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 فعالیت های انتی اکسیدانی بررسی خواص سیر سیاه و تاثیر 

 محمد مهدی مرشدی

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خمین  

 چکیده
سیر سیاه یک محصول فراوری شده از سیر است که در دما و رطوبت باال ایجاد میگردد . سیر سیاه مدت هاست که در 

کشورهایی مانند چین از گذشته تا کنون مورد استفاده مردم قرار گرفته است . سیر سیاه دارای ارزش غذایی باالیی است که 

ها مانند پلی فنول ها و فالنویید ها افزایش چشمگیری پیدا میکند .همچنین  که در طی طول دوره ی پیری میزان انتی اکسیدان

مواد معدنی و امینواسید های موجود در سیر سیاه طی فرایند افزایش یا کاهش میابند . با توجه به اینکه سیر رطوبت خود را از 

 به سی السین تبدیلن  الیسین سیر طی فرایند . همچنیاسیدیته ی ان به طور کل افزایش میابد  و دست می دهد میزان قند ها 

بر روی این ماده انجام گرفته است و محققان پی بردند که به علت افزایش میزان انتی مطالعات و ازمایشات مختلفی  میشود

باشد .  ثراکسیدان ها مانند پلی فنول ها ، فالنوییدها و پیروات ها میتواند در کاهش سکته های قلبی و سلول های سرطانی مو

از سلول های عصبی و سیر سیاه میتواند به درمان بیماری های مختلفی مانند ضد دیابت ، ضد الرژی ، ضد چاقی و به محافظت 

 .  کبد کمک کند

   سیر سیاه ، فعالیت های انتی اکسیدانی  کلمات کلیدی :

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
 مقدمه :  

 یها یماریدرمان ب و در یشگیریپ یبرا بوده و در سراسر جهان یمردم یپزشک یکبه عنوان  (Allium sativum) یرس

 یها، مصر ینیها، چ یها، از جمله بابل فرهنگ  یاری. در گذشته، بسمورد استفاده قرا میگیرد مختلف از دوران باستان تا به امروز

 یها عفونت،  یاختالالت روده ا یبرا دارویی یکرا به عنوان  یرها، اغلب س وایکینگ ها، و یها، هندوها،  روم یونانیها، 

 (Block, E1985 ) یگر می خورند د یها یماریاز ب یاریزخم ها، و بس ی،پوست یها یماریب ی،تنفس

یر از س  دانشمندان توانسته اند غذایی را برای سالمندان از افراد شود.  یدر برخ یگوارش یتواند باعث ناراحت یخام م یرو س

محبوب  یغذا یک، به عنوان از سیر اماده شده  (ABG) یاهس سیر  .ها توسعه داده اند یناراحت ینکاهش ا یبراو  یآماده ساز

ید روز تول10درصد طی بیش از  70از   یشبا استفاده از درجه حرارت باال و رطوبت ب ABG و شناخته شده در اسیا است .

   (Lee, Y.-M2009 ،Seo, Y.-J2009  میگردد 

 تولید روز 1۲0–۹0 مدت به( ٪۹0–۶0گراد( و رطوبت باال ) سانتی درجه ۹0–۴0باال ) یتازه در دما یرس یربا تخم یاهس یرس

 (Hyeon & Dawon, 2017) . شده است یخنث یرس یو ترش و بو یرینبا طعم ش نرم شود. است یم

 یها یژگیوو  . میگردد خام سیر اکثر مردم قابل قبول تر از یبرا یاهس یرس خواص یش،گرما ینداز فرا یدوره طوالن یکپس از 

به دست  ینژالت ی مانندبافتو  معطر و یرینش سیر سیاه ، که ی، در حالتغییر کرده و بو تند  یژه طعمخام به و یرس یاصل یندناخوشا

 یدراتتعامالت کربوه یاجمله اصالح  از ،ایجاد میگردد  یاهس یرس یزیکوشیمیاییف در خواص یادیز تغییرات ضمن در .می اید 

 یشده در واکنش ها یدتول یگر ترکیباتد یها یداناکس یفنول ها و آنت یآزاد، پل ینهآم یدهایگوگرد، اس ترکیبات ها، فرار

 Lu, Li, Qiao, Qiu, & Liu, 2018; Yuan, Sun, Chen, & Wang, 2018) .(ی هستند حرارت ینددر طول فرا یقهوه ا

بودن  تر یکمتر آن، قو یمشکالت گوارشیل به دل ی اخیر ،سال ها درسالم در حال رشد  یاز غذاها یکیشده  یلتبد یاهس یرس

 یواکنش ها یپردازش حرارتاست  تازه یرس یک ازمتابول یها یماریاز ب یشگیریبهتر در پ یو اثربخش یدانیاکس یآنت فعالیت

 ان و یاهبافت نرم، رنگ س  ، کهMaillard و واکنش یمیشدن آنز یمانند قهوه ا اتفاق می افتد  سیر  را در یمتعدد یمیاییش

 .(Chen et al., 2018; Zhang et al., 2015)یاه  س یرس طعم شیرین  کننده، و یککمتر تحر یبو

یل رخ می کربن یباتو ترک ینام یگروه ها که  بین یمی است آنز یرغ یواکنش قهوه ایک  ،  Maillard (MR) واکنش

 یدین، مالنوئMR ییمحصوالت نها . به عنوانیزیکوشیمیایی ماده و ف یبهبود خواص حس یبرای است مهم واکنش دهد ،

(MLD) با وزن مولکول باال ترکیباتی قهواه ای نوع  یک (MW) یی .ثابت شده است در مواد غذاشده انباشته انبوه  یتروژنن

 ,Delgadoandrade, Rufianhenaresی بازی میکند و حس یزیکوشیمیاییخواص ف ییراتدر تغ که حرارت نقش کلیدی 

& Morales, 2005; Wang, Qian, & Yao, 2011). 
 کند و نرم و یم ییرتغ یرهت یبه قهوه ا یداز سف یرس شده است. پس از پردازش، یفرآور یارمحصول بس یک یاهس یرس 

 است، مانند یولوژیکیب یها یتانواع فعال یدارا یاهس یرکه س میدهند یادی انجام گرفته و نشانمطالعات ز االستیک میشود .
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 یتآتروسکلروز، فعال یآنت یتفعال یک،ضد آلرب یتفعال ی،محافظت عصب یتفعال ی،کبد یتکلسترول، فعال یکمتابول فعالیت

 ,.Jang, Seo, & Lee, 2008; Kim, Nam, Rico, & Kang, 2012; Kim et al) ضد سرطان یتو فعال یابتضد د

2011; Sasaki, Lu, Machiya, Tanahashi, & Hamada, 2007; Wang et al., 2012)  . 
   

ش خواص فراوانی برای بدن انسان دارد از جمله تاثیر در رقیق کردن خون و کاهسیر سیاه دارای ارزش غذایی باالیی بوده 

ینه سکته قلبی .در این مطالعه به خواص اصلی و فعالیت که بسیار موثر در افراد  دارای زممیران کلسترول موجود در خون 

   های شمیایی از جمله  انتی اکسیدانی در سیر سیاه مورد ببرسی قرار گرفته است

 

 ببرسی متون :  

مورد  Maillard مولفه و واکنش ییراتتغ ین. رابطه بیافتبا فشار باال بهبود  پردازش پس از  Maillard با واکنش یاهس یرس

فشار باال  ی باساختار سلول یبدرمان، تخر یش( در مرحله پ1شد:  یمرحله پردازش عموم سه .قرار گرفت یلو تحل یهتجز

 ;یدهد یبآس یگراد در سلول ها یتدرجه سان 45 شد یجدر ترو یمی، واکنش آنز 3تا  0( از ۲کرد؛  یجرا ترو یمیواکنش آنز

 یداخل سلول یطدرمان با فشار باال به مح یشکنند. پ ییرتغ یمباعث شد که قطعات به طور مستق یش( پس از روز سوم، گرما3و 

انباشته  یهدر طول مرحله پردازش اول که کرد یجادا Maillard واکنش یرا برا یکاهش دهنده ا یقندها رساند و یبآس

درمان با فشار باال زمان  یشکاربرد پ .(RSBP) تعادل نقطه منجر به شتاب قند کاهش دهنده شد یمشدند، که به طور مستق

ت نوآورانه برآورده الزاما ین راهسیاه در ا یرانجام شد و کیفیت س یحس ی. ارزیاب15تا  ۲۴از  سیر را کوتاه کرد یاهس یدتول

 ( 1تولید شد . ) .یتجار

  

 یقندها یننسل از ا راه مطالعه با هدف کشف ین. ایابد یم یشبرابر افزا ینچند یاهس یرس یقند در طول فرآور یکاهش محتوا

قرار  یابیمورد ارز یزن یتحت درمان حرارت یدساکار یپل ی تخریبو جنبش یدهاساکر یعتوز (Mw) یکاهش. وزن مولکول

 یدو سف یاهس یردر س یدهاساخت تمام ساکر یبرا یمیآنز یدرولیزنه با ه ی،حرارت درمان توسط یدساکر یپل یب. تخرمیگیرد 

 یدهایساکر یپل در تخریبباال  یداشت. دما یرتأث Mw یدهایساکر یایپو یعبر توز یحرارت دمای .یلودالتونک ۲کمتر از 

از واکنش درجه  یحرارت یندنسبت به تمام فرا یب جنبشی. تخریدهامونوساکارو  Mw کم یگوساکاریدهایمگاوات باال به ال

آشکار  یمرجع برا یکتواند  یم یجنتا ینا  kJ mol−1 3.25 ± 110.56 بود یرس یدساخار یاز پل Ea .اطاعت نکرد یک

 ( ۲ید  باشد .)و سف یاهس یرس مکانیسم ارائه یفیتک یریشکل گ یشترکردن ب
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قرار  یمطالعه مورد بررس یندر ا(MLDیدین)مالنوئ یفعال یستو ز یزیکوشیمیاییخواص ف یاه،س یرمهم در س یباتبه عنوان ترک

 یاست که با وزن مولکول یکالروبنده راد یها یتو فعال یقو یفلز ینگچالت یتظرف یدارا MLD نشان داد که یجگرفت. نتا

(MW) یعشدن و توز یجذب فرابنفش، درجه قهوه ا یشگاهی،شده در آزما یساز یهشب هضم مثبت دارد. در یهمبستگ 

 یی باغذا یبرقابل هضم مانند ف یرتواند غ یم یدو سف یاهس یراز س MLD ثابت کرد که ینماند. ا یباق یههمان اول MLD مگاوات

طور  یافت بهکاهش  MLD یها یفعال یستز ی،. به طور قابل مالحظه ایدساکر یفرار و پل یباتاز ترک یاز دست دادن کم

درصد پس از اضافه  60 از حفظ یشبودند و ب یدارکه آنها پا ی, در حالیداس یدروکلریکه یا α تحت درمان یقابل توجه

 یرو س MLDاز  یطور گسترده ا به دهد و یارائه م یشترب یقاتتحق یرا برا یمطالعه شواهد اساس ین. اینو پانکرات ینکردن پپس

 (3)شود. یاستفاده م ییمواد غذا یمواد افزودن یاو  یعملکرد ییمواد غذا یددر تول یدو سف یاهس

از  برخی گرفته است. اما یمورد استفاده قرار م ییدارو یغذا یکبه عنوان  یمقد یاز زمان ها (Allium sativum) یرس

اند  یافتهتوسعه  یرس یاز انواع آماده ساز بسیاری  ینو طعم آن. بنابرا یندناخوشا یبو یلخام به دل یربه خوردن س یلیمردم تما

 یرینبا طعم ش یرس یآماده ساز (ABG) یرپ یاهس یر. سیولوژیکیب کارکردهای ها بدون از دست دادن یژگیو ینکاهش ا یبرا

  .شده است یمعرف یاییآس یبه بازارها یکاربرد یغذا یکبه عنوان  یهیچ بوی قوی ای نداره . به تازگ و  و ترش است

ضد  یدان،اکس یآنت مانند است یستیز یانواع عملکردها یدارا ABG نشان داده اند که یشگاهیگسترده در آزما مطالعات

 یتفعال یر. مطالعات اخیوو اثرات هپاتوپروتکت کاردیوپرتکتیو،  ی،ضد آلرژ یابت،ضد د ی،التهاب، ضد سرطان، ضد چاق

 ,تر ضد التهاب, ضد انعقاد ییندهد پا ینشان م امخ یرکه از س یبه کسان سیر سیاه  عملکرد و کرده اند یسهرا مقا یولوژیکیب

 یولوژیکی،ب یتفعال یزیکوشیمیایی،ف خواص یمقاله بررس ینا خام. یربا س یسهدر مقا یکو اثرات ضد آلرژ ایمونومدالتوری،

 (۴)سیرسیاه یها محدودیت  یاثرات نامطلوب، و عموم ی،بهداشت یایمزا

 یربا س یسهپرداخت. در مقا یپس از مراحل مختلف پردازش حرارت  یاهس یرس یزیکوشیمیاییف یها یژگیو یمطالعه به بررس ینا

در  ه شدتیره  یو شدت قهوه ا محتوای انکه  یدر حال یافت،کاهش  یدار یبه طور معندر سیر سیاه pH ، رطوبت و تازه

مورد  یباالتر از نمونه ها یدار یطور معن به  قند آزاد بودند یاتو محتو ی. کل مواد معدنیافت یشافزا یطول پردازش حرارت

 ، دربا سیر تازه یسهدر مقاغنچه های سیر سیاه   یافت یشبرابر در افزا 1۶ یگانقند را ی. محتوایببه ترت ۲و  1نطر سیر سیاه 

 یوت ی. محتوایافتو پس از آن کاهش  یافت، یشافزا یدر طول مرحله اول پردازش حرارت ینهآم یداس یکه محتوا یحال

و سپس در  یافت یشدر ابتدا افزا یچپروو یداس محتوای  .یافتکاهش  یدر تمام نمونه ها در طول پردازش حرارت یناتسالف

 یکمک میفیت سیر سیاهک یلدر تشک یبه درک ما از نقش پردازش حرارت یجنتا ین. ایافتکاهش  یطول پردازش حرارت

 (5)کند.
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باال تحت رطوبت  یدر دما کامل یرس   شود یم یهته یشده است که توسط درمان حرارت یفرآور یرمحصول س یک  یاهس یرس

کره به  بازار  شده است یبه معرف یبه تازگیرین تبدیل میگردد سیر سیاه با طعم ش یاهس یجه به سیر در نت نیدن روز،چ یباال برا

 یها یژگیدوره, و یریروز پ35 در طول BG ییرتغ یروشن شدن چگونگ یسالمت. برا یبرا یدمحصول مف یکعنوان 

 ۹0گراد و  یدرجه سانت 70تحت شرایط کنترل شده  یاکسیدان یآنت یها فعالیت , ویداناکس یآنت یات, محتویزیکوشیمیاییف

 یحال در  یافت، یشافزا یریدر طول دوره پ BG کل یدیته. کاهش قند و اسرطوبت .قرار گرفت یمورد ارزیاب یدرصد نسب

 یآنت یاجزا یافت،به شدت کاهش  یریطول دوره پ در BG یرمقاد ی. سبکیافتکاهش  7۴/3به  pH 6.33 از pH که

 فعالیت و مربوطه،  (p < 0.05) یریپ ۲1تا روز  یقابل توجه یش، افزاBG از یدهافنول و کل فالونوئ یشامل کل پل یدانی،اکس

در روز  ین، باالترassays  ، و کاهش قدرتDPPH ،ABTS ،FRAP شده توسط یری، اندازه گBG یدانیاکس یآنت یها

در  یدانیاکس یخواص آنت ینظر گرفته شده نه تنها دارا در  تواند یمسیر سیاه  دهد که ینشان م یجنتا ینبود. ا یریاز پ ۲1

 (۶یری )از پ ۲1مطلوب خود را در روز  یدانیاکس یبه خواص آنت رسیدن , بلکه بهیریطول دوره پ

 

قند کاهش دهنده  ی،. رطوبت، سبکخواص  .انجام شد یاهس یربر س یراثرات دما و مدت زمان تخم یاین مطالعه با هدف بررس

مورد استفاده  یتجرب یتعیین شد. طراح DPPH رادیکال فعالیت  یداناکس یکل، آنت یفنول ها یها، پل ینپروتئ یکل، محتوا

 یدرجه سانت 80تا  07 بین بود یرتخم ی= تغییرات دما 1شامل عوامل  یعوامل مورد بررس  :مطالعه عبارت بودند از یندر ا

دهد که دما و  یمطالعه نشان م ینا یجنتا  )سه 3روز( هر درمان تکرار  ۲1؛ و 1۴؛ 7) یرزمان تخم یراتی= تغ ۲گراد( و عوامل 

 یمدت زمان و دما یش. افزادارد  یاهس یرفعال س یستو ز یمیاییش یزیکی،ف خواص یبر رو یدار یمعن یرتأث یرمدت زمان تخم

و  یدانیاکس یآنت فعالیت فنول کل،  یپل ین،پروتئ یسطح کاهش قند، محتوا یشافزا یدو سف یاهس یرس یددر تول فرایند یرتخم

   (7)تغییر میکند یاه س یرو رطوبت س یکاهش سبک

 

 اهداف و فرضیات

 

هدف از انجام این مطالعه بررسی خواص سیر سیاه و تاثیرات سودمندی که بر بدن دارد مورد پردازش قرار   الف( هدف کلی:

  گرفته تا افراد بیشتری به خواص ان پی ببرند .

 ب( اهداف اختصاصی:

 دارای اطالعاتبا توجه به این ماده که دارای ارزش غذایی باالیی است اما کمتر افراد از وجود و حتی درباره خواص ان 

 بسیار کمی هستند .

 ج( اهداف کاربردی:
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تالش است تا این ماده میان مردم ایران و حتی جهان شناخته شده تر شده و مانند مردم دیگر  کشورها مانند کشورهای اسیای 

 شرقی ) چین ، کره ی جنوبی و ژاپن ( از ان استفاده کنند.

 

 مواد و روش :  

ضووع  شوده و مقاالت زیاد و مختلفی با توجه به اهمییت مو سویاه تهیه  سویر  سویر خام و  شوی از یافته های مورد نظر از ازمایش  بخ

سووت . مقاالت از   ISI Web ofو IranMedex, Scopus, Magiran پایگاه های اطالعاتیمورد مطالعه قرار گرفته ا

science, scienceDirect   شووده اند حدود سووترخراج  مقاله انتخاب گردید تا مورد  3۹مقاله جمع اوری از میان انها  ۶3ا

    بررسی قرار گیرند .

 

 

 یافته ها : 

شوده و مورد بحث قرار میگیرد و به  سونجیده   سویر خام  سوبت به  سویاه و خواص ارشومند ان ن سویر  در این مقاله ، ابتدا نحوه ایجاد 

سودمند ان بر روی اندام های داخلی بدن انسان به خصوص قلب پرداخته میشود . سیر سیاه از سیر خامی که تحت بررسی تاثیر 

سوووانتی گراد و تحوت رطوبوت بین  ۹0توا  ۶0شووورایط خواص )در دموایی بین  ( کوه بوه ان واکنش میالرد گفتوه  %۹0توا  %70درجوه 

ا بودن الیسوین فراوان برای افراد  در سونین مناسب نمی باشد زمانی که میشوود قرار گرفته ، تشوکیل میگردد . سویر خام به علت دار

سویر خام در دما و رطوبت خاص قرار میگیرد الیسوین تبدیل به سوی الیسوین شوده و این تغییر بسویار سوودمند اسوت .زمانی که سویر 

ه دارای میزان باالی پلی فنول اسوت که خام در این شورایط قرار میگیرد تغییرات بسویاری در ان ایجاد میگردد . همچنین سویر سویا

سویاه حاوی مفدار  سویر  شوان میدهند که  شوات مختلف انجام گرفته ن شوار خون به محافظت قلب کمک میکند .ازمای با کاهش ف

شوده و در بخش های ائورت نیز اثر میگذارد همچنین با  شوریان های خونی  شودن  شواد  سوت که باعث گ سوید ا فراوان نیتریک ا

سووویا سووویر سوووانی مجدد ایجا کرده و باعث کاهش خوردن  سوووکمی و خون ر ه اثر ارام بخش در عروق کرونر به قبل وبعد از ای

سوین  سوی الی شوان میدهد ،  سونجند ن سویاه به محافظت از قلب را می سویر  شوات حیوانی انجام گرفته که اثر  سوکمی میگردد . ازمای ای

سومومیت در میوکارد قلب سویر خام میزان مقاومت میتواند با اتنولول که باعث ایجاد م سوبت به  سویاه ن سویر  شوده  مبارزه کند .  ی 

باالیی دارد . سوی سویاه به علت دارا بودن انتی اکسویدان باال و الیسوین کمتر محبوبیت زیادی پیدا کرده اسوت . همچنین این ماده 

سوتر سوطح کل سویدان ، میتواند به طور بالقوه  باعث کاهش  سویرید و چربی خون به علت دارا بودن فراوان انتی اک ول و تری گیلی

سووترول بد ) شووته و میتوانند میزان کل سوویدانی دا سووترول خوب LDLشووود . پلی فنول ها هم اثر انتی اک ( را کاهش و میزان کل

(HDL. را افزایش دهند ) 
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سویاه وجود دارند  سویر  سوولفات ؛انتی اکسویدان های متفاوتی در  شوامل دی الیل  هیدروکسوی متیل فورفورال ، ترکیبات ارگانو 

سوولفید و ترکیبات امادوری که این ترکیبات در واکنش  سوولفید و دی الیل تترا  سوولفید ، در الیل تری  سوولفید ، دی الیل دی 

تا  ۴0میالرد تشوکیل میشووند این ترکیبات انتی اکسویدان های قوی هسوتند که در مقایسوه با سویر خام ، سویر سویاه این ترکیبات را 

دارد . همچنین در سیر سیاه پیراوات ها نیز هستند که به عنوان انتی اکسیدان اصلی و ملکول ضد التهابی است ،  برابر بیشتر 100

شوود را کاهش میدهد . با  شودید التهاب می شودن موجب ت سوتاگالنیدین که طی طوالنی  سوید نیتریک و پرو همچنین پیروات اک

ک موجود در بدن اسوت که میتواند به دیواره ر  های خونی اسوید زده توجه به این که هموسویسوتئین یکی از اسوید امینه خطرنا

سوتئین خون میگردد .همچنین این  سوی سوالمت قلب و عروق را به خطر می اندازد و طبق تحقیقات موجب کاهش  میزان همو و 

واد معدنی و موارد مهم انتی اکسیدان ها رادیگال های موجود در بدن را کاهش میدهند . با توجه به جدول یک میتوان میزان م

شواهده نمود و در جدول دو میزان مواد معدنی قبل و بعد واکنش میالرد مورد بحث قرار میگیرد . در نمودار  سویاه را م سویر  در 

  یک میتوان روند افزایش میزان انتی اکسیدان در روز های سپری شده را دید .  

سویدان ها و م سویار مفید با توجه به خواص ویتامین ها و انتی اک سویاه به بهبودی اندام داخلی چون مغز و کبد ب سویر  واد معدنی ، 

سورطانی کمک میکند .همچنین میتواند  سولول  شود  بالقوه  سولولی را کاهش دهد و به کاهش ر سویب  سویاه میتواند ا سویر  سوت . ا

سوووون جلوگیری کنود و همچ شوووده و از بروز بیمواری هوای چون الزایمر و پوارکیگ نین میتوانود بوه بهبودی بواعوث کواهش التهواب 

حافضوه کمک کند و مقامت بدن را در مقابل باکتری ها و میکروب ها به طور قابل توجهی باال میبرد . انتی اکسویدان های سویر 

 سیاه ، میتواند باعث کاهش اسیب های کبدی ، کاهش روسوبات چربی در کبد و موجب تعادل در سلول های کبدی میشود .

سووی سوویر  صووور میکنند که به علت وجود مقادیر اهن و از ان جا که  سوویاری از افراد ت اه به بهبودی گردش خون کمک میکند ، ب

سووولفید  سوویاه دارای  سوویر  شووات مختلف انجام گرفته بر روی این ماده میتوان پی برد که  شوود اما با ازمای مس موجود در ان با

سووولفوریک تبدیل میگردد سووت که هنگام ورود به بدن به  شووار خون نیز  هیدورژن ا . عالوه بر افزایش گردش خون به تنظیم ف

سووولین در بدن کمک کرده و به همین دلیل  شووح ان سوورعت تر کمک میکند .ترکیبات فعال موجود در این ماده به تند کردن 

 است که از عصاره ی ان برای  ساخت داروهای ضد دیابتی استفاده میشود . 

% کربوهیدارت  ۲8اب ،  %۶3مواد معدنی سویر خام و سویر سویاه  اسوت . سویر خام دارای ،  مقایسوه ی  1با توجه به جدول شوماره 

سووولفور ،  ۲.3پروتئین )الیناز( ،  ۲%،  سووید های امینه ازاد )ارژنین( و  %1.۲% ارگونو سوویر دارای مواد معدنی  %1.5ا فیبر دارد . 

  زیادی از جمله پتاسیم ، اهن ،منیزیم ،کلسیم ،روی و سدیم است .

 

 گرم ( سیر سیاه  100ان مواد معدنی در )میز-1جدول شماره  

 سیر خام                     سیرسیاه                        مواد معدنی     

      Ca                          0.۴± 13.1 7.5 
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         Zn                        0.1 ± 1.۶                                1.5     

Mg                         1±۴3.7                                1.1 ±۴1.7  

        Na                            ۹.1    0.1±13.1 

Fe            0.۲±۴.۴    0.۲±3.3 

       K         ۲3.۲±1081.۴ ۲0.۶±۹07.۴ 

Mn          0.5 0.۴ 

Al           ۲0.1 0.۶ 

Cu                                     0.8 ±۲    1.۶ 

P                                  5.5±1۴3.7 0.3±۹3.3 

Se                0.13 0.05 

S            ۴.3±18۹.7 ۶.۲±173.1 

 

سویاری از موارد موجب بهبودی  سوان که در ب سوودمند ان بر بدن ان سویاه و معرفی تاثیرات  سویر  شوده درباره  باتوجه به مطلب بیان 

بیماری فرد میگردد .در این مقاله تالش اسوت که با توجه به مواد معدنی و انتی اکسویدان های موجود در ان به بررسوی تاثیر سویر 

شوومیایی و گیاهی مورد مالعه قرار گرفته و به سوویاه بر قلب و نحوه محافظت ق لب و تداخل هایی که با داروهای دیگر از جمله 

مقایسوه ی میان وارفارین که یک دارویی شومیایی و سویر سویاه  میپردازیم . با توجه به این مورد که سویر در شورایط های مختلف 

 سیاه وجود دارد . ) زمانی و فصلی ( متفاوت بوده است .موارد مهمتری درباره سیر 

سوویر خام  سووبت به  سووت که زمانی که در واکنش میالرد قرار میگیرد میزان ان ها ن سوویاه حاوی فالونوئیدها پلی فنول ها سوویر 

سوبندگی پالکتافزایش پیدا میکند .  ضود چ ضود آلرژی،  سوی،  ضود ویرو صویت  صوی نظیر خا  ضودالتهاب، ها، فالونوئیدها خوا

ترکیباتی هسوتند که از  ها اکسویدان آنتی دانید می که طور همان. شوود می داده نسوبت اکسویدانی آنتی خاصویت نیز و تومور ضود

 باعث آزاد های رادیکال و ها اکسویدان آنتی بین تعادل عدم. نمایند می محافظت آزاد های رادیکال حمالت برابر در ها سولول

 هایی بیماری با اکسویداتیو اسوتر . شود خواهد منجر نهایت در را سولولی آسویب که شوود می اکسویداتیو اسوتر  نام به ای پدیده

سووکته، التهاب، بیماری سوورطان، نظیر شوورایین،  صوولب  صووبی برنده تحلیل های ت سووون مانند) ع  در پیری نیز و( آلزایمر و پارکین

سوت ارتباط سویدان آنتی های آنزیم و ها ویتامین سوایر همراه به فالونوئیدها. ا  هایی بیماری چنین مقابل در را بدن توانند می اک

اده اسوت که میزان دریافت فالونوئیدها ارتباط معکوسوی با میزان مر  و میر د نشوان شوناسوی جمعیت مطالعات. نمایند محافظت

شوووی از بیمواری شوووان نیز زیوادی مطوالعوات. دارد قلبی هوای حملوه روی بر نیز و قلوب کرونری عروق هوای نوا سوووت داده ن  کوه ا
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سوووترول توانند می فالونوئیدها شوووکیل پالکت در دیواره  LDL کل شووودن محافظت نموده و از این طریق از ت سوووید  را از اک

شوگیری ها سورخر  سوم القا با توانند می فالونوئیدها این بر عالوه. نمایند پی  و سورطانی های سولول رفتن بین از به هایی مکانی

 .نمایند کمک تومورها تهاجم از پیشگیری

سووویودان هوا دارنود و میتواننود میزان لختوه خون را کواهش دهنود بوه همین علوت موجوب   شوووبیوه بوه انتی اک پلی فنول هوا عملکردی 

سوووکتوه قلبی محوافظوت کنود و حتی موجب  شوووده و از امبولی ریه ، ترمبوز وریدهای عمقی و  کاهش تجمع پالکت های خون 

 زایش تدریجی پلی فنول را مشاهده کرد . میتوان اف 1کاهش فشار خون میشود .با توجه به نمودار 

 

 

 میزان پلی فنول ها و فالنویید ها . ۲جدول شماره ی 
 نام ماده                                                           روزها           0             ۴0      

 پلی فنول                              1.62 ± 13.91     1.14 ± 48.35

 فالنوییدها                                  0.07 ± 3.22 2.11 ± 15.70

 

 

 اندازه گیری  شده .    PHمزان رطوبت و  3جدول شماره ی 
            Components سیر خام              سیر سیاه                

 رطوبت)%(                       1.48 ± 64.21         0.49 ± 29.88

3.74 ± 0.062     6.33 ± 0.07                    PH  

 

 روز برای تبدیل سیر سیاه جمع اوری گردیده است .   ۴0این اطالعات در یک دوره ی

روزه مورد بررسی قرار گرفته است .  ۴0و رنگ سویر سیاه در زمان های مختلف در دوره ی  PHدر این مقاله میزان رطوبت و 

سور جهان وجود دارند که میزان رطوبت و وریاته انها با یکدیگر متفاوت بوده و با توجه به نمودار )(  سورتا سویرهای مختلفی در 

 غلظت سیر سیاه افزایش پیدا میکند .را مشاهده کرد . با کاهش رطوبت ،  PHمیتوان کاهش رطوبت و افزایش 

 

سوین ،  ضوروری مانند فنیل االنین ، ایزولو سویدهای  سویاه وجود دارد . امینو ا سویر  ضوروری در  سوودمند و  سویار  سویدهای ب امینو ا

سوویاه وجود دارند .که ه سوویر  سووتیدین نیز کاهش میابد  ، تریپتوفان در  سووین افزایش  ، میتونین ، هی سووین کاهش یافته ، لی نگام لو

سویدهای  سوب میزان انها افزایش یا کاهش پیدا میکند . با توجه به تحقیقات انجام گرفته میزان امینو ا شورایط منا قرار گرفتن در 

سویدهای شواخه ای اند .  لوسوین  کمی افزایش ، ایزولوسوین به میزان قابل توجهی افزایش یافته   و والین  نیز کاهش میابد  امینو ا

سوووید هر کدام از امنو ا سوووتند . گلوتامین یک امینو ا صووور یه فردی دارند که برای بدن موثر ه سووویدها دارای ویژگی های منح
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ضوروری اسوت که در هنگام بیماری و درد های عضوالنی و به اسوتحکام عضوالت میتواند بسویار موثر باشود و میزان ان طی فرایند 

سوید ضورو سوید نقش مهمی در تعادل سواختن میزان حرارتی کاهش میابد . همچنین ترتونین یکی از امینو ا ری اسوت ، این امینو ا

شووتیبانی میکند .ترتونین چربی های  سووتم ایمنی بدن حمایت و پ سووی سووترول کمک میکند .ترتونین از کبد ، قلب و عروق و  کل

ین نیز همانند والین همچنین امینو اسوید سور .مضور بدن را به سورعت نابود میکند  و طی تبدیل به سویر سویاه میزان ان کاهش میابد

 کاهش میابد .

 مربوط به اندازه گیری قند . ۴جدول شماره 

 نام ترکیب                سیر تازه                   سیر سیاه          

 گلوکز                                       91.6±3.4                   181.7±8.8

 فروکتوز                                      63.9±3.4                   2043.7±5

 مالتوز                                         15.2±0.4                       1.5

 گاالکتوز                                              .......                                               13.1±1.7 

 الیسین                                           345  20                

 با توجه به اندازه گیری  قند های  موجود در سیر سیاه میتوان متوجه افزایش چشمگیر این قند ها و شیرین شدن این ماده شد . 

 نتیجه گیری : 
سیر و محصوالت ان از زمان های قدیم تا کنون به عنوان داروی گیاهی برای درمان اغلب بیماری ها از جمله درمان بیماری های قلبی و 

عروقی ، کاهش کلسترول خون مورد استفاده قرار میگرفته است .افراد به علت بوی بد سیر خام کمتر ان را در برنامه غذایی خود قرار 

یدهند .روش های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد . اما یکی از مهمترین ان تبدیل سیر به سیر سیاه است . سیر سیاه در شرایط م

روز اماده  ۹0تا  ۴0درصد و طی  ۹0تا  ۶0درجه سانتی گراد و رطوبت باالی  ۹0تا ۴0خاصی اماده میگردد . این ماده  باید در دمای باالی 

این شرایط خاص واکنشی صورت میپزیرد به نام میالرد که در این واکنش  میزان مواد معدنی ، انتی اکسیدان ها ، ترکیبات در  .میگردد 

ارگونوسولفات ، پلی فنول ها ، فالنویید ها و پیروات ها تغییر میکند و ارزش غذایی سیر به طور چشمگیری افزایش پیدا میکند . فعالیت 

سیر سیاه به شدت افزایش پیدا میکند و تاثیرات سودمندی برای بدن ایجاد میکند . از انتی اکسیدان های موجود  انتی اکسیدانی موجود در

( و ترکیبات ارگونوسولفار شامل دی الیل Iciek, M2009، Sato, E.2006در سیر سیاه میتوان به هیدروکسی متیل فورفورال )

ولفید و پیروات ها که یکی از انتی اکسیدان های اصلی و مولکولی ضد التهاب است ؛ سولفید ، دی الیل تری سولفید ، دی الیل تترا س

( همچنین اثر ضد التهابی سیر سیاه پایین تر از سیر خام است به طور کلی فعالیت Das, U.N2006 ، Gupta, D2012اشاره کرد )

( در ازمایش Jeong, Y.Y2016 سیر سیاه  این چنین نیست .)ضد التهابی به طور مستقیم متناسب با فعالیت انتی اکسدانی است ، اما در 

( با توجه به Kim, M.H2011های حیوانی انجام گرفته سیر سیاه میتواند اسیب کبدی ناشی از مصرف زیاد  الکل را کاهش دهد )

ته است . فعالیت انتی اکسیدانی در بخشی ( میزان انتی  اکسیدان ها ، پیروات ها ، پلی فنول ها و فالنویید ها مورد ببرسی قرار گرف۲جدول )

 ,Shin, J.-H.;2008، Kimاز سیر سیاه است که به طور کل فعالیت انتی اکسیدان ها و ضد التهاب با روش هایی خاصی تعیین شدند )

J.H2012کند . به این علت ( انتی اکسیدان ها و پلی فنول ها و پیروات ها به درمان و پیشگیری  بیماری های قلبی و عروقی  کمک می
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که انتی اکسیدان ها رادیکال های ازاد موجود در خون را خنثی میکنند تا دیگر برای انسان خطر افرین نباشد . در واکنش میالرد ترکیبات 

ان انتی اکسیدان برابر افزایش پیدا کند ، طبق مطالعات انجام گرفته پلی فنول ها و فالنویید ها به عنو 100تا  ۴0انتی اکسیدان ها میتواند 

را مشاهده   Tetrabydriβcorblic( در عصاره سیر سیاه تهییه شده میتوان مشتقات  2011 هوئانگ و همکاران(شناخته میشوند )

( افزایش اسید های فنولی میتواند مربوط به افزایش اسید های 2006ساتو و همکاران،    کرد که اثرات انتی اکسیدانی را نشان میدهند .)

( همچنین  طی واکنش حرارتی در سیر سیاه میزان فالنویید ها افزایش پیدا میکند . فالنوییدها نه 2014 یو و همکاران اه باشد .)سیر سی

( در Kinalski T2014 تنها به گروهی از فنل متغییر تعلق دارند و ساختار ان مانند میوه ، سبزیجات ، ریشه ها و شراب یافت میشود .)

انجام گرفته میزان فالنویید ها به طور قابل توجهی نسبت به سیر خام در کل افزایش پیدا کرده و افزایش میزان انتی اکسیدان ها مطالعه 

( Gallina PM2012میتواند به دلیل افزایش پلی فنول ها و فالنویید ها باشد .میزان پیروات ها افزایش یافته و سپس کاهش می یابد )

ای میان سیر خام و سیر سیاه انجام گردیده است . در این جدول میزان اب ، قندها ، السین ، پیروات ها و فالنویید  طبق جدول )( مقایسه

قندهای موجود در سیر از جمله فروکتوز ، گلوکز ، ( Ok-Ju Kang )ها نوشته شده است . با توجه به مطالعه ی انجام گرفته توسط

افزایش پیدا میکند .)(به علت افزایش میزان رطوبت و غلیظ شدن اب موجود در سیر طی دوره ی  مالتوز و گاالکتوز در فرایند حرارتی

( سیر سیاه در دمای و رطوبت کنترل شده تخمیر میگردد این فرایند که 2012اوئانو و همکاران مورد نظر سیر سیاه شیرین میگردد .)

( خوردن 2016  یوئان و همکاران  به نوع سیری که قرار میدهیم دارد .)روز طول می کشد بستگی به اهداف تولید کننده و  ۹0تا  ۴0

 سیر سیاه بسیار برای بدن سودمند و مفید است و میتوان به عنوان پیشگیری دهنده ی برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار میگرد توانایی

ن و چربی های خون میپردازد که گردش خون را بهبود (   همچین به انحالل لخته ی خوSendl A1992 کاهش فشارخون را دارست .)

   می بخشد .

ان کاهش پیدا میکند و اسیدی تر میگردد و حتی میزان رطوبت ان نیز کاهش میابد . طبق   PHبا افزایش مدت طول دوره ی سیر سیاه ، 

تا  ۴3.0۶به سیر سیاه رطوبت ان به طور معمول  بوده طی تبدیل ۶۴.۲1تا  ۶۲.31مطالعات انجام گرفته میزان رطوبت سیر خام از که بین 

تغییر میکند . ترکیبات معدنی بسیاری وجود دارد که طی فرایند حرارتی افزایش و کاهش  3.۹۲به  ۶.۲3ان از   PHخواهد رسید .  ۴5.0۲

میزان پتاسیم ، منیزیم ، اهن ، منگنز ، ( مقدار پتاسیم موجود در سیر خام بسیار بیشتر از دیگر مواد معدنی است .1یافته است . طبق جدول )

 فسفر و سلنیوم افزایش پیدا کرده . در حالی که میزان مس ، سدیم ، کلسیم و گوگرد ابتدا افزایش و بعد از ان کاهش میابند . مواد معدنی

باال ، کاهش بیماری های قلبی و سکته  به درمان بسیار از بیماری ها بپردازد . با افزایش مصرف منیزیم و کلسیم میتواند به درمان فشارخون

( همچنین با افزایش میزان پتاسیم میتواند به تنظیم تعادل مایعات ، انقباض های عضالت ، Houston2008 ی مغزی کمک کند .)

م به مقدار کم انقباض های پیام عصبی بدن کمک میکند . عالوه بر این کانی های دیگری مانند فسفر ، اهن ، روی ، منگنز ، مس و سلنیو

( تمام کانی ها موجود در سیر طی فرایند حرارتی افزایش یا کاهش یافته اند و به بهتر Andreini C2008 در سیر سیاه وجود دارد .)

 کار کردن بدن کمک میکند .   

 مهمترین خواص سیر سیاه : 
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انجام گرفته میتواند اثرات مثبتی بر بدن انسان ایجاد کند . در سیر سیاه به علت دارا بودن میزان  انتی اکسیدان فراوان که طی  واکنش های 

سیر خام الیسین وجود دارد که خود یک ترکیب ناپایدار است ، طی واکنش میالرد به یک ترکیب پایدار تبدیل میگردد که فعالیت انتا 

 اکسیدان ها را نشان میدهد . 

سرطانی و یا حتی به موجب جلوگیری از سرطان نیز گردد . طبق تحقیقات محققان  سیر سیاه میتواند تاثیر بالقوه ای به کاهش سلول های

متقد هستند که سی الیسین موجود در سیر بر اثر حرارت زیاد میشود و به کاهش تومورهای سرطانی و مر  سلول های سرطانی تاثیر 

 (  2010وانگ و همکاران داشته است .)

، موجب چربی  کاهش چربی خون   ،از دیگر تاثیرات سیر سیاه برای درمان بعضی از بیماری ها مانند تقوییت سیستم ایمنی بدن 

 سوزی در افراد میگردد و به سیستم های عصبی را تقویت میکند و کاهش فشار خون و به محافظت از کبد میپردازد
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