آٔٛ٘يْٛ ٚ يب ػِٛفيت ػبختٝ ٔي ؿٛ٘ذ. وبسأُ ٞب داساي ٘مبط ايضٚاِىتشيه ٘ٛع ػِٛف

ٔتفبٚتي ٔي ثبؿٙذ، وٝ ايٗ ٚيظٌي آٖ ٞب سا ثشاي وبسثشدٞبي ٔختّفي ٔٙبػت ٔي ػبصد. ثٙبثشايٗ، وبسأُ ػبدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ 

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. وبسأُ آٔٛ٘يبوي ثيـتش ثشاي پخت ٘بٖ ٔٛسد وبسأُ ػِٛفيت ثيـتش دس ػبخت ٔـشٚثبت اِىّي 

اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد، دس حبِي وٝ وبسأُ وبسأُ ػِٛفيذ آٔٛ٘يبوي ػٕذتب دس ػبخت ٘ٛؿيذ٘ي ٞبي غيش اِىّي وبسثشد داسد 

[5,9 .] 

 آوتًسيبويه َب

لشٔض، ٘بس٘دي( سا دس ٌُ ٞب ٚ ٔيٜٛ ٞب ايدبد ٔي ٕ٘بيٙذ. ٘بْ  ايٗ دػتٝ اص سٍ٘ذا٘ٝ ٞب، عيف ٚػيؼي اص سً٘ ٞب )آثي، ثٙفؾ،

آ٘تٛػيب٘يٗ اص دٚ ٚاطٜ يٛ٘ب٘ي ثٝ ٔؼٙي ٌُ ٚ آثي تيشٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ػجبستٙذ اص ٌّيىٛصيذٞبي آ٘تٛػب٘يذيٗ )وٝ 

فبِٝ اٍ٘ٛس ٔي ثبؿذ. ػبيش ٔٙبثغ ٟٔٓ ايٗ ثٝ آٖ آٌّيىٖٛ ٘يض ٌفتٝ ٔي ؿٛد( ٚ لٙذٞب. يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ٔٙبثغ حبٚي آ٘تٛػيب٘يٗ ت

دس اسٚپب ٔٙبثغ ٌيبٞي ٚ  وّٓ لشٔض، الغي، ٔٛيض ػيبٜ، ٞٛيح ثٙفؾ، ػيت صٔيٙي ؿيشيٗ، ٚ تشثچٝ لشٔض٘ٛع سٍ٘ذا٘ٝ ٞب ػجبستٙذ اص 

ٟب اػتفبدٜ اص [، دس حبِي وٝ دس أشيىب ت2,12,16ٙٔيٜٛ ٞبي خٛساوي ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ ايٗ سٍ٘ذا٘ٝ ٞب ٔٛسد تبييذ ٔي ثبؿٙذ ]

 اٍ٘ٛسٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ آ٘تٛػيب٘يٗ ٔدبص اػت. 

 چغىذر

وٝ ثشخي اص آٟ٘ب ثٝ ػٙٛاٖ ػّٛفٝ ٚ ( اسلبْ ثؼيبس ٔتٙٛػي تِٛيذ ؿذٜ اػت Beta vulgaris subsp. vulgarisاص ٌيبٜ چغٙذس )

(، ciclaدس ٚاسيتٝ ثشي چغٙذس ) ب٘ٙذلشاس ٔي ٌيش٘ذ، ٔ ٔٛاد غزايي ٔٛسد اػتفبدٜػٙٛاٖ ثٝ  يثشخي اص آٟ٘ب ثشاي ٔصشف ا٘ؼب٘

( يىي اص ٚاسيتٝ ٞبي Beetrootسيـٝ چغٙذس ) (.rubraدس ٚاسيتٝ  چغٙذس )سيـٝ ( ، ٚ altissimaدس ٚاسيتٝ چغٙذس لٙذ )

چغٙذس ثب لذست سً٘ دٞي ثؼيبس ثبال ٔي ثبؿذ. سً٘ ثٙفؾ دس سيـٝ ايٗ ٌيبٜ ثٝ دِيُ حضٛس سٍ٘ذا٘ٝ ثتبالئيٗ دس آٖ ٔي ثبؿذ. 

ثتبالئيٗ دس ثشخي ديٍش اص ٌيبٞبٖ ٘يض يبفت ٔي ؿٛد، ِٚي تٟٙب ٔٙجغ ٔٛسد تبييذ دس لٛا٘يٗ ٔصشف خٛساوي اسٚپب ٚ أشيىب ثشاي 

 [.1,2ايٗ سٍ٘ذا٘ٝ سيـٝ چغٙذس ٔزوٛس ٔي ثبؿذ ]

 كًچيىيل ي لک

صيبدي ثٝ ػٙٛاٖ سً٘ ؼيبس ث( اص صٔبٖ ٞبي لذيٓ إٞيت Coccoideaفٛق خب٘ٛادٜ اص ) (Scale)ثٝ ٘بْ حـشات  حـشاتثشخي 

 )وشٔغ(، Kermes vermilioدس ايٗ ٔٛسد ػجبستٙذ اص:  ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔختّف اػتفبدٜ ؿذٜ  .٘ذثٛد داسا ٘ؼبخيدس صٙبيغ 

Porphyrophora polonica )وٛچيٙيُ ِٟؼتب٘ي( ،Porphyrophora hamelii )وٛچيٙيُ أشيىبيي( ،

Dactylopius coccus ٙيُ ػبدٜ()وٛچيٙيُ أشيىبيي يب وٛچي ٚ Kerria lacca )اص ايٗ ٔيبٖ، وٛچيٙيُ ٚ ِه . )ِه

اػتفبدٜ ٞبي خٛساوي ٘يض داس٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، وٛچيٙيُ دس اسٚپب ٚ أشيىب، ٚ ِه دس ؿشق دٚس ثشاي ٔصبسف خٛساوي ٔٛسد 

 [.1اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ]
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 وتيجٍ گيزي

ثٝ ٔٙظٛس افضايؾ ٔيضاٖ پبيذاسي آٖ ٞب دس تشويجبت غزايي، فشِٔٛٝ  سً٘ دٞٙذٜ ٞبي خٛساوي ثش حؼت ٔٛاسد اػتفبدٜ آٖ ٞب ٚ

ؿذٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس وـٛسٞبي اسٚپبيي ٚ ايبالت ٔتحذٜ، ثؼيبسي اص سً٘ دٞٙذٜ ٞبي عجيؼي اص ٘ظش لب٘ٛ٘ي 

ػضيضٔبٖ، ايشاٖ، ٘يض ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔحذٚديتي ثشاي اػتفبدٜ ٘ذاس٘ذ، ٚ تٕبٔي ايٗ تشويجبت دس ػبيش ٘مبط د٘يب اص خّٕٝ وـٛس 

ٔي ٌيش٘ذ. دس ػيٗ حبَ، وبسثشد ثشخي اص ايٗ سً٘ دٞٙذٜ ٞب، وٝ ثٝ عٛس ثؼيبس ٌؼتشدٜ اي دس ٔٙبعك ٔختّف خٟبٖ ٔٛسد 

يض اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ، دس وـٛسٞبي اسٚپبيي ٚ أشيىب، غيش لب٘ٛ٘ي ٔي ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح حبصُ اص ايٗ ٔغبِؼٝ، ٚ ٘

پتب٘ؼيُ ثبالي ايشاٖ دس صٔيٙٝ ٔٙبثغ عجيؼي حبٚي تشويجبت سٍ٘ي خٛساوي ٚ اص آٖ خب وٝ وبسثشد سً٘ ٞبي خٛساوي ٔصٙٛػي دس 

صٙؼت غزايي وـٛس ثؼيبس ٌؼتشدٜ ٔي ثبؿذ، پيـٟٙبد ٔي ؿٛد ٘ؼجت ثٝ ٚضغ ٚ اخشاي لٛا٘يٗ ٔٙغ ٔصشف سً٘ ٞبي خٛساوي 

 ي ثٛٔي، دس دٚ ػغح تحميمبتي ٚ اخشايي، الذأبت خذي صٛست پزيشد.ػٙتتيه ٚ خبيٍضيٙي آٖ ٞب ثب ٔٙبثغ عجيؼ
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