روگ در مًاد غذایی

تُیٍ کىىدٌ :الٍُ تاسٌ

اػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ًجيؼي دس كٙبيغ غزايي:
سً٘ٞب ٞش ِحظ ٝاص ص٘ذٌي ٔب سا تحت تبثيش لشاس ٔيدٙٞذ ،سً٘ ِجبعٞبيي ؤ ٝيپٛؿيِٓٛ ،اصْ
خب٘ٔ ٚ ٝحيي وبس حبالت ٔب سا تحتاِـؼبع خٛد لشاس داد ٜاػت.
 ٕٝٞافشاد ث ٝسً٘ ٔٛاد غزايي حؼبع ٞؼتٙذ  ٚدس ٚالغ ثب ٔـبٞذ ٜسً٘ ٔٛاد غزايي اؿتٟبي ٔب
تحشيه ؿذ ٚ ٜيب اص ثيٗ ٔيسٚد .سٍ٘ي ؤ ٝيثيٙيٓ ثٚ ٝهٛح ًؼٕي سا و ٝخٛاٞيٓ چـيذ ثٔ ٝب
اِمب ٔيوٙذٔ ،ثال سً٘ تٛت فشٍ٘ي ٘ـبٖدٙٞذً ٜؼٓ تٛت فشٍ٘ي دس ٔحل َٛاػت .سً٘
٘ـبٖدٙٞذ ٜويفيت ٔٛادغزايي ٘يض ٞؼت  ٚويفيت ثبال  ٚيب پبييٗ ٔٛاد غزايي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
لشٖٞبػت و ٝسً٘ٞب ث ٝاؿىبَ ٔختّف ثٛٔ ٝاد غزايي اهبفٔ ٝيؿ٘ٛذً .جك اػٙبد تبسيخي
حذٚد  1500ػبَ لجُ اص ٔيالد ٔؼيح دس ؿٟشٞبي ٔلش ػبص٘ذٌبٖ ؿيشيٙي ػلبسٜٞبي ًجيؼي
سا ثشاي ثٟجٛد ظبٞش ٔحلٛالت خٛد ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيداد٘ذ.
دس ػبَ  1856اِٚيٗ سً٘ ػٙتتيه تٛػي آلبي  Heury Perkin Williamتِٛيذ ؿذ  ٚثب
ٌزس صٔبٖ افضٚد٘يٞبي سٍ٘ي دس آٔشيىب  ٚاسٚپب دس ا٘ٛاع ٔختّف ٔٛاد غزايي ؿبُٔ وچبة،
خشدَ ،طِٞٝب ٔ ٚـشٚثبت اِىّي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت .اغّت ايٗ ٔٛاد اص ٘ظش ايدبد
ٔؼٕٔٛيت  ٚديٍش اثشات خب٘جي ٔٛسد آصٔبيؾ لشاس ٍ٘شفت ٝثٛد ٞ ٚيچ ٘ٛع وٙتشَ  ٚيب لٛا٘يٙي
ثشاي اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٚخٛد ٘ذاؿت.
سً٘ٞبي ؿيٕيبيي ث ٝػبدٌي  ٚاسصا٘ي تِٛيذ ٔيؿذ  ٚاص ٘ظش خٛاف سً٘آٔيضي ٔمذاس وٕي اص
آٟ٘ب ٔٛسد ٘يبص ثٛد ،آٟ٘ب ث ٝػبدٌي ٔخّٛى ٔيؿذ٘ذ  ٚثشاي اص ثيٗ ثشدٖ ظبٞش ٘بٌّٔٛة ٔٛاد
غزايي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌشفتٙذ.

ثب افضايؾ ػشيغ اػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ؿيٕيبيي اثشات آٟ٘ب ثش ويفيت ٔٛاد غزايي  ٚػالٔتي
ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت  ٚايٗ أش ٔٙدش ثٚ ٝهغ لٛا٘يٗ صيبدي دس ػشاػش خٟبٖ
دس ٔٛسد اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ؿذ ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس آٔشيىب اػتفبدٔ ٜدبص اص سً٘ٞبي ػٙتتيه اص
 700ثٛٔ 7 ٝسد وبٞؾ يبفت .تٛػؼ ٝلبثُ تٛخ ٝاػتفبد ٜاص سً٘ٞب  ٚتدبست ٌؼتشد ٜآٟ٘ب اص يه
ًشف  ٚوبٞؾ اػتٕبد ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٘ؼجت ث ٝكٙبيغ غزايي ث ٝدِيُ تشع اص اثشات افضٚد٘يٞب
ثش ػالٔتي آٟ٘ب اص ًشف ديٍش ثٌ ٝؼتشؽ اػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ًجيؼي دس  25ػبَ اخيش ٔٙدش
ؿذ ٜاػت.
سً٘ٞب ثًٛٝس ٌؼتشدٜاي دس تٕبْ ًجيؼت ،دس ٔيٜٞٛب ،ػجضيٞب ،دا٘ٞٝب  ٚسيـٞٝب ٚخٛد داس٘ذٔ .ب
دس غزاٞبي سٚصا٘ٔ ٝمبديش صيبدي اص سً٘دا٘ٞٝب ث ٝخلٛف آ٘تٛػيب٘يٗٞب ،وبسٚتٛٙئيذٞب ٚ
وّشٚفيُٞب سا ٔلشف ٔيوٙيٓ .خزة ايٗ ٔٛاد اص ًشيك ٔٛاد غزايي فشآيٙذ ؿذ ٜثب سً٘ٞبي
ًجيؼي حبئض إٞيت اػت.
سً٘ٞبي ًجيؼي اص ٘ظش خٛاف فيضيىي  ٚؿيٕيبيي داساي ا٘ٛاع ٔتفبٚتي ٞؼتٙذ  ٚتؼذادي اص
آٟ٘ب ٘ؼجت ث ٝاوؼيذاػي ،ٖٛتغييش ٛ٘ ،pHس  ٚحالِيت راتي حؼبػٙذ .ايٗ سً٘ٞب داساي پبيذاسي
وٓ ٔ ٚـىالت دس ٔلشف ثٛد٘ ٚ ٜؼجت ث ٝسً٘ٞبي ػٙتتيه ٌشاٖتش ٞؼتٙذً .ي ػبَٞبي
اخيش ،سٚي سً٘دا٘ٞٝبي ًجيؼي تحميمبت صيبدي كٛست ٌشفت ٚ ٝثٟجٛدٞبي صيبدي دس صٔيٝٙ
پبيذاسي  ٚحالِيت آٟ٘ب ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاػت .افضٚد٘يٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس فشٔٛالػي ٖٛسً٘ٞبي
ًجيؼي ٔيتٛا٘ٙذ داساي اثشي ٔ ٚ ٟٓلبثُ تٛخ ٝثش پبيذاسي سً٘ٞب  ٚػِٟٛت اػتفبد ٚ ٜدسخٝ
سً٘ ثبؿٙذ .ثيـتش پيـشفتٞبي اخيش دس اػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ًجيؼي ثٙٔ ٝظٛس خّت تٛخٝ
ثيـتش ٔلشفوٙٙذٌبٖ  ٚوبٞؾ حؼبػيتٞبي ٔٙفي آٟ٘ب ٘ؼجت ثٛٔ ٝادغزايي فشايٙذ ؿذٜ

اػت .أشٚص ٜكٙبيغ غزايي داساي ًيفي ٌؼتشد ٜاص سً٘ٞبي ًجيؼي ثشاي اػتفبد ٜدس فشايٙذ
تِٛيذ ثٛد ٚ ٜثشاي دس٘ظش ٌشفتٗ ػاليك ٔلشفوٙٙذٌبٖ دس ٔٛسد افضٚد٘يٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس
فشٔٛالػي ٖٛسً٘ٞب دس سلبثتي دائٓ ٞؼتٙذ .ػاليك ٔلشفوٙٙذٌبٖ ،تغييشات اختٕبػي ٚ
پيـشفتٞبي تىِٛٛٙطيىي ٔٙدش ث ٝتٛػؼ ٝاػتفبد ٜاص ٔٛادغزايي فشآيٙذ ؿذ ٚ ٜدس ٘تيدٝ
ٌؼتشؽ ثبصاس سً٘ٞبي ٔٛسد اػتفبد ٜدس آٟ٘ب ؿذ ٜاػت .ث ٝدِيُ افضايؾ ػاللٙٔٝذي
ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٔٛادغزايي ٘ؼجت ثٛٔ ٝادغزايي ًجيؼي اص خّٕ ٝسً٘ٞب پيؾثيٙي ٔيؿٛد وٝ
اػتفبد ٜاص ايٗ ٔٛاد ًي ػبَٞبي آيٙذ ٜثًٛ ٝس ٔتٛػي حذٚد  5تب  10دسكذ افضايؾ يبثذ
دسحبِي ؤ ٝيضاٖ افضايؾ اػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ػٙتتيه حذٚد  3تب  5دسكذ پيؾثيٙي
ٔيؿٛد .سً٘ يىي اص ٔـخلبت اغزي ٝاػت و ٝثٚ ٝػيّ ٝاحؼبع ثيٙبيي دسن ؿذ ٚ ٜاص ٘ظش
پزيشؽ ٔلشف وٙٙذ ٜثؼيبس ٔ ٟٓاػت صيشا تمشيجب تٕبْ غزاٞب اص ٍٙٞبٔي و ٝث ٝكٛست خبْ ثٛدٜ
تب صٔب٘ي و ٝث ٝكٛست غزاي وبُٔ تجذيُ ؿٛد ثب يه سً٘ لبثُ لج َٛثشاي ٔلشف وٙٙذٜ
ؿٙبختٔ ٝي ؿٛد سً٘ ً ٚؼٓ ٔٛاد غزايي دس ثؼيبسي ٔٛاسد ثٔ ٓٞ ٝشثٛى ٔي ثبؿٙذ.
افضٚدٖ سً٘ ثٛٔ ٝاد غزايي ٌبٞي ثشاي ٔخفي وشدٖ  ٚپٛؿب٘ذٖ ٘ ٚبٔحؼٛع خّ ٜٛدادٖ ػيٛة
 ٚتمّجبت فشآٚسدٞ ٜبي غزايي ث ٝوبس ٔي سٚد ؤ ٝدبص ٕ٘ي ثبؿذ .
صػفشاٖ ػشثي ٘خشيذ!!
سً٘ صػفشاٖ $تبستبساصيٗ #و ٝدس ثؼوي اص سػتٛساٟ٘ب ،فؼت فٛدٞب ،لٙبديٟب ٘ ٚجبت پضيٟب ٔلشف
ٔيـٛد ثبػث ػٛاسم وجذي  ٚوّيٛي ٔي ٌشدد.
ٞـذاس ! ؛ ٔلشف پٛدسٞبي صػفشاٖ ػشثي و ٝثبػٛٙاٖ كفبساِضػفشاٖ ٚكفبساِجين دسوـٛس
ػشثؼتبٖ تِٛيذ  ٚػشهٔ ٝي ؿٛد آػيت ٞبي خذي ث ٝوّيٚ ٝوجذ ا٘ؼبٖ ٚاسد ٔي وٙذ .سً٘

ؿيٕيبيي فٛق اِزوش دس وـٛس ػشثؼتبٖ تِٛيذ ٔي ؿٛد  ٚث ٝػّت افضايؾ ليٕت صػفشاٖ دس چٙذ
ػبَ اخيش ايٗ ٔبد ٜسٍ٘ي تٛػي حدبج ثيت ا… اِحشاْ خشيذاسي  ٚدس ٔشاوض تٟي ٚ ٝتِٛيذ ٔٛاد
غزائي اص خّٕ ٝسػتٛساٟ٘ب  ،لٙبديٟب  ،پِٛه ٘ ٚجبت پضي ٞب  ٚديٍش ٔشاوضي و٘ ٝيبص ث ٝصػفشاٖ
داس٘ذ  ٚحتي تٛػي خب٘ٛادٞ ٜب ث ٝخبي صػفشاٖ ٔلشف ٔي ؿٛد ٔ ،لشف سً٘ غيشٔدبص ”
تبستبساصيٗ ثب ػٛٙاٖ $كفبس اِضػفشاٖ #خٌش٘بن اػت ٔ .لشف ايٗ ٔبد ٜثيٕبسي ٞبيي اص لجيُ
ثيؾ فؼبِي دس وٛدوبٖٔ ،ؼوالت ٌٛاسؿي  ٚآػٕي ،تٛٔٛسٞبي تيشٚئيذي ،تـذيذ ٔيٍشٖ ،تبسي
ديذ ،حؼبػيت ٞب ٔ ٚـىالت پٛػتي ٘ظيش پٛسپٛسا ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت.
ًجك ٘ظشي ٝآصٔبيـٍبٟٞبي غزاي ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىي ايشاٖ پٛدس سٍ٘ي
ٔزوٛس  ،سً٘ ؿيٕيبئي  ٚغيش ٔدبص اػت ٔ ٚلشف آٖ ػٛاسم وجذي  ٚوّيٛي سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد .
هشٚست داسد ثشاي تضييٗ  ٚؿىُ دادٖ ث ٝغزاٞبيتبٖ اص سً٘ ٞبي ٔلٛٙػي ٔ ٚوش اػتفبدٜ
٘ىٙيذ .ؿٙبخت  ٚاػتفبد ٜاص سً٘ٞبي ًجيؼي ٔيتٛا٘ذ ػالٔت ؿٕب  ٚاػوبي خب٘ٛادٜتبٖ سا
توٕيٗ وٙذٔ .يتٛا٘يذ ثب ايٗ چٙذ سً٘ ؿشٚع وٙيذ:
ثشاي سً٘ ػجض آة خؼفشي يب آة اػفٙبج ،ثشاي سً٘ صسد ٌّشً٘ ،ثشاي سً٘ ٘بس٘دي صػفشاٖ،
ثشاي سً٘ لشٔض چغٙذس ٔ ..ٚي تٛاٖ اػتفبدٜ

وشد.

روگُای مًرد استفادٌ در صىعت غذا
مىشاء تًلید اوًاع روگُا
 -1پيٍٕبٖ ٞبي ٔؼذ٘ي

Inorganic colors

ٛٔ -2اد سً٘ وٙٙذٔ ٜلٛٙػي

Synthetic colors

 -3سٍٟ٘بي ًجيؼي

Natural colors

 -1پیگمان َای معدوی

Inorganic colors

ايٗ دػت ٝاصسٍٟ٘ب سا ثٙبْ سٍ٘ذا٘ٞ ٝبي غيشآِي ٘يضٔي ؿٙبػٙذ .ايٗ سٍٟ٘ب دس ًجيؼت يبفت
ٔي ؿ٘ٛذ اص ا٘ٛاع آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صيش اؿبس ٜوشد :
 -1دي اوؼيذ تيتب٘ي : ْٛسٍ٘ذا٘ ٝاي غيش ٔحّ ٚ َٛث ٝؿذت ػفيذي اػت ؤ ٝمبٔٚت
صيبدي دس ثشاثش حشاست ٛ٘ ٚس داسد  ٚدس كٙبيغ لٙبدي اػتفبدٔ ٜي ؿٛد .
 -2اوؼيذ ٞٚيذسٚوؼيذ آٔ : ٗٞدٕٛػ ٝاي اص سٍٟ٘بي لشٔض ،صسد  ٚػيب ٜثبپبيذاسي ػبِي دس
ثشاثش حشاست ٛ٘ ٚس ٞؼتٙذ ٘ ،بٔحِّٙٛذ  ٚثٌٛس ػٕذ ٜدس خٕيشٞبي ٔبٞي ٛٔ ٚاد غزايي
حيٛا٘بت خبٍ٘ي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ .
 -3وشثٙبت وّؼيٓ  :ثلٛست ٌچ ػفيذ ،ػ ًٙآٞه  ٚػٔ ًٙشٔش ثٚ ٝفٛس دس ًجيؼت يبفت
ٔي ؿٛد  .سٍ٘ذا٘ ٝغيش ٔحّ ٚ َٛخبيٍضيٗ ٔٙبػجي ثشاي دي اوؼيذ تيتب٘ي ْٛدسكٙبيغ لٙبدي
ٔي ثبؿذ .
 -4ا ِٚتشأبسيٗ  :سٍ٘ذا٘ ٝاي غيشٔحّ ٚ َٛثٙٔ ٝظٛس ايدبد سً٘ آثي اػتفبدٔ ٜي ؿٛد،
ٔلشف آٖ دسحبَ حبهش ثًٛ ٝس خذي ٔحذٚد ؿذ ٜاػت .اص آٖ ٌبٞي دسٔٛاد غزايي
حيٛا٘بت خبٍ٘ي اػتفبدٔ ٜي ؿٛد.

٘ -5مشً ،ٜال ،آِٔٛيٙي : ْٛث ٝؿىُ پٛدس يب ٚسلٟبي ثؼيبس ٘بصن  ٚظشيف ثٙٔ ٝظٛس سً٘
وشدٖ ػٌح فشآٚسدٞ ٜبي لٙبدي  ٚتضئيٗ ويه ٞب اػتفبدٔ ٜي ؿٛد.
 -6فشٚع ٌّٛو٘ٛبت  :ثشاي تـذيذ سً٘ صيت ٖٛسػيذٛٔ ٜسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد.
 -2مًاد روگ کىىدٌ مصىًعی

Synthetic colors

ايٗ سٍٟ٘ب دس ًجيؼت ٚخٛد ٘ذاس٘ذ ٚاص ًشيك ػٙتض ػبختٔ ٝي ؿ٘ٛذ  .سٍٟ٘بي ٔلٛٙػي
ٔ ٛخٛد ثٌٛس ٔؼٕ َٛاص ٘ظش ؿيٕيبيي خيّي خبِق ثٛد ٚ ٜاص ٘ظش لذست سً٘ آٔيضي ٘يض
اػتب٘ذاسد ؿذ ٜا٘ذ  .سٍٟ٘بي ٔحّ ، َٛدس آة  ٚثشخي تشويجبت حبٚي ٔمبديش صيبدي ٞيذسٚطٖ
حُ ٔي ٌشد٘ذ .لذست سً٘ آٔيضي آٟ٘ب ثًٛ ٝس ٔؼتميٓ ٔتٙبػت ثب ٔمذاس سً٘ ؿيٕيبيي
ٔٛخٛد دس آٟ٘بػت .سٍٟ٘بي ٔلٛٙػي تدبسي ث ٝكٛست پٛدس ،خٕيش  ،دا٘ ٝاي ٔ ٚحّٔ َٛي
ثبؿٙذٕٞ .چٙيٗ ٔخًّٟٛبي حبٚي سً٘ ٘يض دس ثبصاس ػشهٔ ٝي ؿ٘ٛذ  .سٍٟ٘بي ٔلٛٙػي
ٔحّ َٛدس آة دس ػٌح ٚػيؼي دس كٙبيغ غزايي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ  ٚثٌٛس
ٔؼٕ َٛاص ٘ظش پبيذاسي  ،ػبصٌبسي  ٚالتلبدي ٔٙبػت ٔي ثبؿٙذ  .ثؼيبسي اص سً٘ ٞبي
ٔلٛٙػي ث ٝكٛست الن ٞبي آِٔٛيٙئٛي ٔحّ َٛدس چشثي دس ثبصاس ٚخٛد داس٘ذ .ايٗ الن ٞب
دس آة  ٚحالِٟبي آِي غيش ٔحِّٙٛذ  .ايٗ سٍٟ٘ب سا ثلٛست پٛدسٞبي ثب غّظت ٞبي ٔختّف
ثٌٛس ٔؼٕ َٛثيٗ  10تب  40دسكذ تِٛيذ ٔي وٙٙذ  .ايٗ الن ٞبي آِٔٛيٙئٛي ثلٛست
پٛؿـي سٚي سٍٟ٘بي ٔحّ َٛلشاس ٔي ٌيشد  ٚپبيذاسي آٟ٘بسا دسثشاثش ٘ٛس افضايؾ ٔي دٞذ .
اصآٟ٘ب ثشاي سً٘ وشدٖ فشآٚسدٞ ٜبي خـه پٛدسيٛٔ ،اد غزايي تفٙٙي  ،آدأؼٟبي ٔختّف ٚ
كٙبيغ لٙبدي اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ ٔ .لشف ايٗ ٔٛاد ٘يبصٔٙذ تبييذ اسٌبٟ٘ب  ٚلٛا٘يٗ ثٟذاؿتي
اػت  .حذٚد ٛ٘ 700ع اص آٟ٘ب دس ثبصاس آٔشيىب ٔٛخٛد اػت.

بعضی اس روگُای مصىًعی ي کاربزد آوُا
 -1تبستشاصيٗ  :ػبُٔ سً٘ صسد $سً٘ صسد غيش ٔدبص#
 -2صسد ويِٛٙيٗ  :ػبُٔ سً٘ صسد ٔبيُ ث ٝػجض سٚؿٗ
ويِٛٙيٗ يّ ٛاص ػِٛف ٝ٘ٛؿذٖ 2$ – 2وٛيِٛٙيُ  – 1 ،3 – #ايٙذا٘ذي ٖٛػبختٔ ٝي ؿٛد.
ايٗ ٔبد ٜسٍ٘ي ؿبُٔ ٔخًّٛي اص ٕ٘ه ٞبي ٔ، ٛٙدي ٚتشي ػذيٓ ػِٛف٘ٛبت ٞبي تشويت روش
ؿذ ٜثٕٞ ٝشا ٜسً٘ ٞبي اهبف ٚ ٝفشػي ٕٞٚچٙيٗ وّشيذ ٚػِٛفبت ػذيٓ ث ٝػٛٙاٖ ٔٛاد غيش
سٍ٘ي ٔي ثبؿذ

ايٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛي ٔ 477/38ي ثبؿذ  ٚثيـئ ٝٙلشف آٖ ٔ 5يّي ٌشْ ثٝ
اصاي ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

 -3صسد ػبٖ ػت يّ : ٛصسد پشتمبِي

اثٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛي  ٚ 452/38ثيـئ ٝٙلشف آٖ ٔ 4يّي ٌشْ ث ٝاصاي
ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

 -4وبسٔٛئي صيٗ $آصٚسٚثيٗ : #لشٔض تيشٜ

ايٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛي ٔ 502/ 44يجبؿذ  ٚثيـئ ٝٙلشف آٖ ٔ 5يّي
ٌشْ ث ٝاصاي ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

 -5پ٘ٛؼي : 4Rٛلشٔض سٚؿٗ

ايٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛي ٔ 604/48ي ثبؿذ  ٚثيـئ ٝٙلشف آٖٔ 4يّي
ٌشْ ث ٝاصاي ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

 -6آِٛآ سد  :پٛدس يب ٌشا٘ َٛلشٔض تيشٜ

ايٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛئ496/43ي ثبؿذ  ٚثيـئ ٝٙلشف آٖٔ7يّي ٌشْ
ث ٝاصاي ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

 -7ايٙذيٍٛتيٗ  :پٛدس يب ٌشا٘ َٛآثي ٔبت

ايٗ تشويت داساي ٚصٖ ِٔٛىِٛي ٔ792/86ي ثبؿذ  ٚثيـئ ٝٙلشف آٖ12/5
ٔيّي ٌشْ ث ٝاصاي ٞش ويٌّ ٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔي ثبؿذ

ٞشوذاْ اصايٗ سٍٟ٘ب دس ٔىبٟ٘بي خبكي وبسثشد داس٘ذ  .اصايٗ سٍ٘ذا٘ٞ ٝب دس كٙبيغ لٙبدي ،
فشآٚسدٞ ٜبي ؿيشي ٛ٘ ،ؿبثٞ ٝبي غيش اِىّي  ،فشآٚسدٞ ٜبي ٘ب٘ٛايي  ،كٙبيغ ٔشثب  ،ؿٛسي ،
تشؿي  ،ػغ  ،دػشٞب  ،وٙؼشٚػبصي  .... ٚاػتفبدٔ ٜي وٙٙذ .
 -3روگُای طبیعی

Natural colors

ثبوـف سٍٟ٘بي ٔلٛٙػي تمبهب ثشاي سٍٟ٘بي ًجيؼي وبٞؾ يبفت صيشا ػلبسٞ ٜبي ًجيؼي
فبلذ لٛاْ الصْ خٟت ايدبد ًيف ٞبي ٔختّف سً٘ ثٛد٘ذ ٕٞ ،چٙيٗ ٔمبٔٚت وبفي دسثشاثش
٘ٛس  ٚحشاست سا داسا ٘جٛد٘ذ  .سٍٟ٘بي ًجيؼي تغييش پزيش ثٛد ٚ ٜاغّت اػتفبد ٜاص آٟ٘ب ٘ؼجت

ث ٝسٍٟ٘بي ٔلٛٙػي ٔـىُ تش ٔي ثبؿذ  .دسً َٛدٞ ٝٞبي ٌزؿت ٝث ٝخٟت ثشسػي ٞبي
ٌؼت شد ٜاي و ٝا٘دبْ ؿذ دا٘ـٕٙذاٖ ث ٝايٗ ٘تيد ٝسػيذ٘ذ و ٝسٍٟ٘بي ٔلٛٙػي ػالٔت
ا٘ؼبٟ٘ب سا تٟذيذ ٔي وٙذ  ٚثبػث ايدبد ثيٕبسي ػشًبٖ ٔي ؿٛد دس ٘تيدٔ ٝلشف لؼٕت
ػٕذ ٜاي اص ايٗ سٍٟ٘ب دس ٔٛاد غزايي غيش ٔدبص اػالْ ؿذ  ٚسٍٟ٘بي ًجيؼي خبيٍضيٗ آٟ٘ب
ؿذ٘ذ .سٍٟ٘بي ًجيؼي ٕٔىٗ اػت اص ٔٙبثغ ًجيؼي ثذػت آيٙذ  ٚيب ايٙى ٝاص ًشيك ػٙتض
ػبختٚ ٝتٟي ٝؿ٘ٛذ.
٘ىتٕٟٔ ٝي و ٝث ٝآٖ ثبيذ تٛخ ٝداؿت ايٗ اػت و ٝاٌشچٞ ٝيچ ٔحذٚديت لب٘٘ٛي ثشاي
ٔلشف ايٗ ٔٛاد ٚخٛد ٘ذاسد أب ٔؼئّ ٝليٕت صيبد  ٚيب ثٛخٛد آٔذٖ ًؼٕي خبف دس ٔبدٜ
غزايي ٔؼٕٛالً ٔلشف ثشخي اص آٟ٘ب سا ٔحذٚد ٔي وٙذ .اص سً٘ ٞبي ًجيؼي ث ٝػٛٙاٖ ثخـي
اص سطيٕٟبي غزايي ٔثُ وّشٚفيُ دس ػجضيدبت  ٚآ٘تٛػيب٘يٗ دس ٔيٞ ٜٛب  .....ٚاػتفبدٔ ٜي
وٙيٓ.

مُمتزیه روگ طبیعی :
کاريتىًئید

Carotenoids

وبسٚتٛٙئيذٞب ػوٛي اص تتشاپشپٛٙئيذٞب ٞؼتٙذ و ٝسٍٟ٘بي صسد  ،پشتمبِي  ٚلشٔض خضء
آٟ٘بػت  .دس ٌيبٞبٖ ػجض وبسٚتٛٙئيذٞب خضئي اص دػتٍب ٜفتٛػٙتض ٕٞ ٚشا ٜوّشٚفيُ ٞؼتٙذ .
اػبػبً سً٘ ػجض وّشٚفيُ اخبص ٜظٟٛس سً٘ وبسٚتٛٙئيذي سا ٕ٘ي دٞذ أب ثب تدضي ٝوّشٚفيُ
سٍٟ٘بي وبسٚتٛٙئيذ ظبٞش ٔي ؿٛد.
٘بْ وبسٚتٛٙئيذ اص ٘بْ ٛٞيح ٔـتك ٌ (daucus carota$شفت ٝؿذ ٜاػت صيشا اِٚيٗ ثبس
دس ػبَ  1831اص ايٗ ٌيب ٜاػتخشاج ٌشديذ.
وبسٚتٛٙئيذٞب دس حالِٟبي غيشلٌجي اصخّٕ ٝسٚغٟٙب ثؼيبس ٔحّ َٛثٛد ٜأب دس آة ٘بٔحَّٛ
ٞؼتٙذ  .وبسٚتٛٙئيذٞب سا ٔي تٛاٖ ث ٝػِٟٛت ثٚ ٝػيٍّٞ ٝضاٖ  ،اتش  ٚثٙضٖ اص ثبفتٟبي ٌيبٞي
خذا ٕ٘ٛد  .وبسٚتٛٙئيذٞب داساي  40وشثٗ ٞؼتٙذ و ٝاص ٚ 8احذ ايضٚپشٖ تـىيُ ٌشديذ ٜاػت
 .اِجت ٝاخيشا ً تشويجبتي ٔتؼّك ث ٝايٗ ٌش ٜٚيبفت ؿذ ٜاػت و ٝثيؾ اص  40وشثٗ داس٘ذ  .ايٗ

ٔٛاد فمي تٛػي ٌيبٞبٖ ػٙتض  ٚتِٛيذ ٔي ؿ٘ٛذ أب ًجيؼتبً اص ًشيك ٔلشف ٔٛاد ٌيبٞي ثٝ
ػبِٓ حيٛا٘ي ٚاسد ٔي ٌشد٘ذ و ٝدس آ٘دب تغييش ؿىُ ٔي يبثٙذ يب رخيشٔ ٜي ؿ٘ٛذ ٔثُ صسدٜ
تخٓ ٔشؽ و ٝتٛػي وبسٚتٛٙئيذٞب سٍ٘يٗ ؿذ ٜاػت .
وبسٚتٛٙئيذٞب سً٘ دا٘ٞ ٝبي ٔحّ َٛدس چشثي ٞؼتٙذ و ٝثٌٛس ػٕذ ٜدس ٌيبٞبٖ  ،خّجىٟب ،
ثبوتشيٟبي فتٛػٙتض وٙٙذ ٜيبفت ٔي ؿ٘ٛذ ٕٞ .چٙيٗ دستؼذادي اص ثبوتشيٟبي غيش فت ٛػٙتض
وٙٙذٔ ، ٜخٕش  ٚلبسچٟب ٕٔىٗ اػت دسثشاثش تخشيت فٛسي  ٚاوؼيظٖ يه ػّٕىشد حفبظتي
داؿت ٝثبؿٙذ .
ٕٞبٌ٘ٛسيى ٝا٘تظبس ٔي سٚد خب٘ٛساٖ لبدسث ٝػٙتض وبسٚتٛٙئيذٞب ٘يؼتٙذ ٚ ،وبسٚتٛٙئيذٞب سا
اص ًشيك سطيٓ غزايي خٛد دسيبفت ٔي وٙٙذ  .دسخب٘ٛساٖ وبسٚتٛٙئيذٞب دسآٔبد ٜػبصي  ٚسً٘
پزيشي دسخـبٖ  ،تٟي ٝآ٘تي اوؼيذاٟ٘ب ٕٞ ٚيٌٛٙس ٔي تٛا٘ٙذ يه ٔٙجغ غٙي اص ٚيتبٔيٗ A
ثبؿٙذ.
وبسٚتٛٙئيذٞب ٔؼئ َٛتغييش سٍٟ٘بي صسد٘ ،بس٘دي  ٚلشٔض دسثشٌٟبٌ ،يبٞبٖٔ ،يٞ ٜٛبٌّٟ ،ب ٚ
سٍٟ٘بي پشٞبي صيٙتي ثؼيبسي اص پش٘ذٌبٖ  ،حـشات ،سً٘ كٛستي دس فالٔئ ٚ ٍٛٙبٞي لضَ
آال  ٚػخت پٛػتب٘ي ٘ظيش خشچ ًٙدسيبيي ٔي ثبؿٙذ .وبسٚتٛٙئيذٞب پيچيذ ٜتشيٗ ًجم ٝاص
سٍٟ٘بي ٔٛاد غزايي ًجيؼي ثب حذٚد  750ػبختبس ٔتفبٚت دس ًجيؼت ٞؼتٙذ ٚ
وبسٚتٛٙئيذٞبي ٔـتك ؿذ ٜاص يه ص٘ديش 40 ٜوشث ٝٙپّي ئٗ ؿٙبخت ٝؿذ ٜا٘ذ .ايٗ ص٘ديشٜ
ٕٔىٗ اػت ثب يه حّم ٝپبيبٖ يبفتٚ ٝثب ٌشٟٞٚبي ٚاوٙـٍش ثب اوؼيظٖ تىٕيُ ؿذ ٜثبؿٙذ .

وبسٚتٛٙئيذٞب ث ٝدٌ ٚش ٜٚاكّي تمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ:
 -1وبسٚتٗ ٞب ثب فشٔ َٛؿيٕيبيي  C40H56و ٝفمي ٔبٞيت ٞيذس ٚوشثٙي داس٘ذ.
ٌ -2ضا٘تٛفيُ ٞبثب فشٔ َٛؿيٕيبيي  C40H56O2ؤ ٝـتمبت اوؼيظ٘ ٝؿذ ٜايٗ
ٞيذسٚوشثٟٙب ٞؼتٙذ.
اوؼيظٖ دس ٌضا٘تٛفيُ ٞب ٕٔىٗ اػت ثلٛست ٌشٟٞٚبي ٞيذسٚوؼيُ  ،فتٛوؼيُ ،
وشثٛوؼيُ  ٚوت٘ٛي ٚخٛد داؿت ٝثبؿٙذ  .ثيؾ اص ٛ٘ 450ع وبسٚتٛٙئيذ ٔـخق ؿذ ٜوٝ
ثيـتشاص ٛ٘ 50ع آٖ دس پشتمبَ ٔـبٞذٌ ٜشديذ ٜاػت .
ٌضا٘تٛفيُ ٞب يب دس اكُ فيٌّٛضا٘تيٗ ٞب سٍ٘يضٞ ٜبي صسد سٍ٘ي اص ٌش ٜٚوبسٚتٛٙئيذ ٞب ٔي
ثبؿٙذ  .ػبختبس ِٔٛىِٛي آٟ٘ب ثشػىغ ػبختبس وبسٚتٗ ٞباػت  ،ثؼوي اص اتٕٟبي ٞيذسٚطٖ دس
آٟ٘ب ثب ٌشٟٞٚبي ٞيذسٚوؼيُ تؼٛين ؿذ ٜا٘ذ ٚيبثشخي اصخفت اتٕٟبي ٞيذسٚطٖ ثباتٕٟبي
اوؼيظٖ خبثدب ؿذ ٜا٘ذ.
ٌشٞٚي اص ٌضا٘تٛفيُ ٞب ػجبستٙذ اص:
ِٛ -1تئيٗ
 -2صي ٌضا٘تيٗ
 -3آِفب وشيپتٌٛضا٘تيٗ
 -4ثتب وشيپتٌ ٛضا٘تيٗ

ٌضا٘تٛفيُ ٞب دسثشٌٟبي ثيـتش ٌيبٞبٖ  ٚثلٛست تشويت ؿذ ٜدس پالػتيذٞب يبفت ٔي
ؿ٘ٛذٌ .ضا٘تٛفيُ ٕٞشا ٜثب وّشٚفيُ ػجضسً٘ دسفتٛػٙتض دسٌيشٔي ؿ٘ٛذ ثؼٛٙاٖ ٔثبَ
ٍٙٞبٔيى ٝوّشٚفيُ دساثشػشٔب تخشيت ٔي ؿٛد ٌضا٘تٛفيُ ثٌ ٝيب ٜپٛؿـي صسد سً٘ ٔي
دٞذ .دس ٌيبٞبٖ ٌضا٘تٛفيُ ٞب ث ٝػٛٙاٖ سٍ٘يضٞ ٜبي وٕىي ٕٞ ،شا ثب آ٘تٛػيب٘يٟٙب  ،وبسٚتٟٙب
ٌ ٚبٞي فيىٛثيّيٗ ٞب ػُٕ ٔي وٙٙذ ٕٞ .چٙيٗ ٕٞشا ٜثب سٍ٘ذا٘ٞ ٝبي وبسٚتٙي ٍٙٞبٔيىٝ
ثشٌٟب دسپبييضث ٝسً٘ ٘بس٘دي دسٔي آيٙذ ديذٔ ٜي ؿ٘ٛذ.
حيٛا٘بت ٕ٘ي تٛا٘ٙذ ٌضا٘تٛفيُ تِٛيذ وٙٙذ ثٙبثشايٗ ٌضا٘تٛفيُ ٔٛخٛد دس حيٛا٘بت $ثٝ
ػٛٙاٖ ٔثبَ دس چـٓ آٟ٘ب #اص غزاي خٛسد ٜؿذ ٜخزة ٔي ؿٛد يب سً٘ صسد دس صسد ٜتخٓ
ٔشؽ ٘يض اص ٌضا٘تٛفيُ خٛسد ٜؿذ ٜاػت .
ٌضا٘تٛفيُ ٞب فشْ اوؼيذ ٜؿذ ٜوبسٚتٗ ٞب ٞؼتٙذ و ٝداساي ٌشٟٞٚبي ٞيذسٚوؼيُ ا٘ذ ٚ
لٌجي تشاص وبسٚتٗ ٞب ٔي ثبؿٙذ .دس ٟ٘بيت ػبختبس وبسٚتٛٙئيذ اػت ؤ ٝـخق ٔي وٙذ
وذاْ ػّٕىشد ثيِٛٛطيىي ثبِم ٜٛدسسٍ٘ذإ٘ٔ ٝىٗ اػت ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،اٍِٛي ٔـخق
اصپي٘ٛذ ٞبي ته  ٚدٌٚب٘ ٝدسپيؾ صٔي ٝٙپّي ئٗ وبسٚتٛٙئيذ ٞبػت و ٝاخبص ٜخزة صيبد
ا٘شطي اص ديٍش ِٔٛىِٟٛب ساث ٝآٟ٘ب ٔي دٞذ  ،دسحبِيىً ٝجيؼت خبف ٌش ٜٚا٘تٟبيي وبسٚتٛٙئيذ
ٞب ٕٔىٗ اػت ٔٛخت لٌجيت آٟ٘ب ؿٛد.
يظایف مُم کاريتىًئیدَا در بدن
دس ثذٖ ا٘ؼبٖ وبسٚتٛٙئيذٞب ٔي تٛا٘ٙذ چٙذيٗ ٚظيف ٟٓٔ ٝسا ا٘دبْ دٙٞذً .جك دا٘ؼتٝ
ٞبي ٔٛخٛد ٘ ،مؾ غزايي وبسٚتٛٙئيذ ٞب پشٚ ٚيتبٔيٗ ٞبي  ٚخٌّٛيشي اص وٕجٛد ايٗ

ٚيتبٔيٗ دس ثذٖ اػت  .فمذاٖ ايٗ ٚيتبٔيٗ دِيُ ثضسي ٔشي ٔ ٚيشٞبي ٘بثٍٟٙبْ ُّٔ
دسحبَ تٛػؼ ٝخلٛكبً دسٔيبٖ ثچٞ ٝبػت.
وبسٚتٛٙئيذٞب ث ٝػٛٙاٖ پيؾ ػبص ٚيتبٔيٗ  Aػُٕ وشد ٚ ٜاصوٕجٛد آٖ خٌّٛيشي ٔي
وٙٙذ .ثتبوبسٚتٗ دساثش ؿىؼت ٝؿذٖ ٚتمؼيٓ ؿذٖ ث ٝد٘ ٚئٕ ٝؼبٚي  ،دِٛٔ ٚىٚ َٛيتبٔيٗ
 Aتِٛيذ ٕ٘ي ٕ٘بيٙذ ،أب تشويجبت ديٍش ٘ظيش وبسٚتٗ و ٝفمي ٘يٕي اصآٟ٘ب اص٘ظشػبختٕب٘ي
ؿجي ٝثتبوبسٚتٗ ٔيجبؿذٞ ،شِٔٛى َٛآٖ لبدساػت يه ِٔٛى َٛاصايٗ ٚيتبٔيٗ ساتِٛيذٕ٘بيذ .
ٚيتبٔيٗ  Aو ٝچٙذيٗ ػّٕىشد حيبتي دسا٘ؼبٖ داسد ٔي تٛا٘ذ دسثذٖ اصوبسٚتٛٙئيذٞبي
ٔؼيٙي ثخلٛف ثتبوبسٚتٗ تِٛيذؿٛد  ،ثتب وبسٚتٗ سطيٓ غزايي اي اص تؼذادي ٔيٚ ٜٛ
ػجضيدبت ٔب٘ٙذ ٛٞيح  ،اػفٙبج  ، ّٛٞ ،صسدآِ ٚ ٛػيت صٔيٙي ثذػت ٔي آيذ  .ديٍش
وبسٚتٛٙئيذ ٞبي پشٚٚيتبٔيٗ  Aؿبُٔ وبسٚتٗ و ٝدس ٛٞيح  ،وذٚتٙجُ  ٚفّفُ صسد  ٚلشٔض
ٕٞچٙيٗ وشيپتٌٛضا٘تيٗ ٞب و ٝدس پشتمبَ ٘ ،بسٍ٘ي  ، ّٛٞ ،ؿّيُ  ٚا٘جٙٞ ٝذي يبفت ٔي
ؿ٘ٛذ .
وبسٚتٛٙئيذٞبٕٞچٙيٗ ٘مؾ ثبِم ٜٛاي دس ػالٔتي ا٘ؼبٖ ثب فؼبِيتي ٘ظيشآ٘تي اوؼيذاٖ
ٞبي صيؼتي دس حفبظت اص ػِّٟٛب  ٚثبفتٟب دسثشاثش اثشات صيب٘جبس ساديىبِٟبي آصاد اوؼيظٖ
داس٘ذِ .يىٛپٗ وبسٚتٛٙئيذ ٞيذسٚوشثٙي و ٝثٌٛ ٝخ ٝفشٍ٘ي سً٘ لشٔض ٔي دٞذ دسخبٔٛؽ
وشدٖ اثش ٔخشة  ٚثبِم ٜٛاوؼيظٖ يىتبيي ٔٛثش اػت ِٛ .تئيٗ  ٚصآٌضا٘تيٗ ٌضا٘تٛفيُ وٝ
ئشغالت ٚػجضيدبت پشثشي ٔب٘ٙذ وّٓ پيچ  ٚاػفٙبج يبفت ٔي ؿ٘ٛذ ٚظبيفي ٔب٘ٙذ حفبظت
آ٘تي اوؼيذاٖ دس ٘بحيِ ٝى ٝصسد ؿجىي ٝچـٓ ا٘ؼبٖ داس٘ذ .اػتبٌضا٘تيٌٗ ،ضا٘تٛفيّي وٝ

دسٔبٞي آصادٔ ،يٍ ٚ ٛديٍشغزاٞبي ٔشوت اصخب٘ٛساٖ دسيبيي يبفت ؿذ ، ٜيىي ديٍش اص
ٌضا٘تٛفيُ ٞبي ًجيؼي ثب خٛاف آ٘تي اوؼيذا٘ي لٛي اػت .
اص ديٍشٔضايبي پضؿىي وبسٚتٛٙئيذٞب ،و ٝاحتٕبال ٚاثؼت ٝث ٝػبُٔ آ٘تي اوؼيذاتيٛي آٟ٘ب
ٔي ثبؿذ ،ثبال ثشدٖ لذست ػيؼتٓ ايٕٙي ٔ ،حبفظت اص آفتبة صدٌي  ٚخٌّٛيشي اص پيـشفت
ثؼوي اص ػشًبٖ ٞبػت.
ارتباط روگ کاريتىًئیدَا با پیًودَای شیمیایی در آٟ٘ب
سً٘ وبسٚتٛٙئيذٞب ٘بؿي اص حوٛس يه ػيؼتٓ اص پي٘ٛذ ٞبي ٔوبػف وٙظٔ ٌٝٚي ثبؿذ .
ٞشچ ٝتؼذاد ايٗ ٘ٛع پي٘ٛذ دس ِٔٛى َٛثيـتش ثبؿذ ثب٘ذٞبي خزة اكّي ث٘ ٝبحي ٝاي ثب ًَٛ
ٔٛج ثيـتش ا٘تمبَ يبفت ٝدس ٘تيد ٝسً٘ لشٔض تش ٔي ؿٛد.
حذالُ ٞفت پي٘ٛذ ٔوبػف وٙظ ٌٝٚالصْ اػت تب يه سً٘ صسد ٔحؼٛع ظبٞش ؿٛد.
پي٘ٛذٞبي دٌٚب٘ ٝدس وبسٚتٛٙئيذ ٞبي ٔٛاد غزايي اص٘ٛع تشا٘غ ٞؼتٙذ .لٛيتشيٗ سً٘ ٔشثٛى
ث ٝصٔب٘ي اػت و ٝتٕبْ پي٘ٛذٞب اص٘ٛع تشا٘غ ثبؿذ ٞشچ ٝثشتؼذاد پي٘ٛذٞبي ػيغ اهبفٝ
ؿٛد سً٘ تذسيدبً سٚؿٗ تش ٔي ٌشدد  .ػٛأّي و ٝػجت تجذيُ پي٘ٛذ تشا٘غ ث ٝػيغ ٔي
ؿ٘ٛذ ػجبستٙذ اص ٘ٛس  ،حشاست  ٚاػيذ  .ايضٞ ٝٔٚبي ػيغ ٘ؼجت ث ٝتشا٘غ دس ًٛٔ َٛج
ٞبي وٛتب ٜتشي خزة ٘ٛس ٔي وٙذ  ٚهشايت خبٔٛؿي وٕتش سا٘ـبٖ ٔي دٙٞذ ٔ .ثال
دسخشيبٖ وٙؼش ٚوشدٖ ٛٞيح ٌٛ ٚخ ٝفشٍ٘ي ث ٝتشتيت 27دسكذ  47 ٚدسكذ اصثتبوبسٚتٗ
و ٝتٕبٔب ثلٛست تشا٘غ اػت تجذيُ ث ٝايضٔٚش ػيغ ٔي ؿٛد .

اص٘ظش تئٛسي ثتبوبسٚتٗ ٔي تٛا٘ذ  272ايضٔٚش فوبيي داؿت ،ٝأب دستـىيُ ايٗ
ػبختٕبٟ٘بي ايضٔٚشي ٔختّف ٘ٛػي حبِت ٕٔب٘ؼت فوبيي ٚخٛد داسد ثٌٛسيى ٝفمي تـىيُ
ٛ٘ 20ع ايضٔٚش ٔيؼش ٔي ثبؿذ  ،و ٝدسػُٕ تٟٙب ٛ٘ 12ع ٔـبٞذٔ ٜي ؿ٘ٛذ  ٚاوثشاً داساي
يه يب د ٚپي٘ٛذ ػيغ ٞؼتٙذ .
کاريته

Carotenes

سٍ٘ذا٘ ٝسً٘ صسد  ٚاص ا٘ٛاع وبسٚتٛٙئيذٞب ٞؼتٙذ و ٝثلٛست ٔحّ َٛدس چشثي يب ث ٝاؿىبَ
ٚيظ ٜدس آة پشاوٙذ ٜؿذ ٚ ٜيب ث ٝكٛست ٔلٛٙػي ؤ ٝـبثٛ٘ ٝع ًجيؼي دس تدبست وبسثشد
داسد ٚ ،خٛد داس٘ذ.
ا٘ٛاع وبسٚتٗ ٞب ؿبُٔ آِفب وبسٚتٗ  ،ثتب وبسٚتٗ ٌ ،بٔب وبسٚتٗ  ،فيتٛئٗ  ،فيتٛفّٛئٗ ٔي ثبؿذ
 .ثشاػبع لٛا٘يٗ اتحبدي ٝاسٚپب  ،وبسٚتٗ ٌيبٞي ٕٔىٗ اػت اصٌيبٞبٖ خٛساوي ٔثُ ٛٞيح ،
ي٘ٛد ،ٝرست ٕٞچٙيٗ ديٍش ٔحلٛالت ًجيؼي ٔثُ ػلبس ٜخّجه د٘ٚبِي#Dunaliella$
٘يض يبفت ؿٛدٕٞ ،بٌ٘ٛسيى ٝدسلجُ ٘يض ٌفت ٝؿذ ثتبوبسٚتٗ يىي اص ٕٟٔتشيٗ وبسٚتٛٙئيذ
ٞبي پيؾ ػبص ٚيتبٔيٗ  Aاػت  .وبسٚتٗ ٞب ًيف ٚػيؼي اص سٍٟ٘بي صسد تب پشتمبِي سا
ايدبد ٔي وٙٙذ .اصوبسٚتٟٙب ػال ٜٚثش ايٙى ٝثؼٛٙاٖ سً٘ اػتفبدٔ ٜي ؿٛد ثشاي اٞذاف تغزيٝ
اي ٔ ٚىُٕ ٞبي غزايي ثؼٛٙاٖ پشٚ ٚيتبٔيٗ ٔ #Provitamin$ثُ ٔبسٌبسيٗ  ٚوش ٜوبسثشد
داسد  .دسديٍش فشآٚسدٞ ٜبي غزايي ٔثُ سٚغٟٙب  ،پٙيش ٛ٘ ،ؿبثٞ ٝبي غيشاِىّي  ،ثؼتٙي ،
ٔبػت  ،دػشٞب  ،فشآٚسدٞ ٜبي ؿىش  ٚآسدي لٙبدي  ،طِٞ ٝب  ٚػغ ٞب  ٚفشآٚسدٞ ٜبي
ٌٛؿتي ٘يض ثىبس ٔي سٚد .

لیکًپه

Lycopene

ايٗ سٍ٘ذا٘ ٝخضء دػت ٝوبسٚتٛٙئيذٞب  ٚاص خب٘ٛاد ٜوبسٚتٗ ٞبػت  .ث ٝػٛٙاٖ يه پيـشٚ
دسثيٛػٙتض دس وٙبس ثتب وبسٚتٗ ٔي تٛاٖ ا٘تظبس داؿتً .يف سٍ٘ي ِيىٛپٗ لشٔض اػت ٚ
ؿٙبخت ٝتشيٗ ٔٙبثغ ِيىٛپٗ ٌٛخ ٝفشٍ٘ي ٙٞ ،ذٚاٌ٘ ، ٝشيپ فشٚت كٛستي  ،پبپبيب
 ، #Papaya$خشثض ٜدسختي ٌٛ ٚآٚا  #guava$دسٔي ٜٛدسختبٖ ٔٙبًك حبسٔ ٜي ثبؿذ .
ٍٙٞبٔيى ٝؿٕب لشٔض پش سً٘ يب كٛستي سٚؿٗ ث ٝسطيٓ غزايي خٛد ٔي افضاييذ يه آ٘تي
اوؼيذاٖ لٛي وِ ٝيىٛپٗ ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد سا ث ٝسطيٓ غزايي خٛد ٔي افضاييذ  .سطيٕٟبي
غزايي غٙي اص ِيىٛپٗ دس ٔٛسد تٛا٘بيي ؿب ٖ دس ٔجبسص ٜثب ثيٕبسيٟبي لّجي ٚثشخي ػشًبٟ٘ب
ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝلشاس ٌشفت ٝا٘ذ ِ .يىٛپٗ دس اتحبدي ٝدس اسٚپب  ٚايبِت ٔتحذ ٜآٔشيىب ثؼٛٙاٖ يه
سً٘ ٔبد ٜغزايي ٔدبص ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت .
ػال ٜٚثش ِيىٛپٗ اِٚئ ٛصيٗ دسٌٛخ ٝفشٍ٘ي حبٚي ٔمذاس لبثُ تٛخٟي ثتبوبسٚتٗ  ٚفيتٛ
فّٛئٗ  -فيتٛئٗ  Phyto fluene – Phytoeneاػت.

ِيىٛپٗ سٍ٘ذا٘٘ ٝؼجتبً ٌشا٘ي اػت و٘ ٝؼجت ث ٝتخشيت اوؼيذاتي ٛخيّي ثيـتش اصثتب
وبسٚتٗ حؼبع اػت .
سعفزان

Saffron

صػفشاٖ پشچٓ ٌُ دس ٌيبCrocus Sativus ٜاػت  .داساي ػٌش ًٚؼٓ ثؼيبس ػبِي
ٔي ثبؿذ  .أب ٞضيٌ ٝٙشاٖ آٖ ٔحذٚديت دس اػتفبد ٜاؽ سا فشا ٓٞآٚسد اػت  .صػفشاٖ ثٝ
ػٛٙاٖ سً٘ ٔدبص دس آٔشيىب  ٚث ٝػٛٙاٖ يه ٔبد ٜاِٚي ٝيب ادٚي ٝدس اسٚپب ثىبس ٔي سٚد.
سٍ٘ذا٘ ٝصػفشاٖ ؿبُٔ وبسٚتٛٙئيذٞبي ٔحّ َٛدسچشثي ٔب٘ٙذ ِيىٛپٗ ،آِفب وبسٚتٗ  ٚثتب
وبسٚتٗ ٚوبسٚتٛٙئيذٞبي ٔحّ َٛدس آة ٔب٘ٙذ وشٚػيٗ  ٚآ٘تٛػيب٘يٗ ٔي ثبؿذ .وشٚػيٗ
ػبُٔ اكّي سً٘ صسد دس فشآٚسدٞ ٜبي آسدي  ٚؿىشي لٙبدي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد .
ػلبس ٜصػفشاٖ دسثشاثشحشاست پبيذاس اػت ِٚي ٘ؼجت ث ٝاوؼيذاػي ٖٛحؼبع ثٛدٚ ٜ
ػِٛفٛسدي اوؼبػيذ ثب غّظت ٔ 50 ppmي تٛاٖ آٖ سا ثي سً٘ ٕ٘بيذ.
بیکسیه

Bixin

يىي اص وبسٚتٛٙئيذٞبي ٔ ٟٓؤ ٝلشف غزايي داسد ثيىؼيٗ اػت  .ايٗ ٔبد ٜاصپٛؿؾ دا٘ٝ
 Annattoو ٝدس ٔٙبًك ٌشٔؼيشي ٔي سٚيذ  ،ثذػت ٔي آيذ  ٚث ٝسً٘ پشتمبِي ٔي
ثبؿذ .ثيىؼيٗ داساي د ٚػبُٔ وشثٛوؼيُ ثٛد ٜو ٝيىي اص آٟ٘ب ثب ٔتب٘ َٛتشويت ؿذٜ
ٚثلٛست اػتش دسآٔذ ٜاػت  .ثيىؼيٗ دسحبِت ًجيؼي خٛد ،ثشخالف خلٛكيبت وّي
وبسٚتٛٙئيذٞب دسچشثي ٘بٔحّ َٛاػت  ،أبدسخشيبٖ اػتخشاج آٖ دساثش حشاستي و ٝسٚي آٖ
اػٕبَ ٔي ٌشدد دسػبختٕبٖ ِٔٛىِٛي آٖ تغييشي ثٛخٛد ٔي آيذ و ٝدس٘تيد ٝثٔ ٝبدٞبي

ٔحّ َٛدسسٚغٗ تجذيُ ٔي ٌشدد .آ٘بتٛي ٔٛخٛد دسثبصاس داساي  2اِي  2/5دسكذ ثيىؼيٗ
خبِق اػت  .ثيىؼيٗ ثلٛست ٔحّ َٛدسسٚغٗ ثب غّظتي حذٚد  5-3دسكذ ث ٝثبصاس ػشهٝ
ٔي ٌشدد .ثيىؼيٗ دسكٙبيغ ِجٙي دسحذ ٌؼتشد ٜاي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد .
اصثيىؼيٗ ثب  pHخٙثي ثشاي ًؼٓ داس وشدٖ ؿيش  ٚسً٘ دس ٘ٛؿبثٞ ٝب اػتفبدٔ ٜي ؿٛد .
 Norbixinؿىُ اِٚي ٝاي اص  Bixinاػت و ٝث ٝكٛست اػتش ٘جٛدٚ ٜداساي د ٚػبُٔ
وشثٛوؼيُ آصاد ٔي ثبؿذ ايٗ ٔبد٘ ٜيض ث ٝسً٘ پشتمبِي ٘ ٚبٔحّ َٛدس آة ٔي ثبؿذ  ،ثشاي
تجذيُ آٖ ث ٝؿىُ ٔحّ َٛدسآة  ،پٛػت ٝػبئيذ ٜؿذ ٜدا٘ ٝآ٘بت Annatto ٛث ٝيه ٔحيي
لّيبيي آثي ثب حشاست  70دسخ ٝػب٘تيٍشاد اهبف ٝؿذٚ ٜدسايٗ حبِت ٕ٘ه ٘ٛسثيىؼيٗ
تـىيُ ٔي ؿٛد و ٝث ٝػِٟٛت دسآة حُ ٔي ٌشدد .
اوثش ٔٛاد غزايي داساي  pHپبييٗ  ،دس ٔحذٚد ٜاػيذي ٞؼتٙذ ٍٙٞ .بٔيى ٝيه ٔحَّٛ
اص ٕ٘ه  Norbixinث ٝايٛٔ ٍٝ٘ٛٙاد غزايي اهبف ٝؿٛد ايٗ ٔبد ٜسٍ٘ي دسػشتبػش ػيؼتٓ
غزايي پخؾ ؿذ ، ٜأب ث ٝدِيُ پبييٗ ثٛدٖ  pHث ٝكٛست ٘بٔحّ َٛدس ٔي آيذ .ايٗ ٚيظٌي
ثي ٘ظيش٘ٛسثيىؼيٗ ػجت ٔي ؿٛد ثتٛاٖ ثباػتفبد ٜاص آٖ  ،فشآٚسدٞ ٜبيي اصٔٛاد غزايي
ساتِٛيذ ٕ٘ٛد دسحبِيىٔ ٝبد ٜسٍ٘ي دسآٟ٘ب ثخٛثي  ٚث ٝؿىُ يىٛٙاختي پشاوٙذٌ ٜشديذ ٜأب
سً٘ ثٔ ٝحيي اًشاف ٘ـت ٕ٘ي ٕ٘بيذ .اصايٗ ٘ظش ٘ٛسثيىؼيٗ يه ٔبد ٜاسصؿٕٙذ ثشاي
ثىبسٌيشي دسػشيبِٟبي كجحب٘ ٝاػت و٘ ٝـت ؿيذ ؿذيذاً ٘بٌّٔٛة  ٚلبثُ ايشاد ٔي ثبؿذ .
 Annattoثب اػتفبد ٜاص ٞشوذاْ اص ػ ٝسٚؽ صيش ٕٔىٗ اػت اػتخشاج ؿٛد:
 -1اػتخشاج ثب سٚغٗ ٘جبتي داؽ

 -2اػتخشاج ثب حالِٟبي آِي
 -3اػتخشاج ثب لّيب
 Annattoدس آٔشيىب ث ٝػٛٙاٖ يه سً٘ ٔدبص ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت دس حبِيى ٝدساسٚپب
ٔدبص ِٚي ٔحذٚدتش اػت .
یاسمه

Gardenia

اصٔيٞ ٜٛبي خـه دسختچ ٝاي ثٙبْ ٌبسديٙب – خبػٕي ٘ٛئيذع و ٝثٔٛي خٛٙة ؿشلي
آػيب سؿذ ٔ ٕٛ٘ ٚي وٙذ ،اػتخشاج ٔي ؿٛد ٔ .ي ٜٛآٖ حبٚي وشٚػيٗ ٔي ثبؿذ ٚداساي
وبسٚتٛٙئيذ صسد ٔ ٚحّ َٛدسآة اػت دساكُ ٕٞبٖ سٍ٘ذا٘ ٝاي اػت و ٝدسصػفشاٖ ٚخٛد
داسد ،أب ٔي تٛاٖ آٖ سا اص صػفشاٖ ؿٙبخت  .اص ٔيٞ ٜٛبي خـه ؿذ ٜدسختچٔ ٝزوٛس دٞ ٜب
ػبَ اػت و ٝثؼٛٙاٖ چبي دس ؿشق اػتفبدٔ ٜي ؿٛد ،ػلبسٔ ٜزوٛس فبلذ ػٌش ً ٚؼٓ
صػفشاٖ اػت أب ثشاي سً٘ وشدٖ ٔبٞي ٞبي ػفيذ دٚدي ٔب٘ٙذ ٔبٞي سٚغٗ ٔ ٚبٞي ٞبي
دٚن وٛ٘ ٝػي ٔبٞي سٚغٗ وٛچه اػت ٌّٔٛة ٔي ثبؿذ صيشا وبٔالً ثب ٌٛؿت ٔبٞي پي٘ٛذ
حبكُ ٔي وٙذ  .ػبيش وبسثشدٞبي آٖ دسفشآٚسدٞ ٜبي ؿيشي  ،ؿىشي  ٚآسدي لٙبدي
ٔي ثبؿذ .يبػٕٗ يب ػلبس ٜوشٚػيٗ ٕٔ ،ىٗ اػت ثب آ٘ضيٓ ثتب ٌّٛوٛصيذاص ٚاسد ٚاوٙؾ ؿذٜ
ٚدس ٔدبٚست پشٚتئيٗ ٞب  ،تِٛيذ ػبي ٝاي اص سً٘ ػجض ٕ٘بيذ  ،دسهٕٗ آ٘ضيٓ ٔزوٛس دس
ٔشحّ ٝپخت غيش فؼبَ ٔي ؿٛد.

يبػٕٗ آثي  ،صسد  ،ػجض  ٚلشٔض ثلٛست تدبسي دس دػتشع اػت .صسد يبػٕٗ وشٚػيٗ ،
آثي  ٚلشٔض يبػٕٗ آيشيذدپّيٕشي  ٚاص ٔخّٛى وشدٖ يبػٕٗ صسد  ٚآثي  ،يبػٕٗ ػجض
ػبختٔ ٝي ؿٛدٞ .يچ يه اص سٍٟ٘بي يبػٕٗ دساسٚپب ٚآٔشيىب ٔدبص ٘يؼت.
کلزيفیل َا

Chlorophylls

وّشٚفيُ سٍ٘ذا٘ ٝاي ػجضسً٘ اػت و ٝدس ثمب ٚحيبت ٔٛخٛدات اص ًشيك ؿشوت دس
فشآيٙذ فت ٛػٙتض ٘مؾ ثؼيبس ٕٟٔي سا ايفب ٔي وٙٙذ  .ايٗ ٔبد ٜثب خزة ا٘شطي ٘ٛسا٘ي  ،آٖ سا

ث ٝحُٕ وٙٙذٞ ٜبي ٔٙبػت ا٘شطي ا٘تمبَ ٔي دٞذ تب دس ػٙتض وشثٞٛيذسات اص آة ٚ
ٌبصوشثٙيه ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ثٍيشد .اوثش ٌيبٞبٖ لجُ اص پظٔشد ٜؿذٖ دسثشٌٟبي خٛد ٚ
لجُ اص سػيذٖ دس ٔيٞ ٜٛبي خٛد داساي وّشٚفيُ ٔي ثبؿٙذ  .وّشٚفيُ ٞب دساخضايي ثٙبْ
وّشٚپالػت لشاس داس٘ذ.
وّشٚفيُ ٞب داساي ا٘ٛاع ٔختّفي ٘ظيش وّشٚفيُ آِفب  ٚثتب ٌ ،ضا٘تٛفيُ  ٚوبسٚتٗ اػت .
 -1وّشٚفيُ آِفب حبٚي  "63وُ سً٘ ثٛد ٚ ٜسً٘ ػجض ٔتٕبيُ ث ٝآثي داسد .
 - 2وّشٚفيُ ثتب و ٝحبٚي  "23وُ سً٘ ثٛدٚ ٜسً٘ ػجض ٔتٕبيُ ث ٝػيب ٜداسد .
ٌ -3ضا٘تٛفيُ حذٚد  10دسكذ وُ سً٘  4 ٚوبسٚتٗ داساي  5دسكذ وُ سً٘ ٔي ثبؿذ .
اص٘ظش ػبختٕب٘ي وّشٚفيُ اص چٟبس حّم ٝپيش َٚو ٝث ٝيىذيٍش ٔتلُ ؿذ ٜا٘ذ تـىيُ
ٌشديذ ٜا٘ذ  ٚدسٔشوض آٖ يه اتٓ ٔٙيضيٓ لشاس ٌشفت ٝاػت ٚ .خٛد ٌشٟٞٚبي پيش َٚدس٘فت
ثبػث ؿذ ٜو ٝثتٛا٘يٓ ثٍٛييٓ ٘فت داساي صٔي ٝٙيب سيـٌ ٝيبٞي اػت .
وّشٚفيُ دسؿشايي لّيبيي پبيذاس اػت أب دس ٔحيٌي حتي ثب اػيذيت ٝوٓ ٘بپبيذاسٔي
ثبؿذ .سً٘ ػجض دسثشٌٟب ٘بؿي اص ا٘جبؿتٍي وّشٚفيُ دسآٟ٘بػت  ،وّشٚفيُ ٞب وبسخب٘ ٝتِٛيذ
ٔٛاد ٔغزي ثشاي ٌيبٞ ٜؼتٙذ و ٝثب اػتفبد ٜاص ٘ٛس خٛسؿيذ دسٚاوٙـي ؿيٕيبيي
وشثٞٛيذساتٟب سا ثشاي ٌيبٔ ٜي ػبص٘ذ  ،ثب ػشد ؿذٖ ٛٞا فشآيٙذ ػبخت وّشٚفيُ وبٞؾ
يبفتٚ ٝدسايٗ صٔبٖ وبسٚتٛٙئيذٞب فؼبَ ٔي ٌشد٘ذ .لؼٕتٟبيي اصثشي و ٝث ٝسً٘ لشٔض ديذٜ
ٔي ؿ٘ٛذ ٘بؿي اصٚخٛد آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ػت  .حوٛس آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ثبػث تشغيت ثيـتش ٌيبٜ
ث ٝػبخت ٔٛاد لٙذي ٔ ٚغزي ٔي دا٘ٙذ .

ثشٌٟب دسحميمت وبسخب٘ ٝغزاػبصي دسًجيؼتٙذٌ.يبٞبٖ آة سااص ًشيك سيـٔ ٝي ٌيش٘ذ ٚ
اصًشف ديٍش  CO2سااصٛٞا ثب اػتفبد ٜاص٘ٛس خٛسؿيذ  ،آة  ٚدي اوؼيذ وشثٗ ساتجذيُ ثٝ
ٌّٛوض وٛ٘ ٝػي لٙذ اػت ٔي وٙٙذ  .ث ٝايٗ ٔدٕٛػ ٝػّٕيبت فتٛػٙتض ٌٛيٙذ دسخشيبٖ ايٗ
پشٚػٔ ٝبد ٜؿيٕيبيي ث٘ ٝبْ وّشٚفيُ دخبِت وشد ٚ ٜث ٝػبخت ٌّٛوض وٕه ٔي وٙذ.
يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔىب٘يؼٓ ٞبي تدضي ٝوّشٚفيُ دسػجضيٟبي فشآيٙذ ؿذ ، ٜاوؼيذاػيٖٛ
چشثي ٞب دسآٟ٘بػت و ٝدسايٗ ساثٌ ٝآ٘ضيٓ ِيپ ٛوؼيظ٘بص ٔي تٛا٘ذ دخبِت وٙذ  .دسا٘دبْ ايٗ
ٚاوٙؾ ٚخٛد اوؼيظٖ هشٚسي اػت  ٚآ٘تي اوؼيذاٖ ٞب ٔي تٛا٘ٙذ اص ا٘دبْ آٖ خٌّٛيشي
وٙٙذ  .ثٙبثشايٗ اصدػت سفتٗ سً٘ ػجض دس ػجضيٟبي خـه ٙٔ ٚدٕذ ؿذ ٜو ٝػُٕ آ٘ضيٓ
صدايي دس آٟ٘ب ثخٛثي كٛست ٍ٘شفت٘ ٝبؿي اص اثش غيش ٔؼتميٓ اوؼيذاػي ٖٛچشثي تٛػي ِيپٛ
وؼيظ٘بص اػت .
ثىبسٌيشي  SO2دسخٌّٛيشي اص٘بثٛدي سً٘  ٚخٌّٛيشي اص ثذ ًؼٕي ػجضيدبت ٔٛثش
اػت .حتي ٌفتٔ ٝي ؿٛد و ٝدسايٗ خلٛف ثىبسٌيشي ٔ SO2ي تٛا٘ذ خبيٍضيٗ فشآيٙذ
آ٘ضيٓ صدايي ؿٛد .وّشٚفيُ اصٌيبٞبٖ خٛساوي ٌ ،ض٘ ٚ ٝچٕٗ يبي٘ٛدٕٞ ، ٝچٙيٗ دسخبٚسدٚس
اصفوٛالت وشْ اثشيـٓ ٚثشي تٛت اػتخشاج ٔي ؿ٘ٛذ و ٕٝٞ ٝخب ٔدبص ث ٝاػتفبد٘ ٜيؼتٙذ
.آة ػجضيدبت تبص٘ ٜظيش اػفٙبج  ٚخؼفشي و ٝغٙي اص سٍ٘ذا٘ ٝوّشٚفيُ اػت دسدسٔبٖ ثشخي
٘بثيٙبيي ٞب ٔٛثش٘ذ.

کًشیىل(قزمشداوٍ)

Cochineal

ٔبد ٜلشٔض سٍ٘ي وٙٔ ٝـبء حيٛا٘ي داسد ٚاصالؿ ٝخـه ؿذٛ٘ ٜػي حـشٔ ٜبدٜ
ثبسداسثذػت ٔي آيذ ٚؿبُٔ ٔبد ٜسٍ٘ي اػيذي وبسٔٙيه اػت و ٝداساي سً٘ ل ٜٟٛاي ٔبيُ
ث ٝلشٔضتيش ٜيب لشٔض سٚؿٗ

ٔي ثبؿذ  .اصصٔبٖ ٞبي لذيٓ ثؼٛٙاٖ سً٘ دس كٙبيغ ٘ؼبخي

ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌشفت .ايٗ سٍ٘ذا٘ٔ ٝحّ َٛدس آة اػت ،ثذيٗ ٔؼٙي ؤ ٝي تٛاٖ آٖ
سا ثٛػيّ ٝآة يب اِىُ سليك اػتخشاج ٕ٘ٛد.ايٗ سٍ٘ذا٘ ٝدس آٔشيىب ٚاسٚپب ٔدبص اػت .
چغىدر قزمش

Beetroot

داساي ٔبد ٜسً٘ وٙٙذ ٜثتبالئيٗ اػت  ،اصسيـ ٝچغٙذس اػتخشاج ٔي ؿٛد  ٚداساي سً٘
كٛستي ٔبيُ ث ٝلشٔض اػت  .ثتبالئيٗ ٔتـىُ اص د ٚسٍ٘ذا٘ ٝلشٔض اسغٛا٘ي  ٚصسد سً٘ ٞؼتٙذ
وٞ ٝشد ٚدس آة ٔحِّٙٛذ  .ايٗ ٔبدٌ ٜبٞي ثب اػيذٞبي خٛساوي ٔب٘ٙذ ػيتشيه اػيذ
،الوتيه اػيذ  ٚاَ اػىٛسثيه اػيذ ثشاي وٙتشَ ٔ pHخّٛى ؿذ ٚ ٜػبُٔ تثجيت وٙٙذٚ ٜ
ٔبِت ٛدوؼتشيٗ ث ٝػٛٙاٖ حبُٔ ث ٝآٖ افضٚدٔ ٜي ؿٛد
دسثؼوي ٔٛاسد چغٙذس ث ٝا ػٛٙاٖ ػّٛفٔٚ ٝلبسف غزايي وـت ٔي ؿٛد.دساسٚپب  ٚآٔشيىب
سٍ٘ي ٔدبص اػت .
کارامل

Caramel

ٔحلِٛي سٍ٘ي و ٝاص حشاست دادٖ ؿىش دس ثبالي ٘مٌ ٝرٚة آٖ ثذػت ٔي آيذ .وبسأُ
دس آة ٔحّ ٚ َٛدس اِىُ  ،اتش  ٚوّشٚفشْ ٘بٔحّ َٛاػت ٚتٛػي ٞيذسٚوؼيذ پتبػيٓ سػٛة
ٔي وٙذ و ٝايٗ سػٛة ثب آة لبثُ ؿؼتـ ٛثٛد ٚ ٜدس اػيذ  "10حُ ٔي ٌشدد ٚسػٛة
ل ٜٟٛاي سٍ٘ي ايدبد ٔي وٙذ  .يىي اصٔٛاسداػتفبد ٜايٗ سً٘ دس ٘ٛؿبثٞ ٝبي ٌبصداسٔي ثبؿذ
ٕٞ.چٙيٗ دس٘ٛؿبثٞ ٝب ي اِىّي  ،كٙبيغ لٙبدي  ،فشآٚسدٞ ٜبي ؿيش  ،ثؼتٙي  ٚؿٛسي ٚ
تشؿي ثىبس ٔي سٚد.
آوتًسیاویه َا

Anthocyanins

يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٌشٞ ٜٚبي سٍٟ٘بي ًجيؼي ٔحّ َٛدس آة و ٝثٌٛس ٌؼتشد ٜاي پشاوٙذٜ
ٞؼتٙذ آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ٔي ثبؿٙذ  .ايٗ سً٘ ٞب ػبُٔ خزاثيت سٍٟ٘بي لشٔض  ،اسغٛا٘ي  ٚآثي
ثؼيبسي اص ٌّٟب ٔ ،يٞ ٜٛب  ٚػجضيدبت ا٘ذ.سٍ٘ذا٘ ٝآ٘تٛػيب٘يٗ ثب آة اػيذي اػتخشاج ؿذٚ ٜ

ػپغ تحت خالء ٚيب اػٕض ٔؼىٛع تغّيظ ٔي ٌشدد .ػلبسٞ ٜبي ٔزوٛس سأي تٛاٖ ثب سٚؽ
افـب٘ ٝاي يب خالء خـه وشد ٚ ٜتجذيُ ث ٝپٛدس ٕ٘ٛد  .ؿذت  ٚهؼف ػلبسٞ ٜبي تٟي ٝؿذٜ
اص ٔٙبثغ ٔختّف ٕٞ ٚچٙيٗ پبيذاسي آٟ٘ب ٔتفبٚت اػت .
آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ٔؼشف ٞبي ًجيؼي ٞؼتٙذ و ٝدسٔحيي ٞبي اػيذي لشٔض ثٛدِٚ ٜي ثٝ
ٔحن تغييش  pHث ٝتذسيح آثي ٔي ؿ٘ٛذ .دس ٞ PHبي ثيٗ  2تب  5پبيذاستش٘ذ  .آ٘تٛػيب٘يٗ
ٞب ثبيٟ٘ٛبي فّضي تشويت ٔي ؿ٘ٛذ ،دس٘تيدٛ٘ ٝػي سً٘ آثي ثٛخٛد ٔي آٚس٘ذ ٕٞ ٚچٙيٗ
ثٌٛس ًجيؼي ثبػبيش فالٛ٘ٚٚئيذٞب ٔتشاوٓ ٔي ٌشد٘ذٌ .شچٔ ٝمبٔٚت آٟ٘ب ساث ٝػفيذ ؿذٖ
ثٛػيّ ٝدي اوؼيذ ٌٌٛشد افضايؾ ٔي دٞذ ِٚي ٔي تٛا٘ذ ثبپشٚتئيٗ ٞب ،تشويجبت پيچيذ ٜاي
تِٛيذ وشدٚ ٜثبػث سػٛة تب٘ٗ ٞبي ًجيؼي ٔٛخٛد ٌشدد  .ايٗ ٔؼبِ ٝاص إٞيت ٚيظ ٜاي
ثشخٛسداس اػت ٚ .لتي اص آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب دسفشآٚسدٞ ٜبي حبٚي طالتيٗ اػتفبدٔ ٜي ٌشدد
ٔمذاس ٔلشف آ٘تٛػيب٘يٗ ٞب ثٌٛس ٔؼٕ َٛحذٚد  10تب  ppm 40اصسٍ٘ذا٘ ٝخبِق
ٔي ثبؿذ.وبسثشد آٖ دس ٘ٛؿبثٞ ٝبي اِىّي  ٚغيش اِىّي  ٚكٙبيغ لٙبدي ٔي ثبؿذ .
کًرکًمیه ( سردچًبٍ)

صسدچٛث ٝاص ػبلٞ ٝبي صيش صٔيٙي ٌيب ٜوٛسؤٛبِ٘ٛب ث ٝدػت ٔي آيذ و ٝپٛدس صسدسٍ٘ي
ثب ثٛي ٔخلٛف  ٚتٙذؤ ٝبد ٜسٍ٘ي آٖ وٛسؤٛيٗ اػت.
گلزوگ
اص ٌيب ٜوبستبٔٛع تيٙىتٛسيغ ث ٝدػت ٔي آيذ و ٝؿبُٔ دٔ ٚبد ٜسٍ٘يٗ ٔي ثبؿذ وٝ
يىي ث ٝسً٘ صسد ٚديٍشي ث ٝسً٘ صسد پشتمبِي ٔي ثبؿذ.
ريواس
س٘ٚبع اص ػبل ٝصٔيٙي ٌيب ٜسٚثيبتيٙىتٛسي ث ٝدػت ٔي آيذ ٔبد ٜسٍ٘ي آٖ ثٔ ٝمذاس
ثيـتش آِيضاسيٗ  ٚثٔ ٝمذاس وٕتش پٛسپٛسيٗ اػت س٘ٚبع تِٛيذ سً٘ لشٔض ٔبيُ ث ٝصسد ٔي
وٙذ.
پبپشيىب اِٚئٛسصيٗ :اثٗ ٔبد ٜث ٝػٛٙاٖ سً٘ ً ٚؼٓ دٙٞذ ٜوبسثشد داسد ػبُٔ سً٘ آٖ
وبپؼب٘تيٙىبپؼٛسثيٗ ٚػبُٔ ًؼٓ آٖ وبپؼبيؼيٗ ٔي ثبؿذ
سً٘ٞب  ٚخٌشٞب
سً٘ٞب اص ٘ظش ٔيضاٖ خّٛف  ٚػٕي ٘جٛدٖ ثب دلت وٙتشَ ٔيؿ٘ٛذ  ٚدس تٕبْ د٘يب پيؾ
اص ايٙى ٝايٗ سً٘ٞب دس كٙبيغغزايي اػتفبد ٜؿ٘ٛذ ،آصٔبيؾٞبي الصْ ثشاي تؼييٗ ػالٔت
آٟ٘ب ا٘دبْ ٔي ٌيشد ٞ ٚش سٍ٘ي و ٝدس ٔٛسد ػالٔت آٖ ؿىي ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،اص فٟشػت
سً٘ ٞبي ٔدبص خٛساوي حزف خٛاٞذؿذ ثٙبثشايٗ اٌش ٔحلِٛي ٔ$ب٘ٙذ ؿىالت #سا اص

وبسخب٘ٝاي ثب ٘بْ ٘ ٚـبٖ ٔؼتجش  ٚداساي تبييذيٞٝبي ثٟذاؿتي خشيذاسي وٙيذٔ ،يتٛا٘يذ
ٌٕٔئٗ ثبؿيذ و ٝسً٘ ثٝوبس سفت ٝدس آٖ ػبِٓ اػت.
ػبصٔبٖ خٟب٘ي وذوغ  ٚخىفب ،و ٝفٟشػت ٔٛاد افضٚد٘ي ٔدبص اص خّٕ ٝسً٘ٞبي غزايي
سا ٔٙتـش ٔيوٙذ ،دس ػبَٞبي اخيش اػتفبد ٜاص ثشخي سً٘ٞب سا ٔحذٚد وشد ٜاػت .ايٗ
ػبصٔبٖ ،ػّت ٔحذٚديت لبئُ ؿذٖ دس اػتفبد ٜاص ثشخي سً٘ٞب سا ايدبد ٚاوٙؾٞبي
حؼبػيتصا دس ثذٖ اػالْ وشد ٜاػت .ػال ٜٚثش ايٗٔ ،حممبٖ دس ػبَ ٔ 2007مبِٝاي ٔٙتـش
وشد٘ذ و ٝدس آٖ ،اثش سً٘ٞبي ٔلٛٙػي ثش ػالٔت وٛدوبٖ ثشسػي ؿذ ٜثٛد.
دس ايٗ ٔمبِ ٝآٔذ ٜثٛد و ٝثٝوبس ثشدٖ ثشخي سً٘ٞب ٔب٘ٙذ ويِٛٙيٗ يّ ٚ ٛػبٖػت يّ ٛدس
ٔحلٛالت غزايي ٔب٘ٙذ اػٙهٞب ،ؿىالت ٔ ...ٚيتٛا٘ذ ثبػث ثيؾفؼبِي وٛدوبٖ ؿٛد.
ٞشچٙذ ٛٙٞص  ٓٞحشف  ٚحذيثٞبيي دس ٔٛسد دسػت  ٚغّي ثٛدٖ ايٗ ادػب ٌٔشح اػت ،أب
اسائٕٞ ٝيٗ ٔمبِ ،ٝثبػث خبيٍضيٙي ثشخي سً٘ٞبي ًجيؼي ث ٝخبي ا٘ٛاع ٔلٛٙػي دس اسٚپب
ؿذ.
دس وـٛس ٔب  ٓٞتالؽٞبيي ثشاي خبيٍضيٙي ثشخي سً٘ٞبي ًجيؼي ث ٝخبي سً٘ٞبي
ٔلٛٙػي ا٘دبْ ؿذ ٜأب ٛٙٞص سً٘ خبيٍضيٙي ثشاي ثشخي اص آٟ٘ب دس ٘ظش ٌشفت٘ ٝـذ ٜاػت.
هٕٗ ايٙى٘ ٝتبيح ثشخي تحميمبت ٘ـبٖ داد ٜسً٘ٞبي ٔلٛٙػي  ٚحتي ثشخي سً٘ٞبي
ًجيؼي ٔيتٛا٘ٙذ ثبػث ٟٔبس ٌشٞٚي اص آ٘ضيٓٞبي ٔتبثِٛيضٜوٙٙذ ٜػٕ ْٛدس وجذ ؿ٘ٛذ  ٚدفغ
ػٕ ْٛسا دس وجذ دچبس ٔـىُ وٙٙذ .دس حبَ حبهش ،سً٘ٞبي غزايي دس وـٛس ٔب اص ٘ظش
ٚخٛد آسػٙيه ،ػشةٔ ،مذاس آٔيٗٞبي آسٔٚبتيه غيشػِٛفبت ٚ ٝدسخ ٝخّٛف  ٚثشخي ٔٛاسد
ديٍش ا٘ذاصٌٜيشي ٔيؿ٘ٛذ ٔ ٚيضاٖ ٔدبص ٔٛسد اػتفبد ٜآٟ٘ب ٘يض اػالْ ؿذ ٜاػت.

سٚؽ ٞبي اػتخشاج  ٚؿٙبػبيي سً٘ ٞب دس ٔٛاد غزايي
دس آصٔبيـٍب ٜخٟت ؿٙبػبيي سً٘ ٞبي ٔحّ َٛدس آة اص سٚؽ وشٔٚبتٌٛشافي الي٘ ٝبصن
 #TLC$اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ .
تٟئ ٝحّ َٛتب٘ه وشٔٚبتٌٛشافي :
دس ايٗ سٚؽ اثتذا ٔحّ َٛتب٘ه وشٔٚبتٌٛشافي ؿبُٔ 50حدٓ ثٛتبُ٘ ٘شٔبَ  25،حدٓ
اتب٘ 25، َٛحدٓ آة ٔمٌش 10ٚحدٓ آٔ٘ٛيبن غّيظ ٔي ثبؿذ اتٟي ٝوشد ٜدس تب٘ه
وشٔٚبتٌٛشافي سيخت ٝتب حالَ داخُ تب٘ه ث ٝحبِت اؿجبع ثشػذ $حذالُ  4ػبػت #
ٔشاحُ آٔبد ٜػبصي ٕ٘: ٝ٘ٛ
حذٚد ٌ 10شْ ٕ٘ ٝ٘ٛخبٔذ يب ٔ 50يّي ِيتش ٕ٘ٔ ٝ٘ٛبيغ سا ثب ٔ 25يّي ِيتش آة ٔخّٛى
وشد ٜتب ٔبيغ سٍ٘ي ثذػت آيذ ثشاي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ٘ـبػت ٝاي ٔثُ ػٛػيغ  ٚوبِجبع حذٚد
ٌ 20شْ اص آٖ سا پغ اص خشد وشدٖ دس اسِٗ سيختٔ 100 ٝيّي ِيتش ٔحّ َٛآٔ٘ٛيبن اِىّي ثٝ
آٖ اهبف ٝوشد ٜثؼذ اص  24ػبػت ٔحّ َٛسٚيي سا ثب پيپت خبسج وشد ٜدس ٖٚپّيت سٚي ثٗ
ٔبسي تب حذ خـىي ٍ٘ ٝداؿت ٝػپغ ٔشاحُ سا ٔب٘ٙذ لجُ ا٘دبْ ٔي دٞيٓ .
اػتخشاج سً٘ :
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي آٔبد ٜؿذ ٜدس ٔشحّ ٝلجُ سا ث ٝصيش ٛٞد ٔٙتمُ وشد ٜثٞ ٝش وذاْ يه ٔيّي
ِيتش اػيذ وّشيذسيه غّيظ اهبف ٝوشد ٜثب ٕٞضٖ ؿيـ ٝاي ٔخّٛى وشد ٜسٚي ثٗ ٔبسي
خٛؽ لشاس ٔي دٞيٓ ػپغ يه تى ٝپـٓ چشثي ٌشفت ٝؿذ$ ٜتٛػي ٍٞضاٖ ٘شٔبَ  #ساداخُ
آٖ ا٘ذاخت ٝحذٚد  2ػبػت سٚي ثٗ ٔبسي ثٕب٘ذ دس ايٗ ٔشحّ ٝسً٘ خزة پـٓ ٔي ؿٛد

پـٓ سا ثشداؿت ٝآٖ سا صيش آة ػشد وبٔال ٔي ؿٛييٓ ثًٛ ٝسي وٞ ٝيچ ٔبد ٜغزايي ث ٝآٖ
٘چؼجيذ ٜثبؿذ پـٓ ؿؼت ٝؿذ ٜسا داخُ ثـش ا٘ذاختٔ 10 ٝيّي ِيتش آة ٔمٌش اهبف ٝوشدٜ
ٚيه ٔيّي ِيتش آٔ٘ٛيبن غّيظ ث ٝآٖ اهبفٔ ٝي وٙيٓ  ٚحذٚد ٘يٓ ػبػت سٚي ثٗ ٔبسي
خٛؽ لشاس ٔيذٞيٓ تب تٕبْ سً٘ خزة ؿذ ٜپـٓ ثٔ ٝحّ َٛآثي پغ داد ٜؿٛد ػپغ پـٓ
سافـبس دادٔ ٜحّ َٛسٍ٘ي سا تب خـه ؿذٖ وبُٔ سٚي ثٗ ٔبسي ٍ٘ ٝداسيذ $اٌش دس ايٗ
ٔشحّٔ ٝحّ َٛثيشً٘ ثٛد  ٚسٍ٘ي پغ داد٘ ٜـذ ٜثٛد ٘يبصي ث ٝا٘دبْ ٔشاحُ ثؼذي ٕ٘ي
ثبؿذ  ٕٝ٘ٛ٘ٚسا فبلذ سً٘ ٔلٛٙػي ٌضاسؽ وٙيذ #
ٔشاحُ ِىٌ ٝزاسي:
سٚي پّيت ػيّيىبطَ ث ٝػٕت ثبال  3ػب٘ي ٔتش ثب خي وؾ ػالٔت ٌزاسي وشد ٚ ٜثب ٔذاد
خي وـي ٔي وٙيٓ سٚي ايٗ خي افمي ث ٝتؼذاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب  ٚسً٘ ٞبي اػتب٘ذاسد ث ٝفٛاكُ
 1/5ػب٘تي ٔتشي ثب ٔذاد ػالٔت ٌزاسي وشدٔ ٜـخلبت ٞش يه سا ثب ٔذاد ٔي ٘ٛيؼيٓ ثـش
حبٚي سً٘ اػتخشاخي سا ثب يً لٌش ٜآة ٔمٌش خيغ وشد ٜتب سً٘ خـه ؿذ ٜحُ ؿٛد
ػپغ ثب اػتفبد ٜاص يه ٔيىشٚپيپت يب ِٛٔ ِٝٛئيٗ سٚي ٔحُ ػالٔت ٌزاسي ؿذِ ٜىٝ
ٌزاسي ٔي وٙيٓ ثٕٞ ٝيٗ تشتيت سً٘ ٞبي اػتب٘ذاسد سا دس ٘مبى ٔـخق ؿذِ ٜىٌ ٝزاسي
ٕ٘بييذ ِىٞ ٝب سا ثٛػيّ ٝي ػـٛاس خـه وشد ٜاٌش سً٘ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب وٓ ثٛد ِىٌ ٝزاسي ٞب سا
تب ثذػت آٚسدٖ سً٘ ٚاهح تىشاس ٕ٘بييذ ػپغ پّيت سا اص لؼٕت ِىٌ ٝزاسي ؿذ ٜداخُ
تب٘ه وشٔٚبٌٚشافي ثٍزاسيذ ٔ$شالت ثبؿيذ پّيت ث ٝديٛاس ٜي تب٘ه ٘چؼجذ  #ػپغ دس تب٘ه
سا ثؼت ٝصٔب٘ي و ٝحالَ دا خُ تب٘ه تب حذٚ.د د ٚػ ْٛپّيت ثبال آٔذ آٖ اص تب٘ه خبسج وشدٜ
ٚدس صيش ٛٞد ٌزاؿت ٝتب خـه ؿٛد ػپغ ا٘ذاص ٜحشوت ِى ٝسً٘ ٞبي ٕ٘(Rf)ٝ٘ٛسا ٘ؼجت

ث ٝحشوت ِى ٝسً٘ ٞبي اػتب٘ذاسد) (Rfثؼٙديذٔ (Rf) .يضاٖ حشوت ٔبد ٜثٚ ٝػيّ ٝفبص
ٔتحشن ثش سٚي فبص ثبثت اػت ٚدسخذا َٚثب تٛخ ٝث ٝحالَ ث ٝوبس سفتٔ ٝمذاس آٖ ٔٛخٛد
اػت دس ٔٛاسدي و ٝسً٘ ٞبي اػتب٘ذاسد دس دػتشع ٞؼتٙذ اص ٔمبيؼ ٝحشوت ِىٞ ٝبي
ٕ٘ ٝ٘ٛثب ِى ٝي سً٘ ٞبي اػتب٘ذاسدٔي تٛاٖ ٘ٛع سً٘ ٔلٛٙػي ٔلشف ؿذ ٜدس ٕ٘ ٝ٘ٛسا
تـخيق داد تلٛيش صيش يه ٕ٘ ٝ٘ٛآة صسؿه ٔي ثبؿذ و ٝپّيت وشٔٚبتٌٛشافي آٖ ٘ـبٖ
داد ٜؿذ ٜاػت.

ايٗ ٕ٘ ٝ٘ٛؿبُٔ سً٘ ٞبي تبستبساصيٗ ،ػبٖ ػت يّ ،ٛثشِيب٘ت ثّ ٚ ٛوبسٔٛيضيٗ ٔي ثبؿذ.

ٔٙبثغ :
 وٙتشَ ويفي  ٚآصٔبيـٟبي ؿيٕيبيي ٔٛاد غزايي – دوتش ٚيذا پشٚا٘ٝ اػتب٘ذاسد ؿٕبس ٜي 740افضٚد٘ي ٞبي ٔدبص خٛساوي – سً٘ ٞبي خٛساوي اػتب٘ذاسد ؿٕبس ٜي  2634افضٚد٘ي ٞبي ٔدبص خٛساوي – سً٘ ٞبي ٔلٛٙػي دس ٔٛادغزايي ؿٙبػبيي ث ٝسٚؽ وشٔٚبتٌٛشافي الي٘ ٝبصن

