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 «عصاره و شربت ذرت » 
“Corn juice and syrup” 

 

 

 

 

 

 خالصه :

ذرت شیرین از محصوالت زراعی فصل گرم می باشد که در سراسر دنیا کشت می گردد . از این محصوالت 

ز بالل های تازه رسیده استخراج می شود ، می توان مواد غذایی گوناگونی تهیه نمود . عصاره ذرت که ا

بعنوان نوشابه ای طبیعی و دلنشین دارای خواستاران زیادی در دنیا است و همچنین "شربت ُپرفروکتوز 

( نیز که از دانه های نسبتًا رسیده ذرت شیرین و بکمک برخی واکنش های آنزیمی حاصل HFCSذرت" )

نده های مواد غذایی و نوشیدنی ها در آمریکا و برخی نقاط می شود بعنوان یکی از مهمترین شیرین کن

 دیگر گیتی از اهمّیت روزافزونی برخوردار است .  

 

 

 کلمات کلیدی :

عصاره ذرت ، نوشیدنی طبیعی ، نوشابه دلنشین ، شربت ذرت، ذرت شیرین ، شیرین کننده ، "شربت 

 شکر   ذرت ٌپر فروکتوز" ، فرآیند ذرت ، شیر ذرت ، نوشابه بدون

 

 

 

Abstract :  

Sweet corn is a warm season field crop, that planting in all of the earth. 

More nutrition materials produce from sweet corn; i.e. Corn juice or 

corn milk extract from milky kernels and consumption as a natural and 

delicious beverage at some of countries. Furthermore "High Fructose 

Corn Syrup" (HFCS) produce by processing ripe rods and usage as an 

important sweetener into the more food and drinks at the world.             

 

 

Key words :  

Corn juice , natural beverage , delicious drink ,  corn syrup , sweet corn 

, sweetener , HFCS , “high fructose corn syrup” , corn processing , corn 

milk , free-sugar beverage , corn extract    
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 مه : مقّد

. ( انسان برعهده دارند diet( نقش مهّمی را در ترکیب رژیم غذایی )  sweetenersشیرین کننده ها ) 

در میوه ها و سبزیجات ضمن واکنش فتوسنتز  شکر یا ساکارز از کربوئیدرات هایی است که بطور طبیعی

ن مقادیر ساکارز می باشند تولید می شود . چغندر قند و نیشکر از گیاهانی هستند که حاوی بیشتری

درصد کل قندهای جهان از چغندر قند استحصال می شود . در ایاالت متحده آمریکا به  35بطوریکه حدودًا 

، در  North Dakotaو  Minnesota( نظیر  mid westکاشت چغندر قند در منطقه غرب میانه ) 

؛ در منطقه دریاچه  Coloradoو  Montana  ،Wyomingمنطقه جلگه های وسیع جنوب شامل 

(  far westو در منطقه غرب دور )  Ohioو  Michigan( شامل  great lakesهای بزرگ ) 

اقدام می شود و میزان شکر حاصله از  Washingtonو  California  ،Oregon  ،Idahoچون 

لیم گرم آمریکا شامل میلیون تن بالغ می گردد . نیشکر نیز در مناطق برخوردار از اقا 25آنها به بیش از 

Louisiana  ،Florida  ،Texas  وHawaii  بعمل می آید . میزان قند در محصوالت نیشکر و

( مواجه می گردد . میزان عملکرد  deteriorateچغندر قند بالفاصله پس از برداشت بتدریج با کاهش ) 

ت اّما قند استحصالی نیشکر اندکی مواد خام در هر ایکر زراعت های نیشکر و چغندر قند تقریبًا مشابه اس

 (3و2کمتر از چغندر قند می باشد . )

 

 («2()1985 -1994( سطح زیر کشت چغندر قند و نیشکر آمریکا به هزار ایکر )1جدول»

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میالدی که انعطاف  1990( آمریکا در سال های  congressبا وضع قوانین جدید توسط کنگره )  

پذیری بیشتری را در جهت انتخاب نوع گیاه برای کشت به کشاورزان اعطا نمود ، سبب شد تا کشاورزان 

ند و گندم نمایند و بر تولید این محصول بیفزایند . ذرت از زراعت ذرت را جایگزین زراعت های چغندر ق

گیاهان تابستانه جهان می باشد که بعنوان یکی از منابع اصلی غذایی انسان مطرح است . این گیاه بومی 

آمریکا بوده و بتدریج به سراسر کره زمین گسترش یافته است . پیشرفت های انجام شده در زمینه های 

( corn beltولوژی بذر و آفت کش ها به افزایش تولید ذرت در مناطق کمربند ذرت )علف کش ها ، تکن

،  Ohio  ،Indiana  ،Illinois  ،Iowa  ،Minnesota  ،Missouriآمریکا شامل ایاالت 

Nebraska  وKansas  درصد از کل ذرت تولیدی صادر می گردند ،  40انجامیده است . بطوریکه

اختصاص می یابند و بقیه در صنایع مختلف مصرف می گردند . ذرت شیرین  درصد به تغذیه دام ها 20

 (9و2، مواد معدنی و پروتئین می باشد . ) Cو  A  ،Bسرشار از کربوئیدرات ها ، ویتامین های 

 نیشکر چغندر قند سال ها ردیف

1 1985 1103 803 

2 1987 1252 840 

3 1989 1293 870 

4 1991 1385 873 

5 1993 1407 914 

6 1994 1431 904 
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برداشت در فصل تابستان می توان بنحو بسیار مطلوبی بصورت منجمد   ذرت شیرین را پس از

(freezing( و یا کنسروی )canning . برای مصرف در سرتاسر سال نگهداری نمود ) 

 برخی از مهمترین موارد استفاده ذرت ها بقرار زیر است : 

 ( medical tea( دانه ها برای تهیه چای طّبی )brewed( از جوشانده )1

 ( از ساقه ها و دانه ها برای تعلیف دام ها و ماکیان 2

 بستر بذور و گیاهان زینتی  ( از چوب بالل های ُخرد شده برای تهیه3

 ( از ابریشم بالل ها برای تهیه موهای عروسک 4

 ( corn flour( تهیه آرد ذرت )5

 ( corn meal( محصوالت غذایی حاوی ذرت )6

 (corn oil( روغن ذرت )7

 ( corn starch( نشاسته ذرت )8

 ( corn syrup( شربت ذرت )9

10 )Laundry starch  

( corn chips( و چیپس ذرت )Tortillas، نان ذرت مکزیکی ) Atole( محصوالتی چون 11

( را در بازارهای آمریکا تشکیل می دهند ولیکن بطور maizeیا  cornشالوده تولیدات حاصل از ذرت )

  .(31و6و9نوع مواد تولیدی بکار می روند ) 4000کلی محصوالت حاصل از ذرت در بیش از 

 

 «( پروتئین ذرت 1شکل»

 

 
 

 «( نشاسته ذرت2لشک»
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. مؤثر بر کیفیت دانه ها خواهد بودموفقیت در فرآیند نمودن محصوالت دانه ای متأثر از درک دقیق عوامل 

همچنین مقدار ذرت تولیدی که در صنایع جهت تولید شیرین کننده ها کاربرد می یابند، هر ساله تحت تأثیر 

یالدی به پیشرفت های خوبی در زمینه آسیاب تر م 1990بهای جهانی ذرت قرار دارند . از سال های 

(wet milling محصوالتی چون ذرت و چغندر قند دست یافته اند و در نتیجه سبب شد تا نزدیک به دو )

میلیون بوشل ذرت تولیدی در سال  10لیتر( از کل  36پیمانه ای معادل  bushelsمیلیون بوشل )

( HFCSکز ، دکستروز ، نشاسته و "شربت پر فروکتوز" )میالدی در بخش صنایع برای تهیه گلو 1999

 مصرف گردد . 

 

امروزه اصواًل مواد قندی که بعنوان شیرین کننده بجز ساکارز به مواد غذایی افزوده می شوند شامل 

HFCS ( عسل ، مالس ،molasses و برخی دیگر از انواع شربت ها می باشند ولیکن "شربت پر )

را می توان در بسیاری از موارد جایگزین شکر تصفیه شده نمود . شربت ( HFCSفروکتوز ذرت" )

دهة اخیر تأمین کنندۀ نیمی از کالری  3( که از ذرت شیرین به دست می آیند ضمن syrupsهایی )

 ( . 10و3و2شیرین کننده های مصرفی در آمریکا بوده اند)

 

( حاصل از نیشکر ، caloric sweetener( شیرین کننده های انرژی زا )capitaسرانۀ مصرف )

پوند در سال  160پوند به  123میالدی در آمریکا از  1980-98چغندر قند و ذرت ضمن سال های 

 38از  HFCSپوند ولی سرانه مصرف  60پوند به  90افزایش یافت درحالیکه سرانه مصرف شکر از 

( و absorption( ، جذب )digestionپوند در سال تغییر یافتند . اصواًل قابلیت هضمی ) 75پوند به 

( فروکتوز با گلوکز تفاوت دارد لذا بسیاری از پژوهشگران معتقدند که metabolismمتابولیسم )

( منتهی نمی obesityبرخالف مصرف ساکارز مگر در مقادیر بسیار بیشتر به چاقی ) HFCSمصرف 

ی متأثر از درجه حرارت آنها در زمان گردد . مقدار کالری که توسط نوشابه ها تولید می شود تا حدود

گرم متفاوت  100کیلو کالری در  39-41( از colaمصرف است و این میزان برای یک نوشابه کوال )

 ( . 3و2است)

 

 Schuylkillامروزه موادی که بعنوان شیرین کننده به غذای دانش آموزان مدارس شبانه روزی 

Haven هستند : آمریکا افزوده می شوند ، بقرار زیر 

 ( Brown sugar( شکر قهوه ای )1

 ( corn sweetener( شیرین کننده های حاصل از ذرت )2

 ( corn syrup( شربت ذرت )3

 ( fruit juice concentrate( کنسانتره عصاره میوه ها )4

 ( HFCS( "شربت ذرت ُپر فروکتوز" )5

 ( honey( عسل )6

 .(21وmalt syrup( )8( شربت مالت )7
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 («25و2()1966-94( مقایسه مصرف سرانه )پوند( شیرین کننده های انرژی زا در آمریکا )2جدول»

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

( برای تکمیل American Crystal Sugar Company) ACSCشرکت تولید شکر آمریکا یعنی 

ظرفیت کارخانجات تولید شکر از چغندر قند به سرمایه گذاری در زمینه شربت ذرت در منطقه 

Moorhead  ایالتMinnesota  15قدام کرد و بدینطریق بمیزان میالدی ا 1990ضمن اواسط دهه 

درصد بر تولید مواد شیرین کننده افزوده شد . ضمنًا انعقاد توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا 

NAFTA (North American Free Trade Agreement به گشایش بازارهای وسیعی برای )

رین کننده استفاده می کردند و متعاقبًا مصرف نوشابه های غیر الکلی انجامید که از شربت ذرت بعنوان شی

بر تقاضاهای موجود بواسطه افزایش درآمدهای سرانه مردم مکزیک و محدودیت های واردات شکر مبتنی 

 CRA( افزوده شد . از جنبه کلی نیز انجمن پاالیش ذرت یا quota systemبر سیستم سهمیه ای )

(Corn Refiners Associationآمریکا کلیه مسائ ) ل پژوهشی و تجاری تولیدات فرآوری شدۀ ذرت

  .(31و25و2را تحت نظر دارد)

 

 ( :artificial sweetenersانواع شیرین کننده های مصنوعی )

 معمواًل پنج نوع شیرین کنندۀ مصنوعی برای جایگزینی شکر در دسترس قرار دارند که آنها باعث : 

 ( کاهش جذب کالری به بدن می شوند . 1

 مدیریت بیماری دیابت یا قند خون می باشند . ( باعث 2

 ( سبب کنترل وزن هستند . 3

 ( را کاهش می دهند . cavities( کرم خوردگی دندان ها )4

 

،  Aspartame  ،Saccharinمهمترین شیرین کننده های مصنوعی موجود عبارت از 

Acesulfame-k  ،Neotame  وSucralose رین کننده فوق دارای می باشند . تمامی پنج ماده شی

( آمریکا می Food and Drug Administration) FDAتأئیدیه سالمت از اداره غذا و دارو یعنی 

نوع ترکیب ، خصوصیات ، مقدار مصرف و بی خطر بودن اجزاء متشکله آنها را مورد  FDAباشند زیرا 

 ارزیابی قرار داده است . 

 

 

سال 

 ها

شکر)چغندر قند و 

 نیشکر( 

HFCS  کل دکستروز گلوکز 

1966 97 0 13 4 114 

1970 102 1 14 5 121 

1975 89 5 18 4 117 

1980 84 19 16 3 122 

1985 63 45 16 4 128 

1990 64 50 18 4 136 

1994 65 57 20 4 146 
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 ق بشرح زیر است : برخی مشخصات شیرین کننده های مصنوعی فو

1 )Aspartame : 

کیلو کالری بر گرم و همانند  4برابر شکر )قند معمولی( است . ارزش انرژی زایی آن  200شیرینی آن  

شکر می باشد اّما بدلیل شیرینی زیاد ، بسیار کمتر از شکر مصرف می شود لذا کالری کمتری به بدن 

می باشند .  Equal_Rو  Nutra sweet_R  مصرف کننده می رسد . برخی َاشکال تجارتی آن

Aspartame  میالدی توسط  1981برای اّولین دفعه در سالFDA  مورد تأئید قرار گرفت ولیکن در

میالدی نگرانی هایی در ارتباط با سرطانزایی و ایجاد بیماری های سرطان خون  1990اواسط سال 

(Leukemia( و سرطان لنفاوی )Lymphoma در مورد آن ) عنوان می گردید اّما هیچکدام اثبات

نباید آنرا مصرف کنند زیرا حاوی  Phenylketonuriaنشدند . ضمنًا افراد مبتال به بیماری 

Phenylalanine  . می باشد 

 

2 )Saccharin : 

برابر شیرین تر از شکر است و هیچگونه انرژی زایی ندارد . انواع تجارتی آن  200-700این ماده 

می باشند . ساخارین در سال  Necta Sweet_Rو  Sweet`N Low_R  ،Sweet Twinشامل 

میالدی مطالبی چون امکان ایجاد سرطان مثانه  1977میالدی کشف گردید و در سال  1879

(bladder cancer در مصرف مقادیر زیاد آن در موش ها عنوان گردید لذا کلّیه مواد غذایی حاوی )

دهنده ای مبنی بر احتمال تهدید سالمتی شدند اّما مطالعات بعدی نشان ساخارین دارای برچسب هشدار 

میالدی "برنامه سم شناسی  2000دادند که ساخارین باعث سرطانزایی در انسان نمی شود . در سال 

( بر بی خطر بودن آن صحه گذاشت و سرانجام در سال National Toxicology Programمّلی" )

 ن برچسب هشدار دهنده نیز لغو گردید .میالدی لزوم چسباند 2001

 

3 )Acesulfame-K(Potassium) :  

 Sweet oneو  Sunett_Rبرابر شیرین تر از شکر است و بنام های تجارتی  200این شیرین کننده 

میالدی آنرا تأئید کرد و  1988در سال  FDAعرضه می شوند و هیچگونه قدرت انرژی زایی ندارند . 

در کلّیه مواد غذایی بجز تولیدات حاصل از گوشت قرمز و گوشت ماکیان مجاز شمرد . استفاده از آنرا 

 . ای مصارف انسانی تأکید داشته اندپژوهش انجام شده بر ایمن بودن این ماده بر 90تاکنون نتایج بیش از 

  

4 )Neotame : 

چگونه قدرت انرژی برابر شیرین تر از شکر است ولی هی 7000-13000این شیرین کنندۀ قوی حدود 

تأئید گردید ، از نظر شیمیایی مشابه  FDAمیالدی توسط  2002زایی ندارد . این ماده که در سال 

Aspartame  می باشد اّما هیچگونه احتمال خطرآفرینی برای انسان تاکنون از آن مشاهده نشده است و

 ر مقادیر مصرف متعارف می باشند . آزمایشات انجام شده بر یکصد انسان و حیوان مبّین ایمن بودن آن د

 

5 )Sucralose : 

از جمله شیرین کننده های مصنوعی که بطور وسیعی مصرف می گردد و عمومًا آنرا بنام تجارتی 

Splenda_R  برابر شیرین تر از شکر است و هیچگونه انرژی تولید نمی  600می شناسند . این ماده

میالدی تصویب کرد ولیکن یکسال بعد  1998واد غذایی در سال گروه از م 15کاربرد آنرا در  FDAکند. 
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هت کلّیه مواد غذایی اقدام ( جgeneral purposeبه تأئید آن بعنوان شیرین کننده عمومی )

  .(13و28)نمود

 

 

 گیاهشناسی ذرت شیرین :

احتمااًل حاصل جهش  Zea may var. saccharata( با نام علمی sweet cornذرت شیرین )

می  Chullpiیا  Chuspillo( بنام Peruvian( یک نوع ذرت قدیمی پروئی )mutationن )یافت

( اولّیه احتمااًل مقبول کشاورزان واقع نشدند زیرا با مشکالت sugaryباشد . انواع ذرت های شیرین)

ط به فراوانی در انبار کردن آنها مواجه بوده اند . نخستین اطالعات تاریخی در مورد ذرت شیرین مربو

آغاز گردید . آن دو  Susquehannaو  Papoonمیالدی است که با معرفی واریته های  1779سال 

( با چوب بالل قرمز رنگ بودند که توسط eight rowedردیفه ) 8( ذرت های strainاز نژاد )

 ( کشت می شده اند . Iroquoisسرخپوستان مناطق شرقی آمریکا و کانادا )

 

. درصد پروتئین می باشد 9-10سته و درصد نشا 72درصد رطوبت ،  16رت دارای بطور کلی مغز دانه ذ

( ، germیا  embryo( ، جنین )endospermدانه های ذرت همچنین شامل بخش های اندوسپرم )

( می باشند . اندوسپرم یعنی بافتی که اطراف Tip cap( و پوشش روی دانه )pericarpپریکارپ )

غذای کافی برای رشد بذر را فراهم می سازد ، معمواًل برای تهّیه آرد ذرت بکار  جنین را احاطه می کند و

( و پریکارپ یا پوسته بذر نازک است . نوعی ذرت softمی رود . این بخش برخوردار از نشاسته نرم )

( و glassy( که دارای اندوسپرم سخت در جداره های شیشه ای )dent cornبنام ذرت دندان اسبی )

( است ، ضمن خشک شدن دچار چروکیدگی در قسمت پهن و coresپرم نرم در بخش مغز دانه )اندوس

 ( دانه ها می شود . Tipsانتهایی )

( نامیده می شود . زئین در Zeinمی باشد که زئین ) Promalinغالب پروتئین دانه های ذرت بفرم 

است ، تولید می گردد ولیکن  Tryptophanو  Lysinکه پروتئینی با میزان فراوان  Glutelinغیاب 

( فوق با وجود ضرورت برای رشد توسط بدن انسان قابل ساخته شدن amino acidsدو اسید آمینه )

نیستند و باید از طریق مصرف مواد غذایی تأمین گردند . جنین دانه های ذرت نیز حاوی "تری گلیسیرید 

درصد مواد معدنی  78ربرد دارند و دارای ( است که در صنایع روغن کشی کاTriglyceridesهایی" )

  .(17و31و6در خاکستر خود هستند )

 

 Goldenرقم ذرت شیرین شناخته شدند و رقم  63میالدی بیش از  1900در سال های آغازین 

bantan  میالدی معرفی گردید ، از محبوب ترین واریته های برخوردار از گرده  1902که در سال

( بوده است اّما بمرور اغلب واریته های ذرت شیرین دارای توانایی open pollinatedافشانی آزاد )

گرده افشانی آزاد با واریته های هیبرید اصالح شده ای که رشد آسانتر ، عملکرد بیشتر ، مزه شیرین تر و 

یبرید توانایی انبار شدن طوالنی تری داشتند ، جایگزین گردیدند . امروزه تعداد زیادی از واریته های ه

 ذرت شیرین معرفی گردیده اند که بخوبی رشد می کنند و عملکرد مطلوبی دارند . 
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( و maturity dateواریته های ذرت شیرین را معمواًل از جهات رنگ بذور ، زمان رسیدن به بلوغ )

 ( بشرح زیر دسته بندی می نمایند :nature sweetnessمیزان شیرینی طبیعی )

 

( یعنی تعداد روزهای مورد نیاز پس از کاشت تا رسیدن به بلوغ growing timeرشد )( از نظر دوره 1

 شامل :

 روزه 65-75ارقام زودرس « الف

 روزه  76-85ارقام متوسط رس « ب

 روزه  86-95ارقام دیررس « ج

 

مای البته زمان بلوغ ممکن است از سالی به سال دیگر و از محلی به محل دیگر بویژه از جهت دریافت د

( تفاوت یابد . اصواًل ارقام زودرس دارای بالل های کوچکتری primarily temperatureاّولیه )

( کمتری برخوردارند . ارقام متوسط رس نیز دارای تولید vigorousهستند و از عملکرد و بنیه بذر )

د بالل های بیشتری نسبت به زودرس ها هستند . انواع متوسط رس و دیررس ذرت شیرین عمومًا تولی

( از مقبولّیت و بازار premiumکیفی تری می نمایند اّما انواع زودرس بواسطه تولید محصول نوبرانه )

پسندی بیشتری برخوردارند لذا برای دسترسی مداوم به محصول ذرت شیرین می توان مخلوطی از ارقام 

 زودرس و متوسط رس را کشت نمود . 

 

 های استاندارد ذرت شیرین از نظر رنگ دانه ها بقرار زیر می باشند : ( از نظر رنگ دانه ها : واریته2

،  Gold cup  ،Marit  ،Jubilee  ،Calumetالف( واریته های دارای دانه های زرد شامل : 

Meracle  ،Bodacious  ،Incredible  ،Sweetie  ،Merit  ،Sweet time  ،Candy 

corn  ،Capitan  وBonanza     

 Silver Queen  ،Silver streak  ،Sterlingهای دارای دانه های سفید نظیر :  ب( واریته

silver  ،Seneca  ،Snow  ،Comet  وWhite lightning  

( که دانه های سفید و زرد با همدیگر بر روی یک بالل مشاهده می Bi-colorج( واریته های دورنگ )

 .(27و5و9) Harmonyو  Candy store  ،Calico belle  ،Sweet salشوند از قبیل : 

 

واریته های زرد و سفید ذرت شیرین از نظر تولید انرژی مشابه همدیگر هستند ولیکن ارقام زرد حاوی 

نیز می  Beta caroteneو  Lutein  ،Zeaxanthim( نوع Carotenoidsکاروتنوئیدهای )

دی معرفی گردیده اند دارای میال 1990که در سال  Blue cornباشند . دانه های ذرت ارقام جدید 

( و مقادیر کمتری از پتاسیم و فسفر در مقایسه با Iron( ، آهن )Zincمقادیر بیشتری از لیزین ، روی )

؛ در  mg/g 3/2بمقدار  Blue cornذرت های سفید و زرد می باشند . اسید آمینه لیزین در ارقام ذرت 

اندازه گیری شده  mg/g 6/1بمیزان  whiteو در ارقام  mg/g 4/1بمیزان  yellowارقام 

 .(6و13)است
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 «( ذرت های شیرین زرد و سفید 3شکل»

 

 
 

 

 

 «( ذرت شیرین دورنگ 4شکل»
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 ( بر اساس شیرینی طبیعی دانه های ذرت شیرین نیز آنها را به چهار دسته اصلی بقرار :3

 ( Standardواریته های استاندارد )« الف

 ( Super sweetهای سوپر شیرین ) واریته« ب

 ( Sugary enhancedواریته های فوق شیرین )« ج

 ( تقسیم بندی می نمایند . Synergisticواریته های شیرین افزا )« د

مقدار شیرینی دانه های ذرت شیرین عالوه بر خواص ژنتیکی به مدیریت زراعی و برداشت بستگی دارد . 

درصد  4که در مرحله شیری از مزرعه برداشت می شوند ، دارای ( field cornذرت های معمولی )

در صورتیکه انواع استاندارد ذرت شیرین در مرحله شیری حاوی بیش  ( می باشندsucroseساکارز )

که سازنده نشاسته است ، در ذرت های معمولی بصورت ژن  Su-1درصد ساکارز هستند زیرا ژن  6از 

( حضور دارد . مقدار recessiveای شیرین بصورت مغلوب )( ولی در ذرت هdominantغالب )

ساکارز در ذرت های شیرین استاندارد که برداشت شده اند و یا آنهایی که برای مدت طوالنی تری بر روی 

 ساقه ها باقی می مانند ، سریعًا به نشاسته تبدیل می گردند . 

پوپکورن گرده افشانی شده اند ، سخت و دانه های ذرت شیرینی که توسط ذرت های معمولی و یا ذرت 

می  Sh-2( نوع shrunkenنشاسته ای می گردند . ذرت های سوپر شیرین حاوی ژن چروکیدگی )

برابری ساکارز نسبت به ذرت های استاندارد در دانه ها می شود . ساکارز در  2-3باشند که سبب تولید 

انه ها حفظ می شود لذا آنها را برای حمل و نقل این نوع ذرت به مدت طوالنی تری پس از برداشت در د

(shipping . مناسب می دانند ) 

 

ذرت های سوپر شیرین دارای برخی خصوصیات غیر مفید نظیر داشتن دانه های کوچک تر و چروکیده و 

( ضمن کاشت crack( نسبت به انواع استاندارد هستند چنانکه مستعد ترک خوردن )brittleشکننده )

درجه فارنهایت( برای کاشتن  55می باشند . آنها همچنین نیازمند خاک های گرمتری )بیش از  مکانیزه

هستند و برای سبز شدن و استقرار گیاه باید در عمق کمتری قرار داده شوند . اگرچه آنها حاوی ساکارز 

پریکارپ خشن تر  بیشتری نسبت به انواع استاندارد هستند ولیکن دانه های تازه انواع سوپرشیرین دارای

( محلول در آب کمتری complex sugars( و پلی ساکاریدها یا قندهای مرکب )crispy، بافت تُرد )

 ( برخوردارند . creamyمی باشند درحالیکه واریته های استاندارد از بافت نرم )

نمود زیرا  واریته های سوپر شیرین را همچنین باید بصورت جدا از سایر واریته های ذرت شیرین کشت

( با ذرت شیرین استاندارد سبب تولید بذور نشاسته ای و خشن cross pollinationایجاد دگرگشنی )

دارای ژن های قند ساز  Heritageدر هر دو نوع خواهد شد . ذرت های فوق شیرین بویژه انواع بارز 

(sugar enhancer نوع )Se  می باشند و چنانکه با ژنSu-1 ید واریته هایی با ترکیب شود ، تول

شیرینی بیشتری از واریته های استاندارد یعنی حد واسط واریته های استاندارد و سوپر شیرین با بافتی 

سبب کاهش سرعت تبدیل ساکارز به نشاسته می  Seنرم مشابه واریته های استاندارد می نماید زیرا ژن 

 شود . 

 

استاندارد بخاطر گرده افشانی ضروری نیست . ایزوله سازی مزارع ذرت فوق شیرین از انواع ذرت 

همچنین واریته های فوق شیرین جهت عرضه در بازار های کشاورزان و فروش کنار جاده ای بسیار 

مطلوبند . ذرت های شیرین " هم افزا" به اندازه سایر انواع ذرت های شیرین شناخته شده نیستند . تعداد 

ذرت استاندارد است  ¾بذور ذرت سوپر شیرین و   ¼اندازه بذور هر چوب بالل ذرت "هم افزا" به 

 .(33و5( آنها مشابه انواع استاندارد می باشند )emergenceولیکن خصوصیات سبز کردن )
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 («5( خصوصیات واریته های مختلف ذرت شیرین )3جدول»

 
رنگ  واریته ها

 دانه

مدت 

رسیدن 

به 

 بلوغ/

 روز

رنگ  واریته ها

 دانه

مدت 

رسیدن 

به 

 لوغ/ب

 روز

رنگ  واریته ها

 دانه

مدت 

رسیدن 

به 

 بلوغ/

 روز

رنگ  واریته ها

 دانه

مدت 

رسیدن 

به 

 بلوغ/

 روز

Standard (Su-1)              Sugar enhanced (Se)         Super sweet (Sh-2)         Synergistic            

(Silver 

Queen) 

 Tender) 92 سفید

treat EH) 

 Florida) 95 زرد

staysweet) 

Suga) 89 زرد

r loaf) 

 83 سفید

(Golden 

Queen) 

 Candy corn) 92 زرد

EH) 

 Super) 89 زرد

sweet 

Brand 

8701) 

    87 سفید

Iochief 89 زرد (Double 

delight) 

دو 

 رنگ

87 (How sweet 

It Is) 

 85 سفید

Jubilee 85 زرد (White 

lightning) 

 Illini Xtra) 86 سفید

sweet) 

 85 زرد

(Golden 

cross 

Bantam

) 

 Super) 82 زرد Miracle 85 زرد

sweet 

Brand 

8202) 

دو 

 رنگ

82   

 

 

 

Bonanz

a 

 Jubilee) 75 زرد Bodacious 84 زرد

super 

sweet) 

 82 زرد

Nk-199  

(Elepha

nt ear)  

 Platinum) 82 زرد

lady) 

 Super) 70 سفید

sweet 

Brand 

7210) 

    78 زرد

Merit 75 زرد    Honey ,      

N-pearl 

دو 

 رنگ

78 

(Early 

sunglo

w) 

 Butter)    63 زرد

fruit) 

    72 زرد

(Early Xtra 

sweet) 

 71 زرد

Sweetie 70 زرد 

      

 

 

رین محققان اصالح نباتات در سال های اخیر به پیشرفت هایی در جهت معرفی واریته های جدید ذرت شی

با سطوح باالتر و دوره نگهداری طوالنی تر قند دست یافته اند بطوریکه ارقام فوق شیرین از نظر کیفّیت 

و طعم متمایز تر شده اند . هر واریته ذرت شیرین را در راستای مکانیزم ژنتیکی بهبود میزان قند از سایر 

( آنها جلوگیری شود و cross pollinationواریته ها بصورت ایزوله رشد می دهند تا از دگرگشنی )

( و مالحظه barriers( برنگردد . در صورت وجود موانع )starch cornگیاه به حالت نشاسته ای )

 (9و27فوت برای ایزوله سازی می توان اکتفا نمود .) 50-100مسیر باد به فاصله 
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 : زراعت ذرت شیرین

 الف( آماده سازی زمین :

ف خاکهایی که زهکشی مناسبی داشته باشند ، قادر به رشد می باشند ولیکن ذرت شیرین در انواع مختل

خاکهای عمیق لوم شنی با مواد آلی کافی ارجحّیت بیشتری دارند . خاکهای شنی برای کاشت َهراکش یا 

( مناسب ترند زیرا سریعًا در بهار گرم می شوند اّما خاکهای لومی و لوم رسی برای earlyپیش هنگام )

ه های دیر رس ایده آل هستند زیرا آنها نیازمند عناصر غذایی و آب بیشتری می باشند . مناسب ترین واریت

PH  است ولیکن تا  6-7خاک برای رشد ذرت شیرینPH 8  را بخوبی تحمل می نماید . قبل از کاشت

( debris) اینچ بخوبی شخم زد و بالفاصله به جمع آوری مواد زائد 8-10بذور باید زمین را تا عمق 

( و علفهای twig & trash( ، شاخه های درختان و بقایای خشبی گیاهان )rocksمثل قلوه سنگ ها )

( و تسطیح بستر بذور پرداخت . البته کلّیه clodsهرز اقدام نمود و سپس به خرد کردن کلوخه ها )

شیرین شرایط کشت در  مراحل آماده سازی خاک باید در شرایط گاورو بودن مزرعه انجام پذیرند . ذرت

-5اراضی وسیع و برخوردار از تابش فراوان نور خورشید را بیشتر می پسندد و برای رسیدن به مرحله 

 homeهفته زمان می باشد . برای بهبود حاصلخیزی خاِک باغچه های خانگی ) 2-3برگی نیازمند  3

garden اینچ را بکمک روت 1-3( می توان مقداری کمپوست به ارتفاع( اریrototiller و یا چنگک )

 ( 4و9و5( با خاک مخلوط نمود .)garden forkباغبانی )

 

 ب(مقدار بذر مصرفی : 

برای کاشت ذرت شیرین حتمًا از بذور تازه استفاده گردد زیرا بذور ذرت شیرین دارای طول عمر نسبتًا 

تولید محصول خوبی نخواهند کرد . کوتاه حدودًا دو سال در بهترین شرایط نگداری می باشند و بذور کهنه 

از بذور واریته های هیبرید زراعت سال قبل نیز نباید استفاده نمود . بذوری که برای کاشت در نظر گرفته 

( ، جوانه زدن mouldشوند ، در صورت نگهداری در شرایط مرطوب ممکن است دچار کپک زدگی )

(sprout( تخمیر ، )ferment( و یا پوسیدگی )rotش ) وند . مقدار بذر مصرفی ذرت شیرین حدود

فوت مربع( است که بستگی به اندازه و درجه  1000پوند به ازای هر  1/4پوند در ایکر ) 12-10

 super sweet( بذور دارد . کمترین مقدار بذور را در مورد ارقام maturity ratingرسیدگی )

گیرند . همچنین در مواردی چون کاشت  ( در نظر میshriveledبخاطر بذور کوچک و چروکیده اش )

 ( 31و4و5متراکم و یا کاشت ارقام زودرس از بذور بیشتری استفاده می کنند .)

 

 ج( واکاری :

( بذور سبز نشده ، باید اجتناب ورزید زیرا بوته هایی که بعدًا سبز شوند بدلیل replantاز انجام واکاری )

بی نخواهند رسید . واکاری را فقط در مواقعی می توان انجام سایه اندازی بوته های مجاور به تولید خو

 ( 31داد که تعداد بذور سبز نشدۀ مجاور همدیگر زیاد باشند تا نور کافی به منطقه واکاری برسد.)

 

 د( عمق کاشت :

اینچی خاک ها کشت می کنند . ارقام ذرت شیرین  1-2بطور کلی بذور ذرت شیرین را در عمق 

standard  ،sugar enhanced  وsynergistic  اینچی خاک های رسی کشت  1را باید در عمق

را در نصف عمق الزم برای سایر ارقام در انواع خاک ها می  super sweetنمود درحالیکه انواع 

 ( 5کارند .)
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 ه( روش کاشت :

 = furrowدر زراعت ردیفی می توان بذور ذرت شیرین را بر روی پشته های دو طرف جویچه ها )

trench کشت نمود . کاشتن ذرت شیرین در چندین ردیف کوتاه بسیار بهتر از کاشت آن در یک ردیف)

طوالنی نظیر حاشیه اراضی و باغات است زیرا امکان گرده افشانی مناسب را برای تولید دانه های فربه 

(plumpو ُپر عصاره فراهم می سازد . ذرت شیرین را باید بصورت بلوک های پ ) 3-4هن حاوی حداقل 

ردیف برای وقوع گرده افشانی مناسب کشت نمود ولیکن آنها را در باغچه های خانگی بصورت بلوک 

 3بذر را در هر کپه با فاصله  5-6( باید hillبوته می کارند . در صورت کاشت کپه ای ) 9هایی با حداقل 

عدد از سالم ترین  2-3ور فقط به حفظ اینچ( از کپه بعدی کشت نمود ولی بعد از سبز شدن بذ 40فوت )

 ( 31و4بوته ها در هر کپه مبادرت ورزید .)

 

 و( فاصله کاشت : 

ذرت شیرین را نمی توان در تراکم زیاد کشت نمود لذا برای کاشت در باغچه های کوچک خانگی مناسب 

کم دانه خواهد شد . نیستند زیرا کاشت متراکم ذرت شیرین منجر به تولید بوته های کوچک با بالل های 

( ذرت شیرین به ارقام و روش کاشت بستگی دارد ولی معمواًل فواصل plant spacingفواصل کاشت )

-10اینچ انتخاب می کنند . فاصله بوته ها در روی ردیف ها برای ارقام زودَرس  30-40بین ردیف ها را 

د که با افزایش فواصل بین ردیف ها اینچ می باشن 9-12اینچ ولی برای ارقام متوسط َرس و دیرَرس  8

می توان از فواصل بوته ها در روی ردیف ها کاست و برعکس . برخی واریته های ذرت شیرین ممکن 

( یا پاجوش ها tillersاست در صورت کاشت مجزاتر به واکنش هایی چون افزایش پنجه ها )

(suckersبپردازند . قطع پنجه های ذرت شیرین معمواًل به افز ) ایش عملکرد منتهی نمی شود و حتی

 ( 4و9و5ممکن است به میزان تولید صدمه وارد نماید .)

 

 ز( زمان کاشت : 

 8( است و نیازمند حداقل warm weather = warm seasonذرت شیرین گیاهی گرمادوست )

بدون ( روزانه می باشد . ذرت شیرین خواهان شرایط full sunساعت نور مستقیم و آفتاب درخشان )

( در طول رشد است و در صورت وقوع یخبندان خسارت زیادی خواهد دید frost freeوقوع یخبندان )

بنابر این باید آنرا در هنگامی کشت نمود که امکان وقوع یخبندان سپری شده باشد . کاشتن این گیاه در 

هوا برای کاشتن ذرت  ( خواهد بود . دمای مناسبwind breakمناطق ُپر باد نیازمند احداث بادشکن )

درجه فارنهایت است . حداقل دما در عمق یک اینچی خاک سطحی برای جوانه زنی  75-86شیرین 

درجه فارنهایت می باشد ولیکن واریته های سوپر شیرین به دمای  50-55مناسب ذرت شیرین حدود 

مان کاشت سبب کاهش درجه فارنهایت نیازمندند . وجود حرارت های کم خاک در ز 60-65خاک بیش از 

( در رشد گیاه می گردد . این گیاه بیشترین درصد جوانه زنی بذور را retardدرصد جوانه زنی و تأخیر )

 روز پس از کاشت بروز می دهد .  7-10درجه فارنهایت طی  75-95در خاکهایی با دمای 

 

یخبندان بهاره انجام می  روز پس از میانگین احتمال وقوع آخرین 10-14کاشت َهراکش ذرت شیرین را 

( امکانپذیر است زیرا این خاکها سریعتر light soilدهند. کاشت َهراکش ذرت شیرین در خاکهای سبک )

از خاکهای سنگین در اوایل بهار گرم می شوند ولیکن خاکهای رسی در شرایط کم آبی از ارجحّیت بیشتری 

شیرین در خاکهای سبک را بهتر است در  برای کاشت ذرت شیرین برخوردارند . کاشت َهراکش ذرت

غربی انجام داد . برای کاشت َهراکش بهتر است از ارقام زودَرس استفاده شود زیرا -ردیف های شرقی

آنها تمایل بیشتری به جوانه زنی در خاکهای ُخنک تر دارند . کاشت َهراکش ذرت شیرین اغلب سبب بروز 
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یفیت بالل ها بدلیل ناقص بودن گرده افشانی می شود لذا برای عدم یکنواختی رشد گیاه و همچنین کاهش ک

موفقّیت بیشتر می توان از واریته هایی جهت کاشت َهراکش استفاده نمود که به آهستگی جوانه می زنند و 

 به دوره طوالنی تری برای سبز کردن نیارمندند . 

 

هفته قبل از کاشت بر روی  2نگ بمّدت در برخی نقاط برای کاشت َهراکش از باریکه های پالستیک سیاهر

خاک بمنظور گرم شدن بستر استفاده می کنند سپس بذور را مستقیمًا در سوراخ های پالستیک می کارند 

که این روش همچنین باعث کنترل رشد علفهای هرز خواهد شد . واریته هایی که بصورت َورکشت کاشته 

ی برخوردارند لذا دوره رشد کوتاهتری خواهند داشت . می شوند به سبب گرمی هوا از سرعت رشد بیشتر

ارقام فوق شیرین غالبًا بندرت در خاکهای سرد جوانه می زنند و بخوبی سبز نمی شوند لذا برای کاشت 

آنها بایدتا گرم شدن هوا صبر نمود . در برخی نقاط آمریکا نظیر ایالت کانزاس آنرا از اواسط آوریل تا 

 frostد که حدودًا یک هفته بعد از میانگین آخرین تاریخ احتمال وقوع سرمازدگی )اوایل مه کشت می کنن

date 60( می باشد و درصورت عدم فراهم بودن شرایط آب و هوایی تا زمانیکه دمای هوا به باالتر از 

 درجه فارنهایت برسد ، درنگ می کنند . در مناطق جنوبی مکزیک که از گرمای زیاد در اواخر تابستان

برخوردارند بویژه اوقاتی که با وزش بادهای گرم توأم می گردد و با کاهش گرده افشانی مواجه هستند ، 

 ( 31و9و5از واریته های متحمل به گرما استفاده می نمایند .)

 

 ح( گرده افشانی و دگرگشنی :

باعث انتقال  ( می شود . بادwind pollinatedذرت شیرین گیاهی است که به کمک باد گرده افشانی )

( از کاکل های باالی گیاه ذرت بر روی الیاف ابریشمی متصل به بالل های کوچِک pollenگرده ها )

 درحال رشد که در پایه برگهای طویل ذرت به ساقه ها متصلند ، می شود . 

هد ( کوتاه باعث افزایش وقوع گرده افشانی خواblocksکاشتن ذرت در ردیفهای چندگانه یا بلوک های )

شد زیرا گرده افشانی ضعیف باعث تولید بالل های حاوی دانه های اندک می گردد . کاشتن ذرت معمولی 

(field corn( و ذرت پوپکورن )pop corn در مجاورت ذرت های شیرین سبب تغییر نامطلوب کیفی )

 می شود . 

 

، )ذرت شیرین استاندارد  ذرت شیرین(× برای جلوگیری از دگرگشنی های ناخواسته نظیر )ذرت معمولی 

ذرت های شیرین سفید( باید به کاشت مجزای آنها با × ذرت سوپر شیرین( و )ذرت های شیرین زرد × 

فوت اقدام کرد بنابراین درصورت کاشتن ارقام مختلف ذرت با فواصل کمتر لزومًا  250فواصل بیش از 

 ارن دوره گرده افشانی نشوند . باید به کاشت آنها با تفاوت زمانی اقدام نمود تا دچار تق

 

حداقل فاصله زمانی برای کاشتن ارقام مختلف ذرت شیرین جهت جلوگیری از دگرگشنی و در نتیجه کاهش 

روز است یعنی باید دوره کاشت قطعات بعدی زمین را تا رسیدن زراعت قبلی  14کیفیت محصول در حدود 

خاصّیت دگرگشنی ذرت شیرین ، با کاشت واریته های  اینچی به تأخیر انداخت . با وجود 1-2به ارتفاع 

روز در رسیدن  14متوسط َرس و دیرَرس در جوار یکدیگر در صورت تفاوت زمانی بیش از  -زودَرس 

 ( 31و5و9به بلوغ ممکن است منجر به عدم گرده افشانی ناخواسته فی مابین گردد.)
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 «رده افشانی و لقاح ذرت شیرین ( دوره گ6و5شکل های»
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 «(گرده افشانی ناقص ذرت شیرین7شکل»

 

 
 

 

 

 ط( تناوب زراعی :

کاشت ذرت شیرین پس از لوبیا و نخود در تناوب زراعی بویژه در صورت انجام تلقیح باکتریایی بذور 

 (31لگوم ها به نتایج مطلوب تری می رسد .)

 ی( کود دهی :

 

ت به سطوح باالی کودها بخوبی واکنش نشان می دهد لذا بهتر است کودهای پایه ذرت شیرین نسب

(base application( مورد نیازش قبل از کاشت )pre-planting( و بهمراه شخم )tilling )

( برای حاصلخیزی اراضی تحت livestock manuresفراهم گردند . درصورتی که از کودهای دامی )

تن در ایکر )در مورد  10-20می شود باید آنها را در پائیز سال قبل به میزان  کشت ذرت شیرین استفاده

 کودهای مرغی بمیزان کمتر( بکار برد . 

درصورت بهره گیری از کودهای سبز نظیر گندم زمستانه ، چاودار و یوالف باید آنها را در پائیز کشت 

توسط دیسک با خاک مخلوط کرد . اصالح نمود و سپس حداقل یک ماه قبل از کاشت ذرت شیرین در بهار 

(amend . خاکها را می توان بکمک افزایش ساالنه کودهای دامی یا کمپوست انجام داد ) 

تمامی کود فسفره مصرفی را باید پس از پخش کردن بطریقی چون دیسک زدن و یا بکمک روتاری قبل از 

پوند  1-2سط فسفر مصرفی را معمواًل اینچی خاک مدفون ساخت . مقدار متو 3-4کاشت بذور در عمق 

P2O5  . به ازای هر هزار فوت مربع مزرعه محاسبه می کنند 

اینچی خاک  1کودهای فسفره را می توان پس از سبز کردن بذور نیز توسط دستگاه های بذرکار در عمق 

نیازمند ( قرار داد . ذرت شیرین bandاینچی بذور کاشته شده ، بصورت نواری ) 2-3و با فاصله 

( متناسب با رطوبت قابل دسترس برای دستیابی به حداکثر رشد و عملکرد می ampleنیتروژن فراوان )

-50( بکار برد بطوریکه نیمی از آنرا یعنی splitباشد . کودهای ازته را بهتر است بصورت تقسیطی )

ی فسفره قبل از کاشت فوت مربع بهمراه کودها 100پوند به ازای هر  1پوند در ایکر و بعبارتی  40

پوند در هزار فوت  5/0-1پوند در ایکر و بعبارتی  25-30مصرف نمود و بقّیه کودهای ازته را بمیزان 
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اینچی گیاهان سبز شده در زمانی که بوته ها به  4-5اینچی و با فاصله  1مربع بصورت نواری در عمق 

یده باشند ، قرار داد . کودهای نیتروژنه اینچی رس 18-24اینچ و برای تکرار در مرحله  8-10ارتفاع 

( را برای کاهش هوادیدگی لزومًا باید با خاک پوشانید و سپس ammoniaبویژه انواع حاوی آمونیوم )

 بالفاصله آبیاری نمود . 

( از اهمّیت ویژه ای در زراعت ذرت side-dressingاستفاده از کودهای ازته بعنوان کود َسَرک )

( و یا خاکهای شنی که شرایط wet yearsست و بخصوص در سالهای ُپرباران )شیرین برخوردار ا

برای شسته شدن کودهای ازته فراهم است ، می توان بخشی از مقدار مورد نیاز این نوع کودها را 

پوند از کودهای مرکب  1-2بالفاصله قبل از مرحله کاکل دهی به خاک افزود . گاهًا برای سهولت کاربرد 

فوت مربع زمین توصیه می کنند ولیکن بطور کّلی برای  100را برای هر  12-12-12یا  10-10-10

رعه قبل از آمایش زمین می توصیه مقدار دقیق کودهای شیمیایی نیازمند آزمایش خاک مز

  .(31و9و4و5)باشند

 

 ک( آبیاری :

لذا درصورتیکه مقدار  اینچ آب در هفته برای بروز راندمان مناسب نیازمند است 1-5/1ذرت شیرین به 

اینچ اقدام  12-18بارندگی کافی نیست باید با انجام آبیاری کافی و بموقع به مرطوب کردن خاک تا عمق 

( به تنش رطوبتی متحمل است اّما عدم youngنمود زیرا گواینکه ذرت شیرین بویژه در دوره جوانی )

( و رشد بالل ها pollinationرده افشانی )( ، گsilkingتأمین آب کافی در دوره های ظهور بالل ها )

(ear development ممکن است بحرانی باشد و به کاهش کیفّیت بالل ها بینجامد . بنابراین آبیاری )

روز تا نزدیک به زمان برداشت می تواند از تنش رطوبتی و بروز پژمردگی منجر به  5-7با فواصل 

 ( 5و4و9د .)کاهش عملکرد در این گیاه جلوگیری بعمل آور

 

 ل( علفهای هرز : 

علفهای هرز بویژه در اوایل رشد ذرت شیرین با آن به رقابت می پردازند لذا بهتر است با آنها تا زمان 

( برای سطوح کوچک و hoeاینچ با ابزارهای شخم سطحی نظیر کج بیل ) 18-25رسیدن گیاه به ارتفاع 

ملیات مکانیکی کنترل علفهای هرز باید در خاک سطحی با کولتیواتور در اراضی وسیع مبارزه نمود . ع

انجام گیرد تا صدمه ای به ریشه های ذرت وارد نشود . برای کنترل شیمیایی علفهای هرز بکمک علف 

( مجرب نهاده های کشاورزی در منطقه توّجه گردد . با dealerکش ها باید به توصیه های فروشندگان )

( بر سطح خاک اطراف گیاه نیازی به کنترل علفهای diminishاندازی ) افزایش رشد گیاه و ایجاد سایه

 ( 5و9هرز نخواهد بود.)

 

 م( آفات :

( مهمترین و مخرب ترین آفت ذرت شیرین است که بیشترین صدمات corn ear wormکرم بالل ذرت )

اشت های ُکرپه را در مناطق گرم باعث می شود اّما عمومًا ذرت هایی که زودتر کشت شوند نسبت به ک

(late( با خسارت کمتری مواجه می گردند . این آفت از طریق تخم گذاری شب پره هایش )moths بر )

 روی الیاف ابریشمی بالل های در حال رشد گسترش می یابد . 

( خارج شده به بخش فوقانی بالل ها داخل می شوند و از larvae( تخم ها ، الروهای )hatchبا تفریخ )

( و روغن های معدنی insecticidesی در حال رشد بالل ها تغذیه می کنند . از آفت کش ها )دانه ها

(mineral oil تأئید شده و مناسب برای کاهش خسارت این آفت می توان استفاده نمود اّما تأثیر گذاری )

با فاصله دو ( کافی نیست لذا تکرار سمپاشی husksآنها بدلیل حضور الروها در زیر پوسته های بالل )
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 soilهفته یکبار تا قبل از خشک شدن الیاف ابریشمی بالل ها ضرورت دارد . حشرات خاکزی )

insects( نظیر طوقه ُبرها )cut worms( و کرم های مفتولی )wire worms ؛ همچنین آفات )

 ( و کک هاarmy worms( ، الرو شب پره ها )aphids( نظیر شته ها )foliar insects)  برگی

(flea beetles( ؛ و ساقه خوارهایی )stem borers( نظیر ساقه خوار ذرت )corn borers از )

 ( 5و9سایر آفات مّهم ذرت شیرین بشمار می آیند .)

 

 ن( بیماریها :

برخی از بیماریهای گیاهی سبب مشکالتی در تولید ذرت شیرین می شوند اّما بسیاری از واریته های 

 maize dwarfه بیماریهای چون "موزائیک کوتولگی ویروسی ذرت" )اصالح شدۀ جدید نسبت ب

mosaic virus( که عامل ویروسی آن سبب بازماندگی )stunting ، شدید رشد گیاه می شود )

( که عامل باکتریایی آن stewart`s bacterial wiltبیماری "پژمردگی باکتریایی استوارت ذرت" )

( ذرت که باعث تشکیل گال smutاه می گردد و بیماری سیاهک )سبب بازدارندگی رشد و بی رنگی گی

( بزرگ خاکستری بر روی خوشه ها و کاکل های ذرت می شود ، مقاوم هستند . سیاهک ها gallsهای )

( و عملیات زراعی hailدر شرایط خشکی ، نیتروژن زیاد ، خسارات برگی ناشی از حشرات ، تگرگ )

 واریته های متحمل می تواند به کنترل آنها کمک نماید . شیوع می یابند که استفاده از 

( را با استفاده seedling disease( و پوسیدگی گیاهچه )seed rotsبیماری های پوسیدگی بذور )

کردن از بذور گواهی شده و ضد عفونی آنها با قارچکش های مناسب بویژه در خاکهای گرم می توان 

 over( می تواند به کنترل قارچهای زمستانگذران )field sanitationکنترل نمود . بهداشت زراعی )

wintering( یا پناه گرفته )ganisms( در بقایای گیاهی که باعث پوسیدگی ساقه ها )stalk rots )

( می شوند ، منتهی شود . برای کنترل بیماریها در واریته های حساس به leaf spotsو لکه برگی )

دست یازید . اغلب برچسب های روی بسته های بذور گواهی شده دارای اطالعات اقدام مهّمی نمی توان 

 ( 5و9الزم در این زمینه می باشند .)

 

 س( برداشت : 

برداشت محصول در زمانی انجام می شود که بیشترین سود را حاصل کند و آن غالبًا تحت تأثیر قیمت ذرت 

داشت محصول ، آب و هوا وهزینه هایی چون ابزار شیرین در بازار ، پتانسیل عملکرد ، طول دوره بر

درصد  35-38آالت ، کارگر و انرژی مصرفی دارد . برداشت مکانیزه ذرت های دانه ای را با رطوبت 

درصد منجر می شوند .  25( به رطوبت shellingآغاز می کنند که پس از حذف پوسته های بالل ها )

ردیف  3-4بالل می باشند بنابراین هر  30ذرت شیرین حدودًا فوت هر ردیف  25عملکرد مورد انتظار از 

 فوتی می تواند بالل های ذرت کافی برای یک خانوده متوسط را تولید نمایند .  25

( با milkyمعمواًل ذرت های شیرین را در زمانیکه هنوز شاداب هستند و عصاره شیری رنگشان )

هفته پس از کاشت برداشت می کنند  12-14ردند یعنی فشردن انگشت شست از دانه های بالل خارج می گ

( فقط مدت کوتاهی بویژه در شرایط آب و هوایی گرم دوام می یابد . از milk stage. مرحله شیری )

اینرو باید پس از مرحله بلوغ بطور منظم به بررسی دانه ها جهت برداشت بموقع بالل ها پرداخت زیرا در 

( خواهند رسید . زمانی که رشته های tough( و سخت )doughy) صورت تأخیر به مراحل خمیری

ابریشمی بالل ها برنگ قهوه ای شکالتی درآیند و تقریبًا خشک شوند ، نشاندهنده بلوغ بالل ها می باشد . 

برای جدا کردن بالل ها از ساقه های گیاه باید بالل ها را اندکی پیچانید و سپس به تندی به سمت پائین خم 

 تا بالل ها بدون آسیب به ساقه ها بویژه در صورت باقی بودن بالل های نارس از آن جدا شوند . کرد 
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بالل های برداشت شده را باید بفورّیت استفاده نمود زیرا مقدار قند در ذرت شیرین سریعًا کاهش می یابند 

، نیمی از قند خود  . برخی واریته های ذرت شیرین درصورتیکه پس از برداشت بخوبی نگهداری نشوند

ساعت از دست می دهند . بهتر است بالل ها را صبحگاهان و یا اواخر روز که هوا  10-12را ضمن 

نسبتًا خنک است ، برداشت نمود و سپس مورد استفاده قرار داد و یا در یخچال نگهداری کرد . 

ا پاشیدن آب سرد به کاهش دما درصورتیکه برداشت بالل ها در ساعات گرم روز انجام پذیرند ، می توان ب

 (10و9و4و خنک کردن بالل ها اقدام نمود .)

 

 «دستگاه های برداشت مکانیزه ذرت شیرین (10و9و8شکل های»
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  : (corn juiceعصاره ذرت )

 تعاریف :  

باشد ( طبیعی دارای بافت های سبزیجات یا میوه ها می liquid( عبارت از یک مایع )juiceعصاره )

مثاًل عصاره پرتقال مایعی است که از چالنیدن میوه های درخت پرتقال حاصل می شود . عصاره ها در 

( که از میوه ها استخراج گردیده اند ، اتالق sweetenedبلغارستان و سوئیس به مواد شیرین شده ای )

ات گفته می شوند ولی ( به مواد استخراجی خالص میوه ها و سبزیجnectarمی شوند درحالیکه نکتار )

رعکس تعاریف فوق پذیرفته این موضوعات در برخی دیگر از کشورها نظیر نروژ ، اسپانیا و مولداوی ب

 . شده اند

 

غالبًا برچسب روی قوطی ها یا پاکات حاوی عصارۀ میوه ها ممکن است فاقد اطالعات کافی باشند یعنی 

اطالعات را پنهان نگه می دارند مثاًل عباراتی چون شرکت های دست اندرکار تهّیه عصاره ها اینگونه 

( را غالبًا بر روی برچسب ها درج می کنند اّما اینگونه no add sugar"بدون افزودن قند" )

محصوالت را همواره از کنسانتره ها بدست می آورند که کارکردی مشابه قندها دارند . از طرفی تشخیص 

 ( 34عصاره هایی برای مصرف کننده ها غیر ممکن است .) مقدار کنسانتره بکار رفته در چنین
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 : «عصاره پرتقال (11شکل»

 

 
 

 

 

 

 : «( عصاره میوه ها12شکل»
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 فواید عصاره ها :

سان تصّور عصاره های سبزیجات و میوه ها را می توان بعنوان معدنی از عناصر غذایی مورد نیاز بدن ان

نمود . آنها همچنین از مزه دلنشینی برخوردارند . نوشیدن عصاره ها راهی آسان برای لذت بردن از میوه 

 ها است و در دست گرفتن لیوان حاوی عصارۀ میوه ها باعث القاء شادی و نشاط در افراد می شود . 

 

 عصاره ها حاوی عناصر غذایی زیر می باشند :

( سریعتر التیام bruisesن ویتامین کمک می کند تا بریدگی ها و ضربدیدگی ها ): ای Cالف( ویتامین  

( را کاهش می دهند و باعث افزایش جذب عنصر آهن از مواد infectionیابند ، سرایت امراض عفونی )

 غدایی مصرفی می شوند . 

جود دارد به سالمتی : این ویتامین که در بسیاری از عصاره های میوه ها و سبزیجات و Aب( ویتامین 

 چشم و پوست انسان کمک می کند . 

درصد عصاره ها وجود دارند و تأمین  100ج( کربوئیدرات ها : قند میوه ها کربوئیدراتی است که در 

 کننده انرژی مورد نیاز بدن انسان می باشند . 

یژه کودکان ضروری د( آب : بخش اعظم عصاره ها را آب تشکیل می دهد که برای سالمتی بدن انسان بو

 (19و24است .)

 

مصرف عصاره میوه ها در اروپا ، استرالیا ، نیوزلند و آمریکا ضمن سالهای اخیر فزونی یافته است که 

این موضوع به سبب درک عامه مردم از سرشار بودن عصاره ها از عناصر غذایی مفید برای سالمتی و 

عصاره میوه ها همچنین در برخی مناطق دنیا بعنوان  همچنین عالقمندی مردم به حفظ سالمتی می باشد .

( مصرف می گردند health benefitsبخشی از نسخه های دارویی تجویز و بمنظور فواید سالمتی )

است درحالیکه عصاره آلو بمنظور تسهیل در هضم غذا  Cمثاًل عصاره پرتقال سرشار از ویتامین 

(digestiveبکار می رود . عصاره زغال اخ )( ته برای جلوگیری و یا حتی درمانtreat بیماریهای )

( مجرای binding( تجویز می شود زیرا دریافته اند که این عصاره از بند آمدن )bladderمثانه )

( و لیمو شیرین lemonمثانه در اثر عفونت های باکتریایی ممانعت می نماید . عصاره های لیموترش )

(limeسبب ایجاد مزه های ترش و )  . تلخ در غذاها می شوند 

همانگونه که عصاره هایی چون عصاره هویج و میوه ها بسیار مطلوب هستند ولیکن عصاره سیب زمینی 

( بدمزه بوده و مورد پسند افراد واقع نمی شوند . پذیرش این موضوع که squashو کدو خورشتی )

( fresh fruitمصرف میوه های تازه ) عصاره میوه ها دارای اثرات مفیدی بر سالمتی انسان همتراز با

می باشند گاهًا با شبهات فقدان مواد فیبری در آنها نیز همراه است زیرا طبق برخی گزارشات مقدار 

فراوان قند فروکتوز موجود در عصاره میوه ها در صورت عدم مصرف آنها همراه با مواد فیبری سبب 

 ( در کشورهای غربی شده است . diabetesافزایش شیوع بیماری قند خون یا دیابت )

 

مصرف عصاره ها بسیار آسان است و نوشیدن مقدار فراوان آنها امکانپذیر می باشد اّما مصرف مازاد 

 آنها بدالیل زیر مناسب نیست :

 الف( عصاره ها سرشار از کالری هستند و مصرف مازاد آنها به افزایش وزن می انجامند . 

 soyجایگزین مصرف شیر دام ها و یا نوشیدنی های حاصل از سویای ) ب( درصورتیکه عصاره ها را

beverage( غنی شده با کلسیم )calcium fortified نمایند آنگاه کودکان از رشد استخوانی کافی )

 برخوردار نخواهند بود . 
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نین ( دندان ها و همچcavities( مکرر عصاره ها باعث افزایش کرم خوردگی )sippingج( آشامیدن )

 (24و34و19( می انجامند .)diarrheaبرخی اوقات به اسهال )

 

 

 انواع عصاره ها :

( عصاره میوه ها را preservation( و نگهداری )processingبرخی روشهای مرسوم فرآوری )

( ، freezing( ، منجمد کردن )pasteurization( ، پاستوریزاسیون )canningقوطی کردن )

( تشکیل می دهند . بسیاری از spray drying( و اسپری خشک )evaporationتبخیر کردن )

با افزودن  Oranginaعصاره میوه ها را گازدار نمی کنند درحالیکه برخی دیگر از آنها با نام تجاری 

CO2 ( بصورت نوشیدنی گازدارcarbonated beverage عرضه می شوند . عصاره های طبیعی )

( استاندارد برخوردارند چنانکه در برخی کشورها نظیر انگلستان ، purityغالبًا از یک سطح خلوص )

درصد محسوب می دارند ولیکن مقدار عصارۀ خالص ممکن است در  100اسکاتلند و آمریکا آنها را 

 درصد از حجم کل آنها تقلیل یابد .  1( تا حدود juice drinkنوشیدنی های میوه ای )

 

دود به محصوالت خاصی نمی باشند اّما مقبول ترین عصاره ها را از عصاره های میوه ها و سبزیجات مح

( ، pine apple( ، آناناس )grape fruit( ، لیموترش ، گریپ فروت )pruneسیب ، پرتقال ، آلو )

( و ran-berry( ، زغال اخته )cherryگوجه فرنگی ، هویج ، انگور ، توت فرنگی ، گیالس و آلبالو )

( و یا منجمد concentrate. برخی عصاره ها را ممکن است بصورت تغلیظ شده ) انار تهّیه می کنند

(frozen عرضه نمایند که اینگونه محصوالت قبل از مصرف نیازمند افزودن مقدار متناسبی آب برای )

( هستند گواینکه این قبیل عصاره ها در مقایسه با original stateتهّیه مایعی مشابه حالت اصلی )

ای تازه و طبیعی ممکن است از طعم و مزه متفاوتی برخوردار گردند . برخی عصاره های عصاره ه

( و قطعات ریز fiber( را تصفیه یا فیلتر می نمایند تا الیاف سلولزی )commercial juicesتجارتی )

ز انواع ( از آنها جدا گردند اّما عصاره های تازۀ حاوی قطعات ریز یا پالپ های میوه نیز اpulpمیوه )

 جدید عصاره های طبیعی هستند که به بازارهای مصرف عرضه می شوند . 

اخیرًا ذائقه های مصرف کنندگان به سمت پسندیدن عصاره های ترکیبی یا چند میوه ای در مقایسه با 

عصاره های تک میوه ای گرایش یافته است بطوریکه در بسیاری از مواقع ، بسته بندی عصاره های تک 

ر رقابت با عصاره های چند میوه ای سهم خود از بازار های مصرف را از دست داده اند . از میوه د

مهمترین میوه هایی که در تهّیه عصاره های ترکیبی بهمراه سایر میوه ها بکار می روند شامل زغال اخته 

 blend fruit( می باشند . عصاره های ترکیبی میوه ها )black currant، سیب و انگور فرنگی )

juices( "ممکن است حاوی موادی نظیر "شربت ذرت ُپر فروکتوز )HFCS باشند که به آنها نوشابه )

( گفته می شوند . از موفق ترین شرکت juice drink( یا نوشیدنی میوه ای )cocktailهای مرکب )

دست یافته اند ،  هایی که در زمینه عرضه عصاره های ترکیبی چند میوه ای به موفقّیت قابل مالحظه ای

در استرالیا  Nudie( و همچنین شرکت UKدر بریتانیا )  P & Jو  Innocentمی توان شرکت های 

 را نام برد . 

 

( که برای آن کشور و تجارت بین المللی FDA( بر اساس مقررات غذا و دارو آمریکا )nectarنکتار )

(international trade پذیرفته شده است به عصاره های )( رقیقیdiluted juice اتالق می شود )

( ، آب و احتمااًل puree( غیر الکلی حاوی عصاره ها یا پوره آنها )beverageکه بعنوان نوشابه )

( نیز جای خود را در بسیاری juice barsبرخی شیرین کننده ها باشند . تّهیه قرص عصاره میوه ها )
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نظیر عصاره انواع میوه ها و سبزیجات تهّیه و به بازار  از کشورها گشوده است . این قبیل محصوالت نیز

عرضه می شوند . سازندگان قرص های عصارۀ میوه ها ادعا می کنند که آنها را بطور خالص از میوه ها 

تهّیه نموده اند لذا دارای اثرات سودمندی بر سالمتی انسان هستند در صورتی که بمحض تهّیه عصاره یک 

( free radicals( آنها از طریق رادیکال های آزاد )anti-oxidantsسیدان های )میوه آنگاه آنتی اک

 ( 34با اکسیژن مجاور خود وارد واکنش خواهند شد .)

 

 («19گرم ) 240( مقایسه مشخصات سه نوع نوشیدنی برمبنای 4جدول»

 

 Orange Soda Orange Juice موارد ردیف

Drink 

Orange 

Juice 

 fl 8گرم)160 ( fl oz 12گرم)240 (fl oz 8م)گر160 حجم هر پاکت 1

oz ) 

 %100 %5 ................       مقدار عصاره 2

 انرژی )براساس  3

 کالری نیاز روزانه( 2000

 کالری 110 کالری 120 کالری 120

 0 (%1میلی گرم) 30 (%1میلی گرم) 35 سدیم 4

 (%9گرم) 26 (%10گرم) 31 (%11گرم) 32 کربوئیدرات کل 5

 گرم 22 گرم 29 گرم 32 قند 6

 گرم 1 0 0 پروتئین 7

 C  0 70% 50%ویتامین  8

 %2 0 0 کلسیم 9

 0 0 0 فیبر،کلسترول،آهن،چربی 10

،اسید HFCSآب، محتویات 11

سیتریک،اسید 

اسکوربیک،رنگهای 

 redو  yellow 6 مجاز 

40 

،عصاره HFCSآب،

گالبی،اسید 

سیتریک،اسید 

اسکوربیک، رنگهای 

و     yellow 5از مج

red 40 

آب ، کنسانتره 

 پرتقال 

  

             

  

 انتخاب و برداشت بالل ها برای عصاره گیری :

درصد پلی ساکاریدهای  3درصد نشاسته ،  10-11درصد قند ،  5-6هر بالل ذرت شیرین حاوی 

(polysaccharides قابل حل در آب و ویتامین های )A  ،C  و گروهB  نظیرFolate  و

Thiamin  ، کالری انرژی است .  80-110درصد آب و حدود  70، مواد معدنی چون پتاسیم 

 

امروزه مصرف محصول تازه و عصاره ذرت شیرین با مقبولیت فراوانی از طرف مصرف کنندگان در 

( roadside stands( و فروشندگان حاشیه جاده ها )farmer`s marketsبازارهای کشاورزان )

ت . بالل های با کیفیت ذرت شیرین دارای پوسته شاداب و سبز رنگ و دانه های روشن روبرو اس

(bright( گوشتالو ، )plump و شیری هستند . آنها باید عاری از خسارات آفات و بیماریها باشند و )

 ( . glistenپوسته بالل ها باید از رطوبت بدرخشند )
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( است ، بالل ها هنوز برای برداشت آماده نیستند . wateryزمانیکه عصاره درون دانه ها کاماًل آبکی )

( می باشند . در یک silky & bright( از عصاره برنگ زرد روشن و شفاف )richذرت های غنی )

. هتری برای عصاره گیری برخوردارندذرت رسیده معمواًل دانه های موجود در بخش نوک بالل از قابلّیت ب

بحالت خمیری درآیند و فاصله ای بین ردیف دانه های روی بالل مالحظه شود درصورتی که دانه های بالل 

( و حاوی large( محصول خواهد بود . دانه های زیادَرس عمومًا بزرگ )over ripeبمعنی زیادرسی )

( می باشند . بالل ها را در مرحله chewy( و جویدنی )dough( ، خمیری )pastyموادی چسبنده )

( دانه ها برداشت می کنند که آنها را می توان با فشردن انگشت شست بر milky stageشیری شدن )

 دانه ها تشخیص داد . 

( ، bluntبالل های پوست کنده نشده باید به شکل ثابتی رسیده باشند بطوریکه انتهای آنها بدون نوک )

باشند . بطورکلی می توان دانه های انتهایی بالل ها ُپرشده و الیاف ابریشمی بالل ها قهوه ای و خشک 

گفت که الیاف ابریشمی بالل ها در حدود دو هفتگی پس از ظهورشان شروع به قهوه ای شدن می نمایند و 

هفتگی آماده برداشت برای عصاره گیری خواهند بود که این مدت بر اساس میزان حرارت محیط  3در 

 متفاوت است. 

بالل ها هنوز خنک هستند ، انجام می دهند زیرا افزایش دمای برداشت بالل ها را در اوایل صبح که هوا و 

 shankمحیط به کاهش سریع کیفیت غذایی ذرت شیرین می انجامد . در زمان برداشت باید ساقۀ فرعی )

( حاوی بالل را تا حد امکان بدون خسارت دیدگی ساقۀ اصلی گیاه شکست . قطع کردن برگ stemیا 

حذف کامل ساقه حامل بالل سبب کاهش رطوبت بالل می گردند . زمان  ( وflag leavesهای پرچمی )

را در شرایط آب و هوایی گرم نسبت به شرایط ُخنک  standardبرداشت بالل های رسیدۀ واریته های 

 (4و5و7فقط برای مّدت کوتاهی می توان به تأخیر انداخت .)

 

 

 :«ی( ذرت های رسیده و مناسب برای عصاره گیر14و13شکل های»
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 نگهداری بالل ها :

درصورت برداشت بالل ها بمنظور عرضه مستقیم باید آنها را به اندازه تقاضای روزانه برداشت نمود و تا 

حد امکان خنک نگداشت . میزان تبدیل شدن قندهای ساده به نشاسته در دانه های ذرت شیرین با باال 

می یابند . برای حصول بیشترین کیفیت بهتراست تا محصول رفتن حرارت محیط پس از برداشت افزایش 

برداشت شده را بالفاصله در حالت بیشترین وزن و حجم دانه ها فرآیند نمود ولیکن در صورتی که لزومًا 

درجه فارنهایت  40باید برای مدتی نگهداری شوند بهتر است بالل ها را با پوست در آب خنک حدود 

 درجه فارنهایت نگهداری نمود .  32ه با دمای حدود انداخت و سپس در سردخان

 

درمواقعی که بالل ها را در اوقات گرم روز برداشت نمایند ، بهتر است دمای آنها را ضمن یک ساعت به 

برسانند و بدینطریق دمای مزرعه ای  hydro-coolerدرجه فارنهایت بروش  32کمک آب خنک به 

(field heat . آنها را حذف کنند ) اگر قادر به انتقال سریع بالل ها به سردخانه نیستید ، الزم است تا

آنها را در محل سایه و دور از تابش مستقیم خورشید جهت کاهش دمای آنها نگهداری نمود . هیچگاه 

( انباشت زیرا باعث افزایش large pilesنباید بالل های برداشت شده را بصورت توده های بزرگ )

 ن سرعت تنفس آنها می شود . حرارت و باال رفت

 

 98-100درجه فارنهایت و رطوبت  32بهترین شرایط نگهداری بالل های برداشت شده را در دمای 

روز می دانند . بنابراین ذرت ها را بدون کندن پوسته های بالل ها می توان با حفظ  4-6درصد برای 

ود و سپس از شیرینی آنها کاسته خواهد شد روز در سردخانه یا یخچال نگهداری نم 1-2کیفیت فقط برای 

( بسته بندی نمود و بر روی آنها قطعات یخ قرار داد که در crates. بالل ها را می توان در جعبه هایی )

درجه فارنهایت دما فراهم می شود . در این  32درصد رطوبت نسبی و  90این حالت شرایطی برابر با 

 super sweetیت عرضه مستقیم را خواهند داشت اّما واریته های روز قابل 5-8حالت بالل ها تا مدت 

 (31و4و7و5روز هستند .) 10-12در چنین شرایطی قادر به حفظ کیفیت خود برای 
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 :«( ذرت های پوست گیری شده و آماده دانه شدن16و15شکل های»

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



30 
 

 آماده سازی بالل ها :

عصاره گیری باید آنها را در وضعیت تازه و لطیف  برای آماده سازی میوه ها و سبزیجات جهت

(tender انتخاب نمود سپس دوبار با آب سرد و تازه برای زدودن آلودگی ها بخوبی شستشو داد و )

( نمود و trimبخش های نامطلوب آنها را نظیر ساقه ها ، برگها و دانه های غیرقابل مصرف را حذف )

( زبر به آرامی خراشید و تمیز کرد pad( یا اسکاچ )brushبخش هایی نظیر غّده ها را با برس )

بطوریکه نیازی به پوست گیری آنها نباشد و سپس آنها را به قطعات دلخواه درآورد . پوست گیری و 

( برای عصاره گیری ذرت شیرین امری ضروری است که threshingجداسازی دانه ها از بالل ها )

 brokenانجام می دهند تا دانه های جدا شده برای مراحل شکستن ) اینکار را با دستگاه های ویژه ای

kernel(. و استخراج عصاره آماده شوند )24و10و1) 

 

 

                              

 

 

 :«( دانه کردن دستی و ماشینی ذرت های شیرین برای عصار گیری19و18و17شکل های»
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 عصاره گیری :

( از رایج ترین روش های پختن برای این منظور می باشد .  یک روش ساده boilingوشاندن )معمواًل ج

برای تهّیه عصاره ذرت این است که بالل ها را پس از جدا کردن پوسته ها و بدون جداسازی دانه ها ابتدا 

و یک در آب سرد و بدون نمک می ریزند تا اندکی سفت شوند سپس بمقدار یک قاشق غذاخوری شکر 

( به ازای هر گالن آب برای بهبود شیرینی عصاره lemon juiceقاشق غذاخوری عصاره لیموترش )

می افزایند و گرما می دهند تا بجوش آید و برای مدت دو دقیقه بدون سرپوش ادامه یابد سپس آنرا از 

ز چاقو بر روی دانه دقیقه بحال خود می گذارند . آنگاه ابتدا با نوک تی 10روی اجاق برداشته و برای 

( blunt sideهای روی بالل از نوک تا انتهایش خراش می اندازند و بعد با فشردن و کشیدن لبه ُکند )

 ( آن اقدام می کنند . flavor juiceچاقو بر روی هر بالل به خروج عصارۀ معطر )

چوب بالل ها با دستگاه در روش تجاری پس از جداسازی پوسته بالل ها اقدام به کندن دانه های ذرت از 

ویژه ای می نمایند و آنها را پس از شستشو در آب در حال جوشیدن می ریزند و پس از افزودن مقداری 

 شکر اقدام به بستن درب ظرف می کنند تا بخار حاصله باعث پختن بهتر دانه ها شود . 

فاصله آبکش نموده و از طریق ( شوند . دانه های ذرت را بالover cookدانه های ذرت نباید زیادَپز )

( مکانیکی بدون استفاده از macerating( و یا بروش له کردن )squeezingفشردن یا چالنیدن )

 (34و11و7( عصاره گیری می نمایند .)solventsگرما و حالل ها )

 

 

 

 :«(دستگاه های مختلف عصاره گیری ذرت شیرین22و21و20شکل های»
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 :«(تصفیه ذرات دانه ها از عصاره ذرت شیرین 23شکل»

 

 
 

 

 

 

 

 بالنچینگ :

( یا غیر فعال کردن آنزیم ها نوعی رفتار دادن گرمایی برعلیه آنزیم های blanchingبالنچینگ )

( و flavor( در سبزیجات و میوه ها برای حفظ بافت ، رنگ و طعم )ripening enzymesرسیدگی )

ماه در شرایط فریزر است . بجز پیاز و فلفل سبز باید سایر سبزیجات را  9-12سپس نگهداری برای مدت 

قبل از منجمد کردن بکمک آب داغ یا بخار آب بالنچ نمود . برخی سبزیجات نظیر قارچ خوراکی ، بادمجان 

( درصورتیکه قبل از منجمد کردن ابتدا در روغن ، کره یا summer squash، کدو خورشتی )

( مقبول تری خواهند tasteی سرخ شوند و سپس خنک و بسته بندی گردند ، دارای مزه )مارگارین اندک

 بود . 

 peakسبزیجات تازۀ خریداری یا تولید شده را می توان به آسانی و سریعًا در بهترین شرایط رسیدگی )

of ripeness( در فصل برداشت منجمد )frozenمد ( نمود و برای مدتی نگهداری کرد . گرچه منج

 (16و1کردن باعث کاهش فعالیت های آنزیمی می شود اّما آنرا کاماًل متوقف نمی کند .)
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 «(بالنچینگ عصاره با گرما24شکل»

 

 
 

 

 «(بالنچینگ سرمایی عصاره های ذرت شیرین 25شکل»
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 کیفیت عصاره :

محصوالت تازه میزان عصاره حاصله به مقدار رطوبت ، تازگی ، فصل برداشت و چگونگی نگهداری 

)سبزی یا میوه ( بستگی دارد . عصاره های استخراجی از ذرت شیرین باید به رنگ شیری متمایل به 

( و لطیف باشند . عصاره های تازه ذرت شیرین مزه ای مشابه خامه تازه milky whiteسفید )

(fresh cream( دارند درحالیکه هیچگونه فرآورده لبنی )dairy free و یا مواد ) طعم دهنده ای

(flavors(. به آنها افزوده نشده است )32و4 ) 

 

 

 : «( عصاره ذرت نوشابه ای دلنشین و فرح بخش 26-31شکل های»
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 افزودنیها : 

ندگان معمواًل هیچگونه ماده افزودنی به عصاره ذرت شیرین اضافه نمی گردد اّما گاهًا بعضی عرضه کن

( نظیر herbsبرای بهبود طعم و جلب رضایت سایر ذائقه ها اقدام به افزودن برخی گیاهان دارویی )

( ، پودر celery seed( ، بذور کرفس )cayenne red pepper( ، فلفل هندی )basilریحان )

 (30و7( به عصاره ذرت شیرین می نمایند .)rosemary( و ُرزماری )chili powderفلفل قرمز )

 

 دستگاه ها :

( دستی یا الکتریکی از برخی juicersعصاره ها را می توان در خانه بکمک انواع آبمیوه گیری های )

( بدست آورد . آبمیوه گیری های جدید قادر به fresh cropsمحصوالت تازه و آبدار کشاورزی )

رت شیرین تازه می باشند . عصاره گیری گیاهان دارویی ، سبزیجات ، میوه ها و حتی دانه هایی نظیر ذ

( بالفاصله تولید و retail saleبرخی افراد عصاره ها را برای عرضه در بازار های خرده فروشی )

 ( می نمایند . packagingبسته بندی )

 

 ( رایج در آمریکا عبارتند از : pressure cannerبعضی از عالیم تجارتی دستگاه های قوطی ُپرکنی )

Presto  ،Mirro ، Sears  ،All American  ،Maitre`s  ،Innova  ،Maid of Honor  

 (32و13)  Chef`s Designو 

 

 

 «(پاکیج های مختلف عصاره ذرت شیرین تجاری32-37شکل های»
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 :( HFCS"شربت ُپر فروکتوز ذرت" )

 ( :international marketدر تجارت جهانی ) HFCSاهمیت 

ده های حاصل از ذرت شیرین بصورت مایع هستند و در آمریکا غالبًا از طریق راه آهن ، قایق شیرین کنن

( و کامیون های تانکردار ویژه توزیع می شوند . دراینگونه مواقع شیرین کننده ها را bargeهای باری )

 HFCSتهّیه  ( انتقال می دهند لذا غالب تأسیساتbulkبرای کاهش هزینه های حمل و نقل بصورت فله )

(high fructose corn syrup در نزدیکی محل تولید محصول یعنی درمسیر کمربند ذرت آمریکا )

میلیون دالر  200احداث گردیده اند . هزینه احداث یک کارخانه تولید شیرین کننده های مایع بیش از 

مصرف آنرا در جهان است که  HFCSآمریکا برآورد می گردد . مکزیک از کشورهای ُپرمصرف 

از ایاالت  HFCSجایگزین شکر حاصل از چغندر قند و نیشکر نموده است . این کشور تعرفه واردات 

درصد کاهش ساالنه به صفر درصد در سال  5/1میالدی با  1997درصد در سال  9متحده آمریکا را از 

 EU (Europeanمیالدی در اتحادیه اروپا یا  1977از سال  HFCSمیالدی رسانید .  2003
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Union( با عنوان ایزوگلوکز )Isoglucose هزار  507( شناخته می شود و میزان تولید ساالنه اش

درصد شکر تولیدی این اتحادیه می باشد لذا بخوبی قادر به جایگزینی شکر با این  2-3تن است که معادل 

 نیستند .  HFCSمقدار از 

 

ا در کشور ژاپن تشکیل می دهد . در دهه های کل مصرف شیرین کننده ها ر ¼تقریبًا  HFCSمصرف 

اخیر تعرفه هایی که بر واردات شکر در آمریکا وضع گردید ، سبب عرضه شکر بقیمت دو برابر ارزش 

میالدی وضع  1982( و قیمت گذاری که از سال quotaجهانی آن شد آنچنانکه سیستم سهمیه بندی )

در مقایسه با شکر که با  HFCSل آورد لذا استفاده از گردید ، از واردات شکر به آمریکا ممانعت بعم

قیمت گرانتری در بازار عرضه می شود ، بسیار باصرفه تر است گواینکه یارانه های کشاورزی و 

( دولتی نیز به افزایش ساالنه تولید ذرت آمریکا کمک می نماید بطوریکه تولید dumpingدامپینگ)

HFCS درصد افزایش می یابد .  4-5/4 در ایاالت متحده هر ساله حدود 

 

 («2) 1980-94آمریکا به هزار تن در سال های  HFCS( ظرفیت تولید و مصرف 5جدول» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلوگرم  7/26و  HFCSکیلوگرم  4/28میالدی نزدیک به  2005طبق آمارها هر آمریکایی در سال 

 ساکارز از طریق نوشابه ها مصرف نموده است .

 

 

 («35استفاده نمی کنند ) HFCS( مقایسه مصرف سرانه شکر در آمریکا با کشورهایی که از 6جدول»

 

سرانه  کشورها ردیف

 مصرف)کیلوگرم(

 4/32 (USAآمریکا) 1

اتحادیه  2

 (EUاروپا)

1/40 

 7/59 برزیل 3

 2/56 استرالیا 4

 

                        

 مقدار تولید ظرفیت مصرف سال  

1980 842/5 362/4 

1983 348/8 286/7 

1986 414/11 696/10 

1989 302/13 934/11 

1991 896/13 968/12 

1993 516/15 194/14 
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 («3بعنوان تأمین بخشی از شیرین کننده های مصرفی در آمریکا ) HFCS( نقش 7جدول»

 

              HFCS سال

 )گرم مصرف روزانه هر نفر(

 کل کالری حاصل از شیرین کننده ها

 )گرم مصرف روزانه هر نفر(    
 از کل HFCSدرصد کالری 

 انرژی شیرین کننده ها

1966 0 9/165 0 

1970 8/0 1/175 4/0 

1975 1/7 8/168 2/4 

1980 3/27 0/176 5/15 

1985 7/64 4/184 1/35 

1990 0/71 7/195 3/36 

1995 3/82 7/211 9/38 

2000 6/91 0/218 0/42 

 

 

 («35صرف شیرین کننده ها در آمریکا )( الگوی م38شکل»

 
 

 

 («2آمریکا ) HFCSدرصد  85( شرکت های تولید کننده 8جدول»

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تولید نام شرکت ردیف

1 Archer Daniels Company (ADM) 32 

2 Tate & Lyle 25 

3 Cargill 19 

4 Corn Products Company (CPC) 9 

5 American Maize 
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از ایاالت متحده آمریکا به سایر کشورها پس از امضاء توافق نامه تجارت آزاد دولت  HFCSات صادر

. عت جایگزین مصرف شکر در مکزیک شد( فزونی گرفت بطوریکه بسرNAFTAهای آمریکای شمالی )

مردم مکزیک با وجود داشتن حدود یک میلیون کارگر در صنایع شکر بدلیل گران بودن این محصول به 

هزار تن از شکر  250یرش قند مایع بعنوان شیرین کنندۀ جدید عالقمند گردیدند لذا ساالنه به صادرات پذ

 (2اقدام نموده اند .) 1994-99مازاد به ایاالت متحده ضمن سال های 

 

 («2)1989-94از آمریکا به مکزیک و کانادا به هزار تن ضمن سال های  HFCS( صادرات 9جدول»

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر سالمتی انسان : HFCSت اهمیّ 

اصلی ترین منابع تولید ( و سایر نوشیدنی های شیرین شده بعنوان sodaنوشابه های گازدار غیر الکلی )

کالری در رژیم غذایی مردم آمریکا مطرح هستند که مصرف بیش از حد آنها باعث تأثیرات منفی بر 

میلیون آمریکایی  17( در حدود Type 2 Diabetesسالمتی انسان می باشند چنانکه دیابت نوع دّوم )

طبق آمارها شیوع این بیماری به را مبتال نموده و ضمن دهه های اخیر شیوع بیشتری یافته است . 

درصد در بالغین و بیش از  61( در آمریکا به مقدار soft drinksموازات مصرف نوشیدنی های رقیق )

میالدی افزایش داشته  1977-97( ضمن سال های adolescentsدو برابر در کودکان و نوجوانان )

لذا براساس درجه حرارتی که مصرف می است . بسیاری از نوشابه ها بنحو معنی داری اسیدی هستند 

شوند و مدت زمان نگهداری نوشابه ها پس از تولید متحمل برگشت پذیری مقادیر متفاوتی از ساکارز به 

( و نوشیدنی های رقیق fruit punchesگلوکز و فروکتوز می شوند . نوشابه های میوه ای ترکیبی )

منتهی شوند اّما  2تند که ممکن است به دیابت نوع نیز حاوی مقادیر زیادی از قندهای قابل جذب هس

 HFCS( معتقدند که مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های حاوی Schulze-2004پژوهشگران )

برخالف سایر منابع تولید انرژی معمواًل به افزایش وزن و چاقی منجر نمی شوند و احتمال بروز بیماری 

با باال رفتن مقدار گلوکز خون مشابه  HFCSار بیشتر دیابت و چاقی فقط درصورت مصرف مقادیر بسی

 تأثیرات ساکارز محتمل می گردد . 

( جهان از dietary fructoseامروزه ایاالت متحده آمریکا بزرگترین مصرف کننده فروکتوز رژیمی )

 (35و12و3به نوشابه ها و نوشیدنی های رقیق است .) HFCSطریق افزودن 

 

 

 صادرات به کانادا کزیکصادرات به م سال

1989 663/0 338/23 

1990 199/8 014/61 

1991 112/13 393/93 

1992 495/30 301/62 

1993 799/49 477/53 

1994 854/92 848/21 
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 ( :comparisonندها )با سایر ق HFCSمقایسه 

 ( :cane sugar( قند نیشکر )1

این نوع قند را می توان ساکارز خالص دانست درحالیکه ساکارز و فروکتوز بعنوان قندهای ساده 

(monosaccharide از اجزاء )HFCS  "هستند . ساکارز یک قند "دی ساکارید

(disaccharide می باشد و از فروکتوز و گلوکز تشکیل یافته ) است که توسط پیوند ضعیف

( بهم متصلند . هر مولکول ساکارز بفرمول شیمیایی glycosidic bondگلیکوزیدی )

C12H22O11 ( در اثر شکسته شدن در محیط اسیدی ضعیف و در اثر فرآیند برگشتinversion به )

ز ( اisomer( که ایزومری )C6H12O6( و یک مولکول فروکتوز )C6H12O6یک مولکول گلوکز )

( با فعالیت آنزیم digestionگلوکز است ، تبدیل می شود . ساکارز در ضمن واکنش های هضمی )

( به گلوکز و فروکتوز تجزیه hydrolysis( بواسطه عمل هیدرولیز )sucrase enzymeساکاراز )

ریان می گردد . این فعالیت ها توسط سیستم بدن انسان کنترل می شوند و از این طریق مقدار قند در ج

( و stomach( متعادل می گردد . این واکنش ضمن عمل هضم در معده )blood streamخون )

( انجام می پذیرد ولیکن اشخاصی که از کمبود آنزیم ساکاراز در بدنشان رنج intestineروده انسان )

ارز می برند ، قادر به شکستن مولکول های ساکارز نمی باشند لذا درمعرض بیماری عدم تحمل ساک

(sucrose intolerance(. قرار دارند )35 ) 

 

 ( : honey( عسل )2

عسل مخلوطی از انواع مختلف قندها ، آب و بمیزان جزیی از سایر ترکیبات است . عسل خوب دارای 

و ساکارز دارای قدرت انرژی  HFCSمی باشد . عسل ،  HFCS-55فروکتوز و گلوکز به نسبتی مشابه 

کیلوکالری به ازای هرگرم بفرم  3کیلوکالری به ازای هرگرم بفرم جامد و  4حدودًا زایی همسانی هستند و 

 ( 35مایع تولید انرژی می کنند .)

 

 : HFCSروش تولید 

جزء شامل نشاسته ، جنین ، فیبر و  4آسیاب کردن و شکستن دانه های ذرت شیرین باعث استحصال 

( ویژه ای منجر می end productsوالت نهایی )پروتئین می گردد که فرآیند هر جزء به تولید محص

و    Richard.O.Marshallبرای نخستین بار توسط  HFCSشود . فرآیندهای تهّیه 

Earl.R.Kooi  1957در سال ( میالدی ابداع گردید ولی اّولین عملیات پاالیشrefined آن توسط )

آرد کردن ذرت شیرین بدست می را از طریق  HFCSمیالدی انجام گرفت .  1970ژاپنی ها در سال 

( که کاماًل corn syrupآورند . آردهای ذرت را ابتدا تبدیل به نشاسته نموده و سپس به شربت ذرت )

 حاوی گلوکز است ، مبدل می سازند . 

 مرحله بشرح زیر می باشند : 5این فرآیندها شامل 

 ( inspected & cleaned( بازرسی و تمیز کردن دانه ها )1

ساعت برای شکسته شدن پیوندهای مولکولی پروتئین  30-40( دانه ها بمدت steepedساندن )( خی2

 و نشاسته 

 ( تهّیه آرد درشت از دانه های خیسانده شده و جدا ساختن جنین دانه از سایر بخش ها 3

 ردن ( تهّیه مایعی رقیق از مواد باقیمانده و جداسازی فیبر از نشاسته و پروتئین از طریق الک ک4

( hydro cyclones( جداسازی نشاسته موجود در مایع رقیق باقیمانده توسط "هیدروسیکلون ها" )5

( به سایر تولیدات و یا Ion exchangeو سپس نشاسته حاصله را از طریق فرآیندهای تبادل یونی )
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ی از گلوکز به شربت تبدیل می کنند . آنگاه با افزودن برخی آنزیم ها باعث تبدیل شدن تمامی یا بخش

 حاصل شوند .  HFCSفروکتوز می گردند تا انواع مختلف 

 

 فرآیندهای آنزیمی که در این راستا انجام می شوند ، بقرار زیر هستند :

( به قندهایی alpha- amylase( در اثر فعالّیت آنزیم "آلفا آمیالز" )corn starch( نشاسته ذرت )1

 ( تبدیل می شود . oligosaccharides لیگوساکاریدها" )با زنجیره مولکولی کوتاهتر بنام "ا

( باعث شکستن زنجیره های کوتاه شدۀ "الیگوساکاریدها" glucoamylase( آنزیم "گلوکوآمیالز" )2

 می گردد و آنها را به قندهای ساده ای چون گلوکز تبدیل می کند . 

مجموعه ای از گلوکز و فروکتوز  ( آنها را بهglucose isomerase( آنزیم "گلوکز ایزومراز" )3

 (2و35خواهد بود .) HFCSتبدیل می سازد که مقدار فروکتوز آن نشاندهندۀ نوع 

  

 «HFCS( ذرت های مناسب و آماده برای تهّیه 39-41شکل های»
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 : HFCSاندازه گیری غلظت 

نشان می دهند  BXنرا با نماد ( می باشد که آBrixنیز "بریکس" ) HFCSواحد اندازه گیری قندها در 

یعنی  25( در آب یا در یک مایع می باشند ،مثاًل بریکس dissolvedو عبارت از نسبت قندهای محلول )

 75گرم قند و  25و به بیان دیگر یعنی  w/w 25%گرم از مایع بفرم  100گرم قند در هر  25حل شدن 

ابداع  Antoine Brixتوسط شخصی بنام  گرم است . این واحد 100گرم آب در یک محلول به وزن 

 گردید . 

RDS (Refractometric Dried Substance )اندازه گیری بریکس مایعات توسط دستگاهی بنام 

است ، سنجیده می شود . اخیرًا نیز یک روش ایزوتوپی  Infra-red Brix Sensorکه دارای بخش 

(Isotopic method برای ارزیابی کیفی شیرین کننده ) های حاصل از ذرت و نیشکر توسطJahren 

 ( 35معرفی شده است .)

 

 

 : HFCSانواع 

( فروکتوز با metabolism( و متابولیسم )absorption( ، جذب )digestionقابلیت هضمی )

( با سایر bound( و متصل )freeگلوکز تفاوت دارد . فروکتوز بعنوان یک قند ساده به دو فرم آزاد )

دارد . فروکتوز شیرین تر از ساکارز است . درصورتیکه درجه شیرینی  مولکول ها وجود

(sweetness ساکارز را )74و برای گلوکز  173درنظر بگیرید آنگاه درجه شیرینی فروکتوز  100 

 enzymaticاز انواع شربت های ذرت است که دستخوش فرآیندهای آنزیمی ) HFCSخواهد بود . 

processing100ش میزان فروکتوز قرار می گیرد و سپس با شربت خالص )( در راستای افزای% 

 گلوکز( برای دستیابی به ترکیب مورد نظر مخلوط می شود . 

 

 عبارتند از :  HFCSانواع مختلف 

 درصد فروکتوز  100حاوی  HFCS-100الف( 

 ت . درصد گلوکز که از ساکارز بسیار شیرین تر اس 10درصد فروکتوز و  90حاوی  HFCS-90ب ( 
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درصد گلوکز که در تهّیه نوشابه های رقیق کاربرد  45درصد فروکتوز و  55حاوی  HFCS-55ج ( 

 برابر ساکارز است .  28/1( حدود Hanover-1993دارد و میزان شیرینی آن طبق محاسبات )

درصد گلوکز که میزان شیرینی آن طبق  آزمایشات  50درصد فروکتوز و  50حاوی  HFCS-50د ( 

(Watt.Bk-1963حدود )برابر ساکارز برآورد شده است .  20/1 

درصد گلوکز که در مواد غذایی پخته شده مصرف می  58درصد فروکتوز و  42حاوی  HFCS-42ه ( 

برابر ساکارز تعیین گردیده  16/1( حدود Hanover-1993شود و میزان شیرینی آن طبق محاسبات )

و  HFCS-42در بازار مصرف آمریکا مربوط به انواع  HFCSاست . در حال حاضر بیشترین تقاضای 

HFCS-55 (. 35و3و2می باشند) 

 

 («3( )لوزی) HFCS( و مثلث( ، فروکتوز آزاد )دایره( قابلیت جذبی فروکتوز کل )42شکل»

     

            

 

 

 : HFCSموارد استفاده 

 1000دی بمیزان میال 1970-90( درضمن سال های HFCSمصرف "شربت ذرت ُپر فروکتوز" )

درصد افزایش یافته است و این روند صعودی مصرف بسیار بیشتر از سایر غذاها یا گروه های غذایی 

بعنوان یک ماده  HFCS( برای کاربرد controversiesبوده است . ضمن سال های اخیر نیز جدال )

 گرفته است . بطور تقریبی ( توسط کارخانجات تولید مواد غذایی باالfood additiveافزودنی به غذاها )

سال آمریکا از طریق  2کیلو کالری از انرژی مورد نیاز روزانه افراد باالتر از  132تخمین می زنند که 

 316درصد از افراد جامعه تا حدود  20تأمین می گردد ولیکن این میزان برای  HFCSمصرف 

 کیلوکالری نیز افزایش داشته است . 

 

را جایگزین قند معمولی در انواع مواد غذایی  HFCSگان مواد غذایی آمریکا که بسیاری از تولید کنند

 فرآیندی نموده اند ، دالیل زیر را برای چنین تصمیماتی عنوان می کنند :

 ( تولید فراوان محصول ذرت 1
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 ( یارانه های دولتی به بخش کشاورزی 2

  ( تعرفه های باالی گمرکی برای واردات شکر نسبتًا ارزان3

 ( انتقال آسان بدلیل حمل فله ای 4

 ( سهولت در افزودن به مواد غذایی بدلیل مایع بودن 5

 .(shelf lifeسبب افزایش ماندگاری مواد غذایی در قفسه های آشپزخانه ها ) HFCS( استفاده از 6

 

HFCS  ده دارد درصد تأمین شیرین کننده های انرژی زا را در آمریکا برعه40هم اکنون وظیفه بیش از

درصد در صنایع غذایی و 21درصد در صنایع نوشابه های غیرالکلی ، 42و بعنوان افزودنی بمیزان 

عبارتند  HFCSدرصد در صنایع پخت و فرآوری غالت مصرف می گردد . برخی از موارد مصرف 13

 : از

آیندی یا حجیم ( ، انواع نان ، غالت فرsoft drinks( ، نوشیدنی های رقیق )beveragesنوشابه ها )

 carbonated( ، نوشابه های گازدار )condiments( ، چاشنی ها )cerealsشده )

beverages( مواد پخته شده ، )baked goods( کمپوت میوه ها ، )canned fruits ، )

( نظیر ِدسرهای لبنی dairy products( ، تولیدات لبنی )jellies( ، ژله ها )jamsمرباجات )

(dairy desserts )- ( ماست های طعم دارflavored yogurt و انواع بستنی ، میوه های )

 frozen( ، دسرهای منجمد )fruit drinks( ، نوشیدنی های میوه ای )candies fruitsشکالته )

desserts( شیرینی پزی ، )confectionary( شکالت سازی ، )candy و عصاره سیب )

(apple juice(. )32و35و ) 

 

میالدی به جایگزینی شکر با  1984نیز از سال  Pepsiو  Coca-Colaمعظمی چون  شرکت های

HFCS  گرایش یافته اند بطوریکه شرکتCoca-Cola  در کارخانجات بین المللی از شکر در تولیداتش

 7بهره می جوید . برخی از نوشابه ها نظیر  HFCSاستفاده می کند ولی برای تولیدات داخلی فقط از 

UP استفاده کامل از  بدلیلHFCS  درصد طبیعی در آمریکا نائل 100به دریافت اجازه نصب برچسب

با اینگونه تلقی  HFCSآمده اند گواینکه برخی کارشناسان مواد غذایی بدلیل کاربرد آنزیم ها در تهّیه 

ًا در تولید موافق نیستند . از طرفی اخیرًا بعضی از شرکت های آمریکایی برای جلب تمامی ذائقه ها مجدد

( و یا عصاره نیشکر ارگانیک cane sugarنوشابه های غیر الکلی به کاربرد قند نیشکر )

(organic cane juice بجای )HFCS  : روی آورده اند که عبارتند ازBlue Sky  ،Hansen  ،

Jones Soda  ،Goose Island  ،Steaz  ،Jolt Cola  وVernors (35 ) 

 

 ( :foodsغذاها )

افراد عنوان می کنند که قبل از اینکه پولتان را صرف خرید مواد غذایی نمائید ، فکر کنید که انرژی برخی 

( از ucopiaغذایی آنها به چه میزان است و سپس تصمیم تان را بگیرید . آنها ذرت شیرین را معجونی )

ی مورد نیاز روزانه مردم مزه ها و عناصر غذایی می دانند زیرا ذرت شیرین قادر به تأمین بخشی از انرژ

کالری انرژی تولید می کند . بسیاری از مردم  85-110است بطوریکه هر بالل متوسط آن در حدود 

( دیگران را نمی پذیرند و معتقدند که آشپزی خودانگیخته recipesآشپزی از روی دستورالعملل های )

(spontaneous cookingکه براساس ذائقه اشخاص انجام می گیر ) د ، باعث ایجاد طعم و مزۀ

 دلخواه در غذا می شود . 
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 بطورکلی برخی از غذاهایی که با ذرت شیرین تهّیه می شوند ، عبارتند از : 

 ( با وانیل و صدف دریایی corn soup( سوپ ذرت )1

 ( corn chowder( خوراک ذرت )2

 ( corn chowder & vegetables( خوراک ذرت شیرین و سبزیجات )3

 ( corn puddingخوراک پخته و شیرین شدۀ ذرت شیرین یا پودینگ ذرت ) (4

5 )corn salsa  با پیاز و فلفل 

 ( با خامه و تخم مرغ scalloped corn( ذرت پخته )6

 .(32و13وcorn fritters()23( کیک آرد ذرت در روغن داغ )7

 

 

 «( غذاهای مختلف تهّیه شده با عصاره ذرت شیرین 43-46شکل های»
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 افرا " ؛  " شربت
"Maple syrup " 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد

( از قدیمی ترین مواد غذایی طبیعی در آمریکای شمالی است که در فرهنگ maple syrupشربت افرا )

 (. 1( طبیعی شناخته می شود )sweetenerعامه بعنوان یک شیرین کننده )

فرای قندی ، افرای قرمز و افرای ( انواعي از درختان افرا نظیر : اsapشربت افرا را از شیره گیاهي )

درصد قند در شیره گیاهی هستند. درختان افرا در شرایط اقلیمی  2-5سیاه تهّیه می کنند زیرا آنها دارای 

سرد اقدام به ذخیره مواد نشاسته ای در تنه و ریشه ها قبل از فرارسیدن زمستان می کنند ولیکن نشاسته 

یل می شود و وارد شیره گیاهی می گردد بنابراین با سوراخ کردن مذکور با فرارسیدن بهار به قند تبد

بموقع تنه درختان افرا می توان به جمع آوری شیره گیاهی حاوی قند مبادرت ورزید. شیره گیاهی حاصله 

 را تحت حرارت مناسب قرار می دهند تا آب مازاد آن بخار گردد و شربت غلیظ حاصل آید.

د در شربت افرا است. شربت افرا را با موادی نظیر : کیک تاوه ای ، نان ساکارز غالب ترین قند موجو

برشته و یا شوربای یوالف مصرف می کنند. از شربت افر همچنین بعنوان شیرین کننده در شیرینی پزی 

بهره می جویند زیرا طعم و مزه خاص شربت افرا خواستاران بسیاری دارد. معمواًل شربت های مشابهی 

 (.4( تهّیه می شوند )palm( و خرما )birchختان غان )نیز از در
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 تاریخچه شربت افرا :

شربت افرا در ابتدا توسط بومیان آمریکای شمالی تهّیه و مصرف می گردید اّما متعاقبًا شیوه تولید آن 

الدی می 1970توسط مهاجران اروپایی تکامل یافت آنچنانکه مرحله تصفیه شربت افرا در طی سال های 

 ابداع گردید. 

( کانادا بزرگترین تولیدکنندگان شربت افرا در دنیا هستند Quebecامروزه ساکنین استان "کبک" )

میلیون دالر آمریکا از طریق  5/130تولید جهانی آنرا در اختیار دارند. کانادا ساالنه  3/4بطوریکه 

لیدکننده شربت افرا در آمریکا است صادرات شربت افرا کسب می نماید. ایالت ویرمونت بزرگترین تو

 (.4درصد از تولید جهانی این محصول در اختیار دارد ) 5/5آنچنانکه 

 

( و maple syrupبومیان آمریکای شمالی از جمله اولین گروه هایی بوده اند که به تولید شربت افرا )

ان شناسی می توان گفت ( اقدام نمودند. برطبق فرهنگ کالمی و شواهد باستmaple sugarقند افرا )

که تهّیه شربت افرا قبل از ورود اروپائیان به قاره آمریکا رواج داشته است و ساکنین محلی آن را با 

گوشت گوزن تناول می نمودند. بسیاری از بومیان به تهّیه شربت افرا در اولین شب ماه کامل بهاره می 

 (.4پایکوبی می پرداختند ) پرداختند و در این میان در اطراف دیگ های جوشان به

میالدی به برداشت محصول از درخت افرا متمایل  1680مهاجران اروپائی و تاجران َخز از سال های 

گشتند. بومیان معمواًل عالقمند به ایجاد بریدگی بر سطح پوست درختان افرا بودند اّما مهاجران اروپائی بر 

میالدی به تغلیظ شیره گیاهی افرا اهتمام  17-18طی قرون ایجاد حفره ای با کمک مته اصرار داشتند. در 

می ورزیدند و آنرا بصورت مایع مصرف می کردند درحالیکه شکر جامد حاصل از نیشکر را از نقاط دیگر 

 (.4وارد می نمودند)

تولید کنندگان شربت افرا در طی جنگ های داخلی آمریکا به فعالیت هایشان گسترش بیشتری دادند ولیکن 

میالدی با استفاده از  1872قادر به رقابت با رواج روز افزون شکر حاصل از نیشکر نشدند. آنها در سال 

میالدی  1900شیوه دیگ های متوالی موفق به کاهش زمان الزم برای تهّیه شربت افرا شدند و در سال 

ای جوشاندن شیره افرا با نصب لوله های آب گرم و بخار آب در اطراف دیگ ها مجددًا از زمان الزم بر

کاسته شد. نوع سوخت مصرفی به مرور از چوب به نفت و گاز طبیعی تغییر یافت و دستگاه های اسُمز 

( بکار گرفته شدند تا بر vacuum pumps( و پمپ های مکنده )reverse osmosisمعکوس )

 (. 4کارآیی سیستم بیفزایند )
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 تجارت جهانی شربت افرا :

میالدی مهمترین تولید کننده جهانی شربت افرا بود اّما این مقام  1930آمریکا تا سال های  ایاالت متحده

میلیون لیتر  5/26درصد تولید ساالنه جهان معادل  80میالدی با بیش از  2004را کشور کانادا از سال 

وبا" و در اختیار گرفت که این محصول اغلب در استان "کبک" بدست می آید و استان های "مانیت

میلیون لیتر شربت افرا  4/9"ساسکاچوان" در مراتب بعدی قرار دارند. کشور کانادا ساالنه به صادرات 

میلیون لیتر بزرگترین تولید  5میلیون دالر کانادا می پردازد. ایالت "ورمونت" با   145به ارزش تقریبی 

وده است و ایاالت نیویورک ، مانن ، میالدی ب 2013کننده شربت افرا در ایاالت متحده آمریکا در سال 

 (.4ویسکانسن و اوهایو حائز رتبه های بعدی می باشند )

شربت افرا به میزان کم در برخی کشورها از جمله کره جنوبی و ژاپن تولید می شود. بعالوه در کره 

ورت " را بدون انجام عملیات فرآوری و به صgorosoeجنوبی از شیره خام گیاه افرا موسوم به "

 2010مستقیم مصرف می کنند. ژاپن بزرگترین وارد کننده شربت افرا از کانادا است بطوریکه در سال 

 (. 4میلیون دالر به خودش اختصاص داد ) 28درصد صادرات کانادا را به ارزش  1/10میالدی در حدود 

 

 

 
   

 

 

 

 ارزش غذایی شربت افرا :

ساكارز تشكیل مي دهند ولیكن مقادیر اندكي از مهمترین اجزاء متشكله شیره افرا را آب و 

( قندها invertمونوساكاریدهاي گلوكز و فروكتوز نیز وجود دارند كه در اثر واكنش هاي برگشت پذیري )

درصد از كل كربوهیدرات هاي شربت افرا  90در ضمن جوشاندن شیره حاصل می آیند. بنابراین قند شامل 

گرم شربت مصرفي مي  100كیلوكالري انرژي به ازاي هر  261 مي باشد بطوریكه موجب آزاد شدن

 (.4شود)
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 (:«4گرم شربت افرا ) 100( مواد متشكله 1جدول»

 

 میلیگرم B6  002/0ویتامین   كیلوكالري 261 انرژي

 (%7میلیگرم ) 67 كلسیم  گرم 1/67 كربوهیدرات ها

 (%9میلیگرم ) 20/1 آهن  گرم 5/59 قندها

 (%4میلیگرم ) 14 منزیم   گرم 2/0 چربي

 (%157میلیگرم ) 3/3 منگنز  (%1میلیگرم)006/0 ( B1تیامین )

 میلیگرم 2 فسفر  (%1میلیگرم ) 01/0 (B2ریبوفالوین )

 (%4میلیگرم ) 204 پتاسیم  میلیگرم  03/0 (B3نیاسین )

 (%44میلیگرم ) 16/4 روي  ( %1میلیگرم)036/0 ( B5پانتوتنیك اسید )

 

 

 تركیبات شربت افرا عبارتند از : سایر

 ( آمینو اسیدها كه مقدارشان با باالرفتن دمای محیط و افزایش جریان یابي شیره گیاه بیشتر مي شود.1

( تركیبات آلي فرّار نظیر : وانیلین ، هیدروكسي بوتانون ، پروپیون آلدئید ، پیورانون ، استرابیري 2

 فیورانون ، مالتول

 (.4كنوع ماده  فنلي طبیعي است و ضمن جوشاندن شیره افرا تولید مي شود )( "كیوبكول" كه ی3

 

 

 
 

 

 موارد استفاده شربت افرا :

( و نان برشته waffles( ، كلوچه ها )pancakes( از شربت افرا در تهّیه كیك تاوه اي )1

(French toast .در آمریكاي شمالي استفاده مي کنند ) 

 hot( ، سوپ غالت )frittersم دهندۀ بستني ها ، كلوچه حاوي گوشت )( از شربت افرا بعنوان طع2

cereal .میوه هاي تازه و سوسیس ها استفاده مي گردد ، ) 

 ( همچنین بعنوان شیرین كننده در :3
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گرانوال شامل : یوالف ، گندم ، كنجد ، عسل و قطعات میوه خشك كه جملگي بعنوان صبحانه مصرف  -1-3

 مي گردند.

 وبیاي پخته ل -2-3

 سیب زمیني شیرین -3-3

 كدوي زمستانه -4-3

 كیك ها -5-3

 كیك میوه اي -6-3

 نان ها -7-3

 چاي و قهوه  -8-3

 ( یعني نوشابه اي كه از شیره نخل هندي بدست مي آید.toddyتادي ) -9-3

 (. 4( مصرف می شود)apple sauceُسس سیب ) -10-3
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 گونه های افرای مناسب :

 افرای قندی :( 1

اگر چه چندین نوع درخت افرا در مناطق شمال شرقی آمریکا می رویند ولیکن غالبًا از "افرای قندی" 

(sugar maple" با نام علمی )Acer saccharum بطور سنتی برای تهّیه شربت افرا بهره می "

لظت قند در قیاس با سایر ( این نوع افرا معمواًل حاوی سطح باالتری از غsapگیرند زیرا شیره گیاهی )

( امکان پذیر است زیرا دارای رنگ barkافراها می باشد. شناسایی افرای قندی از طریق پوست ساقه )

 (.1قهوه ای تیره ، جوانه های نوک تیز و برگ های پنج قسمتی است )

 

 

 
 

 

 

 ( افرای قرمز :2

می توان بدین منظور استفاده " هم Acer rubrum( با نام علمی "red mapleاز "افرای قرمز" )

کرد ولیکن از قند کمتری در شیره گیاهی بهره می برد و جوانه هایش قبل از "افرای قندی" باز می شوند 

بنابراین دارای فصل برداشت کوتاهتری است. در حقیقت زمانیکه جوانه های درخت افرا در اواخر بهار 

می گردد لذا برای بکارگیری جهت فرآیند تهّیه شربت باز می شوند آنگاه شیره گیاهی فاقد طعم مطلوب 

مناسب نخواهد بود. باز شدن جوانه های افرا باعث تغییر طعم و نامطلوبی شیره گیاهی افرا می گردد. 

افرای قرمز دارای رنگ سرخ ، جوانه های مدّور و برگ های سه قسمتی است که در پائیز به رنگ قرمز 

 (. 1،4روشن و درخشان در می آیند )

 

 ( افرای سیاه : 3

" در ظاهر با "افرای قندی" اندکی Acer nigrum( با نام علمی "black maple"افرای سیاه" )

متفاوت است ولیکن از نظر کیفیت و عملکرد شیره گیاهی مشابه آن می باشد. بسیاری از تولید کنندگان 
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یند مزبور استفاده می کنند. افرای سیاه شربت افرا از دو گونه قرمز و سیاه به شیوه مشابهی برای فرآ

 (.1،4دارای واریته ها و گسترش بیشتری در قیاس با سایر انواع افراها است )

 ( سایر گونه های درخت افرا که برای تهّیه شربت بکار می آیند عبارتند از :4

 " Acer negunob( با نام علمی "Manitoba mapleافرای مانیتوبا ) -1-4

 " Acer sacharinum( با نام علمی "silver mapleنقره ای ) افرای -2-4

 Acer macrophyllum( "4.)( با نام علمی "Bigleaf mapleافرای برگ درشت ) -3-4

 

 

 
 

 

 

 شرایط پرورش افرا :

درختان افرا را در اطراف جاده ها ، سطح چمنزارها و فضاهای باز پرورش می دهند تا از کمترین رقابت 

رختان برخوردار شوند و بدینطریق شیره گیاهی شیرین تری تولید نمایند. پرورش درختان افرا با سایر د

گالن شیره گیاهی( از  15-20لیتر شربت یا  78/3گالن شربت )معادل  5/0به صورت مجزا باعث تولید 

ربت هر اصله طی هر فصل می شود درحالیکه درختان افرای جنگلی فقط قادر به تولید یک "کوآرت" ش

گالن شیره گیاهی( می باشند. ضمن اینکه درختان افرای مجزا از  10افرا )معادل حدودًا یک لیتر شربت یا 

 (.1قابلیت جمع آوری شیره گیاهی سهل تری بهره مندند )

 

 

 ابزارهای الزم :

 ( وسایل تهّیه شیرابه :1

مواًل در منازل وجود دارند و یا ( معtappingاغلب ابزارهای الزم برای سوراخ کردن تنه درختان افرا )

 آنها را می توان با حداقل هزینه خریداری نمود. وسایلی زیر را می توان از فروشگاه های ابزار فروشی

 :تهّیه نمود

 (bucketsالف( سطل ها )
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 ( coversب ( پوشش سطل ها )

 (spilesپ ( گل میخ ها )

 ( spoutsت ( لوله های خروج شیرابه )

پالستیکی ذخیره شیرابه گیاهی نیز در بسیاری از فروشگاه های وسایل پالستیکی یافت ث ( بشکه های 

 (.1می گردند )

 

 

 
 

 

 
 

 

 ( وسایل تهّیه شربت :2

وسایل فرآیند شیرابه گیاهی بهای بیشتری دارند اّما با مراقبت کافی می توان از آنها برای چندین سال بهره 

 تند :گرفت. این وسایل شامل موارد زیر هس

 الف( دیگ ترجیحًا از جنس استیل

 درجه فارنهایت باالتر از نقطه جوش آب 30ب ( دماسنج با قابلیت نشان دادن حداقل 

 ت ( صافی هایی برای تصفیه شربت داغ 
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 (.1ث ( ظروفی برای ذخیره سازی و نگهداری شربت های آماده )

 

 

 
 

 

 

 

 

 مراحل تهّیه شیره و شربت افرا :

 ( :tappingکردن درخت ) ( مرحله مته1

درختان افرا را در اوایل بهار زمانیکه دمای روزانه هوا بیش از یخبندان ولی دمای شبانه همچنان پائین 

تر از نقطه یخبندان است ، مته می کنند گواینکه زمان دقیق این عمل بستگی به ارتفاع و موقعیت محل 

ت پنسیلوانیا و مناطق جنوبی نیویورک از اوایل تا اواسط رشد این گیاهان دارد. جریان شیره گیاهی در ایال

فوریه آغاز می گردد درحالیکه جریان شیره گیاهی در مناطق شمالی تر و اراضی مرتفع تر از اوایل تا 
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هفته به موازات شب های سرد و  4-6اواسط مارس شروع می شود. جریان شیره گیاهی به مدت 

 (. 1روزهای گرم ادامه می یابد )

 

 

 
 

 

 
 

 

 3-5/4سانتیمتر( باشد. مته کردن را در ارتفاع  25اینچ ) 10حداقل قطر درختان برای مته کردن باید 

فوت از سطح زمین انجام می دهند تا امکان جمع آوری شیره گیاهی با کمک سطل فراهم گردد. برای 

 ل :تعیین قطر درخت ابتدا محیط تنه را تعیین نموده سپس با استفاده از فرمو

A = Π .  R" " 

معادل  Πهمان محیط دایره به اینچ و  A( می پردازند. در اینجا نمایه Rبه محاسبه  قطر تنه درخت )

 (.1خواهد بود) 14/3
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( را زمانی با مته بر تنه درختان ایجاد می کنند که دمای محیط باالتر از دمای tap holesحفره ها )

رختان وارد آید. برای سوراخ کردن تنه درختان افرا از سر مته یخزدگی آب باشد تا کمترین خسارت به د

 (.1اینچ استفاده می گردد. برای اینکار از دستگاه های مته دستی بهره می جویند ) 7/16هایی به قطر 

اینچ به سمت جوانب  6در صورتیکه درخت افرا در سال قبل نیز مته شده باشد، باید حفره جدید را حدودًا 

اینچ به داخل تنه درخت فرو برود.  2-5/2باالتر از محل قبلی انجام داد. مته باید به میزان اینچ  24و 

 بهتر است شیب نفوذ مته را اندکی به سمت باال بگیرند تا در خروج شیره گیاهی تسهیل شود.

وشن تا به رنگ براده های چوب حاصل از مته کردن تنه درخت افرا توجه نمائید. براده ها باید به رنگ ر

کرم باشند که بیانگر زنده بودن الیه های مته شدۀ تنه درخت و وجود شیره گیاهی در آنجا است. براده 

 های قهوه ای تیره بیانگر چوب های فاقد شیره گیاهی هستند.

بعد از ایجاد حفره های مناسب بر سطح تنه درخت افرا باید میله های خروج شیره گیاهی را در آنها با 

از یک چکش سبک تعبیه نمود. میله های خروج شیره گیاهی باید به اندازه کافی برای نگهداری استفاده 

سطل های جمع آوری محکم و قوی باشند. محل سوراخ ها را هیچگاه با مواد ضد عفونی کننده تیمار 

داد زیرا  ندهید. پس از برداشتن میله های خروج شیره در پایان فصل نباید درپوشی بر روی حفره ها قرار

سال مسدود خواهند شد. جنس میله  1-2حفره های حاصله بطور طبیعی با رشد پوست تنه درخت ضمن 

 (.1های خروج را غالبًا از پالستیک انتخاب می کنند اّما انواع مختلفی از آنها را ساخته اند )

 

 

 
 

 

 ( :collection( مرحله جمع آوری شیره )2

مجرای خروج  1-3سال سن باشند. هر درخت افرا می تواند متحمل  30-40 درختان افرا باید حداقل دارای

شیره گیاهی باشد که این موضوع بستگی به قطر درخت دارد. حجم شیره گیاهی در طی دوره جمع آوری 

متفاوت است و از یک لیتر تا چندین گالن از هر مجرا فرق می کند و آن بستگی به : وضعیت درخت ، 

طقه و طول دوره جریان یافتن شیره گیاهی دارد. هر درخت افرا بطور متوسط به تولید شرایط اقلیمی من

کل  %7لیتر در هر روز می پردازد که تقریبًا برابر با  12لیتر شیره گیاهی در هر فصل معادل  50-35

 شیره گیاهی درخت می باشد.

 



65 
 

 
 

 

 
 

 

ی به شرایط آب و هوایی منطقه دارد. شیره هفته طول می کشد که بستگ 4-8فصل برداشت شیره گیاه افرا 

گیاهی افرا در شب ها جاری نمی شود زیرا سرمای شبانه از جریان یابی آن جلوگیری می کند. برخی افراد 

اقدام به استخراج شیره گیاهی در طی ماه های پائیز می نمایند اّما این عمل رواج چندانی ندارد. روند 

 سالگی گیاه ادامه داد. 100توان تا  استخراج شیره درخت افرا را می

شیره گیاهی افرا را در صورت امکان بطور روزانه جمع آوری می کنند. شیره جمع آوری شده را برای 

حذف مواد زاید با فیلترهای پارچه ای یا کاغذی تصفیه می کنند سپس آنها را در مخازنی ذخیره می 

 سازند. 

ر می دهند تا شیره های افرا به حالت تازه و خنک باقی بمانند مخازن ذخیره را در مکان های سایه قرا

 زیرا شیره گیاهی مخلوطی از آب و قند است که می تواند محیط مناسبی برای رشد باکتری ها باشد.
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مقدار قند شیره گیاهی افرا نیز بستگی به : وضعیت درختان و چگونگی فصول بهره برداری دارد لذا از 

متغیر می باشد. گرم شدن هوا سبب باز شدن جوانه های درختان افرا می گردد و  یک سال تا سال دیگر

این عامل موجب تغییر طعم شیره گیاهی افرا می شود که ممکن است به دلیل افزایش مقدار اسیدهای آمینه 

 باشد. 

ت عالی تولید شیره گیاهی افرا را پس از جمع آوری بالفاصله تحت فرآیند قرار می دهند تا شربتی با کیفی

گردد. سطل هایی که برای جمع آوری و انتقال شیره گیاهی از درختان به مخازن نگهداری بکار می روند، 

باید همواره پاکیزه باشند. هر سطل جمع آوری شیره گیاهی باید دارای پوششی باشد تا از ورود باران و 

 (.1،4خاشاک به داخل شیره جلوگیری شود )

 

 ( :processingیره )( مرحله فرآیند ش3

شربت افرا غالبًا در آمریکای شمالی تهّیه می شود زیرا شرایط برای رشد گونه های مختلف درختان افرا 

( یا "جنگل قند" sugar bushمناسب است. یک مزرعه تولید شربت افرا را اصطالحًا "بوته زار قند" )

(sugar woodمی نامند. شیره گیاه افرا را معمواًل در م )( "کانی موسوم به "خانه قندsugar 

house( "کلبه قند" ، )sugar shack( "یا "آلونک قند )sugar shanty می جوشانند که البته )

 (.4این مکان ها دارای مجرایی برای خروج بخار آب در سقف می باشند )

 

 

 
 

 

ی بدست می آورند. فرآیند شربت افرا را از طریق جوشاندن شیره گیاه بدون افزودن هیچگونه مواد شیمیای

جوشاندن شیره گیاهی برای تهّیه شربت افرا به زمان نسبتًا زیادی نیازمند است. معمواًل برای تهّیه هر 

گالن متفاوت است  20-60گالن شیره گیاهی نیاز می باشد ولیکن محدوده آن از  40گالن شربت افرا به 

درصد( از  66-67درصد )گاهًا  20-50رت باید حدودًا که بستگی به میزان قند شیره گیاه دارد. بدین صو

آب موجود در شیره گیاهی افرا در اثر تبخیر از بین برود تا شربت افرا حاصل آید. برای مقادیر کم شیره 

گیاهی در سطوح سرگرمی و تفنن می توان از دیگ و اجاق منفرد بهره گرفت اّما برای سطوح حرفه ای و 

ی از دیگ های چندگانه بصورت سری استفاده می شود بطوریکه شیره تغلیظی هر مقادیر زیاد شیره گیاه

 کدام به دیگ بعدی منتقل می گردد.
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برای این منظور ابتدا باید دیگ را بر روی اجاق بگذارید و آنرا تا ارتفاع چندین اینچ از شیره گیاهی ُپر 

شیره گیاهی همواره مواظبت نمائید که شیره گیاهی کنید سپس اجاق را بیفروزید. در ضمن فرآیند جوشیدن 

از عمق کافی برخوردار باشد تا نسوزد و بعالوه به دیگ آسیب نرسد. با کاهش حجم شیره گیاهی می 

 توانید مجددًا مقادیری شیره به آن بیفزائید. 

 

 212جوش آب  درجه فارنهایت باشد درحالیکه دمای 219دمای محتویات دیگ در این زمان باید حدودًا 

درجه سانتیگراد باالتر از نقطه جوش  1/4درجه فارنهایت است. بدین صورت دمای مورد نیاز باید حدودًا 

-67آب باشد ضمن اینکه دمای جوش آب در ارتفاعات گوناگون متفاوت است. غلظت شربت افرا باید به 
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 67د. غلظت های بیش از درصد برسد زیرا غلظت های کمتر پس از مدتی به ترشیدگی می گراین 66

درصد نیز موجب کریستاله شدن بخش هایی از قند شربت می شوند که معمواًل به صورت رسوب در ته 

 ظروف مشاهده می گردند. 

( داشته باشد بطوریکه از انتهای قاشق قابلیت چکیدن یابد. در apronشربت نهایی باید اندکی چسبندگی )

وری کف های حاصله از سطح شیرۀ جوشان مبادرت ورزید و آنها را به سرتاسر مدت فرآیند باید به جمع آ

 دور انداخت.

با افزودن برخی مواد نظیر کره یا روغن گیاهی می توانید از مقدار کف حاصله بکاهید. از عوامل کف 

قطره در هر ظرف بهره گرفت ولیکن این  1-2( تجارتی نیز می توان به میزان defoamerزدای )

 (.1،4د در پایان فرآیند بطور کامل تبخیر شوند و هیچگونه اثری در شربت افرا برجا نگذارند )عوامل بای
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 ( :filtering( مرحله تصفیه کردن )4

زمانیکه شربت افرا به دما و غلظت مناسب رسید آنگاه باید آنرا جهت حذف مواد جامد ناخالص موسوم به 

"sugar sand" یا "niter از ظرف گیری تصفیه نمود. فیلترهای تصفیۀ شربت افرا را غالبًا از " قبل

" می سازند. شربت افرا را درحالیکه orlonجنس پشم یا الیاف مصنوعی مشابه نایلون موسوم به "

درجه سانتیگراد(  82درجه فارنهایت ) 180هنوز داغ است، از فیلتر می گذرانند سپس آن را با دمای 

نگاه در مکان خشک و خنک انبار می سازند. شربت افرا را در ظروف فلزی ، ظرف گیری می کنند آ

شیشه ای و یا مواد پوشش یافته با پالستیک نگهداری می کنند که بستگی به حجم ظروف و بازارهای 

 هدف دارد. 

 

ظروف شربت پس از اینکه جهت استفاده باز شدند، باید در یخچال نگهداری گردند. هرگاه محتویات 

درجه  190وف پس از چند ماه دچار کپک زدگی شدند، باید آنها را از ظروف خارج ساخت و در دمای ظر

فارنهایت مجددًا جوشانید و کپک ها را از طریق کف زدایی حذف نمود و متعاقبًا ظرف گیری کرد. شربت 

 حاصله را پس از درجه بندی و برچسب زنی برای فروش عرضه می دارند.

کن است تحت دماهای مختلف و یا زمان جوشش متفاوتی فرآیند نمود تا تبدیل به مواد شربت افرا را مم

 (. 1،4دیگری نظیر : قند افرا ، کره افرا )کرم افرا( و شکالت افرا )تافی افرا( گردد )
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 ( مرحله کنترل بهداشت و کیفیت :5

ت و کدر در می آیند که نشانۀ رشد شیره های درون ظروف پس از یک دوره اقلیمی گرم به رنگ ما

قسمت مایع  1باکتری ها است که اثرات منفی بر رنگ و مزه شیره ها می گذارند لذا با مخلوطی شامل 

قسمت آب تمیز می توان به نظافت و پاکسازی بخش درونی ظروف  20سفید کننده خانگی بدون بو با 

عه با آب تمیز بشوئید تا اثرات ماده سفید کننده جمع آوری شیره های افرا پرداخت سپس ظروف را چند دف

زائل گردد. هیچگاه از سایر تمیز کننده های شیمیایی برای پاکسازی ظروف شیره افرا بهره نبرید زیرا بر 

 (.1طعم و مزۀ شربت حاصله تأثیر می گذارند )

 

شربت افرا با موادی ( گردد که به دلیل آلودگی off flovourطعم شربت افرا ممکن است گاهًا ضایع )

نظیر : رنگ ها و تمیز کننده ها در ضمن مرحله جوشاندن می باشد که این موضوع باعث تخمیر شربت 

در طی دوره های انبارداری طوالنی خواهد شد. طعم شربت افرا همچنین در صورت استخراج شیره گیاهی 

( است، تغییر می buddy sapا )در اواخر فصل که مصادف با گرم شدن هوا و دوره باز شدن جوانه ه

یابد. شرایط محیطی نیز گاهًا می تواند در طی فرآیند تهّیه شربت افرا موجب ضایع شدن طعم واقعی آن 

 (. 4گردد )
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 درجه بندی شربت افرا :

چون شربت افرا را بر اساس مقیاس های ایاالت متحده آمریکا ، ویرمونت و کانادا مبتنی بر معیارهایی 

( درجه بندی می کنند. امروزه بواسطه مساعی translucency( و شفافیت )densityدانسیته )

( و تالش های انجمن های تولید کننده شربت افرا به وضع قوانینی IMSIمؤسسه بین المللی شربت افرا )

 در زمینه دسته بندی شربت افرا در کشورهای کانادا و آمریکا مبادرت می ورزند. 

 

میالدی بعمل آمد  2014ن کوشش ها جهت همگن سازی مقررات تولید و عرضه شربت افرا در سال آخری

( وزارت AMS( و سرویس بازاریابی کشاورزی )CFIAلذا آژانس نظارت بر مواد غذایی کانادا )

( متفقًا معیارهای ذیل را برای درجه بندی شربت افرا مصّوب USDAکشاورزی ایاالت متحده آمریکا )

 (:4تند)ساخ

 رنگ طالیی و مزه دلنشین -الف

 رنگ کهربایی و مزه عالی –ب 

 رنگ تیره و مزه تند  –پ 

 (.4رنگ خیلی تیره و مزه قوی ) –ت 

 

( بر اساس رنگ CFIAمیالدی توسط آژانس نظارت بر مواد غذایی کانادا ) 2014شربت افرا در سال 

 ظاهری به سه دسته ذیل  تقسیم شد :

 اف ( شربت افرای شف1

 ( extra lightشربت خیلی شفاف ) -1-1

 ( lightشربت شفاف ) -2-1

 ( mediumشربت متوسط شفاف ) -3-1

 ( amber( شربت افرای کهربایی )2

 (. dark( )4( شربت افرای تیره )3

 

 شربت های تجارتی را اینگونه بر اساس معیارهای فوق درجه بندی می کنند :

 درصد شفافیت 75شربت گولدن دارای بیش از  -الف
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 درصد شفافیت  50-9/74شربت کهربایی دارای  –ب 

 درصد شفافیت 25-9/49شربت تیره دارای  –ت 

 (.4درصد شفافیت ) 25شربت خیلی تیره دارای کمتر از  –ث 

 

 

 
 

 

 66درصد قند )بریکس  66شربت افرا بر اساس قوانین فدرال ایاالت متحده آمریکا باید حداقل دارای 

( شربت افرای معمولی  به میزان specific gravity" یا وزن مخصوص )SGد. مقدار "درجه( باش

 (.3گرم در سانتیمتر مکعب می باشد) 402/1است ولیکن در شربت های کهربائی رنگ به میزان  329/1

  

 مشخصات زیر توسط دانشگاه کورنل آمریکا برای شربت افرا تدوین گردیده اند :

 ( مایعی بیرنگ است که مستقیمًا از درخت افرا حاصل می آید.maple sapالف( شیره افرا )

" Acer saccharumواریته درخت افرا در دنیا وجود دارند ولیکن فقط گونه " 100ب ( بیش از 

 درصد قند است. 2دارای قند طبیعی با غلظت باال می باشد. شیره گیاهی این واریته افرا حاوی حدود 

سال به حد کافی بالغ می گردد و توانایی تولید حداقل یک کوآرت  40 پ ( یک درخت افرا پس از

(Quart.معادل یک لیتر شربت را در هر فصل دارد ) 

ت ( آب مازاد شیرۀ افرا غالبًا با استفاده از اجاق های چوبی و در اثر جوشاندن تبخیر می گردد. 

موجب ظهور رنگ و طعم بهتر در تولیدکنندگان شربت افرا معتقدند که بکارگیری اجاق های چوبی 

 محصول می شود.

 ث ( بطور کلی هیچگونه ماده ای در طی تولید شربت افرا به شیره گیاه در حال جوشیدن اضافه نمی گردد.

( برای تولید هر گالن شربت sugar waterگالن شیره گیاه افرا موسوم به آب قند ) 40-50ج ( تقریبًا 

 خالص الزم است. %100افرای 

 ( شربت افرا را در فاصله زمانی اواخر فوریه تا اوایل آوریل تهّیه می سازند.چ 

درجه فارنهایت باالتر از نقطه جوش آب می  1/7ح ( بهترین دمای اجاق برای تهّیه شربت افرا را حدودًا 

 دانند.
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ند درحالیکه درجه اقدام می ورز 5/66خ ( تولیدکنندگان منطقه ویرمونت به تولید شربت هایی با بریکس 

درجه فراهم می سازند. شربت های دارای بریکس باالتر  66تولیدکنندگان منطقه نیویورک آنرا با بریکس 

از ویژگی لزوجت )ویسکوزیته( باالتری برخوردارند که این موضوع از خصایص مطلوب خریداران است. 

ال های قند در شربت افرا درجه ممکن است بمرور باعث تولید کریست 67مقادیر قند بیش از بریکس 

 (.3گردند )

 

 

 
 

 

 (:« 3( درجه بندی شربت افرا )2جدول»

 ویرمونت ایاالت متحده آمریکا کانادا

 مرغوب ؛ کهربائی شفاف Aدرجه  : خیلی شفاف 1درجه 

 کهربائی متوسط کهربائی متوسط : شفاف 1درجه 

 کهربائی تیره کهربائی تیره : نسبتًا شفاف 1درجه 

  Bدرجه  برای فرآیندهای مجدد Bدرجه  : کهربائی 2درجه 

 تجارتی --- : کدر 3درجه 

 زیر استاندارد زیر استاندارد 

 

 

 تأثیر شربت افرا بر سالمتی :

( می باشد که در HFCSشربت افرا از جمله شیرین کننده هایی نظیر "شربت ُپر فروکتوز ذرت" )

غذایی مردم به قند نیشکر )ساکارز( شده اند. شربت افرا آمریکای شمالی جایگزین بخش هایی از نیاز 

از نیازهای مردم ایاالت متحده آمریکا و کانادا به کاربرد شیرین کننده  %1امروزه همراه با عسل حدودًا 

 ها در مواد غذایی و نوشابه ها را مرتفع می سازد. 
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 میالدی بشرح زیر بوده است: 2005سال میزان مصرف ایاالت متحده آمریکا از انواع شیرین کننده ها در 

 %44الف( قند نیشکر و چقندر قند حدودًا 

 %55ب ( شربت ُپر فروکتوز ذرت حدودًا 

  %1پ ( عسل و شربت افرا حدودًا 

پوند بوده است.  6/142میالدی حدود  2005میزان مصرف سرانه شیرین کننده ها در آمریکا طی سال 

پوند در سال  52و  63ت متحده آمریکا از قند نیشکر و چغندر به ترتیب مصرف سرانه مردم کانادا و ایاال

پوند و  4/1میالدی بوده است درحالیکه مصرف سرانه آنها از شربت افرا در همان سال برابر با  2005

 (.2پوند بوده است ) 8/1

 

 

 
 

 

 

 ا( آنتی اکسیدان های شربت افرا :

دوجین ترکیبات فنلی از شربت افرا  2رند. تاکنون بیش از ترکیبات فنلی وسیعًا در گیاهان حضور دا

جداسازی شده اند لذا شربت افرا به ماده ای مفید جهت سالمتی انسان تبدیل شده است. میزان مواد آنتی 

وزن خشک آن می باشند. حضور آنتی اکسیدان ها می تواند از اثرات  %2اکسیدان شربت افرا حدودًا 

بکاهد. آنتی اکسیدان ها دارای اثرات : ضد سرطانی )پروستات و ریه( ، ضد  منفی مصرف شیرینی زیاد

 باکتری و ضد دیابت هستند. 

ترکیبات موجود در شربت افرا دارای خاصیت ممانعت کنندگی اکسید نیتریک هستند و بدینطریق مانع 

ترکیبات فنلی موجب بروز التهابات در بدن انسان می شوند زیرا التهابات به بروز سرطان ها می انجامند. 

رنگ و عطر در مواد غذایی می گردند. آنها می توانند از شکل گیری سلول های سرطانی جلوگیری کنند و 
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یا روند گسترش آنها را به تأخیر اندازند. ترکیبات فنلی در ابتدای فصل برداشت دارای باالترین میزان 

 کاهش می یابند. %24ل تا میزان غلظت در شیره گیاه افرا هستند ولیکن در پایان فص

میالدی نشان داد که تفاوت اندک در میزان آنتی اکسیدان های شربت افرا بواسطه  1995تحقیقات سال 

تنّوع در برداشت ، فرآوری ، خاک و اقلیم می باشد. محققین طی بررسی های اخیر دانشگاه "راد آیلند" 

(URI موفق به شناسایی )افرا شده اند. آنها متوجه گردیدند که آنتی اکسیدان  ترکیب فنلی از شربت 54

ممانعت بعمل می آورند. آنها تشخیص دادند  2های مزبور از فعالیت آنزیم های دخیل در بروز دیابت نوع 

که فعالیت آنتی اکسیدانی شربت افرا قابل رقابت با سیب قرمز ، توت ها ، کلم بروکلی ، گوجه فرنگی و 

از نیازهای  %10-38فنجان( از شربت افرا می تواند  1/4میلی لیتر ) 60رف موز است بطوریکه مص

روزانه افراد را به آنتی اکسیدان ها برآورده سازد. با وجودیکه مقدار آنتی اکسیدان ها در انواع مختلف 

رار شربت افرا تفاوت دارد ولیکن با این حال می توان آنرا در قیاس با بسیاری از سبزیجات و میوه ها ق

 (.2داد )

 

 

 
 

 

 

 ( اسید آبسیزیک و دیابت :2

اثرات اسید آبسیزیک بر گیاهان بخوبی شناخته شده است اّما اثراتش بر سالمتی انسان اخیرًا تحت بررسی 

قرار دارند. مشخص شده است که اسید آبسیزیک موجب تحریک آزادسازی انسولین از سلول های 

ربی به انسولین می شود و بدینگونه بعنوان سالحی قوی در پانکراس و افزایش حساسیت سلول های چ

برابر معضالت متابولیسمی و دیابت بکار می آید. شربت افرا همچنین حاوی مقادیر قابل مالحظه ای از 

 (.2( است که نقش مهّمی در سالمتی انسان دارند )terpenes"ترپن ها" )
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 ( شاخص گلیسیمیک :3

( مقیاسی برای دسته بندی مواد غذایی است glycemic index" )GIشاخص "گلیسیمیک" یا "

 55کم ) GLبطوریکه میزان اثرگذاری آنرا بر گلوکز خون معّین می سازد. با مصرف مواد غذایی دارای 

 GLیا پائین تر( می توان از بسیاری بیماری های قلبی ، دیابت و چاقی جلوگیری نمود. شربت افرا دارای 

 (.2می باشند ) 87برابر با  GLو عسل دارای  58معادل  GLیکه شکر دارای است درحال 54معادل 

 

 ( سالمت قلب :4

( که از طریق مصرف شربت افرا نیز تأمین می گردد بعنوان یک آنتی اکسیدان عمل می Znعنصر روی )

( بکاهد و اثرات atherosclerosisکند. این عنصر می تواند از پیشرفت عارضه تصلب شرائین )

( موجود Mn( را خنثی سازد. همچنین مطالعات نشان داده اند که کمبود عنصر منگنز )LDLسترول بد )کل

 (. 2( می گردد )HDLدر شربت افرا در بالغین موجب کاهش سطح کلسترول خوب )

 

 

 
 

 

 

 ( سیستم ایمنی بدن :5

ی سیستم ایمنی بدن عناصر روی و منگنز که از طریق مصرف شربت افرا تأمین می گردند، برای سالمت

نیز اهمّیت دارند زیرا آنها باعث تأمین گلبول های سفید خون می گردند. عنصر روی در پروستات بیش از 

هر اندام دیگری تجمع می یابد بطوریکه کمبود آن موجب بروز سرطان پروستات می شود. عنصر روی در 

 (.2تولید هورمون های جنسی نیز دخالت دارد )

 

 ها : ( پروبیوتیک6

( جدید می باشند. probioticsپژوهش ها نشاندهنده ظرفیت شربت افرا در تولید پروبیوتیک های )

پروبیوتیک ها فواید بسیاری برای رشد و بقاء میکروارگانیزم های درون بدن انسان دارند که مسئول 

برای تغذیه افرادی ترقی هضم مواد غذایی و بهبود سیستم ایمنی بدن می باشند. از شربت افرا همچنین 
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بهره می گیرند که نسبت به الکتوز موجود در لبنیات آلرژی دارند. زیست پذیری باکتری های پروبیوتیک 

 (. 2در تولیدات شیره افرا تحت شرایط انبارداری و روده ای قابل توجه است )

 

 

 
 

 

 اهمّیت فرهنگي شربت افرا :

( آمریكا توسط طرفداران الغاء بردگي civil warشربت و قند افرا در طي جنگ هاي داخلي )

(abolitionists مصرف مي شدند زیرا قند حاصل از چغندر قند و نیشكر عمدتًا توسط بردگان مناطق )

( كه در ضمن جنگ جهاني food rationingجنوبي آمریكا تولید مي گردیدند. جیره بندي مواد غذایي )

مناطق شمالي آمریكا به استفاده از شربت و قند افرا ترغیب دّوم اجرا گردید، نیز موجب شد كه ساكنین 

 (. 4شوند )

 

 منابع و مآخذ :

1) Davenport , Anni L. & et al – 1988 – Maple syrup production for the 

beginner – Penn. State University ; College of Agricultural Science ; 

Cooperative Extension  

2) IMSI – 2012 – Nutrition and health benefits of pure maple syrup – 

International Maple Syrup Institute ; 

 www.internationalmaplesyrupinstitute.com 

3) Concast – 2015 – Maple syrup , facts & grades – 

http://home.concast.net/~mzapx1/FAQ/maplesyrup.pdf  

 http://en.wikipedia.org –Maple syrup  –4) Wikipedia 2015  

   http://farsilookup.com5)  

 

http://www.internationalmaplesyrupinstitute.com/
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 عسلی" -"استیویا ؛ گیاه برگ
"Stevia" a plant with honey leaves” 

 

 

 

 

 

 مه :مقّد

( منسوب به یک گیاه کامل و ترکیبات حاصل از آن است که بعنوان شیرین کننده steviaواژۀ استیویا )

(. استیویا بومی آمریکای جنوبی می باشد و از صدها سال پیش بسان شیرین کننده 1مصرف می گردد)

(. این گیاه متعلق 9( کشور پاراگوئه کاربرد یافته است)Guaraniوسط سرخپوستان قبایل "گوآرانی" )ت

" و از خویشاوندان گل داوودی Asteraceae( با عنوان "Asterبه خانوادۀ گیاهی گل ستاره ای )

(Chrysanthemum(می باشد )4 .) 

 Steviaاربرد یافته است، با نام علمی "گیاه استیویا را که برگهایش بعنوان بخش مورد استفاده ک

rebaudiana" شناخته می شود و به اسامی مشابه دیگری چون "honey leaf" ، "Sweet 

herb" ، "Sweet leaf" و "Sugar leaf(ولی بومیان پاراگوئه آنرا به 12،4" نیز نام برده اند )

 (. 9" می شناسند)Ca-he-heاسم "
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برابر شیرین تر از شکر  30ی کوچک و سبز با مزۀ دلنشین و محظوظ که بحالت خام استیویا دارای برگها

" کشور پاراگوئه بصورت وحشی می روید اّما Amambay(. این گیاه در محدودۀ کوهستانی "9است)

 (. 4گونه از آن در سرتاسر کره خاکی شناسایی گردیده اند) 200تاکنون بیش از 

دهه شدیدًا مورد استقبال مردم ژاپن واقع شده اند بطوریکه  3از  مواد حاصل از استیویا طی بیش

(. محصوالت حاصل از استیویا را می توان در 10درصد شکر مصرفی آنان گردیده است) 41جایگزین 

( ابتیاع نمود که غالبًا grocery storesبسیاری کشورها از سوپر مارکت ها و خواروبار فروشی ها )

( طبیعی جهان است که بدون کالری، sweetenerاستیویا تنها شیرین کننده )(. 9تصفیه شده هستند)

(. این گیاه عضو 6( می باشد)GI = glycemic indexفاقد کربوئیدرات ها و بدون "شاخص گلوکز" )

( حاوی مواد شیرینی است که می تواند جایگزین شیرین کننده های شیمیایی daisyخانواده آفتابگردان )

 (. 6یعی گردند)و قندهای طب

ترکیبات شیرین کنندۀ گیاه استیویا را غالبًا پس از عصاره گیری بصورت پودر در می آورند. این پودر را 

(. این گیاه 6می توان با دیگر مواد طبیعی مخلوط نمود و شیرین کننده ای سالم و خوشمزه فراهم ساخت )

( در 11( استفاده می شود)sugar substituteکه از ترکیباتش بعنوان شیرین کننده و جانشین شکر )

برابر قند معمولی  70-400صورت خالص سازی و پس از فرآیندهای ویژه دارای توان شیرین کنندگی 

 (. 9، 11است که اکثرًا در مواد غذایی کم کالری بکار می رود)

اد استخراجی در مزه استیویا کندتر از شکر ولی بادوام بیشتری احساس می شود گرچه برخی از این مو

( مشابۀ مصرف شیرین بیان after tasteغلظت های بیشتر دارای مزه ای تلخ و پس مزه ای )

(licorice(هستند )لذا از مشکالت مصرف استیویا چنین است که باید برای بی اثر کردن 9،11 )

(counteract(مزۀ تلخ بعد از مصرفش در نوشابه ها و داروها اقداماتی بعمل آورند )4 .) 

 

 

 
 

 

جه برای انباشتن محصوالت حاصل از استیویا در راستای تقاضای غذاهایی با حداقل کربوئیدرات و تّو

(. استیویا را در برخی کشورهای جهان 3کمترین میزان قندها بطور روزافزونی در حال گسترش است)

در بعضی کشورها قابل ( . از اینرو مواد حاصل از استیویا فقط 10نظیر چین و برزیل کشت می کنند)

دسترسی هستند باوجودیکه این محصول در کشور ژاپن از ده ها سال پیش عرضه می گردد. هم اکنون 

 (. 11هرساله بر تعداد کشورهایی که از استیویا بهره می گیرند، افزوده می شوند)
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ی و مشخصات میالدی به بیان اسام 1995( سال food regulationدر شرایطی که نظام نامۀ غذایی )

شیرین کننده های مجاز دنیا پرداخته است ولیکن هیچگونه ذکری از گیاه استیویا و مواد استخراجی آن از 

( از روش nutrition science(. علم تغذیه )2" به میان نیاورده است)steviosideجمله "

انسان حمایت می  (healthy dietبکارگیری شیرین کننده های طبیعی بعنوان جزیی از رژیم غذایی )

پژوهشی به چاپ  -نماید و در این راستا برای اطمینان بخشی به نقش استیویا تاکنون صدها مقاله علمی

(. در همین راستا برخی دیگر بصورت سیاست مدارانه ای نقش میانه و حدواسط خطرات 6رسیده است)

 (. 9شیرین کننده های صنعتی و شکر طبیعی را برای استیویا قائل هستند)

 

 

 
 

 

میالدی عرضه و فروش محصوالت حاصل از استیویا و سایر شیرین کننده های گیاهی  1990در سال 

( و عمده فروشی retailمشابه بواسطه بمخاطره انداختن سالمتی انسان ها به اشکال خرده فروشی )

(food chainممنوع گردید لذا بکار بردن این گیاه ، برگها و سایر فرآورده هایش )  بعنوان غذا ، جزیی

( شناخته offenceاز ترکیباتش و یا سعی در خرید و فروش آنها بعنوان خالف و ُجرم اجتماعی )

 (. 2شدند)

( بعنوان شیرین کننده های مصنوعی saccharine( و ساخارین )aspartameمادامی که آسپارتام )

(. ژاپنی ها معتقدند 4یویا در میان نبود)بدون کالری شایع در بازار مطرح شدند ، هیچگونه شناختی از است

( و اقتصادی جایگزین مناسبی برای شیرین کننده های practicalکه استیویا می تواند از نظر عملی )

( زیرا 9( هستند ، محسوب شود)toxic time-bombsمصنوعی که بسان بمب های زمانی سّمی )

ونه مواد شیمیایی مضر است و به حفظ میزان استیویا بر خالف شیرین کننده های مصنوعی فاقد هر گ

(. با علم به اینکه دیابت یک نوع عارضه جسمی است که باید مرتبًا تحت 3عادی قند خون می انجامد)

مراقبت قرار گیرد و توسط داروهای خاصی کنترل شود لذا استیویا می تواند بخشی از رژیم غذایی مبتالیان 

زیرا باورها بر این است که استیویا تأثیری بر افزایش میزان قند خون  به مشکالت قند خون را تشکیل دهد

(. از برخی محققین نقل شده است که اگر بشر تمایل و نیاز مبرمی به مصرف شکر نداشت آنوقت 3ندارد)

 (.4هیچگاه لزومی به وجود دندانپزشکان احساس نمی گردید)
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 تمایل به مصرف قندها توسط انسانها :

گرایش انسان به مصرف شکر بمنظور کسب انرژی است که این انرژی می تواند به افزایش دلیل اصلی 

( مغز کمک نماید و به باال رفتن موقتی توان neurotransmittersسرعت انتقال پیام های عصبی )

ند (. در واقع بدن انسان بخش مهمی از انرژی مورد نیازش را از قندها تأمین می ک4دماغی افراد بینجامد)

(. از اینرو میل 3لذا بمحض کاهش میزان قند خون بر تقاضای بدن بمنظور مصرف قندها افزوده می شود)

( psychologyبه مصرف شکر بعنوان مولد انرژی مورد نیاز بدن مبنایی فیزیولوژیکی و روانی )

 (. 4دارد)

روند عادت کرده اند. بسیاری از مردم جهان ایده ای برای جایگزینی شکر مصرفی ندارند و به این 

( ready to eat، ماست و غذاهای آمادۀ مصرف ) dipsدرحالیکه گروهی از غذاها نظیر ُرب ، 

بصورت پنهان دارای مقادیری از قندها هستند و برخی از غذاها از قبیل آجیل ها و مواد پروتئینی ، تخم 

ب در انسان می باشند بطوریکه نیازی مرغ پخته ، گوشت بوقلمون ، ماهی و مرغ قادر به ایجاد سیری کاذ

به خوردن زود به زود غذا احساس نمی شود زیرا گوشت ها و سبزیجات در مدت طوالنی تری هضم می 

 (. 3گردند. اینچنین غذاهایی که از کربوئیدرات کمتری برخوردارند به کاهش وزن انسان کمک می کنند)

 

 

 
 

 

( ، molasses( ، عسل ، مالس )fruit juiceمیوه ها ) استفاده از مواد جایگزین شکر نظیر عصاره

( و استیویا می تواند به سالمتی انسان کمک نماید درحالیکه تمایل به maple syrupشربت افرا )

(. زمانیکه شکر مصرف می شود 3مصرف مازاد شیرینی جات مشابه مصرف بی رویه داروها می باشند)

( می نماید که insulin( هورمون انسولین )secreteرشح )( اقدام به تpancreasغده لوزالمعده )

میزان قند خون را کاهش می دهد و این موضوع در راستای سوخت و ساز شکر و یا ذخیره سازی آن در 

سلول های بدن انجام می شود. آنگاه که ترشح هورمون انسولین زیاد می شود وضعیت کاهش شدید میزان 

می دهد که نیازمند مصرف مجدد قندها و سایر غذاهای شیرین است. ( ُرخ hypoglycemiaقند خون )

بدینگونه زمانیکه قند خون کاهش می یابد تمایل به مصرف قندها برای جبران ضعف و احساس گرسنگی 

 (. 4افزایش می پذیرد و به مصرف انواع اغذیه منتهی می گردد)

" ، glucagonون می شود آنگاه میزان "با افزایش انسولین در خون که منجر به کاهش میزان قند خ

"cortisol" و "adrenalin( بیشتری به سیستم بدن تراوش "pour می شود تا سطح قند خون به )
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( ، کوفتگی mood swingحالت اولیه برگردد زیرا کاهش شدید قند خون باعث بروز بدخلقی )

(fatigue( خواب آلودگی ، )drowsiness( رعشه ، )tremorsسر ، )( دردheadaches ، )

 cold( ، عرق سرد )indigestion( ، سوء هاضمه )panic( ، اضطراب )dizzinessسرگیجه )

sweats( و غش )fainting خواهد شد. بدینگونه باال رفتن و پائین آمدن شدید میزان قند خون سبب )

االت افسردگی و مشکالت عدیده ای برای سالمتی انسان می شوند. یک پژوهش حاکی از آن است که ح

 (. 4( در افراد نشانه کاهش متابولیسم گلوکز در بدن می باشد)depressedدلتنگی )

 

 

 
 

 

 مشکالت مصرف شکر سفید و قندهای مصنوعی :

، فروکتوز ، عسل و شربت ذرت همگی از شیرین کننده های طبیعی هستند که  turbinadoشکر سفید ، 

به قند خون بهره گرفت. آنها باعث افزایش وزن ، فساد دندان ها ، باال از آنها نمی توان در بیماران مبتال 

( در افراد می yeast infectionsرفتن قند خون و فراهم نمودن زمینه ابتال به بیماریهای میکربی )

( ، ناراحتی های روده ای و ingestionشوند. این قندها همچنین می توانند مشوق بروز سوء هاضمه )

میلیون  20( در اطفال گردند. تخمین زده می شود که حدود ADD = hyperactivityبیش فعالی )

" و دیابت دو شکل اصلی hypoglycemiaآمریکایی از انواع نقص در تحمل گلوکز رنج می برند. "

 (. 4عوارض قند خون هستند که آنها را بیماریهای عصر مدرنیته می خوانند)

 

( مقیاسی برای چگونگی سرعت باال رفتن میزان GI = glycemic indexاصواًل شاخص مواد قندی )

قند خون پس از تناول غذاها می باشد. بهره گرفتن از غذاهایی که باعث کاهش نوسانات قند خون می 

شوند ، قادرند تا نقش بارزی را در دراز مدت برای سالمتی انسان و کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی 

درصد نیازهای کالری روزانه انسان امروز را تأمین می کند.  25(. شکر حدودًا 6و دیابت ایفاء کنند)

پوند شکر سفید است درحالیکه مصرف بیشتر شکر از  125مصرف سرانه هر آمریکایی در سال 

آسیمیالسیون عناصر غذایی موجود در غذاها جلوگیری بعمل می آورد. مصرف شکر سفید همچنین ارتباط 

" دارد. همچنین مصرف Osteoporosis( و "conronary heartکرونر قلب ) نزدیکی با بیماری

( نماید. مصرف مازاد asthma( و نفس تنگی )arthritisشکر می تواند بدن انسان را مستعد آرتروز )

( و افسردگی mood disorderشکر به افزایش اسیدهای آمینه منجر می شود که به بی حوصلگی )

(depressionمی انجام ) د. شکر سفید می تواند نقش مهمی در بدن انسان برعهده گیرد اّما برای
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نیاز است. مصرف شکر  B( شکر در بدن به مقادیر متنابهی ویتامین detoxifyمتابولیسم و سم زدایی )

سفید باعث کاهش تعداد گلبول های سفید خون می شود که به ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ارتباط می 

 (. 4سان را نسبت به سرما و سرایت بیماریها حساس می کند)یابد و بدن ان

( نیز از شیرین کننده های طبیعی است که برای برخی افراد ایجاد مشکل می نماید. sorbitolسوربیتول )

" بدست می آورند. mountain ash( درخت "berriesسوربیتول را از میوه های "بری" )

( جذب و متابولیزه نمی شود. gastrointestinalگی در معده )سوربیتول مزه شیرینی دارد اّما بساد

این ماده را بعنوان یکی از ترکیبات عادی در ساخت شکالت ها و آدامس های بدون قند مصرف می کنند 

( و التهاب irritable bowel( ، تحرک روده ها )diarrheaولی مصرف مازاد آن ایجاد اسهال )

ی نماید. تحقیقات انجام شده در کانادا بیانگر ایجاد سرطان مثانه ( مulcerative colitisقولون )

(bladder cancer(توسط مصرف سوربیتول در موش های نر است )4.) 

 

 

 
 

 

شیرین کننده های مصنوعی نیز باعث بروز گرسنگی و افزایش آلرژی می شوند. شیرین کننده های 

ستند اّما بنحو معنی داری باعث مخاطره سالمتی دارویی نظیر آسپارتام و ساخارین عاری از انرژی ه

انسان می شوند. آسپارتام ترکیبی از دو آمینواسید و متانول )الکل چوب( می باشد. اخیرًا آسپارتام 

(aspartame" و بعبارتی )nutra sweet نیز به حد وافری مصرف می شود. ساختمان این ماده از "

وعی آن فاقد دو آمینواسید طبیعی و دارای مزه ویژه ای است. این طبیعت الگو گرفته شده اّما ترکیب مصن

( premenstrualماده همچنین در بسیاری از افراد بویژه بانوان ایجاد سردرد و عالئم قبل از قاعدگی )

می کند. مواد شیمیایی موجود در آسپارتام قادر به دخالت در اعمال سلول های مغزی می باشد که به بروز 

 (. 4" می انجامد)Olney( موسوم به "brain tumorsمغزی ) تومورهای

 

( dizziness( ، سرگیجه )headachesهمچنین گزارش ها حاکی از تأثیر آسپارتام در ایجاد سردرد )

( ، وزووز گوش tunnel vision( ، کاهش قدرت بینایی )disorientation، سرگشتگی و پریشانی )
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(ear buzzing( عدم تعادل ، )equilibrium( بی حسی ، )numbing نواحی دست و پا ، التهاب )

( و hemorrhage( ، افزایش فشار خون ، خونریزی )pancreas inflammationلوزالمعده )

 slurred( ، کاهش قدرت حافظه ، لکنت زبان )migraine( چشم ، میگرن )seizureانقباضات )

speech( دردهای شکمی ، )stomach painو حتی حمال )( ت صرعseizures(می باشند )4 .) 

 

( نیز که یک شیرین کننده مصنوعی است بعنوان ماده ای سرطانزا saccharinساخارین )

(carcinogen" شناخته شده است . بعالوه )cyclamate به دلیل مظنون به سرطانزایی اجازه "

ب تری نسبت به ساخارین ادامه استفاده در مواد غذایی را نیافته است. "سیکالمات" از مزه مطلو

شیرین کننده   Acesul fame "A(.  "4برخوردار می باشد اّما در برخی افراد موجب اسهال می شود)

(. درحالیکه گیاه استیویا می تواند با کاهش 4مصنوعی دیگری است که سرطانزایی آن گزارش شده است)

نترل وزن و سالمتی افراد کمک بطور قابل تأملی به برنامه های ک GIکالری قابل جذب و شاخص 

 (. 6نماید)

 

 

 ( :6( مقایسه استیویا با سایر شیرین کننده ها )1جدول

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاشق  2در هر 

 چایخوری

  Nutra sweet شکر استیویا

 

(aspartame) 

Splenda  

(sucralose) 

Sweet`N low 

(saccharin) 

طبیعی یا 

 مصنوعی

 مصنوعی مصنوعی مصنوعی طبیعی طبیعی

 0 0 0 32 0 کالری

کربوئیدرات 

 netخالص )

carb.) 

 گرم 1 گرم 1 گرم 1 گرم 8 0

Glycemic 

index = GI 

0 70 0 0 0 
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 تاریخچه :

( و بومیان آمریکای 4( مناطق کوهستانی برزیل و پاراگوئه است)indigenousاستیویا گیاهی بومی )

" mateرف استیویا در نوشیدنی ها با عنوان "جنوبی قبل از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب به مص

( و digestive aid(. برخی از بومیان نیز از استیویا بسان تسهیل کننده هضم غذاها )9اقدام می کردند)

(. قبایل گوآرانی 4( زخم ها و عوارض پوستی بهره می گرفتند)topical dressingمرحم )

(Guaraniدر کشورهای پاراگوئه ، بولیوی و بر ) زیل از قرن ها پیش از استیویا استفاده می کرده اند و

( می نامیدند و از آن بعنوان شیرین کننده در sweet herb" یعنی گیاه شیرین )Ka`a   he`eآنرا "

( برای درمان بیماریهای medical teas( ، عصاره های دارویی )Yerba mateمحرک های جنسی )

 (. 11( بهره می بردند)heart burn( و سوزش قلب )ailmentsمزمن )

پس از قرن ها که از مصرف استیویا توسط بومیان آمریکای جنوبی می گذرد، اخیرًا این گیاه مقبولیت 

فراوانی بعنوان شیرین کننده مصرفی در قهوه و چای کسب کرده است اّما این شیرین کننده غالبًا فقط برای 

(. اروپائیان در 6(  کاربرد یافته است)baking)( و کیک پزی cookingبرخی موارد نظیر آشپزی )

( اسپانیا conquistadorsقرن شانزدهم میالدی از وجود شیرین کننده های گیاهی در مستعمرات )

(. این گیاه ابتدا توسط گیاهشناس و داروساز اسپانیایی بنام 4آگاهی یافتند)

"Pedro.Jaime.Esteve" شناسایی گردید چنانکه واژه "Stevia " مشتق التین نام خانوادگی او

 (. 11می باشد)

 

 

 
 

 

گونه گیاهی است که بصورت بومی در کشورهای آمریکای جنوبی ، آمریکای  240جنس استیویا شامل 

مرکزی و مکزیک رشد می یابد اّما برخی گونه های آن نیز در مناطقی بس دورتر در آریزونا ، 

 Steviaدیکه انسان از دیر زمان از گونه "نیومکزیکو و تکزاس یافت گردیده اند. باوجو
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rebaudiana(در اواخر سال های 11" با منشأ آمریکای جنوبی بعنوان شیرین کننده استفاده می نمود )

" مدیر کالج کشاورزی آسونسیون کشور پاراگوئه مفتون گیاه M.S.Bertoniمیالدی " 1880دهه 

عنوان شیرین کننده در نوشیدنی هایی نظیر "َدم کردنی ها" استیویا گردید زیرا بومیان از برگهای استیویا ب

(mate tea(استفاده می کردند و او در صدد یافتن حقیقت ماجرا برآمد )4 .) 

اولین بررسی ها در رابطه با خواص شیرین کنندگی استیویا توسط این گیاهشناس سوئیسی در سال 

الدی مطالب مهمی در رابطه با قدرت خارق می 1905(. برتونی در سال 11میالدی صورت گرفت) 1899

العاده شیرین کنندگی استیویا و برتری های آن نسبت به شکر در نشریات گیاهشناسی منطقه منتشر نمود. 

او یادآور شد که استیویا عالوه بر خواص درمانی فاقد مضرات شیرین کننده های مصنوعی چون ساخارین 

 (. 4است)

 

یالدی اقدام به کشت و مصرف استیویا بجای شیرین کننده های مصنوعی چون م 1970ژاپن از اوایل دهه 

"Cyclamate(آنها در ضمن همین دهه به 11" و ساخارین نمود که مظنون به سرطانزایی بودند .)

توسعه روش های جدید تصفیه گلیکوزیدهای برگهای استیویا اقدام کردند و به ماده ای موسوم به 

"Stevioside(. استیویا عمدتًا در 4برابر شیرین تر از شکر سفید بود) 200-300تند که " دست یاف

( ، کره ، تایوان، تایلند ، مالزی و بخش هایی از آمریکای 1984شرق آسیا نظیر ژاپن، چین )از سال 

ت جنوبی نظیر برزیل ، پرو ، کلمبیا ، پاراگوئه و اروگوئه ، بطور پراکنده در جزایر اقیانوسی ، جنوب ایال

اونتاریو در کانادا ، مکزیک ، کالیفرنیا ، جنوب انگلستان و اسرائیل کشت می شود درحالیکه کشور چین 

 (. 11،9،6" محسوب می گردد )steviosideبزرگترین صادر کننده جهانی "

 

 1987تاکنون میزان دقیقی از تولید استیویا در جهان وجود ندارد ضمن اینکه ژاپنی ها به تنهایی در سال 

تن برگ استیویا تولید نمودند که اینک باید تولید این گیاه در برزیل و سایر کشورهای  700میالدی حدود 

( ، استرالیا ، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی pacific rimآمریکای جنوبی ، چین ، جزایر اقیانوسی )

(. در 9ای اخیر افزوده شده است)را نیز به آن افزود گواینکه بر تولید استیویا در ژاپن نیز ضمن سال ه

درصد شیرین  40حال حاضر ژاپن بزرگترین مصرف کننده استیویا می باشد بطوریکه آنرا جایگزین حدود 

(. پژوهشگران و شیمیدان های کانادایی نیز در 11کننده های قابل عرضه در فروشگاه هایش نموده است)

ستند تا آنرا جایگزین عادت برخی افراد به برگهای صدد تولید مکمل های بهتر و تجارتی از استیویا ه

 (. 4توتون و تنباکو نمایند)
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 نامگذاری استیویا در کشورهای مختلف جهان :

" در Eupatorium rebaudianum" و بعبارت دیگر "Stevia rebaudianaنامگذاری گیاه "

 کشورهای مختلف جهان بشرح زیر می باشد :

 " به معنی داوودی شیرین Tian Juبه معنی برگ استیویا  و  "  "Tian Ju Ye"  –( چین 1

 " به معنی گیاه عسلیHoning kruid" –( هلند 2

برگ قندی ، برگ شکالتی ، برگ شیرین ، برگ عسلی ، گیاه شیرین  –( انگلستان ، کانادا و آمریکا 3

 پاراگوئه

" به معنی برگ شیرین honing kraut" ، "subblatt" ، "sub kraut" –( آلمان و سوئیس 4

 خُرد شده

 "Jazmin pakoca" –( مجارستان 5

" و madhu parani" ، "gurmaar" ، "madhu patra" ، "seeni tulsi" –( هند 6

"madhu patri" 

 "stiviyyah" –( اسرائیل 7

 "amaha sutebia" –( ژاپن 8

 "stevia" ، "sucker blad" –( نروژ 9

 " به معنی علف شیرین در زبان گوآرانیKa`a  He`e" –( پاراگوئه 10

 "stewia" –( لهستان 11

" به معنی رازیانه پرتغالی ، ervadoce" به معنی علف شیرین ؛ "capimdoce" –( پرتقال 12

"estivia" ، "folhas da stevia " 

 " به معنی گیاه برگ عسلیheuning blaar" –( آفریقای جنوبی 13

 " stevia "" ،hierba dulce" ، "yerba dulce" –( اسپانیا 14

 " soft locker" –( سوئد 15

 .(11" به معنی علف شیرین)satiwia" ، "ya wan" –( تایلند 16
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 سوابق مصرف استیویا در کشورهای جهان :

تمامی انواع عصاره های حاوی گلیکوزید  –میالدی  2008از سال  –( استرالیا و نیوزیلند 1

"steviol " 

 " steviosideعصاره حاوی " –میالدی  1986از سال  –برزیل  (2

موافقت با مصرف آزمایشی  –میالدی به مدت دو سال  2009از سال  –( فرانسه 3

"Rebaudioside "A  

 " Steviolمخلوطی از عصاره گلیکوزید " –میالدی  2009از سال  –( مکزیک 4

 یمی بکارگیری بعنوان مکمل در غذاهای رژ –( کانادا 5

 ( سوئیس :6

میالدی آنچنانکه از عصاره حاوی  2008استفاده بعنوان مکمل و یا افزودنی غذایی از سال  - الف 

 درصد بعنوان افزودنی غذایی  بهره می گیرند.  95" با درجه خلوص بیشتر از  steviolگلیکوزید "

بعنوان افزودنی میالدی  2009با درجه خلوص باال از سال   Rebaudioside "Aمصرف " - ب

 غذایی

 ( ایاالت متحده آمریکا :7

 میالدی بعنوان مکمل رژیمی  1995برگ و عصاره استیویا از سال « الف

میالدی بعنوان افزودنی غذایی با عالمات تجارتی  2008از سال  Rebaudioside "Aماده "« ب

" و only sweet" ، "purevia" ، "Reb-A" ، "rebiana" ، "sweet leafمختلف چون : "

"Truvia.عرضه می شود " 

میالدی( ، کلمبیا ، اندونزی ، اسرائیل ، کره ، مالزی ،  1984( استیویا در آرژانتین ، چین )از سال 8

 پاراگوئه ، پرو ، اروگوئه ، تایوان ، تایلند و ویتنام بصورت بدون نظارت عرضه می شود.

 ( کشورها و مناطق تحریم کننده : 9

 اروپا بجز فرانسه  اتحادیه« الفـ

 سنگاپور« ب

 .(11هنگ کنگ )« ج

 

 = ADIمیالدی عنوان گردید که مصرف روزانه ) 2010در یک گزارش منتشر شده در سال 

acceptable daily intake" ماده گلیکوزید )steviol میلی گرم به ازای هر  4" به میزان حداکثر

 (. 11شد)کیلوگرم وزن بدن در بالغین و اطفال بی ضرر می با
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 ( استیویا : commercializationتجارتی کردن )

میالدی  1971" اولین شیرین کننده استخراجی از استیویا در کشور ژاپن طی سال steviolگلیکوزید "

 بود.

میالدی برای تعیین امکان  1987گیاه استیویا بصورت آزمایشی در ایالت "اونتاریو" کشور کانادا از سال 

 تجاری کشت گردید. بهره گیری 

میالدی اعالم کرد که طرحی تحقیقی را برای استخراج ماده شیرین کننده  2007شرکت کوکاکوال در سال 

میالدی بعنوان شیرین کننده  2009" از گیاه استیویا را در برنامه دارد تا آنرا از سال rebianaای بنام "

 را مجاز شمرده اند ، استفاده نماید. کشور دیگر که استیویا  12در ایاالت متحده آمریکا و 

FDA .اخیرًا پس از مدتها مجادله اجازه استفاده از استیویا را بعنوان افزودنی غذایی صادر کرد 

" خبر داد که از شیرین PureViaکمپانی پپسی کوال از تولید و معرفی یک نوشابه غیر الکلی جدید بنام "

" توسط شرکت های کوکاکوال و TruViaید نوشابه "همزمان با تول  Rebaudioside "Aکننده "

"Cargill" برمبنای استفاده از "Rebiana" و "Erythtritol پس از تأئید نهایی "FDA  خبر

 (. 11داد)

 

 

 
 

 

 

 گیاهشناسی استیویا :

گونه علفی و بوته ای که بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری  240" با steviaاستیویا از جنس "

" بصورت وحشی S.rebaudiana(. مهمترین گونه گیاه استیویا با عنوان "11ی جنوبی است)آمریکا

(. 9( در بخش هایی از پاراگوئه و برزیل رشد می یابد)small shrubو بفرم بوته های کوچک )

( یعنی chrysanthemum( یا گل مینا و گل داوودی )daisyاستیویا از خانواده گل آفتابگردان )

"Asteraceae(6" است .) 
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 ( :11( رده بندی گیاه استیویا )2جدول

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع خاک :

یکساله در فضای آزاد و همچنین بسان گیاهی تمام فصل  استیویا را در کشور کانادا بعنوان یک گیاه

(year-around در گلخانه ها کشت می کنند. استیویا خاکهایی با بافت سبک و زهکش دار حاوی مواد )

 red( نظیر مناطق جنوبی برزیل با خاکهای رسی قرمز )3آلی را ترجیح می دهد و در خاکهای غنی )

clay(بخوبی رشد می یابد )انهای آفتابگیر تا کمی سایه ، درجه حرارت باال ، شرایط مرطوب (. مک8

(moist( با آبیاری فراوان )ample از دیگر نیازهای ضروری استیویا است اّما این گیاه شرایط پرآبی )

(wet(را تحمل نمی کند )3.) 

ه ها در مقابله ریشه های اصلی غذا دهندۀ استیویا کاماًل در سطح خاک گسترش می یابند ولیکن این ریش

( را قبل از soggy( و کاماًل خیس )floodingبا رطوبت مازاد خاک آسیب پذیرند لذا اراضی غرقاب )

کاشت این گیاه باید زهکشی نمود. همچنین افزودن کمپوست برای تقویت خاکهای زراعی با بافت شنی 

 (. 3ضرورت دارد)

 

 ارقام استیویا :

( کافی در ارقام وحشی استیویا وجود دارد و gene stockژنی ) دانشمندان معتقدند که ماده اولیه

 geneبرداشت بیرویه و انتقال آنها به سایر کشورها از این ذخیره ژنی خواهد کاست اّما بر تنّوع ژنی )

diversity(آن خواهد افزود که برای تقویت و تداوم گونه های استیویا ضروری است )گونه های 9 .)

( و کوهپایه ها grasslandمناطق خشک در اقالیمی چون علفزارها )وحشی استیویا در 

(mountain terrain(مشاهده می شوند )همچنین بسیاری از موادی که از واریته های بومی 12 .)

 (plantsگیاهان ) Kingdom سلسله 1

 (Angiospermsنهاندانگان ) Division شاخه 2

 (Eudicotsدو لپه ایها ) Sub-division زیر شاخه 3

 Class Asterids رده 4

 Order Asterales راسته 5

 Family Asteraceae خانواده 6

 Tribe Eupatorieae یلهقب 7

 Genus Stevia جنس 8

9 

 

 گونه ها

)شامل بیش 

 240از 

 گونه(

species S.eupatoria 

S.ovata 

S.plummerae 

S.rebaudiana 

S.salicifolia 

S.serrata   و غیرو 
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( آنها چون برزیل و native habitat" استخراج می شوند فقط در زیستگاه اصلی )Criolaنظیر "

 (. 8پاراگوئه شناخته شده اند)

( و بوته ای از خانواده آفتابگردان herbsگونه از گیاهان علفی ) 150جنس استیویا حداقل دارای

(sunflower = Asteraceae( می باشد )آنها غالبًا بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 12 .)

فته اند گونۀ آن در سراسر جهان توسعه یا 90آمریکای جنوبی ، آمریکای مرکزی تا مکزیک می باشند که 

" تنها گونه stevia rebaudiana( درحالیکه گونه "3و قادر به رشد در شرایط مختلف اقلیمی هستند)

 (. 4ای است که دارای توانایی شیرین کنندگی استثنایی است)

سال تمامی سعی خود را وقف چگونگی زراعت ، استخراج  20" حداقل برای stevitaشرکت معظم "

( و انسانی findات حاصل از استیویا نموده است بطوریکه تاکنون سرمایه مالی )مواد و بازاریابی تولید

(manpower فراوانی در راه پژوهش و اصالح گونه هایی از استیویا که بدون تغییرات ژنتیکی )

(non-genetically(بوده اند، صرف شد )8 .) 

 

 

 
 

 

 

 عملیات کاشت :

دی انجام گرفت و متعاقبًا زراعت استیویا در سراسر میال 1908اولین کشت و کار استیویا در سال 

میالدی کمیسیونر عالی تجارت آمریکا  1921( یافت. در سال sprang upآمریکای جنوبی گسترش )

در پاراگوئه گزارش داد که استیویا با خواص شیرین کنندگی غیر طبیعی دارای قابلیت زراعت تجاری است 

 (.4آمریکایی نیز آنرا برای مقابله با بیماری دیابت بکار گیرند)و توصیه نمود که شرکت های بزرگ 

 

( بروز می دهد و در اقالیم گرم و sub-tropicalاستیویا بهترین رشد را در اقالیم نیمه گرمسیری )

آفتابی می تواند محصول مناسبی را در شرایط نیمه سایه تولید کند. غلظت ماده موجود در برگهای استیویا 

 (.3( افزایش می پذیرد)long-day" در شرایط روزهای بلند )stevioside" موسوم به

الزامی است که خاکهای مورد نظر قبل از کاشت آزمایش شوند و از نظر میزان عناصر غذایی آنالیز گردند 

( تیمار harrow( شخم می زنند و با دیسک و دندانه )ploughسپس زمین زراعی را بدوًا با خیش )

( بخوبی نرم گردد. استیویا خاکهای زهکش دار را می پسندد لذا از کاشت آن در tilthخاک ) می کنند تا

اراضی که طی دوره های زمانی طوالنی مرطوب باقی می مانند، باید اجتناب ورزید. خاکهای سیاه خیلی 
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-بافت لومسنگین حاوی رس زیاد نیز برای کشت استیویا مطلوب نمی باشند. استیویا در اراضی وسیع با 

خاک  PH( ، زهکش دار و متمایل به قرمز از محصول خوبی برخوردار می گردد. sandy loamشنی )

است درحالیکه بسیاری از محققین خاکهای قرمز با بافت  5/6-5/7مناسب برای کشت استیویا در حدود 

( نیز salineر )را مطلوب ترین شرایط کاشت استیویا می دانند. خاکهای شو 6-7حدود  PHشنی و -لوم

 (. 3برای کاشت این گیاه مناسب نیستند)

آماده سازی بهینه بستر کاشت از اولویت های تولید اقتصادی استیویا است. بستر کاشت استیویا را 

سانتیمتر آماده می کنند و فواصل بین بوته ها را  60سانتیمتر و عرض  15بصورت پشته هایی به ارتفاع 

( دست acهزار بوته در هر ایکر )30نمایند که در این صورت به جمعیت گیاهی سانتیمتر انتخاب می  23

 farmyard( در هکتار کودهای دامی )MTتن ) 25می یابند. خاک زیر کشت استیویا را می توان با 

manure( کاماًل پوسیده )well rotten در ضمن آخرین مرحله آماده سازی زمین بعنوان کودپایه )

(basalتقویت ک )(3رد.) 

استیویا را به چند طریق کشت می کنند اّما نوع عملیات زراعی معمواًل به بافت خاک و شرایط آب و هوایی 

هزار بوته در ایکر نیز وجود دارد تا  40بستگی دارد. غالبًا توصیه هایی برای فراهم سازی حداقل 

برگهای بزرگتر فراهم شود. بطور  بدینطریق شرایط برای حداکثر رشد رویشی گیاه و در نتیجه دستیابی به

( بذور ، transitکلی موفقیت در روند تکثیر گیاه استیویا بستگی به عملیات مناسب بسته بندی و انتقال )

آماده سازی بهینه زمین ، مدیریت آفات و علفهای هرز ، رطوبت خاک و برداشت بموقع محصول دارد. 

سانتیمتر بر  60*  30ار بوته در هر ایکر با فواصل هز 30تراکم مناسب برای زراعت استیویا حدود 

 (.3بستر کاماًل آماده توصیه شده است)

 

 

 
 

 

(. بذور 12استیویا قادر به تولید بذر می باشد اّما فقط درصد بسیار کمی از آنها جوانه دار می شوند)

مود. خاک روی بذرها را استیویا را بهتر است طی تابستان در فضای آزاد و یا در گلخانه های گرم کشت ن

باید کمی فشرده ساخت ولی نیازی به عمیق کاشتن نیست زیرا در این صورت جوانه نخواهند زد. بذور 

استیویا از جمله مواردی هستند که برای جوانه زنی نیازمند دریافت نور خورشید هستند. هر گرم از بذور 

گرم در ایکر یعنی تقریبًا  12-15ی حدودًا عدد است لذا مقدار بذر مصرف 2800-3000استیویا دارای 

 (. 3گرم در هکتار می باشد) 30

توصیه می گردد. بذور استیویا را در بهار  𝟐𝟗𝐨𝐜-24مناسب ترین درجه حرارت برای کاشت بذور استیویا 

( خسارت خواهند frost( در صورت مواجه شدن با سرما )seedlingsکشت می کنند زیرا گیاهچه ها )
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د. جوانه زنی بذور استیویا در اثر فاکتورهایی چون : درجه حرارت ، رطوبت ، شدت نور و آلودگی دی

 (. 3( تأثیر می پذیرد)planting madiaبستر )

بذور ذخیره شده نباید مدت زیادی در انبار نگهداری شوند. غالبًا توصیه می شود که این بذور را در دمای 

𝟒𝐨𝐜 حفظ نمایند. بذور اس( تیویا در حالت تازهfresh تیمار نشده و بدون افزودن مواد شیمیایی خشبی ، )

 (.3( نمی تواند دارای قّوه نامیه مطلوبی باشند)harsh chemicalsو زبر )

( استفاده می multiplicationاصواًل از دو روش دیگر نیز بجز کاشت بذور برای تکثیر این گیاه )

 tissue( و در روش دوم از کشت بافت )stem cuttingساقه ) شوند که در روش اّول از قطعات

culture( بهره می گیرند. استیویا را می توان از طریق قطعات گیاهی )cutting تکثیر نمود و )

اینگونه قطعات را می توان در اواخر زمستان تهیه کرد. قطعات ساقه ای که از ساقه های جوان تهیه شده 

( بیشتر ضمن اولین هفته انتقال به زمین اصلی می باشند. باید mortalityت )درصد تلفا 50اند دارای 

" کمتری در steviosideدرصد ماده " 2توجه داشت که گیاهان حاصل از کشت قلمه ها دارای حداقل 

هفته برای توسعه مناسب ریشه ها در روش قلمه های ساقه نیاز  25شرایط کشور هند بوده اند. حداقل 

 (. 3( گردند)transplantationده نشاء کاری )است تا آما

 

از طرف دیگر هرگاه بذور استیویا دارای قوه نامیه کافی نباشند می توان از روش دیگر تکثیر غیر جنسی 

(vegetative( استفاده نمود. برای این منظور باید قطعاتی از ساقه )stem cuttings را تهیه کرد )

( از گیاه cloned(. تهیه و کشت کلون هایی )3هت کشت بافت بهره گرفت)و از آنها بعنوان مواد اولیه ج

(. گیاهان حاصل از کشت بافت 12استیویا می تواند بعنوان روش مناسبی در تکثیر آن مطرح باشد)

استیویا اصواًل خالص ، عاری از پاتوژن ها و برخوردار از ویگوریته عالی هستند. این گیاهان را می توان 

سال بجز در اوج گرمای تابستان کشت نمود. کشت بافت روش مناسب تری است اّما بسیاری از در سراسر 

کشاورزان از قطعات ساقه برای تکثیر این گیاه بهره می جویند. روش استفاده از قطعات ساقه بسیار 

 (. 3گرانتر و موفقیت استقراریابی آن کمتر از کشت بافت است)
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 عملیات داشت :

یا بصورت سطحی بر روی بستر خاک رشد می یابد لذا کندن علفهای هرز به روش دستی استیو

(manual(اولویت دارد تا کمترین صدمه به گیاه زراعی وارد آید )3 .) 

برنامه آبیاری استیویا باید به گونه ای تنظیم شود که گیاه دچار پژمردگی نشود. استیویا نیازمند آبیاری 

تمامی فصل رشد است زیرا این گیاه قادر به تحمل خشکی نیست. آبیاری استیویا  فراوان و با کیفیت در

( توصیه می گردد. آبیاری frequent lightبویژه در ضمن تابستان لزومًا به حالت سبک و مکرر )

" بهترین روش برای گیاه استیویا است که نیازمند micro sprinklers( با "frequentمکرر )

حجم آب در هر دفعه نیست. این نوع دستگاه های آبیاری می توانند آب را بصورت  میزان فراوانی از

دفعه در روز ضمن تابستان با توجه به گرما و رطوبت نسبی  3-4یکبار پاشیدن در روزهای زمستان و 

 (. 3هوا در اختیار گیاه قرار دهند)

 

 (.3ما بروز می دهد)( حساسیت بیشتری نسبت به سرdevelopmentاستیویا در مرحله نمو )

کیلوگرم در ایکر می باشند. کودهای  110:45:45توصیه ای برای استیویا به مقدار  N:P:Kکودهای 

را بطور کامل بعنوان کود پایه ولی کودهای ازته و پتاسه را در چند قسط برای  DAPفسفاته از انواع 

با غلظت کم در مقایسه با کودهای فسفاته  تولید حداکثر ماده خشک بکار می برند. استیویا به کودهای ازته

و پتاسه واکنش بهتری نشان می دهد اّما کودهای آلی که عنصر ازت را به آهستگی آزاد می سازند، 

مقبولیت بیشتری دارند. البته افزودن الیه هایی از کمپوست و مالچ در اطراف بوته های استیویا به 

 (.3ند)افزایش گسترش ریشه های سطحی آن کمک می ک

 

بسیاری از کشاورزان خُبره عالقمند افزودن استیویا بعنوان یکی از محصوالتشان می باشند زیرا این گیاه 

( است بطوریکه ضمن در insect repelling( حاوی مواد دافع حشرات )non-toxicغیر سّمی )

( برخوردارند bugsبرداشتن مواد خیلی شیرین از نوعی مکانیزم دفاعی بر علیه شته ها و سوسک ها )

-ولی اینگونه آفات شیرینی آنرا حس نمی کنند. گزارش هایی وجود دارند که از استیویا بعنوان گیاه زیر

 crop( جهت گریز از صدمات ناشی از حمله حشرات بلعنده )under cultivationکاشت )

devouring( چون ملخ ها )grasshoppersونه هایی از ( بهره می گیرند. در موارد مشاهده نم

( محلول در آب بعنوان بهترین روش neemoilبیماریهای گیاهی نیز می توان از اسپری روغن های )

 (.3کنترل ارگانیک آفات استیویا استفاده نمود)

 apicalاز گلدهی و بلوغ استیویا باید جلوگیری شود زیرا این گیاه دارای غالبیت انتهایی )

dominanceاست و تمایل به طویل ) ( و باریک شدنlanky( "دارد لذا "له کردن )pinching )

( و ایجاد شاخه های جانبی bushy( سبب تشویق گیاه به رشد بوته ای )apical budجوانه انتهایی )

 (. 3خواهد شد که از این طریق به کمیت و کیفیت محصول افزوده می گردد)

 

 

 برداشت استیویا :

" با steviosideلوغ و گلدهی بسیار اهمیت دارد زیرا درصد ماده "ممانعت از رسیدن گیاه به مرحله ب 

شروع گلدهی سریعًا نزول می کند و برگها بازارپسندی خود را از دست می دهند. ماده شیرین کنندۀ 

موجود در برگها تا زمان شروع گلدهی در مقدار حداکثر باقی می ماند لذا بالفاصله قبل از گلدهی باید گیاه 

سانتیمتری سطح خاک قطع نمود و یا برگهای استیویا را در مرحله قبل از گلدهی  10را از 
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(flowering( درو کرد. برگها در مقادیر کم و بتدریج چیده )plucking می شوند همچنین می توان )

 (.3سانتیمتر از بیخ قطع کرد) 10-15شاخه های جانبی برگدار بوته ها را با طول 

را تا حد ممکن به تأخیر می اندازند زیرا دمای خاک و روزهای کوتاه پائیزی به معمواًل برداشت برگها 

غلظت افزون تر ماده شیرین کننده گیاه می انجامد مگر اینکه گیاه به مرحله تولید مثلی 

(reproductive برسد. اولین برداشت حدود )ماه بعد از کاشت انجام می پذیرد اّما برداشت های  4-5

سال قابل انجام هستند. سری جدید برگها از ساقۀ باقیمانده پس از  3ماهه تا حداکثر  3ل بعدی با فواص

ماه آماده برداشت  3( خواهند زد. این قبیل گیاهان مجددًا رشدیافته نیز پس از sproutبرداشت جوانه )

 3-6یکر طی تن برگ خشک در هر ا 2-4می شوند. عملکرد ساالنه استیویا با توجه به شرایط اقلیمی به 

 (.3مرحله می رسد)

(و lightگیاه استیویا ضمن اولین فصل رشد در اواخر پائیز به بذردهی می رسد. این بذور بسیار سبک )

( و سپس با هوادهی grabbed( هستند لذا بهتر است ابتدا آنها را چنگ َزد )fluffyُپف کرده )

(blown(و یا شستشو منزه ساخت )3 .) 

 

 اشت استیویا : عملیات پس از برد

( netاغلب تمامی برگهای برداشت شده را به یکباره خشک می کنند. برای اینکار می توان از تور )

استفاده نمود. فرآیند خشک کردن برگهای استیویا به گرمای زیادی نیازمند نیست لذا بکارگیری سیستم 

. در ضمن روزهای گرم پائیزی (از اهمیت فراوانی برخوردار می باشدair circulationهوای چرخشی )

ساعت خشک می گردد. خشک کردن برگها در طی مدت  12، محصول استیویا در برابر نور خورشید طی 

 (.3" در محصول نهایی می انجامد)steviosideزمانی طوالنی تر به کاهش مقدار گلیکوزید "

 

( قدرت releasingاد شدن )( برگهای خشک شدۀ استیویا به آزcrushingمچاله کردن و خُرد کردن )

شیرین کنندگی آن منتهی می شود. پودر کردن برگها را می توان با دست و در مقادیر زیادتر با دستگاه 

( انجام داد. herbs blender( و یا مخلوط کن مخصوص علوفه )coffee grinderقهوه خُردکن )

در نرم حاصله را در ظروفی انبار می سرانجام برگهای خشک شده را پودر نموده و الک می کنند سپس پو

 (.3نمایند)
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  ترکیبات استیویا :

(. برگهای 4کمّیت و کیفیت برگهای استیویا وسیعًا بستگی به عملیات زراعی و شرایط محیطی دارد)

استیویا حاوی تعدادی از عناصر غذایی نظیر پروتئین ، فیبر ، کربوئیدرات ها ، فسفر ، آهن ، کلسیم ، 

( ، مواد شیمیایی متبلور zinc( ، روی )seleniumسیم ، سدیم ، منزیم ، منگنز ، سیلینیوم )پتا

( که niacinیا نیاسین )  𝑩𝟑و ویتامین   A، ویتامین  C( ، ویتامین rutin = flavonoid)   بیرنگ

 (. 6،4به تنظیم قند خون کمک می نماید، می باشد)

(. گلیکوزیدها ترکیبات آلی شامل 11تر از شکر )ساکارز( است) برابر شیرین 30-45برگهای استیویا 

 non-sugar" و مواد غیرقندی )glycone( یا "sugar componentمواد قندی )

component" یا )aglycone(اجزاء اصلی سازندۀ "4" هستند .)glycone را موادی چون "

"rhammose" ، "fructose" ، "glucose" ، "Xylose" و "arabinose تشکیل می "

" می carotenoid" و "sterol" ، "tanninدهند و سایر ترکیباتش را مواد شیمیایی چون "

(. ترکیباتی از گیاه استیویا که ایجاد مزۀ شیرین می نمایند بنام گلیکوزیدهای استیویول 4سازند)

(steviol glycosidesموسومند. این ماده را می توان ابتدا از برگهای استیویا )  استخراج و سپس

خالص سازی نمود و به انواع غذاها ، نوشابه های غیر الکلی و سایر مواد غذایی افزود. پروسه 

استخراج مواد شیرین کنندۀ موجود در گیاه استیویا مشابه فرآیندهایی است که برای برگهای گیاه چای 

 (.1معمول می گردند)

 

( کشور کانادا فرآیندی برای استخراج انواع national research councilشورای ملی تحقیقات )

( به ثبت column extractionترکیبات شیرین کنندۀ استیویا را بطریقه عصاره گیری ستونی )

( کار می کند. همچنین nanofiltrationو با استفاده از نانوفیلترها ) 𝟐𝟓𝐨𝐜-0رسانیده است که در دمای 

( از glycosidesرانسوی موفق به استخراج مواد گلیکوزیدی )میالدی دو شیمیدان ف 1931در سال 

استیویا شدند و خواص شیرین کنندگی استیویا را به آنها منتسب کردند. این مواد بنام های 

"stevioside" و "rebaudioside برابر شیرین تر از ساکارز ،  250-300" خوانده شدند که

( non-fermentable( و غیر قابل تخمیر شدن )heat & PH stableبدن )PHتعدیل کننده دما و 

( phytonutrients(. استیویای خام حاوی نزدیک به یکصد نوع عناصر غذایی نباتی )11می باشند)

" می باشد B-sitosterol( ، عناصر میکروالمنت و "volatile oilsشناخته شده ، روغن های فرار )

ستند. در برگهای استیویا گلیکوزیدهایی وجود دارند که هرچند بسیاری از آنها ناچیز و قابل اغماض ه

" تشکیل می دهند. این مواد بنحو باور نکردنی شیرین هستند steviosidesدرصد آنها را " 10تقریبًا 

 (.9گونه دارند، از سایر گیاهان متمایز می سازند) 300لذا استیویا را که حدود 

 

"stevioside (. عصاره تصفیه 4اثرات شیرین کنندگی استیویا است)" مهمترین گلیکوزید درگیر در

درصد استیویوساید حدودًا  85-95" بصورت پودر سفید رنگ و با steviosideشدۀ استیویا بنام "

(. این ماده را از برگهای گیاه استیویا با نام علمی 9،2برابر شیرین تر از شکر معمولی است) 300-200

"stevia rebaudiana bertoniاس "( تخراجIsolated( و خالص سازی )purified .می کنند )

درصد است. این ماده اجازه فروش بعنوان ماده  13بطور معمول غلظت این ماده در برگهای استیویا حدود 

 (. 2ندارد) EUو  UKغذایی و یا ترکیبات آنرا در 
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( استیویا aqueousه شدۀ )اصواًل مواد شیرین کنندۀ استیویا را از طریق عصاره گیری برگهای خیساند

" ترکیب اصلی ساختمان steviol" تبدیل می نمایند. "steviosidesتهیه می کنند و به ماده خالص "

گلیکوزیدهای شیرین استیویا است ولیکن اگر اتم هیدروژن پائینی مولکول استیویول توسط گلوکز 

گلوکز لینک گردد آنگاه بترتیب به تایی  2-3جایگزین شود و یا اتم هیدروژن فوقانی آن توسط گروه 

"stivioside" و "rebaudioside(11" تبدیل می گردد .) 

 

" و آلودگی های قارچی و باکتریایی برگهای استیویا در rebaudioside" و "steviosideمقدار "

( حاصل از استیویا موسوم به compound duoشرایط گوناگون تغییر می یابند. ترکیب دو گانه )

"stevioside/rebaudioside(در 4" بخش اعظم خواص شیرین کنندگی استیویا را برعهده دارند .)

 5/3" کمتر از steviosideبرخی موارد در مناطق جنوبی کشور هند مشاهده می شود که مقدار "

درصد می باشد گواینکه نوع ارقام  9درصد است که آن کمتر از حداقل مطلوب برای بازارپسندی یعنی 

 (. 3اب شده نیز در میزان ماده مؤثره استیویا در هر منطقه تأثیر گذار است)انتخ

 

را نیز از برگهای استیویا استخراج و بفرم مایع عرضه می نمایند. این   Rebaudioside "Aماده "

سال پیش بصورت سنتی مصرف می گردد. این ماده  400ماده قوی ترین شیرین کننده طبیعی است که از 

سال در صورت انبار شدن در شرایط خنک و خشک برخوردار  4( حدودًا shelf  lifeماندگاری )از دورۀ 

( در می آید اّما همچنان قابل cakingاست که در موارد نگهداری در رطوبت و دمای باال بفرم کیک )

است ( اعالم شده kosherمصرف خواهد بود. این ماده که بر طبق اکثر مذاهب بویژه ارتدوکس حالل )

 (. 10گرمی به بازار عرضه می شود) 25غالبًا بصورت بسته های 

 

 

 
 

 

ابتدا گیاه استیویا را خشک و سپس وارد پروسه عصاره گیری به   Rebaudioside "Aبرای تهیه "

( حاصله دارای crude extract( می کنند. عصاره خام )water extraction processکمک آب )

است که به کمک موادی چون اتانول و متانول پاالیش و سپس   Rebaudioside "Aدرصد " 50
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متبلور می شود آنگاه انواع مختلف گلیکوزیدهای خالص عصاره را با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 

( در بین ترکیبات bitternessحائز کمترین مزه تلخی )  Rebaudioside "Aجداسازی می کنند. "

" و stevioside(. در پایان هر روز مشابه گیاه نیشکر ، مقدار مواد "11شیرین گیاه استیویا است)

"Rebaudioside موجود در برگهای استیویا تعیین کننده ارزش و بازارپسندی محصول می "

 (. 3باشند)

 

(. ماده 11میالدی در ژاپن تهیه شد) 1971اولین ماده شیرین کنندۀ صنعتی حاصل از استیویا در سال 

"stevioside را از طریق عصاره گیری برگهای خشک به کمک آب بدست می آورند سپس آنرا "

( می کنند. فرآیندهای تجاری متعاقب شامل crystallization( و متبلور )clarificationتصفیه )

( به کمک purification( و خلوص )decoloration( ، رنگبری )water extractionآبگیری )

 electrolytic( ، تکنیک های الکترولیتیک )ion-exchange resinsرزین های تبادل یونی )

techniques( یا عوامل رسوب دهنده )precipitate agents(انجام می شوند )9 .) 

عصاره گیری را می توان از برگهای تازه و یا پودر سبز رنگ حاصل از برگهای خشک استیویا انجام داد. 

ساعت باقی می گذارند سپس آنها را  24مخلوط کرده و به مدت  در یک روش پودر سبز رنگ را با الکل

فیلتر می کنند تا مواد جامد جداسازی شوند و محلول را با آب خالص رقیق سازی می نمایند. مقدار الکل 

بکار رفته بر اثر تبخیر تدریجی در محلول کاهش می یابد اّما هنوز مقدار گلیکوزیدهای شیرین کننده در 

 (. 9ستند لذا با پختن محلول می توان آنرا غلیظ نموده و بصورت شربت درآورد)حد کفایت نی

"Stevioside" ، "Rebaudioside" و "Dulcoside از اصلی ترین ترکیبات گلیکوزیدی "

 (. 4موجود در استیویا می باشند)

 

 

 
 

 

 موارد استفاده و کاربردهای استیویا : 

 artificialت که بجای شیرین کننده های شیمیایی و مصنوعی )از مواد حاصل از گیاه استیویا سالهاس

& chemical sweetener( نظیر آسپارتام )Aspartame = a.k.a.nutra sweet© بهره )

(. استیویا طی قرنها در برزیل و پاراگوئه توسط بومیان برای شیرین کنندگی محرک های 12می گیرند)

( استفاده می stimulant beverageلکلی محرک )( و نوشیدنی های غیر اYerba mateجنسی )

BED (body ecology diet )(. امروزه شیرین کننده های استیویا نقش بارزی در سیستم 5گردید)

 (.4تن بالغ گردید) 170میالدی به میزان  1987(. چنانکه مصرف استیویا در سال 7برعهده دارند)
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ف کربوئیدراتها پاسخ می دهد بدون اینکه دخالتی در استیویا به نحو رضایت بخشی به میل بدن به مصر

( و طعم sweetener(. از استیویا بعنوان شیرین کننده )4میزان قند خون و افزایش وزن داشته باشد)

(. از استیویا همچنین بعنوان 7( در بسیاری از کشورها بهره می گیرند)flavor enhancerدهنده )

ع نوشیدنی ها ، شکالت ها و آدامس ها در سراسر جهان بویژه ژاپن شیرین کننده تولیداتی چون : انوا

بهره می برند. در ایاالت متحده آمریکا از استیویا در ترکیب مواد غذایی رژیمی ، نوشابه های پروتئینی 

(protein drinks( مواد مسدود کنندۀ میل به انرژی ، )energy bars و برخی از عصاره های )

 (. 6اده می کنند)( استفteasگیاهی )

( نیز استفاده نمود و همچنین در نوشابه tea( و چای )coffeeاز این شیرین کننده می توان در قهوه )

 aromatherapy steamدرمانی عطرآگین )-های پروتئینی ، مکیدنی های انرژی زا ، حمام بخار

shower( و انواع عصاره های گیاهی )range of teas(بهره گرفت )6 .) 

 

(. 11( ، افزودن به چای ، عصاره ها و غذاها مصرف می گردند)freshرگهای استیویا بصورت تازه )ب

(. 4برگهای تازه استیویا را می توان جوید اّما عماًل نمی توان از آنها بعنوان شیرین کننده استفاده کرد)

(. عصاره تصفیه شدۀ 9برابر شیرین تر از شکر است) 10-15برگهای پودر شدۀ استیویا به رنگ سبز و 

حاصل از برگهای پودر شدۀ استیویا بنحو باور نکردنی شیرین هستند لذا نیازمند رقیق سازی قبل از 

( که پودر حاصل از خشک کردن kiln dried powder(. پودر برگهای تنوری )9مصرف می باشند)

برابر شکر کاربرد  300-400مستقیم برگهای استیویا است بعنوان شیرین کننده طبیعی با قدرت 

 (. 10دارد)

در مواردی که از فرم پودری استیویا بهره می گیرند ابتدا آنرا با آب داغ مخلوط می کنند و بصورت 

کنسانتره غلیظ در می آورند تا شیرین کنندگی سریعتری ایجاد شود. اینگونه کنسانتره ها را باید در یخچال 

 (.4( مصرف نمود )eye dropperنگهداری نمود و به کمک قطره چکانهایی )

 

استیویا را معمواًل بفرم های پودر و عصاره خام مصرف می کنند. پودر استیویا به شکل خام سبز رنگ و 

( عرضه می شود که پودر سفید bulkیا تصفیه شدۀ سفید رنگ وجود دارد و بصورت پاکتی و یا فله ای )

قاشق چایخوری مالس چغندر بعالوه مقدار کمی از  3-4(. از 4استیویا عمومیت و شیرینی بیشتری دارد)

 (.10( استیویا می توان بعنوان جایگزین هر فنجان شکر بهره گرفت)pure leafپودر برگ خالص )

  

( tea blendsدر بسیاری موارد از برگهای خشک استیویا برای شیرین کردن چای و آمیزه های گیاهی )

( ، ساالدها و غذاهای cerealsای استیویا را بر روی نان ها )بهره می گیرند. همچنین آرد شدۀ برگه

آمادۀ مصرف می پاشند. عصاره های مایع استیویا به رنگ قهوه ای هستند که غالبًا ترکیباتی را برای 

 -1خنثی سازی مزۀ تلخ به آنها می افزایند. اغلب 
𝟏

𝟐
قاشق چایخوری از فرم مایع استیویا به اندازه یک  

کر سفید ایجاد شیرینی می کند. عصاره های الکلی استیویا نیز در برخی سوپر مارکت های فنجان ش

 herbکشورهای مصرف کننده عرضه می شوند. از قرص های استیویا نیز برای گیاه درمانی )

therapeutic بعنوان عامل شیرین کننده استفاده می شود بعالوه با افزودن مایعات به پودر استیویا )

 (.4ان ماسک و اکسیری معجزه آسا را بدست آورد که لطافت و رفع زبری پوست را باعث می شود)می تو

 

( و ِاگزما dermatitisاز استیویا همچنین برای التیام بریدگی های کوچک ، زخم ها ، تاول ها )

(eczema( نیز بهره می گیرند. عصاره استیویا را گاهًا به خمیر دندانها و دهان شویه ها )mouth 
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washes ، می افزایند تا اثرات آنها را افزایش دهند. استیویا را در محصوالت لبنی ، افشره میوه جات )

دسرهای تازه و نوشابه های غیر الکلی نیز بکار می برند. برزیلی ها از استیویا برای ترقی و تسهیل 

(. 4( بهره می گیرند)gastrointestinalهضم غذاها و بعنوان معجون تقویت کنندۀ روده و معده )

( از شیرین کننده حاصل از استیویا در هر فنجان قهوه ، چای و small tipمصرف اندکی )

"cappuccino(10" می تواند آنها را به اندازه مصرف چندین قاشق شکر ، شیرین سازد .) 

 

ا باعث رفع ( را بر روی پلک های چشم قرار می دهند تtea bagsگاهًا پاکت های حاوی استیویا )

( آنها گردند. از استیویا بعنوان یک معجون tone( و بر طرف شدن سیاهی اطراف )fatigueخستگی )

( استفاده نمود. از gingivitisخوراکی می توان جهت جلوگیری از فساد دندانها و التهاب لثه ها )

کن های برگهای استیویا و محصوالت فرعی آن برای نرمی و لطافت پوست و رفع چین و ش

(wrinkles & lines(آن بهره می گیرند )4 .) 

 

" ، ماسک ها و کرم های مبتنی بر آب clay basesتولیدات محافظ پوست حاصل از استیویا بصورت "

(. 4شکل می گیرند. تمامی این عصاره ها را می توان بصورت مستقیم بر روی پوست بدن استفاده نمود)

ا بعنوان شیرین کننده انواع غذاها ، نوشابه های گازدار غیر الکلی استیویا را همچنین در برخی کشوره

(soft drinks نظیر کوکاکوال و سایر مصارف آشپزی بکار می برند. افزودن عصاره استیویا به میزان )

دو بار در هفته به جیره غذایی خوک های پرواری منجر به باال رفتن مقدار کلسیم در گوشت آنها شده 

چنین ادعایی به اثبات نرسیده است. در مورد خاصیت استخوان سازی استیویا ادعا شده است  ولیکن تداوم

که اگر به مقدار جزئی از پودر برگهای آنرا به جیره غذایی ماکیان بیفزایند از درصد تخم هایی با پوستۀ 

 (. 11درصد کاسته می شود) 75( تا eggshell breakageُشل )

 

 

 
 

 

ی پژوهش ها سبب پائین آمدن میزان قند خون می شود اّما این نتایج هنوز تأئید نشده استیویا برطبق برخ

(. استیویا دارای اثرات ناچیز بر قند خون است و حتی به 9اند و نتیجه نهایی آنها زود هنگام می نماید)

مواردی چون تحمل بدن در برابر گلوکز مازاد می افزاید بنابراین بعنوان یک شیرین کننده طبیعی برای 

(. 11دیابت )افزایش قند خون( و رژیم های غذایی کنترل کننده کربوئیدرات های بدن توصیه می شود)

(. استیویا برای تمامی افراد 12برخی مصرف استیویا را در مدیریت بیماری دیابت بسیار مفید دانسته اند)

 chronic yeastیهای عفونی ُمزمن )مبتال به دیابت ، هیپوگلیسیمیا ، فشار خون باال ، چاقی و بیمار
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infection(مفید عنوان می شود )بسیاری از محققان نویدهایی در مورد درمان بیماریهای چاقی 4 .)

(obesity( و فشار خون باال )hypertension بیان می کنند زیرا مصرف آن دارای اثرات بسیار )

 (. 11ناچیز بر قند خون است)

( ، میوه جاتی cerealکننده های استیویا بر روی غذاهای حاصل از غالت )پاشیدن قطره ای از شیرین 

(. از استیویا در 10( به شیرین تر شدن آنها می انجامد)blueberryچون توت فرنگی و قره قات )

( بجای شکر و بدون افزودن رنگ ها و طعم های مصنوعی بهره می diet sodaلیموناد گازدار رژیمی )

(. توصیه شده 12میلیگرم سدیم هستند) 20کالری انرژی و  5شابه هایی حاوی کمتر از گیرند که چنین نو

( ، آب میوه ها و ُبَرش های snackاست که افزودن مواد شیرین کننده استیویا به غذاهای میان وعده )

یوه (. تهیه معجونی از استیویا با م1( پخته شده به سالمتی اطفال کمک می کند)carrot sticksهویج )

( و ماست بسیار گوارا و بدلیل کالری اندک برای سالمتی انسان مفید skim milkها ، سرشیر )

 (. 10است)

( و sweetened saucesاستیویا را همچنین می توان جایگزین شکر در ُسس های شیرین کننده )

ی بهبود حجم ( که براbaked( نمود. در مواردی نظیر تهیه کیک )beverageنوشابه های غیر الکلی )

درصد از شکر را با شیرین کننده حاصل از استیویا  50و بافت غذا نیاز به وجود شکر می باشد، می توان 

( در آشپزی و کیک پزی heat stableجایگزین کرد. این ماده می تواند بعنوان تثبیت کننده دما )

ی گازدار غیر الکلی در بخش هایی استفاده شود. از مواد حاصل از استیویا در بستنی ، نان و نوشابه ها

(. استیویا در انواع تولیدات غذایی نظیر آدامس های بدون 10از آسیا و آمریکای جنوبی بهره می گیرند)

" و کیک های رژیمی ، ترشیجات Beatrice" ، ماست های موسوم به "wringley`sشکر با نام "

ت ماهی ، سبزیجات ، غذاهای دریایی ( ، غذاهای دریایی خشک ، گوشJapanese picklesژاپنی )

 (. 9( نیز کاربرد دارد)confectioneryُپخته شده در ُسس سویا و قنادی )

 

( و خاصیت microorganism inhibitorبرخی پژوهش ها از بازدارندگی فعالیت میکروارگانیزم ها )

می نماید. استیویا  ( استیویا بر علیه باکتری "استرپتوکوکوس" حکایتantimicrobialضد میکربی )

قادر به بازدارندگی رشد برخی از باکتریها و سایر میکروارگانیزم های ُمسری است. حتی برخی ادعا می 

کنند که استیویا از ابتال به سرماخوردگی و آمفوالنزا نیز جلوگیری بعمل می آورد. از استیویا برای کاهش 

 gum( و بیماری لثه )soresراحت ها )( ، جwoundsرشد برخی باکتریها ، التیام زخم ها )

disease(می توان بهره گرفت )(. استیویا را نمی توان همچون شکر کارامیلیزه )4caramelize )

( می meringuesنمود لذا تهیه مخلوطی از سفیده تخم مرغ و شکر که آنرا بر روی شیرینی جات )

 (. 9وزیدهای استیویا ، دشوار است)ریزند نیز به سبب عدم کریستاله و کارامیلیزه نشدن گلیک

 

( در کشورهای آمریکای make teaاز استیویا در تهیه انواع نوشابه های غیر الکلی و عصاره گیاهان )

(. بکار بردن پودر سبز رنگ حاصل از برگهای استیویا در غذاها 1جنوبی و پاراگوئه استفاده می شود)

( و white powderا بکار بردن پودرهای بیرنگ )ممکن است اندکی سبب تغییر رنگ آنها شود لذ

(. بسیاری از 9( حاصل از عصارۀ استیویا توصیه می گردند )clear liquidمحلول های شفاف )

میالدی از استیویا بعنوان  1970کارخانجات صنایع غذایی در ژاپن و برخی کشورهای دیگر بعد از سال 

(. استیویا را می 5،12( بهره می گیرند)pickleترشیجات ) شیرین کننده بسیاری از مواد غذایی از قبیل

توان بصورت ترکیبی با سایر شیرین کننده های طبیعی مصرف نمود اّما بهتر است از مصرف استیویا به 

 (. 9همراه شیرین کننده های مصنوعی اجتناب ورزید)
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" بانکوک )تایلند( Mahidol" حاصل از برگهای استیویا به نقل از دانشگاه "steviosideماده "

( و ضد anti-inflammatoryبعنوان یک شیرین کنندۀ بدون کالری دارای خواص "ضد گُر گرفتگی" )

( است هرچند اطالعات کافی در مورد چگونگی عمل آن anti-tumor promotingپیشرفت تومور )

اعالم نموده است که " Purdue(. گروه پژوهش های علم دندانپزشکی دانشگاه "10در بدن وجود ندارد)

"stevioside( با ماده فلوراید "fluo-ride( سازگاری داشته و از بروز پالک و جرم )plaque )

 (. 9دندان ممانعت بعمل می آورد بنابراین به کاهش پوسیدگی دندان کمک می کند)

 1980ای " بعنوان شیرین کننده از اواسط سال هstevitaیک نوع ماده کریستالی با عالمت تجاری "

میالدی معرفی گردید لذا در آن زمان تعدادی از زارعین استیویا و محققین جنوب غربی برزیل به تشکیل 

شرکتی برای استخراج مواد شیرین کنندۀ کریستالی از برگهای گیاه استیویا همت گمارند. اینک 

"stevita(. 8یت داده می شود)" از محصوالتی است که به آن از نظر کیفیت ، خلوص و مزه بسیار اهم 

برای استخراج و یا مصرف شدن نیازی به افزودنی هایی چون  Rebaudioside "Aماده "

"erythritol  (Truvia)" ، "Isomaltulose" و "erythritol (purevia) در ترکیبش ندارد "

( مشابه مزه شیرین بیان after tasteدرحالیکه در نوع خالص آن تمامی مزه های ثانویه )

(Licorice = glycyrrhiza glabra حذف گردیده اند. این عصاره فاقد هرگونه محصوالت فرعی )

(by-products( حیوانی است لذا برای رژیم های غذایی گیاهخواری )vegan diets = 

vegetarian(بسیار مناسبند )ماده شیرین کننده "10 .)Rebaudioside "A  که بصورت کنسانترۀ

 (. 10( مفید است)fitnessشود برای حفظ سالمتی و تناسب اندام ) پودر شده عرضه می

 

 اصواًل مواد غذایی که شکر آنها حذف می شوند از مقدار رطوبت کمتری برخوردار می گردند لذا باید : 

الف(  
𝟏

𝟒
 مواد خشک مصرفی نظیر آرد را بکاهید.  

 ب( از قابلمه های کوچکتری بهره گیرید.

 دقیقه کاهش دهید. 10-20پ( زمان پخت را 

 ت( یک تخم مرغ کامل و یا دو سفیده تخم مرغ اضافه کنید.

 ث( مقداری آب ، شیر و یا آبمیوه بیفزایید.

 baking" و "baking powder( چون "leavening agentsو( مقداری به عوامل تخمیری )

sodaی سدیم هستند باید از میزان نمک " مثاًل تا دو برابر بیفزایید اّما به دلیل اینکه ترکیباتش حاو

 (. 10مصرفی بکاهید)
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 (: 4اولویت های مصرف استیویا عبارتند از )

 (diabetes( دیابت ها )1

 ( over-weighting( و اضافه وزن )obesity( چاقی )2

 (plaque retardant( جلوگیری از ایجاد جرم و پالک دندان )3

 (hyperactivity( بیش فعالی )4

 شار خون باال ( ف5

 ( میل به مصرف شیرینی جات 6

 ( میل به مصرف دخانیات و الکل 7

 ( hypoglycemia( کاهش شدید قند خون )8

 (indigestion( سوء هاضمه )9

 ( oral health( بهداشت دهان )10

 yeast infections( عفونت های میکربی )11

 ( سالمت دندانها 12

 .( toning & healing( التیام و لطافت پوست بدن )13

 

 

 
 

 

 ایمنی و خطرزایی استیویا :

 الف ( محسنات :

" بر بیماران stevioside( ماده "pharmacologicalگزارشاتی در مورد اثرات مثبت درمانی )

( منتشر شده اند که type-2 diabetes( و دیابت نوع دوم )hypertensionمبتال به فشار خون )

 4مقدار  WHOمورد تعیین مناسب ترین ُدز مصرفی می باشد درحالیکه  نیازمند مطالعات بیشتری در

" در انسان steviolمیلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده را بعنوان حداکثر مجاز مصرف گلیکوزیدهای "

 (.11پذیرفته است)

که در ماده غذایی  Rebaudioside "A" نظیر "steviolاطالعات علمی در مورد گلیکوزیدهای "

"Rebiana بکار می رود بیانگر بی ضرر بودن آن بعنوان شیرین کننده مواد غذایی و نوشیدنی های "

(. 3( است )acceptable daily intake = ADIغیر الکلی تا حد "جذب روزانه قابل قبول" )

 metabolicپژوهش ها از کاربردهای استیویا در رابطه با دیابت و نواقص سوخت و ساز )

syndrome(. پودر حاصل از برگ استیویا برای جهاز هاضمه انسان بی خطر است. 11رند)( حکایت دا

(. مواد حاصل از برگهای 10( غذاها می باشد)inflammatoryاین ماده فاقد گلوتن و ضد فساد )
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( آن sweet glycosidesاستیویا توسط بدن انسان متابولیزه نمی شوند زیرا گلیکوزیدهای شیرین )

 (. 9فاقد کالری هستند)

 

 ب ( ایرادات :

" متابولیزه از steviosideمیالدی در مورد اثرات " 1985-87مطالعات انجام شده در فاصله سالهای 

"steviol" بیانگر موتاسیون زایی بر باکتری "salmonella بوده است لذا پژوهشگران در رابطه با "

آزمایشگاهی توانست موجب تغییرات (. استیویول در شرایط 9اثرات مضر آن بر انسان به شک افتادند)

(. مقادیر بسیار 5( گردد که بصورت سرطان بروز یافت)DNA( در ماده ژنتیکی )mutagenicژنی )

" قادر به دخالت در روند جذب کربوئیدراتها در حیوانات است بنحویکه مسیر تبدیل steviosideزیاد "

(. اطالعات کسب شده توسط کمیته علمی 5زد)مواد غذایی به انرژی در داخل سلول ها را منقطع می سا

" قادر به تأثیرات stevia( نشانداد که عصاره "SCF = scientific committee of foodغذا )

( را fertility( می باشد و باروری )male reproductiveنامطلوب بر سیستم تولید مثلی مردان )

روی این ماده در بدن انسان سبب تغییراتی در کاهش می دهد چنانکه متابولیسم های انجام گرفته بر 

 (. 2می شود) DNA" و خسارات ژنتیکی بر steviol( بدن ، تولید "microfloraترکیب میکربی )

 

" قادر به تأثیرات steviosideبرخی از دانشمندان اروپایی به این جمع بندی رسیده اند که : ظاهرًا "

ماه  22کر است چنانکه وقتی موش های نر را با ُدز باال به مدت مخرب بر اندام های تولید مثلی افراد مذ

 seminal" در آنها که تولید "seminal vesiclesبا این ماده تغذیه کردند تولید اسپرم و وزن "

fluid( را می نمایند به شدت کاهش یافت درحالیکه تکثیر سلول در بیضه ها "testicle فزونی گرفت )

( ماده hamsters( انجامید. همچنین زمانیکه همسترهای )infertilityروری )که این عوارض به نابا

" است، تغذیه stevioside( گلیکوزید "derivativeبا مقادیر زیاد استیویول که از ترکیب اصلی )

میالدی  1985(. در سال 5( کاسته گردید)offspringشدند به شدت از تعداد و اندازه زاد و ولدشان )

روی گلیکوزیدهای شیرین کنندۀ حاصل از تجزیه استیویول گیاه استیویا شامل  مطالعاتی بر

"stevioside" و "rebaudioside( انجام شد و ضمن آن اثرات دگرگونی ژنی "mutagenic )

 (. 11بر سلول های تیمار شدۀ جگر موش مشاهده گردید)

میالدی تأثیر  1991زایی در سال  درباره استیویا دو پهلو است. مطالعات اولیۀ موتاسیون FDAموضع 

بسزایی بر تجارت و اهمیت استیویا در ایاالت متحده آمریکا گذاشت اّما مطالعات متعاقب سبب نتایج 

 (.9متناقض شدند)
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 ج ( مناقشات در مورد استیویا : 

در دو (. ماده استیویول تاکنون 11در برخی از کشورها مصرف استیویا محدود و یا تحریم شده است)

مورد بررسی قرار گرفته ولیکن تاکنون  EUمیالدی توسط   1989و  1985مرحله ضمن سال های 

میالدی ممنوع شد مگر اینکه مقدار آن بر  1990(. مصرف استیویا از سال 2اجازه عرضه نیافته است )

الدی مصرف می 2008روی برچسب ماده غذایی عرضه شده بعنوان یکی از ترکیبات ذکر شود اّما از سال 

"Rebaudioside "A (11در موارد غذایی مورد تأیید قرار گرفت .) 

FDA  میالدی اذعان نمود که استیویا بعنوان افزودنی مواد غذایی قابل مصرف  1991بناگهان در سال

( ایاالت FDA = food & drug adminsteration(. اداره نظارت بر غذا و دارو ) 4نمی باشد)

میالدی خطرزا بودن افزودنی های حاصل از استیویا را اعالم و واردات آنرا  1991سال متحده آمریکا در 

علت چنین تصمیمی را عدم وجود اطالعات کافی مبنی بر بی خطر بودن استیویا  FDAممنوع ساخت. 

میالدی به مدت طوالنی بعنوان "ماده نسبتًا  1958اعالم نمود درحالیکه از این شیرین کننده تا سال 

 (. 11( استفاده می شده است)GRAs = generally recognized as safeطمئن" )م

FDA  میالدی به درخواست های صنایع غذایی ایاالت متحده آمریکا به دلیل کمبود  1994در سال

 (. 5،12اطالعات کافی در رابطه با بی خطر بودن مصرف استیویا بعنوان یک ماده غذایی پاسخ منفی داد )

FDA میالدی نسبت به تصمیماتش بازبینی نمود و اجازه واردات تولیدات حاصل از  1995ل در سا

( رژیمی صادر کرد اّما اجازه کاربرد آنرا food supplementاستیویا را بعنوان مکمل غذاهای )

( و حتی مواد نسبتًا بی ضرر food additiveبعنوان شیرین کننده نداد لذا هنوز بسان یک افزودنی )

(GRAs(در ایاالت متحده آمریکا تأیید نگردید )9 .) 

میالدی کارشناسان ملل متحد به نتایجی دست یافتند که بر طبق آن درصورتیکه از استیویا  1998در سال 

دفعه در روز بهمراه چای و نظایر آنها مصرف شود، نمی  1-2( بصورت sparingبه مقدار ناچیز )

ازد اّما درصورتیکه بطور وسیع در بازار مصرف عرضه گردد و تواند سالمتی انسان را به مخاطره اند

 (. 5جزئی از رژیم غذایی مردم محسوب شود ، ممکن است برای سالمتی مردم بعنوان تهدید محسوب آید )

( و کانادا نیز تاکنون اجازه EU( ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا )USAعالوه بر ایاالت متحده آمریکا )

مواد حاصل از آن را به مواد غذایی نداده اند و ماده حاصل از استیویا بنام  افزودن استیویا و

"stevioside(12" را قادر به ایجاد مسمومیت می دانند .) 

( بعنوان یکی از ارگان های غیر وابسته دولتی مرتبط به سمّیت و بهداشت SCFکمیته علمی غذا )

(toxicology & hygieneغذایی به دستاوردهایی د )" ر رابطه با اشکاالت غذاییstevioside "

نائل آمد و دستور به جمع آوری گیاه استیویا و تولیداتش بعنوان شیرین کننده و یا هر نوع غذای جدید از 

اعالم نمود که کاربرد  SCFسطح سوپر مارکت های اتحادیه اروپا را داد چنانکه سرانجام کمیته 

"stevioside(.2ل پذیرش نیست)" بعنوان شیرین کننده قاب 

سال از  30بیان چنین ایراداتی توسط بسیاری از کشورها نادیده انگاشته می شوند بطوریکه بیش از 

کاربرد استیویا بعنوان شیرین کننده در کشور ژاپن می گذرد و آنها اعالم می دارند که هیچگونه مستنداتی 

 (. 12ت)از بروز سمّیت ناشی از مصرف استیویا به اثبات نرسیده اس

 American Herbal( و اتحادیه تولیدات گیاهی آمریکا )Lipton teaکمپانی چای لیپتون )

Products Association بر اساس پژوهش های علمی بر بی ضرر بودن استیویا تأکید می )

( بعدی در زمینه های تحقیقات حیوانی و کشت سلولی bioassay(. مطالعات زیست سنجی )7ورزند)

( و اثرات مخرب ساختاری در مورد toxicologyتایج مغایرت در موضوعات مسمومیت زایی )بیانگر ن

(. 11" بوده اند. این مطالعات مؤید سرطانزایی و ایجاد نواقص مادرزادی نبودند)steviolگلیکوزیدهای "
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اینک دانشمندان در صدد انجام آزمایشات علمی برای روشن شدن چگونگی روند تعدیل ایمنی 

(Immuno modulatory" توسط ماده )stevioside(10" در بدن هستند .) 

حامیان استیویا در مقابل بسیاری از اعتراضات به دفاع از آن پرداخته اند و آنرا ماده ای گیاهی و طبیعی ، 

تأثیر گذار ، ارزان و کاماًل آشکار اعالم می دارند لذا این گیاه بعنوان تهدیدی برای شیرین کننده های 

" ، manitol( و شیرین کننده های حاوی شکر و الکل نظیر "pharmaceuticalرمانی )د

"Sorbitol" و "Xylitol(4" قرار گرفته است .) 

میالدی پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی در رابطه با  2006( در سال WHOسازمان بهداشت جهانی )

سان ها اعالم داشت که " بر روی حیوانات و انsteviols" و "Steviosideاثرات "

"stevioside" و "rebaudioside "A ( هیچگونه اثرات ضد ژنیgenotoxic را در طی )

" بروز نداده اند. این گزارشات همچنین هیچگونه شواهدی از in_vitro" و "in_vivoآزمایشات "

بی ضرر بودن  (. سرانجام اینکه مناقشه در مورد11( آنها ارائه نکردند)carcinogenicسرطانزایی )

(innocuous(استیویا و یا زیان بخش بودن آن همچنان ادامه دارد )7 .) 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات : 

برابر شکر معمولی می  70-400( استیویا گیاهی با قدرت شیرین کنندگی باور نکردنی حدودًا 1 

 (.4باشد)

ایاالت متحده آمریکا گزارشاتی در رابطه با "بی  در FDAمیالدی توسط   2008( از دسامبر سال 2 

بعنوان یک شیرین کننده عمومی منتشر   rebaudioside "A( ماده "GRAsخطر بودن نسبی" )

گردید درحالیکه پیشتر از آن تمامی ترکیبات حاصل از استیویا فقط اجازه کاربرد در مکمل های رژیمی را 

 (. 3داشتند )

( و یا flavoring agentن مکمل غذاهای رژیمی بمنظور عامل طعم دهنده )( اگر از استیویا بعنوا3

شیرین کننده استفاده شود، دارای اثرات تکنیکی خواهد بود لذا باید چنین غذاهایی را که بی ضرر نیستند 

 (.9با برچسب مشخص کرد)

ون باال نوید ( استیویا همچنین در پژوهش های دارویی برای درمان عوارضی چون چاقی و فشار خ4

بخش بوده و باعث تحمل به افزایش میزان گلوکز در خون شده است بنابراین بعنوان یک شیرین کننده 

طبیعی همواره مورد استقبال بیماران دیابتی و سایر طالبان رژیم های حاوی ئیدروکربورهای کم می 

 (. 3باشد)

د از نوسانات شدید گلوکز در خون جلوگیری کند ( استیویا بدلیل فقدان انرژی و مواد کربوئیدراته می توان5

و افرادی که برای سالمتی خویش ارزش   hypo/hyperglycemiaلذا برای بیماران مبتال به دیابت ، 

 (. 6زیادی قائلند ، بسیار مفید می باشد)

میلی گرم در  4( مطالعات اخیر هیچگونه مغایرتی را در رابطه با اثرات نافع گلیکوزیدهای استیویا تا حد 6

 (. 3روز نشان نداده اند)

( استیویا را بر خالف آسپارتام می توان در شیرینی پزی بهره گرفت زیرا گلیکوزیدهای شیرین استیویا 7

 (. 4در برابر حرارت تجزیه نمی شوند)

 ( : 4( برخی از فوایدی که برای استیویا بر می شمارند عبارتند از )8

 ران دیابتیبی ضرر بودن برای بیما -الف

 فاقد انرژی زایی و بدون کالری  –ب 

 برابر شیرین تر از شکر سفید  50-400حدودًا  –پ 

 فاقد اثر گذاری بر میزان قند خون  –ت 

 غیر سّمی بودن –ث 

 ممانعت از ایجاد پالک و جرم دندانها و در نتیجه کاهش فساد آنها –ج 

 فاقد هر گونه ترکیبات شیمیایی –چ 

 ( baking( و کیک پزی )cookingبلیت مصرف در آشپزی )دارای قا –ح 

( فیزیولوژی بدن انسان قادر به متابولیسم گلیکوزیدهای شیرین استیویا نمی باشد لذا از بدن بدون 9

 (. 4هیچگونه انرژی زایی دفع می گردند)

چون باکتریها و  ( از استیویا نمی توان بعنوان یکی از ترکیبات محیط کشت برای میکروارگانیزم هایی10

 (.4مخمرها استفاده نمود)
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 « : گیاه رازک و کاربردهایش » 
"Hops plant and usages" 

 

 

 

 

 مه :مقّد

 " که به عربی "حشیشة الدینار" نامیده می شود . Hops"رازک" با نام انگلیسی "

"رازک" دارای سوابق کاربرد دارویی بیش از هزار سال است که از قدی االیام در باغچه های منازل اروپا 

 کشت می گردیده است . 

 1983دانشمندان از قرن ها پیش بر فواید دارویی و تسکین بخشی دردها اعتقاد داشتند تا اینکه در سال 

گ های گیاه "رازک" استخراج " از بر2methyl-3buteneمیالدی ماده ای شیمیایی و مسکن بنام "

 .     گردید

 "ماء الشعیر" می باشد .  "رازک" گیاهی دارای است که بیشترین کاربردش در تهّیه نوشابه هایی چون

 پزشکان چینی ، یونانی و رومی "رازک" را بعنوان یک هاضم عالی استفاده می کردند .

" توصیه می کرد که مردم از شاخه های جوان "رازک" بعنوان Plinyطبیعی دان مشهور رومی بنام "

 سبزی در غذاها بهره گیرند . 

 1500اشتهاآور استفاده می گردید تا اینکه در سال های در انگلستان از ازمنه قدیم بعنوان هاضم و 

" افزودند و آنرا aleمیالدی به خاصیت نگهدارندگی آن پی بردند و آنرا در نوشیدنی سنتی انگلستان بنام "

 به ماءالشعیر تلخ تبدیل نمودند . 

"برگ گرم  سرخ پوستان آمریکای شمالی از "رازک" برای درمان "گوش درد" و "دندان درد" بصورت

 شده" بهره می گرفتند . همچنین برای رفع اضطراب روزی چند بار از چای "رازک" مصرف می نمودند . 

پزشکان قرن نوزدهم از "رازک" برای رفع هیجانات و ناراحتی های حاصل از مصرف الکل استفاده می 

بالشی مملو از گل های نمودند چنانکه می گویند "جورج سّوم" برای کاهش عالئم بیماری ها بر روی 

 "رازک" می خوابید.

 

 گیاهشناسی :

که یکساله است(، با ریشه های عمیق ،  "H.japonicus""رازک" گیاهی علفی ، چند ساله )بجز گونه 

پایه )دارای بوته  2" می باشد . این گیاه .Humulus lupulus Lمنشعب و باالرونده با نام علمی "

 پوشیده از تارهای خشن است .    های نر و ماده مجزا( و سطحش 

( و جنس "رازک Cannabinaceae( و تیره شاهدانگان )Rosales"رازک" از راسته "گل سرخ" )

 ( محسوب می شود . Humulusها" )

 "رازک" یک گیاه پیچنده خزاندار و مقاوم به سرما محسوب می شود . 

 "رازک" دارای ریشه هایی گوشتی ، ضخیم و عمیق می باشد .

سانتیمتری می باشند . از ریزوم  3-5سانتیمتری و قطری  20-40ریزوم های گیاه "رازک" دارای طولی 

ها انشعابات متعددی خارج می گردند که به "ریشه های تابستانه" معروفند و کم و بیش سطحی هستند . 

-10در فواصل هر از ریزوم ها ساقه های زیرزمینی بنام "ریشه ُرست" خارج می شوند که بر روی آنها 

 بند )گره( ساقه ای جدید بطور قائم رشد می یابد .  8
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ساقه های "رازک" بلندند و درحالیکه به دور هم و به دور قیم در جهت عقزبه های ساعت می پیچند ، به 

سانتیمتر که قسمت تحتانی آنها بعد از سال دّوم  5/1-3سمت باال صعود می نمایند . ضخامت ساقه ها 

لت خشبی در می آیند . رنگ ساقه ها در ارقام مختلف از سبز روشن ، سبز تیره تا قرمز متمایل به بحا

 سبز متفاوت است . 

سانتیمتر در هفته رشد یابد و تا ارتفاع  20-50رشد این گیاه نسبتًا سریع است بطوریکه می تواند حدود 

 متری برسد .  10

 لوپ نامساوی است. 3-5انه دار و پنجه ای یعنی مرکب از برگ های گیاه "رازک" بصورت متقابل ، دند

برگ ها به رنگ سبز تیره دیده می شوند که به علت وجود زواید کرک مانند دارای سطحی ناصاف می 

 باشند . 

گل های گیاه "رازک" در فاصله ماه های تیر تا مهر ظاهر می شوند . این گل ها در ابتدا به رنگ سبز 

 تشخیص داده می شوند .هستند لذا بسختی 

گل های نر "رازک" در انتهای انشعابات بصورت مجتمع و گل آذین خوشه از بغل برگ ها ظاهر می 

عدد پرچم  5گلبرگ آزاد قرار دارند که در داخل آنها  5گردند. هر گل نر درون یک پوشش مرکب از 

 ند .منطبق بر کاسبرگ ها جای دارند و بر روی شاخه های فرعی رشد می یاب

سانتیمتر ، بیضی شکل و مجتمع به رنگ سفید مایل به  1-2گل های ماده بفرم مخروط مانند به قطر 

 حنایی دیده می شوند . 

 فقط گل های ماده این گیاه مصارف دارویی و صنعتی دارند .

 میوه "رازک" از نوع "فندقه" است و دارای تارهای ترشحی فراوانی در سطح و قاعده میوه ها برنگ

 زرد لیمویی می باشد . 
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" است که در صنایع دارویی و غذایی کاربرد Lupuloneُکرک های سطح گیاه دارای ماده ای بنام "

 دارد. 

 

 

 گونه جنس تیره راسته رده دسته سلسله

 Humulus lupulus شاهدانگان گل سرخ دو لپه ای گیاهان گلدار گیاهان

 

  

سال نیز  30سال عمر می کنند ولیکن در شرایط مناسب تا  16-18بوته های گیاه "رازک" بطور متوسط 

 عرضه می دارد .  10-16قادر به بقاء خواهد بود اّما بهترین عملکرد گل های ماده را در سال های 

 

 

 

 
 

 

 

 ارقام گیاه "رازک" :

 گیاه "رازک" دارای ارقام مختلف چون : "رازک سرخ" ، "رازکسبز" ، "رازک دورگه" می باشد . 

گیاه "رازک" را بر حسب دورۀ رویش و زمان جمع آوری گل های ماده به سه گروه بشرح زیر تقسیم می 

 نمایند : 

 دیررس   –متوسط رس  –زودرس 
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 نیازهای اکولوژیکی و پراکنش جغرافیایی :

درجه  15-18"رازک" از لحاظ شرایط اکولوژیکی به آب و هوای نسبتًا خنک و دمای متوسط حدود 

تیگراد نیازمند است . "رازک" به درجه حرارت زیادی نیاز ندارد چنانکه اندام های هوایی "رازک" به سان

 دما حساس هستند ولیکن اندام های زیرزمینی چنین حساسیتی ندارند . 

درجه سانتیگراد می  1700-2000نیاز حرارتی )ضریب حرارتی( گیاه "رازک" در طول فصل رشد به 

 رسد . 

 ساعت روشنایی نیازمند است .  1600-1700" از آغاز رویش تا تشکیل گل ها به گیاه "رازک

میلیمتر بارندگی باشند و توصیه می گردد که در  550-600"رازک" در مناطقی می روید که دارای حداقل 

مناطق بادخیز و همچنین اراضی دارای سطح آب زیر زمینی باال از کاشتن آن خودداری شود . گیاه 

 می تواند نیازهای آبی خود را از اعماق زمین جذب نماید .  "رازک"

نیازمند  (5/6-7حدود خنثی ) PH"رازک" به خاک های دارای بافت لومی و غنی از ترکیبات کلسیمی با 

 . است

 

 

 
 

 

 خاک مناسب برای کاشت "رازک" باید دارای زهکش عالی باشد .

ع و باغچه ها کشت نمود ولیکن امکان کاشت آنها در "رازک" را بهتر است در بخش های آفتابگیر مزار

 روشن نیز وجود دارد . -قسمت های سایه

"رازک" بیشترین گل ها و مواد مؤثره را در شرایطی بروز می دهد که از نظر اقلیمی در دوره گلدهی با 

 شب های سرد و مرطوب مواجه باشد . 
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تان گلستان )گرگان ، بندر گَز ، زرین گل( ، مازندران این گیاه بیشتر در نواحی شمال ایران از جمله : اس

)چالوس و تنکابن( ، گیالن )رشت ، الهیجان ، آستانه اشرفیه و آستارا( و آذربایجان )تبریز( بحالت 

 خودرو می روید.

گیاه "رازک" بحالت خودرو در جنگل ها و اماکن سایه دار می روید ولیکن بواسطه از بین رفتن رویشگاه 

ی طبیعی از دامنۀ گسترش این گیاه در شمال ایران به شدت کاسته شده است بنحوی که در مواردی ها ها

 بسختی می توان آنرا در مناطق حاشیه جنگل ها یافت . 

و آمریکا کشت می "رازک" را در بسیاری از نقاط جهان از جمله : اروپای غربی ، هند ، چین ، استرالیا 

 .کنند

 

 

 
 

 

 برداشت "رازک" :کاشت ، داشت و 

"رازک" از نظر بیولوژیکی گیاهی باالرونده است و در صورت عدم استفاده از داربست دچار کاهش شدید 

 محصول می گردد .

متر نصب می کنند  12در تهّیه داربست ها ابتدا تیرک های اصلی را از جنس چوب و یا سیمان با فاصله 

میلیمتر جهت کاشت گیاه اقدام می  6الدی به ضخامت متری با نصب دو ردیف سیم فو 3سپس در فواصل 

 نمایند . 

 

 روش های تکثیر گیاه "رازک" شامل : 

 بذر -1

 قلمه ساقه -2

 .قلمه ریشه )در مقیاس وسیع و تجاری( -3
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 کاشت قلمه ها در فصل پائیز یا بهار صورت می پذیرد . 

سانتیمتر می نمایند سپس قلمه ها را  30-40برای کاشت "رازک" اقدام به حفر گودال هایی به عمق 

 سانتیمتری عمق زمین واقع شوند .  15طوری در گودال ها قرار می دهند که ریشۀ آنها در عمق 

"رازک" در آغاز رویش نیازی به ازت و پتاس فراوان ندارد ولی در مرحله گلدهی به فسفر زیادی نیازمند 

 است. 

ر ، حذف شاخه های عقیم ، مبارزه با آفات و بیماری ها از دیگر وجین علف های هرز ، حذف گیاهان بیما

 ( می باشند . maintenanceاعمال مهم مرحله داشت )

 

 برداشت گل های ماده رسیده در زمانی که برنگ زرد متمایل به سبز هستند ، صورت می پذیرد .

روز دوام دارد و  5-8 رنگ زرد گل ها ناشی از حضور "لوپولون" در مجاری ترشحی است . این رنگ

 در این مدت باید نسبت به برداشت گل ها اقدام نمود . 

زمان تقریبی برداشت معمواًل در اواسط مرداد تا اواخر شهریور است و برداشت این گیاه با دستگاه های 

 مخصوص انجام می گیرد . 

اقدام به "کف بُر" کردن بوته پس از برداشت گل های "رازک"  و در پایان زمستان یعنی پایان دوره سرما 

 ها می کنند و بدینگونه تمامی اندام های هوایی را حذف می کنند . 

 "رازک" دارای آفات و بیماری های مهم و متداولی نیست .

 

از گیاه "رازک" که بحالت پیچنده و ُپر رشد است می توان برای پوشاندن ارگ ها ، آالچیق ها و "پرگوال" 

" که برگ هایی به رنگ E.aureusی این منظور بهتر است از ارقام زینتی نظیر "بهره گرفت لذا برا

 زرد طالیی و بسیار جذاب دارد ، بهره ُجست . 
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 ترکیبات مهم "رازک" :

در ناحیۀ تحتانی فلس های گل های ماده حفرات حاوی مواد مؤثره وجود دارند . مواد مؤثره موجود در گل 

ماده شامل ترکیبات رزینی و اسانس هستند که در این میان ترکیبات رزینی دارای اهمیت فوق العاده  های

 ای هستند . 

 

 مهمترین ترکیبات گیاه "رازک" را ترکیبات رزینی از جمله "هومولون" تشکیل می دهند . 

تلخ" و "بتا اسیدهای ترکیبات رزینی موجود در گل های مادۀ گیاه "رازک" به دو دستۀ "آلفا اسیدهای 

 تلخ" تقسیم بندی می شوند . 

 

مقدار مواد مؤثره در اوایل تشکیل گل ها نسبتًا کم هستند ولیکن با نمو گل ها بر مقدارشان اضافه می 

 گردد. 
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 مهمترین ترکیبات گل های ماده "رازک" عبارتند از :

 د در رزینمواد تلخ از جمله "اسیل فلوروگلوسیدهای" موجو -1

 درصد که حاوی : "میرسین" ، "لینالول" ، "فارنزن" و "کاریوفیلن" است. 3/0-1اسانس بمیزان  -2

 درصد بصورت "اسید هوموتانیک"  3-5"تانن" بمیزان  -3

 "فالونوئید" -4

 مقدار کمی "فنل کربوکسیلیک اسید" از جمله "اسید فرولیک" و "اسید کلروژنیک" -5

 زک" شامل : "لوپولون" و "هومولون" دارای خواص ضد میکربی هستند . اسیدهای تلخ "را -6

" نوعی آنتی C26H38O4( با فرمول "beta-bitter acid( و )beta-lupulic acid"لوپولون" )

 بیوتیک طبیعی می باشد . 

 3/0-1( بمیزان Lupuloneدرصد و "لوپولون" ) 15-20( بمیزان Humulone"هومولون" ) -7

 Alpha-lupulic( و )Alpha-bitter acidواع "بیترهای اسیدی" . "هومولون" ])درصد از ان

acid" به فرمول ])C21H30O5 " 

( که ماده مؤثره اصلی گیاه بوده و در طی ذخیره سازی بحالت Mythyl butenol"متیل بوتنول" ) -8

 خشک در عرض دو سال میزانش در اندام های گیاهی به دو برابر می رسد . 

 تری متیل آمین" " -9

 مواد پکتیکی  -10

 امالح پتاسیم  -11
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 درصد  1-5/2اسانس بمیزان  -12

 درصد  55رزین بمیزان  -13

 درصد  10یک ماده تلخ نامشخص بمیزان  -14

 موم بمیزان جزئی  -15

 "کوتین" -16

 "آسپاراژین"  -15

 ( Xanthohumol"گزانتوهومول" ) -16

 ( Lactaric acid"اسید الکتاریک" ) -17

 ( Cerotic acid"اسید سروتیک" ) -18

 "بتامیرسن"  -19

 

 

 

 
 

 

 

 موارد استفاده "رازک" :

" strobilesبخش مورد استفاده در گیاه "رازک" همان مخروط های ماده )گل های ماده( موسوم به "

رد ، گل آذین هستند که دارای دارای بوی مطبوع ولیکن طعم تلخ می باشند . میوه های سبز متمایل به ز

هایی که قبل از رسیدن کامل جمع آوری می شوند و همچنین تارها و غده های جدا شده از سطح برگ ها 

 استفاده می گردند .  

  

کاربرد عمدۀ "رازک" در تولید "ماءالشعیر" به دلیل طعم تلخ آن می باشد زیرا عصارۀ "رازک" بعنوان 

 رف می شود . طعم دهنده در غذا و صنعت نوشابه سازی مص

در قدیم نیز از خاصّیت ُمدر بودن "رازک" استفاده می گردید . از دیگر مصارف سنتی "رازک" را درمان 

 انقباضات روده ای ، بیماری سل ، التهاب مثانه و مواردی از سرطان را می توان نام برد . 
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کالت و برای رفع مشحمام کردن در وان زوائد حاصل از تخمیر "رازک" خواصی جوان کننده دارد 

 ثر می باشد . ؤقاعدگی م

برخی اوقات در افرادی که گل های "رازک" را می چیدند ، اثرات آرام بخش مشاهده می شد لذا از گل 

 های "رازک" بعنوان مسّکن بهره می گرفتند . 

 

 همچنین بمنظور رفع مشکالت عصبی اقدام به گذاشتن گل های "رازک" درون بالش می نمودند . 

"رازک" دارای اثر آرام بخش می باشد بخصوص هنگامی که همراه با آرام بخش های دیگر گیاهی نظیر 

 "والرین" مصرف می گردد .

 

 

 
 

 

 از "رازک" در بدخوابی عصبی و استرس ها استفاده می شود . 

بهره می  درمانی پوستی-امروزه از انواع "رازک" به دلیل خاصیت نرم کنندگی در فرآورده های آرایشی

 برند.

"رازک" بصورت "َدم کرده" با مزۀ تلخ بعنوان مقوی معده ، محرک اشتها و افزایندۀ ترشحات معده 

 کاربرد دارد .

 

 در طب سنتی از "َدم کرده" این گیاه جهت درمان زخم معده و بعنوان ضد ورم مثانه بهره می گرفتند . 

خشک شده و حتی از گل های فریز شده بهره گرفت  برای رفع بی خواب بهتر است از گل های مادۀ تازه

 5-10قاشق چایخوری از گل ها باید یک لیوان آب جوش بیفزائید و پس از  2که در این صورت بر روی 

 دقیقه آنرا صاف نموده و میل کنید . 
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مثبت" می خواص میکرب کشی "رازک" مشابه آنتی بیوتیک های مالیم و برعلیه باکتری های "گرم 

 باشد. 

از عصاره حاصل از گل های مادۀ "رازک" در صنایع نوشابه سازی بصورت بسیار گسترده ای استفاده 

می گردد زیرا عصاره "رازک" ویژگی های خاصی به ماءالشعیرها می دهد بطوریکه با رسوب بسیاری از 

 نها طعم ویژه ای می بخشند . امالح نظیر پروتئین ها سبب شفافیت نوشابه های طبیعی می شوند و به آ

"رازک" را می توان بعنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی و فوری بر روی بریدگی هایی که در حین فعالیت 

 های کشاورزی حادث می شوند ، بهره گرفت . 

 

دانشمندان فرانسوی عقیده دارند که مصرف "رازک" بعنوان یک ماده ضد اسپاسم می تواند باعث نرم 

 جاری دستگاه هاضمه و آرامش آن گردد . شدن آستر م

دانشمندان آلمانی ادعا می کنند که "رازک" دارای مواد شیمیایی مشابه هورمون زنانه "استروژن" است 

 که خاصیت تنظیم کنندگی عادات ماهیانه بانوان را برعهده دارد .

 جوشانده گل های "رازک" را برای رفع توّرم و سختی رحم بکار می برند . 
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 فرآورده های دارویی "رازک" :

فرآورده  60فرآورده آرام بخش از "رازک" در آلمان تولید می گردند . در انگلستان نیز حدود  70حدود 

 از این گیاه تهیه می شوند که همگی بعنوان مصارف آرام بخشی دارند . 

 عمده فرآورده های حاصل از "رازک" بصورت قرص عرضه می شوند . 

خواب آور و مسکن استفاده می از عصارۀ خشک "رازک" بصورت چای و یا فرآورده های دیگر بعنوان 

 .کنند

 

گیاه "رازک" یکی از برترین و جدیدترین گیاهانی است که محققین به خواص معجزه آسای آن در مصارف 

اه در گذشته فقط برای پوستی برای تهیه محصوالت آرایشی و بهداشتی پی برده اند در حالیکه از این گی

 (  بهره می گرفتند .beerمصارف خوراکی از جمله تولید ماء الشعیر )

  

نتایج تحقیقاتی نشان می دهند که مواد حاصل از گیاه "رازک" می توانند باعث سفتی پوست بدن گردند و 

وگیری از از ُافتادگی و چین و چروک پوست جلوگیری نماید . منظور از سفت نمودن پوست یعنی جل

 افتادگی پوست می باشد و در عین حال به آن نرمی و لطافت طبیعی می بخشد . 

 

از مواد حاصل از "رازک" بعنوان "آنتی سپتیک" یا ضد باکتری بهره می گیرند لذا برای تولید صابون 

 های ضد باکتری نظیر صابونی با نام ایرانی "آیدان" بکار می رود . 

   

اد رازک" ، "عصاره مخروط رازک" ، "حبه مسکن لوپولون" ، "پماد لوپولون"، "گرد لوپولون" ، "ضم

 "َدم کرده و جوشانده رازک" و خود گیاه تازه رازک از دیگر مصارف این گیاه با ارزش هستند . 
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 مهمترین اثرات مصرف "رازک" :

 اثرات مفید :

ادرار آور  –هاضم  –معّرق  –ضد تومور  –م ضد اسپاس –ضد باکتری و ضدعفونی کننده  –ضد درد 

 –خواب آور )درمان بی خوابی(  –قارچکش  –خلط آور  –ُملّین  –استروژنیک  –قاعده آور  –)ُمِدر( 

 –مقوی حرکات رحم  –کاهش اضطراب  –آرام بخش  –مقوی معده  –مقوی اعصاب  –ُمسِهل  –شیرافزا 

کاهش درد و  –رفع وسواس جنسی  –کاهش نفخ  –معده کاهش اختالالت عصبی  –اشتها آور  –ضد کرم 

درمان  –تب ُبر  –ضد کرم  –تصفیه کننده خون  –معّرق  –اثرات مفید بر کلیه  –ضد کوفتگی عضالت 

درمان  –درمان کم خونی دختران جوان  –اسهال خونی  –درمان روماتیسم بویژه روماتیسم ریوی  –سل 

بصورت موضعی برای درمان  –نقرس   –اسکوربوت  –سوج درمان آب آوردگی ن –نرمی استخوان 

 .جوش ها و خون ُمردگی 

 

 

 اثرات مضر :

 .بروز عادت ماهیانه زودرس  –محّرک عصبی  –کاهش دهنده میل جنسی  –آلرژی زا  –مخّدر  
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 "رازک" و رفع وسواس و تحریکات جنسی :

ب افتادن زمان ازدواج در جوانان مواجه می گردیم با افزایش شهرنشینی و مشکالت مبتالبه آن با عق

درحالیکه زمانی بروز ازدواج حتی قبل از ظهور عالئم بلوغ ُرخ می داد . امروزه تحریکات جنسی بویژه 

با تغییر فرهنگ ، آداب معاشرت در عرصه های کار و زندگی در جوانان بویژه افراد ذکور افزایش یافته 

می تواند تا حدود زیادی بواسطه اثرات آرام بخشی از این معضل اجتماعی  است لذا مصرف گیاه "رازک"

 بکاهد و بدینگونه مانع بروز رفتارهای سوء اجتماعی در افراد جوان گردد .

( و wet dreamمصرف "رازک" می تواند از بروز اختالالت جنسی مثل وقوع رؤیای جنسی شبانه )

 انزال زودرس جلوگیری کند . 
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 جانبی "رازک" : عوارض

مصرف "رازک" ممکن است در بعضی افراد ایجاد حساسّیت پوستی نماید که علتش مربوط به گرده های 

 این گیاه می باشند .

 وجود گل های خشک کهنه در بالش می تواند دارای خاصیت محرک عصبی باشد . 

ار می گیرند ، سبب تنگی جمع آوری گل های "رازک" ممکن است در برخی افراد که در تماس با آن قر

 نفس و سایر اختالالت تنفسی ، تب و تعریق گردد . 

   

 تهّیه چای "رازک" :

برای تهّیه چای "رازک" باید یک لیوان آب جوش را بر روی نیم گرم گیاه له شده یا پودر "رازک" بریزید 

 دقیقه صبر کنید سپس آنرا صاف کرده و میل نمائید .  15و 

 

 : نگهداری "رازک"

"رازک" باید دور از نور و در هوای سرد نگهداری شود ولیکن حداکثر مدت نگهداری نباید بیشتر از 

 یکسال باشد . 

خواص دارویی گیاه "رازک" بطور چشمگیری به تازه و یا کهنه بودن آن بستگی دارد چون مواد موجود 

ماده "رازک" برای رفع  در "رازک" با گذشت زمان اکسید می گردند چنانکه مصرف تازۀ گل های

بدخوابی بسیار مؤثر است در صورتی که خشک شدۀ گل های ماده این گیاه برای ُپر کردن بالش افرادی که 

ماه یکبار  2-3دارای بی خوابی هستند ، مناسب ترند . تعویض گل های خشک ماده این بالش ها باید هر 

 صورت پذیرند .
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 ازک" :تذکرات مّهم در مصرف "ر

چای یا "َدم کرده" گیاه "رازک" را بهتر است شب هنگام و یا قبل از خواب مصرف شود تا بتوان خوابی 

 آرام را تجربه نمود .

 مصرف چای "رازک" را بیش از سه دفعه در روز انجام ندهید .

ی میزان مصرف فرآورده های صنعتی "رازک" مانند : قرص و یا کپسول را بر اساس راهنمایی ها

 برچسب آنها انجام دهید .  

 در بیماران افسرده بدلیل افزایش خواب آلودگی با احتیاط مصرف شود . 

در افرادی که نیاز به هوشیاری کامل در حین کار روزانه دارند نظیر خلبان ها ، کارگرانی که در ارتفاع 

 کار می کنند و رانندگان نباید مصرف شود . 

 

واب آور نظیر : "بنزودیازپین ها" ، "باربیتورات ها" و ضد افسردگی های در مصرف توأم با داروهای خ

 سه حلقه ای منجر به افزایش خواب آلودگی و اثرات آرام بخشی داروها می گردد . 

( و "لوراتادین" Hydroxyzineاثرات آرام بخشی "آنتی هستامین ها" نظیر : "هیدروکسی زین" )

(Loratadine. را افزایش می دهد )  

( ، Analgesics( ، ضد درد )Anaestheticsباعث افزایش اثرات آرام بخشی داروهای بیهوشی )

 ( می گردد .Antiepileptics( و ضد تشّنج )Antiemeticsضد تهّوع )
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اثرات آرام بخشی داروهای ضد فشار خون باال که از طریق بلوک گیرنده های نوع "آلفا" نظیر : 

( اثر می کنند ، را تشدید می Atenolol( و نوع "بتا" نظیر : "اتنولول" )Prazosine"پرازوسین" )

 کند . 

با توجه به ترکیبات هورمون گیاهی "رازک" با درمان های هورمون درمانی )هورمون تراپی( جایگزین 

 در خانم های یائسه تداخل اثر به نفع تشدید اثر هورمون ها دارد . 

 در عملکرد داروهای ضد بارداری خوراکی گردد و اثرات آنها را از بین ببرد .ممکن است منجر به اختالل 

مصرف توأمان با داروهای ضد هورمون که در درمان سرطان پستان خانم ها مصرف می گردند ، باعث 

 افزایش احتمال ناکارآیی داروها می گردد . 

 طر مصرف نشود . دلیل ترکیبات هورمونی گیاهی بهتر است در حاملگی های ُپر خه ب

 دلیل فقدان اطالعات کافی در دوره شیردهی با احتیاط مصرف گردد .  ه ب

 استفاده از "رازک" به جهت داشتن "استروژن" برای زنان باردار ممنوع است .

 استفاده از "رازک" به دلیل خاصیت آرامش بخشی برای افراد افسرده مفید نیست . 

 تنفسی از مصرف آن خودداری کنند .  افراد دارای حساسیت های پوستی و

 

 

 مصارف غیر دارویی "رازک" :

در صنعت از الیاف فیبری گیاه "رازک" در ساختن طناب و پارچه های خشن شبیه کرباس استفاده می 

 کنند. 
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2- fa.wikipedia.org/wiki  
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4- zagros-herb.blogfa.com  
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6- worldfood.ir  

7-  robabnaz.persianblog.ir  

8- golsaran.com  

9-  persianpet.org  

10- nature.harferooz.com  

11- golgoft.blogsky.com  

12- tebvasonat.com  

13- ma-mootab.blogfa.com  

14- aftabir.com  

15- guilanshop.com  

16- samani2008.blogfa.com  

17- mdplant.blogfa.com 
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 بالدونا " ؛ گیاه داروئی " 
"Atropa belladonna" 

 

 

 

 

 

 مقّدمه  :

گیاه "شاهبیزک" یا "بالدونا" که در عربی آن را "ست الحسن" می نامند ، از جمله گیاهان علفی چندساله     

( است که بومی قاره اروپا )اتریش ، اوکراین ، Solanaceaeخانواده تاجریزی یا "سوالناسه" )

ل آفریقا )الجزایر ، مراکش(، غرب آسیا )ایران ، ترکیه( و بخش هایی از کانادا و ایاالت آلبانی(، شما

متحده آمریکا می باشد. این گیاه در اروپا ، آمریکای شمالی و جنوبی و در مناطقی از هند و پاکستان 

فت. نام جنس میالدی توسط  "لینه" انجام   پذیر 1753پرورش می یابد.  نامگذاری "بالدونا" در  سال 

"Atropa" از نام "Atropos خدای اساطیری یونان و نام  " 3" یکی ازbelladonna واژه ای "

ایتالیایی به معنی   "بانوی زیبا" می باشد. شاخه ها ، برگ ها و میوه های ستۀ بالدونا شدیدًا سّمی هستند 

جود در بالدونا بعنوان : دارو ، ( می باشند. از ترکیبات موtropaneزیرا حاوی آلکالوئیدهای تروپن )

مواد آرایشی و سم استفاده می گردد. دیگر خویشاوندان "بالدونا"  عبارت از : سیب زمینی ، گوجه 

 (.  7،6،2(  می باشند )wolfberryفرنگی ، بادمجان ، تاتوره ، توتون ، فلفل سبز و گرگ تیغ )
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 مشخصات گیاهشناسی :

( گیاهی علفی و چند ساله با شاخه های متعدد است که به Atropa belladonna"آتروپا بالدونا" )

متر می رسد.  5/1( از ناحیه طوقه منشعب می گردد. ارتفاع این گیاه تاsubshrubحالت نیمه بوته ای )

اینچ می باشند. ریشه های بالدونا بیش از یک فوت  1-2ریشه های بالدونا به رنگ قهوه ای و ضخامت 

 18( به طول ovateدند. آنها ستبر و منشعب هستند. بالدونا برگ هایی تخم مرغی )طویل می گر

سانتیمتر دارد. گل هایش زنگوله ای شکل به رنگ ارغوانی با رایحه ای ضعیف می باشند. میوه ها به 

( و سبز رنگ هستند که در مرحله رسیدگی به رنگ سیاه براق در می آیند. آنها berriesشکل "سته" )

سانتیمتر قطر دارند. میوه های بالدونا از طعم شیرین برخوردارند و گواینکه حاوی آلکالوئیدهای  1د حدو

سّمی هستند، توسط برخی حیوانات خورده می شوند. آنها پس از رسیدن بر سطح زمین می افتند و 

به رنگ  " دارای گل ها و میوه هاییA.b.luteaبدینطریق موجب پخش شدن بذور می شوند. واریته "

 (.7،1زرد کمرنگ است )
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"آتروپا بالدونا" گواینکه غالبًا بوته های بزرگ با عادت رشد ایستاده و سته های آشکار تولید می کند 

ولیکن بندرت در باغچه ها کاشته می شود. این گیاه معمواًل در نقاط سایه و مرطوب با خاک های سرشار 

بسیاری از نقاط جهان جزو گونه های علف هرز محسوب می دارند. از آهک یافت می گردد. آن را در 

جوانه زنی بذور ریز آتروپا به سختی انجام می گیرد زیرا بواسطه برخورداری از پوسته سخت حائز دوره 

دورمانسی هستند. جوانه زنی تحت شرایط دمایی متغیر طی چندین هفته امکان پذیر می باشد اّما با استفاده 

( می توان به تسریع عمل جوانه زنی بذور پرداخت. گیاهچه های جوان GAاسید جیبرلیک ) از هورمون

 (.  7( می گردند )damping offبالدونا در خاک های آلوده به سرعت دچار بیماری بوته میری )

 

 

 (:«7،4( مشخصات گیاهشناسی  بالدونا )1جدول»

   

 (plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

 ( spermatophyteگیاهان گلدار ) (divisionگروه )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (Eudicotsدو لپه اي ها ) (classرده )

 (Solanalesسوالنالیس ) (orderراسته )

 (Solanaceaeتاجریزی ) ( familyخانواده )

 (Atropaآتروپا ) (genusجنس )

 (belladonnaبالدونا ) (speciesگونه )

 Belladonna , Deadly : اسامی مشابه

nightshade , Atropa 

belladonna    , Divale ,      

Dwale ,  Banewort , Death 

cherries ,  Naughty man`s 

cherries , Devil`s berries , 

Beautiful death , Devil`s 

herb , Great morel , Dway   

berry , Belladonna , Black 

cherry , Strygium , 

Strychnon , Beautiful lady 
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 شرایط رشد بالدونا :

گیاه "آتروپا بالدونا" که دارای ساقه های ارغوانی ، ریشه های کلفت ، برگ های سبز تیره با ُدمبرگ 

های کوتاه ، گل های زنگوله ای ارغوانی و میوه های سته ای به رنگ سیاه براق است، در شرایط 

 (.6، سایه ،خاک های شور و اقالیم خنک بخوبی رشد می کند ) محیطی مرطوب
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 سمّیت بالدونا :

گیاهان در همه جوانب محیط زیست حضور دارند، غالبًا بعنوان یکی از مهمترین عوامل مسمومّیت کودکان 

می توانند  سال محسوب می شوند. گیاهان سّمی در صورتیکه به مقدار کافی مصرف شوند، بخوبی 6زیر 

 مهلک باشند. میزان سمّیت اینگونه گیاهان به عوامل زیر بستگی دارد :

 ( نوع و مقدار سم موجود که از یک گیاه به گیاه دیگر و حتی در گونه های نظیر متفاوتند.1

 ( مرحله بلوغ گیاه یا میوه ها2

خوراکی هستند درحالیکه  (rhubarb( بخشی از گیاه که مصرف می شود مثاًل ساقه های گیاه ریواس )3

 (.3برگ هایش سّمی می باشند )

 

 

 

 
 

 

 

 میزان سمّیت حاصل از گیاهان بشرح زیر می باشند :

 ( :severe toxicityالف( سمّیت شدید )

این نوع سمّیت می تواند منجر به بروز عالئمی در جهت تهدید جّدی سالمتی نظیر : ضربان نامنظم قلب ، 

 اگهانی مشابه صرع ، شوک و رعشه گردد. دشواری تنفس ، حمله ن

 ( :moderate toxicityب ( سمّیت متوسط )

این نوع سمّیت ممکن است به بروز عالئمی نظیر : توّهم ، ناراحتی های شدید شکمی ، خارش و توّرم 

 پوست بینجامد.

 :mild toxicityپ ( سمّیت مالیم )

، خارش پوست معمواًل باعث مخاطرۀ زندگی نمی  عالئم حاصله از جمله : تهّوع ، استفراغ ، اسهال

 (. 3شوند)
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اغلب گیاهان حائز ویژگی سّمی و پادزهری از خانواده تاجریزی یا سوالناسه می باشند که آنها را می توان 

از طریق خصوصیات گل شناسایی نمود. گیاهان خانواده سوالناسه با اینکه بوفور توسط انسان ها بعنوان 

صرف می شوند اّما اغلب سرشار از آلکالوئیدهایی هستند که بواسطه سمّیت موجب تهدید غذا و دارو م

 سالمتی می گردند. 

 

 برخی از گیاهان این خانواده که باعث مسمومّیت انسان می گردند عبارتند از :

 "deadly nightshade" موسوم به "Atropa belladonna( بالدونا با نام علمی "1

 " mandrake" موسوم به "Mandragona officinarumنام علمی "( ِمهرگیاه با 2

 " henbane" موسوم به "Hyoscyamus niger( بذرالبنج یا بنگدانه با نام علمی "3

 " jemson weed" موسوم به "Datura stramonium( تاتوره با نام علمی "4

 "moonflowers" موسوم به "Datura inoxia( "َمه گل" با نام علمی "5

 angel`s trumpets( "1 .)" موسوم به "Brugmansia sp( "شیپور فرشته" با نام علمی "5
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( و نمک ها با اسیدها basesآلکالوئیدها از ترکیبات آلی نیتروژنه محسوب می شوند که همچون بازها )

ند بنابراین تمامی بخش وارد عمل می شوند. آلکالوئیدها معمواًل در تمامی پیکرۀ گیاهان گسترش یافته ا

های قابل هضم گیاهان از توانایی ایجاد مسمومّیت برخوردارند. آلکالوئیدهای موجود در گیاهان حاوی 

ن گونه از گیاها 2000جنس و  25( می نامند. آلکالوئید "تروپن" در tropaneپادزهر را "تروپن" )

 (.1)یافت می شوند

وی غلظت های متفاوتی از آلکالوئید "تروپن" هستند. بذور گیاه بسیاری از گونه های گیاهان سوالناسه حا

میلی گرم آتروپین در هر بذر هستند. عالئم  1/0تاتوره حاوی بیشترین غلظت آلکالوئید "تروپن" معادل 

ساعت پس از بلع  1-4کلینیکی آلکالوئیدهای "تروپن" معمواًل مشابهند. بروز عالئم مسمومّیت غالبًا 

( و یا ُدخان مصرف شود آنگاه عالئم مسمومیت tea. در صورتیکه گیاه بصورت چای )ظاهر می گردند

 (.1سریع تر بروز می یابند. دوام مسمومّیت آلکالوئیدی از چند ساعت تا چندین روز به طول می انجامد )

 

حاوی "بالدونا" از جمله سّمی ترین گیاهان نیمکره شرقی زمین است زیرا تمامی بخش های گیاه مذکور 

آلکالوئید "تروپن" می باشند. میوه های ستۀ "بالدونا" بیشترین خطر را برای کودکان باعث می شوند 

میوۀ  2-5زیرا جذابیت بصری  زیادی برای آنها دارند ضمن اینکه از مزه شیرین برخوردارند. مصرف 

ن را می توان به میزان بالدونای رسیده می تواند برای یک انسان بالغ مرگ آور  باشد. اگر چه آتروپی

جزئی از پوست میوه های نارس بالدونا جداسازی نمود اّما در این حالت بروز عالئم مسمومیت بسیار نادر 

است. ریشه ها اصواًل سّمی ترین  قسمت گیاه بالدونا محسوب می شوند. بلعیدن یک برگ بالدونا ممکن 

 (.7است موجب وخامت سالمتی بزرگساالن گردد )
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 مواد فعاله موجود در پیکره گیاه بالدونا عبارتند از :

 ( :atropine( آتروپین )1

میالدی از ریشه گیاه بالدونا استخراج نمودند ولیکن فرم خالص آن را در سال  1819آتروپین را در سال 

پین در میالدی نشان داد که بیشترین مقدار آترو 1873میالدی تهّیه کردند. "لیفورت" در سال  1833

درصد وجود دارد درحالیکه غلظت آن در ریشه های مسن گیاه به  6/0ریشه های جوان بالدونا به میزان 

 درصد است. 25/0-31/0میزان 

 ( : scopolamine(   یا اسکوپوالمین )hyoscine( هیوسین )2

 ( :hyoscyamine( هیوسیامین )3

ز اصلی ترین آلکالوئیدهای بالدونا می باشد ا C17H23NO3هیوسیامین با فرمول مشابه هیوسین یعنی 

 که شیمیدان ها آنرا تبدیل به آتروپین می نمایند.

 ( :solanine( سوالنین )4

سوالنین عالوه بر شاخه و برگ های گیاهان خانواده سوالناسه در غده های سیب زمینی سبز نیز یافت می 

د اّما مصرف مکرر بواسطه خاصیت تجمع شود. سمّیت سوالنین به ندرت در انسان ها مشاهده می شو

 بیولوژیک در چربی ها موجب بروز سرطان می گردد.

 

نوع آلکالوئید در ریشه های بالدونا خبر داده است. تمامی مواد  مزبور از  13"هارتمن" از شناسایی 

 درصد از 5/0( برخوردارند. امروزه بالدونای تجارتی حاوی anticholinergicویژگی پادزهری )

 (.7،4آلکالوئیدهای گیاه می باشد )

 

 

 
 

 

 

میلی گرم است ولیکن این موضوع به عوامل دیگری نیز وابسته است.  10ُدز کشنده آتروپین در حدود 

میلی گرم در هر  85/3گیاه "َمه گل" دارای بیشترین ماده اسکوپوالمین در خانواده سوالناسه به میزان 
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( هستند و اثرات tertiary amineدارای ساختار آمین سه وجهی )گرم برگ می باشد. اسکوپوالمین ها 

نفوذ می کنند. ُدز کشنده  CNSمسمومیتی مشابه آتروپین دارند لذا سریعًا در سیستم عصب مرکزی یا 

 (.1میلی گرم است ) 2-4اسکوپوالمین حدود 
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 عالئم مسمومّیت بالدونا عبارتند از :

سیت به نور ، کاهش بینایی ، عدم تعادل ،  سرگیجه ، سر درد ، کهیر ، قرمزی اتساع مردمک چشم ، حسا

و خشکی پوست ، تب شدید ، تپش قلب ،کاهش تنفس ، خشکی دهان و گلو ، ِاشکال در  تکلم ، قبض بول 

 ، یبوست ، پریشانی ، تّوهم ، هذیان ،  تشنج ، فراموشی موقت ، کاهش حرکات روده ای ، رخوت.

 ض مصرف بالدونا در انسان شامل ِاشکال در قّوه  ادراک از جمله حافظه و آموختن می باشند.اولین عوار

عالئم ُکشندۀ  گیاه بالدونا در اثر قطع توانایی سیستم عصبی پاراسمپاتیک در تنظیم فعالیت های غیر ارادی 

 وپین هستند. بدن از جمله : عرق کردن ، تنفس و ضربان قلب حاصل می گردد که مشابه اثرات آتر

"آتروپا بالدونا"   برای بسیاری از حیوانات   اهلی نیز مهلک است زیرا باعث بی حسی و فلج  اندام 

هایشان می شود درحالیکه حیواناتی نظیر گوساله ها و خرگوش ها متعاقب مصرف بالدونا دچار عوارض 

 (.7،1مشهودی نمی شوند )

 

دارای اثرات سّمی و پادزهری بر بدن هستند. این اثرات بر  آلکالوئیدهای موجود در "آتروپا بالدونا"

سیستم اعصاب مرکزی و جلدی واقع می گردند و موجب : هذیان ، توّهم ، تپش قلب ، خشکی دهان ، 

 (. 5قرمزی پوست ، استفراغ و کاهش بینایی می گردند )

 

( هستند. آنها قادر muscarine)آلکالوئیدهای "آتروپا بالدونا" در تضاد با پذیرنده های "ماسکارین" 

( می باشند که نقش مهّمی در َاعمال مغز از جمله : acetylcholineبه قطع پذیرش "استیل کولین" )

یادگیری ، حافظه و جهت یابی بر عهده دارند. این موضوع می تواند اعمال جهت یابی و حافظه را مختل 

 (. 5راحتی های قلبی گردد )نموده و باعث ایجاد توّهم ، کاهش سرعت تنفس و نا
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 کاربردها  :

 (  کاربردهای آرایشی :1

ر افزایش  جذابّیت های زنانه  بهره می از قطره چشمی بالدونا  برای اتساع  مردمک چشم به منظو -1-1

 گرفته اند.

( که موجب تنگ muscarineاز قطره چشمی بالدونا برای رفع اثرات سم قارچی "ماسکارین" ) -2-1

 شدن مردمک چشم می گردد، استفاده می کنند.

ز آن  از قطره چشمی بالدونا برای کاهش انحراف بصری سود می جویند گواینکه استفاده مکرر ا -3-1

 احتمااًل موجب کوری خواهد شد.

 (.7،5زنان رومی ، عصارۀ بالدونا را بر گونه و لب می مالیدند تا برافروخته جلوه نمایند ) -4-1
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 ( کاربردهای داروئی :2

 از بالدونا برای قرون متمادی بعنوان داروی گیاهی به منظور :    -1-2

ضد افسردگی ، تسکین دردهای قاعدگی ، معالجه زخم معده ، کاهش مسکن دردها ، ُشل کنندۀ عضالت ، 

واکنش     های هیستامینیک ، درمان سیاه ُسرفه ، پادزهر مارگزیدگی ، اسپاسم نایژه ای ، پارکینسون ، 

 سر درد ، معضالت حرکتی و رفع تهّوع استفاده می نمایند. 

 سود می جویند.  از آلکالوئیدهای بالدونا در ترکیب فنوباربیتال -2-2

 از ترکیب بالدونا و افیون برای تسکین دردهای احشائی ناشی از اسهال بهره می گیرند. -3-2

 سولفات آتروپین را در معاینات چشم بکار می برند. -4-2

 در قرون وسطی از آتروپین بعنوان داروی بیهوشی در اعمال جراحی استفاده می شد. -5-2

دونا را از عصاره الکلی گیاه تازه و شاداب در پایان مرحله غنچه دهی ( بالtinctureتنتور ) -6-2

(blooming بدون بخش های لیگنینی ساقه ها بر طبق شیوه آلمانی )HAD  بدست می آورند. حداکثر

درصد برمبنای هیوسیامین می باشد. ُدز مجاز مصرف روزانه  1/0مقدار مواد آلکالوئیدی تنتور بالدونا 

میلی لیتر برای اسب و گوساله بصورت  10ی لیتر برای خوک ، گوسفند و ُبز و حدود میل 5در حدود 

میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده  02/0-2/0ز تزریقی برای حیوانات مزبور را دُ  تزریقی است. معمواًل

 تجویز می کنند.

پاسم ، قولنج ، ( گیاه "آتروپا بالدونا" جهت مداوای دردهای اسpreparationsاز آمیزه های ) -7-2

ناراحتی های صفراوی و گوارشی در انسان بهره می گیرند. آمیزه های بالدونا مطابق استاندارد باید حاوی 

گرم باشند. مقدار کل  100میلی گرم در  280-320درصد آلکالوئید هیوسیامین معادل  32/0-28/0

وزن خشک آنها است درحالیکه درصد  2/0-2آلکالوئیدها در بخش های روزمینی گیاه بالدونا حدود 

درصد می باشد. عصاره گیاه آتروپا بالدونا را برای تهّیه آمیزه ها  2/0-2/1مقدارشان در ریشه ها حدود 

درصد برسند و برای این منظور از  001/0آنچنان با آب رقیق می سازند که مقدار آلکالوئیدها به کمتر از 

 (.7،6،2آب استفاده می شود )درصد عصاره بالدونا در  1مقدار کمتر از 
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 ( کاربردهای سّمی :3

در قدیم از آلکالوئید تروپن بعنوان سم بهره می گرفتند لذا آنرا به نوک پیکان ها در جنگ ها می  -1-3

 آلودند تا بدینگونه بر قدرت ُکشندگی تیرها بیفزایند. 

 ا موجب مرگ خاموش دشمنان و مخالفان می گردیدند.با اختالط آلکالوئیدهای بالدونا با غذاه -2-3
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در گذشته باور داشتند که استفاده از مخلوط : بالدونا با شیرابه های خشخاش ، تاج الملوک  -3-3

(monkshood( و شوکران )hemlockبصورت مرهم می تواند )  باعث تّوهم و پریشانی خیال

 (.7)گردد
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 ؛« جیـن سینـگ" ؛ گیاه انسـان نمــا»
 "Ginseng : A plant with human shape" 

 

 

 

 

 

 

 مه : مقّد

ی و هیجان انگیز در جهان می باشد. مردم سراسر جهان گیاه "جین سینگ" دارای تاریخچه ای بس طوالن

( و کلسترول blood sugarبرای هزاران سال است که از آن برای درمان بیماری هایی چون قند خون )

(cholesterol و همچنین بمنظور افزایش انرژی ، قدرت و سرزندگی بهره می گیرند. این گیاه بارور )

میالدی در  1970ف می گردد تا حدی که در سال های اواسط دهه در بسیاری از کشورهای جهان مصر

آستانه انقراض قرار گرفت ولیكن به لحاظ قیمت قابل توجه اش توانست جایگاه مناسبی را برای کشت و 

 (.7کار در ایاالت متحده آمریکا بیابد )

کره ، شمال شرقی و  "جین سینگ" تنها در نیمکره شمالی زمین یعنی در آمریکای شمالی و شرق آسیا )

 (.8منچوری چین ، بوتان ، شرق سیبری( که غالبًا دارای اقالیم خنک هستند ، یافت می گردد )

ایجاد شرایط رشد ایده آل براي گیاه "جین سینگ" در مناطق پست در مقایسه با اراضي مرتفع نسبتًا 

سینگ" تا حد زیادي گرم و دشوار است. سطح زمین جنگل ها در طي تابستان براي رشد بهینه "جین 

خشك است لذا بخش هایي از جنگل ها كه داراي خاك مرطوب تري هستند براي این منظور ارجحیت دارند. 

مثاًل بخش هاي شمالي تپه ها و حاشیه جویبارها نسبتًا مرطوب تر و خنك ترند. برخي از مالكان اراضي 

ن سینگ" را در خارج از اراضي كوهستاني نیز در صورت تملك اراضي مناسب ترجیح مي دهند كه "جی

 (.5كشت نمایند )

بزرگترین تهدید محصول نهایي "جین سینگ" را سارقان تشكیل مي دهند لذا بذور "جین سینگ" را نباید 

در اراضي عام كه افراد بطور عادي در جستجوي جمع آوري "جین سینگ هاي" وحشي هستند ، كشت 

شده جزو زمین هاي مایملك اشخاص باشند تا بخوبي تحت مراقبت قرار  نمود لذا بهتر است اراضي كاشته

گیرند. "جین سینگ ها" معمواًل بصورت وحشي در كوهستان هاي دور دست مي رویند و بدینگونه از 

گزند شكارچیان "جین سینگ ها" نجات یافته و ایمن مي مانند. بعالوه افرادي كه براي كوهنوردي و یا 

 (. 5مناطق دوردست مي روند از هویت واقعي آنها بي اطالعند ) سیاحت به اینگونه

 

 گیاهشناسی "جین سینگ" :

گونه گیاهان چندسالۀ کند رشد است که دارای ریشه های آبدار  11( یکی از ginseng"جین سینگ" )

( می باشد. گیاه "جین سینگ" متعلق به خانواده "کرفسیان" یا "آرالیاسه" fleshyیا گوشتی )

(Araliaceae( "و جنس "پاناکس )Panax است. برخی دیگر از گیاهان خانواده "آرالیاسه" عبارت )

 ( می باشند. Hedera helixیا  Ivy( و عشقه )Scheffleraاز : شفریال )
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 ( : 8( طبقه بندی علمی گیاه "جین سینگ" )1جدول»

 

 Panax notoginseng گونه ها (plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

گیاهان گلدار  (divisionگروه )

(spermatophyte ) 

Panax bipinnatifidus 

 Panax ginseng (angiospermsنهاندانگان ) (sub-divisionزیر گروه )

 Panax japonicas (eudicotsدو لپه ای ها ) (classراسته )

 Panax quinquefolius (asteroidsستاره ای ها ) (sub-classزیر راسته )

 Panax vietnamensis (apialesکرفس سانان ) (orderرده )

 Panax wangianus (araliaceaeکرفسیان ) ( familyخانواده )

 Panax zingiberensis ( aralioideaeکرفسیان بوته ای ) (sub-familyزیر خانواده )

 Panax (panax"جین سینگ" اصل ) (genusجنس )

pseudoginseng 

 Panax stipuleanatus (trifoliusسینگ" تقلبی )"جین 

Panax trifolius 

 

 

مطالب مرتبط با گیاه "جین سینگ" عمدتًا بر ویژگی های "جین سینگ" اصل یا "جین سینگ" کره ای با 

" متمرکز می باشند که حائز ویژگی های : سازگارسازی بدن panax ginsengنام علمی "

(adaptogenicو خواص د )( اروئیherbs" همانند )panax quinquefolius.می باشد " 

" نیز در کشور ویتنام یافت می گردد و بنام panax vietnamensis"جین سینگ" ویتنامی یعنی "

 "جین سینگ جنوبی" معروف است.

" از جمله "جین سینگ های" Eleutherococcus senticosus"جین سینگ" سیبری یعنی "

لیاسه" است که یک گیاه دارویی سازگارساز بدن است ولیكن دارای ریشه های چوبی حقیقی خانواده "آرا

" می باشد که eleutherosidesمی باشد. مهمترین ترکیبات فعال "جین سینگ" سیبری عبارت از "

 (.8" موجود در "جین سینگ" محسوب نمی گردد)ginsenosidesجزو "
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 ( :etymologyواژه شناسی "جین سینگ" )

( از لغت چینی معادل آن اقتباس شده است که به مفهوم مجموع ginsengواژه انگلیسی "جین سینگ" )

" یعني گیاه ریشه اي می باشد و منتسب به ریشه های plant root" یعني انسان و "manعبارات "

 ( است که به پاهای انسان شباهت دارند. forked rootچنگالی شکل )

( در زبان یونانی all-heal" بمعنی "عالج همۀ دردها" )panaxگ" یعنی "واژه مبین جنس "جین سین

 ( نیز اتالق می گردد.panaceaاست لذا به آن نوشدارو )

"کارل لینه" گیاهشناس سوئدی به کاربرد "جین سینگ" در چین بعنوان "آرام بخش ماهیچه ها" 

(muscle relaxant( اشاره داشته است )8.) 

 

 

 
 

 

 رورش "جین سینگ" :دستورالعمل پ

گیاه "جین سینگ" اغلب بسختي پرورش مي یابد. این گیاه خواهان شرایطي است تا ریشه هایش بخوبي 

سالگي برسند لذا این موضوع كشاورزاني را مي طلبد كه  5-10رشد یابند و به باالترین وضعیت در پایان 

اطرات و بیماري هایش را بپذیرند و چشم تصمیم به كاشت چنین گیاهان دیربارور داشته باشند و كلیه مخ

ساله در باالترین درجه كمیت و كیفیت  5-10به آینده داشته باشند تا ریشه ها را پس از یك انتظار 

 برداشت كنند.

گیاه "جین سینگ" را عالوه بر مصارف داروئي مي توان در پاسیو ، حیاط ، باغ و جنگل مصنوعي 

گل هاي حیرت انگیز و بادوام "جین سینگ" بر زیبائي سایه انداز  بعنوان یك گیاه زینتي كشت نمود.

( و مناظر جنگل هاي مصنوعي كه بصورت آبشاري در شیب صخره اي grove treesدرختان قدیمي )

 (. 5تپه ها احداث شده اند ، مي افزایند )

سب نكرده است. گیاه "جین سینگ" شهرتش را بعنوان یك معجون شفابخش و مادۀ درمانگر بدون دلیل ك

پرورش "جین سینگ" بسیار بیشتر از یك سرگرمي مطرح است زیرا این گیاه مي تواند توانایي هاي 

طبیعت را در جهت سالمتي انسان بكار گیرد. "جین سینگ" یك گیاه معمولي براي پرورش در مزارع 

ي به رشد بهینه و مطلوب نیست بلكه متمایل به زیستن در مناطق جنگلي انبوه مي باشد لذا همواره زمان
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دست مي یازد كه در سایه سار درختان رفیع و هم پیمان با آنان همانند زیستگاه هاي طبیعي اش پرورش 

 یابد.

براي پرورش "جین سینگ" در گلدان ، حیاط و باغ باید شرایط سایه را برایش فراهم ساخت. این شرایط 

 رخت در بخشي از امالك خویش دسترسي داشته باشید.بویژه زماني فراهم مي شوند كه به یك جنگل ُپرد

درصد سایه اندازي و خاك عمیق با بافت لومي غني جهت رشد  80گیاه "جین سینگ" نیازمند شرایطي با 

بهینه است. هوموس حاصل از تجزیه مواد آلي براي تقویت بستر كاشت "جین سینگ" بسیار مناسب 

 (.5" باید بخوبي زهكش شوند )است. بعالوه اراضي رشد گیاه "جین سینگ

 

 

 
 

 

 استراتیفه كردن بذور "جین سینگ" :

زمانیكه اقدام به برداشت گیاه "جین سینگ" مي شود باید ابتدا بذورش از روي بوته ها جمع آوري گردند 

سپس بذور حاصله را در شن مرطوب به مدت یكسال بخوابانند. این فرآیند به حفظ بذور از دست 

یعي كمك مي كند و فرصت كافي براي تكامل جنین و آمادگي جهت رشد را فراهم مي سازد. شكارچیان طب

پس از یكسال اقدام به درآوردن بذور از درون جعبه حاوي شن و بذر مي كنند زیرا در این زمان آمادگي 

پتامبر تا مارس( كاشتن را یافته اند. بذور زمستانه شده )استراتیفه( را مي توان از پائیز تا اوایل بهار )س

 (.5كشت نمود. بذور كاشته شده در بهار جوانه زده و سبز مي گردند )

 

 ساقه زایي "جین سینگ" از بذر :

گیاه "جین سینگ" براي رشد و نمو نیازمند شرایط محیطي ویژه اي است. بسیاري از كشاورزان ترجیح 

زان بذور "جین سینگ" را در مي دهند كه "جین سینگ" را از طریق بذورش پرورش بدهند. كشاور

( تحت تیمارهاي گرما و stratificationضمن پروسه اي موسوم به زمستانه شدن یا استراتیفیكاسیون )

سرما در محیط هایي با رطوبت زیاد طي چندین ماه قرار مي دهند. در این حالت نیز اغلب بذور مگر در 

 پایان سال اول جوانه نخواهند زد. 
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دن بذور آغاز گردد ، هر گونه جابجایي بوته هاي جوان مي تواند به آنها صدمه وارد زمانیكه جوانه ز

 (.5سازد و باعث هدر رفتن بذور گردد )

 

 ساقه زایي "جین سینگ" از ریشه ها :

( مي باشند زیرا stratifyبذور "جین سینگ" براي جوانه زني نیازمند تحریك از طریق زمستانه شدن )

 سال انبار كردن به مرحله جوانه زني مي رسند.   2زمستانه شدن طبیعي غالبًا پس از این بذور در شرایط 

ساله را براي ازدیاد گیاه "جین سینگ" ترجیح مي دهند.  2-3بسیاري از اقوام سنتي كاربرد ریشه هاي 

ریشه هاي "جین سینگ" براي این منظور باید بصورت كامل جهت رشد دادن حفظ گردند زیرا برخالف 

( مي باشند كه ریشه هایش را به قطعات داراي ریشه goldensealگیاهاني نظیر ریشه "گل ُمهر طال" )

 چه تقسیم مي نمایند.

 

بهترین زمان براي نشاء ریشه ها در بهار و پائیز است اّما مرسوم است كه آنها را در ماه هاي مارس و 

پائیز هنگامي كه میوه ها مي رسند و بر روي آوریل درست قبل از آغاز جوانه زني غرس مي نمایند. در 

زمین مي ریزند ، بهترین زمان نشاء ریشه هاي "جین سینگ" است. این ریشه ها همواره با دست 

برداشت مي شوند. آنها بسیار ظریف و حساس هستند لذا باید مواظبت نمود كه در طي فرآیند نشاء كردن 

شه هاي مزبور را در پائیز مي كارند سپس آنرا به حال خود )جابجایي( دچار مشكل نگردند. بنابراین ری

 (.5رها مي سازند تا در بهار سبز شوند )
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 شرایط مناسب رشد "جین سینگ" :

گیاه "جین سینگ" بیشترین رشد و نمو را در محوطه هاي كاماًل سایه حائز رطوبت فراوان انجام مي دهد. 

( مركب از درختان چترك deciduousننده یا برگریز )"جین سینگ" وحشي در جنگل هاي خزان ك

(spleenwort( و زنجبیل وحشي )wild ginger به باالترین میزان رشد دست مي یابد. بسیاري از )

كشاورزان كوشش مي كنند تا شرایط بهینه رشد را براي گیاه "جین سینگ" فراهم سازند بطوریكه خاك 

 (.7سایه اندازي كافي باشد ) بستر داراي مواد آلي فراوان و شرایط

( و جوندگان غالبًا براي گیاه "جین سینگ" ایجاد مشكل مي نمایند ضمن اینكه aphidsشته ها )

پوسیدگي هاي ریشه و تاج نیز از جمله بیماري هاي رایج "جین سینگ" بشمار مي آیند اّما معمواًل 

توسط اشخاص تشكیل مي دهند كه بزرگترین معضل پرورش "جین سینگ" را برداشت هاي غیرمجازي 

 (.  7)غریبه انجام مي گیرند

 

 

 
 

 

 

 پرورش "جین سینگ" در شرایط طبیعي :

( مي تواند شرایط رشد بهینه را براي گیاه "جین wild-simulatedتمسك به شرایط طبیعي رشد )

یرا ریشه هاي سینگ" فراهم گرداند تا از صرف هزینه هاي استقرار و مصرف قارچكش ها امتناع شود ز

"جین سینگ" در چنین شرایطي بخوبي رشد مي یابند و بالغ مي گردند. بهر حال پرورش "جین سینگ" 

همواره مخاطره آمیز بوده است زیرا محصول ممكن است توسط افراد غیر مجاز برداشت شود و یا توسط 

 جوندگان به یغما برود. 

باعث هجوم بیماري هاي گیاهي شود. در محل پرورش "جین سینگ" ممكن است مناسب نباشد و 

صورتیكه مكان یابي محل پرورش "جین سینگ" بنحو صحیح صورت پذیرد بطوریكه الگوي پرورش 

مشابه حالت طبیعي باشد آنگاه شكلي از كشاورزي بروز مي یابد كه در هماهنگي با جنگل و شرایط رشد 

مین مي كند زیرا چنین فرآیندي كاماًل طبیعي وحشي آن است و درآمد مطمئن را براي پرورش دهندگان تض

 (.5و مشابه حالت وحشي رشد گیاه "جین سینگ" خواهد بود )
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اولین گام براي پرورش گیاه "جین سینگ" را انتخاب محل مناسبي براي رشد آن تشكیل مي دهد. شرایط 

اندازي مي توانند درصد سایه  75مناسب خاك و رطوبت و از جمله شیب هاي شمالي و شرقي با حداقل 

كاماًل مطلوب باشند. "جین سینگ" همچنین بهترین رشد را در خاك هاي مرطوب با زهكشي مطلوب برجا 

مي گذارد. البته وضعیت مرطوب بودن و زهكش داشتن خاك در تضاد با یكدیگر قرار دارند اّما یقینًا چنین 

 خاك ها و شرایطي در طبیعت وجود دارند.

كه داراي زهكشي عالي هستند براي پرورش "جین سینگ" ضرورت دارند لذا باید از بهر حال خاك هایي 

 (. 5كاشتن این گیاه در خاك هاي رسي و باتالقي اجتناب ورزید )

بهترین سایه اندازي براي رشد گیاه "جین سینگ" توسط درختان عمیق ریشه و برگریز نظیر : صنوبرها 

(poplars از جمله صنوبر ، تبریزي و )( سپیدار و همچنین بلوط هاoaks( ایجاد مي گردد )5 .) 

 

 

 
 

 

 رشد موفقیت آمیز "جین سینگ" غالبًا در جنگل هاي مملو از گیاهان علفي همچون :

" از Arisaema triphyllum( با نام علمي "jack-in-the-pulpit( گل شیپوري آمریكایي )#1

 " Arum" یا "Araceaeخانواده "

" از خانواده Sanguinaria Canadensis( با نام علمي "bloodrootشه )( گیاه خون ری#2

 ( poppyخشخاش )

" و Polygonatum( با نام هاي علمي "Solomon`s seal( گیاه ُمهر سلیمان )#3

"Maianthemum( از خانواده مارچوبه "Asparagaceae ) 

 مي گیرد.( صورت Polypodiaceae( از خانواده بسفایج )ferns( سرخس ها )#4

بنابراین در مواردي كه سطح جنگل عاري از گیاهان علفي باشد ، احتمااًل هیچگونه گیاه "جین سینگ" در 

 (.5آنجا نخواهد روئید )
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در شیوه الگوبرداري از شرایط وحشي رشد "جین سینگ" به كاشتن بذور استراتیفه این گیاه در پائیز پس 

توصیه مي گردد كه فقط از بذور استراتیفه براي كاشت "جین از آغاز برگریزان مي پردازند. همواره 

سینگ" استفاده گردد. براي این منظور بذوري كه به تازگي برداشت شده اند و موسوم به بذور تازه یا 

( هستند را براي مدتي درون  شن مرطوب مي خوابانند تا زمستانه گردند و green seedبذور سبز )

اشت بذور استراتیفه بدین معني است كه آنها فقط در یك دوره كوتاه آسیب پذیرند آماده جوانه زدن شوند. ك

و امكان بقاء فراواني دارند زیرا بزودي جوانه زده و سبز خواهند شد درحالیكه بذور غیر استراتیفه براي 

 (. 5ماه همانند شرایط طبیعي بدون جوانه زدن درون خاك و در معرض انواع صدمات خواهند ماند) 18

پاكسازي سطح زمین در برخي شرایط براي كاشت "جین سینگ" الزامي است. اگر بستر كاشت به قدر 

كفایت سایه اندازي مي شود بنابراین فضاي رشد باید عاري از رقابت علف هاي هرز با بوته هاي جوان 

سینگ" را "جین سینگ" گردد. از حضور دستجات متراكم علف هاي هرز بپرهیزید. بستر كاشت "جین 

 (. 5بیش از حد لزوم پریشان و آشفته نسازید زیرا باعث گسترش بیماري هاي قارچي خواهد شد )

 

 

 
 

 

تنها ابزارهایي كه براي كاشت بذور "جین سینگ" در شرایط وحشي ضرورت دارند عبارت از : فوكاي 

" را در بسترهایي به ( هستند. معمواًل توصیه مي گردد كه بذور "جین سینگrakeباغباني و شن كش )

فوت از  3فوت بكارند. بسترها را مي توان با راهروهایي به عرض  50فوت و طول بیش از  5عرض 

همدیگر مجزا ساخت. بسترها باید به حالت سرباالیي و سرپائیني در گسترۀ شیب ها احداث گردند تا گردش 

براي این منظور ابتدا با شن كش نسبت  هوا و آب در اطراف بوته هاي "جین سینگ" بخوبي انجام پذیرند.

به جمع آوري شاخه ها و برگ هاي نیمه پوسیدۀ سطح خاك جنگل اقدام مي كنند سپس توسط فوكا به 

 (. 5اینچ مي پردازند كه تمامًا به سمت پائین سراشیب مي باشند ) 18ایجاد جویچه هاي باریكي با فاصله 

 35گر درون جویچه ها مي كارند. در حدود یك اونس )معادل اینچ از همدی 3بذور را با دست به فواصل 

فوت الزم  50فوت و طول  5جویچه در بسترهایي به پهناي  3عدد از بذور براي كاشت  500گرم( یا 

 است. 
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اینچ مي پوشانند سپس سطح خاك را مي فشارند تا بذور  5/1روي بذور را با خاك سطحي به ضخامت 

وان آخرین مرحلۀ كاشت بهتر است توسط شن كش حدود یك اینچ از برگ هاي بخوبي استقرار یابند. بعن

 (.5پوسیده را بعنوان مالچ بر بستر كاشته شده بازگردانند )

پس از وقوع باران هاي طوفاني هیچكس نخواهد توانست محل كاشت بذور "جین سینگ" را مشخص و 

 ن با محیط اطراف مي گردد.آشكار سازد و مكان كاشت آنها كاماًل بفرم طبیعي و همسا

بذور استراتیفه كاشته شده در بهار آینده جوانه خواهند زد. گیاهچه هاي سبز شده همانند بوته هاي توت 

اینچ خواهند بود. البته برخي  1فرنگي داراي برگ هاي سه برگچه اي بر روي ساقه هایي به طول تقریبي 

یز توسط جوندگان خورده زد و برخي دیگر از آنان ناز بذور كاشته شده نیز هیچگاه جوانه نخواهند 

 (.5)خواهند شد

 

سال آتي بواسطه مصائب طبیعي نسبتًا كاهش مي  7جمعیت بوته هاي "جین سینگ" هر بستر در طي 

یابند تا حدي كه سرانجام به جمعیتي در حدود جمعیت بوته هاي "جین سینگ" بحالت وحشي مي رسند. 

ر شیوه تقلید شرایط طبیعي تقریبًا نیازي به عملیات داشت تا زمان برداشت پس از كاشت "جین سینگ" د

سال آتي نخواهد بود بنابراین بوته هاي "جین سینگ" پس از سبزشدن در  7-10محصول یعني حدود 

 دامان ُپر مهر طبیعت رها مي گردند.

ادامه باید به رقابت با علف  گیاهان سبز شده در ابتدا بر بستر شخم خورده و لخت رشد مي یابند اّما در

هاي هرز براي جذب آب و عناصر غذایي خاك بپردازند. اینگونه شرایط ُپر تنش به گستردگي ریشه هاي 

 (.  5گیاه "جین سینگ" لغایت مرحله برداشت مي انجامد )
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 برداشت و انبارداري "جین سینگ" : 

داقل پس از سال چهارم انجام مي گیرد برداشت ریشه هاي "جین سینگ" تحت شرایط مصنوعي ح

صورت مي  5-6درحالیكه برداشت در شرایط رشد وحشي بستگي به آب و هوا دارد و غالبًا پس از سال 

پذیرد. برداشت ریشه هاي "جین سینگ" را باید با دقت اجرا كرد و از بروز آسیب به هر یك از بخش هاي 

كامل و بي عیب بسیار با ارزش تر از ریشه هاي قطعه  منشعب ریشه ها اجتناب ورزید زیرا ریشه هاي

قطعه یا زخمي هستند. كندن ریشه هاي "جین سینگ" بصورت كامل و سالم نسبتًا دشوار است زیرا ریشه 

 (.7،5هاي طویل گیاه با ریشه هاي گیاهان جنگلي درهم آمیخته اند )

 0-200شتن است ولیكن آنها ممكن است به پوند بذر "جین سینگ" براي كا 10هر نیم ایكر زمین نیازمند 

 (.5سال بینجامند ) 6-10پوند ریشه هاي خشك پس از 

ریشه هاي برداشت شده را كاماًل مي شویند و در برابر گرما و شرایط تهویه مناسب خشك مي نمایند. 

ریشه هاي توصیه مي كنند كه ریشه هاي برداشت شده را در سایه و با جریان طبیعي هوا خشك گردانند. 

خشك شده را در انبار خشك با تهویه مناسب نگهداري مي نمایند. البته ریشه باید درون محفظه هایي به 

 (.  7،5دور از گزند جوندگان و دماي باالتر از یخزدگي حفظ گردند )

 

 

 
 

 

 "جین سینگ های" تقلبی :

لیم مختلف جهان سازگاری یافته بسیاری از گیاهان ریشه هایی مشابه "جین سینگ" اصل دارند و با اقا

اند. آنها گواینکه از خانواده های متفاوتی هستند ولیکن با نام "جین سینگ" بفروش می رسند. در این 

" حقیقتًا دارای ترکیباتی مشابه ماده فعاله موجود xiyangshen" و "jiaogulanمیان فقط گیاهان "

ند اگرچه حضور ماده "جین سینوساید" نیز به در گیاه "جین سینگ" یعنی "جین سینوساید" می باش

تنهایی آشکارساز اثرات مفید "جین سینگ" نیست. از اینرو هر یک از این گیاهان دارای کاربردهای 

 (.8مختلفی خواهند بود لذا نیازمند پژوهش های بیشتری برای بکارگیری صحیح و بجا می باشند )
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 (:« 8نگ" تقلبی شناخته می شوند )( اسامی گیاهانی که بعنوان "جین سی2جدول»

 

 اسامی علمی اسامی فارسی ردیف

 Codonopsis pilosula "جین سینگ" فقرا 1

 Schisandra chinensis پنج تخمه معطر 2

 Gynostemma pentaphyllum (jiaogulan"جین سینگ" جنوبی ) 3

 Eleutherococcus senticosus "جین سینگ" سیبری 4

 Pseudostellaria heterophylla اهزاده تاجدار"جین سینگ" ش 5

 Withania somnifera (ashwagandha"جین سینگ" هندی ) 6

 Pfaffia paniculata (suma"جین سینگ" برزیلی ) 7

 Lepidium meyenii (maca"جین سینگ" پروئی ) 8

 Oplopanax horridus "جین سینگ" آالسکائی 9

 Angelica sinensis (dongquai"جین سینگ" مؤنث ) 10

 Panax notoginseng "جین سینگ" خون بند 11

 

    

 کاربردهای داروئي "جین سینگ" :

"جین سینگ" داراي موارد متعدد استفاده داروئي و پزشكي است. تاریخ نویسان باور دارند كه كاربرد 

مي كاشته اند و در تهیه هزار سال پیش مي رسد بطوریكه چیني ها آنرا بطور وسیع  5"جین سینگ" به 

داروهاي گیاهي شرقي براي درمان بیماران بهره مي گرفته اند. "جین سینگ" داراي مزه بسیار خوب و 

قیمت مناسبي است. جدا از جنبه هاي دارویي "جین سینگ" احتمااًل از این گیاه در ابتدا بعنوان یك ماده 

خص شده است كه مقادیر بسیار كم این گیاه نیز ( بهره مي جسته اند. امروزه مشstaple foodغذایي )

 (.3از خواص درماني برخوردارند )
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برخي عقیده دارند كه برگ هاي "جین سینگ" نیز فوایدي مشابه ریشه هایش دارند. برگ های "جین 

البته  سینگ" اگرچه ارزش دارویي چندانی ندارند اّما گاهًا همانند ریشه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 (. 8،7این بخش از گیاه مزبور نیز بصورت خشک بفروش می رسد )

( خشک می slicedریشه های گیاه "جین سینگ" را غالبًا بطور کامل یا بصورت ورقه های باریک )

 (.8)کنند

 

( برای ریشه های "جین سینگ" آسیایی و "جین سینگ" folk medicineداروسازان سنتی )

 را برمی شمارند که از جمله آنها عبارتند از :  آمریکایی فواید متعددی

 ( stimulant( محرک )$1

 (diabetes II( دیابت نوع دّوم )$2

 ( aphrodisiac( مقوی باء )$3

 (.sexual dysfunction( )8( نارسائی های جنسی مردان )$4
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نوشابه های انرژی زا  "جین سینگ" را ممکن است با غلظت های کم بعنوان یكي از اجزاء اصلي در

(energy drinks( و یا جوشانده ها )tisanes( "از جمله قهوه "جین سینگ )ginseng 

coffee( بیفزایند )8 .) 

 cosmetic( و لوازم آرایش )hair tonic"جین سینگ" را همچنین در داروهای تقویت موی سر )

preparations(.8ید نشده اند )( بکار می برند اّما تأثیرات بالینی آنها تأئ 

در كشور هندوستان از چاي )جوشانده( "جین سینگ" براي بهبود سالمتي افراد بهره مي گیرند. جوشانده 

"جین سینگ" را از ریشه هاي تازه و آبدار تهیه مي كنند. ریشه هاي "جین سینگ" را مستقیمًا مي 

و پس از عصاره گیري مي جوشانند. جوشانند و یا اینكه آنها را به صورت قطعات مكعبي در مي آورند 

همچنین قطعات خشك و یا پودر ریشه "جین سینگ" را در آب داغ مي خیسانند و چاي تهیه مي نمایند. از 

جوشانده "جین سینگ" به میزان زیاد مي توان براي درمان فشار خون باال ، كاهش قندخون و ناراحتي 

ردم باور دارند كه مصرف چاي "جین سینگ" باعث هاي غدد فوق كلیوي استفاده نمود. بسیاري از م

خنثي شدن عالقه به شیریني در افراد مي گردد. پزشكان چیني مصرف "جین سینگ" را براي كاهش 

( توصیه مي كنند زیرا باعث افزایش متابولیسم بدن مي گردد. "جین سینگ" همچنین obesityفربهي )

گردد. داروسازان عقیده دارند جوشانده هایي كه از باعث افزایش قدرت هضم و كاهش باكتري ها مي 

ریشه هاي "جین سینگ" وحشي بدست مي آیند مقوي تر هستند زیرا آنها در هماهنگي با طبیعت رشد 

یافته اند. جوشانده "جین سینگ" كه از ریشه هایش حاصل مي آید ، داراي مزه خاصي مي باشد. به مزه 

 copperyیشه هاي فربه اش را اصطالحًا "مزه مسي" )خاص چاي داغ "جین سینگ" حاصل از ر

taste" مي گویند. در هندوستان به چاي "جین سینگ" حاصل از گونه )withania somnifera "

" گفته مي شود. مطالعات نشان مي دهند كه Ashwagandhaكه در این شبه قاره مي روید اصطالحًا "

( و رفتارهاي وسواسي hypertension)مصرف بیشبود چاي "جین سینگ" موجب تنش زایي 

(compulsive( مي گردد )3.) 
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نوع مصرف "جین سینگ" را غالبًا از رنگ ریشه هایش تعیین مي كنند ولیكن این موضوع همواره در  

بین داروسازان سنتي مناقشه انگیز مي باشد. نسخه هایي كه از كاربرد "جین سینگ" در ازمنه باستان 

( معرفي مي كنند ولیكن گیاهان دیگري از man-rootده است ، آنرا "ریشه مردانگي" )چین برجا مان

جمله "جین سینگ" سیبري و "جین سینگ" برزیلي نیز بر این اساس توصیه مي شوند. "جین سینگ" 

سیستم ایمني بدن انسان را تقویت مي كند و به آن در مبارزه با ناراحتي هاي مزمن كمك مي نماید. "جین 

( را مداوا كند. مصرف این گیاه موجب افزایش توان stomach ulcerینگ" مي تواند زخم معده )س

 فیزیكي بدن و فعالیت هاي حافظه مي گردد.

داروسازان چیني بر این باورند كه "جین سینگ" داراي اثرات مفیدي در آبستني و درمان پاركینسون 

ت )قند خون( ، تقویت قواي جنسي مردان ، افزایش است. بطور سنتي از "جین سینگ" براي درمان دیاب

انرژي و بنیه افراد بهره مي گیرند. ریشه هاي "جین سینگ" با ایجاد هیجان باعث احساس جواني 

(rejuvenate مي گردند بنابراین بدین طریق باعث افزایش متابولیسم در بدن مي شوند. از "جین )

( و عدم نعوظ در مردان استفاده utimely ejaculationسینگ" همچنین براي درمان انزال زودرس )

( شامل درد ماهیچه ها ، fibromyalgiaمي شود. از "جین سینگ" براي تسكین دردهاي عضالني )

( و التهابي detox( و ضعف بهره مي گیرند و بخاطر خواص سم زدایي )fatigueتزاید كوفتگي )

(inflammatory براي بسیاري از ناراحتي هاي )( مزمنailment( توصیه مي كنند )3 .) 

 

 برخي اثرات جانبي مصرف بیشبود "جین سینگ" شامل : 

 (.7بي خوابي ، طپش قلب و صدمات مبتالبه آنها مي باشند )
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 نتایج پژوهشی "جین سینگ" :

" panax( ترکیبات منحصر بفرد موجود در گونه های گیاه "ginsenosides"جین سینوسایدها" )

 باشند که اثرات داروئی آنها در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده اند.می 

( تاکنون هیچگونه شواهد علمی که بتواند ادعای تأثیرات ACSبر طبق نظرات "انجمن سرطان آمریکا" )

 "جین سینگ" را در جلوگیری از ابتال و یا درمان سرطان ها در انسان ثابت نمایند ، در دست نمی باشند.

ا در مورد کاربردهای بالقوه "جین سینگ" ادامه دارند اگر چه تاکنون هیچیک از فواید مطروحه پژوهش ه

"جین سینگ" در درمان داروئی دردها و بیماریها تصدیق نشده اند اما تصّور می گردد که "جین سینگ 

 (.8( باشند )phytoestrogensهاي" آمریكایي حاوی استروژن های گیاهی )
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 نبی مصرف "جین سینگ" :اثرات جا

( insomnia( مصرف "جین سینگ" را بی خوابی )side effectsیکی از عادی ترین اثرات جانبی )

می دانند اّما وحدت نظر در بین محققین برای تصدیق این موضوع وجود ندارد. از دیگر اثرات جانبی 

 مصرف "جین سینگ" عبارتند از :

 (nausea( تهّوع )#1

 (diarrhea( اسهال )#2

 ( headach( سردرد )#3

 (nose blood( خون دماغ )#4

 (high blood pressure( فشار خون باال )#5

 ( low blood pressure( کاهش فشار خون )#6

 (.breast pain( )8( درد سینه )#7

 

ا در "جین سینگ" همچنین می تواند موجب هیجانات بی دلیل در بیماران دچار افسردگی شود لذا اغلب آنر

چنین مواردی با مواد ضد افسردگی مخلوط می سازند. "جین سینگ" دارای اثرات داروئی متضاد با 

"phenelzine" و "warfarin( 8" است و قادر به کاهش میزان الکل خون می باشد.) 

 

 

 

 
 

 

 

 عوارض مصرف بیشبود "جین سینگ" :

 . P" و "P . ginsengسازگاری معمول و مطمئن "جین سینگ های" حقیقی یعنی "

quinquefolia با بدن انسان حتی در مصرف مقادیر بیشبود نسبتًا زیاد است. یکی از عمومی ترین "

 ( می باشد. bleeding( "جین سینگ" شامل خونریزی )overdoseعالئم خاص مصرف بیشبود )
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 سایر عالئم بیشبود مصرف معمول "جین سینگ" شامل : 

( ، زودرنجی fidgeting( ، ناآرامی )excitationلب ها ، هیجان زدگی )خشک شدن دهان و 

(irritability( رعشه ، )tremor( تپش قلب ، )palpitation( تیرگی دید ، )blurred vision ، )

( ، کاهش اشتها edemaسردرد ، بی خوابی ، افزایش دمای بدن ، تزاید فشار خون ، آماس )

(decreased appetiteسرگ ، )( یجهdizziness( خارش ، )itching( اگزما ، )eczema ، )

 (.8( می باشند )fatigueاسهال صبحگاهی ، خونریزی و کوفتگی بدن )

 

 عالئم فاحش مصرف بیشبود "جین سینگ" ممکن است دربردارندۀ عالئم زیر نیز بشوند :

اختیاری ادرار و ( ، بی restlessness( ، بیقراری )vomiting( ، استفراغ )nauseaتهّوع )

مدفوع ، تب ، افزایش تنفس ، کاهش واکنش به نور ، کاهش ضربان قلب ، کبودشدن چهره ، قرمزی 

 ( .delirium( و هذیان )convulsion( ، تشنج )seizureچهره ، حالت تهاجم )

یه لذا به بیمارانی که به برخی از عالئم فوق پس از مصرف مداوم "جین سینگ" دچار می شوند ، توص

 (. 8می گردد که از ادامه مصرف آن صرف نظر نموده و بالفاصله در صدد درمان عالئم فوق برآیند )

 

 

 
 

 

 دسته بندی عمومی انواع "جین سینگ ها" : 

 بطور کلی "جین سینگ ها" را در گروه هایی بشرح زیر قرار می دهند :

 (fresh( "جین سینگ" تازه )1

 ( red( "جین سینگ" قرمز )2

 (white"جین سینگ" سفید )( 3

 ( sun ginseng( "جین سینگ" آفتابی )4

 ( که ندرتًا در دسترس می باشد.wild( "جین سینگ" وحشی )5

 (.8( "جین سینگ" آمریکایی )6
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 ( "جین سینگ" تازه :1

 "جین سینگ" تازه و آبدار از تولیدات خام این گیاه دارویی است که در مواقع قابل دسترس بودن بصورت

 (. 8محدود استفاده می شود )

 

 ( "جین سینگ" قرمز :2

" hong-sam" و "hangul" ، "hanja" ، "pinyinریشه "جین سینگ" قرمز را که از ارقام "

درجه سانتیگراد بخارپز می نمایند  100( می کنند سپس در دمای peeledمی باشند ابتدا پوست گیری )

ید می خشکانند. ریشه های خشک شدۀ "جین سینگ" را که آنگاه بصورت مصنوعی و یا در برابر خورش

اینک بسیار ترد و شکننده اند ، درون ماست یا آبلیمو می ریزند و بخوبی می جوشانند و بعنوان دارو 

مصرف می کنند. محققین معتقدند که جنبه داروئی "جین سینگ" قرمز از انواع سفید بیشتر است. از 

 وای جنسی و انرژی زا بهره می گیرند .جوشانده مذکور بعنوان محرک ق

"جین سینگ" قرمز را همواره از طریق کاشت ریشه های حاصل از کشور کره تولید می کنند. در یک 

مطالعه که در مورد اثرات "جین سینگ" قرمز و سفید بر موش ها انجام گرفت ، مشخص شد که آنها 

 برخوردارند. بویژه "جین سینگ" قرمز از توانایی کاهش بروز سرطان
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مطالعه دیگری نشاندهنده اثرات سودمند ترکیبات "جین سینگ" قرمز کره ای در درمان بیماری های 

 ( بوده است. HIV( نظیر بیماری ایدز )antiretroviralویروسی )

کربنه انرژی زا حاوی چربی و الکل است را از هویج و "جین  17" که یک ماده falcarinolهمچنین "

سینگ" قرمز جداسازی کرده اند و احتمال می دهند که از توانایی جلوگیری از سرطان پستان برخوردار 

 باشد. 

" panaxacol" ، "panaxydol( حاوی الکل و چربی نظیر : "acetylenicبعالوه مواد استیلینی )

 (. 8رخوردارند )" در "جین سینگ" شناخته شده اند که از ویژگی های آنتی بیوتیک بpanaxytriolو "

 

 

 
 

 

 ( "جین سینگ" سفید :3

"جین سینگ" سفید بومي آمریكا است و آنرا به صورت تازه مصرف مي كنند و یا بدون بكارگیري گرما 

درصد مي خشكانند. "جین  12خشك مي كنند. "جین سینگ" سفید را پس از پوست گیري تا حد رطوبت 

ود ، ممكن است از مواد دارویي كمتري برخوردار باشد زیرا سینگ" سفید كه در مقابل آفتاب خشكانیده ش

احتمااًل برخي آنزیم هاي موجود در ریشه باعث تجزیه تركیبات مذكور در ضمن فرآیند خشك شدن مي 

( آنها نیز مي شود bleachگردند. خشكاندن ریشه هاي "جین سینگ" در مقابل خورشید باعث رنگبري )

 (. 8گ در مي آورد )و آنها را به حالت زرد كمرن

"جین سینگ" سفید را از طریق خشك كردن ساده و سپس پودر كردن ریشه هاي "جین سینگ" كره اي 

بدست مي آورند درحالیكه "جین سینگ" قرمز را از طریق بخارپز كردن و سپس خشكاندن ریشه ها از 

ه متخصصین داروهاي گیاهي طریق حرارت دادن و یا در مقابل نور خورشید حاصل مي كنند. بر طبق نظری

(herbalism چین گفته مي شود كه "جین سینگ" قرمز مقوي تر است و بدن را بیش از "جین )

 (.1سینگ" سفید تحریك مي كند )

 ( "جین سینگ" آفتابي : 4
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"جین سینگ" آفتابي را از طریق فرآیند حرارت دادن بدست مي آورند و این عمل باعث افزایش تركیبات 

وساید" مي شود . اینگونه تركیبات كه در اثر بخاردادن و حرارت زیاد در "جین سینگ" آفتابي "جین سین

تولید مي شوند ، در مقایسه با "جین سینگ" قرمز و سفید بیشترند. ریشه هاي گیاه را در این شیوه با 

" ، nitric oxideدرجه سانتیگراد بخارپز مي كنند. "جین سینگ" آفتابي داراي مواد " 120حرارت 

"super oxide" ، "hedroxyl radical" و "peroxy nitrite بیشتري در مقایسه با "جین "

سینگ" قرمز و سفید مي باشد زیرا افزایش دماي بخار باعث بهبود فعالیت هاي بیولوژیك و نهایتًا تقویت 

 (. 8"جین سینوسایدها" مي شود )

 

 ( "جین سینگ" وحشي :5

آلمان برداشت مي گردد. "جین سینگ" وحشي بطور طبیعي رشد مي یابد و  این نوع "جین سینگ" در

برداشت آن در هر كجا كه یافت گردد ، صورت مي پذیرد. این نوع "جین سینگ" نسبتًا كمیاب است و به 

سبب تقاضاي وسیع براي این گیاه در آستانه انقراض قرار دارد زیرا برداشت انواع وحشي "جین سینگ" 

تر و زودتر از انواع اهلي انجام مي گیرد. "جین سینگ" وحشي مي تواند از انواع آسیایي یا  بسیار ساده

 (.8آمریكایي باشد و آنرا مي توان ضمن فرآیند به "جین سینگ" قرمز تبدیل نمود )

 

 ( "جین سینگ" آمریكائي :6

 panaxبر طبق ادعاي داروسازان سنتي چین ، ریشه هاي "جین سینگ" آمریكائي )

quinquefolius" باعث تقویت انرژي )Yin" پاك شدن نیروي مذكر ، "Yang و ایجاد آرامش در "

" )سایه ، Yinبدن مي شود. دلیل این ادعا چنین است كه "جین سینگ" آمریكائي موجب تقویت نیروي "

وي سرما ، نیروي منفي ، تمایالت زنانگي( مي شود درحالیكه "جین سینگ" آسیائي باعث تقویت نیر

"Yang .درخشندگي خورشید ، گرما ، نیروي مثبت ، تمایالت جنسي مردانه( مي گردد( " 
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بر طبق باور داروسازي سنتي چین تمامي چیزهایي كه در مناطق سرد ، بخش هاي شمالي كوهستان ها و 

بهر حال  " هستند و بر عكس . اّماYanكناره هاي جنوبي رودخانه ها زندگي مي كنند ، مقوي نیروي "

" مي توانند همدیگر را در بدن انسان خنثي سازند و به تعادل Yang" و "Yinاجماع دو نیروي "

 (.8برسند)

امروزه "جین سینگ هاي" كره اي/چیني را در مناطقي از منچوري و كره پرورش مي دهند كه از دیرباز 

تهّیه مي شوند ، گمان مي رود كه داراي آب و هواي سرد بوده اند. "جین سینگ هایي" كه در این مناطق 

" زیادي باشند. "جین سینگ هاي" آمریكائي را نیز از طریق بنادر به هنگ كنگ Yangداراي نیروي "

" مي باشند زیرا در مناطق گرم Yinوارد مي كنند زیرا داروسازان چیني معتقدند كه آنها حائز نیروي "

ه "جین سینگ هاي" آمریكائي فقط در مناطق معتدله رشد پرورش مي یابند اّما باید بخاطر داشته باشند ك

" دسته بندي مي شوند زیرا مولد Yinمي كنند. با این وجود ریشه هایش معمواًل در گروه مواد حاوي "

سیال هستند. اغلب "جین سینگ هاي" آمریكائي در بخش هاي "اونتاریو" و "بریتیش كلمبیا" كانادا و 

 (.8رورش مي یابند )ایالت "ویسكانسن" آمریكا پ

امروزه "جین سینگ" آمریكائي در بخش هاي شمالي چین نیز كاشته مي شود. ریشه هاي معطر "جین 

سینگ" آمریكائي مشابه هویج هایي هستند كه در مرحله بلوغ بحالت چنگالي در مي آیند. این گیاهان تا 

برگچه به  5هر برگ آنان نیز شامل  برگ هستند و 3اینچ رشد مي یابند و معمواًل داراي  6-18ارتفاع 

 (.8اینچ است ) 2-5طول 

( در مناطق "ویرمونت" ، "ماین" ، wood-grownپرورش "جین سینگ" آمریكائي درون جنگل )

"تنسي" ، "ویرجینیا" ، "كارولیناي شمالي و غربي" و "كنتاكي" رواج دارد و سازمان حفاظت گیاهان 

مي پردازد تا ضمن حفظ رستنگاه هاي طبیعي از فشار وارد بر آمریكا به تشویق كاشت "جین سینگ" 

"جین سینگ هاي" وحشي كاسته شود. "جین سینگ هایي" كه در جنگل كاشته مي شوند ، از لحاظ كیفي 

در قیاس با انواع وحشي هم سن و سال خویش قرار دارند. گاهًا بذور "جین سینگ" را كه در پائیز سال 

( sproutاز اوایل بهار تا اواخر پائیز مي كارند تا در بهار آینده به ساقه دهي ) قبل برداشت نموده اند ،

بپردازند. در صورتیكه گیاهان "جین سینگ" را پس از كاشت به حال خویش رها سازند تا بمرور رشد 

ین یافته و توسعه یابند آنگاه هیچگونه تمایزي با انواع وحشي نخواهند داشت. بذور قابل جوانه زني "ج

" خریداري نمود. البته eBayسینگ" را از ماه مه تا دسامبر مي توان حتي از طریق سایت انترنتي "

 (. 8بسیاري از بذور مذكور همراه با دستورالعمل هایي براي كاشت و پرورش هستند )

 

 "جین سینگ" كره اي :

اراي انواع : كره اي " از گونه هایي است كه دpanax ginseng"جین سینگ" كره اي با نام علمي "

، چیني ، قرمز و سفید مي باشد. ارقام "جین سینگ" كره اي و چیني در حقیقت ارقام یكساني هستند كه 

در دو منطقه متفاوت اقلیمي رشد مي یابند و بر طبق داروسازي سنتي چین داراي تفاوت هاي اندكي در 

 خواص شفابخشي مي باشند. 

هان عمده داروئي است كه در سراسر جهان مصرف مي گردد. این گیاه "جین سینگ" كره اي از جمله گیا

داراي سابقه اي بس طوالني بعنوان یك گیاه داروئي جهت سالمتي انسان است و از هزاران سال قبل در 

 (. 1سراسر مناطق شرقي زمین بعنوان دارو و نیروبخش مصرف مي گردید )

 

ئي "جین سینگ" مربوط به قرن اول میالدي است كه توسط اولین مطالب مستند مرتبط با جنبه هاي دارو

داروشناسان سنتي چین نگاشته شده اند و بر این اساس "جین سینگ" توسط پزشكان چیني جزو گیاهان 

داروئي ممتاز دسته بندي مي شدند. آنها معتقد بودند كه مصرف "جین سینگ" باعث سرزندگي و طول 
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از مردم دنیا "جین سینگ" را بعنوان معجون تقویت قواي جنسي  عمر افراد مي شود. امروزه بسیاري

(aphrodisiac مي شناسند. پژوهندگان ارتباط اندكي بین شهوتراني و مصرف "جین سینگ" یافته )

 (.1اند ولیكن ارتباط مستقیم و مكانیزم چنین عملي همچنان دچار مناقشه و در حال بررسي است )

هاي سایه دار و مرطوب كوه هاي مناطقي از : چین ، كره و روسیه  "جین سینگ" كره اي در سراشیب

فوت رشد مي یابد. این گیاه  2مي روید. "جین سینگ" كره اي گیاهي چندساله است كه به ارتفاع بیش از 

را مي توان از طریق برگ هاي سبز تیره و خوشه هاي حاوي میوه هاي سته اش از سایرین متمایز 

گیاه همان بخش با ارزش و برخوردار از خواص داروئي هستند. ریشه هاي "جین  ساخت. ریشه هاي این

 (.1سینگ" باریك و طویل مي باشند و نسبتًا به بدن انسان شباهت دارند )

 

( حاكي از قدرت جادوئي این گیاه است. آنها man-rootروایات آسیایي ها از ریشه هاي انسان نما )

دن انسان شبیه تر باشند ، بر قدرت جادوئي شان افزوده مي شود. واژه معتقدند كه هر چه ریشه ها به ب

"ren shen در زبان چیني به معني "جوهره زمین در ظاهر انساني" است. "جین سینگ" كره اي در "

ازمنه گذشته از جمله گیاهان داروئي بسیار گرانبها بوده است لذا در بسیاري از كشورهاي شرقي از جمله 

بسیاري داشته است و از این جهت نیز جنگ هاي خونیني براي تصاحب مناطق رشد "جین چین خواهان 

سینگ" ُرخ مي داد. امروزه "جین سینگ" وحشي كره اي در بسیاري از مناطق منقرض شده است. اخیرًا 

دالر به  50000ا ریشه هاي منفرد "جین سینگ" وحشي را در شهر نیویورك و كشور چین به قیمت ت

 (.1)اشته اندحراج گذ

 

 

 
 

 

در دهه هاي اخیر غالب "جین سینگ هاي" كره اي كه در جهان عرضه مي شوند توسط كشاورزان 

كشورهاي چین و كره به صورت مصنوعي پرورش یافته اند ولیكن این موضوع كه گیاهان دیگري نیز به 

 اسم "جین سینگ" فروخته مي شوند باعث سردرگمي خریداران مي گردد.
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نگ" كره اي از خانواده "آرالیاسه" است و خویشاوندي نزدیكي با "جین سینگ" آمریكائي و "جین سی

"جین سینگ" سیبري دارد.هر دو نوع "جین سینگ" آمریكائي و سیبري توسط داروسازان چیني از 

"جین سینگ" كره اي متمایز گردیده اند و براي آنها خواص درماني متفاوتي قائلند. آنچه بیش از همه 

موجب سرگشتگي و آشفتگي بازار "جین سینگ" مي شود آنكه چند گیاه دیگر نیز در داروسازي سنتي 

چین بعنوان "جین سینگ" نامیده مي شوند كه عبارتند از : "جین سینگ" سیاه ، "جین سینگ" ارغواني 

ین سینگ" و "جین سینگ" شاهزاده تاجدار كه برخي از آنها از نظر گیاهشناسي هیچگونه نسبتي با "ج

حقیقي ندارند بنابراین مشتریان باید با هوشیاري بیشتري به انتخاب كاالي مورد نظرشان مبادرت 

 (.1ورزند)

 

"در زبان یوناني بمعني "درمانگر و شفا panaxواژه منتسب به جنس "جین سینگ" كره اي یعني "

ز از جنبه بكارگیري بعنوان یك ( مي باشد زیرا این گیاه سابقه اي دیرباcure-allدهندۀ همه امراض" )

داروي گیاهي بسیار قوي و التیام بخش دارد. محققین "جین سینگ" را جزو گیاهان دارویي "آداپتوژن" 

(adaptogen دسته بندي مي كنند زیرا حاوي موادي است كه به سازگاري بدن در مواجهه با تنش ها )

 (.1بدون اثرات جانبي مهم كمك مي كند )و متعادل ساختن كارآیي سیستم هاي داخلي بدن انسان 

مواد "آداپتوژن" به گروهي از داروهاي گیاهي گفته مي شود كه مصرف آنها سبب تنظیم و عادي سازي 

سیستم هاي بدن مي گردند. اینگونه مواد در بدن انسان غالبًا بصورت طبیعي از غده فوق كلیوي 

(adrenal glandترشح مي شوند و بدن را در مقا ) بل تنش ها مقاوم مي سازند و او را سریعًا آماده

" ، Echinaceaمقابله با حوادث مي گردانند. چنین موادي در گیاهاني نظیر : سیر ، "جین سینگ" ، "

 (.2" نیز یافت مي گردند)taheebo( و "goldenseal( ، گل ُمهر طال )ginkgoجینگو )

 

 

 
 

 

ئي براي برقراري سالمتي و بنیه افراد بكار مي رود و "جین سینگ" كره اي بعنوان یك معجون جادو

داروسازان چیني بویژه آنرا براي درمان ضعف و كهولت توصیه مي نمایند. در مورد "جین سینگ" كره 

( و اثرات anti-senility( ، ضد كهولت )longevityاي ادعا شده است كه باعث افزایش طول عمر )
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جین سینگ" همچنین باعث تطابق بدن با تنش هاي مختلف مي گردد مثبت بر حافظه سالخوردگان است. "

لذا به قهرمانان ورزشي كمك مي كند تا مشقات تمرینات آماده سازي براي مسابقات سنگین را بخوبي تاب 

آورند. "جین سینگ" كره اي غالبًا باعث افزایش قواي فیزیكي و ذهني مي گردد. مصرف آن موجب 

( ، exhaustionد فوق كلیوي مي شود لذا استفاده كنندگانش از خستگي )اثراتي بسان ترشحات غد

( حاصل از بیماري هاي مزمن نجات مي debilitation( و ضعف )burn outفرسودگي رواني )

 (. 1یابند)

 

 

 
 

 

 آماده سازي "جین سینگ" كره اي :

، عصاره آبكي و چاي  "جین سینگ" كره اي را پس از آماده سازي بصورت هاي : ریشۀ كامل ، پودر

(tea( بفروش مي رسانند. ریشه ها را ابتدا به شكل باریكه هایي )slice در آورده سپس براي )45 

گرم از ریشه خشك براي  1-5دقیقه در آب مي جوشانند تا تمامي عصاره سودمندش خارج گردد. معمواًل 

صیه مي كنند كه "جین سینگ" را تهیه چاي "جین سینگ" كفایت مي كند. متخصصین داروهاي گیاهي تو

در كتري هاي فلزي نجوشانند تا خواص آنتي اكسیداني اش حفظ گردد. "جین سینگ" را باید بین وعده 

 (.1هاي غذایي مصرف نمود تا در روند جذب مواد غذایي به بدن اختالل ایجاد ننماید )

 

عصاره گیري مي كنند و عصارۀ  برخي از "جین سینگ هاي" با كیفیت را امروزه در شركت هاي معتبر

-8حاصله را از نظر مقدار "جین سینوسایدها" استاندارد مي نمایند. ُدز توصیه شده براي عصاره هایي با 

دفعه در روز مي باشد درحالیكه  1-2میلي گرم براي مصرف  100درصد "جین سینوساید" حدودًا  4

گرم است كه بصورت كپسول یا  1-2نشده حدودًا مقدار توصیه روزانه پودرها و عصاره هاي استاندارد 

 (.1چاي مصرف مي گردند )
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 موارد مصرف "جین سینگ" كره اي :

متخصصین توصیه مي كنند كه "جین سینگ" بهتر است بصورت دوره اي مصرف گردد و از مصرف آن 

د روز از مصرفش بطور مداوم خودداري شود یعني پس از هر هفته مصرف عصارۀ "جین سینگ" باید چن

اجتناب گردد. بعالوه "جین سینگ" كره اي در هر دفعه نباید هیچگاه بیش از دو ماه مصرف شود و بهتر 

است پس از دو ماه وقفه اي مناسب تا آغاز مصرف دورۀ بعدي بوجود آید. داروسازان گیاهي چین توصیه 

 (.1تان آغاز گردد )مي كنند كه مصرف "جین سینگ" بهتر است از ماه هاي پائیز و زمس

داروسازان چیني ریشه هاي "جین سینگ" را براي درمان قند خون )دیابت( تجویز مي كنند. پژوهش ها 

نشان مي دهند كه مصرف "جین سینگ" سبب افزایش آزادسازي هورمون "انسولین" از غده فوق كلیوي 

 مي گردد. ( مي شود و در نتیجه از میزان قند خون كاسته pancreas"پانكراس" )

ریشه "جین سینگ" كره اي همچنین داراي اثرات آنتي اكسیدان است و موجب افزایش فعالیت هاي سیستم 

ایمني بدن مي گردد لذا از بدن در تحمل "ایدز" و "سرطان" و سایر بیماري هاي مزمن كه باعث آسیب به 

 سیستم ایمني بدن مي شوند ، حمایت بعمل مي آورند.

( و ضعف asthma( ، تنگي نفس )impotence: درمان ناتواني هاي جنسي ) موارد دیگري نظیر

 (. 1هاضمه از جمله كاربردهاي "جین سینگ" كره اي توسط داروسازان چیني عنوان مي گردند )

 

دانشمندان موفق به جداسازي موادي از "جین سینگ" شده اند كه به باورشان اصلي ترین تركیب فعال در 

" یا به اختصار saponin triterpenoid glycosidesاست لذا آنرا "این گیاه داروئي 

"ginsenocides نوع از این ماده در "جین سینگ" كره اي یافت گردیده  30" مي نامند. تاكنون حدود

اند. تاكنون بسیاري از پژوهش هاي مرتبط با "جین سینگ" در چین انجام گرفته اند اّما اینگونه 

براي افرادي كه به زبان چیني آشنایي ندارند ، قابل دسترسي نیستند ولیكن پژوهش دستاوردها به آساني 

" در ژورنال "داروسازي اقوام" C . Luiهاي سال هاي اخیر توسط دكتر "

(Ethnopharmacology مورخه فوریه )میالدي منتشر گردیده است. نامبرده متذكر مي گردد  1992

ز "جین سینگ" كره اي استخراج شده اند كه بر موارد زیر نوع "جین سینوساید" ا 28كه تاكنون 

 مؤثرند:



171 
 

 (central nervous( سیستم عصب مركزي )#1

 ( cardiovascular( سیستم گردش خون )#2

 ( endocrine secretion( غدد مترشحه درون ریز )#3

 ( immune function( بهبود اعمال سیستم ایمني )#4

 ( anti-aging( ضد سالخوردگي )#5

 (. relieving stress( )1( كاهش استرس )#6

 

 

 
 

 

 خالصه مطالعات پژوهشي در رابطه با اثرات بارز "جین سینگ" كره اي بشرح زیر مي باشند : 

 ( اصالح فیزیكي و افزایش عملكرد قهرمانان ورزشي :$1

فت كرده بودند ، مطالعات سه ساله در آلمان نشان مي دهند تمامي ورزشكاراني كه "جین سینگ" دریا

 ( مصرف نمودند به ركوردهاي بهتري دست یافتند.placeboنسبت به آنهایي كه "شبه دارو" )

میالدي حاكي است كه قهرمانان مصرف كنندۀ "جین سینگ" حائز  1982مطالعات دیگري در سال 

 (. 1یافتند )اكسیژن گیري بهتري شدند و نسبت به افراد مصرف كننده "شبه داروها" سریعتر ریكاوري 

 

 ( افزایش توانایي روحي و فعالیت هاي ذهني : $2

اكثریت آزمایشات "جین سینگ" از افزایش فعالیت هاي ذهني ، مدت آموختن و قواي حافظه حكایت دارند. 

داوطلب نشانداد كه گسترۀ توانایي هاي ذهني اشخاص از جمله محاسبات ریاضي با  16یك مطالعه با 

 صالح مي گردد. مصرف "جین سینگ" ا

 

مطالعه دیگري نشانداد كه قدرت حل مسائل پیچیده و بغرنج با مصرف "جین سینگ" كره اي بهبود مي 

پذیرد. یك مطالعه دیگر نیز آشكار ساخت كه توانایي روحي افراد دچار افسردگي با مصرف "جین سینگ" 

 (.1بیشتر مي شود )
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 ( فعالیت هاي ضدتنش و ضد افسردگي :$3

ن دچار خستگي مفرط پس از دریافت "جین سینگ" بنحو معني داري طي آزمایشات فیزیكي نشان بیمارا

از بهبودي دادند و تمركز ذهني بیشتري نسبت به نمونه هاي شاهدي ابراز داشتند كه "شبه دارو" دریافت 

 (.1كرده بودند )

 

 ( كاهندۀ قند خون :$4

سینگ" روند ترشح هورمون "انسولین" را از غده فوق مطالعات مربوط به حیوانات نشاندادند كه "جین 

 (.1كلیوي "پانكراس" تسهیل مي بخشد و بر تعداد پذیرنده هاي "انسولین" در بدن بیماران مي افزاید )

 

 

 
 

 

 

 ( خواص آنتي اكسیدان :$5

 Eو  A  ،Cآنالیز علمي "جین سینگ" نشانداد كه داراي خواص آنتي اكسیدان همانند اثرات ویتامین هاي 

است. بعالوه "جین سینگ" مي تواند اثرات سودمندي در مواجهه با اثرات منفي آلودگي ها ، تشعشع و 

 (. 1سالخوردگي برجا گذارد )

 

 ( كاهش كلسترول :$6

برخي مطالعات حاكي از این هستند كه "جین سینگ" كره اي موجب كاهش كلسترول كل مي گردد ولیكن 

 (. 1بدن مي افزاید )بر میزان كلسترول خوب در 
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 ( تحریك سیستم ایمني بدن و اثرات ضدسرطاني : $7

برخي آزمایشات مبین این واقعیت هستند كه "جین سینگ" كره اي بر فعالیت سلول هاي ایمني بدن از 

" مي افزاید آنچنانكه بدن را در مقابله با سلول T-cells( و "lynphocytesجمله : "لنفوسیت ها" )

 ني و عوامل مختل كننده سیستم ایمني بدن نظیر ایدز تقویت مي كند.هاي سرطا

یك پژوهش در كشور كره نشانداد كه مصرف "جین سینگ" از شانس ابتال به سرطان مي كاهد بطوریكه 

بیمار مبتال به سرطان در بیمارستان هاي سئول حاكي از این حقیقت بود كه تمامي  1800مطالعه بر روي 

 (.1منظم از "جین سینگ" مصرف كرده اند ، هیچكدام به سرطان مبتال نشده بودند ) افرادي كه بطور

 

 ( اصالح اثرات ذهني و فیزیكي ناشي از سالخوردگي : $8

( و عملكرد گردش auditory( ، شنوایي )visualیك مطالعه گروهي در رابطه با توانایي هاي بصري )

شانداد كه مصرف مقادیر معیني از "جین سینگ" ( حاصل از سالخوردگي نcardiopulmonaryخون )

كره اي به بهبود معني داري منتهي مي شود. "جین سینگ" همچنین باعث كاهش مصائب یائسگي 

(menopause( گردید )1 .) 

   

 ( ناتواني جنسي مردان :$9

ولي ( معتبر نیستند impotenceمطالعه اثرات "جین سینگ" كره اي بر فعالیت هاي جنسي انسان )

بهرحال تعداد زیادي بر این باورند كه "جین سینگ" اثرات معجزه آسایي در این رابطه دارد. تحقیقات 

آزمایشگاهي اثرات "جین سینگ" بر حیوانات بیانگر نتایج جالبي هستند. نتایج مزبور مبین تأثیرات مثبت 

ح هورمون "تستوسترون" "جین سینگ" كره اي بر رشد اندام هاي جنسي مذكر ، افزایش اسپرم و سطو

(testosterone به همراه افزایش فعالیت هاي جنسي در حیوانات آزمایشگاهي بودند. بطور كلي )

( به سبب اثرات این sex driveدانشمندان معتقدند كه رابطه بین مصرف "جین سینگ" و شهوتراني )

 (. 1شد )گیاه بر سالمتي كلي و تعادل سیستم هورموني بدن مصرف كنندگان مي با

 

 

 اثرات جانبي مصرف "جین سینگ" كره اي :

"جین سینگ" كره اي بمیزان اندكي هیجان آفرین است و حتي گاهًا باعث عوارضي بشرح زیر مي گردد 

 اگرچه اثرات جانبي شدید و پایدار بندرت ظاهر مي شوند : 

 ( overstimulation( بیش هیجاني )1&

 ( irritability( زودرنجي )2&

 ( nervousnessحالت عصبانیت )( 3&

 (.insomnia( )1( بیخوابي )4&

 

مصرف بیشبود و یا مصرف طوالني مدت و بدون وقفه "جین سینگ" مي تواند باعث بروز مسمومیت 

( شود كه عالئمي چون : سردرد ، بیخوابي ، تیرگي دید ginseng intoxication"جین سینگ" )

(seeing spots( سرگیجه ، )dizziness نفس تنگي و ناراحتي هاي گوارشي ، )

(gastrointestinal به همراه دارد. مصرف طویل المدت "جین سینگ" كره اي همچنین ممكن است )

 (. 1( غیرعادي و حساسیت پستان در برخي از بانوان شود )menstrualسبب قاعدگي )
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 اثرات متقابل "جین سینگ" كره اي :

( بشرح زیر با سایر مواد interactionي موارد باعث اثرات متقابل )"جین سینگ" كره اي در برخ

 داروئي ضمن مصرف همزمان مي گردد :

 الف( مصرف "جین سینگ" در موارد كاربرد داروهاي هورموني باید با احتیاط صورت پذیرد. 

یرا ( و سایر مواد محرك خودداري شود زcaffeineب ( از مصرف "جین سینگ" به همراه كافئین )

ممكن است بر اثرات انگیزشي و تحریك كنندگي آنها افزوده گردد و بدینگونه اثرات جانبي نامطلوب بر 

 (.1مصرف كنندگان برجا گذارد)

 هشدارهاي مصرف "جین سینگ" :

( مصرف كنندگان باید هوشیار باشند كه انواع مختلفي از "جین سینگ" در بازار وجود دارند لذا 1*

 نرا برگزینند.  مناسب ترین نوع آ

 ( "جین سینگ" قرمز كره اي مقوي تر و محرك تر از انواع سفید آن است.2*

 ( "جین سینگ" وحشي از انواع پرورشي نیرومندتر مي باشد.3*

 ( "جین سینگ هاي" كره اي اندكي قوي تر از انواع چیني هستند.4*

ره اي نسبتًا تفاوت دارند لذا مصرف ( "جین سینگ هاي" آمریكائي و سیبري از نظر خواص با انواع ك5*

 كنندگان باید از موارد مصرف آنها بخوبي آگاه باشند.

( داروسازان چیني هیچگاه "جین سینگ" كره اي را براي اشخاصي كه داراي اختالالتي در طبع 6*

 ( ، فشار خون باال ، سردردهايulcer( و همچنین : زخم معده )heat disordersگرمایي و هیجاني )

 مزمن و استرس باال هستند ، توصیه نمي كنند.

( "جین سینگ هاي" كره اي را عمومًا براي عالئم ناآرامي و عصبانیت ، عدم تعادل رواني ، التهاب و 7*

 گُر گرفتگي نظیر تب بكار نمي برند.

ي ( زنان توصیه نمlactating( و شیرافزایي )pregnant( "جین سینگ" كره اي را براي آبستني )8*

كنند لذا بانواني كه در سنین باروري هستند باید در مصرف آن امساك ورزند زیرا مطالعات متعدد داللت 
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دارند كه "جین سینگ" كره اي بر میزان استروژن تأثیر مي گذارد و بر خالف "جین سینگ" آمریكائي 

 بنحو معني داري از آن مي كاهد.

ینگ" كره اي براي افراد فرتوت و ضعیف مي پردازند ( داروسازان چیني مشخصًا به تجویز "جین س9*

زیرا اعتقاد دارند كه افراد جوان و قوي بنیه موفق به بهره گرفتن مطلوب از آن نیستند لذا مصرفش در 

 جوانان كاماًل بیهوده است.

در ( بواسطه تزاید تعداد و میزان تقاضا براي تولیدات "جین سینگ" در بازار باید مصرف كنندگان 10*

جستجوي مارك هاي معتبر برآیند زیرا اینگونه محصوالت توسط شركت هاي معتبر از نظر برخورداري 

 درصد كافي از تركیبات فعال استاندارد گردیده اند.

( مصرف كنندگان نباید به توضیحات برچسب ها اكتفا كنند زیرا بسیاري از اینگونه ادعاها پس از 11*

 دند.آنالیزهاي علمي تأئید نمي گر

( اخیرًا مطالعات جامعي در مورد ارزیابي و استاندارد "جین سینگ هاي" موجود در بازارهاي آمریكا 11*

( انجام شده اند كه در American Botanical Councilتوسط "انجمن داروهاي گیاهي آمریكا" )

دگان همچنان " منتشر گردیده است. البته این مطالعات براي كمك به مصرف كننHerbalGramمجله "

 (.  1ادامه دارد و نتایج حاصله مرتبًا در اختیار مصرف كنندگان قرار مي گیرند )

 

 "جین سینگ" قرمز كره اي :

آنها داراي برگ هایي به رنگ سبز تیره و میوه هاي ستۀ قرمز رنگ هستند. "جین سینگ" قرمز كره اي 

( مي گردد اّما horny goatحیوانات )را گیاهي مي دانند كه تعلیف برگ هایش باعث شهواني شدن 

ممكن است برایشان مشكالت روده اي و معده اي نیز به همراه آورد. مصرف مداوم "جین سینگ" مي 

تواند باعث معضالتي پس از تعلیف عصرگاهي گردد. ادخال "جین سینگ" در جیره غذایي حیوانات مي 

 (.4تواند بر تمایالت تولیدمثلي آنها بیفزاید )

 

اري از مردم بر این باورند كه مصرف "جین سینگ" آسیایي بویژه انواع كره اي با داشتن مواد "جین بسی

سینوساید" مي تواند فعالیت هاي ذهني و فیزیكي انسان را به حداكثر برساند لذا از این گیاه براي ایجاد 

 (.4سانها مي شود )بیخوابي بهره مي گیرند درحالیكه فقدان خواب باعث ناتواني جسمي و ذهني ان

 

مصرف "جین سینگ" براي گردش خون و اكسیژن گیري بدن مردان بسیار مفید است. "جین سینگ" 

( مي تواند بر قدرت جسمي و natural steroidsقرمز بواسطه برخورداري از استروئیدهاي طبیعي )

بهره مي برند. بعالوه  روحي افراد بیفزاید آنچنانكه برخي از ورزشكاران براي اهداف قهرماني از آن

 (.4داروسازان سنتي چین معتقدند كه "جین سینگ" قرمز مي تواند ناراحتي هاي كلیوي را مداوا سازد )

 

 40-50بسیاري از دانشمندان و محققین عقیده دارند كه هر بطري از روغن دانه "جین سینگ" بیش از 

 (.4لبي و تیروئیدي را درمان كند )دالر آمریكا مي ارزد زیرا مي تواند برخي نارسائي هاي ق
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 پرورش "جین سینگ" آمریکایی در اراضی جنگلی :

( در Panax quinquefoliusپرورش محصوالت گیاهی جایگزین نظیر "جین سینگ" آمریکایی )

( از مقبولیت ویژه ای برخوردار است. "جین سینگ" forestlandsمیان مالکان جنگل های مصنوعی )

ه گیاهان داروئی آمریکا است که توانایی پرورش عمدی در کانوپی جنگل ها را دارد. در بررسی از جمل

درصد مالکان اراضی مناطق جنوب شرقی ایاالت متحده آمریکا متمایل به دریافت  40های اخیر بیش از 

خدمات  درصد آژانس های 50اطالعات بیشتری در رابطه با کشاورزی در جنگل ها بوده اند و بیش از 

( ایالت های حاشیه اقیانوس اطلس در مورد میزان درآمد forestersدرصد جنگلبانان ) 30ترویجی و 

 حاصل از پرورش "جین سینگ" پرسیده اند.

آژانس های ترویج و جنگلبانان بعنوان اّولین نقاط تماس براي بسیاري از مالكان اراضي هستند كه در 

از طریق زراعت "جین سینگ" و سایر گیاهان داروئي در  جستجوي فرصت هاي درآمدزاي جایگزین

 جنگل ها مي باشند. 

درصد جنگلبانان و آژانس هاي ترویجي در سواحل اقیانوس  40پژوهش ها نشان مي دهند كه بیش از 

 (.6اطلس خواهان اطالعات بیشتري در مورد "جین سینگ" براي كمك به مالكان اراضي هستند )

 

 سینگ" آمریكایي :الف( اكولوژي "جین 

( و بوته short-statured( ، كوتاه قامت )long-lived"جین سینگ" آمریكایي گیاهي طویل العمر )

از مناطق غربي "ویرجینیا" مي روید. این  2/3( است كه در سرتاسر deciduous forbاي برگریز )

مریكایي در كوهها یافت مي فوت ارتفاع مي یابد. اغلب بوته هاي "جین سینگ" آ 2گیاه بندرت بیش از 

شوند. سبزشدن بهاره "جین سینگ" از اواخر آوریل تا اوایل مه آغاز مي شود و میوه هاي ستۀ قرمزش 

" مي نامند بیانگر سن گیاه prongدر پائیز مي رسند. تعداد برگ هاي مركب كه آنرا "شاخۀ برگدار" یا "

داراي برگ هاي درشت بیشتري هستند كه  و اندازه ریشه است. بوته هاي قدیمي تر "جین سینگ"

 (. 6نشانگر ریشه هاي بزرگتر و نهایتًا ارزشمندتري مي باشند )
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برگچه در انتهاي ساقه ارغواني ،  3( در سال اّول زندگي تولید seedlingدانهال هاي "جین سینگ" )

ي بمانند ولیكن بمرور به كوچك و الغر مي كنند. آنها ممكن است به همین وضعیت براي یك یا چند سال باق

سال بالغ مي گردند و به تولید بذر  5-10تولید برگ هاي بیشتري اقدام مي كنند. دانهال ها معمواًل پس از 

برگ  4فوت برسد كه در این حالت داراي بیش از  1-2مي پردازند. ارتفاع بوته هاي بالغ ممكن است به 

 (. 6ند بود )( خواهpalmatelyقطعه اي یا پنجه اي ) 5مركب 

 

بذر تولید مي كند كه از آگوست تا سپتامبر مي رسند.  60-100هر بوته بالغ "جین سینگ" به تعداد 

ماه به حالت دورمانسي باقي مي مانند تا اینكه در دّومین بهار پس از  18-20بذرهاي مذكور براي 

( مي شود one-sprongدار )رسیدگي جوانه مي زنند. "جین سینگ" در اّولین گام داراي یك شاخه برگ

 4شاخه برگدار خواهد شد. بوته هاي "جین سینگ" ممكن است بیشتر از  2سپس در مراحل بعدي داراي 

 (.6شاخۀ برگدار نیز بدست آورند اّما عمومیت ندارد )

 

میالدي است.  19و  18امروزه جمعیت "جین سینگ" وحشي بسیار كمتر از جمعیت آن در قرون 

با تثبیت جمعیت "جین سینگ" وحشي در عصر كنوني مطابقت ندارند زیرا گسترۀ مطالعات علمي 

( beer browseسكونتگاه هایش رو به كاهشند ، شدت برداشت ها افزوده شده اند و بر چراي آهوان )

 (.6در كوهستان هاي دوردست و جنگل هاي بكر اضافه گردیده است )

( چنین نتیجه گیري Fish & Wildlife Service" )FWS"سرویس ماهیگیري و حیات وحش" یا "

مي كند كه برداشت هاي قانوني "جین سینگ" منجر به انقراض گونه هاي آن نمي شوند ولیكن برداشت 

 ( بسیار آسیب رسان و مضر هستند. poachingهاي غیر قانوني و قاچاق )

ل تنّوع ژنتیكي آنها الاقل در بعالوه دالیل علمي حاكي از كاهش متوسط سن بوته هاي "جین سینگ" و نزو

 (.6برخي مناطق جغرافیایي موجود مي باشند )

 

 ب( قوانین و مقررات "جین سینگ" در آمریكا :

"جین سینگ" آمریكایي در لیست دّوم پیمان نامه تجارت بین المللي و جزو گونه هاي فون و فلور وحشي 

(fauna & flora( در معرض خطر )CITESقرار دارد كه تو ) سط ایاالت متحده آمریكا امضاء گردیده

است. این قرارداد گونه هایي را كه در نتیجه تجارت به انقراض كشیده مي شوند ، متذكر مي گردد. بر این 

اساس مقررات ویژه اي در ایاالت مختلف آمریكا تصویب شده اند كه در محدوده مرزهایشان اجرا مي 

گ" از مناطق متعلق به پارك هاي ملي اكیدًا ممنوع است درحالیكه گردند. مثاًل هر گونه برداشت "جین سین

 برداشت "جین سینگ" از جنگل ها به چگونگي مدیریت هر كدام از آن مناطق بستگي دارد.

ایالت "ویرجینیا" گیاه "جین سینگ" را در لیست گونه هاي در معرض تهدید معرفي نموده است بنابراین 

( كاشته شده اند، wild-simulatedو آنهایي كه در شرایط طبیعي ) برداشت "جین سینگ هاي" وحشي

( بر روي برجستگي هاي ریشه bud scareمحل جوانه ) 4سالگي با حداقل  5باید حداقل پس از سن 

(root snarl.انجام پذیرند ) 

 15 برداشت "جین سینگ" از اراضي دولتي "ویرجینیا" مجاز نیست اّما مالكان اراضي مي توانند از

 دسامبر به برداشت "جین سینگ" اقدام ورزند.  31آگوست تا 

برداشت "جین سینگ هایي" كه در امالك شخصي افراد پرورش داده شده اند قانونًا مي تواند با درخواست 

آگوست به بخش خدمات  15كتبي مالكان مجاز گردند ولیكن تقاضاهاي مزبور باید در فاصله اّول آوریل تا 

 ره كشاورزي ایالت "ویرجینیا" ارائه گردند.مراجعین ادا
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( و game wardensاجراي درست قوانین ایالتي مرتبط با "جین سینگ" توسط بازرسان مبرز )

مدیران جّدي پیگیري مي گردند. كساني كه از قوانین "ویرجینیا" در مورد "جین سینگ" تخلف ورزند به 

 محكوم خواهند شد. ماه زندان  12دالر و  2500جریمه هاي نقدي تا 

 

قوانین مربوط به خرید و فروش "جین سینگ" بسیار بیشتر از قوانین برداشت آنها هستند. دستفروشان 

(dealers باید اجازه عرضه ساالنه "جین سینگ" را به مبلغ )دالر به صورت آنالین از "اداره  10

 & VDACS( "Virginia Department of Agricultureكشاورزي و خدمات مشتریان" یا "

Consumer Service ابتیاع نمایند. تمامي "جین سینگ هاي" قابل عرضه باید توسط بازرسان )

"VDACS بمناسبت عاري بودن از آفات و بیماري ها ، اندازه مناسب ، مبدأ تهّیه و قیمت منصفانه "

( خود را براي سه transactionتأئید شوند. خریداران "جین سینگ" باید اسناد تراكنش یا معامالت )

 (.6" ارسال دارند )VDACSسال حفظ نمایند و یك كپي از آنها را به صورت ماهانه و ساالنه به "

 

 ثبت اطالعات "جین سینگ" براي موارد زیر صورت مي پذیرد :

 ( زراعي یا وحشي بودن "جین سینگ" 1

 ( خشك یا تازه بودن كاال2

 ( وزن كل كاال3

 برداشت ( ایالت یا شهر محل 4

 ( مسیر انتقال از مبدأ تا مقصد5

 (.ID number( )6( كد شناسایي كاال )6

 

گرم( "جین سینگ" آمریكائي نیازمند دریافت  31اونس )هر اونس معادل  8صادرات بین المللي بیش از 

" است. ایالت "ویرجینیا" تنها VDACS" و اجازه صدور از "FWS( خرید از "certificateتأئیدیه )

لتي در آمریكا است كه نیازي به حفظ حداقل اندازه گیاهي از طریق بذرپاشي جایگزین ندارد. اخیرًا ایا

"FWS( توصیه كرده است كه تمام "جین سینگ هاي" وحشي و شبه وحشي "wild-simulated )

 " ضرورتFWSساله بودنشان مطمئن گردند. " 5شاخه برگدار باشند تا از حداقل  3باید حداقل داراي 

كاشت مجدد بذور "جین سینگ" را پس از هر سري برداشت آنها یادآور مي گردد تا آینده حضور این گیاه 

 15" همچنین توصیه كرده است كه شروع فصل برداشت از FWSداروئي در هر منطقه تضمین گردد. "

برداشت را آگوست به اّول سپتامبر تغییر یابد تا میوه هاي ستۀ "جین سینگ" فرصت رسیدگي قبل از 

 (. 6داشته باشند )

 

 پ ( پرورش "جین سینگ" آمریكائي :

ریشه های "جین سینگ" وحشي نسبت به انواع زراعي ارزشمندترند. معمواًل "جین سینگ" را به 

صورت متراكم ولي متشابه شرایط ارقام وحشي پرورش مي دهند كه به آن پرورش شبه وحشي گفته مي 

پوند ریشه  160ه وحشي "جین سینگ" مي تواند عملكردي بیش از شود. زراعت شبه وحشي یا نیم

 1998خشك در هر ایكر تولید كند كه معادل بهاي "جین سینگ" وحشي بفروش مي رسند. در سال 

ایكر به پرورش  905كشاورز در سراسر ایاالت متحده آمریكا در سطح بیش از  3330میالدي بیش از 

 (. 6ته اند )نیمه وحشي "جین سینگ" اشتغال داش
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 ت ( مكان هاي پرورش "جین سینگ" آمریكایی : 

رشد بهینه "جین سینگ" در محل مناسب امكان پذیر است. بهترین شرایط خاك براي پرورش "جین 

سینگ" را برخورداري از رطوبت كافي همراه با زهكشي مطلوب حاوي كلسیم و مواد آلي باال مي دانند. 

( با پوششي از loose( باید داراي خاك تیره ، عمیق و ُسست )planting sitesمكان هاي كاشت )

 برگ هاي پوسیده باشند.

"جین سینگ ها" تمایلي به رشد در خاك هاي غرقاب ، متراكم ، چاله هاي مملو از برگ هاي خزان یافته 

 (.6، برجستگي هاي صخره اي ، آبروها و خاك رسي سنگین ندارد )

 

كه در بخش هاي شرقي و شمالي ارتفاعات واقعند ولي از شیب زیاد اغلب مكان هاي حاصلخیزي 

برخوردار نبوده و به عمق دّره ها نزدیك نباشند، مي توانند براي پرورش "جین سینگ" مناسب باشند 

زیرا شیب هاي تند قادر به حفظ خاك سطحي بارور به سبب وقوع فرسایش نیستند. شیب هاي سمت شمال 

( flatterو مرطوب تر از شیب هاي جنوبي و غربي هستند. اراضي مسطح تر ) و شرق قاعدتًا سردتر

رطوبت بیشتري دریافت مي كنند و خاك عمیق تري در مقایسه با اراضي شیبدار دارند ولیكن اراضي َپست 

ممكن است در معرض سیالب ها واقع شوند و از زهكشي مناسبي برخوردار نباشند كه این شرایط براي 

 (. 6سینگ" مطلوب نیستند )رشد "جین 

 

( براي پرورش "جین سینگ" مطلوبند زیرا hollow  ،hollers  ،dells  ،valesاراضي گودالي )

آنها از رطوبت و سایه بیشتري برخوردارند و خاك حاصلخیز عمیق تري در آنها تجمع مي یابند. بهترین 

رختان مرتفع با سایه انداز وسیع سكونتگاه "جین سینگ هاي" شبه وحشي را اراضي جنگلي داراي د

درصد نور خورشید برخوردارند.  25تشكیل مي دهند زیرا سطح آنها از حداكثر گردش هوا با حدود 

حضور بوته هاي چوبي متراكم در سطح جنگل بیانگر میزان نوري است كه براي پرورش "جین سینگ" 

مي شود و بر رقابت سایر گیاهان "زیر  زاید است زیرا نور مازاد باعث سوختگي برگ هاي "جین سینگ"

( با "جین سینگ" مي افزاید. گونه هاي درختي طویل العمر كه شكاف هاي understoryاشكوب" )

نوردهي كمتري براي كانوپي فراهم مي سازند ، نسبت به گیاهان كم عمر سكونتگاه بهتري براي رشد 

( ، صنوبر الله َوش sugar mapleراي قندي )"جین سینگ" فراهم مي سازند. مثاًل درختاني نظیر: اف

(tulip poplar( و گردوي سیاه )black walnut "موجب استقرار بهترین سكونتگاه "جین سینگ )

مي شوند زیرا آنها طویل العمر و مرتفع هستند و ضمنًا در اثر ریزش برگ هایشان در پائیز به افزایش 

 (.6عنصر كلسیم خاك كمك مي كنند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 
 

 

 سایر گونه هاي درختي كه موجب كانوپي مناسبي براي پرورش "جین سینگ" مي شوند عبارتند از : 

 ( beech( درخت َمْمَرز )1

 (basswood( درخت اللۀ درختي )2

 ( buckeye( درخت چشم گوزن )3

 ( white ash( درخت زبان گنجشك سفید )4

 ( slippery elm( درخت نارون لیز )5

 (.northern red oak( )6رمز شمالي )( بلوط ق6

 

همچنین حضور گونه هاي "زیر اشكوب" ذیل بیانگر سكونتگاه مناسب براي رشد "جین سینگ" در جنگل 

 ها هستند :

 (Jack-in-the-pulpit( گل شیپوري آمریكائي )1

 ( trillium( تریلیوم )2

 ( bloodroot( خون ریشه )3

 ( Solomon`s seal( ُمهر سلیمان )4

 ( Lady`s slipper( ُاركیده َدمپائي ونوس )5

 (Mayapple( زرشك آمریكائي )6

 (  bane berry( زرشك سّمي )7

 ( spicebush( برگ بو آمریكائي یا "حسن لبه" )8 

 ( Jewelweed( گل حناي زرد )9

 ( Galax( علف شیر )10

 (Ferns( سرخس ها )11
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 ( Wild Yam( سیب زمیني هندي وحشي )12

 ( Black Cohoshهاش سیاه )( كو13

 ( Wild ginger( زنجبیل وحشي )14

 ( pea vines( نخود رونده )15

 ( Indian turnips( شلغم هندي )16

 (.goldenseal( )6( گل ُمهر طال )17

 

پس از انتخاب محل مناسب براي پرورش "جین سینگ" نباید سایر گیاهان "زیر اشكوب" را تمامًا از بین 

را از سطح جنگل پاكسازي كنید بلكه اجازه دهید تا آنها نیز در مجاورت "جین سینگ هاي" ببرید و آنها 

( مواد سّمي باعث exudeكاشته شده بقاء یابند مگر گیاهاني نظیر سرخس ها كه ممكن است با تراوش )

كاشت  نابودي "جین سینگ هاي" همجوار گردند كه در اینگونه موارد باید آنها را بكلي از اطراف محل

 (.6"جین سینگ ها" پاكسازي نمود )

 

 

 
 

 

 ث ( بذور "جین سینگ" آمریكائي :

( براي احداث موفقیت آمیز قطعات زمین حاوي "جین سینگ" ضروري هستند. viableبذور زیست پذیر )

دالر آمریكا  60-220عدد بذر هستند و قیمتي معادل  6000-8500هر پوند بذور "جین سینگ" حاوي 

ابراین شایسته است كه بذور مورد نیاز را از منابع مطمئن تهّیه نمائید زیرا بذوري كه بخوبي دارند بن

 ( نشده باشند ، از توانایي جوانه زني نازلي بهره مندند. stratifiedاستراتیفه یا زمستانه )

در  ذخیره غذایي بذور محلي ممكن است سخت تر از بذور وارداتي باشند. بذور وارداتي ممكن است

صورت كاشت متراكم در شرایط وحشي دچار خسارت گردند. بذور ارزان احتمااًل بخوبي استراتیفه نشده اند 

و ممكن است جوانه زني ناپایداري داشته باشند. بذور نامرغوب را گاهًا مي توان از طریق خصوصیاتي 

 (.6ا شناخت )چون : بوي بد ، پوسته كپك زده و محتویات شیري )پنیري( پس از شكستن آنه
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بذور زیست پذیر باید سفت و محكم با ظاهري سفید تا قهوه اي تیره باشند. آنها همچنین ممكن است داراي 

( ظریف سفید رنگ بر سطح خویش باشند. بذور مرغوب غالبًا به میزان بیش از tendrilsپیچك هاي )

درجه  36-50ي درون یخچال با دماي درصد جوانه دار مي گردند. بذور را باید قبل از كاشت براي مدت 70

فارنهایت با رطوبت و تهویه مناسب انبار نمود. برخي پرورش دهندگان براي افزایش حفاظت از بذور به 

ضدعفوني آنها با قارچكش ها مي پردازند درحالیكه برخي از فروشندگان به پیش تیمار بذور قابل عرضه 

 (.6اقدام مي كنند )

 

 آمریكائي :ج ( كاشت "جین سینگ" 

( نمود. بهترین زمان كاشت در فاصله اكتبر تا sowingبذور خریداري شده را بهتر است بالفاصله كشت )

نوامبر مي باشد اّما ممكن است آنها را از اواسط آگوست تا اواسط دسامبر قبل از یخزدن زمین بكارند. قبل 

ائز توانایي رقابت زیاد را به طرق از كاشت بذور "جین سینگ" باید گیاهان مستقر بر سطح جنگل ح

شیمیایي یا مكانیكي تنك نمود. در شیب هاي تند بهتر است چوب هایي به موازات خطوط تراز 

(deadfall در زمین قرار داد تا از ریزش خاك سطحي جلوگیري گردد و تراس موقت طبیعي ایجاد )

 (.6شود)

 

ن سینگ" استفاده نمي كنند زیرا آنها شیوه هاي هیچگاه دو نفر زارع از شیوه یكساني براي كاشت "جی

 دلخواه خویش را با تراكم متفاوت بكار مي گیرند. انتخاب روش ها و تراكم كاشت بستگي به :

 الف( كیفیت بستر رشد 

 ب ( كارگران قابل دسترس

 پ ( سرمایه موجود 

 (. 6ت ( شرایط محیطي جنگل دارد )

 

ورش شبه وحشي "جین سینگ" با تراكم هاي متفاوت براي كسب معمواًل سه روش مختلف كاشت براي پر

 بهترین نتیجه توصیه مي گردند : 

 

 روش اّول : 

فوت اقدام  5پوند از بذور "جین سینگ" در هر ایكر در بسترهایي به عرض  10در این روش به كاشتن 

ر در خالف شیب ایجاد فوت نیز در باال و پائین بسترهاي مستق 3مي ورزند بطوریكه راهروهایي بعرض 

مي گردند. این شیوه خصوصًا در محل هاي نیمه مطلوب یعني شرایطي كه بذور قّوه نامیه كمتري دارند و 

یا بذور متراكم به كندي رشد مي كنند ، مقبولیت بیشتري دارد. روش مزبور همچنین باعث حداكثر میزان 

 (.6شیوه اي نیاز متوسطي به كارگر دارد )جوانه زني بذور و الجرم كاهش هزینه ها مي شود. چنین 

 

 روش دّوم :

براي كاشت "جین سینگ" در مناطق وسیع باید به روش هایي با نیاز كارگري كمتر مبادرت ورزید. در 

این روش اقدام به جمع آوري برگ هاي سطح خاك با چنگك مي گردد سپس آنها را پس از پاشیدن 

(scattering بذور به حالت قبل بر )( مي گردانند. در این شیوه نیازي به كاشتنplanting بذور به )

فوت و  5صورت منفرد درون داخل خاك نمي باشد. در این روش ابتدا یك بخش مستطیلي شكل به عرض 

فوت را در عرض شیب بعنوان بستر كاشت بر مي گزینند سپس برگ هاي سطح زمین را با  40طول 
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ور به سمت پائین شیب جمع آوري مي كنند آنگاه سطح خاك را با فوت مربع مزك 200چنگك از مساحت 

 دندانه هاي چنگك خراش مي دهند تا بذور تماس بیشتري با خاك بیابند.

گرم( از بذور را پس از توزین در پاكت كوچكي قرار داده و به  31اونس )هر اونس معادل  2در ادامه 

بذر در هر فوت مربع  4-5ند. در نتیجه حدود فوت مربعي پخش مي كن 200آرامي در سرتاسر بستر 

پوند بذر براي یك  25فوت مربع از بستر كفایت مي نماید لذا  100پخش مي شوند. هر اونس بذر براي 

هكتار بستر كافي است. بستر بعدي را درست در مجاورت و در سمت فوقاني بستر پیشین انتخاب مي كنند 

ساعت براي آماده  -نفر 25قبلي مي گذارند. در این روش به و برگ هاي بستر جدید را بر رو بستر 

سازي و كاشت هر نیم هكتار نیاز مي باشد. این شیوه كمترین نیاز كارگري را براي كاشت بذور "جین 

سینگ" دارد اّما ممكن است به جوانه زني مطلوب بویژه در اراضي خشك و متوسط منتهي نشود. بنابراین 

یوه بر كاشت منفرد آنها ترجیح داده مي شود ولیكن به جوانه زني كمتر یعني حدود پاشیدن بذور در این ش

 (.6درصد منجر مي گردد ) 50

 

 این روش با در نظر گرفتن :

 الف( متوسط میزان جوانه زني

 (juvenile mortalityب ( جوان مرگي )

 پ ( اندازه بذور

ك پوند از هر بذر كشت شده منتهي مي گردد. این سرانجام به عملكرد ریشه ها در مرحله بلوغ به میزان ی

 (.6گیاه بالغ در هر فوت مربع تا زمان برداشت بقاء مي یابند ) 1-2موضوع بدین معني است كه 

 

 روش سّوم :

( متعلق به Appalachian Ginseng Foundation" )AGF"بنیاد جین سینگ آپاالچي" یا "

( "جین سینگ" را به sparseروش كاشت "كم تراكم" )مناطق كوهستاني بخش شرقي آمریكاي شمالي 

 منظور :

 (  حداقل آشفته سازي خاك جنگل ها 1@

 ( كاهش پراكنش بیماري هاي گیاهي 2@

 (.6( حداقل نیاز به كودها توصیه مي كند )3@

 

این شیوۀ كاشت مشابه تراكم "جین سینگ هاي" وحشي است كه حداقل نیاز به كارگر را در هكتار به 

ب كاشت "كم تراكم" دارد. این روش نیازمند بیشترین كارگر براي كاشت مقدار معیني از بذور است. سب

"AFG اینچ از همدیگر با الگوي  14-18" توصیه مي كند كه بذور به صورت دستي و به فواصل

بذر پوند  5/0ساله كاشته شوند. بر طبق این روش ساالنه  5( براي یك دورۀ offsetمنشعب یا آفست )

 dibbleسال كشت مي گردند. بذور را به صورت منفرد به كمك بیلچه نشاء ) 5در هر ایكر براي مدت 

stick اینچ درون خاك قرار مي دهند. براي این منظور برگ هاي سطح  3/4( یا تیغۀ كاردك در عمق

بر مي گردانند. زمین را قبل از كاشت به كنار مي زنند سپس بعد از كاشتن بذور مجددًا به محل سابق 

درصدشان جوانه خواهند زد. این روش نیازمند  70بذوري كه بدین روش كاشته مي شوند ، در حدود 

 (.6بذر مي باشد ) 3700ساعت براي كاشت هر ایكر با حدود  -نفر 20-16

( بپردازند و دیگر self-propagateنهایتًا اینگونه بسترهاي كاشت مي توانند به "خود تكثیري" )

زي به كاشت مجدد نخواهند بود. برگ هاي پوسیده را بدون توجه به شیوه كاشت باید مجددًا بر بستر نیا

كاشته شده بازگردانید تا بعنوان پوشش عایق بر سطح بستر قرار گیرند و از بذور محافظت نمایند. این 
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ز بذور حاصل مي آیند ، اینچ داشته باشند تا دانهال هایي كه در بهار ا 2برگ ها باید ضخامتي كمتر از 

 (.6بتوانند از میان آنها سبز گردند )

 

 چ ( سالمتي و امنیت قطعات بستر "جین سینگ" آمریكائي :

سال هستند تا به اندازۀ قابل اعتنا دست یابند. در  10گیاهان "جین سینگ" نیازمند رشد مداوم براي مدت 

 طي این مدت نیز :

 ( حیات وحش$1

 ي( بیماري هاي گیاه$2

 (poaching( برداشت هاي غیر مجاز )$3

 (.6اصلي ترین مخاطراتي هستند كه محصول "جین سینگ" را تهدید مي كنند )

 

 

 
 

 

 ( :wildlifeچ( نقش حیات وحش )-1

( تعلیف بوته هاي یكساله "جین سینگ" را ترجیح مي دهند. بوته هاي جواني كه چریده beerآهوان )

مي گردند درحالیكه چریده شدن بوته هاي مسن تر باعث جوانه زني  ( غالبًا نابودbrowsedشوند )

مجدد آنها مي شود ولي رشد یكسال را از دست خواهند داد. بوته هاي چریده شده معمواًل به بذر نمي 

 نشینند. جمعیت زیاد آهوان ممكن است باعث محدود شدن پرورش "جین سینگ" در برخي مناطق گردد.

زترین آفاتي هستند كه مرتبًا به بوته هاي "جین سینگ" هجوم مي برند. جمعیت ( بارslugsلیسه ها )

( نظیر "فسفات آهن" فراري داد كه repellantsمشكل آفرین لیسه ها را مي توان با مواد فراردهنده )

 (.6براي مصرف در زراعت "جین سینگ" تأئید شده اند )

 

 ( : diseaseچ( نقش بیماري ها )-2

 ري هاي "جین سینگ" آمریكائي عبارتند از :مهمترین بیما

 (leaf blight( "بالیت برگي" یا "بادزدگي برگي" )1-2
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 (damping off( بوته میري )2-2

 (. root rot( )6( پوسیدگي ریشه )3-2

 

بیماري بالیت برگي بوته هاي "جین سینگ" عمومیت بیشتري نسبت به سایر بیماري هایش دارد. 

اسپورهاي عامل بیماري بالیت بر روي برگ هاي "جین سینگ" در طي شرایط مرطوب و گرم جوانه 

(sproutمي زنند. عالئم آنها در ابتدا به صورت لكه هاي تیره و روغني تا زرد رنگ بر روي برگ ه ) ا

اینچ در مي آیند كه نهایتًا  2و ساقه ها ظهور مي یابند. لكه ها بمرور به رنگ قهوه اي روشن و به طول 

( بالیت lesionsبا ممانعت از جذب عناصر غذایي موجب مرگ برگ هاي میزبان مي شوند. زخم هاي )

 (. 6( هستند و حاشیه اي زرد رنگ دارند )wedgeبرگي اغلب بفرم مدّور یا چندضلعي )

 

بیماري بالیت در طي چند هفته به سرعت گسترش مي یابد. بیشترین میزان اسپورهاي بالیت به عاملیت 

( توسط باد پخش مي شوند. آنها در برگ هاي خزان شده زمستانگذراني alternariaقارچ "آلترناریا" )

هاي آتي باقي مي مانند. جمع مي كنند بنابراین در حوالي درختان سرایت یافته بقاء مي یابند و براي سال 

آوري برگ هاي خزان یافته از اطراف درختان آلوده و جایگزیني آنها با برگ هاي غیر آلوده ضمن پائیز و 

زمستان مي تواند به كاهش خسارات هر ساله بیماري "آلترناریایي" بالیت برگ هاي "جین سینگ" 

 (.6بینجامد )

 

( از طریق آب phytophthoraلیت قارچ "فایتوفترا" )بیماري بالیت برگي "جین سینگ" با عام

گسترش مي یابد و از این طریق باعث آلودگي ریشه هاي گیاهان مجاور گردیده و در سال بعد بر سطح 

 (.6برگ هایشان جوانه مي زند )

 

( گیاه "جین سینگ" مي sparselyبهترین شیوۀ كنترل بیماري بالیت برگي از طریق كاشت "كم تراكم" )

 (.6باشد تا امكان جریان بهینه هوا در اطراف برگ ها حاصل آید )

( شامل دّومین گروه از بیماري هاي مهم "جین damping offقارچ هاي عامل بیماري بوته میري )

سینگ" هستند. آنها به ساقه هاي یكساله گیاه در طي بهارهاي خنك و مرطوب حمله ور مي گردند و 

( بوته ها مي شوند. براي جلوگیري از tops wiltو پژمردگي انتهایي )( collapseموجب اضمحالل )

بیماري بوته میري باید گیاه "جین سینگ" را در خاك هاي برخوردار از زهكشي مناسب كاشت. مالچ سبك 

همچنین ممكن است از شیوع بوته میري بكاهد درحالیكه مالچ سنگین موجب افزایش بروز این بیماري مي 

 (.6شود )

 

( كمترین عمومیت را در بین بیماري هاي اصلي "جین سینگ" دارد. گیاهان root rotوسیدگي ریشه )پ

آلوده ممكن است در اثر فعالیت قارچ عامل بیماري بخوبي جوانه نزنند. پوسیدگي ریشه در ضمن فصل 

گي ( و پژمردred perimeter( برگ ها ، قرمزي حاشیه برگ ها )discoloredرشد موجب بیرنگي )

(droopy  یاwilted برگ ها مي شود. برگ هاي پژمرده بمرور دچار ظهور لكه هایي به رنگ هاي )

 (.6زرد ، قهوه اي و قرمز بر سطح خویش مي گردند )
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-off( مي شوند و بمرور رنگ پریده )rusty lesionsریشه هاي آلوده دچار زخم هاي زنگ زده )

whiteمي گردند سپس به حالت اس )( فنجيspongy( یا الستیكي )rubbery در مي آیند و ضمن )

 مراحلي چون : 

 (black stubs( سیاه شدگي و تحلیل رفتن )1*

 ( exude smelly liquid( ترشح مایعات متعفن )2*

 (.6( تمامًا از میان مي روند )completely diappear( ناپدید شدن كامل )3*

 

مي تواند از گسترش بیماري پوسیدگي ریشه بكاهد. در مواردیكه  كندن كامل گیاهان بیمار و حذف آنان

 ریشه هاي آلوده را جمع آوري نكنند آنگاه پوسیدگي ریشه در سال آینده مجددًا شیوع خواهد یافت.

 پوسیدگي ریشه را به بهترین وجه مي توان با رعایت موارد زیر كنترل نمود :

 ( خنثي سازي خاك هاي اسیدي با آهك 1&

 به حداقل رسانیدن صدمات ریشه اي گیاه در ضمن كاشت تا برداشت  (2&

 (. 6( عدم كاشت در اراضي فاقد زهكشي )3&

 

بسترهایي كه دچار پوسیدگي ریشه هستند ، نباید مجددًا استفاده شوند. بطور كلي "جین سینگ هاي" سالم 

 ردند :از طریق كاشت گیاه در مكان هایي برخوردار از شرایط زیر حاصل مي گ

 ( سایه اندازي مناسب#1

 ( گردش بهینه هوا#2

 (. 6( زهكشي خوب )#3

 

 كاشت گیاه با فواصل وسیع مي تواند گسترش بیماري پوسیدگي ریشه ها را به حداقل برساند. 
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بازرسي از گیاهان باید بطور منظم صورت پذیرد زیرا بازرسي هاي مكرر مي توانند باعث جلوگیري از 

ریشه بین گیاهان و بسترهاي كاشت مختلف گردند. پرورش دهندگان هنگام بازرسي از گسترش پوسیدگي 

قطعات و بسترهاي كاشت باید دقت كنند كه ضمن راه رفتن باعث گسترش پاتوژن هاي عامل بیماري از 

گیاهان و بسترهاي آلوده به مناطق اطراف نشوند. ضمن اینكه گیاهان آلوده را باید براي جلوگیري از 

 (.  6ترش بیماري سریعًا حذف نمایند )گس

 

 

 
 

 

 ( : poachingچ( نقش برداشت غیر مجاز )-3

( از مهمترین عواملي است كه illegal diggingبرداشت هاي غیر قانوني و بعبارتي كندن غیر مجاز )

ت پرورش "جین سینگ" در جنگل ها را تهدید مي كند. مطمئن ترین شیوه اجتناب از مواجهه با برداش

هاي غیر مجاز این است كه قطعات زمین زیر كشت "جین سینگ" را در بخش هایي از جنگل احداث 

 نمایند كه امكان مراقبت بیشتري وجود دارد و یا در مسیر عبور و مرور اشخاص غریبه نباشند. 

ا برخي از پرورش دهندگان موقعیت قطعات كاشت "جین سینگ" را به اطالع همسایگان مي رسانند و ی

( محدود مي سازند تا از ادعاي تملك عمومي و دستبرد fenceاطراف قطعات كشت را با توري فلزي )

 سارقان بر حذر بمانند. 

برخي از پرورش دهندگان نیز ترجیح مي دهند كه ماجراي كاشت "جین سینگ" در جنگل را محرمانه تلقي 

 كنند تا هدف افراد سودجوواقع نشوند. 

دهندگان نیز از طریق نصب دوربین هاي واقعي و یا جعلي ، گماردن سگ نگهبان  برخي دیگر از پرورش

 و استقرار سیستم هاي هشدار دهندۀ بي سیم از مزارع "جین سینگ" خویش محافظت بعمل مي آورند.
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( براي ردیابي microchipsاداره كشاورزي "كارولیناي شمالي" اقدام به تدارك ریزپردازنده هایي )

سرقتي "جین سینگ" نموده است. ریزپردازنده ها زمانیكه با نشانه ها و مشخصات بارز هر نمونه هاي 

 (.6قطعه زمین زیر كشت "جین سینگ" تنظیم و مطابقت یابند ، مي توانند كاماًل مؤثر واقع گردند )

مي  احتمال برداشت هاي غیر مجاز با مسن تر ، بزرگتر و ارزشمند شدن بوته هاي "جین سینگ" افزایش

سال برداشت مي كنند زیرا از سرعت رشد گیاه به  7-11پذیرد. "جین سینگ هاي" شبه وحشي را پس از 

 (. 6شاخه برگدار رسیده است ) 4شدت كاسته مي گردد و هر بوته به مرحله غایي حائز 

   

 ح ( برداشت و خشك كردن "جین سینگ" آمریكائي :

( در روند پرورش "جین سینگ" حائز اهمیت harvesting & dryingمراحل برداشت و خشك كردن )

بسیاري هستند. ریشه هاي "جین سینگ" را بسادگي مي توان بعد از وقوع باران یعني زمانیكه خاك 

 مرطوب و ُشل است ، با ابزارهاي ذیل برداشت نمود :

 (needle-nosed spade(  بیل دسته كوتاه دماغه باریك )$1

 ( shovel( بیلچه باغباني )$2

 (spadefork( بیلچه چنگالي )$3

 ( flathead screwdriver( پیچ گوشتي هاي بزرگ سر پهن )$4

 (.mattock( )6( كلنگ دوسر )$5

 

اینچ پائین تر از طوقه گیاه در  6ابزارهاي كندن ریشه هاي "جین سینگ" در حین برداشت باید حدودًا 

رد نسازند زیرا ریشه ها با ارزش ترین بخش گیاه زمین قرار گیرند تا هیچگونه صدمه اي به ریشه ها وا

"جین سینگ" محسوب مي شوند لذا باید به شدت مراقبت نمود تا هیچگونه صدمه اي در ضمن برداشت 

 نبینند. 

هر پوند از ریشه هاي تازه "جین سینگ" شبه وحشي نیازمند صرف حدود یكساعت زمان براي برداشت 

مي شوند بنابراین براي برداشت  2/3كاهش وزن ریشه ها به میزان  هستند. بعلت اینكه خشك كردن سبب

 ساعت زمان خواهید بود. 3هر پوند از ریشۀ هاي خشك نیمه وحشي نیازمند حدودًا 

ساعت زمان با  -نفر 700بوته در فوت مربع نیازمند  1-2برداشت كامل هر هكتار "جین سینگ" با تراكم 

را به دقت برداشت نموده سپس مي شویند و متعاقبًا خشك مي  كار مداوم و سخت است. "جین سینگ"

كنند. عملیات مزبور باید به گونه اي صورت پذیرند كه بیشترین ُپرزهاي سطح ریشه براي كسب باالترین 

 (.6ارزشمندي حفظ شوند )

( باید با آب كم فشار و بدون هیچگونه مالشي صورت پذیرد. شستشوي rinseیا  washingشستشو )

ازاد باعث برّاقی سطح ریشه ها مي شود كه از ارزش آنها مي كاهد. بیشترین "جین سینگ هاي" م

وزن آنها در  1/3تولیدي به صورت خشك به فروش مي رسند. وزن "جین سینگ" در حالت خشك حدود 

درجه فارنهایت در محیطي با گردش  70-95( است. ریشه ها را در حرارت greenweightحالت تازه )

ساعت اولیه باید بهم زد تا از تجمع رطوبت و رشد كپك  36اسب هوا خشك مي كنند. ریشه ها را پس از من

درجه فارنهایت قبل از  60-70ها بر سطح زیرین آنها جلوگیري گردد. ریشه ها در تحت حرارت هاي 

حد درجه فارنهایت باعث خشك شدن بیش از  90خشك شدن كپك خواهند زد و حرارت هاي بیش از 

( مي سازند درحالیكه بخش هاي brittleسطوح بیروني ریشه ها مي شوند و آنها را ُترد و شكننده )

 (.  6دروني همچنان سبز و تازه باقي مي مانند )

ریشه هاي خشك شده را از طریق ایجاد برش و مالحظه ضخامت حلقه قهوه اي رنگي كه در اطراف بخش 

ریعًا مي توان تشخیص داد. ریشه هایي كه بخوبي خشك شده اند سفید رنگ دروني ریشه وجود دارد ، س
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را باید با دقت به صورت دستي تمیز نمود كه آنها در این زمان داراي مغزي به رنگ سفید شیري هستند. 

قسمت از ریشه ها را براي كسب اطمینان از خشك شدن مناسب  1-2خرده فروشان "جین سینگ" غالبًا 

مي شكنند. ریشه هاي كوچك فقط در طي چند روز خشك مي شوند اّما ریشه هاي آنها قبل از خریداري 

 هفته هستند. 6بزرگ براي خشك شدن كامل نیازمند مدت زمان طوالني تري تا 

ریشه است. ریشه هاي خشك  285هر پوند از ریشه هاي خشك "جین سینگ" بطور متوسط شامل حدودًا 

عبه هاي كاغذي نگهداري مي كنند زیرا پاكت هاي پالستیكي با شدۀ "جین سینگ" را درون پاكت ها یا ج

 (. 6افزایش تجمع رطوبت در داخل آنها موجب كپك زدگي ریشه ها مي شوند )

 

 خ ( بازاریابي ریشه هاي "جین سینگ" آمریكائي :

ي ( مناسب است تا آنها را بتوان بسادگmarketingفروش ریشه هاي "جین سینگ" نیازمند بازاریابي )

و با قیمت منصفانه اي به خرده فروشان مجاز فروخت. "اداره كشاورزي و خدمات مصرف كنندگان 

( هر ساله فهرستي از كلیه خریداران مجاز ایالتي را منتشر مي سازد. به دلیل VDACSویرجینیا" )

روش دشواري نگهداري و حمل و نقل ریشه هاي تازه "جین سینگ" ضرورتًا آنها را به صورت خشك بف

 مي رسانند. 

پرورش دهندگان در صورتیكه ریشه هاي خشك شده را در بسته هاي یك پوندي قرار دهند آنگاه خواهند 

توانست تا آنها را با بهاي باالتري به خرده فروشان بفروشند. فروش مستقیم ریشه هاي "جین سینگ" به 

درصد مي انجامد اّما این  15-20ن مصرف كنندگان و یا بازارهاي صادراتي به درآمد بیشتري به میزا

عمل نیازمند بازاریابي مناسب و كسب موافقت نامه هاي ایالتي ، فدرال و رعایت قوانین حمایت از گونه 

 (.6( مي باشد )CITES rulesهاي در حال انقراض )

 

 30-40قیمت "جین سینگ" بر اساس : منطقه ، فصل و سال مداومًا نوسان مي یابد اّما نوسانات 

درصدي در طي یك فصل غیر عادي است. قیمت "جین سینگ" معمواًل در ضمن دوره برداشت سقوط مي 

دالر در ماه مارس دست مي یابد. بهاي "جین  50یابد ولي به باالترین میزان ترقي یعني تفاوتي تا میزان 

قیمت آنها در ( پیروي مي كند بعالوه stock marketسینگ" همچنین از میزان ذخیره و عرضه كاال )

 ( نزول مي یابد.clumpsدوران ركود اقتصادي )

دالر در هر پوند فروخته مي  200-400"جین سینگ هاي" شبه وحشي مبتني بر سوابق موجود به مبلغ 

 شوند كه عمدتًا به عوامل زیر بستگي دارد :

 ( میزان مشابهت فیزیكي محصول به "جین سینگ هاي" وحشي1*

 (. 6حاكم بر بازار ) ( میزان غلبه شرایط2*

  

 د ( پتانسیل سودآوري پرورش "جین سینگ" آمریكائي : 

تولید "جین سینگ" شبه وحشي بیشترین سودآوري و پایداري اكولوژیك را ضمن برآورده ساختن 

تقاضاي بازار عرضه مي دارد. پرورش دهندگان مي توانند میزان مناسب سود را از پرورش "جین 

ایكر ممكن است عملكردي در حدود  5/0هكتار كسب نمایند زیرا هر  1/4سطح سینگ" شبه وحشي در 

گیاه در هر فوت مربع تولید نماید. البته انتظار مي  1-2سال با فرض تراكم  9پوند ریشه خشك پس از  80

رود كه درآمد حاصل از این عملكرد بیش از كل هزینه هاي : آماده سازي محل ، خریدن ابزارها ، خشك 

ن ریشه ها و استخدام كارگران باشد. خطرات مالي پرورش "جین سینگ" را با تمهیداتي مي توان كرد

كاهش داد زیرا نیمي از هزینه ها و كارگران مورد نیاز در ضمن برداشت نهایي مصرف مي گردند. این 

  (.6مقدار هزینه كردن فقط زماني واقع مي گردند كه برداشت تنها در یكبار انجام پذیرد )
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 ( :« 6سال ) 9هكتار پرورش "جین سینگ" نیمه وحشي به مدت  5/0( بودجه بندي براي 3جدول»

 

 سود كل كل هزینه ها قیمت حجم شرح  موارد

 --- دالر 1000 دالر/ پوند 80 پوند 5/12  بذر

آماده سازي بستر و  كارگر

 كاشت

آماده سازي 

 بستر و كاشت

 --- دالر / ساعت 25/7 ساعت 25

ت و رفع نظار

 عیوب

 --- دالر 1450 دالر/ساعت 25/7 ساعت 200

 --- دالر 2538 دالر/ساعت 25/7 ساعت 350 كندن ریشه ها

چنگك ، تبرتیشه ،  مواد و ابزارها

 ابزار كندن 

 --- دالر 50 دالر 50 ---

سمپاش پشتي و 

 كنترل آفات

 --- دالر 300 دالر 300 ---

قفسه بندي اتاق  خشك كردن

شك كردن براي خ

 ریشه ها

 --- دالر 400 دالر 400  ---

 --- دالر 50 پوند/دالر 5/0 پوند 80 هزینه حرارت دهي

عملكرد مورد 

 انتظار

 28000  --- دالر/پوند 350 پوند 80 وزن خشك ریشه ها

 دالر

 22031 --- --- --- --- سود خالص

 دالر

 

 

دالر خواهد بود ولیكن این مقدار سود همیشه  44000بر این اساس ، سود خالص براي هر ایكر حدود 

 عاید نمي گردد زیرا سودمندي حاصل از پرورش "جین سینگ" غالبًا متكي بر شرایط زیر است :

 ( weather patterns( الگوي آب و هوایي )1@

 (wildlife browsing( چریدن حیوانات وحشي )2@

 ( habitat suitability( مناسب بودن رویشگاه )3@

 (labor costs( هزینه كارگر )4@

 ( ginseng prices( قیمت "جین سینگ" )5@

 (.external factor( )6( هزینه هاي محاسبه نشده )6@

 

درصد در ضمن هر فصل نسبتًا عادي است  30-40معمواًل تفاوت قیمت "جین سینگ" در بازار به میزان 

دالر به  220-400میالدي( حدودًا  2001-2010آنچنانكه متوسط قیمت ساالنه اش طي دهه گذشته )

 (.6ازاي هر پوند ریشه خشك بوده است )

 

 ذ ( نكات كلیدي پرورش "جین سینگ" آمریكائي :

 خالصه نكات كلیدي مرتبط با پرورش "جین سینگ" آمریكایي بشرح جدول زیر مي باشند :
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 ( :6) ( نكات كلیدي پرورش "جین سینگ" آمریكایي به شیوه نیمه وحشي4جدول»

 

 شرح موارد 

 ( كوچك و طویل العمر است.ferb( "جین سینگ" یك گیاه بوته اي )1 اكولوژي "جین سینگ" 

 سالگي بالغ مي گردد. 8( این گیاه تقریبًا در 2

( "جین سینگ" آمریكایي در بسیاري از مناطق "ویرجینیا" بصورت بومي رشد مي 3

 كند.

( CITESسطح بین المللي جزو گیاهان در خطر انقراض ) ( "جین سینگ" در1 مقررات مربوطه

 محسوب مي شود.

 ( این گیاه در ایالت "ویرجینیا" جزو گونه هاي در خطر نابودي بشمار مي آید. 2

دسامبر صورت مي  31آگوست تا  15( برداشت "جین سینگ" در فاصله زماني 3

 پذیرد.

 سال سن داشته باشد. 5 ( "جین سینگ" در زمان برداشت باید بیش از4

( خرده فروشان باید در هماهنگي با ادارات كشاورزي ایالتي فعالیت نمایند و تمامي 5

 معامالت خود را ثبت كنند سپس بصورت گزارشات ماهانه و ساالنه اطالع دهند.

 ( ریشه هاي تولیدي فقط باید به خرده فروشان مجاز فروخته شوند.6

 بسترهاي مناسب باید مرطوب ، غني و زهكش دار باشند.( 1 انتخاب محل پرورش

( بهترین مكان پرورش معمواًل شیب هاي شمالي و شرقي فاقد بوته هاي متراكم 2

 هستند.

 سایه اندازي است. %75( "جین سینگ" نیازمند اراضي جنگلي با 3

افراي  ( را درختاني نظیر : گردوي سیاه ،overstory( بهترین "باال اشكوب" )4

 قندي و صنوبر الله َوش تشكیل مي دهند.

( سرخس هاي مجاور بوته هاي "جین سینگ" مي توانند اثرات سّمي بر آنان 5

 داشته باشند.

 ( بذور "جین سینگ" را از فروشندگان معتبر ابتیاع نمائید.1 بذور

 دالر مي ارزد. 60-220( هر پوند بذور "جین سینگ" حدود 2

 عدد است.  6000-8000بذور "جین سینگ" تقریبًا ( هر پوند 3

( بذور را باید قبل از كاشت براي مدتي در حرارت باالي صفر درجه سانتیگراد 4

 درون یخچال نگهداري كرد تا استراتیفه شوند.

 ( از چندین روش براي كاشتن "جین سینگ" بهره مي گیرند.1 كاشت

 بپاشند و با برگ هاي خشك بپوشانند.( بذور را ممكن است بر سطح خاك لخت 2

اینچي خاك سطحي  5/0-1( بذور را همچنین مي توان بصورت منفرد در عمق 3

 كاشت.

گیاه در ایكر  43560گیاه در ایكر تا  120( تراكم كاشت "جین سینگ" از حدود 4

 متفاوت است.

 و لیسه ها تغذیه گردند.   ( بوته هاي جوان ممكن است توسط آهوان وحشي1 حفاظت از قطعات كاشت

 ( از طرق زیر می توان بروز بیماری های گیاهی را به حداقل ممکن رسانید : 2

 ( انتخاب مکان هایی با گردش مناسب هوا1-2

 ( عدم کاشت متراکم2-2

 ( عدم آسیب دیدگی گیاهان در ضمن کاشت و نگهداری3-2

 ( حذف گیاهان بیمار بالفاصله پس از تشخیص4-2

جلوگیری از برداشت های غیر قانونی که بعنوان بزرگترین معضل پرورش  (5-2

 "جین سینگ" در بسیاری از مناطق مطرح است.

 ( برداشت ریشه ها پس از بارندگی و مرطوب شدن خاک تسهیل می گردد.1 برداشت
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 ( دقت گردد که در زمان برداشت هیچگونه صدمه ای به ریشه ها وارد نشود.2

 ثافات و آلودگی های ریشه ها را بدون شستشوی شدید بزدائید.( ک1 شستشو

 درجه فارنهایت است.  75-95( دمای مناسب برای خشک کردن ریشه ها در حدود 1 خشك كردن

 ساعت از آغاز خشک کردن به هم بزنید. 36( ریشه ها را پس از گذشتن 2

ن خواهد رسید یعنی زمان تازه بود 1/3( وزن ریشه ها در هنگام خشک شدن به 3

 کاهش وزن می یابند. 2/3به میزان 

( روند خشک شدن ریشه ها بر اساس اندازه آنها  از چند روز تا چند هفته به طول 4

 می انجامد.

 ( ریشه های خشک شده را درون پاکت ها و جعبه های کاغذی نگهداری کنید.5

ط به خرده فروشان مورد تأئید ( ریشه های خشک شدۀ "جین سینگ" باید فق1 بازاریابي

 ( فروخته شوند.VDACS"اداره کشاورزی و خدمات مشتریان ویرجینیا" )

( بهای هر پوند ریشه خشک "جین سینگ" بر اساس سوابق موجود در حدود 2

 دالر آمریکا می باشد. 400-200

عوامل مؤثر بر 

 سودآوری

 ( شیوه برداشت ریشه ها1

 ( مناسب بودن شرایط رشد2

 ( شرایط حاکم بر بازار3
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 " سیب زمیني ترشي " ؛ 
"Jerusalem artichoke" 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

" و اسامي رایجی چون : Helianthus tuberosumسیب زمیني ترشي با نام علمي "

"Jerusalem artichoke" ، "sunflower artichoke" و "sunchoke از خانواده "

( و جزو گیاهان بومي sunflower , compositae , daisy , Asteraceaeآفتابگردان )

كاي شمالي محسوب مي گردد. این گیاه در مناطق شرق کانادا ، داکوتای شمالی ، فلوریدا ، تگزاس و آمری

"ماین" رشد می یابد. اولین مهاجرین اروپائي قاره آمریكا ابتدا به استعمال نام بومي این سبزي مهم 

گیاه بطور وسیع در  غذایي پرداختند اّما بمرور آنرا به واژه "اورشلیم" منتسب ساختند. امروزه این

سراسر مناطق معتدله دنیا برای حصول غده های ذخیره ای پرورش می یابد و بعنوان یک سبزی ریشه 

 (.1،7ای به مصرف می رسد )

ریشه هاي سیب زمیني ترشي مزه اي همانند بخش داخلي یا مغز "كنگر فرنگي" یا "آرتیشو" دارند لذا 

یم" نموده اند. این گیاه را مي توان بعنوان یك دیوار سبز موقت بدین جهت آنرا ملقب به "آرتیشو اورشل

( بكار گرفت. گیاه companion plantsبمنظور ایجاد بادشكن و یا سایه اندازي "گیاهان همراه" )

فوت به گل مي نشیند و گل هاي زرد خورشید مانندش را به نمایش مي  8مزبور با رسیدن به ارتفاع 

ع در شرایط بهینه رشد افزایش مي یابد. از گل هاي زیباي آن براي تزئین استفاده گذارد ولیكن این ارتفا

 مي گردد. بذرهاي ریز گیاه باعث جلب پرندگان بومي مي شود.
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هنگامي كه بوته هاي سیب زمیني ترشي دوره گلدهي را پایان بخشند و به مرحله خشك شدن اندام هاي 

( آماده كنده شدن از درون خاك براي tubersهاي زیرزمیني ) ( برسند آنگاه غدهdie backهوایي )

( كمتري نسبت به سیب زمیني carbsمصارف خام یا پخته مي باشند. این گیاه حاوي كربوئیدرات هاي )

ها است اّما داراي پروتئین ها و ویتامین هاي بیشتري مي باشد. غده هاي آنرا همانند سیب زمیني و 

( انبار می کنند و یا اینکه در زمین باقی می گذارند تا در tuberous begonia"بگونیاي غده اي" )

بهار آینده مجددًا سبز گردند. برای حصول باالترین میزان عملکرد باید بستر کاشت را همانند محصوالت 

 (. 1غده ای از جمله سیب زمینی و چغندر قند بخوبي آماده ساخت )

 

 اشتقاق لغات :

الف نام منتسب به وي داراي هیچگونه ارتباطي با شهر "اورشلیم" نیست. بعالوه سیب زمیني ترشي برخ

جزو گروه "كنگر فرنگي" یا "آرتیشو" نیز محسوب نمي گردد گواینكه هر دو گیاه مزبور به خانواده 

 Jerusalemآفتابگردان تعلق دارند. امروزه در مورد اساس اشتقاق اسم مرسوم به این گیاه یعني "

artichoke" وثوق كاملي وجود ندارد. مهاجرین ایتالیایي آمریكا آنرا "girasole به معني "

آفتابگردان یا آفتاب پرست مي نامیدند زیرا این گیاه شباهت بسیاري به آفتابگردان دارد كه هر دو آنها از 

" بتدریج به girasole" هستند. البته این احتمال وجود دارد كه واژه "Helianthusجنس "

"Jerusalem" تغییر یافته باشد سپس مهاجرین انگلیسي آنرا تحریف نموده و عبارت "girasole 

artichoke را به معني "آفتابگردان آرتیشویي" به "آرتیشوي اورشلیم" تغییر داده اند. تبیین این "

زیرا باور  ( براي این گیاه عنوان نموده اندpilgrimsتغییرات چنین است كه مذهبیون انگلیسي مهاجر )

( مي روید لذا بدین وسیله آنرا wildernessداشتند كه گیاه مذكور غالبًا در اراضي فقیر و لم یزرع )

 (. 7،4تقدیس مي نمودند )
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"sunchoke میالدي بر زبان ها  1960" نام دیگري است كه تاكنون رواج داشته است و از سال هاي

بخشي از نام متداول سیب زمیني ترشي شده است را بواسطه  جاري مي گردد. انتساب واژه "آرتیشو" كه

تشابه مزۀ غده هاي مأكولش مي دانند. ارتباطات گستردۀ امروزین نیز باعث گردیده است كه سیب زمیني 

ترشي را در بسیاري از نقاط گیتي از جمله اسپانیا ، آلمان ، ایتالیا ، روماني ، روسیه و فرانسه با نام 

 (. 7یم" بشناسند )"آرتیشو اورشل

 

 مهمترین اسامي رایج سیب زمیني ترشي عبارتند از :

1" )French potato" 

2" )Canada potato " 

3" )Topinambour " 

4" )Lambchoke  " 

5" )sunchoke " 

6" )sunroot " 

7" )earth apple( "7.) 

8" )Jerusalem artichoke" 

9" )Jerusalem sunflower" 

10" )girasole "(6.) 
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 تاریخچه : 

سیب زمینی ترشی بعنوان یک ماده غذایی با ارزش توسط بومیان سرخپوست آمریکای شمالی تا قبل از 

سکونت اروپائیان مهاجر زراعت می شد فلذا متعاقبًا توسط مهاجران مزبور مقبولیت یافت. امروزه 

 (.7شده اند )گستردگي كشت و كار مانع شفافیت دقیق گونه هاي بومي هر منطقه 

 Capeمیالدي در منطقه " 1605كاشفان فرانسوي نمونه هاي اهلي سیب زمیني ترشي را در سال 

cod كانادا یافتند و آنرا در هنگام بازگشت به همراه آوردند. این موضوع سبب گردید كه در سده هفدهم "

یان مطرح گردد ولیكن میالدي بسان یك سبزي معمولي در مصارف عمده غذایي اروپائیان و آمریكائ

(. بسیاري فرانسوی ها آنرا سیب زمینی 7محصول مازاد آنرا براي تعلیف دام ها مصرف مي نمودند )

 (. 3( می نامیدند زیرا غّده های آنرا از کانادا به این کشور مي آوردند )Canada potatoesکانادایی )

 

 

 
 

 

میالدی از قاره آمریکا به  1617نی ترشی در سال بر طبق روایتي دیگر ، تعدادی از غّده های سیب زمی

" و Jerusalem artichokeانگلستان منتقل شد و در منطقه "همپشایر" کاشته شد و بنام های "

"Paradisus میالدی به گسترش زراعت سیب زمینی ترشی در سراسر  1640" موسوم گردید. از سال

ان سبزی باغچه ای مطرح گردید و موضوع زراعت مزرعه ای قاره اروپا پرداختند اّما در ابتدا غالبًا بعنو
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چندان مورد توجه نبود. این گیاه بزودی به هندوستان برده شد و مورد توجه هندوها قرار گرفت و با 

 (.3اسامی گوناگونی رواج یافت )

در  میالدی بشیوه آماده سازی سنتی وارد جرگه غذاهای مردم عادی 1805غده های این گیاه از سال 

رستوران هاي اروپا و آمریكا شد و از آن پس در مغازه ها نیز بفروش می رسید تا در خانه ها و 

(. افزایش مصرف سیب 4رستوران ها بصورت های آب پز و برشته همانند سیب زمینی مصرف گردند )

ید و از آن زمیني ترشي به حدي رسید كه از مطلوب ترین سبزیجات غذایي قرن نوزدهم میالدي اروپا گرد

میالدي بعنوان بهترین سوپ سبزیجات  2002جمله اینكه در فستیوال غذاهاي سنتي فرانسه در سال 

 (. 7شناخته شد )

 

 

 
 

 

 مشخصات گیاهشناسي :

 متر رشد مي یابد.  5/1-3سیب زمیني ترشي از گیاهان علفي چندساله اي محسوب مي شود كه تا ارتفاع 

ند. گیاه دارای شاخه های قوی و متعددی می باشد که هر کدام در انتها به ساقه هایش خشن و ُپرزدار هست

 یک گل درشت طالیی ختم می گردد.

این گیاه داراي برگ هاي متقابل در بخش هاي باالیي ساقه و برگ هاي متناوب در قسمت هاي زیرین 

ر در بخش هاي زیرین ساقه است. برگ هایش پهن و داراي بافت خشن و ُپرزدار هستند. برگ هاي بزرگت
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سانتیمتر دیده مي  30( با طول بیش از ovoid-acuteساقه قرار دارند و بشكل تخم مرغي و نوك تیز )

 شوند ولیكن برگ هاي فوقاني كوچكتر و باریكترند. 

فوتی این گیاه چندساله ظاهر می شوند. سیب زمینی ترشی  6-10گل ها با زواید اشعه مانندش در ارتفاع 

ل های درشت و زرد رنگ مشابه آفتابگردان است. گل ها معمواًل به رنگ زرد و بصورت گل آذین دارای گ

(flowerhead( "موسوم به "كالپرك" یا "كاپیتول )capitates بقطر )20سانتیمتر و شامل  5-10-

( و hermaphrodite( شعاعي مي باشند. گل ها" دوجنسی" یا "هرمافرودیت" )floretگلچه ) 10

 افشانی توسط زنبورها و مگس های گلدوست صورت می پذیرد. گرده 

 

 

 
 

 

اینچ مي باشند و شباهت نسبي با ریشه  2/1-2اینچ و ضخامت  5/7-10غده ها ناصاف و طویل به طول 

( دارند. آنها در حالت خام داراي بافت ُترد هستند. غده هاي سیب زمیني ترشي به gingerهاي زنجبیل )

 %10نظیر : قهوه اي روشن ، سفید ، قرمز و ارغواني دیده مي شوند. غده ها حاوي رنگ هاي متفاوتي 

درصد مي  76پروتئین ، فاقد روغن و نشاسته هستند. آنها سرشار از كربوهیدرات "اینولین" بمیزان 

باشند كه در حقیقت پلیمري از منوساكارید فروكتوز محسوب مي گردند. غده هاي انباري در طي زمان به 

بدیل "اینولین" به فروكتوز مي پردازند. آنها بواسطه حضور فروكتوز از مزه شیرین برخوردارند زیرا ت

برابر شیرین تر از ساكارز است . سیب زمیني ترشي براي مبتالیان به دیابت نوع دّوم  5/1فروكتوز 

ز سیب زمیني ترشي بسیار مفید است زیرا فروكتوز توسط چنین افرادي بمیزان بیشتري تحمل مي گردد. ا

 (.7،5،4در شیوه سنتي براي درمان دیابت بهره مي گیرند )
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 ( :«6،7( مشخصات رده بندی گیاه "سیب زمینی ترشی" )1جدول»

 

 اسامی مشابه : ( plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

Helianthus tuberosus L. ; 

 Helianthus tomentosus Michx؛ 

 .Helianthus tuberosus var؛ 

subcanescens 

 Helianthus subcanescens؛ 

A.Gray 

 واژه سمبلیک :

HETU       

 

 

 

 

                    

زیر سلسله 

(subkingdom) 

 (tracheobiontaآوندداران )

 superسرگروه )

division) 

 (spermatophyteبذرزادان )

 (magnoliophytaگیاهان گلدار ) (divisionگروه )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (eudicotsدو لپه ای ها ) (classرده )

 asteridae ( subclassزیر رده )

  Asterales (orderراسته )

 Asteraceae , compositae (familyخانواده )

 Helianthus (genusجنس )

 tuberosumیا  Tuberosus (speciesگونه )

 

 

 ُرستنگاه :

( سیب زمینی ترشی را غالبًا بیشه های مرطوب و حاصلخیز ، حواشی باغات ، جنگل habitatتنگاه )ُرس

 (.5( تشکیل می دهند )dappled shadeها و مزارع برخوردار از شرایط آفتابگیر تا نسبتًا سایه )

کانادا ( ، مناطق دریاچه ای great plainsسیب زمینی ترشی را در دشت های بزرگ آمریکای شمالی )

، بخش های غربی منطقه "ساسکاچوان" و نواحی جنوبی تری نظیر "آرکانزاس" و "جورجیا" می کارند. 

سیب زمینی ترشی معمواًل در انگلستان برای کسب غده های خوراکی پرورش می یابد. این گیاه بندرت در 

" می Girasola articioccoانگلستان به مرحله گلدهی می رسد. این محصول را در ایتالیا با عنوان "

 (. 3شناسند )

 

این گیاه در خاک های سبک )شنی( ، متوسط )لوم( و سنگین )رسی( با قابلیت زهکشی مناسب و حتی در 

( ، acidخاک هایی با حاصلخیزی کم بعمل می آید. سیب زمینی ترشی در اراضي با واکنش های اسیدی )

د می یابد اّما بهترین رشد را در محدوده خنثی ( رشbasic , alkaline( و بازی )neutralخنثی )

دارد. این گیاه بخوبی می تواند در خاک های فقیر و حتی نواحی سرد آالسکا بقاء یابد زیرا تحمل حرارت 

های باال تا نقطه صفر را دارد. بروز اولین یخبندان های پائیزه باعث خشکیدگی ساقه ها و برگ ها می 

 (.5تی در شرایط یخبندان نیز در داخل خاک برای ماه ها زنده بمانند )شود ولی غّده ها قادرند ح

این گیاه در شرایط سایه بخوبی رشد نمی یابد بلکه خاک های مرطوب با زهکشی مناسب و برخورداری از 

تابش خورشید را می پسندد. گیاه مزبور برای خاک های خشک و فقیر سازگاری یافته است درحالیکه 

برای پرورش سیب زمینی مطلوب نمی باشند. سیب زمینی ترشی متحمل بادهای شدید  اینگونه اراضی

 (.5است اّما نسبت به بادهای مرطوب دریایی حساسیت دارد )

 

تولید غّده ها در واکنش به کوتاه شدن روزها در اواخر تابستان وقوع می یابد. میزان عملکرد در محدوده 

تن در هكتار است. غّده ها نسبت به وقوع سرما متحمل  10-20کیلوگرم در هر مترمربع معادل  2-1
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هستند لذا آنها را می توان برای تمامی دوره زمستان در داخل خاک نگهداری نمود تا هر آنگاه که 

 (.5ضرورت یابد از آنجا استحصال کرد )

 

 

 
 

 

 
 

 

ند. آنها حتی توانایی سایه بوته های بلند سیب زمینی ترشی بخوبی قادر به رقابت با علف های هرز هست

( را دارند. بوته های سیب companion plantsاندازی بر بسیاری از "گیاهان زراعی همراه" )

زمینی ترشی در شمال اروپا به مرحله گلدهی نمی رسند زیرا این گیاه حساس به طول روز است. آنها بدوًا 

واهان دورۀ روز کوتاهی برای شکل گیری گل نیازمند طول روزهای بلندتر برای رسیدن به بلوغ و سپس خ

ها و غّده ها می باشند. این گیاه در شرایطی که طول روزها بسیار کوتاه هستند ، به مرحله گلدهی نمی 
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رسد. گیاه مذكور در بریتانیا پس از سپری کردن تابستان های گرم به گلدهی می رسد اّما بذردهی بسیار 

 (.5بندرت صورت می پذیرد )

 

 (:«2،6،4( مشخصات گیاهی و سازگاری با شرایط اقلیمی )2ولجد»

 

 (perennialچندساله ) ( durationدوام )

 growthعادت رشد )

habit ) 

 ( forb , herbaceousعلفی )

 ( vegetables( ، سبزیجات )bulbsپیازها ) (categoryگروه )

 فوت 8-10متر معادل  4/2-3 ارتفاع نهایی

 یل به زردسبز متما برگ ها 

 اواخر تابستان تا اوایل پائیز زمان گلدهی

 زرد ، صورتی ، قرمز  رنگ گل ها 

 درشت و چشم نواز اندازه گل ها

PH در محدوده خنثی یا " مناسبneutral( 6/6-5/7" یعنی) 

 خواهان شرایط آفتابی نیاز به نور

 متوسط مقاومت به کربنات کلسیم

 ی برگ ها با وقوع اولین یخبندان )اواخر پائیز(پژمردگ زمان رسیدگی غده ها 

 نوامبر زمان رسیدگی بذور

 این گیاه مقاومتی به وقوع یخبندان ندارد. توصیه ها :

 آبیاری کم و منظم ، پرهیز از آبیاری مازاد

این گیاه می تواند برای محصول بعدی به گیاهی مهاجم 

(invasive , aggressive و آزاردهنده )

(noxious.تبدیل گردد ) 

 

 

 

 خصوصیات واریته ای :

گیاه سیب زمینی ترشی برای تدارک مواد غذایی توسط سرخپوستان آمریکای شمالی پرورش می یافت اّما 

امروزه آنرا در بسیاری از مناطق معتدله جهان برای حصول غّده های خوراکی کشت می کنند. این گیاه 

ها را می توان در تمامی مناطقی که برای زراعت ذرت مناسبند ، دارای واریته های متعددی است كه آن

" برای اکثر مناطق New white Mammothپرورش داد. واریته هاي "پوست سفید" از جمله "

توصیه می گردند. این واریته دارای غده های تمیز و پوست سفید است درحالیکه واریته های قدیمی دارای 

بودند. غده های واریته مزبور نسبتًا مدّور هستند درحالیکه واریته های رنگ زمینه ای قرمز ارغوانی 

قدیمی ظاهری نامنظم دارند. این واریته از نظر سفتی بافت مشابه ارقام قدیمی است لذا از نظر عدم 

 (. 3،5خسارت ناشی از یخبندان قابل اعتماد نیست )
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 ( :propagationطریقه ازدیاد )

 ( :seedsبذور )( شیوه استفاده از 1*

( مي كارند سپس گیاهچه ها cold frameدر این روش بذرها را در بهار درون "چارچوب هاي سرد" )

را پس از رشد كافي از خاك خارج ساخته و بصورت انفرادي درون گلدان ها نشاء مي كنند سپس آنها را 

ا در اواخر بهار تا اوایل تابستان در داخل گلخانه ها براي اولین زمستان نگهداري مي كنند آنگاه آنها ر

 (. 5پس از وثوق سپري شدن سرماي احتمالي به زمین اصلي منتقل مي سازند )

 

 

 
 

 

 
 

 

 ( :tubers( شیوه بكارگیري غده ها )2*

غده ها را در اواخر پائیز تا اوایل زمستان از خاك خارج مي سازند. غده هاي حاصله را باید بالفاصله در 

ظر كاشت و یا در شرایط خنك انبار نمود اّما باید از مواجهه آنها با یخبندان پرهیز گردد. اراضي مورد ن

غده هاي انباري را مي توان در اوایل بهار در بسترهاي آماده كشت كرد. امروزه این روش بیش از سایر 
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مي گردد و  روش ها مرسوم است. كاشت "دیرهنگام" یا "ُكرپه" غّده ها اغلب به كاهش عملكرد منتهي

اندازه غده ها را به شدت كاهش مي دهد. در این شیوه به انتخاب غده ها یا قطعاتي از آنها همانند زراعت 

سانتیمتري خاك تعبیه مي سازند.  10گرم مي پردازند و آنها را در عمق  50سیب زمیني با وزن تقریبي 

امند ولیكن غده هاي كوچكتر موجب كاهش گرم به افزایش عملكرد نمي انج 50غده ها و قطعات بزرگتر از 

( sproutsمحصول مي شوند. كاشت عمیق تر غّده ها سبب تأخیر در سبزشدن و ایجاد ساقه هاي )

ضعیف تر مي گردند. این موضوع همچنین باعث ظهور غده ها در اعماق بیشتر خاك مي شود و برداشت 

هند كه هر ریشه سیب زمینی ترشی می تواند (. پژوهش ها نشان مي د5را با ِاشكال توأم مي سازد  )

 (.7غده را لغایت پایان پائیز هر سال تولید نماید ) 200-75

 

 ( : basal cutting(روش تهّیه قلمه هاي ساقه اي )3*

سانتیمتر رسیدند ، در بهار از خاك خارج مي  10-15( را زمانیكه به طول shootsساقه هاي جوان )

فرد در گلدان ها مي كارند سپس در محل سایه و خنك نظیر گلخانه ها جهت ریشه سازند و آنها را بطور من

 (.5دهي نگهداري مي كنند آنگاه در طي تابستان درون زمین اصلي مي كارند )

 

 (.bulb( )2( یا "پیازچه های جانبی" )corm( استفاده از "کورم" )4*

 

 (.rhizome( )2( تقسیم ریزوم ها )5*

 

 

 
 

 

 مینی ترشی :زراعت سیب ز

سیب زمینی ترشی بسادگی کشت و کار می گردد آنچنانکه باغبان ها اغوا می گردند که آنرا به تنهایی 

برای سال ها پرورش دهند. پرورش سیب زمینی ترشی در محوطه های سایه در مقایسه با سبزیجات 

که بهره مند از خاک های  برگی توصیه نمی گردد. آنها نیازمند اراضی باز ، گسترده و آفتابگیر هستند

سبک و حاصلخیز باشند. خاک های سنگین برخوردار از زهکشی نیز به تولید مناسبی ختم می گردند اّما 
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بسیاری از غّده ها در ضمن برداشت دچار خسارت می گردند لذا كشاورزان غالبًا ترجیح می دهند که آنها 

ای کاشت باید قابلیت حفر جهت خروج غده ها از را در خاک های سبک تر نظیر لوم شنی بکارند. بستره

زمین را داشته باشند. خاک های سنگین و سبک را می توان با افزودن مقادیری شن و یا کودهای آلی 

 (. 3،5پوسیده اصالح نمود. این گیاه خواهان مقادیری آهک در خاک بستر است )

 

تفاده از غده های ریزی که برای این منظور کاشت سیب زمینی ترشی را در فاصله فوریه تا مارس با اس 

فوت می  3انتخاب و نگهداری شده اند ، انجام می گیرد. غده های مزبور را در ردیف هایی به فواصل 

-15اینچ ) 6اینچ انتخاب می کنند. همچنین غده ها را در عمق حدود  18کارند و فواصل بین بوته ها را 

 (.3،7یادي از این گیاه می توانند از هر غده حاصل آیند )سانتیمتر( قرار می دهند. تعداد ز10

بستر کاشت غده ها را بصورت سطحی با استفاده از فوکا از علف های هرز پاکسازی می کنند سپس 

 (.3هنگامی که بوته های مزبور به ارتفاع مناسب رسیدند آنگاه به خاکدهی آنها اقدام می گردد )
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 310-2820ده تحمل گیاه مزبور به میانگین ساالنه نزوالت آسماني در محدودۀ نتایج پژوهشی نشاندهن

 (.5است ) PH 2/8-5/4درجه سانتیگراد و محدوده  3/6-6/26میلیمتر ، متوسط حرارت 

سال در یک زمین بعمل آورند سپس اقدام به کاشت محصول مناسب  3این محصول را بهتر است حداکثر 

 (.3،7راعت آن باعث وخامت اندازه غّده ها و نزول کیفیت محصول خواهد شد )بعدی نمایند زیرا ادامه ز

پاکسازی کامل زمین زیر کشت سیب زمینی ترشی از غده های محصول پیشین نسبتًا دشوار است لذا غالبًا 

 بوته های حاصل از غده های ریز باقیمانده در سال آتی مشکل آفرین می گردند. بنابراین كشاورزان غالبًا

از بکارگیری این گیاه در برنامه های تناوب زراعی امتناع می ورزند تا از ابتالء مزرعه ها و باغچه ها به 

یک علف هرز  مزاحم و خودخواسته جلوگیری شود. این گیاه همچنین می تواند بر گیاهان مجاور سایه 

دًا بر محیط اطراف سلطه می اندازی نموده و حتی آنها را خفه سازد و اگر بدون کنترل رها گردد ، مجد

یابند. مزارع تجاری سیب زمینی ترشی را در پایان دورۀ رشد برای کاشت سایر سبزیجات به کمک 

 (.3،7علفکش گلیفوسیت پاکسازی می کنند )

 

( می شوند. browsingگیاهان جنس "هیلیانتوس" بندرت توسط خرگوش ها و آهوان وحشی چریده )

( بسیار جذاب هستند بطوریکه ممکن است در slugsترشی برای لیسه ها )بوته های جوان سیب زمینی 

اثر خسارت حاصله بکلی مضمحل گردند. غّده های این گیاه نیز ممکن است در معرض تهاجم لیسه ها 

واقع شوند فلذا در مکان هایی که محصول در معرض چنین مخاطراتي قرار دارند ، غالبًا توصیه می گردد 

 (. 5در پایان پائیز از خاک خارج ساخته و در سراسر زمستان انبار نمایند ) که غّده ها را
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 برداشت سیب زمینی ترشی :

 الف( برداشت بذور :

برای این منظور اجازه مي دهند تا سرشاخه های گلدهنده بر روی بوته ها خشک گردند سپس آنها را 

 (.2مائید )بریده و نسبت به جمع آوری بذور ریز گیاه اقدام مي ن

 

 ب ( برداشت غده ها :

هنگامی که برگ های سیب زمینی ترشی شروع به پژمردگی نمودند ، باید نسبت به قطع بوته ها از 

نزدیکی سطح زمین مبادرت ورزید اّما اگر بریدن ساقه ها را اندکی زودتر انجام دهند آنگاه به جوانه زنی 

تن در هکتار  16-20کرد محصول نسبتًا زیاد و در حدود (. عمل3و رشد مجدد غّده ها منجر خواهد شد )

 (. 7تن در هکتار از شاخه و برگ های سبز می باشد ) 18-28از غده ها و 

غّده ها را می توان به همان حال در داخل زمین برای مواقع نیاز آتی باقی گذارد. اگر آنها را در پایان 

فاصله در درون خاک یا شن انبار كنید و بخوبی بپوشانید و نوامبر از داخل خاک خارج می سازید ، باید بال

(. غده هاي سیب 3مانع رسیدن نور و هوا به آنها گردید وگرنه در زمان پختن به رنگ سیاه در می آیند )

( مي شوند و یا سریعًا رطوبت خود را از bruiseزمیني ترشي بسادگي در اثر ضربدیدگي دچار كبودي )

ین بهترین راه آن است كه غده ها را در داخل زمین باقي بگذارند و فقط در مواقع دست مي دهند بنابرا

 (. 5)ندنیاز برداشت كن
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 ترکیبات سیب زمینی ترشی :

غده های سیب زمینی ترشی بجای اینکه همانند سیب زمینی حاوی مقادیر متنابهی نشاسته باشند ، حاوی 

( می باشند. "اینولین" یک نوع "پلی ساکارید" سفید رنگ inulinماده مشابهی موسوم به "اینولین" )

است که در ریشه ها و جوانه های گیاهان خانواده "کمپوزیته" یافت می گردد و متشکل از فروکتوز و 

گلوکز است. بنابراین غده های سیب زمینی ترشی بعنوان منابع غنی و ارزشمند "اینولین" و فراهم کننده 

 (.3،9،7غذاهای کارخانه ای می باشند) فیبرهای رژیمی در

تغییرات دما بر مقدار "اینولین" غده هاي سیب زمیني ترشي تأثیر مي گذارند بطوریكه مقدار آن در مناطق 

 (.7معتدله در قیاس با مناطق گرم كاهش مي یابد )

 

ن مولكول هایش غده هاي سیب زمیني شیرین سرشار از "اینولین" هستند ولیكن بدن انسان قادر به شكست

نیست بنابراین مقادیر زیادي از تركیبات غده ها بدون هیچگونه تولید كالري به هدر مي روند. برخي افراد 

نسبت به مصرف "اینولین" متحمل نیستند لذا آنرا در دستگاه گوارش تخمیر مي سازند كه این عمل منجر 

موجود در غده ها قابلیت تبدیل به فروكتوز را  به تولید مقادیر زیاد باد معده و روده مي گردد. اینولین

 (.5دارند. فروكتوز از مواد شیرین بشمار مي آید كه براي مبتالیان به دیابت بي خطر است )

میلیگرم پتاسیم است. این غده ها همچنین  650گرم حاوی  150هر فنجان سیب زمینی ترشی معادل 

 (.7ری نیاسین ، تیامین ، فسفر و مس هستند )درصد فیبر ، مقادی 10-12سرشار از آهن و حاوی 

 

 

 
 

 

 عمده ترین مواد متشکله غده های سیب زمینی ترشی عبارتند از :

 درصد 80( آب  بمیزان #1

 درصد 2(  بمیزان albuminoid( آلبومین )#2

 درصد 1/9( بمیزان laevulin( از جمله "لیوالین" )gum( صمغ )#3

 درصد 2/4( قند بمیزان #4
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 (.3درصد ) 1/1اینولین بمیزان ( #5

 

 (:« 7( ترکیبات غده های خام سیب زمینی ترشی به ازای یکصد گرم )3جدول»

 

 (%8میلیگرم ) 39/0 (B5پانتوتینیک اسید )  کیلوکالری 73 انرژی

 (%6میلیگرم ) B6  07/0ویتامین   گرم 4/17 کربوهیدرات ها

 (%3میلیگرم ) 13 (B9فولیت )  گرم 6/9 قندها

 (%5میلیگرم ) C  4ویتامین   گرم 6/1 فیبر

 (%1میلیگرم ) 14 کلسیم  گرم 01/0 چربی

 (%26میلیگرم ) 4/3 آهن  گرم 2 پروتئین

 (%5میلیگرم ) 17 منزیم  (%17میلیگرم ) 2/0 (B1تیامین )

 (%11میلیگرم ) 78 فسفر  (%5میلیگرم ) 06/0 (B2ریبوفالوین )

 (%9میلیگرم ) 429 پتاسیم  (%9میلیگرم ) 3/1 (B3نیاسین )

 

 

 موارد کاربرد سیب زمینی ترشی :

( غالبًا غده های سیب زمینی ترشی را بموازات نرده های چوبی و حصارهای فلزی می کارند تا باعث 1

 (.3تکمیل عملکرد آنها گردند )

 .(5( گیاه سیب زمینی ترشی را بعنوان یک منبع مناسب جهت تولید بیوماس می شناسند )2

( نژادهایی از مخمرهای سازگار با "اینولین" قادر به تخمیر غده های سیب زمینی ترشی می باشند لذا 3

از غده های این گیاه جهت تولید الكل در صنایع بهره مي گیرند آنچنانكه الكل حاصل از تخمیر غده هاي 

 (.5،7این گیاه را مرغوب تر از الكل حاصل از چغندر قند مي دانند )

یاهي بسیار سریع الرشد است لذا آنرا مي توان در برنامه هاي كوتاه مدت و موقت تابستانه بكار ( گ4

 (. 5گرفت. این گیاه در جوالي به ارتفاع مناسب مي رسد و در اكتبر به زوال مي گراید )

 (.7( سیب زمینی ترشی قابلیت تولید سوخت اتانول را دارد )5

رش انسان تجزیه نمی گردد لذا در بسیاری اوقات با ایجاد نفخ سبب ( ماده "اینولین" در دستگاه گوا6

دردهای شکمی می شود. دانشمندان معتقدند که آماده سازی و خوردن غده ها باعث تولید باد بدبو و 

ناراحت کننده ای در داخل بدن می شود و در نتیجه موجب دردهای بطنی می گردد لذا برای تعلیف 

مناسب تر از تغذیه انسان ها می باشند. برای استفاده از غده های سیب زمینی  حیواناتی نظیر خوک ها

ترشی در تعلیف دام ها باید آنها را بخوبی شستشو داد ولیکن خوک ها قادر به تغذیه مستقیم آنها از داخل 

 (. 7زمین می باشند )

( در آورد گرچه قطع silage( ساقه ها و برگ های آنرا نیز می توان برداشت نموده و بصورت سیالژ )7

 (. 7شاخه ها و برگ ها بمنظور تعلیف دام ها نهایتًا منجر به کاهش راندمان غده ها خواهد شد )

 (.2( گل های این گیاه می توانند موجب جلب زنبورهای عسل ، پروانه ها و پرندگان کوچک گردند )8

 (.4کوچک و حاشیه ای مناسب است ) ( برای ایجاد پوشش سبز در بسترهای طبیعی نامرغوب و اراضی9

 (. 4( براي تأمین بخشی از نیازهای غذایی حیات وحش در فصول خشک و نامساعد بكار مي آید )10

 ( از دانه هایش روغن با كیفیتي استحصال مي كنند .   11
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 مصارف غذایی سیب زمینی ترشی :

گیری نموده و می خورند. وجود  ( غده های سیب زمینی ترشی را آب پز می کنند سپس پوست1

کربوهیدرات ها در ترکیب غده ها باعث نرمی و تُردی بافت هایش پس از آب پز شدن می گردد اّما ساختار 

 (.3،7بافت ها در حالت بخارپز مطلوب ترند )

ها ( آنرا بصورت برش هایی درآورده و بمنظور تهّیه "تاس کباب" می پزند سپس آنها را با کره و ادویه 2

 (.3مصرف می کنند )

( می پزند و با خرما ، مغز استخوان pie( غده های سیب زمینی ترشی را در قالب شیرینی میوه ای )3

(marrow( زنجبیل ، کشمش ، )raisin( مصرف می نمایند )3   .) 

ًا ( خواهد داشت که این حالت غالبsooty( زمانیکه غده های آنرا تنوری نمایند آنگاه مزۀ دودی )4 

 (.3مطلوب ذائقه بسیاری از اشخاص قرار نمی گیرد )

 (.3( غده هایش را درون شیر می جوشانند و با گوشت گوساله بریانی سرو می کنند )5
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( غده هاي آنرا بصورت هاي خام مصرف مي كنند. این غده ها بویژه در حالت یخزده بصورت خام 6

(. 7از غده های خام را در ساالدها نیز مصرف می کنند ) (. برش های باریک حاصل5مصرف مي گردند)

 (.4( هستند )nut-likeاین غده ها در حالت خام دارای مزه ای شیرین و طعمی آجیلی )

( بهره مي گیرند. از غده هاي سیب sweetener( از غده ها به همراه قهوه بعنوان شیرین كننده )7

 (. 5در ضمن زمستان ها استفاده مي كنند ) زمیني ترشي بعنوان شیرین كننده اي دلپذیر

 (.5( غده هاي آن را بخوبي پخته و بجاي سیب زمیني مصرف مي كنند )8

 (.5( از غده هاي برشته شده بعنوان جایگزین قهوه مي توان بهره گرفت )9

ن درصد غده های حاصل از پرورش سیب زمینی ترشی در ایالت "بادن وارتیمبرگ" آلما 90( بیش از 10

( موسوم به : spirit( و نوشابه های تقطیری )liquorبرای تهّیه "افشره هاي گازدار" )

"Topinabur" ، "Topi" ، "Rossler" ، "Erdapfler" ، "Borbel" ، "Jerosalem 

artichoke brandy بکار می روند. برای این منظور ابتدا غده ها را بخوبی می شویند سپس قبل از "

 ر آون خشک می کنند آنگاه به محلول حاصل از تقطیر موادی نظیر :تخمیر و تقطیر د

 "potentilla tormentilla" با نام علمی "Tormentil( "گیاه پنج انگشتی" یا "1-10

 " vitis vinifera" با نام علمی "currant( "کشمش بیدانه" یا "2-10

ن گوارنده یا تسهیل کننده هضم غذاها و می افزایند تا جوشانده ای قابض حاصل آید. از این ماده بعنوا

 (. 7همچنین درمان اسهال و دردهای شکمی بهره می برند )

 

 

 
 

 

 مصارف داروئی سیب زمینی ترشی :

 مهمترین موارد کاربرد داروئی غده های این گیاه در طب سنتی بشرح زیر می باشند :

 ( aperients( ملین و مسهل )$1

  (aphrodisiac( مقوی باء )$2

 ( cholagogue( ضد صفرا )$3

 ( diuretic( ُمِدر )$4
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 ( spermatogenetic( اسپرم ساز )$5

 (stomachic( اشتهاآور )$6

 ( tonic( نیروبخش )$7

 ( diabete( دیابت )$8

 (.rheumatism( )5( رماتیسم )$9
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گردند لذا همواره قبل از مصرف آنها غده های این گیاه می توانند در افراد گوناگون موجب اثرات مغایري 

 (.5بعنوان گیاه داروئی با افراد آگاه مشورت نمائید )
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cal.comhttp://www.botani –Artichoke ; Jerusalem  –2014  –3) Grieve , M  

4) Johnson , L.B – 2014 – Helianthus tuberosus – Wild Flower Center ; 

 www.wildflower.org 

5) PFAF – 2012 – Helianthus tuberosus – Plants For A Future : earth , 

 http://www.pfaf.orgplants , oeople ;  

6) USDA – 2014 – Helianthus tuberosus ; Jerusalem artichoke – USDA ; 

United State Department of Agriculture ; Natural Resources 

 http://plants.usda.govConservation Service ;  

 http://en.wikipedia.org –Jerusalem artichoke  –2014  – 7) Wikipedia 

webster.com/dictionary-http://www.merriam8)  

   kup.comhttp://farsiloo9)  
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http://www.pfaf.org/
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http://en.wikipedia.org/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://farsilookup.com/
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  ؛ "فلفل سبز ؛ شیوه اي مؤثر براي سالم ماندن  "
"Green chilli ; a hot way leading to healthy" 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمه : 

( بخش مهّمي از نیازهاي آشپزي در كشورهاي هندوستان ، تایلند و مكزیك را green chilliفلفل سبز )

ن سبزي خوردن بهره مي گیرند. از فلفل هاي سبز در تهّیه تشكیل مي دهد و از آن بعنوان چاشني یا بسا

( ، ساالدها ، ترشي ها ، سس dal( ، خوراك حبوبات )appetizerنان ها ، ادویه كاري ، پیش غذاها )

( بمنظور خوش طعم سازی آنها استفاده chutneyها ، استیك هاي ادویه دار و ترشي هاي ادویه اي )

 (.2ه تولید گرما از طریق تسریع در هضم غذاها مي انجامند )مي شود. آنها پس از مصرف ب

 very( تا خیلي داغ )tingleفلفل هاي سبز داراي دامنه اي از مزه ها از جمله مالیم ، سوزش آور )

hot هستند. ارقام درشت ، گوشتي و سطح صاف فلفل سبز غالبًا مالیم هستند اّما ارقام ریز ، پوست )

نسبتًا تند و تیزترند. فلفل سبز سرشار از فیبر ، ویتامین ها و عناصر معدني است نازك و سطح ناهموار 

( هستند thermogenicولیكن فاقد چربي و كلسترول مي باشد. آنها داراي اثرات دارویي و گرمازایی )

 (. 2( خون كمك مي كنند )LDLو به كنترل تب ، هضم غذا و كاهش سطح كلسترول نامطلوب )
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 اسي فلفل سبز :گیاهشن

( از Capsicum sp( با نام علمي "کاپسیکوم" )green chilli , green pepperفلفل سبز )

( است. آنها گیاهانی چندساله هستند که غالبًا بعنوان Solanaceaeخانواده "سوالناسه" یا بادمجانیان )

گونۀ وحشی می  22امل یکساله بمنظور استفاده از میوه هایشان کشت می گردند. جنس "کاپسیکوم" ش

 (.2باشد )

 

 

 ( :« 4،2( مشخصات رده بندی گیاه "فلفل سبز" )1جدول»

 

 ( Plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

 (Tracheobiontaآوندداران ) (subkingdomزیر سلسله )

 (Spermatophyteبذرزادان ) (super divisionسرگروه )

 (Magnoliophytaگیاهان گلدار ) (divisionگروه )

 (Angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (Eudicotsدو لپه ای ها ) (classرده )

 Asterids ( subclassزیر رده )

 Solanales (orderراسته )

 (Solanaceaeبادمجانیان ) (familyخانواده )

 (Capsicumفلفل ها ) (genusجنس )

 ; Frutescens (speciesگونه )

Chinese ; 

Baccatum ;  

Annuum ; 

Pubescens ; 

 اسامي مشابه :

Green chilli ; green pepper ; 
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 ( :«4( ارقام مختلف جنس كاپسیكوم )2جدول»

 

 ارقام  گونه و واریته ردیف

1 C . annuum var. 

annuum 

Aleppo , Anaheim , Ancho , Banana pepper , 

Bell pepper , Bird`s eye , Cascabel , Cayenne 

, Chilaca , Chungyang , Red pepper , 

Cubanelle , Chile de arbol , Dundicut , Facing 

heaven , Fresno , Guajillo , Hungarian wax , 

Italian sweet , Jalapeno , Medusa , Mulato , 

New Mexico (Anaheim) , Pardon , Pasilla , 

Peperoncini , Peter , Pimento , Poblano , 

Santa fe grande , Serrano , Shishito 

2 C . annuum var. 

glabriusculum 

Piquin , Wild chiltepin 

3 C . chinense Adjuma , Aji dulce , Carolina reaper , Datil , 

Fatalii , Habanero , Hainan yellow , lantern 

chili , Madame Jeanette , Naga jolokia , Red 

savina habanero , Scotch bonnet , Trinidad 

moruga scorpion , Trinidad scorpion Butch 

T  

4 C . frutescens African bird`s eye , Siling labuyo , Malagueta 

, Tabasco  

5 C . baccatum Aji , Bishop`s crown , Lemon drop , 

Peppadew 

6 C . pubescens Rocoto pepper 
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( عمدتًا در capsaicinچیلی سبز در حقیقت میوه نارس گیاه "کاپسیکوم" است. ماده "کاپسایسین" )

( میوۀ چیلی که محور دانه ها را به نوک میوه متصل می سازد ، تجمع می یابد placentaناحیه جفت )

مابقی در داخل  درصد 40( و white pithدرصد "کاپسایسین" در ناحیه مغز سفید ) 60بگونه ای که 

دانه ها حضور دارند لذا در صورتیکه از طعم تند چیلی پرهیز می کنید، بهتر است از یک اینچ انتهایی اش 

که محتوی بیشترین مقدار "کاپسایسین" است، صرف نظر نمائید. حذف دانه ها و رشته های نگهدارنده 

نگ های سفید تا کرم هستند و به ( موجب کاهش شدت مزۀ تند چیلی می گردد. بذرها به رveinاش )

 (.2اشکال مدّور تا پهن دیده می شوند )

 

میوه های چیلی در حین مراحل بلوغ متوالیًا به رنگ های متفاوتی از سبز ، ارغوانی ، زرد ، نارنجی و 

ه از قرمز در می آیند لذا از بوته های این گیاه در برخی نقاط جهان بعنوان گیاهان زینتی بهره می گیرند ک

" اشاره Medusa" و "Numex Twilight" ، "Marbleآن جمله می توان به ارقام زینتی نظیر : "

 (. 2نمود )

 

 

 
 

 

 تولید جهانی فلفل سبز :

درصد و آفریقا  12درصد تولید جهانی چیلی را در اختیار دارد درحالیکه اروپا با  66قاره آسیا در حدود 

ارند. اروپا غالبًا انواع مالیم ولی آسیا از انواع تند چیلی را پرورش درصد در مراتب بعدی قرار د 5/9با 

می دهند. بزرگترین تولید کنندگان چیلی دنیا شامل کشورهای : هندوستان ، چین ، اسپانیا ، تایلند ، 

 (.2مکزیک ، ایاالت متحده آمریکا ، کره جنوبی ، ترکیه ، اتیوپی ، اوگاندا ، کنیا و تانزانیا هستند )

 

 کاشت و داشت فلفل سبز :

چیلی سبز اراضی مرطوب و گرم حائز روشنایی و زهکشی مناسب را ترجیح می دهد. انتقال نشاء ها 

سانتیمتر رسیده باشند و این عمل را همواره  15-20زمانی ُرخ می دهد که بوته های جوان به ارتفاع 
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اء باید بصورت روزانه صورت پذیرد. روز پس از نش 15بصورت نشاء جفت انجام می دهند. آبیاری تا 

روز یکبار توصیه  25هر  N-P-Kکندن علف های هرز در این مدت کاماًل ضروری است. کاربرد کودهای 

 (. 2می گردد )
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 برداشت و انبارداری فلفل سبز :

می نمایند. گلدهی غالبًا چیلی سبز را بعنوان گیاه یکساله می کارند و حدودًا سه ماه پس از کاشت برداشت 

روز پس از نشاء آغاز می گردد و محصول دهی بستگی به ارقام و شرایط محیطی حدودًا  45-60حدودًا 

ماه تداوم می یابد. در صورتیکه هدف برداشت محصول بصورت سبز باشد، باید آنرا در اولین مراحل  3

بافتی ُترد و سطحی براق داشته میوه دهی برداشت نمود. میوه های چیلی سبز در زمان برداشت باید 

باشند. چیلی های تازه در زمان خریداری نباید لکه دار باشند. میوه های سالم آنرا می توان در شرایط 

 (.2یخچال برای بیش از یک هفته نگهداری نمود )
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 تاریخچه مصرف فلفل سبز :

سال قبل در مکزیک استفاده  9000ود بر طبق شواهد باستان شناسی از "کاپسیکوم" بعنوان غذا از حد

هزار سال پیش در مناطق مرکزی و جنوبی قاره آمریکا کاشته می شد ولیکن  7می شده است. این گیاه از 

میالدی به اسپانیا انتقال یافت و بدینگونه تمامی اروپا با این گیاه آشنا گردیدند. از  1493در حدود سال 

اهان زینتی و دکور استفاده می شد اّما بمرور جنبه دارویی و غذایی فلفل ها در اروپا بدوًا بعنوان گی

 (.2یافتند)

 

میالدی از  1548میالدی به تمام دنیا معرفی شد. فلفل سبز در سال  15-16فلفل سبز در ضمن قرون 

ود. در بریتانیا به هندوستان برده شد تا جایگزین فلفل سیاه گردد که در آنزمان بسیار با ارزش و گرانبها ب

( فلفل سبز استخراج گردید و موسوم به pangentمیالدی مادۀ فعال و سوزش آور ) 1846سال 

 (. 2( گردید. امروزه انواع فلفل های سبز در تمام قاره ها پرورش می یابند )capsaicin"کاپسایسین" )

 

 

 
 

 

 مقایسه چیلی سبز و قرمز :

است زیرا حفاظت کافی را در برابر زخم و سرطان مصرف چیلی سبز برای سالمتی انسان بسیار مفید 

معده فراهم می سازد درحالیکه چیلی قرمز موجب افزایش زخم معده ، سرطان معده ، زخم مثانه ، 

( می شود. احتمال سرطان امحاء و احشاء در esophagusعوارض کبدی و ناراحتی های مری )

وهش های دانشگاه "سانگ یونگ وان" کشور صورت افزایش مصرف چیلی قرمز وجود دارند. نتایج پژ

کره جنوبی نشان می دهند که ماده "کاپسایسین" باعث ساخته شدن مواد مسبب سرطان موسوم به 

( می گردد. این ماده معمواًل باعث افزایش فشار خون و باال رفتن دمای carcinogen"کارسینوژن" )

کیدگی پوست بدن می گردد. رنگ سبز میوه بدن می شود. مصرف زیاد چیلی قرمز باعث خشکی و چرو
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چیلی داللت بر وجود : "بتاکاروتن" ، "فالونوئیدها" ، "آنتی اکسیدان ها" و "اندورفین ها" 

(endorphins( است )2.) 

 

 

 
 

 

 ( :« 2( مقایسه ترکیبات چیلی سبز و قرمز )3جدول»

 

 گرم( 100چیلی قرمز ) گرم( 100چیلی سبز ) موارد

 گرم 44/0 گرم 2/0 چربی کل

 میلیگرم 0 میلیگرم 0 کلسترول

 میلیگرم 9 میلیگرم 7 سدیم

 گرم 81/8 گرم 5/9 کربوئیدرات کل

 گرم 5/1 گرم 5/1 فیبر خام

 گرم 3/5 گرم 1/5 قندها

 گرم 87/1 گرم 2 پروتئین

 درصد 240 درصد C 404ویتامین 

 درصد 19 درصد A 24ویتامین 

 درصد 6 درصد 7 آهن

 درصد 1 درصد 2 کلسیم

 میکروگرم/گرم 3/309 میکروگرم/گرم 5/138 کاپسایکین
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 موارد کاربرد چیلی سبز :

 ( کاربردهای آشپزی :1

چیلی سبز از اجزاء اصلی آشپزی در کشورهای هندوستان ، مکزیک و تایلند است زیرا از آن در تهّیه : 

اسنیک های ادویه دار ، خوراک حبوبات و پیش  ادویه کاری ، نان ها ، ساالدها ، ترشی ها ، ُسس ها ،

غذاها بمنظور افزایش عطر و طعم بهره می گیرند و احساس می گردد که بدون افزودن فلفل سبز هیچگاه 

 (.2کامل نخواهند بود )

 

 

 
 

 

 

 ( کاربردهای سنتی :2

منظور مقداری از مصرف چیلی سبز می تواند از عود دوباره "تب نوبه" جلوگیری کند. برای این  -1-2

چیلی سبز را در گودی مجاور انگشت شست قرار می دهند و آنرا با پارچه ای می بندند و اینکار را هر دو 

 ساعت یکبار تکرار می کنند.

 مصرف چیلی سبز می تواند باعث بهبود هضم غذاها گردد. -2-2

 چیلی سبز بر میزان بینایی چشم ها می افزاید. -3-2

 بز در شیر و کاربرد موضعی می تواند از شدت توّرم و تاول زدگی بکاهد.پختن چیلی س -4-2

کاربرد چیلی سبز بصورت غرغره ، تنتور و ضماد می تواند برای مواردی نظیر : التهابات گلو ،  -5-2

 (.2( و مفید باشد )tonsilityکشیدگی عضالنی )
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 ( کاربردهای داروئی :3

 و چروک پوست و آثار باقیمانده از زخم ها و سوختگی ها را حذف کند. چیلی سبز می تواند چین -1-3

 مصرف آن به سوزاندن حجم زیادی از انرژی می انجامد و به هضم غذا کمک می کند. -2-3

 جریان بزاق دهانی را افزایش می دهد. -3-3

 از خاصیت آنتی اکسیدانی قوی برخوردار است. -4-3

 ه ماالریا مصرف می گردد.برای درمان تب ها از جمل -5-3

( و بواسیر constipation( ، خشکی پوست )goutبرای معالجه نقرس ) -6-3

(hemorrhoid.بکار می رود) 

 ( و رماتیزم بعنوان محرک بهره می برند.neuralgicاز آن در درمان دردهای عصبی ) -7-3

 برای تقویت ُشش ها مفید است.  -8-3

 در فلفل های سبز موجب حل شدن لخته های خون می گردد.ماده "کاپسایسین" موجود  -9-3

از این ماده برای تهّیه تنتورها و پمادها استفاده می کنند زیرا دارای خواصی نظیر : قابض ،  -10-3

 ( است.anti-pruriticبندآور خون و ضدخارش )

تری ، ضد دیابت و ( ، دردهای عضالنی ، ضد باکherpeticضد دردهای آرتروز ، درمان تبخال ) -11-3

 کشیدگی عضالنی می باشد.

 ( است.LDLکاهش دهنده میزان کلسترول نامطلوب خون ) -12-3

 (obesityضد فربهی و چاقی ) -13-3

 عصاره فلفل سبز دارای خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی است. -14-3

 (. 2برای درمان ادرار ناخودآگاه مفید می باشد ) -15-3
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 :( سایر کاربردها 4

( آفات ، موش ها ، گربه ها ، سگ ها ، کنه ها ، repellantاز فلفل سبز بعنوان فرار دهندۀ ) -1-4

 ( استفاده می شود.invertebratesعنکبوت ها وسایر بی مهرگان )

 کاربرد بعنوان حشره کش -2-4

 ( anti-foulingبعنوان گندزدا در آب آکواریوم ها و استخرها ) -3-4

 (.2های غیرُکشنده دفاع شخصی ) تهّیه اسپری -4-4
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 هشدارها و تناقضات :

چیلی سبز موجب بروز اثرات متناقضی در بیماران بویژه در افرادی می شود که نسبت به  -الف

 "کاپسیکوم" و تولیداتش حساسیت دارند.

 چیلی سبز در زنان حامله موجب تحریکات رحمی می شود. –ب 

 چیلی سبز بر چشم ها موجب رنجش می گردد. مالیدن دستان آلوده به –پ 

مصرف زیاد چیلی سبز به بروز مسمومیت می انجامد و دهان را می سوزاند درحالیکه در مقادیر کم  –ت 

 موجب کاهش بروز سرطان می گردد.

 ( موجود در لبنیات می تواند انسان را از سوزش آوری "کاپسیکوم" برهاند.casein"کازئین" ) –ث 

 ( می شود.insulinسبز باعث افزایش حساسیت اشخاص نسبت به انسولین ) فلفل –ج 

" می سنجند Scoville scaleگرمای حاصل از مصرف میوه های چیلی سبز را با شاخصی بنام " –چ 

پی پی ام  1هزار می باشد. زبان انسان می تواند مقدار  15-30که میزان آن برای چیلی سبز در محدودۀ 

 (.   2" را تشخیص دهد )غلظت "کاپسایسین

 

 

 

 منابع و مآخذ :

1) Daza , Rodrigo – 2003 – Environmental report on pesticide use of the 

chili pepper (locoto) crop – USDAID / Bolivia  

2) Milind , Parle & et al – 2012 – A hot way leading to healthy stay – 

Pharmacology Division , Dept. Pharm. Sciences , Guru Jambheshwar 

University of Science and Technology , Hisar , Haryana , India  

 http://www.pfaf.org –Capsicum baccatum  –2012  –3) P . F . A . F  

 http://en.wikipedia.org –Capsicum pubescens  –2014  –4) Wikipedia  

webster.com/dictionary-http://www.merriam5)  

   http://farsilookup.com6)  
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http://farsilookup.com/
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 ی شیرین " ؛ " سیب زمین

( sweet potato ) 
 

 

 

 

 

 مقّدمه : 

( شما مي بخشد بلكه به سالمتي قلبتان taste budسیب زمیني شیرین نه تنها مزه اي شیرین به ذائقه )

نیز كمك مي كند. این سبزي ریشه اي سرشار از نشاسته بعنوان یك منبع غني از "فالونوئیدهاي" 

(flavnoidsآنتي اكسیدان ، ویتامی )( ن ها ، عناصر معدني و الیاف رژیميdietary fiber ضروري )

" از گیاهان زراعي Ipomoea batatasبراي سالمتي بشر هستند. سیب زمیني شیرین با نام علمي "

" مي باشد كه در سراسر مناطق گرمسیري convolvulaceaeخانواده پیچك یا نیلوفر صحرایي یعني "

رورش این گیاه نیازمند دسترسي به آب كافي و توجه به مباني كشت و و معتدله دنیا پرورش مي یابد. پ

( و elongate( مزبور به شكل دراز )tuberous rootكار گیاهان است. ریشه هاي غده اي گیاه )

( با انتهاي باریك مي باشند و پوست صاف آنها بر اساس نوع واریته به رنگ هاي oblongتخم مرغي )

 (.2اي و سفید دیده مي شوند ) قرمز ، ارغواني ، قهوه

 

 

 
 

 

سیب زمیني شیرین اصوالى گیاهي گرمادوست مي باشد كه بعنوان یك سبزي در سراسر مناطق گرمسیري 

دنیا گسترش یافته است. این گیاه را مي توان انتخابي مناسب براي كاشت در باغچه ها و باغ ها دانست 

 زیرا :
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 الف( بخوبي رشد مي یابد.

 ه خشكي و گرما متحمل است.ب ( نسبت ب

 پ ( آفات و بیماري هاي بسیار كمي دارد.

 ت ( بسیار مغذي است.

 (.4ث (كالري نسبتًا كمي تولید مي نماید )

 

ماه كه بستگي به دماي محیط رشد دارد ، به مرحله برداشت مي  4-6سیب زمیني شیرین پس از حدود 

( مي گردند و اگر بوته ها را توسط thickenبر )رسد. ساقه هاي رونده اصلي گیاه در این مرحله ست

عدد غده را در پائین بوته ها خواهند یافت. توجه شود  2-3ابزار چنگالي از خاك خارج سازند آنگاه تعداد 

كه در هر زمان مي توان برگ ها و نوساقه هاي سیب زمیني شیرین را برداشت كرد و به مصرف رسانید 

 (.3ه یا غده هایش نمي گذارد )زیرا این عمل تأثیري بر گیا

 

 

 
 

 

 

 مشخصات گیاهشناسي :

" از جمله گیاهان دولپه Ipomoea batatas( با نام علمي "sweet potatoسیب زمیني شیرین )

( است. این convolvulaceae( متعلق به خانواده پیچك یا نیلوفر صحرایي )dicotyledonاي )

داراي مزه اي شیرین مي باشد. برگ هاي جوان و نوساقه  سبزي ریشه اي ضخیم و سرشار از نشاسته و

 1000جنس و بیش از  50( گاهًا بصورت سبز و تازه مصرف مي شوند. از حدود shootsهایش )

گونه متعلق به خانواده پیچك ها تنها سیب زمیني شیرین بعنوان یك محصول زراعي تاكنون اهمیت یافته 

نواده پیچك ها بصورت منطقه اي در برخي نقاط جهان استفاده مي است گواینكه برخي دیگر از اعضاي خا

 (.5( هستند )poisonousگردند ولیكن بسیاري از آنها در حقیقت سّمي )
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( با نام علمي potatoسیب زمیني شیرین فقط یك خویشاندي بسیار دور با گیاه سیب زمیني معمولي )

"Solanum tuberosumیب زمیني یعني بادمجانیان بعبارتي " دارد كه متعلق به خانواده س

"solanaceae" یا "nightshade" است. جنس "Ipomoea كه شامل سیب زمیني شیرین است "

( مي morninggloryهمچنین دربردارندۀ برخي گل هاي باغچه اي موسوم به پیچك ها یا نیلوفرها )

رخي از ارقام سیب زمیني شیرین باشد اگرچه این موضوع معمواًل بهمدیگر مبسوط نمي گردد. امروزه ب

( با horticultureنیز بعنوان گیاه زینتي كاربرد یافته اند لذا آنها را در مبحث پرورش گیاهان زینتي )

 (.5( مي شناسند )tuberous morninggloryنام پیچك هاي غّده دار )

 

ساله هستند كه ( و چندherbaceous( ، علفي )vineبوته هاي سیب زمیني شیرین گیاهي رونده )

( با آرایش متناوب palmately lobed( یا نخل مانند )heart-shapeداراي برگ هایي قلبي شكل )

( مي باشند. ریشه هاي sympetalousبر روي ساقه ها و گل هایي متوسط با گلبرگ هاي پیوسته )

ها پوستي صاف به ( دیده مي شوند. آنtaperedخوراكي غّده مانندش به شكل طویل با انتهاي باریك )

( دارند. گوشت غّده ها نیز به رنگ beigeرنگ هاي زرد ، نارنجي ، قرمز ، قهوه اي ، ارغواني و بژ )

هاي بژ ، سفید ، قرمز ، صورتي ، بنفش ، زرد ، نارنجي و ارغواني مشاهده مي گردند. واریته هاي سیب 

شیریني و رطوبت كمتري در مقایسه با  زمیني شیرین با گوشتي به رنگ هاي سفید و زرد روشن معموالً 

 (.5ارقام داراي گوشت قرمز ، صورتي و نارنجي دارند)

ساقه هاي رونده سیب زمیني شیرین در اقالیم سرد بقاء نمي یابند اّما غده ها در اقالیم عاري از یخبندان 

 (.4نند )قادرند در طي زمستان نیز زنده بمانند و نوساقه هایي را در بهار آینده تولید ك
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 ( : 5( طبقه بندی علمی گیاه "سیب زمیني شیرین" )1جدول»

 

 (plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

 ( spermatophyteگیاهان گلدار ) (divisionگروه )

 (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

 (Eudicotsدو لپه اي ها ) (classرده )

 (Asteridsا )ستاره اي ه (subclassزیر رده )

 (solanalesسوالنالیس ) (orderراسته )

 ( convolvulaceaeپیچك یا نیلوفر ) ( familyخانواده )

 Ipomoea (genusجنس )

 batatas (speciesگونه )

 

 

( كه نوعي دیگر از ریشه هاي نشاسته اي رایج در yamsسیب زمیني هاي شیرین را نباید با "یام ها" )

تند ، اشتباه گرفت. "یام ها" براستي درشت تر از سیب زمیني هاي شیرین هستند آفریقاي غربي هس

متر نیز مي رسند. "یام ها" جزو محصوالت گرمسیري محسوب  2پوند و طول  120بطوریكه به وزن تا 

 درجه فارنهایت نزول مي یابد ، رشد نمي كنند. 68مي شوند و هیچگاه در مناطقي كه حرارت به كمتر از 

 

 

 مترین تفاوت هاي ظاهري سیب زمیني شیرین با "یام ها" و سایر ریشه هاي غذایي مشابه عبارتند از :مه

( peel( گیاهي دولپه اي با غده هاي نسبتًا كوچك و پوست )swet potato( سیب زمیني شیرین )1&

 خیلي نازك است.

داراي پوستي به رنگ هاي ( گیاهي تك لپه اي با غده هایي بزرگ ، ضخیم ، خشن و yam( "یام" )2&

قهوه اي تا صورتي است كه بستگي به نوع ارقام آن دارد. گوشت داخل غده هایش نشاسته اي است ولیكن 

 ( به رنگ هاي سفید ، زرد ، نارنجي و ارغواني دیده مي شود.pigmentبستگي به غلظت رنگیزه ها )

یی مي خوانند داراي ظاهري خشك و ( كه آنرا سیب زمیني شیرین كوباboniatos( "بونیاتوس" )3&

گوشتي نشاسته اي به رنگ قرمز متمایل به قهوه اي است. آنها طعمي متمایل به شیریني متوسط دارند و 

 همانند سیب زمیني هاي معمولي پخته مي گردند. 

( برگ هاي سیب زمیني شیرین نیز خوراكي هستند. در حقیقت بخش هاي سبز این گیاه حاوي عناصر 4&

 (.2( مي باشند )green-leafyایي و الیاف رژیمي بیشتري در مقایسه با سبزیجات برگي )غذ
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 ( :« 10( مقایسه برخي از مهمترین تفاوت هاي سیب زمیني شیرین و "یام" )2جدول»

  

 "یام" سیب زمیني شیرین عوامل تفاوت

 نیلوفر وحشی یا پیچك خانواده

 (convolvulaceae) 

 تمیس" "ازملك" یا "

(dioscoreaceae) 

 2n 20  =2n=  90 كروموزوم ها

 (dioeciousدوپایه ) (monociousیكپایه ) گل ها

 آفریقاي غربي ، آسیا مناطق استوایی آمریكا )پرو ، اكوادور( مبدأ

 (tuberساقه هاي زیرزمیني ذخیره اي ) (storage rootریشه هاي ذخیره اي ) بخش خوراكي

 ( rough & scalyخشبي و فلسي ) نازك صاف ، پوست ظاهر

( ، tapered endكوتاه ، انتهاي باریك ) شكل

 (blockyساختمان چهارگوش )

 ( ، cylinderialدراز ، استوانه اي )

 (toesگاهًا داراي انگشتي جانبي )

 احساس دهانی 

(mouth feel  ) 

 خشك مرطوب

 

 

 اسامي مشابه سیب زمیني شیرین :

 را در برخي نقاط دنیا با اسامي دیگري نیز مي شناسند : سیب زمیني شیرین

" مي خوانند و غالبًا مورد Kumara( بنام "Maori( بومیان نیوزیلند آن را در زبان "مائوري" )1@

 استفاده غذایي قرار مي دهند.

" مي yam( سیب زمیني هاي شیرین نرم و نارنجي رنگ را در منطقه آمریكاي شمالي بنام "2@

( از Dioscorea( متعلق به جنس "ازملك" )monocotد درحالیكه "یام" گیاهي تك لپه اي )شناسن

( است و در مناطقي از آفریقاي غربي و جنوب شرقي آسیا مي Dioscoreaceaeخانواده "تمیس" )

 روید.

" از خانواده "ترشواش" Oxalis tuberosa( با نام علمي "Oca( گیاه زراعي "اوكا" )3@

(Oxalidaceae(در بسیاري از مناطق "پولینزیا" از جمله نیوزیلند بعنوان "یام" شناخته مي شود )5 .) 
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 ارقام زراعی سیب زمینی شیرین :

 سیب زمینی شیرین را از نظر تفاوت بخش داخلی )گوشت( به دو دسته تقسیم بندی می کنند :

 (moist( ارقام مرطوب یا آبدار )#1

 ( dry)( ارقام خشک یا کم آب #2

( نیز شناخته می شوند. yamانواع مرطوب دارای گوشت نارنجی ُپر رنگي هستند که گاهًا با نام "یام" )

اغلب واریته های مقبول جهت کاشتن در باغچه های خانگی از ارقام آبدار بشمار می آیند. مهمترین ارقام 

 (.1ستند )" هGeorgia jet" و "Centennialآبدار سیب زمینی شیرین عبارت از "

 

 

 
 

 

 واریته هاي سیب زمیني شیرین مناسب براي كاشت عبارتند از :

" : این واریته از محبوب ترین انواع سیب زمیني شیرین است. این واریته Centennialالف( واریته "

( دیده مي شود و از ویژگي انباري مناسبي برخوردار است. این واریته collot-colorبه رنگ هویجي )

 البًا براي كاشت در عرض هاي جغرافیایي باالتر توصیه مي كنند.را غ

( است و از مقاومت خوبي در copper-color" : این واریته به رنگ مسي )Jewelب ( واریته "

 مواجهه با بیماري هاي گیاهي برخوردار مي باشد. واریته مزبور از ویژگي انباري مناسبي بهره مي برد. 

" : آنرا انتخابي مناسب براي باغچه هاي خانگي برخوردار از Bunch Porto Ricoپ ( واریته "

 (.4فضاي محدود مي دانند. این واریته نیز به رنگ مسي و بسیار خوش طعم است )

 مزایای پرورش سیب زمینی شیرین :

 سیب زمینی شیرین یکی از مناسب ترین گیاهان برای پرورش در اقالیم گرم است زیرا :

 یقی برای سیب زمینی معمولی است.( جانشین ال1*
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 ( دچار کمترین بیماری های گیاهی می شود.2*

 ( پرورش آن نسبت به سیب زمینی های معمولی سهل تر است.3*

 ( بسیار مغذی می باشد.4*

 ( با حداقل آب و کودها پرورش می یابد.5*

عمولی مصرف کرد. آنها را ( سیب زمینی شیرین را می توان در امور پخت و پز همانند سیب زمینی م6*

( بکار گرفت اّما سیب زمینی mashمی توان بصورت های آب پز ، بخارپز ، سرخ کرده و خمیری )

 شیرین را می توان بصورت های دیگری نیز بهره برداری کرد.

( جوانه ها و برگ های سیب زمینی شیرین نورسته را می توان با ساالدها و سرخ کردنی ها مخلوط 7*

 ( آنها گردید.yummyباعث زیبایی و خوشمزگی ) کرد و

( ground cover( از سیب زمینی شیرین می توان بعنوان یک گیاه پوشاننده سریع سطح خاک )8*

 بهره گرفت. 

( در جهت غلبه بر علف های هرز استفاده living mulch( از این گیاه همچنین بعنوان مالچ زنده )9*

 .(3می شود )

 

 

 
 

 

ونده سیب زمینی شیرین به سرعت رشد می یابند و سطح زمین را می پوشانند. سیب زمینی ساقه های ر

شیرین از آمریکای مرکزی و جنوبی منشأ دارد لذا بدین معنی است که جزو سبزیجات گرمسیری محسوب 

می شود و نیازمند یک فصل رشد گرم و طوالنی جهت ارائه محصول بهینه می باشد. واریته های مختلف 

یب زمینی شیرین دارای غده هایی به رنگ های قرمز ، زرد و سفید هستند. نوع قرمز آن دارای س

است و بیشترین مقبولیت را در بین مصرف کنندگان دارد درحالیکه تمامی  Aباالترین مقدار ویتامین 

ی ( و برگ هایش مصرف شوند ، بسیار مغذshootsواریته هایش بویژه اگر همراه با نوساقه ها )

هستند. معمواًل پیدا کردن گیاهی که بدون توقع زیاد بتواند بیش از سیب زمینی شیرین به تولید مواد غذایی 

 (.3در واحد سطح بپردازد ، بسیار دشوار است )
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( تا اقالیم معتدله tropicalسیب زمینی شیرین را در سراسر جهان از مناطق گرمسیری )

(temperateکشت می نمایند. این محص )( ول گرمادوست بنحو بارزی مغذیnutritious و چند )

( است. هر یک از ریشه های گوشتالوی سیب زمینی شیرین سرشار از ویتامین versatileمنظوره )

بعالوه برخی از عناصر معدنی می باشد. ریشه های مزبور را بصورت های خام ، آب پز و  Cو  Aهای 

( که غذایی مرکب از گوشت و آرد است ، دسرها ، نان casseroleپخته درون سوپ ها ، "کاسرول" )

 (.1( به مصرف مي رسانند )stir-friesها و یا مخلوط تکه های سرخ شده )

 

 

 
 

 

 ازدیاد سیب زمینی شیرین :

( cuttings( سیب زمینی شیرین را قلمه زدن )propagationسریع ترین و آسان ترین شیوه ازدیاد )

سانتیمتر تهّیه می نمایند سپس  30( را به طول runnerتی از ساقه رونده )می دانند. بدینطریق قطعا

تمامی برگ های آنرا بجز برگ های کوچک انتهایی حذف می کنند. قلمه ها را مگر برگ های انتهایی که 

( درون خاک nodeدر خارج خاک قرار می گیرند ، در داخل خاک قرار می دهند. قلمه ها از گره های )

می شوند. گیاه پس از مدتی شروع به رشد می کند ولیکن ریشه دهی از گره هایی که بر ساقه  ریشه دار

 رونده اش بوجود می آیند، بواسطه مجاورت با خاک تداوم می یابند. 

در مواردی که قلمه های مناسبی از ساقه های رونده سیب زمینی شیرین در دسترس نباشد ، می توان از 

بهره گرفت. اینگونه غده ها را می توان از فروشگاه های کشاورزی مناطق غده هایش برای تکثیر 

پرورش گیاه تهّیه کرد. غده ها را در خاک قرار می دهند سپس با خاک می پوشانند آنگاه بستر کاشت را 

( می پردازند که در این حال به "ترکه shootsمرطوب می سازند. غده ها بزودی به تولید نوساقه ها )

سانتیمتر رسیدند ، از سطح غده ها  15( موسوم می گردند. "ترکه ها" را زمانیکه به اندازه slipsها" )
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( سپس آنها را جداگانه می کارند pulled off( می کنند و یا بیرون می کشند )snippedقطع )

 (.3درحالیکه ریشه اصلی همچنان به تولید نوساقه ها یا "ترکه ها" ادامه می دهد)

 

 

 
 

 

 ش سیب زمینی شیرین در آب :پرور

این شیوه پرورش را معمواًل برای آموزش عملی در کالس های درس بکار می گیرند. برای این منظور 

قطعه ای از ساقۀ رونده آنرا درون لیوانی از آب قرار می دهند. این روش را همچنین می توان با غّده های 

ای غده ها را درون آب قرار می دهند ولیکن یک سیب زمینی شیرین نیز اجرا کرد بطوریکه بخش انته

سّوم از نوک غده ها باید از در خارج از آب واقع شود. در این صورت بزودی نوساقه های منجر به تولید 

( روی غده ها ظاهر خواهند شد که آنها را می توان همانند "ترکه های" حاصل eyesنهال از چشم های )

نمود. برخی افراد به ریشه دار نمودن "ترکه های" حاصله در آب مبادرت از قلمه ها در زمین اصلي کشت 

می ورزند كه البته این مورد برای نشان دادن چگونگی ریشه دار شدن غده ها مناسب است اّما برای 

 (.3کاشتن مناسب نخواهند بود )

 

 پرورش سیب زمینی شیرین در خانه ها :

ری و نیمه گرمسیری بسیار آسان است بعالوه پرورش آنها پرورش سیب زمینی شیرین در اقالیم گرمسی

در محیط های خنک نیز چندان دشوار نیست. در بسیاری از مواقع مسئله اصلی را پرورش بوته های سیب 

زمینی شیرین درون باغچه های خانگی تشکیل نمی دهد بلکه مشکل آن است که چگونه مانع خروج ساقه 

یافته گردند زیرا سیب زمینی شیرین ذاتًا یک گیاه خزنده مهاجم  های رونده اش از محوطه تخصیص

(invasive creeper محسوب می شود. برداشت چنین محصولی نیز اگرچه با دشواری همراه است )

 (. 3ولیکن باید دانسته گردد که برداشت باید در زمان مناسب صورت پذیرد )

ین می توانید قطعه ای از آن را بطور دائمی به كاشت اگر در محیط خانه دارای فضای کافی هستید بنابرا

سیب زمینی شیرین اختصاص دهید. مثاًل می توانید بوته های آنرا در فضای زیر درختان میوه بعنوان گیاه 
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پوششی بکارید. این بوته ها نیازمند مراقبت قابل توجهی نیستند بعالوه هر زمان که بخواهید می توانید 

تان را برداشت کنید و به مصرف برسانید. برای اینکار در مکان هایی که تعیین می غده های مورد نیاز

کنید به حفر گودال های کوچکی اقدام کنید و غده ها یا "ترکه ها" را در آنها غرس کنید. سیب زمینی 

د. شیرین اگر چه جزو سبزیجات مناطق گرمسیری است ولیکن نیاز آبی بسیار کمی پس از استقراریابی دار

البته بوته هایی که بتازگی کاشته شده اند تا قبل از استقراریابی باید مرتبًا آبیاری شوند. مواظبت نمائید که 

 بستر گیاه هیچگاه به حالت غرقابی و یا اشباع در نیاید. 

در صورتیکه خاک بستر حائز زهکشی مناسب نیست ، بهتر است بوته های گیاه را بر سطح پشته ها 

مواردیکه خاک بستر حاوی عناصر غذایی کافی نیست ، می بایست آنرا با کود کافی در فواصل  بکارید. در

هفتگی پس از كاشت تقویت نمائید. همواره سعی شود که تعادلی در عناصر غذایی  12هفتگی و  6زمانی 

ظور ( برای این منsea weedخاک ایجاد گردد بعنوان مثال می توانید از عصاره علف های دریایی )

بهره گیرید. پاشیدن محلول سولفات پتاسیم می تواند مفید باشد. بکارگیری کمپوست ضایعات چوب 

(wood ash(نیز در تقویت بستر سیب زمینی شیرین حائز اهمیت است )3.) 

 

 

 
 

 

( و یا درون trellisسیب زمینی شیرین را می توان در باغچه های خانگی بر روی شبکه های داربستی )

( خوراکی و لذیذ کشت نمود. غده های tubers( بعنوان گیاهی زیبا با غده های )containerها )گلدان 

این گیاه را که دارای برگ ها و گل های زیبایی است می توان در پائیز برداشت نمود. سیب زمینی شیرین 

توان در بخش های در باغچه های خانگی ویژه سبزیجات در شرایط آفتابگیر بخوبی می روید اّما آنرا می 

دیگری از محیط خانه ها و فضاهای سبز نیز بعمل آورد. سیب زمینی شیرین قابلیت کاربرد بعنوان پوشش 

( را دارد. زمانیکه trailing( و یا بصورت گیاهان آویزان خانگی )groundcoverموقت سطح زمین )

ه ها و برگ های زیبایش در ( سیب زمینی شیرین را بخاطر بهره وری از شاخvineیک بوته رونده )

پاسیوها کشت می نمایند آنگاه می توانند ریشه های غذایی آنرا در پائیز از خاک خارج سازند و به مصرف 

 (.  1برسانند )
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 تولید سیب زمیني شیرین :  

سیب زمیني شیرین در برابر بروز یخبندان متحمل نیست لذا بهترین میزان رشد را در شرایطي با دمای 

درجه فارنهایت( ، نور شدید خورشید و شب های گرم ظاهر مي سازد. میزان  75رجه سانتیگراد )د 24

اینچ( بیشترین مناسبت را براي رشد سیب زمیني شیرین بدون  30-39میلیمتر ) 750-1000بارندگي 

صل رشد اینچ( در طي هر ف 20میلیمتر ) 500نیاز به آبیاري دارد ولیكن متوسط بارندگي نباید كمتر از 

 باشد. 

روز پس از كاشت نسبت به  50-60محصول سیب زمیني شیرین در شروع شكل گیري غده ها یعني 

خشكي حساس است بعالوه در برابر شرایط غرقاب و خاك هاي اشباع نیز متحمل نیست زیرا شرایط 

ا و حتي اشباعي باعث كاهش تهویه خاك مي گردد كه منتج به كاهش ذخیره سازي مواد درون ریشه ه

سبب پوسیدگي آنها مي گردد. بستگي به ارقام سیب زمیني شیرین و شرایط محیطي معمواًل غده ها در طي 

( را مي توان بعنوان محصول early-maturingماه به مرحله بلوغ مي رسند. ارقام زودرس ) 9-4

ر گرفت. سیب زمیني شیرین یكساله تابستانه در مناطق معتدله نظیر مناطق شمالي ایاالت متحده آمریكا بكا

ساعت باشد ، بندرت به مرحله گلدهي مي رسد و چنین شرایطي در  11در شرایطي كه طول روز كمتر از 

 (.5خارج از مناطق گرمسیري امري عادي مي نماید )

 

 

 
 

 

 سیب زمیني شیرین را غالبًا از طرق زیر تكثیر مي كنند :

 (vineاي رونده )( یا قطعاتي از ساقه هstem( ساقه ها )#1

 ( root cutting( قلمه هاي ریشه اي )#2

( كه از غده هاي انباري خارج شده و داراي ریشه هاي نابجا shoot( نوساقه هایي )#3

(adventitious( "مي شوند كه به آنها "تركه )slip .گفته مي شوند ) 

 ه مي شوند.( كه فقط براي مقاصد اصالح نبات استفادtrue seeds( بذور حقیقي )#4
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( رشد مي یابد و موسوم به naturalized( سیب زمیني شیرین در فیلیپین به صورت بومي )#5

"camote.است " 

كاشت سیب زمیني شیرین غالبًا به وسیله قلمه هاي حاصل از ساقه هاي رونده نسبت به سایر روش ها 

 (.5رواج بیشتري دارد زیرا آسانتر انجام مي پذیرد )

 

 

 
 

 

یني شیرین در بسیاري از شرایط زراعي بخوبي رشد مي یابد و دشمنان طبیعي كمي دارد. كاربرد سیب زم

آفتكش ها در زراعت این گیاه بندرت ضرورت مي یابند. گیاه مزبور مي تواند با كمترین كودهاي مصرفي 

 حتي در خاك هاي فقیر نیز رشد یابد.

 

ا شرایطي با زهكشي مناسب ، نور كافي ، خاك هایي با سیب زمیني شیرین در انواع خاك ها مي رویند اّم

حائز باالترین مقبولیت براي رشد بهینه این گیاه است. سیب زمیني  5/4-7حدود  PHبافت متوسط و 

هفته پس از كاشت از  6شیرین نسبت به سمّیت آلومینیوم بسیار حساس است و اگر حداكثر پس از حدود 

 (.5اري شود ، بشدت آسیب مي بیند )افزودن آهك در این خاك ها خودد

 

سایه هاي روندۀ گیاه پس از كاشت به سرعت رشد مي یابند و بر سطح خاك سایه اندازي مي كنند لذا نیاز 

كمتري به كنترل علف هاي هرز دارند. سیب زمیني شیرین را در مناطق معتدله غالبًا در مزارع وسیع 

بندان ها برداشت مي كنند. گاهًا محصول سیب زمیني شیرین را پرورش مي دهند و آنها را قبل از وقوع یخ

در مناطق گرمسیري پس از بالغ شدن همچنان درون خاك باقي مي گذارند تا هر آنگاه كه نیاز به مصرف 

 (.5خانگي و یا ارائه به بازار باند ، برداشت كنند)
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در تعریف "تركه ها" آمده است ( پرورش مي دهند. slipsسیب زمیني شیرین را توسط "تركه هایش" )

 كه :

( هستند كه از غده هاي سیب زمیني شیرین انباري خارج sproutsالف( "تركه ها" همان جوانه هایي )

 (.4مي شوند)

( كوچكي هستند كه براي كاشتن یا پیوندزدن twig( یا شاخه هاي )shootب ( نوساقه ها )

(grafting( از گیاه اصلي بریده مي شوند )6.) 

( grafting( یا پیوندزدن )plantingپ ( بخشي از گیاه كه آنرا بریده و یا مي شكنند تا براي كاشتن )

 (.7( بهره برداري شوند )scion( یا "پیوندك" )cuttingبعنوان یك قلمه )

 

 

 
 

 

"تركه هاي" مورد نیاز را مي توان از كشاورزان محلي ، قلمستان ها و فروشگاه هاي كشاورزي مناطق 

كاشت تهّیه نمود. "تركه هاي" مصرفي را همچنین مي توان شخصًا براي كاشت بهاره تولید كرد. براي 

این منظور در نوامبر كه بهترین زمان برداشت سیب زمیني شیرین است به مركز فروش آنها بروید و در 

قص ( و بدون نuncrackجستجوي غده هایي باشید كه به اندازه متوسط  و فاقد تركیدگي )

(unblemish باشند. هر كدام از این غده ها مي توانند تا )گیاه جدید را بوجود آورند.   12 

برخي كشاورزان براي این منظور از ریشه هاي محصول سال قبل بهره مي گیرند و یا اینكه ریشه هاي 

ده از ریشه هایي تیمار نشده را از فروشگاه هاي كشاورزي تهیه مي كنند. دقت نمائید كه بذور خریداري ش

( پوشش یافته waxedنباشند كه براي افزایش ماندگاري و جلوگیري از جوانه زدن با مواد مومي )

 (.1اند)

درجه فارنهایت انبار نمایید و آنها  65-70( و دماي well-litغده هاي مذكور را در اتاقي با نور كافي )

 90ره سپري شود سپس این غده ها را براي مدت روز نگهداري كنید تا آخرین یخبندان بها 90را به مدت 

غده  2( دهید و شرایط گرما و رطوبت را برایشان فراهم سازید. براي هر embedروز درون خاك قرار )

 گالن مي باشید.  5/0-1سیب زمیني شیرین نیازمند گلداني با حجم 
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اینچ مالچ و  3آن را ابتدا با بخاطر داشته باشید كه سوراخ هاي زهكش ته گلدان ها گشوده باشند سپس 

درجه درون گلدان ها بكارید تا جوانه هاي  45متعاقبًا با خاك گلدان یا باغچه ُپر كنید. غده ها را با زاویه 

اینچ رسیدند آنگاه مي توان  6-12حاصله با سهولت بیشتري سبز شوند. زمانیكه "تركه ها" به ارتفاع 

 ان بهاره در فضاي خارج از خانه بكارید.آنها را در صورت سپري شدن خطر یخبند

-8اینچ شخم بزنید سپس پشته هایي به ارتفاع  8-10براي این منظور زمین زیر كشت غده ها را به عمق 

اینچ ایجاد نمائید. خاك را بخوبي زهكشي كنید و از كودها براي تقویت خاك بستر  12اینچ و عرض  6

 بهره گیرید.

سب از همدیگر بكارید ولیكن مطمئن شوید كه خطر آخرین یخبندان بهاره بر "تركه ها" را با فواصل منا

اینچ از  5/0طرف گردیده است. "تركه ها" باید بگونه اي درون خاك قرار گیرند كه تمامي ریشه ها و 

ساقه هایش درون خاك واقع شوند. در مناطقي كه از هواي خنك تري برخوردارند ، اقدام به پوشاندن 

شته ها با پالستیك سیاه مي نمایند تا از این طریق به گرم شدن خاك پشته ها و در نتیجه سطح خاك پ

 افزایش سرعت رشد گیاه مساعدت گردد.

بهتر است "تركه ها" را با محلولي حاوي فسفر كافي ، آبیاري كنید سپس تا چند روز مرتبًا به آبیاري 

 (.1،4) ادامه دهید تا ریشه هاي گیاه بخوبي گسترش یابند. 

 

 

 
 

 

سیب زمیني شیرین در گستره وسیعي از خاك ها مي روید اّما بهترین رشد را در خاك هاي شني ارائه مي 

دهد لذا در صورتي كه اجبار به كاشت این گیاه در اراضي رسي باشد ، بهتر است "تركه ها" را بر سطح 

ترهاي برجسته باعث بهبود ( خاك بكارید. ایجاد بسmound( و برجستگي هاي )ridgeپشته ها )

زهكشي خاك مي شود كه در رشد گیاه سیب زمیني شیرین حائز اهمیت است و عمق كافي را براي رشد و 

 توسعه غده ها فراهم مي سازد وگرنه با چنگالي شدن ، كوچكي و خمیدگي غده ها مواجه خواهید شد. 

نرا مي توان با كمپوست كودهاي دامي خاك بستر باید حاوي عناصر غذایي مكفي باشد. بعنوان مثال آ

تقویت كنید. هیچگاه از كودهاي دامي تازه و یا كودهاي حاوي نیتروژن زیاد نظیر كودهاي مرغي پلت شده 
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بهره نگیرید زیرا این حالت منجر به تولید شاخه ها و برگ هاي فراوان بدون تولید هیچگونه غده اي 

 خواهد شد. 

اك هاي فقیر نیز رشد مي یابد ولیكن ریشه هایش در خاك هاي رس سیب زمیني شیرین بخوبي در خ

( مي دهند و در خاك هاي شني بحالت بلند و نخ مانند در مي آیند. از deformسنگین تغییر شكل )

كمپوست ها بقدر كفایت مي توانید بهره گیرید اّما از مصرف كودهاي نیتروژنه مازاد اجتناب ورزید زیرا به 

( غده هایش مي stunt( مي انجامد كه این امر موجب بازماندگي رشد )lushي ُپرپشت )تولید ساقه ها

 (.1،4گردد )

رشد بوته هاي سیب زمیني شیرین نیازمند فضاي كافي است تا گیاه بتواند بخوبي گسترش یابد. فواصل 

 3-4ردیف ها را  فوت بر روي ردیف ها قرار دهید و فواصل بین 1بین قلمه ها و "تركه ها" را به میزان 

 فوت انتخاب نمائید.

 

 

 
 

 

فضاهاي بین بوته ها و حدواسط بین ردیف ها را بهتر است با مالچ ها پوشش دهید تا از رشد و استقرار 

( مي شوند chokeعلف هاي هرز جلوگیري شود. بدین طریق علف هاي هرز در زیر الیۀ مالچ خفه )

 ي سیب زمیني شیرین نیز مهّیا مي گردد.ضمن اینكه شرایط براي رشد بهینه بوته ها

بهترین زمان كاشت قطعات زمین در بهار مي باشد لذا در نیمكره شمالي توصیه مي گردد كه آنرا در ماه 

( ممكن است نیازمند كاشت cool climateمه و در نیمكره جنوبي در نوامبر بكارند. در مناطق خنك )

 باشید. ( single plantingگیاه بصورت تك بوته )

ماه برخوردار از آب و هواي گرم براي دستیابي به بلوغ است اّما در  4-6سیب زمیني شیرین محتاج به 

مناطق گرمسیري كه از فصل بهار طوالني برخوردارند ، دلیلي براي كاشت بهاره وجود ندارد مگر اینكه 

 قصد پرورش آن در سطوح تجارتي را داشته باشید.

ابلیت نگهداري مطلوب پس از برداشت برخوردار نمي باشد لذا بهتر است "تركه سیب زمیني شیرین از ق

هفته اي در زمین اصلي كشت نمائید. در این  1-2هاي" مورد نظر را در چند بخش با فواصل زماني 

صورت در تمامي فصول سال به محصول كافي دسترسي خواهید داشت و هیچگاه به یكباره با توده اي 
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مواجه نمي گردید. بنابراین اینگونه "تركه ها" یا قلمه ها را مي توان با فاصله زماني به  عظیم از محصول

هفته در اقالیم گرم به بلوغ برسند و  16-18عدد در هر متر از ردیف ها كشت نمود تا پس از  3تعداد 

 (.3)آماده برداشت شوند گواینكه این زمان در محیط هاي خنك تا حدودي طوالني تر خواهد شد 

 

 بایدها و نبایدهای پرورش سیب زمینی شیرین :

 ( سیب زمینی شیرین در شرایط زیر بخوبی پرورش می یابد :1&

 خاک های شنی  -1-1

 شرایط آفتابگیر -2-1

 فضای باز و گسترده -3-1

 آب و عناصر غذایی کافی -4-1

 (.3شرایط گرم آنچنانكه با افزایش دما به رشد بیشتری می رسد ) -5-1

 

 

 
 

 

 ( سیب زمینی شیرین شرایط زیر را نمی پسندد :2&

 خاک های سنگین -1-2

 (waterloggedشرایط غرقاب و خاک های اشباع ) -2-2

 اقالیم سرد  -3-2

کاربرد کودهای سرشار از مواد ازته نظیر کود مرغی که باعث ازدیاد رشد شاخه ها و برگ ها می  -4-2

 شوند تا حّدی

 (.3ولید نخواهد شد )که هیچگونه غده ای ت
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 مراحل داشت سیب زمینی شیرین :

 الف( غده زایی :

( به تولید ریشه های jointsگاهًا مواظبت می شود که ساقه های رونده بتوانند از تمامی گره هایش )

نابجا بپردازد تا بدینوسیله تمامی انرژی خویش را به تولید غده های زیرزمینی حاصل از اینگونه رشد 

دارند تا فقط به تکمیل غده اصلی از ریشه اولیه بسنده نشود. بدینطریق برداشت ریشه ها نیز با  مصروف

سهولت بیشتری انجام می گیرند و متحمل صدمات کمتری می شوند لذا بمیزان کمتری مورد تهاجم 

 (. 3اسپورهای بیماریزا نیز واقع می گردند )

 

 ب ( علف های هرز :

( جهت کاشت "ترکه ها" استفاده نمی کنید ، بهتر است black plasticسیاه )در صورتیکه از پالستیک 

هفته پس از کاشت به کاربرد مالچ بر اطراف ساقه های رونده سیب زمینی شیرین اقدام ورزید تا  2که تا 

از طریق : کاهش علف های هرز ، حفظ رطوبت و نرم نگهداشتن خاک بر توسعه بیشتر ریشه ها کمک 

 (.3كنید )

هر چند گاه خاک بستر را با فوکا بهم بزنید تا از طغیان علف های هرز جلوگیری شود اّما همواره باید 

 (.4بستر کاشت را بشکل اولیه اش حفظ كنید )

 

 

 
 

 

 پ ( آبیاری :

اینچ تا دو هفته  1اگر آب و هوا در وضعیت خشکي قرار دارد ، باید به تدارک آبیاری هفتگی به میزان 

رداشت اقدام نمائید سپس مزرعه را تا حدودی بخشکانید. از آبیاری بیرویه خودداری كنید زیرا قبل از ب

( می گردد آنگونه که رطوبت withstandگیاه شرایط خشکی را بهتر از شرایط بارندگی شدید متحمل )

 (. 3مازاد بسادگي سبب پوسیدگی و فسادش مي شود)
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زمینی شیرین غافل نشوید بطوریکه آبیاری کافی در دوره های هیچگاه از آبیاری بهنگام بوته های سیب 

خشکی به افزایش عملکرد محصول خواهد انجامید. در مواردیکه قصد انبارکردن غده های محصول را 

 (.4پس از برداشت دارید ، یقینًا نباید به آبیاری مازاد در اواخر فصل رشد مبادرت ورزید )

 

 ت ( کوددهی :

 100را به ازای هر  5-10-10پوند کود مرکب  3پس از انتقال "ترکه ها" باید بمقدار هفته  3-4حدودًا 

( مصرف نمائید اّما اگر خاک بستر از بافت سبک side-dressفوت از ردیف ها در کنار ردیف بوته ها )

 (.4پوند افزایش دهید ) 5و فقر غذایی بهره می برد ، می توان مقدار کود را تا 

 

 ث ( هرس :

( نمائید prumeی اینکه به راندمان مناسبی دست یابید هیچگاه نباید ساقه های رونده گیاه را هرس )برا

 (.4تا از قدرت و بنیه گیاه کاسته نگردد )

 

 

 
 

 

 ج ( آفات سیب زمینی شیرین :

پرورش سیب زمینی شیرین در مناطق گرمسیری با معضلی جّدی بنام سرخرطومی سیب زمینی شیرین 

(sweet potato weevile مواجه می باشد. خسارت این آفت در برخی مناطق نسبت به نقاط دیگر )

میلیمتر با سر و بال هایی به رنگ آبی متالیک و بدنی به رنگ  6بیشتر است. حشره بالغ به طول حدود 

ا نارنجی متمایل به قرمز است. این آفت از تمامی بخش های گیاه شامل : برگ ها ، ساقه ها و ریشه ه

تغذیه می کند. سرخرطومی مزبور تخم هایش را بر روي ریشه های این گیاه می گذارد و الروهایش پس 

( به ایجاد تونل درون غده ها و تغذیه از آنها می پردازند كه این موضوع به فساد hatchingاز تفریخ )

رونده و برگ های گیاه ( می انجامد. حشرات بالغ این آفت معمواًل به ساقه های rotten messغده ها )
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می گردد آنچنانکه به توسعه foot rotهجوم می برند. آفت مزبور همچنین سبب پوسیدگی طوقه گیاه )

مناطقی به رنگ قهوه ای تا سیاه بر روي ساقه های مجاور خاک و ناحیه انتهایی ساقه ها می شود. تکثیر 

(multiplyاین حشرات بسیار سریع صورت می گیرد و حذف آن ) ها با دشواری امکانپذیر می باشد لذا

ساله توصیه  4استفاده از "ترکه های" گواهی شده مقاوم به بیماریهای گیاهی و بکارگیری تناوب زراعی 

می گردند. گیاهان آسیب دیده و ریشه های آنها را نابود سازید و پس از قرار دادن در پاکت های پالستیکی 

در اراضی دچار حمله سرخرطومی سیب زمینی شیرین نباید به کاشت به توده آشغال ها ملحق گردانید. 

مداوم قطعاتی از زمین به این گیاه اقدام ورزید. در هنگام انتقال قلمه های سیب زمینی شیرین باید از 

انتقال سرخرطومی به همراه آنها اجتناب کنید. تمامی گیاهان مزرعه آلوده را از خاک خارج ساخته و نابود 

مزارع جدید را با قلمه های سالم بنا نمائید تا مجددًا دچار صدمات ناشی از هجوم سرخرطومی  سازید.

 (.3مذکور نگردید )
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 مهمترین آفات سیب زمینی شیرین عبارتند از :

 (weevileسرخرطومی ) -ج-1

 (flea beetleکک ها ) -ج-2

 (bugsسن ها ) -ج-3

 ( aphidsشته ها ) -ج-4

 (whiteflyید )مگس سف -ج-5

 (stemborerساقه خوارها ) -ج-6

 (grass hoppersملخ ها ) -ج-7

 ( white mothبید سفید ) -ج-8

 (.tortoise beetle( )4سوسک الک پشتی ) -ج-9

 

 

 
 

 

 

 چ ( بیماری های سیب زمینی شیرین :

ی شوند. این ( را شامل مblack rotبیماری های قارچی سیب زمیني شیرین از جمله پوسیدگی سیاه )

( به شکل مدّور و تیره بر سطح غّده ها depressionsبیماری باعث بروز فرورفتگی های موضعی )

می گردد. غده های آلوده را بدور اندازید و مراقبت نمائید که ریشه های گیاهان مجاور دچار خسارت 

دارد ، اشتباه گرفت زیرا  نشوند. این بیماری را نباید با بیماری "پوسته شدن سطحی" که اهمیت کمتری

بیماری مزبور تولید نقاط تیرۀ کوچک و مدّور بر سطح غده ها می نماید و اثری بر کیفیت غذایی غده ها 

 (.3نمی گذارند )
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( نیز یک بیماری قارچی است که در اثر : wilt stem( یا پژمردگی ساقه )stem rotپوسیدگی ساقه )

دم مراقبت صحیح ضمن عملیات خاکی و یا خسارت باد بدرون خسارتدیدگی گیاهان توسط حشرات ، ع

گیاهان ورود می یابند. این بیماری حتی اگر به نابودی گیاهان منجر نگردد، مطمئنًا از راندمان آنها به 

شدت خواهد کاست. با کاشت نهال های سالم می توانید احتمال بروز بیماری را به حداقل برسانید. با کاشت 

به بیماری ها می توانید از شیوع پوسیدگی ساقه و پوسیدگی سیاه اجتناب ورزید. با انبار  ارقام مقاوم

( dry rotدرجه فارنهایت می توانید از پوسیدگی خشک ) 55-60نمودن ریشه های گوشتی در دمای 

 (.3( غده های انباری می شود ، جلوگیری نمائید )mummifyمحصول که سبب مومیایی شدن )

 

 

 
 

 

 

 ترین بیماریهای سیب زمینی شیرین عبارتند از :مهم

 (scurfپوسته شدن سطحي ) -چ-1

 (white blisterتاول سفید ) -چ-2

 ( fungal leaf rotپوسیدگی قارچی برگ ها ) -چ-3

 (.stem rot( )4پوسیدگی ساقه ها ) -چ-4
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 برداشت سیب زمینی شیرین :

ض اینكه به قدر كافي رشد یافتند ، مي توان جهت مصرف از زمین غده هاي سیب زمیني شیرین را بمح

ماه پس از كاشتن "تركه ها" حاصل مي شود. برگ ها در این  4خارج ساخت. این زمان معمواًل حدود 

اوان شروع به زرد شدن مي كنند اّما مي توانید بوته ها را به همان حال تا قبل از آغاز یخبندان هاي 

 (.4ین باقي گذارید)پائیزه بر سطح زم

باوجودیكه محصول سیب زمینی شیرین را می توان بمحض اینکه برگ هایش شروع به زرد شدن کردند ، 

برداشت نمود اّما برجاگذاردن محصول درون خاک و افزایش دوره رشد سبب باال رفتن عملکرد و مقدار 
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گیاه در اثر یخبندان می تواند غده ( ساقه های رونده blackenویتامین ها می شود. البته سیاه شدگی )

 های آنرا سریعًا بپوساند. 

( به کندن غده ها از درون خاک نسبتًا spading forkمعمواًل براي برداشت به کمک بیل های چنگالی )

خشک در یک روز آفتابی اقدام می گردد. بخاطر داشته باشید که غده ها می توانند حتي به فاصله یک 

ز گیاه رشد یابند ولیكن هر گونه ایجاد شکاف بر پوست نازک آنها می تواند سبب ضایع فوت و یا بیشتر ا

 (. 3(  گردد )spoilageشدن )

 

 

 
 

 

 spadeاینچي خاك نفوذ مي یابند بنابراین مي توان از بیل چنگالي ) 4-6نظر به اینكه ریشه ها تا عمق 

fork نمود. پس از اینكه غده ها را از خاك خارج ( براي درآوردن غده هاي سیب زمیني شیرین استفاده

ساختند باید آنها را به آرامي بتكانند تا تمامي خاك هاي مازاد از آنها جدا شوند اّما غالبًا آنرا نمي شویند. 

 (. 4( مي گردند )bruiseغده هاي برداشت شده را با دقت جابجا مي كنند زیرا بسادگي دچار كبود شدگي )

درجه  85-90عت در برابر آفتاب خشک می شوند سپس آنها را به محلی با دمای غده ها ضمن چند سا

( یافتند curedروز انتقال می دهند. غده ها پس از اینکه التیام ) 10-15فارنهایت و تهویه مناسب برای 

درصد انبار می گردند. اجرای مرحله التیام  75-80درجه فارنهایت و رطوبت  55، در شرایط حرارتی 

ها و متعاقبًا انبارکردن آنها در شرایط مناسب می تواند آنها را تا چند ماه بصورت سالم حفظ  غده

 (.3نماید)

 

سیب زمیني شیرین را در مناطق جنوب شرقي ایاالت متحده آمریكا قبل از انبار كردن به صورت سنتي 

غذایي آنها اضافه گردد و ( مي كنند تا بر قابلیت نگهداري ، طعم ها و عناصر cured"التیام بخشي" )

( ناشي از مراحل برداشت ترمیم peridermبدین طریق فرصتي فراهم شود تا زخم هاي "پریدرم" )

ساعت بر سطح  2-3یابند. التیام بخشي مناسب نیازمند آن است كه غده هاي بتازگي كنده شده را براي 

درجه  29-32درجه فارنهایت ) 85-90زمین قرار دهند تا اندكي خشك شوند سپس آنها را در حرارت 

روز انبار كنند. فرآیند التیام بخشي مي  10-14درصد براي مدت  90-95سانتیگراد( و رطوبت نسبي 
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درجه  13-15درجه فارنهایت ) 55-59تواند غده هاي سیب زمیني شیرین را در شرایط انبارداري 

ماه حفظ نماید ولیكن حرارت هاي  12-13درصد براي حدود  90سانتیگراد( و رطوبت نسبي بیش از 

 (. 5پائین تر سبب صدمه به غده ها مي شوند )

 

 

 
 

 

بطور خالصه اینكه اگر تمایل به انباركردن غده ها براي یك دوره طوالني مدت دارید باید نسبت به التیام 

 secondیه )( آنها اقدام كنید زیرا این عمل به غده ها اجازه مي دهد تا یك پوست ثانوcuringبخشي )

skin( بر سطوح خراشیدگي )scratch( و كوفتگي )bruise .حاصل از فرآیند برداشت ظاهر گردد )

درجه فارنهایت و رطوبت نسبي حدود  80-90براي این منظور باید غده ها را در محلي با دماي حدود 

ضعیتي انجام یابند ، بهتر درصد براي حدود دو هفته نگهداري نمود. براي اینكه التیام ها به بهترین و 90

است كه غده ها با یكدیگر تماس نداشته باشند. بعد از مرحله التیام بخشي باید غده هاي كبودشده را منهدم 

سازید و هر كدام از غده هاي سالم را در روزنامه اي بپیچید و با دقت درون جعبه هاي چوبي یا سبد قرار 

درجه فارنهایت انبار نمائید. بهترین محدودۀ  55حرارت كمتر از دهید سپس جعبه ها را در محل مناسبي با 

درجه فارنهایت مي باشد. غده ها باید براي  55-60حرارتي براي انباركردن غده هاي سیب زمیني شیرین 

ماه نگهداري شوند سپس آنها را از انبار خارج مي سازند. در زمان خارج نمودن غده ها از انبار  6مدت 

د كه با آنها به مالیمت رفتار گردد زیرا هر گونه ضرب دیدگي غده ها منجر به كبودشدگي آنها باید دقت شو

 (. 4خواهد شد)

 

تن در هكتار است. بیشترین مزارع پرورش سیب  2/13متوسط جهاني عملكرد ساالنه سیب زمیني شیرین 

تن در هكتار  3/33زمیني هاي شیرین اصالح شده در سنگال قرار دارند كه از متوسط عملكرد 

برخوردارند اّما گزارش هایي بر حصول عملكردهاي باالتر نیز از مزارع سیب زمیني شیرین در اسرائیل به 

 (.5تن در هكتار وجود دارند ) 80میزان 
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 (:« 5میالدي ) 2011( تولید جهاني سیب زمیني شیرین در سال 3جدول»

  

 مقدار تولید )میلیون تن( كشورها ردیف

 7/81 چین 1

 8/2 اوگاندا 2

 8/2 نیجریه 3

 2 اندونزی 4

 4/1 تانزانیا 5

 3/1 ویتنام 6

 1/1 هندوستان 7

 0/1 ایاالت متحده آمریكا 8

 5/106 جمع 9

 

 

 

 
 

 

 انتخاب و انباركردن غده ها :

فت را براي انباركردن محصول مصرفي یا بذري باید غده هاي تازه با پوست كاماًل صاف و داراي بافت س

فراهم سازید. بخاطر داشته باشید واریته هایي كه بصورت ارگانیك پرورش مي یابند ، داراي میزان 

عناصر غذایي بیشتر و مزه دلپذیرتري هستند. همواره از انبار نمودن غده هاي نرم ، پژمرده و وارفته 

(flabby( خودداري كنید. غده هایي كه جوانه )sprouting زده اند همانند ) غده هاي سیب زمیني

 (.2نامطلوب و بدطعم مي شوند. غده ها را در مكاني خنك و تاریك با تهویه مناسب انبار نمائید )
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 ارزش غذایی سیب زمیني شیرین :

سیب زمیني شیرین از قدیم االیام بعنوان بخش مهمي از رژیم غذایي ساكنین ایاالت متحده آمریكا بویژه در 

ده است. از اواسط قرن بیستم از اهمّیت سیب زمیني شیرین به سبب گرایش مردم نواحي جنوب شرقي بو

( سیب زمیني شیرین در per capitaبه سیب زمیني معمولي كاسته گردید. متوسط مصرف سرانه )

پوند( در سال است كه در مقایسه با میزان  3/3-4/4كیلوگرم ) 5/1-2ایاالت متحده آمریكا اینك فقط 

 میالدي بسیار كاهش یافته است. 1920پوند( در سال  29كیلوگرم ) 13به میزان سرانه مصرفش 

 بر این اساس یكي از نویسندگان آمریكائي معتقد است كه :

" سیب زمیني شیرین در روزگاران سخت و دشوار قدیم به یاري نیاكان ما شتافت بدانگونه كه بعنوان یكي 

ولیكن با ظهور سیب زمیني معمولي مجبور به عقب نشیني شد و از اجزاء اصلي برنامه غذایي آنان گردید 

 (.5جایگاهش را واگذار نمود تا جائیكه در بسیاري از برنامه هاي غذایي امروزین بفراموشي گرائید )

غده هاي سیب زمیني شیرین عالوه بر نشاسته ساده حاوي مقادیر غني از كربوئیدرات هاي پیچیده ، 

، منگنز و پتاسیم  B6، ویتامین  C( ، ویتامین Aتن )یكنوع كاروتنوئید ویتامین الیاف رژیمي ، بتاكارو

هستند. ضمنًا واریته هاي صورتي ، زرد و سبز حاوي مقادیر زیادتري از بتاكاروتن مي باشند. اصواًل 

ایي واریته هاي سیب زمیني شیرین با گوشت نارنجي تیره حاوي بتاكاروتن بیشتري در مقایسه با واریته ه

با گوشت كم رنگتر هستند لذا با تشویقات بیشتري براي كاشت در قاره آفریقا مواجهند تا بدین طریق 

 تأمین گردد و به درجاتي از سالمتي نائل آیند. Aبخشي از كمبود ساكنین به ویتامین 

كاني كه درصد كود 50هزار خانواده اوگاندائي نشانداد :  10میالدي در مورد  2012یك پژوهش در سال 

بودند درحالیكه این  Aاز واریته هاي سیب زمیني شیرین معمولي تغذیه مي شدند ، داراي كمبود ویتامین 

مورد براي كودكاني كه از واریته هاي سیب زمیني شیرین اصالح شده و برخوردار از بتاكاروتن باال تغذیه 

 (. 5درصد بود) 10مي شدند ، بمیزان 
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 (:« 2،5اونس( از غّده خام سیب زمیني شیرین ) 5/3گرم ) 100( ارزش غذایی 4جدول»

 

 مقدار موارد  مقدار موارد

 mg 21/0 (16%) )پیریدوكسین( B6ویتامین   kcal 86 (4% ) انرژي

 µg 11 (3%) )فولیت( B9ویتامین   g 1/20 (5/15%) كربوئیدرات ها

 C mg 4/2 (3%)ویتامین   g 7/12 نشاسته

 E mg 26/0 (2%)یتامین و  g 2/4 قندها

 k  µg 8/1 (5/1%)ویتامین   g 3 (8%) الیاف رژیمي

 mg 30 (3%) كلسیم   g 1/0 (1% ) چربي

 mg 61/0 (6%) آهن  g 6/1 (3%) پروتئین

 mg 25 (7%) منزیم  A µg 709 (89%)ویتامین 

 mg 26/0 (12%) منگنز   µg 7 آلفاكاروتن

 mg 47 (7%) رفسف  µg 8509 (79%) بتاكاروتین

 mg 337 (7%) پتاسیم  mg 08/0 (7%) )تیامین( B1ویتامین 

 mg 55 (4%) سدیم  mg 06/0 (5%) )ریبوفالوین( B2ویتامین 

 mg 3/0 (3%) روي  mg 56/0 (4%) )نیاسین( B3ویتامین 

    mg 8/0 (16%) )اسید پانتوتنیك( B5ویتامین 

( براي ویتامین هاي محلول immunizing unitیا  international unit" )IUالف( واحد بین المللي یا "

 (.9" معادل یك میلي گرم مي باشد )IUدر چربي بكار مي رود. میزان فعالیت بیولوژیكي هر "

،  gب ( عالئم اختصاري واحدهاي گرم ، میلي گرم ، میكروگرم ، كیلوكالري و كیلوژول بترتیب عبارتند از : 

mg  ،mcg  یاµg  ،kcal  وKJ (9  .) 
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 (:«5اونس( از برگ هاي خام سیب زمیني شیرین ) 5/3گرم ) 100( ارزش غذایي 5جدول»

 

 مقدار موارد  مقدار موارد 

 mg (8%) 13/1 )نیاسین( B3ویتامین   KJ 175 ( kcal 42) انرژی

 mg (5%) 22/0 )اسید پانتوتنیك( B5ویتامین   g 82/8 كربوئیدرات ها

 mg (15%) 19/0 )پیریدوكسین( B6ویتامین   g 3/5 الیاف رژیمي

 C 11 mg (13%)ویتامین   g 51/0 چربي

 K 302 µg (288%)ویتامین   g 49/2 پروتئین

 mg (8%) 78 كلسیم  A 189 µg (24%)ویتامین 

 mg (7%) 97/0 آهن  µg (21%) 2217 بتاكاروتن

 mg (20%) 70 منزیم  µg 14720 لوتئین و زیاكسانتین

 mg (12%) 81 فسفر  mg (14%) 16/0 )تیامین( B1ویتامین 

 mg (11%) 508 پتاسیم  mg (29%) 34/0 )ریبوفالوین( B2ویتامین 

( براي ویتامین هاي محلول در immunizing unitیا  international unit" )IUالف( واحد بین المللي یا "

 (.9" معادل یك میلي گرم مي باشد )IUچربي بكار مي رود. میزان فعالیت بیولوژیكي هر "

،  g  ،mgب ( عالئم اختصاري واحدهاي گرم ، میلي گرم ، میكروگرم ، كیلوكالري و كیلوژول بترتیب عبارتند از : 

mcg  یاµg  ،kcal  وkj  (9.) 

 

 

 

 
 

 

 مقایسه سیب زمیني شیرین با سایر مواد غذایي :

( مي food staplesشیرین با سایر مواد غذایي اصلي )اطالعات متعاقب مقایسه اي بین سیب زمیني 

باشد. درحالیكه سیب زمیني شیرین كمترین انرژي و پروتئین را به ازاي هر واحد وزن در مقایسه با غالت 
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تولید مي كند ولیكن سرشار از عناصري از جمله برخي ویتامین ها و مواد معدني در قیاس با غالت 

 (.5است)

 

 ( :«10،5گرم مواد غذایی اصلي بفرم خام ) 100اصر موجود در ( مقدار عن6جدول»

   

سیب  گندم برنج ذرت ماده غذایي

 زمیني

سویا  كاساوا

 )سبز(

سیب زمیني 

 شیرین

موز  یام سورگوم

 موارد سبز

 10 12 13 79 60 68 77 9 70 65 (gآب )

 1528 1528 1369 322 670 615 360 1419 494 511 (KJانرژی )

 4/9 1/7 6/12 2 4/1 13 6/1 3/11 5/1 3/1 (gپروتئین )

 7/4 66/0 54/1 09/0 28/0 8/6 05/0 3/3 17/0 37/0 (gچربي )

كربوئیدراتها 

(g) 

74 80 71 17 38 11 20 75 28 32 

 3/7 3/1 2/12 2/2 8/1 2/4 3 3/6 1/4 3/2 (gفیبر )

 64/0 12/0 41/0 78/0 7/1 0 18/4 0 5/0 15 (gقند )

 7 28 29 12 16 197 30 28 17 3 (mgكلسیم )

 71/2 8/0 19/3 78/0 27/0 55/3 61/0 4/4 54/0 6/0 (mgآهن )

 127 25 126 23 21 65 25 0 21 37 (mgمنزیم )

 210 115 288 57 27 194 47 287 55 34 (mgفسفر )

 287 115 363 421 271 620 337 350 817 499 (mgپتاسیم )

 35 5 2 6 14 15 55 6 9 4 (mgسدیم )

 21/2 09/1 65/2 29/0 34/0 99/0 3/0 0 24/0 14/0 (mgروي )

 31/0 22/0 43/0 11/0 10/0 13/0 15/0 - 18/0 08/0 (mgمس )

 - 48/0 09/1 98/3 15/0 38/0 55/0 26/0 - 4/0 (mgمنگنز )

 5/15 1/15 7/70 3/0 7/0 5/1 6/0 0 7/0 5/1 (µgسیلینیم )

 Cویتامین 

(mg) 

0 0 0 7/19 6/20 29 4/2 0 1/17 4/18 

 38/0 58/0 38/0 08/0 09/0 44/0 08/0 24/0 11/0 05/0 (mgتیامین )

ریبوفالوین 

(mg) 

20/0 05/0 11/0 03/0 05/0 18/0 06/0 14/0 03/0 05/0 

 62/3 19/4 46/5 05/1 85/0 65/1 56/0 93/2 55/0 69/0 (mgنیاسین )

اسید پانتوتینیك 

(mg) 

42/0 01/1 95/0 3/0 11/0 15/0 8/0 - 31/0 26/0 

 B6ویتامین 

(mg) 

62/0 16/0 3/0 3/0 09/0 07/0 21/0 - 29/0 3/0 

 19 231 38 16 27 165 11 0 23 22 (µgفولیت كل )

 Aویتامین 

(IU) 

214 0 9 2 13 180 14187 0 138 112

70 

 Eویتامین 

(mg) 

49/0 11/0 01/1 01/1 19/0 0 26/0 0 39/0 14/0 

 Kویتامین 

(µg) 

3/0 1/0 9/1 9/1 9/1 0 8/1 0 6/2 7/0 

 97 0 5 1 8 0 8509 0 83 457 (µgبتاكاروتن )

اسیدهاي چرب 

 (gاشباع )

67/0 18/0 27/0 03/0 07/0 79/0 02/0 46/0 04/0 14/0 
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 تأثیر سیب زمیني شیرین بر سالمتي :

 انسان عبارتند از :برخي از اهم فواید مصرف سیب زمیني شیرین بر سالمتي 

كیلوكالري  90( سیب زمیني شیرین یكي از غذاهاي نشاسته اي با كالري متوسط است كه فقط حدود 1^

كیلوكالري  70گرم غده خام تولید مي كند درحالیكه سیب زمیني معمولي هم فقط حدود  100به ازاي هر 

 گرم ماده خام آزاد مي سازد. 100به ازاي هر 

زمیني شیرین فاقد چربي هاي اشباع و كلسترول هستند درحالیكه منبع ارزشمندي از ( غده هاي سیب 2^

 الیاف رژیمي ، آنتي اكسیدان ها ، ویتامین ها و عناصر معدني مي باشند.

( كالري حاصل از مصرف سیب زمیني اصواًل بواسطه حضور نشاسته بعنوان یك كربوئیدرات مركب 3^

( باالتري amylopectin( به آمیلوپكتین )amylaseبت آمیلوز )مي باشد. سیب زمیني شیرین از نس

 در قیاس با سیب زمیني معمولي برخوردار است.

( آمیلوز در مقایسه با مصرف قندهاي ساده باعث باالرفتن تدریجي و آرام تر میزان قند خون مي گردد 4^

 ( یاد مي گردد. diabetesقند خون )بنابراین از آن بعنوان یك غذاي كاماًل سالم حتي در موارد ابتال به 

( flavonoid phenolic( غده سیب زمیني شیرین منبعي عالي از تركیبات "فالونوئیدهاي فنلي" )5^

واحد بین المللي  14187گرم غده خام حاوي  100است آنچنانكه هر  Aنظیر "بتاكاروتن" و ویتامین 

(IU ویتامین )A  8509و ( میكروگرمµgاز بتاكاروتن ) .مي باشد 

( ارزش غذایي غده هاي سیب زمیني شیرین در باالترین میزان بین انواع سبزیجات ریشه اي قرار 6^

موجود در غده هاي  Aدارد. این تركیبات حائز برخي آنتي اكسیدان هاي طبیعي قوي مي باشند. ویتامین 

( ضرورت mucus membranesسیب زمیني شیرین براي حفظ سالمتي پوست و غشاء مخاطي )

 همچنین از عناصر حیاتي براي صحت كاركرد قوه بینایي بشمار مي آید. Aدارد. ویتامین 

( مصرف میوه ها و سبزیجات طبیعي سرشار از "فالونوئیدها" به حفاظت بدن در برابر ابتال به 7^

 ( كمك مي نماید.oral cavity( و حلق )lungسرطان ریه )

 Oxygen" یا "ORACب زمیني شیرین خام موسوم به "( قدرت آنتي اكسیداني كل در سی8^

Radical Absorbance Capacity گرم  100میكرومول تركیبات "تلوریوم" در هر  902" معادل

(µmol TE/100g آن است. گواینكه )TE"( "یا "تلوریوم "telluriumیك )  نوع شبه فلز كمیاب

 (.2)بشمار مي آید

 

 

 
 



255 
 

 نین حاوي برخي ویتامین هاي ضروري بشرح زیر هستند :غده هاي سیب زمیني شیرین همچ

 )اسید پانتوتنیك(  B5( ویتامین #1

 )پیریدوكسین( B6( ویتامین #2

 )تیامین( B1( ویتامین #3

 )نیاسین( B3( ویتامین #4

 (.2) )ریبوفالوین( B2( ویتامین #5

 

ن منابع خارجي تنظیم نیازهایش این ویتامین ها از این نظر اهمیت دارند كه بدن انسان به آنها بعنوا

( براي بسیاري از co-factorsوابسته است. این ویتامین ها در نقش عوامل كمكي یا "كوفاكتور" )

آنزیم ها در طي واكنش هاي متابولیسمي ظاهر مي گردند. سیب زمیني شیرین به تدارك مقادیري از 

م ، منگنز و پتاسیم نیز مي پردازد كه براي عناصر معدني حیاتي بدن انسان نظیر : آهن ، كلسیم ، منزی

 (.2متابولیسم كربوئیدرات ها ، پروتئین ها و آنزیم ها ضروري هستند )

 

پژوهش ها نشان مي دهند كه برگ هاي سیب زمیني شیرین حتي از غده هایش نیز مغذي ترند. در مقایسه 

ه سیب زمیني شیرین در مقایسه با گرم از برگ هاي تاز 100وزن به وزن آنها چنین بر مي آید كه هر 

و پتاسیم بیشتر ولي سدیم  K)فولیت( ، ویتامین  B9، ویتامین  Cغده هایش داراي مقادیر آهن ، ویتامین 

 (.2كمتري هستند )

 

 

 
 

 

 آمایش سیب زمیني شیرین برای مصرف :

ند ولیكن مصرف گواینكه برگ هاي سیب زمیني شیرین را در بسیاري از نقاط جهان به مصرف مي رسان

( مقبولیت بیشتري یافته اند. براي آمایش غده toastغده هاي سیب زمیني شیرین به صورت برشته )
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هاي سیب زمیني شیرین جهت مصرف باید آنها را با آب خنك شستشو داد ولیكن براي پختن بهتر آنها را 

 پوست گیري نمود. 

 

 برخي از نكات مهم مربوطه عبارتند از :

 میني شیرین تازه را مي توان بصورت خام هم مصرف كرد.( سیب ز#1

( آب پزنمودن غده ها در آب همراه با كمي نمك به افزایش مزه اش كمك مي كند ولیكن قبل از مصرف #2

 باید غده ها را پوست گیري نمود. 

ي " است بطور وسیع در آشپزي مكزیكcamote( سیب زمیني شیرین كه در زبان التین موسوم به "#3

 استفاده مي گردد. 

" كه با سرخ كردن و كاراملیزه نمودن غده ها با شكر قهوه اي camote cue( غذایي موسوم به "#4

 تهیه مي شود از جمله غذاهاي خیاباني مطلوب در فیلیپین است.

( ، تاس كباب curries( از گوشت غده هاي سیب زمیني شیرین در تهیه سوپ ها ، ادویۀ "كاری" )#5

(stew.و پختن شیریني جاتي نظیر : كیك ، كیك میوه اي و ... استفاده مي كنند ) 

 ( از غده هاي سیب زمیني شیرین براي تهیه غذاهاي مختلف كودكان نیز بهره مي گیرند.#6

 (. 2( خوش طعم بهره مي گیرند )snack( از چیپس سیب زمیني شیرین بعنوان یك غذاي سرپائی )#7

 

 زمیني شیرین :كاربردهاي غذایي سیب 

( بهره مي گیرند. اگرچه culinaryاز سیب زمیني شیرین در مناطق مختلف جهان براي مقاصد آشپزي )

برگ ها و نوساقه هاي این گیاه نیز خوراكي هستند ولیكن غده هاي نشاسته اي آن اهمیت غذایی بسیار 

ایي عمده به شرح زیر مطرح مي بیشتري دارند بطوریكه در برخي از مناطق گرمسیري بعنوان یك ماده غذ

 باشند :

 

 ( قاره آفریقا :$1

 ساكنین شمال شرقي اوگاندا از سیب زمیني شیرین به چند صورت زیر بهره مي گیرند : 

( در آورده و در برابر آفتاب خشك مي كنند كه موسوم به slicesالف( آنرا بصورت باریكه هایي )

"Amukekeك بعنوان غذاي اصلي در صبحانه همراه با ُسس بادام " هستند. از این باریكه هاي خش

 ( مصرف مي نمایند.peanutزمیني )

( مي كنند سپس در برابر آفتاب خشك مي نمایند كه موسوم به crushب ( ریشه ها را ابتدا "له" )

"inginyo( "است. این ماده را با آرد "كاساوا" یا "مانیوك "cassava/manioc و تمبر هندي )

(tamarind" مخلوط مي سازند كه موسوم به )atapa" است. ساكنین اوگاندا غذاي "atapa را "

( cowpeaهمراه با ماهي دودي در ُسس بادام زمیني مي پزند و یا با برگ هاي خشك لوبیا چشم بلبلي )

 در ُسس بادام زمیني ُپخت مي كنند.

" Emukaruي پزند كه موسوم به "پ ( غده هاي سیب زمیني شیرین را درون خاكسترهاي داغ اجاق م

 ( و یا با ُسس بادام زمیني مي خورند.snackeاست و آنرا غالبًا با چاي بعنوان یك غذاي سرپائی )

ت ( برگ هاي جوان و سرشاخه هاي رونده گیاه سیب زمیني شیرین در كشورهاي غرب آفریقا )گینه ، 

ا وسیعًا بعنوان سبزیجات مصرف مي شوند. البته سیرالئون و لیبریا( ، شمال شرقي اوگاندا و شرق آفریق

 B2و  A  ،Cبر طبق اطالعات فائو برگ ها و نوساقه هاي سیب زمیني شیرین سرشار از ویتامین هاي 

 )ریبوفالوین( هستند. برخي پژوهش ها نیز نشان مي دهند كه آنها منبعي غني از "لوتئین" مي باشند.
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" را بعنوان یك غذاي خیاباني در طي batataوسوم به "ث ( در كشور مصر سیب زمیني شیرین م

زمستان عرضه مي دارند بطوریكه دستفروشان خیاباني اقدام به پختن آنها توسط اجاق هایي كه بر روي 

گاري ها نصب هستند ، مي نمایند و به رهگذران ساحل دریا و رودخانه نیل عرضه مي كنند. دو واریته 

بیشتري دارند ، داراي گوشت هایي به رنگ هاي نارنجي و ِكرم مي باشند.  اي كه در كشور مصر مقبولیت

سیب زمیني شیرین را در خانه هاي مصر نیز بصورت پخته بعنوان غذای حاضري و یا در دسرها مصرف 

 (.5مي كنند و حتي آنرا در داخل عسل مي خیسانند سپس مي خورند)

 

 

 
 

 

 ( قاره آسیا :$2

شیرین با ذكر اینكه كاشت واریته هاي ارغواني سیب زمیني شیرین در آسیا عمده مصارف سیب زمیني 

 عمومیت بیشتري دارند ، عبارتند از :

 الف( چین :

" در چین پرورش مي یابد كه مقبولیت زیادي Tong suiنوعي از سیب زمیني شیرین موسوم به " 

رین بویژه واریته هاي زرد را درون براي تهّیه سوپ ها در زمستان یافته است. در چین ، سیب زمیني شی

پاتیل هاي فلزي بزرگ مي پزند و در طي زمستان بعنوان غذاي خیاباني به عابرین مي فروشند. در شمال 

( بریده و سرخ مي كنند chunksشرقي چین ، سیب زمیني شیرین را بصورت قطعات مربعي شكل )

 ( و مي خورند.drenchسانند )سپس آنها را درون قابلمه اي مملو از سوپ جوشان مي خی

 

 ب ( ژاپن :

" را از سیب زمیني شیرین تهّیه مي كنند. در shochu( بنام "spiritدر ژاپن نوعي نوشابه الكلي )

" را Okinawaژاپن غده هاي سیب زمیني رقم گوشت زرد و همچنین رقم گوشت قرمز موسوم به "

سوپ سیب زمیني را كه شامل غده آب پز ،  " مي نامند. همچنینYaki-imoبرشته نموده و آن را "
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( است ، در زمستان ها براي مصرف آماده مي سازند. rock sugar( و شكر بلوري )gingerزنجبیل )

غده هاي سیب زمیني شیرین را در ژاپن غالبًا بصورت آب پز مصرف مي كنند ولیكن بخارپز كردن آنها 

" ولیكن tempuraبعنوان سبزي خوردن موسوم به " نیز رواج دارند. استفاده از سیب زمیني شیرین

" است. سیب زمیني شیرین بواسطه مزه شیرین و Daigaku-imoپخته آن بصورت دسر موسوم به "

" ofukuimo" و "imo-kinton" ، "wagashiطعم نشاسته اي در غذاهاي ژاپني موسوم به "

سیب زمیني شیرین حاصل مي آورند كه بنام استفاده مي شود. نوعي نوشابه الكلي را از تخمیر غده هاي 

"imo-jochu" .خوانده مي شود "imo-gohan نیز سیب زمیني شیرین پخته شده همراه با برنج "

است كه در تایوان و ژاپن مقبولیت فراواني یافته است. غده هاي سیب زمیني شیرین را همراه "ساكي" 

(saki كه نوعي نوشابه الكلي حاصل از برنج است ) در بسیاري از مناطق كشاورزي ژاپن در ضمن

 مراسم عبادي به ماه تقدیم مي دارند تا بر میزان محصوالت آنها در سال بعد افزوده گردد.

 

 

 
 

 

 پ ( كره :

( بر روي آتش بویژه foilدر كره ، سیب زمیني هاي شیرین را بطور مستقیم و یا درون ورقه هاي فلزي )

" موسوم است. در كره از نشاسته Gogumaزمیني شیرین در كره بنام "در طي زمستان مي پزند. سیب 

( استفاده cellophane noodleسیب زمیني شیرین براي تهیه رشته هاي غذایي با پوشش سلولزي )

" خوانده می شود namul" مي نامند. همچنین نوساقه هاي آنرا که "dangmyeonمي كنند و آنرا "

بخارپز و یا برشته اش مصرف می کنند. از یک واریته سیب زمینی شیرین  ، همراه با غده های آب پز ،

" نیز جهت تهیه عرقیات استفاده می شود. برای معطر ساختن غده های سیب زمینی sojuموسوم به "

شیرین به سرخ کردن برش هایش در کره اقدام می نمایند سپس آنها را با چای بعنوان غذای حاضری می 

 خورند.
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 وان :ت ( تای

( همراه با ُسس سویا  sautéدر تایوان ، سیب زمیني شیرین سبز را پس از آب پز كردن و یا تف دادن )

 یا سیر و یا بصورت نمك زده مصرف مي كنند. 

 

 ث ( هندوستان :

در برخي نواحي هند از روزه گرفتن مذهبي براي تغییر رژیم غذایي جاري بهره مي گیرند لذا از سیب 

بعنوان یك وعده غذاي سبك و ساده كمك مي گیرند. همچنین سیب زمیني شیرین موسوم به  زمیني شیرین

"shakarkand را به آرامي بر روي ذغال برشته كرده و در وعده هاي شام بصورت نمك زده و گاهًا "

ام همراه با ماست بعنوان یك وعده غذایي مي خورند. در ایالت "تامیل نادو" سیب زمیني شیرین را با ن

"Sakkara valli kilanga مي شناسند و آنرا پس از آب پز كردن بعنوان عصرانه فوري مصرف "

مي نمایند. سیب زمیني شیرین را در برخي نواحي هند ریزریز كرده و خشك مي كنند سپس با آرد گندم 

 15-20" مي پزند. گواینكه حدود chapattisمخلوط ساخته و پس از خمیركردن بصورت نان موسوم "

درصد كل محصول سیب زمیني شیرین هند بصورت ترشي و چیپس مصرف مي گردد ولیكن بخشي از 

 ( بكار مي برند.cattleسیب زمیني شیرین برداشت شده را در هند براي تعلیف گوساله هاي پرواري )

 

 ج ( مالدیو :

ذاهاي سنتي استفاده " در تهیه غkattalaدر كشور مالدیو از غده هاي سیب زمیني شیرین موسوم به "

 masمي كنند. برگ هاي سیب زمیني شیرین را بخوبي خرد مي كنند و درون بشقاب هاي غذا بعنوان "

huni.سرو مي نمایند " 

 

 چ ( مالزی و سنگاپور :

( و شیر yamسیب زمینی شیرین را در این کشورها به قطعات مکعبی می برند و آنها را با "یام" )

" تهیه می buburcaca" می پزند و بدینطریق نوعی دسر شیرین بنام "santanنارگیل موسوم به "

کنند. غده های سیب زمینی شیرین را در مالزی آب پز می کنند سپس همراه با برگ های این گیاه و سیر 

" معروف sambal balacanسرخ نموده و پس از مخلوط کردن با میگوی خشک می خورند که بنام "

 است.
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 یپین :ح ( فیل

" از مهمترین منابع غذایی در نواحی روستایی camoteسیب زمینی شیرین در فیلیپین موسوم به "

است. استفاده از این محصول بواسطه ارزانی نسبت به برنج توسط خانواده های فقیر ترجیح مي یابد. غده 

برگ های جوان و  ها را بصورت آب پز و یا پختن بر روی ذغال همراه با شکر یا شربت می خورند.

" را بصورت ساالد همراه با ُسس ماهی و خمیر میگو مصرف camote topsنوساقه ها موسوم به "

می نمایند. همچنین غده های سیب زمینی شیرین را درون سرکه و ُسس سویا می پزند و با ماهی سرخ 

شکر کاراملیزه می  " است. غده های سیب زمینی را باsinigangشده تناول می کنند که موسوم به "

" است بعنوان عصرانه می خورند. camote cueپوشانند سپس سرخ می کنند و آنرا که موسوم به "

 از غده ها و برگ های سیب زمینی شیرین برای تعلیف خوک های پرواری نیز بهره می گیرند.

شرق آسیا استفاده برگ های جوان سیب زمینی شیرین را همچنین بعنوان غذای بچه ها در جنوب شرقی و 

 می نمایند.

 

 

 
 

 

 ( منطقه آمریکای شمالی :$3

سیب زمینی شیرین پخته را با شکر قهوه ای و یا سایر ترکیبات شیرین کننده از جمله : "مالس ها" 

(molasses( آب پرتقال ، )orange juice( شربت افرا ، )maple syrup پنیرک باتالقی ، )

(marsh mallowو شربت شاه ب )( لوطmarron glace .در مراسم شکرگزاری تناول می کنند )

سیب زمینی پخته را پس از "له" کردن با گوشت و آرد مخلوط نموده و غذایی موسوم به "کاسرول" 

(casserole "تهیه می کنند که روکشی از شکر قهوه ای و پودر گردوی آمریکایی یا "پکان )

(pecan( دارد. شیرینی میوه ای )pieسی ) ب زمینی شیرین نیز بعنوان یک غذای سنتی در مناطق

جنوبی ایاالت متحده آمریکا تهیه می شود. برش هایی از سیب زمینی شیرین را سرخ کرده و آنها را با 

گوشت خوک نمک سود می خورند. سیب زمینی شیرین را بصورت سرخ کرده همراه با ادویه جاتی 

(condiments( "نظیر "پنیر آبی )blue cheese بمصرف می رسانند. گاهی سیب زمینی شیرین )

پخته را بعنوان جایگزین سیب زمینی معمولی در رستوران ها عرضه می دارند ولیکن آنها را با الیه ای 
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از کره و شکر قهوه ای پوشش می دهند. غده های سیب زمینی شیرین را پس از پختن بخوبی "له" می 

با کباب سرو می کنند. یک نوع ادویه مخصوص بنام  سازند و در مراسم شکرگزاری همراه

"cackalacky را از سیب زمینی شیرین تهیه می نمایند. از نوساقه های سیب زمینی شیرین در ایالت "

" بعنوان پدر J.B.Avilaکارولینای شمالی بعنوان سبزی خوردن بهره می گیرند. امروزه از فردی بنام "

کای شمالی نام می برند زیرا وی در بنیانگزاری و توسعه صنایع صنعت سیب زمینی شیرین در آمری

 (.5مربوطه بسیار كوشیده است)

 

 ( قاره استرالیا :$4

" قبل از ورود اروپائیان از سیب زمینی های شیرین کوچکی به Maoriقبایل بومی نیوزیلند موسوم به "

فتند و آنها را از "پولینزی شرقی" " بهره می گرtaputiniاندازه طول انگشت و پوست زرد موسوم به "

تهّیه می نمودند اّما واریته هایی با غده های درشت تر توسط کشتی های تجارتی و صیادی آمریکائی در 

میالدی به آنجا آورده شدند. "مائوری ها" غده های سیب زمینی شیرین را درون اجاق های  19قرن 

اریته سیب زمینی شیرین با رنگ گوشت قرمز ، " می پزند. امروزه سه وhangiزمینی موسوم به "

نارنجی و طالیی در سرتاسر نیوزیلند که جزو مناطق نیمه گرمسیری محسوب می شود ، پرورش می یابند 

تاحدیكه بعنوان جایگزین سیب زمینی مقبولیت خاصی یافته اند. واریته های گوشت قرمز دارای پوستی به 

فید راه راه می باشند. واریته های نارنجی مشابه واریته آمریکایی س -رنگ قرمز ُپر رنگ و یا ارغوانی

"Deauregard هستند. واریته طالیی نیز دارای پوست و گوشت زرد رنگ هستند. تحقیقات اخیر طی "

" قوم Taputiniمیالدی در نیوزیلند نشان می دهند که واریته قدیمی " 2000-2009سال های 

تن محصول در هکتار  4-8بارندگی و بدون کاربرد کودها می توانند حدود  "مائوری" تنها با استفاده از

 (.5تولید نمایند )
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 ( سایر کشورها :$5

" برای تهّیه دسر در منطقه آمریکای Dulce de batataاز یک نوع سیب زمینی شیرین موسوم به "

همراه با پنیر تناول می شوند. جنوبی استفاده می شود. سیب زمینی های شیرین برای بهبود طعم و مزه 

در جزایر سلیمان و کشورهای حومه "مالنزی" از سیب زمینی شیرین همانند "یام" بهمراه قارچ دنبالن 

(truffle برای تهّیه دسر استفاده می شود. در جزایر سلیمان سیب زمینی شیرین را با نام سیب زمینی )

گلیسی می شناسند. سیب زمینی شیرین و "تارو" ولی سیب زمینی معمولی را با نام سیب زمینی ان

(taro اصلی ترین غذای مردمان گینه نو و "پاپوآ" را تشکیل می دهند. "تارو" از گیاهان گرمسیری با )

( است که Araceaeیا  arum" جزو خانواده گل شیپوری )colocasia esculentaنام علمی "

 دارای ریشه های حجیم خوراکی می باشد. 

طق کوهستانی پاپوآ غربی از سیب زمینی شیرین بعنوان غذای اصلی بومیان یاد می گردد. غده های در منا

" مصرف می نمایند. در اسپانیا از سیب bakar batuاین گیاه را درون آتش می پزند و موسوم به "

یا واقع است " یاد می كنند. در منطقه "کاتولونیا" که در شمال شرقی اسپانboniatoزمینی شیرین بنام "

 sweet( و شراب شیرین )chestnut، از سیب زمینی شیرین بصورت برشته همراه با شاه بلوط )

vine" مصرف می نمایند. در پرو سیب زمینی شیرین را بنام )camote می شناسند و آنرا همراه با "

ه و درون " می خورند. همچنین سیب زمینی شیرین را بصورت چیپس درآوردcevicheغذایی بنام "

 پاکت هایی بعنوان هله هوله خیابانی می فروشند. 

 Duce deدر کشورهای اروگوئه ، آرژانتین و پاراگوئه نیز از سیب زمینی شیرین نوعی دسر بنام "

batata تهیه می کنند که نوعی ژله شیرین می باشد و بافتی نسبتًا سفت نظیر مارماالد دارد. در شمال "

" می خوانند که به معنی سیب زمینی patata mericanaرین را با نام "ایتالیا سیب زمینی شی

 (. 5)برشته و آب پز به مصرف می رسانندآمریکائی است. آنها آنرا بصورت 
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 دستورالعمل  پخت انواع غذاها : 

 ( زیر بهره مي گیرند :recipesاز سیب زمیني شیرین عمدتًا براي پختن غذاهاي )

 (sweet potato custard pieارد" سیب زمیني شیرین )( شیریني "كاست1*

 (sweet potato corn chowder( سوپ ذرت و سیب زمیني شیرین )2*

 ( sweet potato cakes( كیك سیب زمیني شیرین )3*

 (.sweet potato-chocolate nut cake( )4( كیك شكالت مغزدار سیب زمیني شیرین )4*

 

 ي شیرین :توصیه هاي پخت و پز سیب زمین

 ( است. pie( از سیب زمیني شیرین آسان تر از شیریني میوه اي )cook( تهّیه كلوچه )1!

( به آساني مي توان غده هاي سیب زمیني شیرین را توسط چنگال آشپزخانه از چندین محل خراشید و 2!

آنرا در دست  دقیقه پخت تا زمانیكه 35-60درجه فارنهایت براي  400یا سوراخ نمود سپس در حرارت 

 بفشارید ، بتوانید تكه اي از آنرا جدا سازید.

دقیقه توسط "مایكروویو" پخت اّما ممكن است  4-6( غده هاي سیب زمیني شیرین را مي توان در طي 3!

 دقیقه اجازه دهید تا خنك و نرم شوند.  5هنوز سفت بنظر آیند لذا براي 

 40از تمیز كردن بصورت كامل و پوست نكنده به مدت ( غده هاي سیب زمیني شیرین را مي توان پس 4!

دقیقه بخارپز نمود تا تُرد گردند. همچنین غده هاي مذكور را بصورت كامل و پوست نكنده مي توان درون 

 دقیقه جوشانید. البته جوشاندن غده ها سبب كاهش قابل توجه طعم آنها مي گردد. 35آب نمك براي 

ا قطعه قطعه نموده و تا زمان پخته شدن درون آب قرار دهید وگرنه پس ( غده هاي سیب زمیني خام ر5!

 از دقایقي به تیرگي مي گرایند. 

( بعنوان یك قانون كلي هیچگاه سیب زمیني شیرین را جایگزین سیب زمیني معمولي در دستورات 6!

 غذایي ننمائید زیرا آنها هیچگونه مشابهتي به همدیگر ندارند.

ین نمي تواند آنچنانكه سیب زمیني معمولي بهم مي آید و قوام مي یابد ، عمل كند ( سیب زمیني شیر7!

ولیكن طعم قوي آن مي تواند تمامي بشقاب غذا را بپوشاند و همچنین مي تواند جایگزین "كدو تنبل" 

(pumpkin .در دسرها شود ) 

مي تواند رنگش را ( پخته شود ، lemon( سیب زمیني شیرین هرگاه با یك برش از لیموترش )8!

 (. 4بخوبي حفظ كند)
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 نکات ایمنی مصرف سیب زمینی شیرین :

( بعنوان یک پیش ماده طبیعی oxalic acidسیب زمینی شیرین دارای "اسید اگزالیک" )

(substance موجود در سبزیجات است که می تواند باعث تولید سنگ های "کریستاله اگزاالت" در )

ادراری انسان گردد بنابراین افرادی که سابقه سنگ سازی در کلیه و مثانه را دارند ، باید از دستگاه 

مصرف سیب زمینی شیرین اجتناب ورزند اّما مصرف آب کافی پس از خوردن غده های سیب زمینی 

 (.2شیرین می تواند باعث افزایش ادرار گردیده و احتمال سنگ سازی را به حداقل برساند )

 

 ردهای غیر غذایی سیب زمینی شیرین :کارب

سال پس از میالد مسیح  300" مربوط به Mocheاسنادی از بهره وری سیب زمینی شیرین توسط قوم "

( این non-culinary" نگهداری می شود. برخی از کاربردهای غیرغذایی )Larcoدر موزه فرهنگی "

 گیاه بشرح زیر می باشند:

( limeیب زمینی شیرین قرمز پس از اختالط با عصاره لیموشیرین )در آمریکای جنوبی از عصاره س

 ( البسه بکار می برند.dyeبرای رنگرزی )

 

 ( استفاده می شود.fodderاز تمامی بخش های گیاه سیب زمینی شیرین برای تعلیف دام ها )

ی در برخی مناطق جهان از بوته های سیب زمینی شیرین در باغچه ها بعنوان گیاهان زینت

(ornamental" بویژه ارقامی با شاخه و برگ های تیره رنگ بنام )Blackie" و "Ace of 

spades( و یا شاخه و برگ های رنگارنگ "chartreuse" بنام )Margarita .بهره می گیرند " 

قلمه های حاصل از ساقه های رونده سیب زمینی شیرین خوراکی و یا زینتی را پس از ریشه زایی درون 

ر داخل خاک گلدان می کارند و در محل ُپر نور قرار می دهند و با عناصر کودی تقویت می کنند. از آب د

این حالت برای جذب مقادیر سّمی نیترات ها و آمونیوم ها در محیط های آبی نیز بهره می گیرند و 

ن پناهگاه مناسبی بدینطریق اکوسیستم را برای زندگی ماهی ها و سایر آبزیان بی خطر می سازند و همچنی

 در بین ریشه ها برایشان مهیا می نمایند. 
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اخیرًا دانشمندان دانشگاه ایالتی "کارولینای شمالی" موفق به اصالح نوعی سیب زمینی شیرین جهت 

 (.5( گردیده اند )biofuelتولید سوخت های زیستی )

 

 

 

 منابع و مآخذ :

  http://www.almanac.com –Sweet potato  –2014  –1) Almanac  

-http://www.nutrition –Sweet potato nutrition facts  –2013  –2) n . a . y 

 you.con-and 

 http://www.organicgardening.com –Sweet potato  –2012  –3) O . G  

4) T . P – 2012 – Growing sweet potatoes – 

 http://www.tropicalpermaculture.com 

 http://en.wikipedia.org –sweet potato  –2013  –5) Wikipedia  

 webster.com/dictionary-http://www.merriam6)  

 http://www.thefreedictionary.com7)  

 http://farsilookup.com8)  

/zeraat/ yam (Indian sweet potato)  http://allahsoso.blogfa.com9)   

http://en.wikipedia.org –yam  –2013  –10) Wikipedia   
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 "یام ؛ سیب زمینی شیرین هندی"؛
 "Yam ; Indian sweet potato" 

 

 

 

 

 

 مقّدمه : 

 ( ، براستی کدام لغت صحیح است ؟sweet potato( و یا سیب زمینی شیرین )yam"یام" )

امروزه بسیاری از مردم جهان از این دو واژه در محاورات و آشپزی بجای یکدیگر بهره می جویند 

 (.1قیقت دو سبزی غده ای کاماًل متفاوت هستند )درحالیكه آنها در ح

( با نام tropical vine"یام" حقیقي عبارت از غده زیرزمیني حاصل از یك نوع گیاه روندۀ گرمسیري )

 " است كه هیچگونه خویشاوندي با گیاه سیب زمیني شیرین ندارد. Dioscorea batatasعلمي "

زارهاي آمریكاي جنوبي و منطقه "كارائیب" مقبولیت زیادي ( در باvegetable"یام" بعنوان یك سبزي )

یافته است. امروزه این محصول به آرامي بعنوان یك كاالي روزمره به سوپر ماركت هاي ایاالت متحده 

 آمریكا راه مي یابد.

واریته شناخته شده در سراسر دنیا است. "یام" شیرین تر از سیب زمیني شیرین مي  200"یام" داراي 

 شد.با

 (.1فوت مي رسند ) 7طول غده هاي "یام" گاهًا به بلندتر از 
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غده "یام" داراي پوست قهوه اي یا سیاه است و شباهت زیادي به پوست درختان دارد درحالیكه گوشت 

داخلش بر اساس نوع واریته به رنگ هاي سفید ، قرمز و ارغواني دیده مي شود. این گیاه را در محوطه 

( مناطقي از آمریكاي جنوبي ، آفریقا و "كارائیب" پرورش مي tropicalاقالیم گرمسیري ) خانه هاي

 (.1دهند. قندهاي طبیعي موجود در "یام" بیش از سیب زمیني شیرین است و همچنین آبدارتر مي باشد )

 

 مشخصات سیب زمینی شیرین :

" از خانواده پیچك یا Ipomoea batatas( با نام علمي "sweet potatoسیب زمیني شیرین )

" است ولیكن هیچگونه convolvulaceae( با نام علمي "morning gloryنیلوفر صحرایي )

 (.6خویشاوندي نسبي با "یام" ندارد )

( به رنگ زرد تا نارنجی است که در منطقه آمریکای جنوبی tuberسیب زمینی شیرین  گیاهی غده ای )

ر انتها به یک نقطه باریك منتهی می شود ، اصواًل به دو شکل غالب مقبولیت بسیاری دارد. این غده که د

وجود دارد. پوست رنگ پریده سیب زمینی شیرین بسیار ظریف و به رنگ زرد روشن است. گوشت میوه 

سیب زمینی شیرین نیز به رنگ زرد روشن دیده می شود. این بخش از گیاه دارای مزه شیرین نیست بلکه 

( همانند سیب زمینی سفید معمولي پخت و crumbly textureفت فروپاشنده ای )به حالت خشک با با

پز می شود. واریته هایی با پوست تیره تر معمواًل از پوست کلفت تری با رنگ های نارنجی تا قرمز و 

 (. 1گوشت میوه ای به رنگ نارنجی درخشان ، شیرین و آبدار دارند )

 

 زمینی شیرین عبارتند از :  واریته های مقبول و ُپرطرفدار سیب

"Goldrush" ، "Georgia red" ، "Centennial" ، "Puerto Rico" ، "New 

Jersey" و "Velvet( "1 .) 
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 "یام" :گیاه مشخصات 

( طویل استوانه اي tuber( و چندساله با غده هاي )herbaceous vine"یام" یك گیاه علفي رونده )

درصد آنها در آفریقا مي رویند. "یام"  95ۀ آن در دنیا پرورش مي یابند كه گون 200مي باشد كه بیش از 

" از خانواده "تمیس" یا "ازملك" Dioscoreaنامي عمومي براي برخي گونه هاي گیاهي جنس "

(Dioscoreaceae ، است كه براي استفاده از غده هاي زیرزمیني سرشار از نشاسته اش در آفریقا )

( كاشته مي شود. "یام" همانند علف ها oceaniaین ، منطقه كارائیب و اقیانوسیه )آسیا ، آمریكاي الت

(grasses( و سوسن ها )lilies( جزو گیاهان تك لپه اي )monocots محسوب مي گردد. "یام" از )

جمله ریشه هاي خوراكي محسوب مي شود و داراي مزه هاي متفاوتي چون : شیرین متمایل به تلخي تا 

است. پوست "یام" در ارقام درشت از سفید مات ، صورتي تا قهوه اي تیره متغیر است  بدون مزه

متر  5/2درحالیكه مغز آن به رنگ هاي سفید عاجي ، زرد تا ارغواني دیده مي شود. غده هاي "یام" تا 

 (.4،6اینچ رشد مي یابند) 3-6پوند( وزن و با قطر  154كیلوگرم ) 70طول ، 

( از جمله نوعي Lepidopteraه الروهایي از گونه هاي مختلف "بالپولك داران" )"یام ها" مورد تغذی

 (.  6" قرار مي گیرند )palpifer sordid( با نام علمي "mothحشره بید )

 

 ( :4،6( طبقه بندی علمی گیاه "یام" )1جدول»

  

 گونه ها (plantaeگیاهان ) (kingdomسلسله )

(species) 

D . rotundata   

  D . alata ( spermatophyteگیاهان گلدار ) (division) گروه

  D . opposita (angiospermsنهاندانگان ) (phylumشاخه )

  D . bulbifira (monocotsتك لپه اي ها ) (classرده )

  D . esculenta (Dioscorealesتمیس ها ) (orderراسته )

  D . dumetorum (Dioscoreaceaeازملك ) ( familyخانواده )

 D . trifida (Dioscoreaیام ) (genusجنس )
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 مقایسه "یام" و سیب زمینی شیرین :

 گیاهان "یام" و سیب زمیني شیرین را اغلب از دو جنبه زیر با همدیگر مقایسه مي كنند :

 الف( خشك بودن

 (.6ب ( میزان نشاسته )

 

 

 

 
 

 

 

( محسوب مي شود لذا در زمان سبزشدن به تولید یك monocots"یام" از جمله گیاهان تك لپه اي )

( مي انجامد. این گیاه در زمره گیاهان خانواده embryonic seed leafبرگ جنیني از درون بذر )

( مي باشد درحالیكه سیب زمیني شیرین از جمله گیاهان دو لپه اي Dioscoreaceae"ازملك" )

(dicotsبشمار مي آید آنچنانكه در )  "زمان سبز شدن تولید دو برگ جنیني از درون بذر مي نماید. "یام

 (. 6( است)Convolvulaceaeجزو گیاهان خانواده پیچك یا نیلوفر صحرایي )
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 ( :«  6( مقایسه برخي از مهمترین تفاوت هاي "یام" و سیب زمیني شیرین )2جدول»

 

 "یام" سیب زمیني شیرین عوامل تفاوت

 یلوفر وحشی یا پیچك ن خانواده

(convolvulaceae) 

 "ازملك" یا "تمیس" 

(dioscoreaceae) 

 2n 20  =2n=  90 كروموزوم ها

 (dioeciousدوپایه ) (monociousیكپایه ) گل ها

 آفریقاي غربي ، آسیا مناطق استوایی آمریكا )پرو ، اكوادور( مبدأ

 (tuberقه هاي زیرزمیني ذخیره اي )سا (storage rootریشه هاي ذخیره اي ) بخش خوراكي

 ( rough & scalyخشبي و فلسي ) صاف ، پوست نازك ظاهر

( ، tapered endكوتاه ، انتهاي باریك ) شكل

 (blockyساختمان چهارگوش )

( ، cylinderialدراز ، استوانه اي )

 (toesگاهًا داراي انگشتي جانبي )

احساس دهانی 

(mouth feel  ) 

 خشك مرطوب

 نشاسته اي شیرین مزه 

 معمواًل خیلي كم معمواًل زیاد بتاكاروتن

 قطعات غده انتقال نشاء ، قلمه هاي ساقه رونده تكثیر

 

 

 

 ریشه لغوي "یام" :

" و یا كلمه inhame( واژه "یام" از كلمه پرتغالي "etymologyبسیاري معتقدند كه ریشه لغوي )

( هستند و آنها را غالبًا to eatملگي به مفهوم خوردن )" حاصل آمده است كه جinameاسپانیایي "

گروه نژادي در نیجریه زندگي مي كنند كه  100براي مواد غذایي قرضي بكار مي برند. امروزه بیش از 

 (.6" به همین مفهوم براي بیان "یام" بهره مي گیرند )yorobaهمگي از واژه "

 

" به معني خوردني diambi" و "niam" ، "nyami" برخي واژه "یام" را منبعث از لغات آفریقایي

 (. 1مي دانند)

 

( یك ماده استروئیدي است كه آنرا از گونه هاي مختلف "یام" بویژه Diosgenin"دیوسجنین" )

"Dioscorea villosa" و "Dioscorea composite( 6" استخراج مي كنند .) 

 

 از :"یام" داراي اسامي دیگري نیز مي باشد كه عبارتند 

"Barbasco" ، "China root" ، "Colic root" ، "Devil`s bones" ، "Dhea 

naturalle" ، "Dioscorea" ، "boniato" ، "Aame" و "Floribunda( "6،1 .) 
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 گونه هاي اصلي "یام" زراعي :

شناسائی گردیده واریته زراعي آن  200"یام" داراي ارقام زراعي متعددي است تا حدیكه تاكنون بیش از 

اند. آنها از كشورهاي مبدأ به بسیاري از كشورهاي جهان صادر مي شوند بطوریكه "یام هاي" تولیدي 

كشور برزیل را در تمامي اروپا حتي  فنالند بفروش مي رسانند. امروزه بسیاري از ارقام "یام" در 

مشخصات گونه هاي حائز  ( جهان رشد مي یابند كهhumid tropicsسرتاسر مناطق گرم و مرطوب )

 اهمیت اقتصادي بشرح زیر هستند :

 

 " :Dioscorea cayenensis" و "Dioscorea rotundata( گونه "1

" را با نام "یام زرد" D . cayenensis" را با نام "یام سفید" ولي گونه "D . rotundataگونه "

ونه هاي زراعي گیاه "یام" محسوب مي مي شناسند كه جملگي بومي قاره آفریقا هستند. آنها مهمترین گ

شوند. در گذشته دو گونه فوق الذكر را كاماًل مجزا بشمار مي آوردند اّما اینك گیاهشناسان بر اینكه آنها در 

 حقیقت یك گونه هستند ، تأكید مي ورزند.

 

ا ( بشكل استوانه اي و خشبي هستند. آنها داراي پوست صاف بwhite yamغده هاي "یام سفید" )

 رنگي قهوه اي ولي گوشت میوه اي به رنگ سفید و سفت هستند.

 

( داراي گوشت میوه زرد رنگ است كه به سبب حضور كاروتنوئیدها مي yellow yam"یام زرد" )

باشد. "یام زرد" در ظاهر شباهت زیادي به "یام سفید" دارد اّما پوست غده هایش معمواًل سفت ترند و 

ش یافته اند. "یام زرد" از دوره رشد رویشي طوالني بهره مي برد و دوره شیارهاي كمتري در آن گستر

 دورمانسي آن كمتر از "یام سفید" است. 
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" داراي اهمیت وافري در تهّیه چیپس "یام هاي خشك" مي باشد. آنها گیاهان بزرگي kokoroواریته "

فوت( مي رسند و وزن غده  33-39متر ) 2-10( به طول vinesهستند بطوریكه ساقه هاي روندۀ آنها )

پوند( هم  55كیلوگرم ) 25پوند( است ولي ممكن است تا  5/5-11كیلوگرم ) 5/2-5ها غالبًا در حدود 

ماهه برداشت مي كنند. در آفریقا این غده ها را مي  7-12برسند. غده هاي آنها را پس از یك دورۀ رشد 

ك غذاي سنتي موسوم به "یام كوبیده" كوبند و بصورت خمیر در مي آورند سپس براي تهّیه ی

(pounded yam( بهره مي گیرند )6.) 

 

 

 
 

 

 

 " :Dioscorea alata( گونه "2

( slicedاین نوع "یام" را بصورت تازه و آبدار برداشت مي كنند و آنها را بصورت برش هاي باریك )

ق الذكر موسوم به "یام آبدار" در مي آورند سپس بحالت متقاطع بر روي همدیگر قرار مي دهند. "یام" فو

(water yam( "یام بالدار" ، )winged yam( "و "یام ارغواني )purple yam است كه بدوًا )

( كه Okinawanدر آسیاي جنوب شرقي كاشته مي شد. این گیاه را نباید با "یام ارغواني اوكیناوائی" )

 نوعي سیب زمیني شیرین است ، اشتباه گرفت. 

ینكه از نظر كّمي به اندازه "یام هاي" آفریقایي پرورش نمي یابد اّما گستردگي زراعي این گونه گوا

 westبیشتري در سراسر گیتي دارد و بویژه در آسیا ، جزایر اقیانوس آرام ، آفریقا و هند غربي )

indiesیعني جزایر منطقه كارائیب از جمله جامائیكا ، "باهاما" و "باربادوس" پرورش مي یابد ) .

محبوبیت "یام آبدار" حتي در آفریقا نیز در مرتبه دّوم پس از "یام سفید" قرار دارد. شكل غده هایش 

عمومًا استوانه اي است اّما با گوناگوني توأم مي باشد. گوشت میوه هایش به رنگ سفید و بافت آن كاماًل 

 آبدار است. 

 

مهاجم در آمده است. این نوع "یام" را در  "یام آبدار" در برخي ایاالت جنوبي آمریكا بشكل گونه اي

" مي شناسند و براي تهیه دسرهاي شیرین مصرف مي كنند. "یام آبدار" در اندونزي ubeفیلیپین با نام "
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" مي شناسند و براي تهّیه انواع khoai mo" است درحالیكه آنرا در ویتنام با نام "ubiموسوم به "

 سوپ ها مصرف مي كنند. 

" و "یام بنفش" مي شناسند درحالیكه در منطقه ratalu"یام" را در هندوستان با عنوان "این رقم از 

 " شهرت دارد. uhi"هاوائی" به "

میالدي بعنوان  19"یام آبدار" از طریق ساكنین منطقه "پولینزي" به "هاوایی" برده شد بطوریكه در قرن 

دي را به كشتي هاي عبوري مي فروختند تا زراعت اصلي آن منطقه مطرح گردید زیرا آنها محصول تولی

آنها را در انبار مواد غذایي ذخیره نموده و بمرور جهت تغذیه ملوانان در طي سفرهاي دریایي مصرف 

 (.6كنند )

 

 

 
 

 

 " :Dioscorea opposita( گونه "3

و  ( استChinese yamاین نوع "یام" كه در كوه هاي ژاپن مي روید ، موسوم به "یام چیني" )

بصورت بومي در كشور چین نیز رشد مي كند. گیاه "یام چیني" اندكي كوچكتر از "یام آفریقایی" است و 

فوت( مي رسد. این گونه نسبت به یخبندان متحمل است و  10متر ) 3طول ساقه هاي رونده اش به حدود 

ع "یام" را در كشورهاي مي تواند نسبت به سایر "یام ها" در شرایط اقلیمي خنك تري رشد یابد. این نو

 چین ، كره و ژاپن پرورش مي دهند. 

 

میالدي به اروپا معرفي گردید یعني مقارن زمانیكه محصول سیب زمیني قرباني  19"یام چیني" در قرن 

شیوع برخي بیماري هاي گیاهي مخرب از جمله بادزدگي "فایتوفتریایي" شدند. گیاه مزبور را اینك در 

ماه از آغاز رشد برداشت مي كنند سپس در فروشگاه  6و غده هاي آن را پس از فرانسه كشت مي كنند 

هاي عرضه غذاهاي آسیایی بفروش مي رسانند. برخي از غده هاي برداشتي را بالفاصله به مصرف مي 

( و یا تهّیه noodlesرسانند اّما مابقي را براي تدارك غذاهاي دیگري از جمله رشته هاي غذایي )

 (. 6تي بكار مي بندند )داروهاي سن
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 " :Dioscorea bulbifera( گونه "4

( است و با اندك تفاوت ظاهري در هر air potatoاین گونه از "یام ها" موسوم به سیب زمیني هوایي )

 20متر ) 6دو قاره آفریقا و آسیا یافت مي گردد. گیاه مزبور داراي ساقه هاي رونده طویلي به درازاي 

( هستند كه در پایه برگها رشد مي یابند و bulbilsغده هاي این گیاه بفرم پیازك هایي )متر( است. 

اهمیت زیادي در تدارك غذاها دارند. این غده ها بواسطه اینكه به اندازه سیب زمیني هستند ، از اینرو 

 سند.  پوند( مي ر 1/1-4/4كیلوگرم ) 5/0-2موسوم به سیب زمیني هوایي مي باشند. آنها به وزن 

برخي از انواع آن را مي توان بصورت خام مصرف نمود اّما سایر انواع آنرا باید قبل از مصرف از طریق 

( نمود. این گونه را در سطح detoxification( و یا آب پز كردن سم زدایی )soakingخیساندن )

ا این وجود این گونه از تجاري پرورش نمي دهند زیرا مردم طعم سایر "یام ها" را بیشتر مي پسندند. ب

ماه  4"یام ها" را براي پرورش در باغچه هاي خانگي ترجیح مي دهند زیرا محصول مقبولي را پس از 

سال تداوم مي بخشد. بعالوه  2عرضه مي دارد و همچنان رشد و تولیدش را بصورت ساقه اي خزنده تا 

 برداشت و پختن پیازك هایش بسیار آسان است. 

 

میالدي در "فیالدلفیا" معرفي شد و از آن پس بعنوان یك گیاه مهاجم  1905یي طي سال سیب زمیني هوا

(invasive به بسیاري از ایاالت آمریكا رسوخ یافت. این گیاه سریعًا رشد مي یابد و جمعیت سبزینگي )

ختي مي متراكمي را فراهم مي سازد و بدین طریق بر گیاهان بومي فائق مي آید لذا در چنین وضعیتي بس

توان نسبت به حذف آن اقدام نمود زیرا بزودي مي تواند از طریق غده هاي باقیمانده اش در درون خاك 

مجددًا سبز شود. همچنین ساقه هاي رونده جدید مي توانند از پیازك هایي كه پس از قطع شدن از گیاه بر 

 (.6سطح زمین افتاده و یا دفن شده اند ، دوباره برویند )
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 " :Dioscorea esculentaگونه " (5

آنرا بعنوان كوچكترین و یكي از اولین "یام هاي" زراعي مي شناسند كه داراي ساقه هاي رونده و غده 

( شهرت دارد. "یام lesser yam( و "یام صغیر" )wild yamهاي تلخ است لذا به "یام وحشي" )

راعي معمول در منطقه مذكور محسوب وحشي" بومي جنوب شرقي آسیا است و بعنوان سومین گونه ز

مي گردد. این گیاه در سایر نقاط جهان نیز بصورت پراكنده و در قطعات كوچك پرورش مي یابد. ساقه 

فوت( بیشتر مي گردد و غده هایش از اغلب واریته  10متر ) 3هاي رونده "یام وحشي" بندرت از طول 

 هاي "یام" كوچكترند. 

ورت هاي پخته ، آب پز و یا سرخ كرده همانند سیب زمیني معمولي مصرف غده هاي "یام وحشي" را بص

مي كنند. این گیاه را به دلیل برخورداري از غده هاي كوچك مي توان بصورت مكانیزه كشت نمود. گیاه 

مزبور بواسطه طعم خوب و آماده سازي آسان مي تواند مطلوبیت بیشتري براي كشت و كار در آینده را به 

 (.6تصاص دهد )خویش اخ

 

 " :Dioscorea dumetorum( گونه "6

( شهرت دارد بعنوان یك سبزي ُپرطرفدار در بخش هایي از bitter yamاین گیاه كه به "یام تلخ" )

آفریقاي غربي پرورش مي یابد. یكي از دالیل چنین مقبولیتي بواسطه نیازمندي به كمترین نیروي انساني 

بمنظور كشت و كار است. "یام هاي وحشي" بسیار سّمي هستند لذا آنها را با در مقایسه با سایر "یام ها" 

( مخلوط نموده و براي مسموم كردن حیوانات مضر بكار مي برند. همچنین گاهًا از آنها baitطعمه ها )

 (.6براي اهداف جنایتكارانه نیز بهره مي جویند )

 

 " :Dioscorea trifida( گونه "7

( مي نامند از گیاهان بومي منطقه cush-cush yamنرا "یام بي دردسر" )این نوع "یام" كه آ

( در آمریكاي جنوبي است و بیشترین اهمیت زراعي را در دنیاي آتي "یام ها" Guyana"گویان" )
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خواهد داشت. گیاه مذكور از منطقه جنگل هاي باراني منشأ گرفته است لذا چرخه زندگیش ارتباط اندكي با 

ي در مقایسه با سایر "یام ها" دارد و این ویژگي باعث مي شود كه نسبتًا سهل تر زراعت تغییرات فصل

 (.6گردد. طعم خوب این گیاه و پتانسیل افزایش تولیدش سبب مقبولیت آن گردیده است )

 

 

 
 

 

 تولید جهاني محصول "یام" :

مه گرمسیري جهان زراعت كشور مناطق گرمسیري و نی 47میلیون هكتار در  5"یام ها" در سطح حدود 

مي گردند. محصول "یام" زماني آغاز مي گردد كه تمامي غده هاي بذري یا قطعات آنرا درون پشته ها 

(ridges( یا برآمدگي هاي خاكي )mounds بكارند كه این عمل در آغاز فصل بارندگي ها شروع مي )

 (. 6گردد )

 

 یر دارد :عملكرد محصول كاشته شده "یام" بستگي به عوامل ز

 ( محل كاشت #1

 ( روش كاشت#2

 ( اندازه پشته هاي كاشت#3

 ( فواصل بین گیاهان #4

 ( تدارك قیم هایي براي افزایش ثمردهي#5

 ( گونه گیاه#6

 (.6( اندازه مطلوب غده ها در زمان برداشت )#7

 

( intercropنابین )كشاورزان خرده مالك آفریقاي مركزي و غربي غالبًا گیاه "یام" را بصورت زراعت بی

 همراه با غالت و سبزیجات مي كارند. 
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( و حجیم هستند لذا مشكالتي در حمل و نقل آنها perishable"یام هاي" بذري اصواًل فاسد شونده )

درصد محصول  30بوجود مي آید. كشاورزاني كه به خریداري بذور جدید اقدام نمي كنند ، معمواًل حدود 

 (. 6كاشت در سال آینده تخصیص مي دهند ) برداشتي هر سال را براي

 

 

 
 

 

( گیاه "یام" تحت تهاجم برخي از حشرات آفت ، قارچ ها و ویروس هاي crop faceبخش سبزینگي )

 گیاهي و همچنین نماتدها قرار مي گیرد.

ماه بحالت دورمانسي باقي مي ماند و  2-4ماه رشد مي یابد و براي  6-10"یام" مشخصًا در طي مدت 

 این دو بخش بستگي به گونه هایش دارد.

دوره هاي رشد و دورمانسي گیاه "یام" بترتیب بستگي به فصل مرطوب و فصل خشك مناطق كشت دارد.  

"یام" براي عرضه ماكزیمم عملكرد نیازمند اقالیم گرم و مرطوب با میانگین بارندگي ساالنه بیش از 

 (.6ل رشد است )میلیمتر و پراكنش یكنواخت در سراسر فص 1500

 

"یام هاي آبدار" ، زرد و سفید بنحو بارزي به تولید غده هاي منفرد بزرگ در طي هر سال مي پردازند كه 

كیلوگرم دارند. تولید "یام" نیازمند نیروي انساني فراوان است. گیاه "یام"  5-10عمومًا وزني در حدود 

( و سیب زمیني cassavaیا  maniocا" )در مقایسه با محصوالت دیگري نظیر "مانیوك" یا "كاساو

 شیرین از عملكرد كمتري برخوردار است.

 

"یام" عالوه بر اینكه ماده غذایي مؤثري بشمار نمي آید ولیكن نیازمند مقادیر نسبتًا زیادي از نهاده هاي 

كشاورزي است و در طي یك دوره رشد طوالني به مرحله برداشت مي رسد. نیازهاي كارگري زراعت 

ام" در مقایسه با سایر گیاهان زراعي مشابه نسبتًا زیاد است. همچنین انبارداري و محافظت "یام" در "ی

كالري انرژي حاصل از "یام"  1000طي یكدوره طوالني تا حدودي دشوار مي نماید. هزینه تولید هر 

 (.6برابر بیشتر از دیگر محصوالت ریشه اي و غده اي است ) 4حدودًا 



278 
 

مذكور و مشكالتي كه در راستاي انبارداري "یام هاي" برداشتي وجود دارند ، هزینه تولید بنابر دالیل 

"یام" نسبتًا زیاد است و بمرور زمین هاي تحت اشغالش را به كاشت "كاساوا" و سایر مواد غذایي اصلي 

 واگذار مي نماید.

 

كه با سایر ریشه ها و غده ها محصول "یام" با وجود هزینه هاي گزاف و تراكم اندك مواد غذایي زمانی

مقایسه مي گردد ، بخوبي در مي یابیم كه در ضمن تولید محصول با پائین ترین سطوح تكنولوژي بطور 

متوسط به تولید بیشترین كالري غذایي و پروتئین ساالنه به ازاي هر هكتار زمین در فصل رشد دست مي 

ش زراعي زیاد این محصول در برخي نقاط آفریقا یابد. تخصیص چنین ارزش غذایي به "یام" موجب پذیر

گردیده است لذا زارعین عالقه شدیدي به افزایش دانش مربوطه ابراز مي دارند كه مي تواند باعث اصالح 

 (.6شیوه هاي كشاورزي "یام" گردد )

 

 

 
 

 

درصد  95میلیون تن بوده است كه  7/48میالدي حدود  2010مقدار كل محصول جهاني "یام" در سال 

میالدي  2008این مقدار در آفریقا حاصل شده اند. بیشترین محصول جهاني حاصل از "یام" در سال 

 2/10میالدي معادل  2010میلیون تن بوقوع پیوست. متوسط عملكرد جهاني "یام" در سال  54بمیزان 

تن در هكتار مي  3/28تن در هكتار گزارش گردید. بیشترین عملكرد جهاني "یام" در كشور كلمبیا بمیزان 

تن در هكتار نیز بوده اند درحالیكه مزارعي با  30باشد. البته برخي مزارع داراي عملكرد شاخصي تا 

عملكرد كمتر از یك تن در هكتار براي "یام زرد" گزارش گردیده اند. باوجود نیازمندي زراعت "یام" به 

ا براي محصول "یام" در برخي زیربخش هاي كارگران زیاد و باال بودن هزینه هاي تولید ولیكن تقاض

(subregions آفریقا همچنان باال مي باشد لذا زراعت آنرا براي بسیاري از زارعین سودآور مي )

 (.6سازد)
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 (:«6میالدي )2011( بزرگترین تولیدكنندگان جهاني "یام" ؛ میلیون تن ؛ سال 3جدول»

 

 تن( محصول )میلیون كشور  محصول )میلیون تن( كشور

 34/0 كلمبیا  1/37 نیجریه

 33/0 اتیوپي  2/6 غنا

 32/0 هائیتي  5/5 ساحل عاج

 24/0 برزیل  3/2 بنین

 20/0 گابن  7/0 توگو

 17/0 ژاپن  5/0 كامرون

 13/0 جامائیكا  45/0 آفریقاي مركزي

 10/0 ونزوئال  4/0 چاد

 099/0 بوركینافاسو  39/0 گینه پاپوآ

 093/0 كنگو  35/0 كوبا

 0/50  جمع تولید جهاني

 

 

 
 

 
 

 

 

 برداشت محصول "یام" :

( محصول "یام" در آفریقاي غربي غالبًا بصورت دستي و با استفاده از تركه harvestingبرداشت )

( انجام مي گیرند. diggers( و ابزارهاي چاله كني )spades( ، بیل ها )sticksهاي چوب )
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بزارهاي فلزي ترجیح دارند زیرا احتمال خسارات كمتري بر غده هاي تُرد و ابزارهاي چوبي معمواًل بر ا

 لطیف مي رود گواینكه ابزارهاي چوبي باید در فواصل زماني كوتاه جایگزین شوند. 

برداشت محصول "یام" شدیدًا نیازمند نیروي كارگري و ابزارهاي مكانیكي است آنچنانكه این میزان به 

( ، bending( ، بستن )standingغده برداشتي از جمله : درجه بندي )كیلوگرم  2-10ازاي هر 

( و تجمیع سازي محصول در زمین و بستگي به اندازه پشته ها ، اندازه غده squattingچمبره كردن )

 (.6ها و عمق نفوذ غده ها در زمین متفاوت است )

 

سیب رساني به غده ها اجتناب گردد مراقبت ها باید بگونه اي از محصول صورت پذیرند كه از هر گونه آ

( مي گردند. برخي كشاورزان spoilزیرا غده هاي آسیب دیده قابلیت انبارشدن ندارند و سریعًا ضایع )

( مي نمایند و اراضي تحت كشت stakingاقدام به سرپا نگهداشتن بوته هاي "یام" توسط قیم هایي )

داره مي كنند كه چنین روشي باعث بغرنج شدن ( اmixed cropping"یام" را بصورت زراعت درهم )

 روند برداشت محصول خواهد شد.

 

غده هاي "یام" در مناطق جنگلي درون بخش هاي از خاك مي رویند كه ریشه هاي سایر درختان حضور 

دارند لذا برداشت محصول درگیر عملیات اضافي نظیر جداسازي غده هاي "یام" از شبكه ریشه اي درختان 

 (. 6لبته این موضوع بر احتمال صدمه دیدگي غده ها مي افزاید )است كه ا

 

 

 
 

 

( plucker( را توسط قیچي هاي باغباني )bulbits( یا پیازك ها )aerial tubersغده هاي هوایي )

از ساقه هاي رونده مي چینند. افزایش راندمان محصول "یام" و كاهش هزینه هاي تولید مي تواند از 

شیوه هاي مكانیزاسیون سازگار وقوع یابد. گونه هایي كه امروزه كاشته مي شوند و طریق بكارگیري 

عملیات زراعي مرسوم بویژه در مورد كشاورزان كم زمین از جمله موانع اجراي موفقیت آمیز 

مكانیزاسیون زراعت "یام" بشمار مي آیند. انجام تغییرات گسترده در عملیات زراعت سنتي "یام" نظیر 
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م امري ضروري بنظر مي رسند. اصالح ابزارهاي مرسوم برداشت مطابق با ساختار غده هاي كشت دره

 (.6"یام" الزم است و این موضوع سبب مي شود كه بر كیفیت و كمیت محصول افزوده شود )

 

 انباركردن محصول "یام" :

ي گردند لذا در مدت تمامي ریشه ها و غده هاي گیاهي از جمله "یام" بعنوان اندام هاي زنده محسوب م

( منتج respiration( همچنان به تنفس ادامه مي دهند. بدینگونه فرآیند تنفس )storageانبارداري )

به اكسیداسیون نشاسته )بعنوان پلیمر گلوكز( موجود در سلول هاي غده "یام" مي شود و آنها را تبدیل 

چنین تغییراتي در نشاسته از میزان ماده  به: آب ، دي اكسید كربن و انرژي گرمایي مي نماید. در ضمن

خشك غده ها كاسته مي گردد. با این وجود در میان ریشه ها و غده هایي كه انبار مي گردند ، یقینًا "یام" 

 (.6را مي توان برخوردار از كمترین فسادپذیري محسوب داشت )

 

 

 
 

 

 

 : انبارداري موفقیت آمیز غده هاي "یام" نیازمند موارد زیر است

 ( را براي انباركردن انتخاب نمود.sound & healthy( ابتدا باید غده هاي سالم و بي عیب )$1

 ( از شیوه هاي مناسب مراقبت از جمله تیمار قارچ كش ها بهره گرفت. $2

 ( ایجاد تهویه مناسب براي حذف گرماي حاصل از تنفس غده ها$3

 (rotted & sproutsهاي پوسیده و جوانه زده )( بازدید منظم از غده هاي انباري و حذف غده $4

 (. 6( جلوگیري از تابش مستقیم خورشید و عدم مواجهه با باران )$5

 

انباركردن غده هاي "یام" در درجه حرارت هاي پائین موجب كاهش میزان تنفس مي شود. گواینكه 

ت از طریق سرمازدگي درجه فارنهایت( موجب خسار 6/53درجه سانتیگراد ) 12حرارت هاي كمتر از 
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(chilling مي شود زیرا سرمازدگي موجب تجزیه بافت هاي بینابیني مي گردد و بر تلفات آب مي افزاید )

 (.6( آسیب پذیر مي سازد )perishیا  decayو غده هاي "یام" را بدینطریق در مقابل فساد )

سرد انبار گردیده اند ، مشهود نمي  عالئم خسارت سرمازدگي همواره تا زمانیكه غده ها همچنان در شرایط

باشند. عالئم خسارت سرمازدگي زماني برجسته و نمایان مي گردند كه غده ها مجددًا در شرایط حرارتي 

 2/57-8/60درجه سانتیگراد ) 14-16باالتر قرار گیرند. بهترین حرارت براي انبارداري "یام ها" حدود 

وژي كنترل رطوبت و شرایط اقلیمي پس از طي یكدوره درجه فارنهایت( ضمن برخورداري از تكنول

 ( است.curingبهبودي )

 

اغلب كشورهایي كه "یام" را بعنوان یك ماده غذایي اصلي پرورش مي دهند ، آنچنان فقیرند كه از عهده 

ان بخدمت گرفتن سیستم هاي انباركردن با تكنولوژي باال بر نمي آیند لذا جوانه زني غده ها سریعًا بر میز

تنفس آنها مي افزاید و میزان كاهش ارزش غذایي غده ها تسریع مي یابد. برخي ارقام "یام" داراي 

ویژگي هاي انباري بهتري نسبت به سایرین هستند. براي تسهیل در ذخیره سازي "یام ها" باید آنها را با 

سي بروند و مقدار تنفس را اقالیم خشك سازگار ساخت یعني مناطقي كه "یام ها" قادرند به مرحله دورمان

بشدت كاهش دهند درحالیكه امروزه "یام ها" را با مناطق گرم و مرطوب سازگار ساخته اند كه نیازي به 

 (.6مرحله دورمانسي ندارند )

 

( طبیعتًا داراي دوره هاي دورمانسي كوتاهتري cush-cush yam"یام زرد" و "یام بي دردسر" )

( هستند. تلفات انبارداري "یام" در lesser yamسفید" و "یام صغیر" ) نسبت به "یام آبدار" ، "یام

ماه مي  4درصد تلفات در طي  25آفریقا بسیار زیاد است بطوریكه حشرات به تنهایي سبب بیش از 

 (. 6شوند)

 

 

 
 

 

 تركیبات غذایي "یام ها" :

اصلي كمترند. مقدار پروتئین  مقدار پروتئین و كیفیت ریشه ها و غده ها همواره از دیگر مواد غذایي

درصد كل وزن  2"یام" و سیب زمیني در میان كل غده ها و ریشه هاي غذایي در باالترین حد یعني حدود 

درصد  6تازه است. "یام" به اتفاق "كاساوا" بخش اعظم نیازهاي پروتئیني مردم آفریقا یعني در حدود 
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درصد نیازهاي مناطق مرطوب آفریقاي غربي  16حدود نیاز پروتئیني مناطق جنوب و شرقي آفریقا و در 

 را تأمین مي كند.

 

"یام" همانند سایر محصوالت ریشه اي منبع مناسبي براي تأمین اسیدهاي آمینه ضروري نیست. "یام" 

( است اّما از نظر threonine( و "تریئونین" )phenylalanineسرشار از "فنیل آالنین" )

( و تریپتوفان methionine( ، متیئونین )cystineیستین )آمینواسیدهاي سولفوره ، س

(tryptophan در مضیقه قرار دارد. مناطق مصرف "یام" در آفریقا دچار بیماري كمبود پروتئین )

( هستند كه موجب مشكالت جدي در رشد كودكان مي گردد لذا kwashiokorموسوم به "كواشیوكور" )

ند كه باید مواد مكمل به رژیم غذایي مبتني بر "یام ها" افزوده متخصصین تغذیه همواره تأكید مي ورز

 (.6شوند تا به سالمتي این افراد مساعدت گردد )

 

از تراكم متوسط عناصر غذایي بهره مي برد. "یام" مي  Cو ویتامین  B6"یام" بجز پتاسیم ، ویتامین 

لري بینجامد. "یام" داراي میزان كیلوكا 110تواند به ازاي هر یكصد گرم به تولید انرژي به میزان 

مناسبي از پتاسیم ، منزیم ، تیامین و الیاف غذایي است درحالیكه از نظر چربي هاي اشباع شده و سدیم 

 فقیر مي باشد.

 

درصد  54( "یام ها" عمومًا پائین است و میزان آن در حدود glycemic index"شاخص گلیسیمیك" )

 في در مقایسه با سیب زمیني است.گرم "یام" مصر 150گلوكز به ازاي 

میالدي  1986( است كه بر اساس تحقیقات سال thiocyanate"یام" آفریقایی حاوي "تیوسیانات" )

 sickleیا  SCAتوانایي جلوگیري از داسي شدن گلبول هاي قرمز در اثر عارضه كم خوني یا "آنمي" )

cell anemiaأكید دارد كه بروز بیماري "( را دارد. یك مقاله تحقیقي بر این نكته تSCA در میان "

آفریقائیان در مقایسه با جمعیت آفریقایی تبارهاي آمریكا بسیار نادر است لذا تصّور مي شود كه مقدار 

" در میان SCAنسبتًا باالي "تیوسیانات" موجود در رژیم غذایي آفریقائیان باعث مي گردد كه بیماري "

 (.6ي تبارهاي آمریكا نادر باشد )این گروه در مقایسه با آفریقائ
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"یام" یكي از مهمترین عناصر رژیم غذایي مردم نیجریه و بسیاري از ساكنین آفریقاي غربي است. "یام" 

 200میلیون نفر از ساكنین آفریقاي غربي بمیزان  150مساعدت مي نماید تا بطور روزانه براي بیش از 

همچنین یكي از منابع اصلي عایدي ساكنین بخش هایي از قاره آفریقا  كیلوكالري انرژي تأمین گردد. "یام"

بشمار مي آید. "یام" از مقبول ترین محصوالت زراعي مزارع فقیر با محدودیت تأمین نهاده هاي 

كشاورزي مي باشد. "یام" سرشار از نشاسته است و مي تواند به روش هاي مختلف براي مصرف آماده 

محصوالت فصلي و غیرقابل اتكا در تمامي دوره سال در دسترس قرار دارد. این گردد. "یام" بر خالف 

ویژگي ها باعث مي شوند كه "یام" بعنوان یك ماده غذایي ترجیحي محسوب شود و بر اهمّیت زراعي آن 

( جهان sub-saharanبعنوان محصولي با امنیت غذایي خوب در بسیاري از كشورهاي نیمه صحرایي )

 (.6) افزوده گردد

 

 ( :«6اونس ) 5/3گرم معادل  100( ارزش غذایي یام خام به ازاي هر 4جدول»

   

 مقدار موارد مقدار موارد

 كیلوكالري =  118 انرژي

 كیلوژول 494

 میكرو گرم  16-23 )فولیت( B9ویتامین 

 میلي گرم  C 17-12ویتامین  گرم 9/27 كربوئیدرات ها

 لي گرممی E 35/0ویتامین  گرم 5/0 قندها

 میكرو گرم  K 3/2ویتامین  گرم 1/4 الیاف رژیمي

 میلي گرم 14-17 كلسیم گرم 17/0 چربي

 میلي گرم 54/0 آهن گرم 5/1 پروتئین

 میلي گرم 18-21 منزیم میكرو گرم A 122-7ویتامین 

 میلي گرم 397/0 منگنز میلي گرم 112/0 )تیامین( B1ویتامین 

 میلي گرم 55 فسفر میلي گرم 032/0 )ریبوفالوین( B2ویتامین 

 میلي گرم 816 پتاسیم میلي گرم 552/0 )نیاسین(  B3ویتامین 

 میلي گرم 24/0 روي میلي گرم 314/0 )اسید پانتوتینیك( B5ویتامین 

 میلي گرم 8 سدیم میلي گرم 293/0 )پیریدوكسین( B6ویتامین 

( براي ویتامین هاي محلول در immunizing unitیا  international unit" )IUالف( واحد بین المللي یا "

 (.3،2" معادل یك میلي گرم مي باشد )IUچربي بكار مي رود. میزان فعالیت بیولوژیكي هر "

،  g  ،mgب ( عالئم اختصاري واحدهاي گرم ، میلي گرم ، میكروگرم ، كیلوكالري و كیلوژول بترتیب عبارتند از : 

mcg  یاµg  ،kcal  وkj  (3،2.) 

   

 

 

 مقایسه تركیبات یام با سایر مواد غذایي اصلي :

جدول زیر بیانگر مقدار عناصر غذایي "یام" در قیاس با سایر مواد غذایي اصلي انسان بصورت خام مي 

باشد. البته فرم خام اغلب این مواد قابلیت تغذیه توسط انسان را ندارند و هضم نمي شوند لذا آنها باید ابتدا 

شوند ، جوانه دار گردند و یا پخته شوند تا قابلیت مصرف توسط انسان را بیابند. نسبت مقدار  آماده

عناصر غذایي و مواد ضد تغذیه اي هر یك از منابع اصلي مصرفي انسان در حالت پخته شده و یا جوانه 

 .(6زده با حالت خام تفاوت زیادي دارند لذا در جدول زیر به آنها اشاره گردیده اند )
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 ( :« 6گرم مواد غذایی اصلي بفرم خام ) 100( مقدار عناصر موجود در 5جدول»

  
سیب  گندم برنج ذرت ماده غذایي

 زمیني

سویا  كاساوا

 )سبز(

سیب زمیني 

 شیرین

 موز سبز یام سورگوم

 موارد

 10 12 13 79 60 68 77 9 70 65 (gآب )

 1528 1528 1369 322 670 615 360 1419 494 511 (kjانرژی )

 4/9 1/7 6/12 2 4/1 13 6/1 3/11 5/1 3/1 (gپروتئین )

 7/4 66/0 54/1 09/0 28/0 8/6 05/0 3/3 17/0 37/0 (gچربي )

 74 80 71 17 38 11 20 75 28 32 (gكربوئیدراتها )

 3/7 3/1 2/12 2/2 8/1 2/4 3 3/6 1/4 3/2 (gفیبر )

 64/0 12/0 41/0 78/0 7/1 0 18/4 0 5/0 15 (gقند )

 7 28 29 12 16 197 30 28 17 3 (mgكلسیم )

 71/2 8/0 19/3 78/0 27/0 55/3 61/0 4/4 54/0 6/0 (mgآهن )

 127 25 126 23 21 65 25 0 21 37 (mgمنزیم )

 210 115 288 57 27 194 47 287 55 34 (mgفسفر )

 287 115 363 421 271 620 337 350 817 499 (mgپتاسیم )

 35 5 2 6 14 15 55 6 9 4 (mgسدیم )

 21/2 09/1 65/2 29/0 34/0 99/0 3/0 0 24/0 14/0 (mgروي )

 31/0 22/0 43/0 11/0 10/0 13/0 15/0 - 18/0 08/0 (mgمس )

 - 48/0 09/1 98/3 15/0 38/0 55/0 26/0 - 4/0 (mgمنگنز )

 5/15 1/15 7/70 3/0 7/0 5/1 6/0 0 7/0 5/1 (µgسیلینیم )

 C (mg) 0 0 0 7/19 6/20 29 4/2 0 1/17 4/18ویتامین 

 38/0 58/0 38/0 08/0 09/0 44/0 08/0 24/0 11/0 05/0 (mgتیامین )

 20/0 05/0 11/0 03/0 05/0 18/0 06/0 14/0 03/0 05/0 (mgریبوفالوین )

 62/3 19/4 46/5 05/1 85/0 65/1 56/0 93/2 55/0 69/0 (mgنیاسین )

نتوتینیك اسید پا

(mg) 

42/0 01/1 95/0 3/0 11/0 15/0 8/0 - 31/0 26/0 

 B6ویتامین 

(mg) 

62/0 16/0 3/0 3/0 09/0 07/0 21/0 - 29/0 3/0 

 19 231 38 16 27 165 11 0 23 22 (µgفولیت كل )

 A (IU) 214 0 9 2 13 180 14187 0 138 11270ویتامین 

 E (mg) 49/0 11/0 01/1 01/1 19/0 0 26/0 0 39/0 14/0ویتامین 

 K (µg) 3/0 1/0 9/1 9/1 9/1 0 8/1 0 6/2 7/0ویتامین 

 97 0 5 1 8 0 8509 0 83 457 (µgبتاكاروتن )

اسیدهاي چرب 

 (gاشباع )

67/0 18/0 27/0 03/0 07/0 79/0 02/0 46/0 04/0 14/0 
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 مصارف غذایي "یام ها" :

( است زیرا آنرا مي توان بصورت هاي : كباب versatile"یام حقیقي" یك نوع سبزي چندمنظوره )

( ، سرخ كردن در روغن داغ roasted( ، پختن با حرارت زیاد )barbecuedكردن بر آتش ذغال )

(fried( كباب منقلي ، )grilled( آب پزكردن ، )boiled( دودي كردن ، )smoked و تنوري كردن )

(bakedمصرف نمود و یا اینكه آنرا رنده كرد )( هgrated( و در داخل دسرها ریخت )6 .) 

 

 

 
 

 

 

 آماده سازي یام در مناطق مختلف :

 ( آفریقا :1 

"یام ها" اولین اولویت كشاورزي و مهمترین كاالي زراعي در آفریقاي غربي یعني جائي هستند كه بیش 

ء مردمان آفریقاي درصد محصول "یام" دنیا را برداشت مي نمایند. "یام ها" اهمیت وافري در بقا 95از 

ماه در خارج از یخچال نگهداري نمود و  6غربي دارند.  غده هاي برخي واریته هاي "یام" را مي توان تا 

آغاز مجدد فصل مرطوب بهره  از آن بعنوان یك منبع غذایي با ارزش براي گذران دوره قحطي و كمیابي تا

 (.6)گرفت

 

براي خوردن ایمن گردند زیرا پیش ماده هاي  گونه هاي "یام" آفریقایی باید پخته شوند تا 

(substances طبیعي مختلفي در "یام هاي" خام وجود دارند كه مي توانند در صورت مصرف سبب )

( itchبیماري گردند. تماس بیش از حد متعارف مایعات حاصل از یام خام مي تواند موجب خارش پوستي )

یعًا اقدام به حمام سرد گردد و یا از روغن پالم قرمز بر گردد. در صورت بروز چنین ضایعه اي باید سر

 سطح بخش هاي دچار عارضه مالید تا بر طرف گردند. 

 

معمول ترین روش پختن "یام" در آفریقاي مركزي و غربي از طریق آب پزكردن ، برشته كردن و سرخ 

قطعه نواري ضخیم  5اقل به كردن است. براي آماده سازي "یام" به طریقه آب پزكردن باید هر غده را ال

(slices .برید سپس پوست هر قطعه را گرفت و آنها را جوشانید تا بخش نشاسته اي به سفیدي بگراید )

( كوچكتري تقسیم مي كنند ضمن اینكه آنها براي جوشاندن chunks"یام هاي" مسن تر را به قطعات )
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ا بطور سنتي با روغن پالم تناول مي كنند نیازمند آب و زمان بیشتري هستند. "یام هاي" آب پزشده ر

( بر سر palaverولیكن ممكن است آنها را به همراه ُسس هایي نظیر ُسس فلفل و یا ُسس "پاالور" )

 (.6سفره گذاشت )

 

در شهرهاي بزرگ و شهرك هاي مرزي آفریقاي غربي از "یام" سرخ كرده به همراه ُسس فلفل بعنوان یك 

مي گردد لذا از جایگاهي نظیر خالل سیب زمیني ُسرخ كرده و ُسس كچاپ  غذاي خیاباني مقبول یاد

(ketechup( "در آشپزي غربي برخوردار است. "كوفته یام )yam balls "بعد از "كوفته گوشت )

" در كشور غنا پس از آب Akanمقبولیت فراواني در آشپزي ساكنین آفریقاي غربي دارد. مردمان قبیله "

یام" اقدام به خمیركردن آنها با روغن پالم مي نمایند و آنرا كه موسوم به پزكردن غده هاي "

"Matoke.است ، همراه با تخم مرغ مي خورند " 

 

( mortar"یام هاي" آب پزشده را همچنین مي توان با دست مالید و یا در هاون كوبید و بصورت مالت )

" و یا egusiنها را با ُسس سنتي "" در آورد سپس آiyan" یا "fufuسفت نشاسته اي موسوم به "

( تناول كرد. شیوه دیگر مصرف "یام" چنان است كه قطعات pulmnutسوپ دانه هاي پالم روغني )

"یام" خام را در برابر آفتاب خشك مي كنند آنچنانكه برنگ قهوه اي تیره درآیند سپس آنها را آسیاب مي 

" است. این پودر را مي eluboنیجریه موسوم به "كنند و پودري قهوه اي رنگ حاصل مي آورند كه در 

" در آورد سپس آنرا براي amalaتوان در آب جوش ریخت و بصورت خمیر نشاسته اي موسوم به "

 (. 6تهّیه سوپ ها و ُسس ها استفاده كرد )

 

 

 
 

 

 ( فیلیپین :2

 ubeسوم به "" را كه موDioscorea alata" یعني "ubeدر فیلیپین قطعات "یام ارغواني" یا "

halaya است بعنوان شیرین كنندۀ دسرها بكار مي گیرند. از آن همچنین بعنوان یكي از تركیبات دسر "
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" استفاده مي كنند. بعالوه از "یام" بعنوان یكي از اجزاء مقبول halo-haloسنتي فیلیپین موسوم به "

 (.6بستني هاي سنتي بهره مي برند )

 

 ( ویتنام :3

 fatty" یا "chen khoai moیام ارغواني" براي تدارك نوعي سوپ موسوم به "در ویتنام از "

yam( كمك مي گیرند. براي این منظور ابتدا "یام" را نرم "mash مي كنند سپس بخوبي مي پزند تا )

 (.6قوام یابد )

 

 ( اندونزي :4

براي این منظور ابتدا آنها  در اندونزي نیز از "یام ارغواني" براي آماده سازي دسرها بهره مي برند لذا

را خرد نموده و خمیر مي كنند سپس با روغن نارگیل و شكر مخلوط مي سازند. "یام هاي" داراي گوشت 

سفید و یا تقریبًا سفید را بصورت مكعب هایي مي برند و مي پزند سپس كمي تخمیر مي كنند آنگاه آنها را 

 (.6) بعنوان غذاي حاضري در عصرگاهان میل مي نمایند

 

 

 
 

 

 ( ژاپن :5

" را از ارقام بومي "یام" ژاپني موسوم به yamakakeیكي از انواع غذاهاي سنتي ژاپن بنام "

"tororo" و "maguro( "تهّیه مي بینند. ژاپني ها "یام كوهي ژاپني "Dioscorea opposite )

شوند را به طرق " خوانده مي yamaimo" و "nagaimoكه بستگي به شكل ریشه ها به نام هاي "

 خاصي مصرف مي كنند.
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"nagaimo  را بصورت خام و رنده شده پس از یك مرحله نسبتًا كوتاه آماده سازي مي خورند. بطور

( كه ماده اي سوزش oxalateخالصه اینكه غده ها را در محلول آب و سركه مي خیسانند تا "اگزاالت" )

طح پوست غده ها ظاهر شود. این غذاي خام و رنده آور است ، خنثي گردد و بصورت كریستال هایي بر س

( است لذا آنرا بعنوان غذاي كنار بشقاب و یا mucilaginousشده نسبتًا مالیم ، نشاسته اي و لعابدار )

 پس از افزودن به رشته هاي غذایي مصرف مي كنند.

 

ه از آن بعنوان یكي از " است كjinenjoواریته دیگري از "یام ها" كه در ژاپن استفاده مي شود بنام "

" استفاده مي كنند. ژاپني ها از "یام ارغواني" soba noodlesتركیبات رشته هاي غذایي موسوم به "

( استفاده مي برند كه مخلوطي tempuraپس از آب پز و یا كباب كردن در غذایي موسوم به "تیمپورا" )

واني" از تركیبات سازنده بستني هاي از ماهي ، میگو و سبزیجات سرخ شده است. بعالوه "یام ارغ

 (.6ارغواني مي باشد )

 

 

 
 

 

 ( هندوستان :6

" بگونه اي chuprialu" یا "khamaluدر بخش هاي مركزي هندوستان از گیاه "یام" موسوم به "

دیگر استفاده مي كنند. آنها ابتدا "یام" را بصورت برش هایي مي برند سپس به آنها چاشني زده و بخوبي 

 karunaiمي كنند. در بخش هاي جنوبي هندوستان نظیر منطقه "تامیل" كه "یام" را با نام " سرخ

kizhangu مي شناسند ، از "یام" در بشقاب هاي محتوي برنج و ماهي سرشار از ادویه جات بهره "

 مي گیرند.

 

ا نام هاي " كه حاوي رنگیزه هاي ارغواني است و آنرا بDioscorea alataدر هندوستان از گونه "

"ratalu" و "violet مي شناسند ، به كرات مصرف مي كنند. در بخش هاي جنوبي تر هندوستان "

" استفاده kavuttu" و "kaachil" از "یام هاي" سفید و ارغواني با نام هاي "keralaبویژه در "
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 suvarnaرا با نام "غذایي مي نمایند. در یكي دیگر از مناطق هندوستان با نام "كارماتاكا" نیز "یام" 

gadde( 6" مي شناسند .) 

 

 ( نپال :7

" كه در اواسط فصل زمستان magh sankrantiریشه گیاه "یام" را بصورت سنتي در فستیوال "

" شناخته مي شود. مردم Hi" و "Tarulبرگزار مي شود ، مصرف مي كنند. "یام" در زبان نپالي با نام "

 (. 6ند سپس همراه با افزودن ادویه جات مي پزند )نپال "یام" را ابتدا بخار مي ده

 

 ( كشورهاي غربي :8

پودر "یام" را در كشورهاي غربي بویژه منتج از محصوالت آفریقایي در عطاري ها بفروش مي رسانند و 

از آن در بسیاري از غذاها بجاي پودر سیب زمیني استفاده مي كنند اگرچه ممكن است شما را براي آمایش 

كالتي به جهت تمایلش به كلوخه شدن مواجه گرداند. پودر "یام" را در قابلمه اي كه آب درونش در با مش

حال جوشش است ، مي پاشند و بشدت بهم مي زنند. مخلوط حاصله را با ُسس گوجه فرنگي و فلفل تند 

(chiliمیل مي نمایند. براي جلوگیري از كلوخه شدن پودر "یام" بایدآنرا قبل از گرم )  كردن با آب مخلوط

 (.6كرد سپس ضمن گرم كردن بشدت بهم زد )

 

 "یام" در فرهنگ جوامع بشري :

 الف( قاره آفریقا :

" برگزار مي Ashantiدر كشور غنا جشني را براي گرامیداشت "یام" در منطقه مركزي كشور یعني "

كه با چهره آرائي و نقاب  كنند كه براستي جزئي از تاریخ بومیان این كشور محسوب مي شود. این جشن

زدن همراه است ، از آگوست كه پایان فصل بارندگي ها مي باشد ، آغاز مي شود. فستیوال "یام" از جمله 

تعطیلي هاي مردم غنا بشمار مي آید زیرا "یام" بواسطه اینكه غذاي اصلي مردمان بسیاري از كشورهاي 

"یام" از جمله اولین محصوالتي است كه در غنا  آفریقایی است ، از مقبولیت زیادي برخوردار است.

برداشت مي گردد لذا زارعین بخشي از آنرا بدوًا به پیشگاه خداوند و نیاكان تقدیم مي كنند سپس مابقي 

محصول را به دهكده ها مي برند. آنها تصّور مي كنند كه از این طریق از ارواح در گذشتگان كه همواره 

 ، سپاسگزاري مي نمایند. از آنها مراقبت مي كنند 

 

 " مي كنند.fufuزنان جوان كشور كنگو مبادرت به تهّیه یك نوع غذاي سنتي از "یام" موسوم به "

" مي شناسند لذا آنرا از ji" در نیجریه هستند كه آنرا با نام "Igbo"یام ها" غذاي عمده مردمان قوم "

" كه در Igbo" گرامي مي دارند. فستوال "Iwa-ji" و "Iri-jiطریق برگزاري جشن هایي با عناوین "

جنوب شرقي نیجریه برپا مي گرد ، از جمله مراسمي است كه در گرامیداشت "یام ها" طي سال هاي اخیر 

از رنگ و بوي بیشتري برخوردار شده است. این فستیوال طرفداران زیادي در بین اهالي مناطق مذكور 

این مراسم شركت مي جویند. شركت كنندگان هر كدام در طي  دارد بطوریكه اعضاي بسیاري از قبایل در

مراسم فستیوال ماسك ویژه اي كه نشان از قبایل آنها دارد بر صورت نصب مي كنند و به رقص و پایكوبي 

مي پردازند. این جشن باعث مي شود كه بسیاري از اعضاي پراكندۀ خانواده ها موقتًا دور همدیگر جمع 

 (.6ه اتفاق تا پاسي بعد از نیمه شب ادامه دهند )گردند و مراسم را ب
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"یام" بواسطه وفور و همچنین اهمیتش در بقاء ساكنان مناطق گرمسیري به شدت مورد توجه مردم 

"جامائیكا" قرار دارد بطوریكه بخشي از جشن هاي این كشور را در منطقه آفریقاي غربي بخود اختصاص 

 (.   6مي دهد )

 

 ان :ب ( سایر مناطق جه

میالدي در متون اروپائی ثبت گردیده درحالیكه براي اولین دفعه  16وجود "یام" در آفریقاي غربي از قرن 

میالدي )قرن هفدهم( از آن ذكر شده است. استعمارگران پرتغالي گیاه "یام" را  1676در آمریكا به سال 

رش دادند. "یام ها" را در "پاپوآ گینه از آفریقا به برزیل و "گویان" بردند سپس در جزایر "كارائیب" گست

نو" مصرف مي نمایند. این مردمان اقدام به كاشت "یام" مي كنند سپس آنرا طي مراسم مذهبي 

(rituals برداشت مي نمایند زیرا براي "یام" اهمیت روحاني قائلند و آنرا یك گیاه آسماني و قابل احترام )

(tabooمحسوب مي دارند لذا بي احترامي ) ( 6،1به آنرا جائز نمي دانند.) 

 

" در سراسر "كالیدونیاي جدید" زراعت مي گردد و بسیار محترم شمرده mareگیاه "یام" موسوم به "

مي شود. "یام" در بسیاري از جوامع بشري آنچنان اهمیت دارد ، با بقاء آنها گره خورده است و در 

 yamور را بطور یكجا جزو تمدن "یام" )فرهنگ آنان ریشه دارد كه مي توان فرهنگ جوامع مذك

civilization بررسي نمود. آنها رشد "یام" را اسرارآمیز و در حكم معجزه مي دانند لذا همواره )

 بهترین محصوالت خویش را به رؤساي قبایل و پادشاهان پیشكش مي نمایند. 

 

كه جملگي ریشه در عالم غیب  ( زیادي در مورد "یام" رواج دارندmythsق ، افسانه هاي )طدر این منا

دارند. زارعیني كه در این مناطق بتوانند طوالني ترین یا وزین ترین "یام ها" را تولید كنند ، از احترام 

 خاصي در بین ساكنین محلي برخوردار مي گردند. 

 " تغذیه مي كنند.olhualaدر "مالدیو" از یك نوع "یام" بومي موسوم به "

پرورش "یام" مي نمایند. آنها برخي از ماه ها و روزها را به یادبود "یام" نامگذاري  در "تونگا" اقدام به

 (. 6كرده اند)
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 مواد فیتوشیمیایي "یام" :

( نیز phyto-chemical valueمحصول "یام" از نظر مواد شیمیایي گیاهي یا "فیتوشیمیایي" )

( با نام علمي kokoro yamكورو" )ارزشمند است. برخي غده هاي "یام وحشي" نظیر "یام كو

"Dioscoea nipponica( "منبع مناسبي براي استخراج ماده "دیوسجنین "Diosgenin است )

( محسوب مي شود. عصاره حاوي "دیوسجنین" Steroid sapogeninكه یك "استروئید ساپوژني" )

( ، pregnenolone( ، "پریگنینولون" )cortisoneرا براي تولید تجاري "كورتیزون" )

( و دیگر تولیدات "استروئیدي" بكار مي برند. از اینگونه مواد progesterone"پروژسترون" )

( combined oral contraceptiveتولیدي براي تدارك قرص هاي خوراكي ضد آبستني تركیبي )

( estrogenicبهره مي گیرند. اصواًل "استروئیدهاي" تعدیل نیافته داراي فعالیت هاي "استروژنیك" )

 (. 6هستند )

 

 

 
 

 

 میزان سمّیت "یام ها" :

بر خالف "كاساوا" )مانیوك( اكثر واریته هاي خوراكي ، بالغ و زراعي "یام" فاقد تركیبات سّمي 

(toxicity هستند هرچند استثنائاتي نیز در این میان وجود دارند. تركیبات تلخ تمایل به تجمع در بافت )

ي" سفید و زرد دارند. این تركیبات ممكن است از انواع "پلي فنل ها" غده هاي نابالغ "یام ها

(polyphenols( "و "شبه تانن ها )tanninlike باشند. اشكال وحشي "یام ها" حاوي برخي )

( مي شناسند. "یام هاي bitter yamتوكسین هاي تلخ مزه هستند لذا آنها را به نام "یام هاي تلخ" )

ر بیچارگي و درماندگي ساكنین كشورهاي فقیر و بویژه در موارد قحطي به مصارف تلخ" قاعدتًا بجز از س

خوراكي نمي رسند. "یام هاي تلخ" را معمواًل از طریق خیساندن در ظروف حاوي آب نمك ، درون 

 (.    6)مي كنند جویبارها و یا درون آب تازه گرم یا سرد سم زدائي

( محلول در آب تشكیل مي یابند كه در alkaloids"آلكالوئیدي" ) تركیبات تلخ چنین "یام هایي" از انواع

( به عالئم شدید و دردناكي مي انجامند. مسمومیت هاي "آلكالوئیدي" شدید ingestionصورت بلعیدن )
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( یا "یام سیب زمیني" aerial yamمي تواند به مرگ اشخاص بینجامند. "یام هاي هوایي" )

(potato yamنیز حاوي عوامل ) ( ضد تغذیه ايanti-nutritional( هستند )6.) 

 

 روش هاي سم زدایی و قابل مصرف كردن "یام هاي تلخ" در قاره آسیا عبارتند از :

 ( water extraction( استخراج به كمك آب )1@

 (.roasting grated tuber(  )6( سرخ كردن غده هاي رنده شده درون روغن )2@

 

( و saponinها" از جمله در سیب زمیني هوایي شامل : "ساپونین ها" ) تركیبات تلخ موجود در "یام

( مي باشند. این پیش ماده ها بواقع سّمي هستند و سبب فلج شدن diosbulbin"دیوزبالبین" )

(paralysis .مصرف كنندگان مي گردند ) 

ي گیرند تا در صیدشان مواد استخراجي از "یام ها" را گاهًا براي بي تحرك سازي ماهیان پرورشي بهره م

( از "یام هاي" سّمي درون طعمه هاي مصرفي براي شكار Zulusتسهیل شود. اقوام آفریقایی "زولو" )

میمون ها استفاده مي كنند درحالیكه شكارچیان مالزي از آنها براي مسموم ساختن جانوران وحشي از 

ن از عصاره سیب زمیني هوایي براي آمایش جمله ببرها بهره مي گیرند. در اندونزي نیز بسیاري روستائیا

 (. 6تیرهاي سّمي استفاده مي كنند )

 

 

 
 

 

 كاربردهاي داروئي "یام" :

در فرهنگ هاي مختلفي از ریشه گیاه "یام" بعنوان داروي شفابخش بهره مي گیرند كه برخي از این 

 عبارتند از :موارد كاربرد با وجود عدم در دسترس بودن دالیل مستدل بر تأئید آنها 

 ( استفاده بعنوان جایگزین طبیعي استروژن1*

 ( خشكي واژني متعاقب یائسگي2*

 (premenstrual syndrome( عالئم قبل از قاعدگي بانوان )3*

 (esteoporosis( پوكي استخوان )4*

 ( افزودن انرژي و تمایالت شدید جنسي در مردان و بانوان5*
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 ( gallbladder( مشكالت كیسه صفرا )6*

 (menstrual( دردهاي دورۀ قاعدگي )7*

 (rheumatoid arthritis( آرتروز روماتیسمي )8*

 (infertility( ناباروري )9*

 (.5( بي نظمي قاعدگي )10*

( را متوقف سازند بنابراین از آن ovulation( تركیبات شیمیایي "یام" قادرند روند تخمك گذاري )11*

 (.4رل موالید بهره مي گیرند )بعنوان ماده اصلي قرص هاي كنت

" از "یام" بطور سنتي براي درمان ناتواني هاي جنسي مردان استفاده Rishiri( در جزیره ژاپني "12*

 (. 6در "یام ها" مي دانند ) Eمي كنند كه امروزه چنین اثراتي را بواسطه حضور ویتامین 

 

 میزان مصرف "یام حقیقي" :

حقیقي" بستگي به عوامل متعددي از جمله : سن و سالمتي مصرف  ( مناسب مصرف "یامdoseمقدار )

كنندگان و برخي شرایط دیگر دارد. بهرحال تاكنون اطالعات موثقي در مورد محدوده میزان مصرف بهینه 

 "یام حقیقي" در دسترس نیست.

از مصرف آنها بخاطر داشته باشید كه تولیدات طبیعي ضرورتًا همیشه ایمن نیستند فلذا رعایت مقدار مج

حائز اهمیت است. بهرحال فعاًل نسبتًا مي توان به دستورالعمل هاي برچسب تولیدات مربوطه اطمینان 

( قبل healthcareورزید. ضمنًا مي توان با پزشك خانوادگي و یا سایر متخصصین و مراقبین بهداشت )

 (.5از مصرف "یام وحشي" مشورت نمود )

 

 

 
 

 

 وحشي" : موارد بي اثربودن "یام

( با شروع مرحله hot flashes( و گُر گرفتگي )night sweatsعالئمي چون عرق كردن شبانه )

( cream( بانوان پیوند خورده است لذا در طي یك پژوهش زمانیكه از ِكرم )menopauseیائسگي )

با هیچگونه ماه استعمال مداوم نیز  3"یام حقیقي" بر سطح پوست این افراد مالیده شد ، حتي پس از 

عالئم مثبتي همراه نگردید لذا بنظر نمي رسد كه مصرف ِكرم "یام حقیقي" هیچگونه تأثیري بر سطح 

" FSH( و "estradiol( ، "استرادیول" )progesteroneهورمون هایي نظیر : "پروژسترون" )

(follicle stimulating hormoneداشته باشد كه نقش مهمي در یائسگي بانوان دارند )(5  .) 
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 اثرات جانبي و ایمني مصرف "یام حقیقي" :

"یام حقیقي" احتمااًل براي اغلب بالغین بي خطر است ولیكن مشاهده شده است كه مصرف بیشبود آن مي 

 (. 5( افراد گردد )vomitingتواند موجب استفراغ )

 

 اثرات متقابل "یام حقیقی" :

( "یام حقیقي" با سایر مواد غذایی و interactionsابل )تاکنون اطالعات دقیقی در مورد اثرات متق

 (.5داروها بدست نیامده است )

 

 هشدارها و اخطارهاي مصرف "یام" :

 ( آبستني و دوره شیردهي :1&

 & pregnancyاطالعات كافي در مورد مصرف "یام حقیقي" در ضمن آبستني و دوره شیردهي )

breast feedingد اینكه عمومًا مصرف آنرا بي خطر مي دانند ولي بهتر است ( وجود ندارد لذا با وجو

 (.5از كاربردش در این زمان ها اجتناب ورزید )

 

 ( شرایط حساس به هورمون :2&

( ، سرطان تخمدان uterineشرایط حساس به هورمون ها را می توان : سرطان پستان ، سرطان رحم )

(ovarianتولید بافت های نابجای درون زهدان ، )( یendometriosis و ایجاد بافت لیفی درون )

( عنوان نمود لذا چون "یام حقیقی" ممکن است نظیر هورمون زنانگی uterine fibroidsرحم )

( عمل کند بنابراین اگر شرایطی وجود دارند که ممکن است حضور estrogen"استروژن" )

 (.5ستفاده نشود )"استروژن" باعث وخامت اوضاع شود ، هیچگاه از "یام حقیقی" ا

 

 ( شرایط کمبود پروتئین :3&

( هستند ، معمواًل در معرض خطر لخته شدن protein deficiencyافرادی که دارای کمبود پروتئین )

( بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند لذا با مصرف "یام حقیقی" ممکن است بر احتمال clotsخون )
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اد افزوده گردد زیرا ترکیبات "یام" ممکن است نظیر شکل گیری لخته های خون در اینگونه افر

 "استروژن" عمل نمایند. 

 

" SLEدر یک گزارش علمی آمده است که یک بیمار مبتال به کمبود پروتئین و زخم های پوستی یا "

(systemic lupus erythematosus ، "سه روز پس از مصرف ترکیبی از "یام حقیقی )

"dong quai شبدر قرمز و ، "( "کوهاش سیاه"black cohosh دچار لختگی خون شبکه )

( گردید. بنابراین اگر افرادی دچار کمبود پروتئین retinaمویرگی مسئول خونرسانی به شبکیه چشم )

 (. 5هستند ، بهتر است از مصرف "یام حقیقی" تا حل مشکل خویش اجتناب ورزند )

"dong quaiعبارت از ریشه یک سنبل خطایی آسیایی " (asian angelica با نام علمی )

"angelica sinensis( است که در داروهای سنتی چین برای ساختن معجون ها )tonic استفاده )

 (.3می گردد )

 

"black cohosh" از گیاهان داروئی چندساله جنس "cimicifuga racemosa است که از "

 (.  3ریشه ها و ریزوم هایش استفاده می شود )

 

 

 
  

 

 هاي" غیر حقیقي: "یام

 گیاهاني كه اشتباهًا "یام" خوانده مي شوند عبارتند از :

( موسوم به "اوكیناوائي" sweet potato( در ایاالت متحده آمریكا از نوعي سیب زمیني شیرین )1

(okinawan.كه به رنگ ارغواني است ، با نام "یام" ذكر مي گردد ) 

" با نام "یام" یاد مي oka( موسوم به "oxalis tuberose( در نیوزیلند از ترشواش ریزوم دار )2

 كنند.

" وجود دارد كه konjac( موسوم به "corm( نوعي سبزي ژاپني با ساقه خشك پیازي شكل یا كورم )3

 هیچگونه نسبت خویشاوندي با "یام" ندارد ولي گاهًا بعنوان "یام" شمرده مي شود.
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" بهره مي برند. "تارو" گیاهي بومي taro"یام" براي گیاه " ( در كشورهاي مالزي و سنگاپور از واژه4

" و از colocasia esculentaمناطق گرمسیري آسیا با ریشه خوراكي است. "تارو" با نام علمي "

 (.6( مي باشد )araceaeخانواده "گل شیپوري" )

" legume jicama( نیز وجود دارد كه موسوم به "yam bean( نوع ویژه اي از "لوبیاي یام" )5

 (.4است )

 

 

 
 

 

 

 

 منابع و مآخذ :

1) Filippone , P.Trowbridge – 2006 – Sweet potato and yam differences – 

http://www.about.com 

-http://medical –dictionary  –2007  –2) M. D. 

      dictionary.thefreedictionary.com 

 webster.com/dictionary-www.merriam –dictionary  –2013  –3) M. W.  

http://www.vegetabledirectory.com/yam –Yam  –2011  –4) V. D.  

5) webMD – 2013 – Find a vitamin or supplement – 

 http://www.webmd.com 

http://en.wikipedia.org –yam  –2013  –6) Wikipedia  

       

 

 

 

 

http://www.about.com/
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://www.vegetabledirectory.com/yam
http://www.webmd.com/
http://en.wikipedia.org/
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 ؛ " انواع و كاربردهاي سیب زمیني هاي رنگي "
"The kinds & application of colored potatoes" 

 

 

 

 

 

 مقّدمه :

" از مهمترین سبزیجات جهان .Solanum tubersum L( با نام علمي "potatoگیاه سیب زمیني )

( با منشأ cool seasonفصل خنك )است. بسیاري از محققین گیاه سیب زمیني را از انواع نباتات 

 كوهستان هاي "آند" در منطقه آمریكاي جنوبي مي دانند. 

( گیاه سیب زمیني شامل ساقه متوّرمي است كه در زیر زمین قرار دارد و به آن edibleبخش خوراكي )

( stolons( مي گویند. غّده ها در حقیقت ساقه هاي زیرزمیني گیاه و بعبارتي استولن ها )tuberغّده )

هستند و جزو ریشه ها محسوب نمي گردند. غده هاي ارقام سیب زمیني در : اشكال ، اندازه ها و رنگ 

هاي مختلف وجود دارند. سیب زمیني را در منطقه "كنتاكي" آمریكا بعنوان یك محصول زودرس براي 

هت تهّیه چیپس و ( و همچنین فروش به كمپاني هاي تولید مواد غذایي جfreshمصارف تازه خوري )

 نظایر آن مي كارند.

 

بازارهایي كه به عرضه سیب زمیني تازه مي پردازند شامل: بازارهاي محلي، حراجي هاي محصوالت 

( ، تعاوني هاي تولیدات كشاورزي، سازمان هاي مشاركت مصرف produce auctionsكشاورزي )

( و consumer supported agriculture" )CSAكنندگان در حمایت از تولیدات كشاورزي یا "

 ( مي باشند. roadside standsفروشندگان كنار جاده اي )

كاهش تدارك و عرضه سیب زمیني به سبب كاهش سطح زیر كشت در مناطق عمده تولید آن سبب افزایش 

میالدي با افزایش مجدد  2009میالدي گردید ولیكن از سال  2006-7بهاي سیب زمیني در سال هاي 

روع به كاهش بهاء نمود و در اثر كاهش ارسال محموله هاي سیب زمیني از مناطق عمده تولید به تولید ش

 میالدي نائل آمد. 2010ثبات قیمت در سال 

 

( ، باریك russetامروزه فرصت براي تولید سیب زمیني هاي جدیدي از جمله ارقام : كوچك ، خرمایي )

(heirloom(  و خوشخوراك )gourmetبراي عرض ) ه در بازارهاي محلي و رستوران ها فراهم مي

اینچ بواسطه  1-5/1( با قطر creamer( و خامه اي )miniباشد. فروش سیب زمیني هاي بسیار ریز )

بهاي مناسب طرفداران زیادي یافته اند. بازارهاي گسترده اي براي فرآیند سیب زمیني از جمله تولید 

مریكا و كانادا وجود دارند لذا بسیاري از تولید كنندگان سیب چیپس و محصوالت منجمد در مناطق شمال آ

 زمیني در جستجوي ارقامي هستند كه مطلوب عملیات فرآیند باشند تا سود بیشتري عایدشان گردد.  

در بسیاري از موارد، مالكان كارخانجات فرآیند سیب زمیني اقدام به انعقاد قراردادهاي "پیش خرید" با 

نمایند زیرا براي اهداف مختلف نیازمند ارقام خاصي از سیب زمیني هستند. از اینرو زارعین عمده مي 

 كارخانجات به آموزش روش هاي بهزراعي و معرفي ارقام مورد نظرشان به زارعین پرداخته اند.

برگ ها، ساقه ها، گل ها و میوه هاي سیب زمیني حاوي تركیبات سّمي هستند لذا نباید خورده 

 (. 1،3شوند)
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 زراعت سیب زمیني :

 انتخاب مكان و كاشت :   

خاك هاي لوم غالبًا براي تولید بیشترین عملكرد سیب زمیني مطلوبند، هرچند این گیاه قادر به رشد یافتن 

در طیف وسیعي از بافت هاي مختلف خاك به شرط برخورداري از زهكشي مي باشند. البته اراضي زیر 

( را باید قبل از كاشت سیب زمیني براي كنترل كرم هاي مفتولي sod groundپوشش گیاهان چمني )

(wireworm( و الروهاي ریشه خوار )grub(تیمار نمود )3.) 

هیچگاه سیب زمیني و یا سایر گیاهان خانواده سوالناسه از جمله : بادنجان، فلفل، گوجه فرنگي و توتون 

سال فاصله بگذارید. درصورتیكه اقدام به كاشت  3-4را در تناوب متعاقب همدیگر قرار ندهید و بین آنها 

یارد  200توتون در قطعه اي از اراضي نموده اید، الجرم باید قطعه زیر كشت سیب زمیني را حدودًا 

(Yard  دورتر انتخاب كنید تا از انتقال بیماري هاي ویروسي ناشي از شته ها  90معادل )سانتیمتر

 (. 3بكاهید)

    

و حاصلخیز را كه بخوبي آماده شده باشند، ترجیح مي  5-5/5حدود  PHي اسیدي با سیب زمیني خاك ها

دهد اّما هیچگاه نباید خاك مزرعه را با مقادیر زیادي از كودهاي حیواني و مواد آلي انباشت زیرا وجود 

 ( خواهد شد. عارضه مذبور همچنین درscabمازاد مواد آلي در خاك باعث بروز بیماري پوستي جرب )

 (.1( نیز بروز مي كند )alkalineخاك هاي قلیایي )

 

 

 
 

 

-10پوند كودهاي مركب با فرمول  1-2درصورتیكه خاك را قبل از كاشت آزمایش نكرده اید، مي توانید از 

فوت مربع باغات خانگي بهره گیرید. پخشاندن كودها و مخلوط سازي آنها را با  100به ازاي هر  10-10

 از كاشت غده ها انجام دهید.خاك بالفاصله قبل 
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غده هایي كه براي كاشت خریداري مي نمائید، باید از انواع گواهي شده و عاري از بیماري هاي گیاهي 

باشند. اغلب غده هاي سیب زمیني كه در مغازه ها بفروش مي رسند، براي جلوگیري از جوانه زني تحت 

نیستند. غده هایي كه از محصوالت سال قبل  تیمارهاي خاص قرار داشته اند لذا براي كاشت مناسب

باقیمانده اند، ممكن است دربردارنده بیماري هاي نامشهود باشند. بذور گواهي شده را مي توانید از برخي 

 (. 1قلمستان ها، مزارع، مغازه ها و كاتولوگ هاي خرید پستي تهّیه نمائید )

 15-18ائید. با این وجود براي هر ایكر نیازمند همواره براي كاشت فقط از بذور گواهي شده ابتیاع نم

 (. 3پوندي سیب زمیني بذري خواهید بود) 100بسته 

غده هاي درشت سیب زمیني را قبل از كاشت توسط كارد تیز به قطعات كوچكتري تقسیم كنید بطوریكه هر 

گرم را  50حدود چشم یا جوانه باشد. البته غده هاي كوچكتر سیب زمیني با وزن  1-2قطعه اش حاوي 

 مي توانید بصورت كامل كشت كنید.

 

قطعات سیب زمیني مستعد فساد در خاك هاي خنك و مرطوب هستند لذا براي جلوگیري از بروز چنین 

مخاطراتي الزم است كه قطعات بریده شده را با یكنوع قارچكش مناسب ضدعفوني كنید و یا آنها را براي 

درجه فارنهایت نگهداري نمائید. چنین  60-70سبي باال و دماي روز در مكاني با رطوبت ن 1-2مدت 

شرایطي اجازه مي دهد تا سطوح بریده شده قبل از كاشت التیام یابند و با توده اي چوب پنبه اي )كالوس( 

 پوشانده شوند. اجراي این عمل مانع پوسیدگي سریع غده ها در خاك مي شود.

ل تا اواسط آوریل در مناطق مركزي ایالت آیوا ، یك هفته زودتر در كاشتن سیب زمیني در اوایل بهار )اوای

مناطق جنوبي آیوا و یك هفته دیرتر در مناطق شمالي آیوا( انجام مي گیرد. همچنین توصیه مي شود كه 

آوریل كشت كنند درحالیكه سیب زمیني هاي دیررس را  10مارس تا  15سیب زمیني هاي زودرس را از 

 (.1،3جوالي كشت مي نمایند ) 15ژوئن تا  15از 
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 3پشته هایي به عمق  -فوت در قالب جوي 1قطعات بذري و یا غده هاي كامل سیب زمیني را به فواصل 

 (.1فوت از همدیگر فاصله داشته باشند) 2-3اینچ بكارید. ردیف هاي كاشت باید 

 

سیاه پوشانیده شده اند و با سیستم  سیب زمیني را گاهًا بر بسترهاي پشته اي مي كارند كه با پالستیك

( عمومًا اجازه مي دهد تا plasticultureقطره اي آبیاري مي كنند. كاشت سیب زمیني در زیر پالستیك )

برداشت محصول زودتر انجام پذیرد. این موضوع بویژه در محصوالت دیررس حائز اهمّیت است بطوریكه 

اصل شود، باعث كاهش بیشتري در دوره رسیدگي هر چقدر دماي بیشتري در خاك زیر پالستیك ح

محصوالت متوسط رس و دیررس خواهد شد. البته پالستیك ها مي توانند براي عملیات برداشت در سطوح 

بزرگ ایجاد دشواري نمایند بنابراین آنها را نمي توان براي مزارع وسیع سیب زمیني توصیه كرد. سیب 

 (.3پالستیك هاي تونلي كاشت و زراعت زودرسي را حاصل نمود )زمیني ها را همچنین مي توان در زیر 

 

 

 
 

 

 عملیات داشت مزرعه سیب زمیني :

گیاه سیب زمیني طالب رطوبت است اّما خاك هاي مرطوب و اشباع را نمي پسندد. آبیاري مزرعه سیب 

مي تواند باعث  زمیني را در فصول خشك سال با فواصل یك هفته اي انجام مي دهند زیرا آبیاري مازاد

 بروز بیماري هاي گیاهي شود. 

در ضمن فصل رشد اقدام به خاكدهي پاي بوته ها مي كنند بطوریكه اطراف طوقة هر بوته را با خاك و 

بقایاي گیاهي به ارتفاع چندین اینچ مي پوشانند. با چنین عملي باعث ایجاد پشته هایي مي شوید كه تولید 

نمایند و همچنین از سبزشدن پوست غده هاي موجود جلوگیري مي غده هاي بیشتر را تحریك مي 

 (.1كنند)
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( جهت hilled upكولتیواتورزدن براي كنترل علف هاي هرز و خاكدهي پاي بوته هاي سیب زمیني )

(. گواینكه كاربرد علف كش ها، كولتیواتورزدن و تناوب زراعي مناسب 3تحریك غده دهي ضرورت دارند)

 (.3ریت علف هاي هرز مزارع سیب زمیني نیز تأثیرگذار باشند )مي توانند در مدی

 

( از آفات كلیدي این محصول flea beetle( و كك سیب زمیني )Colorado beetleسوسك كلرادو )

 (.3استراتژیك در سراسر جهان بشمار مي آیند )

 

ریشه ها، پاخوره بیماري هاي بالقوه سیب زمیني نیز شامل: ساق سیاه، بالیت زود، نماتد گره ساز 

(canker( رایزوكتونیایي ساقه، سفیدك ها )scurf( زخم پوست یا جرب ،)scab و بیماري هاي )

ویروسي مي باشند. البته "بالیت دیر" نیز مي تواند در ضمن فصول رشد مرطوب و خنك مشكل ساز 

 (.3شود)

 

فات و بیماري هاي سیب زمیني اتخاذ استراتژي هاي چندگانه كنترل براي جلوگیري و یا كاهش خسارات آ

ضروري هستند بطوریكه استفاده از بذور گواهي شده، ارقام مقاوم، تناوب زراعي، بهداشت زراعي، 

ضدعفوني بذور و استفاده از سموم آفت كش از جمله مهمترین استراتژي هاي مدیریت آفات و بیماري 

ص بموقع بیماري هاي گیاهي مي تواند هاي مزارع سیب زمیني هستند. نظاره گري جمعیت آفات و تشخی

 (. 3به زارعین كمك كند تا اقدامات الزم را بموقع بعمل آورند )

 

 

 
 

 

 برداشت و انباركردن سیب زمیني :

( freshمحصول سیب زمیني را مي توان قبل از رسیدگي كامل به منظور "تازه خوري" یا "نوبرانه" )

محصول را به بعد از بلوغ كامل غده ها موكول ساخت. برداشت برداشت نمود و یا اینكه عملیات برداشت 
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( در وضعیت سبز و vineنوبرانه محصول سیب زمیني را زماني انجام مي دهند كه ساقه هاي رونده )

( هستند. سیب زمیني هاي كوچك و نارس داراي پوست نازك و لطیفي مي باشند و قابلیت lashشاداب )

ها را مي توان پس از برداشت، بخوبي ُشست و در مكان هاي خنك نظیر  انباري ندارند. اینگونه غده

 (.1روز مصرف نمود ) 10یخچال نگهداري و ضمن حداكثر 

 

بهترین زمان برداشت سیب زمیني از دیدگاه اقتصادي بستگي زیادي به بهاي آنها در بازار مصرف دارد. 

" كه باید سریعًا فروخته شوند، gourmet" در مورد سیب زمیني هاي جدید با غده هاي بسیار ریز نظیر

ضروري است كه آنها را قبل از خشكیدن ساقه هاي رونده اش برداشت نمایند.  براي این منظور بوته هاي 

سیب زمیني را ابتدا دو روز قبل از برداشت از سطح زمین موور مي زنند و از سطح زمین قطع مي كنند 

ولیكن چنین عملي الزامي نیست. براي این منظور از مواد شیمیایي نیز تا عملیات برداشت را تسهیل نمایند 

براي خشكانیدن سبزینگي بوته هاي سیب زمیني بهره مي گیرند گواینكه این عمل باعث تشكیل پوست 

 (. 3ضخیم تري بر روي غده هاي سیب زمیني مي شود و برداشت را مطلوب تر مي سازد )

پائیز و زمستان رشد مي یابند، باید پس از قهوه اي شدن برگ ها و سیب زمیني هایي كه براي مصارف 

روز پس از  90-120در آغاز خشكیدن بوته ها با دّقت از خاك خارج شوند. اغلب ارقام سیب زمیني طي 

عدد از آنها را از خاك  1-2كاشت به مرحله برداشت مي رسند. براي آزمایش رسیدگي غده ها باید 

ت غده ها ظریف باشند و به آساني توسط مالش انگشتان جدا شوند، هنوز كاماًل درآورید چنانكه پوس

نرسیده اند و براي انباركردن مناسب نیستند بنابراین باید اجازه دهید تا اینگونه غده ها چندین روز دیگر 

 (.1در داخل خاك باقي بمانند و كاماًل برسند )

 

شت با ایجاد بریدگي و یا ضربدیدگي اجتناب ورزید. قبل از زخمي كردن غده هاي سیب زمیني در حین بردا

-95درجه فارنهایت و رطوبت نسبي  45-60از انباركردن غده هاي برداشت شده باید آنها را در دماي 

هفته نگهداري كنید تا زخم هاي احتمالي آنان ترمیم گردند. در این صورت پوست  2درصد براي مدت  85

 (.1ب هاي احتمالي ترمیم مي یابند )غده ها ضخیم مي شوند و آسی
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غده ها را پس از ترمیم زخم هاي ناشي از برداشت بخوبي درجه بندي كنید و ضمن آن تمامي غده هاي 

نرم و چروكیده را جدا نموده و دور بریزید زیرا اینگونه غده ها بزودي ضایع مي گردند و به غده هاي 

 سالم مجاورشان آسیب مي رسانند.

زمیني هایي كه بفوریت به بازار مصرف عرضه مي شوند، بهتر است شسته شوند ولیكن سیب سیب 

 (.3زمیني هاي اضافي را باید در شرایط دما و رطوبت نسبي مناسب انبار نمود )

 

( غده ها در انبار را مي توان با پاشیدن برخي هورمون هاي گیاهي در مزرعه sproutingجوانه زني )

( متناسب با اندازه و containersمیني هاي قابل عرضه را باید در محفظه هایي )كنترل كرد. سیب ز

نوع سیب زمیني و شرایط بازار بسته بندي نمود آنچنانكه سیب زمیني هاي ریز و بندانگشتي 

(fingerling( را غالبًا درون سبدها )clamshell( و یا پاكت هاي منفذدار )mesh bags بفروش )

 (. 3مي رسانند )

 

هیچگاه غده هاي سیب زمیني در كنار میوه هایي چون : سیب درختي  و كیوي بعنوان میوه هاي 

( انبار نكنید زیرا اینگونه میوه ها به تولید گاز اتیلین مي پردازند و climacteric fruit"كلیماكتریك" )

 با افزایش جوانه زني غده ها از عمر انباري آنها مي كاهند.   

فوت از ردیف  100پوند در هر  15-30یب زمیني با عملیات مدیریتي مناسب حدودًا متوسط عملكرد س

 (. 1هاي كاشت مي باشد )
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 نگهداري سیب زمیني در محیط خانه :

 در ایاالت متحده آمریكا عمدتًا سه نوع سیب زمیني وجود دارند:

 (whiteالف( سیب زمیني سفید )

 (redب ( سیب زمیني قرمز )

 (russetمیني خرمایي )پ ( سیب ز

( و blue flessولیكن اخیرًا ارقام دیگري از سیب زمیني ها برنگ هاي: زرد، قرمز، گوشت آبي )

 پوست آبي نیز در مغازه ها و بازارهاي هفتگي یافت مي گردند. 

دراز را براي: تنوري، آب پز كردن و یا سرخ كردن -ارقام سیب زمیني خرمایي و غده هاي سفیدرنگ

اده مي كنند اّما سیب زمیني هاي سفیدرنگ مدّور را براي آب پز كردن و تهّیه چیپس بكارمي گیرند. استف

 همچنین از سیب زمیني هاي داراي پوست قرمز براي تهّیه ساالد و آب پز كردن استفاده مي كنند.

چون: آب پز كردن، سیب زمیني ها از نظر: اندازه، شكل و رنگ با همدیگر تفاوت دارند فلذا براي اهدافي 

( بكار مي روند. برخي از سیب زمیني ها نیز به چندین mashedتنوري، سرخ كردن و خمیركردن )

صورت مصرف مي شوند لذا قبل از اینكه در مورد چگونگي و محل انباركردن غده هاي سیب زمیني 

 (.5تصمیم بگیرید، باید بدانید كه آنها را به چه مصارفي خواهید رسانید )

 

لب مردم در مورد چگونگي نگهداري غده هاي سیب زمیني با حفظ كیفیت  آنها در محیط خانه ها مي اغ

پرسند درصورتیكه اگر به اندازه مصرف چند روز آینده اقدام به خریداري غده هاي سیب زمیني نمایند، 

میني زماني هیچگاه با مشكل نگهداري آنها مواجه نخواهند بود. مسئله نگهداري از غده هاي سیب ز

مطرح مي گردد كه مقدار زیادي از آنها را براي مصارف چندین هفته یا ماه ابتیاع كرده باشید كه در این 

 صورت به مكان مناسبي براي نگهداري آنها نیازمندید.

 

براي شناسایي مكان مناسب انباركردن غده هاي سیب زمیني در منزل ابتدا به سؤال هاي زیر پاسخ دهید 

 اب به آنها مي تواند در انتخاب محل انباركردن غده ها به شما كمك نماید:زیرا جو

 چه نوع از سیب زمیني را خریداري كرده اید؟ -الف

 آنها را براي چه مدتي مي خواهید نگهداري كنید؟    –ب 

([ خواهد boil( ، آب پز كردن )fry(، سرخ كردن )bakeاستفاده نهایي شما چگونه ]تنوري ) –پ 

 (.5)بود؟
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توجه داشته باشید كه غّده هاي سیب زمیني پس از برداشت هنوز زنده هستند و اندام هایشان با مصرف 

( مي پردازند و دي اكسید كربن خارج مي سازند بنابراین غده هاي سیب respiringاكسیژن به تنفس )

 زمیني جهت دوام بیشتر نیازمند هواي تازه خواهند بود. 

 

( به طراحي پژوهشي در مورد تعیین بهترین بخش خانه ها براي Idahoانشگاه "آیداهو" )پژوهندگان د

انباركردن سیب زمیني پرداختند. دانشجویان اقدام به انباركردن سیب زمیني هاي خرمایي رنگ در بخش 

محل هاي مختلف خانه ها نمودند درحالیكه میزان دما، رطوبت و ظهور رنگ سبز را یادداشت مي كردند. 

 هاي انباركردن غده هاي سیب زمیني شامل موارد زیر بودند :

 الف( قدحي در داخل كابینت آشپزخانه

 ب ( پاكت پالستیكي شفاف و تمیز در داخل كابینت آشپزخانه

 پ ( روي پیشخوان آشپزخانه

 ت ( داخل یخچال

 ث ( جعبه پالستیكي كه دور از محل هاي گرم قرار داشت.

 شفاف و تمیز در محلي دور از گرماج ( پاكت پالستیكي 

 چ ( درون كابینت زیر ظرفشویي 

 درصد رطوبت نسبي 95درجه فارنهایت با  45ح ( محلي نظیر انبارهاي تجارتي حاوي دماي 

مكان هاي فاقد گرما مي توانند شامل اتاق هایي باشند كه غالبًا گرم نمي شوند و یا انبارهایي كه در جوار 

 د، از جمله گاراژها كه از نور كمتري برخوردارند.خانه ها قرار دارن

 

پاكت هاي پالستیكي استفاده شده از نوع پاكت هایي بودند كه بسیاري از سبزي فروشي ها بكار مي برند. 

سیب زمیني هایي كه در پاكت هاي پالستیكي انبارشده بودند، از بیشترین رطوبت برخوردار شدند و در 

 روش ها از كمترین كاهش وزن برخوردار بودند.نتیجه در مقایسه با سایر 
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انباركردن غده هاي سیب زمیني در دماهاي خنك تر منجر به تیره شدن قطعات آنها در زمان سرخ شدن 

 گردید چنانكه غده هاي نگهداري شده در یخچال از سایرین تیره تر شدند.

شروع به جمع آوري كلروفیل بر سطح تمامي غده هایي كه ضمن آزمایش در مقابل نور نگهداري گردیدند، 

 (. 5پوست خود نمودند و در نتیجه پوست آنها شروع به سبزشدن كرد )

 

 

 
 

 

واریته هاي مختلف سیب زمیني نیازمند شرایط انبارداري منحصر بخود هستند ولیكن بطوركلي بهترین 

طوب و داراي تهویه مناسب مكان براي انباركردن سیب زمیني باید داراي ویژگي هاي : خنك، تاریك، مر

باشد . توصیه مي گردد كه غده هاي سیب زمیني را در محلي از خانه نگهداري كنید كه دماي آن فقط 

اندكي از دماي یخچال باالتر باشد ولیكن امكان دسترسي آسان میّسر باشد و یا بخش هایي از خانه نظیر 

 (. 5كه فقط گاه و بیگاه گرم مي كنید )اتاق هاي اضافي، اتاق زیرشیرواني، زیرزمین و گاراژ 

 

درصورتیكه غده هاي سیب زمیني را در شرایط مواجهه با سرما قرار مي دهید، باید آنها را بپوشانید تا از 

یخزدگي جلوگیري شود. ارجح است كه سیب زمیني ها را در مكان هاي تاریك و خنك درون پاكت هاي 

ها باید داراي تعداد متنابهي سوراخ در جدارشان باشند تا امكان  پالستیكي متخلخل نگهداري نمائید. پاكت

 (.5تهویه كافي حاصل شود)

 

بخش هایي از خانه را كه رطوبت بیشتري دارند نظیر سرداب و زیرزمین را انتخاب نمائید و یا بصورت 

ارید. همچنین مي مصنوعي بر رطوبت محل انتخابي بیفزائید مثاًل غده ها را در داخل پالستیك منفذدار بگذ

توانید قابلمه اي ُپر از آب را در مسیر ورودي جریان هوا به داخل انبار سیب زمیني قرار دهید. سیب 

 (. 5زمیني ها را هیچگاه داخل پالستیك هاي شفاف در مجاورت نور قرار ندهید )

 

 

 



308 
 

 
 

  

 تأثیر دماي محیط بر غده هاي سیب زمیني انباري:

درجه فارنهایت است كه بیشتر از دماي ایده آل جهت انباركردن  65-75دماي  فضاي اغلب خانه ها داراي

درجه فارنهایت مي باشد. غده هاي سیب زمیني بواسطه زنده بودن نسبت به  42-50سیب زمیني یعني 

( و sproutingمحیط واكنش نشان مي دهند چنانكه دماهاي باالتر باعث تشویق آنها به جوانه زني )

به بیماریهاي انباري مي شوند. گرماي زیاد باعث افزایش بیماریهاي پارازیتي مي شود  همچنین ابتال

درحالیكه حرارت كمتر از رشدشان ممانعت بعمل مي آورد. گرماي بیشتر باعث جوانه زني غده هاي سیب 

مي زمیني در مقایسه با شرایط خنك مي گردد و اینگونه موارد باعث كاهش كیفیت غده هاي سیب زمیني 

 (.5شوند )

 

روز بعد از برداشت آغاز به جوانه  30-140بطور كلي هر غده سیب زمیني براساس نوع ارقام مي تواند 

( خریداري مي شوند، بواسطه retail marketsزني نماید. سیب زمیني هایي كه از خرده فروشي ها )

شده اند، احتمااًل تا مدت ها قادر  روش هایي كه براي جلوگیري از جوانه زني آنها قبل از بسته بندي اعمال

به جوانه زني نخواهند بود. جوانه هاي سیب زمیني همچنین مي توانند در انبارهاي گرم بسیار سریعتر 

 ظاهر شوند. 

جوانه هاي كوچك روي غده ها را درصورتیكه سیب زمیني ها هنوز شاداب و متوّرم باشند، مي توان قبل 

( ، flaccidاّما در صورت تزاید جوانه زني بزودي غده ها چروكیده )از پختن سیب زمیني جدا نمود 

( و نهایتًا با عدم تمایل مصرف كنندگان مواجه خواهند hard to peelداراي دشواري در پوست گیري )

 (.5شد )

 

( مي شوند كه respiration( و تنّفس )transpirationدماهاي باال باعث تشویق در افزایش تعّرق )

 با از دست دادن آب از استحكام بافت غده هاي سیب زمیني كاسته مي شود.  در نتیجه
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دماهاي پائین نیز باعث قهوه اي شدن بافت غده هاي سیب زمیني در زمان ُسرخ شدن مي گردند بنابراین 

ر با توّجه به اینكه دماهاي پائین مانع جوانه زني غده هاي سیب زمیني مي شوند، شما مي توانید آنها را د

دمایي گرمتر از داخل یخچال نگهداري كنید زیرا اگر غده هاي سیب زمیني را در دماي یخچال نگهداري 

كنید آنگاه آنها دستخوش واكنش هایي مي شوند كه ضمن آن نشاسته به قند تبدیل مي شود و نتیجتًا در 

 زمان سرخ شدن به رنگ قهوه اي تیره در مي آیند.  

    

زمیني سرخ شده و چیپس هاي سیب زمیني تیره رنگ نسبت به نمونه هاي  در حقیقت خالل هاي سیب

طالیي رنگ بمیزان كمتري به مزاق مشتریان خوشایند مي آیند اّما تغییر رنگ هاي مذكور در غده هایي 

كه تنوري و یا آب پز مي شوند، مشاهده نمي گردند. اگرچه سیب زمیني هایي كه در شرایط خنك انبار مي 

اي بسیاري از افراد در صورت آب پز كردن و یا تنوري شدن داراي مزه شیرین تري خواهند شوند، بر

 (.5بود. ضمنًا یخزدگي نیز سبب تغییر رنگ عادي غده هاي سیب زمیني به خاكستري و سیاه مي شود )

 

 

 
 

 

 

 تأثیر نور بر غده هاي سیب زمیني انباري:

ه تجمع كلروفیل مي پردازند آنچنانكه رنگ غده ها به سبز ه هاي سیب زمیني در زمان مواجهه با نور بغّد

تغییر مي یابد لذا هرگاه غده هاي سیب زمیني به مدت طوالني تري در مقابل نور واقع شوند، بر مقدار 

سبزینگي آنها افزوده خواهد شد. این پروسه با ادامه انبارداري غده هاي سبز در شرایط تاریكي برگشت 

رنگ سبز در غده هاي سیب زمیني بدوًا هیچگونه تأثیري بر مزه اش ندارد ولي با این پذیر نیست. ایجاد 

 وجود مصرف كنندگان تمایلي به خریداري آنها ندارند.
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( خواهند شد كه glyco-alkaloidسیب زمیني هاي سبزشده حاوي تركیباتي بنام "گلیكوآلكالوئید" )

ماده ممكن است با افزایش غلظت باعث تلخي مزه سیب بموازات شكل گیري كلروفیل تولید مي شود. این 

زمیني گردد. بعالوه اگر مقدار زیادي از سیب زمیني هاي سبز در یك وعده مصرف شوند آنگاه 

 "گلیكوآلكالوئید" بصورت بالقوه سّمي خواهد بود. 

ست كه آن اگر لزومًا یك غده سیب زمیني كه فقط بخشي از آن سبز شده است، مصرف مي گردد، بهتر ا

قسمت را قبل از مصرف غّده مذبور حذف نمایند اّما غده هاي سیب زمیني كه بخش عمده اي از پوست 

 (.5آنها سبز شده اند، باید بدور ریخته شوند )

 

 تأثیر رطوبت بر غده هاي سیب زمیني انباري:  

بارشدن در شرایط مرطوب درصد رطوبت هستند بنابراین نیازمند ان 80ه هاي سیب زمیني تقریبًا حاوي غّد

مي باشند تا از خشكیدگي آنها جلوگیري گردد. انباركردن غده هاي سیب زمیني در محیط هاي خشك باعث 

( آنها مي withered( و خشكیدگي )flaccid( و نهایتًا چروكیدگي )dehydrateخروج رطوبت )

 گردد.

درصد  90-95( حدود RHرطوبت نسبي )غده هاي سیب زمیني را در موارد انبارداري تجارتي در شرایط 

 (.  5نگهداري مي كنند اّما محیط خانه معمواًل چنین رطوبتي ندارد )

 

 

 
     

 

 توصیه هاي كلي در مورد نگهداري سیب زمیني در خانه:

( محیط ایده آل براي انباركردن غده هاي سیب زمیني باید : خنك، داراي تهویه، بدون نور و برخوردار 1

 ت باال باشد.از رطوب
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درجه فارنهایت باشد زیرا غده ها در دماهاي باالتر شروع به جوانه زني  42-55( دماي محیط انبار باید 2

مي كنند. همچنین نشاسته موجود در غده ها در دماهاي پائین تر تبدیل به قند مي شوند و مزة شیرین 

گردد كه خالل هاي سیب زمیني ضمن ایجاد مي گردد كه مطلوب مصرف كنندگان نیست، ضمنًا باعث مي 

 سرخ شدن به رنگ تیره درآیند.

( غده هاي سیب زمیني اگر ضمن انبارداري در معرض نور قرار گیرند، به سبزشدن پوست منجر مي 3

 شود.

 ( بعالوه انجام موارد زیر توصیه مي شوند :4

 یني اقدام نمائید. ( همواره فقط به اندازه مصرف چند روز به خریداري غده هاي سیب زم1-4

( غده هاي سیب زمیني را دور از نور و در محل هاي خنك نظیر: اتاق هاي خالي، كابینت آشپزخانه، 2-4

 گاراژ و گنجه نگهداري نمائید.

( قرار دادن غده هاي سیب زمیني درون پاكت هاي پالستیكي منفذدار باعث افزایش رطوبت نسبي محیط 5

 ها را كاهش مي دهد. مي شود و تلفات رطوبتي غده 

و احتمال بروز بیماري ها  CO2( همواره باید غّده ها را در معرض جریان هواي تازه، كاهش سطح 6

 قرار دهید.

 (.5( هیچگاه غّده هاي سیب زمیني را بعد از برداشت و قبل از انبار كردن نشوئید )7

 

 نیروي انساني مورد نیاز زراعت سیب زمیني:  

ساعت  -نفر 25( مورد نیاز براي تولید هر ایكر زراعت سیب زمیني در حدود laborنیروي انساني )

ساعت است كه باید  -نفر 50است. بعالوه برداشت سیب زمیني براي عرضه در بازارهاي مصرف نیازمند 

( را نیز به packing( و بسته بندي )baggingساعت براي شستن ، درجه بندي، پاكت كردن ) 25

 ود. آنها اضافه نم

" كه فقط با دست انجام مي mini" و "newتعداد كارگران مورد نیاز جهت برداشت سیب زمین ارقام "

شوند، بسیار بیشتر است. درحالیكه سیب زمیني هاي درشت و مناسب براي تهّیه چیپس جمعًا براي 

 (.3ساعت نیروي كارگري جهت هر هكتار نیازمندند )-نفر 20برداشت و بازاریابي به 
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 مالحظات اقتصادي زراعت سیب زمیني : 

سرمایه گذاري اولّیه زراعت سیب زمیني شامل : آماده سازي زمین، خریداري كودها و بذور مي باشد اّما 

در صورت لزوم مي توان اجراي سیستم هاي آبیاري پیشرفته را نیز انجام داد. میزان هزینه ها تا مرحله 

میالدي جهت عرضه به فروشگاه هاي  2010اعت سیب زمیني در سال قبل از برداشت براي هر ایكر زر

دالر بوده است ولیكن مقدار هزینه هاي فوق بعالوه برداشت و بازاریابي  1100عرضه مستقیم در حدود 

دالر نائل مي  2300دالر در ایكر مي رسند. مخارج كل براي هر ایكر زراعت سیب زمیني به  1110به 

 (.3آیند )

 

دالر در ایكر و با محاسبه هزینه هاي زمین، سرمایه  2750با فرض بازگشت سود ناخالص كشاورزان 

دالر سود خالص در هر ایكر دست مي یابند. این پروژه با فرض بهاي  200گذاري و مدیریت نهایتًا به 

كیلوگرم سیب زمیني تازه  5/54( معادل hundred weight" )cwtدالر براي هر " 10متوسط 

دالر  25/0-1( به retailده است درحالیكه بهاي هر پوند سیب زمیني در ُخرده فروشي ها )محاسبه ش

 (.3مي رسد )

 

تولید سیب زمیني براي فرآیند چیپس سازي فقط زماني توجیه اقتصادي خواهد داشت كه در سطوح وسیع، 

كم زمین ایالت كنتاكي آمریكا عملكرد باال و برطبق قراردادهاي مبتني بر بهاي عادالنه انجام پذیرد. زارعین 

( auctionsغالبًا محصول سیب زمیني حاصله را در بازارهاي هفتگي و یا حراجي ها بصورت مزایده )

" bushel" )پك معادل یك چهارم بوشل( و یا "peckبفروش مي رسانند. سیب زمیني ها بصورت "

عرضه مي شوند. امروزه سیب زمیني لیتر( طي اوایل تابستان به بازار  5/53)بوشل واحد حجم معادل 

( كه بسیار ریز و به رنگ هاي قرمز و سفید هستند، Irish typeهاي مختص تنوري نوع ایرلندي )

 (. 3متقاضیان زیادي بویژه در میان صاحبان رستوران ها یافته اند )
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 مشكالت مبتالبه غده هاي سیب زمیني : 

 ( :green skinسبزشدن پوست غده ها ) -1

پوست غده هاي سیب زمیني زمانیكه در معرض نور قرار گیرند، به سبزي مي گرایند و در نتیجه بافت  

غده به تلخي متمایل مي شوند و بدینگونه غیرقابل خوردن مي گردند لذا باید بخش مذكور را برید و دور 

 د.انداخت ولیكن بخش هاي سالم غده ها را مي توانید، به مصرف برسانی

براي كاهش بروز چنین عارضه اي با عمل خاكدهي كافي مانع قرار گرفتن غده هاي تولیدي در معرض 

 (.        1نور شوید و غده ها را پس از برداشت محصول در محل تاریكي نگهداري نمائید )

 

 ( :Knobby potatoغده هاي "قوزدار" ) -2

واند به تولید غده هاي "كج و كوله" منجر شود. نوسانات سطوح رطوبت خاك در ضمن رشد غده ها مي ت

 (.1درحالیكه آبیاري منظم در طي دوره خشكي مي تواند از بروز چنین مشكالتي جلوگیري كند )

 

 ( :Hollow heartغده هاي پوك ) -3

غده هاي بزرگ سیب زمیني ممكن است در طي دوره هاي رشد سریع به حالت پوك و بیرنگ درآیند. 

ت ها را باید حذف نمود و باقیمانده را مصرف كرد. براي كاهش بروز این عارضه باید از اینگونه باف

 (.1مصرف كود ازته مازاد خودداري كرد )

 

 ( :Tomato-lake fruitتولید میوه هاي "شبه گوجه فرنگي" ) -4

هاي بنفش بوته هاي گیاه سیب زمیني در پایان فصل رشد و همزمان با حجیم شدن غده ها به تولید گل 

رنگ مي پردازند و نهایتًا میوه هایي مشابه گوجه فرنگي هاي بسیار ریز تولید مي كنند. این میوه ها 

حاصل دگرگشني با گوجه فرنگي نیستند و بهیچوجه خوراكي نمي باشند. میوه هاي مذكور گرچه حاوي 

بوته هایي مشابه گیاه مادري  بذور هستند ولیكن رویاندن چنین بذوري عاقالنه نیست زیرا آنها به تولید

منجر نمي شوند و دچار تفرق صفات شدیدي مي گردند و مجموعه اي از صفات متفاوت و احیانًا نامطلوب 

 (.1را عرضه مي دارند )

 

 ( :Sugary potatoسیب زمیني هاي قندي ) -5

زه شیرین مي شوند درجه فارنهایت انبار مي گردند، داراي م 40سیب زمیني هایي كه در دماي كمتر از 

 زیرا مقدار تنفس آنها كاهش مي یابد و در نتیجه مقداري از نشاسته به قند تبدیل مي گردند. 

سیب زمیني هاي قندي را مي توان با قراردادن آنها به مدت یك هفته در دماي اتاق به حالت سابق 

 (.     1امكانپذیر نیست )برگردانید ولیكن چنین فرآیند برگشت پذیري در تمامي ارقام سیب زمیني 

 

 ارقام سیب زمیني :

 ارقام مختلف سیب زمیني داراي تفاوت هاي گوناگوني در غده هایشان از جمله وارد زیر هستند:

 ( رنگ پوست )سفید، قرمزتیره و ارغواني($1

 ( رنگ گوشت یا مغز میوه )سفید، زرد، آبي و ارغواني( $2

 ( شكل )مدّور تا دراز( $3

 چشم ها )سطحي تا عمیق(( عمق  $4

 ( بافت پوست )صاف تا زبر( $5
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 .( اندازه )كوچك، متوسط و درشت( $6

  

 ( : earlinessتفاوت هاي واریته اي همچنین از نظر دوره رشد و رسیدگي )

 (early seasonزودرس ) – 1@

 (mid-seasonمتوسط رس ) - 2@

 ( مي باشند.late seasonدیررس ) - 3@

 

 ب زمیني از نظر موارد استفاده :تفاوت ارقام سی

 (bakingپختن خشك یا تنوري ) -#1

 (chippingچیپس ) -#2

 .(purposeهمه منظوره ) -#3

 

 

 

 
 

  

 

( به tolerance( و یا متحمل )resistanceبعالوه برخي از ارقام سیب زمیني با ویژگي مقاومت )

( blackleg( و ساق سیاه )early blight( ، بادزدگي زود )scabبیماري هایي چون: جرب پوستي )

 هستند كه امروزه بسادگي در دسترس زارعین قرار دارند.

سیب زمیني هاي جدید اغلب داراي پوست قرمز هستند اّما آنها جزو واریته هایي نمي باشند كه بتوان آنها 

 اینچ هستند، برداشت نمود.  5/1-5/2را در اوایل رسیدگي یعني زمانیكه غده ها به قطر 
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" را از ارقامي حاصل نموده اند كه تمایل به mini( یا "gourmetسیب زمیني هاي ارقام خوشخوراك )

( اغلب fresh msrketتولید تعداد زیادي غده دارند.  درحالیكه اخیرًا تولیدكنندگان بازارهاي تره بار )

ًا تولیدكنندگان تجاري تمایل به افزودن سیب زمیني هاي باریك به كاالهایشان براي عرضه هستند. ضمن

 تنها ارقام سازگار را انتخاب مي كنند بطوریكه كیفیت آنها مورد پسند مصرف كنندگان نهایي و بازار باشند.

 Allامروزه ارقام متنوعي از سیب زمیني ها در دسترس هستند كه برخي از معروف ترین آنها شامل : "

red" ، "Yellow fingerling" و "All blueشند. ارقام رایج سیب زمیني در ایالت "آیوا" " مي با

 (. 1،3آمریكا در جدول زیر آورده شده اند)

 

 

 (:« 1( ارقام و مهمترین مشخصات سیب زمیني هاي رایج در ایالت "آیوا" آمریكا )1جدول»

    

 توضیحات كیفیت پخت خصوصیات دوره رشد ارقام

Irish cobbler وانه مدّور ، گوشت سفید ، ج زودرس

 هاي عمیق، با پوست چرمي

 حساس به جرب عالي

Kennebec تخم مرغي تا دوكي شكل ،  دیررس

 پوست سفید

مطلوب براي : 

تنوري، سرخ 

 كردن و آب پز

سازگاري وسیع، مقاومت 

نسبي به بالیت دیر، حساس 

 به پژمردگي ویرتیسیلیومي

Norland غده هاي چند ضلعي، سطح  زودرس

 صاف با پوست قرمز

اسب براي : من

آب پز و تهّیه 

 خمیر

 مقاوم به جرب

Red Pontiac مناسب براي :  مدّور تا دوكي، پوست قرمز متوسط رس

 تنوري و آب پز

سازگاري وسیع، متحمل به 

 خشكي

Russet 

Norkotah 

مناسب براي:  دراز، پوست زبر قهوه اي  زودرس

 تنوري و آب پز

مقاوم به جرب، مقاوم به 

س به رشد ثانویه، حسا

 بیماریهاي مهم گیاهي

Superior پوست سفید، گوشت سفید  زودرس

برفكي و شفاف، اندازه 

متوسط، نسبتًا یكنواخت، 

مدّور تا دوكي شكل با انتهاي 

 نسبتًا پهن

مناسب براي: 

تنوري، آب پز 

 و خمیركردن

سازگاري وسیع، مقاوم به 

 پوسته شدن

Yukon gold تخم مرغي، پوست زرد  زودرس

ل به چرمي، گوشت زرد متمای

 شفاف

مناسب براي: 

تنوري، آب پز 

كردن و 

 خمیركردن

حساس به جرب، انباري 

 خوب
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )1-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

A99326-1PY PVMI حساس به پژمردگي  تازه --- --- مدّور ارغواني زرد بنفش

 ورتیسیلیومي

A99331-2RY PVMI  ارغواني

 تیره

 --- تازه متوسط رس --- مدّور قرمز، زرد زرد

AC 

stampede 

Russet 

TAMS تازه، سرخ  دیررس متوسط مستطیلي قهوه اي سفید بنفش

 كردن

--- 

Achill Higgins تازه متوسط رس متوسط ازدر طالیي روشن كرم سفید --- 

Adora HZPC تازه زودرس متوسط مستطیلي دراز زرد زرد روشن بنفش قرمز --- 

Agata Public تازه، تنوري،  زودرس متوسط تخم مرغي زرد روشن زرد سفید

 سرخ كردن

عملكرد زیاد، معیوب 

 كم

Agave Norika مغز پوك آشپزي زودرس نسبتًا ایستاده تخم مرغي زرد زرد خالدار سفید 

Albatross Norika نشاسته،  متوسط رس نسبتًا ایستاده تخم مرغي زرد زرد خالدار سفید

 عمومي

 حساس به ویروس

All blue public تازه دیررس دراز دراز آبي آبي بنفش --- 

Alpine 

Russet 

PVMI  قرمز

 ارغواني

خرمائي  سفید

 روشن

 سرخ كردن آرام فرآیند متوسط دراز دراز

Alta Russet AgFCan سرخ كردن متوسط رس متوسط دراز خرمایي تیره سفید بنفش آبي --- 

Alturas 

Russet 

PVMI فرآیند دیررس دراز دراز سفید سفید سفید --- 

Ama Rosa RVMI كیفیت عالي آشپزي ویژه متوسط رس ؟ انگشت قد قرمز قرمز ؟ 

Amisk USDA مقاوم به پژمردگي  دوگانه ازدر دراز دراز خرمایي تیره سفید آبي

 ها، عملكرد زیاد

Andes sun Public ویژه متوسط رس متوسط مدّور سفید زرد صورتي --- 
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 (:« 6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )2-2جدول» 

 

 یحاتتوض مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Andover Public چیپس، آب  زودرس ایستاده بلند مدّور خشن چرمي سفید سفید

 پز

مقاوم به جرب 

 پودري

Anuschka EPG ساالد خیلي زودرس --- مدّور زرد زرد ؟ --- 

AOA95154-1 PVMI  قرمز

 ارغواني

خرمایي  سفید

 روشن

 --- فرآیند دیررس دراز دراز

AOND95292-

3 Russ 

NDRF كیفیت عالي فرآیند ؟ ؟ دراز هوه ايق سفید ؟ 

Asterix HZPC تازه، سرخ  متوسط رس نسبتًا ایستاده مستطیلي قرمز برفكي زرد قرمز

 كردن

عملكرد زیاد، مقاوم 

به پوكي و كبودي 

 مغز

Aflantic USDA چیپس متوسط رس متوسط مدّور خرمایي سفید بنفش --- 

ATTX961014-

IR/Y 

TAMS تازه زودرس --- مستطیلي قرمز زرد ؟ --- 

Austrian 

crescent 2 

Public  سفید

 صورتي

 --- ویژه متوسط رس كوچك انگشت قد زرد زرد كمرنگ

Avondale IPM مقاوم به نماتد و  خانگي متوسط رس متوسط تخم مرغي سفید كرم سفید

 بالیت

Baby-

Boomer 

LPC --- ویژه --- --- مدّور كوچك زرد زرد --- 

Banana Public ویژه دیررس متوسط موزي زرد روشن زرد بنفش --- 

Banba IPM تازه، سرخ  زودرس ؟ دراز زرد درخشان زرد روشن ؟

 كردن

 مقاوم به بادزدگي
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )3-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف ه رسیدگيدور طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Bannock 

Russet 

Public دوگانه خیلي دیررس دراز دراز خرمایي سفید سفید --- 

Beacon 

chipper 

MPIC عملكرد زیاد چیپس متوسط رس متوسط مدّور چرمي كرم سفید 

Bild star HZPC مقاوم به نماتد ویژه متوسط رس متوسط مدّور قرمز زرد قرمز بنفش 

Bintje Public سازگاري وسیع آشپزي، ویژه دیررس نسبتًا ایستاده تخم مرغي زرد كمرنگ زرد سفید 

Blazer 

Russet 

PVMI خرمایي  سفید سفید

 روشن

 --- دوگانه زودرس متوسط دراز

Blue Tomcat Public ویژه دیررس كوتاه مستطیلي آبي تیره آبي آبي تیره --- 

Blushing 

Belle 

LPC --- ویژه --- --- --- قرمز زرد --- 

Brigus Public تنوري، سرخ  متوسط رس متوسط مدّور ارغواني كرم ارغواني

 كردن

--- 

Burgundy Public ویژه دیررس دراز مربعي آلبالویي كرم ارغواني --- 

Butte USDA مقاوم به پوكي مغز،  تنوري، تازه متوسط رس متوسط دراز خرمایي سفید ارغواني

 عملكرد زیاد

Butter finger Public تازه --- ایستاده دراز خرمایي كرم سفید --- 

Butter nut Public ویژه متوسط رس متوسط انگشت قد برنزه زرد بنفش --- 

Cal Red USDA تازه متوسط رس كوتاه مدّور قرمز كرم بنفش --- 

Cal White Public فرز كردن متوسط رس --- مستطیلي سفید سفید سفید --- 
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )4-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Canela 

Russet 

CCPGA مقاوم به ویروس،  تازه متوسط رس ؟ دراز خرمایي سفید سفید

 دورمانسي طوالني

Caribe Public قرمز  كرم ارغواني

 ارغواني

چیپس، آب  زودرس متوسط مستطیلي

 پز

--- 

Carlingford ECR انباري خوب، مقاوم  تازه متوسط رس كوتاه مدّور سفید سفید سفید

 به ویروس

Cascade USDA ایستاده  تخم مرغي چرمي كرم ارغواني

 متوسط

تازه، سرخ  ---

 كردن

--- 

Catalina Bejosee

ds 

 --- تازه دیررس متوسط تخم مرغي سفید كرم سفید

Celile HZPC مقاوم به خشكي، كم  تازه زودرس ایستاده تخم مرغي قرمز زرد بنفش قرمز

 توقع به ازت

Century 

Russet 

USDA مقاوم به  تازه دیررس ایستاده مستطیلي خرمایي سفید سفید

 ویرتیسیلیوم

Cherry Red TAMS  قرمز

 ارغواني

قهوه اي  سفید

 قرمز

 --- دوگانه متوسط رس متوسط ستطیليم

Chieftain Public تازه متوسط رس متوسط مدّور قرمز سفید بنفش --- 

Chipeta Public چیپس دیررس ایستاده بلند مدّور سفید سفید قرمز --- 

Classic 

Russet 

PVMI تازه زودرس ؟ دراز قهوه اي سفید سفید --- 

Clear Water 

Russet 

PVMI تازه، منجمد  متوسط رس ؟ مستطیلي قهوه اي فیدس ارغواني

 كردن

پروتئین زیاد، 

 معیوب كم

CO95051-7W Public چیپس،  متوسط رس ؟ مدّور سفید سفید ؟

 فرآیند

 وزن مخصوص زیاد
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )5-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده ترنگ پوس رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Coastal 

Russet 

USDA تازه، تنوري متوسط رس طویل دراز برنزه سفید بنفش --- 

Colorado 

rose 

CCPGA عمومي متوسط رس متوسط تخم مرغي قرمز سفید ارغواني --- 

Crestone 

Russet 

CSU خرماي  سفید ارغواني

 روشن

 مستعد ویروس ها ازهت زودرس متوسط مستطیلي

Crimson Red PVMI  قرمز

 ارغواني

قرمز  سفید

 درخشان

 مستعد ویروس تازه زودرس متوسط مستطیلي

Cycloon Public مقاوم به نماتد تازه زودرس نسبتًا ایستاده تخم مرغي زرد روشن زرد روشن قرمز بنفش 

Dakota crisp NDRF چیپس،  متوسط رس متوسط مدّور تخم مرغي سفید سفید

 آشپزي

 قند كم در انبار

Dakota 

Diamond 

NDRF نیاز به ازت كم چیپس دیررس طویل مدوّْر سفید سفید سفید 

Dakota Jewel NDRF  قرمز

 ارغواني

 دورمانسي طوالني آشپزي متوسط رس كوتاه مدّور قرمز سفید

Dakota pearl NDRF انبارقند كم در  چیپس متوسط رس متوسط مدّور زرد كرم سفید 

Dakota Rose NDRF  قرمز

 ارغواني

 انباري خوب تازه متوسط طویل مدّور قرمز سفید

Dakota 

Trailblazer 

NDRF یكنواخت، مقاوم به  تازه، چیپس متوسط رس دراز تخم مرغي خرمایي سفید سفید

 قندي شدن

Dark Red 

Norland 

NDSU  قرمز

 ارغواني

 مقاوم به بالیت دیر فرآیند خیلي دیررس طویل دراز سفید سفید

Delikat Norika سرخ كردن،  زودرس بلند مستطیلي زرد روشن زرد سفید

 آشپزي

دورمانسي طوالني، 

 سفت
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )6-2جدول» 

 

 ضیحاتتو مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Denali USDA چیپس خیلي دیررس متوسط تخم مرغي چرمي سفید بنفش --- 

Desiree ZPG سرخ كردني دیررس كوتاه تخم مرغي قرمز زرد صورتي --- 

Divina HZPC تازه متوسط رس ؟ تخم مرغي زرد كرم سفید --- 

Eden BP سرخ كردن متوسط رس نیمه بلند دراز زرد زرد كمرنگ سفید --- 

Elfe 2 EPG مقاوم به بیماري ها آشپزي زودرس متوسط تخم مرغي زرد زرد ؟ 

Estima GBSI تازه، تنوري زودرس متوسط تخم مرغي كرم زرد سفید --- 

Exton Public مقاوم به خشكي،  تازه دیررس بلند تخم مرغي كرم سفید ؟

 حساس به پوكي

Fabula HZPC هتاز ؟ متوسط تخم مرغي زرد زرد قرمز بنفش --- 

FL1867 Fritolay مقاوم به نماتد و  چیپس متوسط رس قوي تخم مرغي خرمایي سفید سفید

 گرما

FL1879 Fritolay مقاوم به بالیت زود چیپس متوسط رس متوسط تخم مرغي برنزه زرد سفید 

Fl2048 Fritolay انباري سرد سرخ كردن ؟ ایستاده مدّور بژ سفید سفید 

Fl2126 Fritolay چیپس دیررس قوي تخم مرغي بژ سفید سفید --- 

Freedon 

Russet 

WARE  ارغواني

 روشن

 مقاوم به جرب دوگانه دیررس بلند دراز خرمایي سفید

French 

fingerling 

Public خوراك متوسط رس ؟ انگشت قد قرمز زرد بنفش --- 

Frontier 

Russet 

USDA سرخ كردن زودرس فشرده تخم مرغي برنزه سفید سفید ،

 تنوري

مقاوم به 

 ویرتیسیلیوم
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )7-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

Gala Norika خوشمزه آشپزي زودرس نیمه بلند مدّور زرد درخشان زرد سفید 

Gallatin 

Russet 

Public  قرمز

 ارغواني

عملكرد زیاد، مقاوم  فرآیند دیررس ؟ دراز برنزه سفید

 به ویرتیسیلیوم

Gemchip USDA عملكرد زیاد چیپس دیررس نیمه بلند مدّور پوسته اي سفید سفید 

Gem Russet PVMI دوگانه متوسط رس متوسط دراز خرمایي سفید سفید --- 

Gemstar 

Russet 

PVMI مستعد ویروس ها دوگانه متوسط رس متوسط خیلي دراز خرمایي سفید سفید 

German 

Butterball 2 

Public تازه، ویژه خیلي دیررس خوابیده بلند تخم مرغي زرد زرد سفید --- 

Golden 

sumburst 

Norika عملكرد زیاد، حساس  آشپزي نیمه دیررس --- تخم مرغي زرد تیره زرد بنفش

 به جرب

Gold rush NDRF  قرمز

 ارغواني

 انباري خوب تازه متوسط رس نیمه بلند مستطیلي خرمایي سفید

Grain 

mountain 

Public مستعد ویروس ها تازه، خانگي دیررس حجیم تخم مرغي چرمي سفید سفید 

Mermes GBSI دورمانسي طوالني،  تازه دیررس بلند تخم مرغي كرم زرد روشن قرمز بنفش

مقاوم به جرب 

 پودري

Highland 

Russet 

PVMI  قرمز

 ارغواني

یكنواخت، عملكرد  فرآیند نیمه دیررس نیمه ایستاده بلند خرمایي سفید

 زیاد

Hilite Russet NPS مقاوم به ساق سیاه  تازه زودرس نیمه ایستاده مستطیلي خرمایي سفید سفید

 و نماتد

Hot Dog Public ویژه متوسط رس --- دراز قرمز قرمز ارغواني --- 
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 (:«6( مشخصات ارقام سیب زمیني رایج در ایاالت متحده آمریكا )8-2جدول» 

 

 توضیحات مصارف دوره رسیدگي طول ساقه شكل غده رنگ پوست رنگ گوشت رنگ گل مالك ارقام

IdaRose PVMI  صورتي

 تیره

قانع، دورمانسي  تازه متوسط رس --- تخم مرغي قرمز سفید

 طوالني

Innovator 2 HZPC مقاوم به نماتدها تازه، چیپس زودرس نیمه ایستاده مستطیلي خرمایي زرد سفید 

Irish cobbler Public سازگاري وسیع تازه، چیپس زودرس نیمه ایستاده مدّور سفید سفید یاسي 

Ivory Crisp PVMI چیپس متوسط رس متوسط مدّور سفید سفید سفید --- 

Ivory Rose UCR خیلي بلند دراز فیدس سفید سفید --- --- --- 

Jacqueline 

Lee 2 

MPIC مقاوم به بادزدگي  تازه متوسط متوسط مستطیلي سفید زرد بنفش

 دیر

Jelly 2 EPG ُپرمحصول، انباري  تازه زودرس نیمه ایستاده تخم مرغي بژ زرد تیره سفید

 طوالني

Juliette Germic

opaa 

 --- تازه سمتوسط ر بلند تخم مرغي زرد زرد سفید

Kalkaska MPIC چیپس،  دیررس بلند مدّور چرمي سفید سفید

 فرآیند

 مقاوم به جرب

Katahdin Public تازه زودرس متوسط مدّور سفید سفید یاسي --- 

Kennebec USDA انباري عالي، مقاوم  تازه، چیپس متوسط رس ایستاده بلند مستطیلي كرم سفید سفید

 به ویروس

Keuka Gold Public حساس به جرب و  آشپزي متوسط رس متوسط مدّور برفكي زرد كمرنگ سفید

 نماتد

Keystone 

Russet 2 

CCPGA تازه متوسط رس متوسط دراز قهوه اي سفید سفید --- 

Klamath 

Russet 

PVMI  قرمز

 ارغواني

 --- تازه خیلي دیررس خیلي دراز دراز خرمایي سفید
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Krantz Public تازه، سرخ  متوسط رس نیمه ایستاده مستطیلي چرمي سفید سفید

 كرده

 -مقاوم به جرب

پوكي مغز و بالیت 

 دیر

La chipper Public مقاوم به بالیت دیر چیپس متوسط رس متوسط مستطیلي سفید سفید سفید 

La Ratte Public تازه متوسط رس متوسط دراز زرد زرد ارغواني --- 

Lady 

Russeta 

PIL قند كم، ماده خشك  ویژه متوسط رس متوسط مدّور قرمز زرد روشن قرمز بنفش

 زیاد

Lamoka CCTEC  قرمز

 جوهري

 --- چیپس رسدیر ؟ مدّور سفید سفید

Latona Public انباري خوب،  تازه متوسط رس متوسط مدّور زرد زرد روشن سفید

 یكنواختي

Lehigh Public سازگار تازه ؟ ؟ مدّور مشبك زرد ؟ 

Lemhi 

Russet 

USDA  قرمز

 ارغواني

تازه، سرخ  دیررس متوسط مستطیلي برنزه سفید

 كردن

مقاوم به جرب و 

 نكروز

Liberator MPIC مقاوم به جرب،  چیپس دیررس ؟ مدّور سفید سفید ؟

 بدون دورمانسي

Lions Paw Public ویژه ؟ ؟ مدّور ارغواني ارغواني سفید --- 

Marcy 2 CCTEC عملكرد زیاد، انباري  چیپس دیررس بلند مستطیلي چرمي سفید سفید

خوب، مقاوم به 

 نماتد و جرب

Maris peer GBSI یكنواخت، مقاوم به  تازه زودرس توسطم تخم مرغي كرم كرم قرمز

 بیماري ها
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Maris piper2 Public زهتا دیررس دراز مستطیلي سفید كرم بنفش --- 

Markies Agrico مقاوم به خشكي،  سرخ كردن دیررس متوسط تخم مرغي كرم زرد سفید

 نیاز به ازت كم

Mazama PVMI حساس به ویروس تازه متوسط رس دراز مستطیلي قهوه اي سفید ابي 

Mega chip WARE انباري خوب چیپس زودرس متوسط مدّور مشبك سفید ارغواني 

Melody PIL عملكرد زیاد، انباري  تازه دیررس متوسط تخم مرغي زرد زرد قرمز بنفش

 خوب

Michigan 

purple 

MPIC ویژه متوسط رس بلند مدّور ارغواني سفید بنفش --- 

Millennium 

Russet 

WARE تازه، سرخ  متوسط رس ؟ دراز خرمایي سفید ؟

 كردن

--- 

Missukee MPIC مقاوم به بالیت دیر چیپس دیررس متوسط مدّور قهوه اي سفید سفید 

MN15620 UMinn تنوري، سرخ  متوسط رس متوسط مستطیلي قرمز صورتي زرد قرمز بنفش

 كردن

 دورمانسي طوالني

MN18747 UMinn تازه، سرخ  متوسط رس ایستاده بلند پهن سفید سفید قرمز بنفش

 كردن

 عملكرد زیاد

MN99380-1 UMinn  قرمز

 كمرنگ

 --- تازه، چیپس توسط رسم قوي مدّور سفید زرد تیره

MN99460-14 UMinn انباري خوب تازه متوسط رس ایستاده قوي مدّور قرمز تیره سفید قرمز بنفش 

Mountain 

Rose 

CCPGA  قرمز

 ارغواني

 --- ویژه متوسط رس ؟ تخم مرغي قرمز قرمز

Modoc PVMI عملكرد زیاد، كیفیت تازه متوسط رس كوتاه تخم مرغي قرمز سفید بنفش 

 باال
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Molli Norika مقاومت به ویروس آشپزي خیلي زودرس كوتاه مدّور زرد زرد سفید 

Monona Public چیپس متوسط رس متوسط مستطیلي كرم سفید سفید --- 

Morning 

Gold 

HZPC انباري خوب، مقاوم  تازه متوسط رس ؟ مدّور زرد زرد سفید

 به خشكي و ویروس

Mozart 2 HZPC انباري خوب، طعم  تازه دیررس نیمه ایستاده مدّور قرمز زرد قرمز بنفش

 دلنشین

Navan 2 ECR ماده خشك زیاد تازه خیلي دیررس بلند دّورم سفید سفید ارغواني 

ND4659-5R NDRF  قرمز

 ارغواني

 انباري خوب آشپزي متوسط رس متوسط مدّور قرمز سفید

ND5002-3R NDRF  قرمز

 ارغواني

 --- آشپزي دیررس متوسط مدّور قرمز سفید

NDA5507-3Y PVMI  قرمز

 ارغواني

زیاد، مقاوم  عملكرد تازه متوسط رس ایستاده مدّور زرد زرد

 به ویروس

NDTX4271-

5R 

NDSU عملكرد خوب تازه زودرس متوسط مدّور قهوه اي سفید ارغواني 

Nooksack WSU سازگار با شرایط  تازه دیررس بلند مستطیلي خرمایي سفید سفید

 گرم و خشك

Norchip 2 NDSU مقاوم به كك چیپس متوسط رس متوسط مدّور كرم سفید سفید 

Nordonna NDRF سازگاري وسیع آشپزي متوسط رس ؟ تخم مرغي قرمز سفید بنفش 
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Norgold 

Russet 

NDSU تازه زودرس متراكم تطیليمس خرمایي سفید صورتي --- 

Norking 

Russet 

NDSU  قرمز

 ارغواني

 --- --- متوسط رس ایستاده مستطیلي برنزه سفید

Norland NDSU تازه زودرس متوسط مستطیلي قرمز سفید ارغواني --- 

Norvalley NDRF چیپس، تازه متوسط رس متوسط تخم مرغي سفید كرم سفید --- 

Norwis Public مقاوم به ویروس چیپس دیررس متوسط تخم مرغي چرمي كرم سفید 

NY115 Public مقاوم به جرب و  چیپس متوسط رس گسترده مدّور بژ سفید سفید

 نماتد

Owyhee 

Russet 

PVMI رنگ خوب سرخ  دوگانه متوسط رس دراز دراز قهوه اي سفید ارغواني

 شده ها

Ozette Public ویژه ؟ ؟ انگشت قد قهوه اي كرم سفید --- 

PA99N2-1 PVMI مقاوم به انبارداري  دوگانه زودرس متوسط مدّور خرمایي سفید سفید

 طوالني

Peanut 

fingerling 

Public تازه دیررس --- دراز برنزه زرد ؟ --- 

Penta Dijkhuis تازه متوسط رس متوسط مدّور سفید زرد سفید --- 

Peruvian 

cream 

Public ویژه متوسط رس دراز يمستطیل زرد زرد سفید --- 

Peter wilox Public مقاوم به جرب  تازه، ویژه زودرس گسترده مدّور ارغواني زرد نارنجي

 پودري

Piccolo star LPC خامه اي ؟ نیمه ایستاده مدّور زرد زرد تیره سفید --- 

Pike Public چیپس دیررس متراكم مدوّْر چرمي سفید سفید --- 
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Terra Rosa PVMI كیفیت آشپزي عالي ویژه متوسط رس --- مستطیلي قرمز قرمز ؟ 

Pop2PG37-2 PVMI تازه زودرس هنیمه ایستاد مستطیلي زرد زرد ؟ --- 

Premier 

Russet 

PVMI مقاوم به انبار سرد تازه دیررس متوسط دراز خرمایي سفید سفید 

Princess ref2 Saka مقاوم به بالیت و  ساالد زودرس نیمه ایستاده تخم مرغي زرد زرد ؟

 جرب

Purple eyes Public --- ویژه متوسط رس متوسط مدّور كرم كرم --- 

Purple 

Majesty 

CCPGA ویژه متوسط رس ؟ مستطیلي ارغواني ارغواني آبي --- 

Purple 

pelisse 

PVMI مملو از آنتي  ویژه متوسط رس نیمه ایستاده انگشت قد ارغواني ارغواني آبي

 اكسیدان، مزه خوب

Purple 

peruvian 

Public تازه --- نیمه ایستاده دراز ارغواني ارغواني سفید --- 

Purple viking Public مقاوم به جرب،  ویژه متوسط رس ؟ مدّور ارغواني سفید ؟

 انباري عالي

Ranger 

Russet 

USDA حساس به ویروس دوگانه خیلي دیررس دراز دراز خرمایي سفید آبي 

Rasberry 

fingerling 

Public ویژه متوسط رس دراز انگشت قد قرمز زرد بنفش --- 

Reba Public آشپزي،  دیررس یمه ایستادهن مدّور سفید سفید سفید

 چیپس

 مقاوم به بیماري ها
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Red Cara Ireland مقاوم به بالیت،  تازه یلي دیررسخ ایستاده تخم مرغي قرمز كرم سفید

 عملكرد زیاد

Red La Soda LAES تازه دیررس متوسط تخم مرغي قرمز تیره سفید ارغواني --- 

Red Maria CCTEC مقاوم به نماتد آشپزي دیررس نیمه ایستاده مدّور قرمز سفید قرمز 

Red Pontiac MSU زیاد، عملكرد  تازه دیررس دراز مدّور قرمز سفید ارغواني

 سازگاري وسیع

Red Thumb Public تازه --- متوسط دراز قهوه اي قرمز سفید --- 

Red Sunset PVMI رنگ پوست مطلوب،  تازه زودرس ؟ مدّور قرمز تیره سفید ارغواني

 معیوب كم

Redsen NDSU تازه زودرس دراز مدّور قهوه اي سفید ارغواني --- 

Rio Colorado CCPGA مدّور قرمز سفید ارغواني --- --- --- --- 

Rio Grande 

Russet 

CCPGA تازه متوسط رس نیمه ایستاده مستطیلي خرمایي سفید ارغواني --- 

Rio Rojo TAMS ؟ ؟ مدّور قرمز سفید ؟ --- --- 

Rocket 2 ECR stdn تازه زودرس كوتاه مدّور سفید سفید --- 

Romanze Norika تازه ؟ كوتاه تخم مرغي قرمز زرد قرمز --- 

Rosara 2 Public تازه خیلي زودرس متوسط دراز قرمز زرد قرمز --- 

Rosa Finn 

Apple 

Public تازه متوسط رس --- دراز زرد زرد سفید --- 

Ruby 

Crescent 

Public تازه، ویژه متوسط رس ایستاده انگشت قد قرمز كرم سفید --- 
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Russet 

Burbank 

Public دوگانه خیلي دیررس دراز دراز خرمایي سفید سفید --- 

Russet 

Legend 

PVMI حساس به حفره  ندفرآی دیررس نیمه ایستاده مستطیلي خرمایي سفید سفید

 انتهاي ساقه

Russet 

Norkotah2 

Public تازه زودرس كوتاه دراز خرمایي سفید سفید --- 

Russet 

Nugget 2 

CSU وزن مخصوص زیاد تازه، منجمد دیررس بلند مستطیلي خرمایي كرم سفید 

Russet 

Banana 

Public تازه ؟ --- دراز زرد زرد آبي --- 

Russian blue Public ویژه دیررس بلند تخم مرغي ارغواني ارغواني يآب --- 

Sage Russet PVMI عملكرد باال دوگانه متوسط رس دراز دراز قهوه اي سفید سفید 

Salem Public انباري خوب، مقاوم  تازه متوسط رس ؟ مدّور چرمي سفید ؟

 به جرب

Sangre CSU زشدن آرام، سب تازه متوسط رس گسترده تخم مرغي قرمز سفید ارغواني

 متحمل به ویروس

Sante GAS تازه، فرآیند متوسط رس دراز مستطیلي زرد زرد سفید --- 

Satina Solana مقاوم به رنگزدایي تازه زودرس نیمه ایستاده تخم مرغي زرد زرد سفید 

Saxon 2 ECR انباري خوب تازه متوسط رس ایستاده مدّور سفید كرم سفید 

Siquoia Public خیلي سفت، مناسب  آشپزي دیررس گسترده تخم مرغي سفید فیدس سفید

 دیمكاري
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Sebago Public دورمانسي كوتاه،  تازه، چیپس دیررس ادهایست مدّور عاجي سفید قرمز

 عملكرد زیاد

Shasta Cal-ore دوگانه متوسط رس متوسط دراز چرمي سفید سفید --- 

Shepody AgCan دوگانه زودرس متوسط دراز چرمي سفید بنفش --- 

Sierra 2 ECR تازه، سرخ  دیررس متوسط تخم مرغي زرد زرد آبي

 كردن

 مقاوم به خشكي

Selverton 

Russet 

CCPGA مستعد ویروس دوگانه متوسط رس متوسط دراز قهوه اي سفید سفید 

Slaney 2 IPM عملكرد زیاد،  تازه، چیپس دیررس خیلي قوي تخم مرغي سفید سفید سفید

 كودپذیر

Snowbird 2 HZPC انباري خوب، مقاوم  تازه --- كوتاه مدّور سفید سفید قرمز

 به جرب

Snowden 2 UW كودپذیر، مقاوم به  چیپس دیررس ؟ مدّور چرمي سفید سفید

 جرب

Summit 

Russet 

PVMI فرآیند خیلي دیررس خیلي دراز دراز خرمایي سفید سفید --- 

Superior Public انباري خوب تازه، چیپس زودرس گسترده تخم مرغي برفكي سفید یاسي 

Tacna CIP مقاوم به خشكي و  ؟ كوتاه ؟ بیضوي سفید كرم ؟

 سویرو

Tejon Public عملكرد زیاد، مقاوم  آشپزي خیلي دیررس كوتاه دراز سفید سفید سفید

به بادزدگي و 

 ویرتیسیلیوم

Terra Rosa PVMI كیفیت خوب ویژه متوسط رس ؟ مستطیلي قرمز قرمز قرمز 
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Tundra WARF وزن مخصوص  چیپس زودرس متوسط مدّور سفید سفید ارغواني

 زیاد، انباري خوب

TX1523-

1RU/Y 

TAMS تازه زودرس متوسط مستطیلي خرمایي زرد ارغواني --- 

Umatilla 

Russet 

OSU سرخ كردن دیررس دراز رازد خرمایي سفید قرمز --- 

Valisa Norika كیفیت باال، مقاوم به  آشپزي زودرس متوسط مستطیلي طالیي زرد سفید

 ویروس

Valor 2 CPBL متحمل به گرما و  تازه دیررس بلند تخم مرغي زرد كرم ارغواني

 خشكي

Victoria HZPC سرخ كردن زودرس متوسط تخم مرغي كرم زرد سفید --- 

Viking NDSU مقاوم به خشكي تازه متوسط رس ؟ مدّور قرمز سفید صورتي 

Villetta Rose WARF تازه، كنسرو متوسط رس ؟ مدّور قرمز سفید ؟ --- 

Red 

Companion 

WARF مقاوم به بادزدگي تازه ؟ ؟ مدّور قرمز سفید ؟ 

Red pearl WARF غده هاي كوچك ویژه متوسط رس ؟ مدّور قرمز سفید ؟ 

W2133-1 WARF عملكرد زیاد و  چیپس دیررس متوسط مدّور سفید سفید سفید

یكنواخت، مقاوم به 

 جرب، انباري خوب
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Wallowa PVMI وزن مخصوص زیاد فرآیند خیلي دیررس كوتاه دراز خرمایي سفید صورتي 

Waneta CCTEC چیپس، آب  دیررس ؟ مستطیلي سفید سفید سفید

 پز

مقاوم به جرب و 

نماتد، دورمانسي 

 طوالني

Western 

Russet 

UI فرآیند، سرخ  زودرس --- مستطیلي خرمایي سفید سفید

 كردن

--- 

White Pearl WARF انبار سرد چیپس دیررس ؟ مدّور مشبك سفید ؟ 

White Rose Public تازه متوسط رس گسترده دراز سفید سفید سفید --- 

Willamette PVMI عملكرد زیاد، كیفیت  چیپس دیررس متوسط مدّور سفید سفید سفید

 عالي چیپس

Winema PVMI روسمستعد وی تازه متوسط رس متوسط مدّور قهوه اي سفید آبي 

Yagana Public دوگانه متوسط رس دراز مستطیلي زرد زرد ارغواني --- 

Yellow Finn Public انباري خوب تازه ؟ ؟ تخم مرغي زرد زرد سفید 

Yukon Gold AgCan تازه زودرس نیمه ایستاده تخم مرغي زرد زرد بنفش --- 

Yukon Gen PVMI به جرب و مقاوم  --- زودرس ؟ مدّور صورتي زرد ارغواني

 ویروس
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 : عوامل كیفّیت در سیب زمیني هاي رنگي

سیب زمیني از جمله غذاهاي طبیعي و سالم بشر است. یك سیب زمیني با اندازه متوسط فاقد چربي، بدون 

كالري انرژي تولید مي كند. سیب زمیني منبع بسیار عالي  110كلسترول و بدون سدیم مي باشد و بمیزان 

 (. 5ره مناسبي از پتاسیم بشمار مي آید )و ذخی Cویتامین 

غده هاي سیب زمیني از نظر اندازه، شكل ، ظاهر، عاري بودن از بیماریها ، درصد معیوب بودن، طعم و بافت 

به درجات متفاوتي از كیفّیت تقسیم مي شوند. كیفّیت از نظر مصرف كنندگان مي تواند به خصوصیات ظاهري 

( مرتبط گردد و یا اینكه به خصوصیات مورد پسند بازار عرضه منتسب culinaryو یا ترجیحات آشپزي )

 (.4شود )

 

 دو خصوصیت كیفي مهم غده هاي سیب زمیني شامل :

 الف( مقدار نشاسته :

 زیرا نوع پخت و پز به كیفیت بافت سیب زمیني ارتباط مي یابد.

 ب ( مقدار قندها :

 (. 4عیین مي نماید )كه نوع رنگ را در صورت سرخ شدن ُبَرش هاي ت
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 تأثیر كیفیت غده هاي سیب زمیني در فرآیندها:

همچنان كه تمامي گیاهان با استفاده از كلروفیل برگ هایشان باعث تله اندازي انرژي نوراني خورشید و تبدیل 

مانند و  آنها به قندها ضمن فرآیند فتوسنتز مي شوند آنگاه بخشي از قندهاي تولیدي درون برگ ها باقي مي

براي تولید انرژي مورد نیاز گیاه از طریق تنفس به مصرف مي رسند آنچنانكه انرژي مذبور باعث حیات گیاه 

و هدایت واكنش هاي متابولیسمي مي شود. درحالیكه مازاد قندهاي تولیدي از برگ ها به غده ها منتقل مي 

ري مي گردند و یا تبدیل به نشاسته و سپس شوند و درون سیتوپالسم سلول ها جهت استفاده هاي آتي نگهدا

 (.4( ذخیره مي شوند )amyloplastدرون  آمیلوپالست ها )

قندها ماده اولّیه تولید نشاسته در غّده ها هستند لذا از طریق مسیرهاي بیوشیمیایي به همدیگر مرتبطند. 

ا مؤثرند. بعنوان مثال فرآیند بسیاري از عوامل محیطي و مدیریتي بر غلظت و نسبت قندها و نشاستة غده ه

تولید قندها و انتقال آنها به غده ها مي تواند در اثر: استرس گرما، رطوبت، بیماري ها و یا "پیري زودرس" 

(early senescence متوقف شود. این موضوعات مي توانند رسوب كردن نشاسته را در غده ها )

 (.4ب زمیني كاسته مي شود )محدود سازند و در نتیجه از وزن حجمي غده هاي سی

شرایط دیگري نظیر: باالرفتن دماي خاك هیچگونه تأثیري بر تولید قندها و انتقال آنها ندارند اّما ممكن است 

تبدیل قندها به نشاسته را متوقف سازند كه این موضوع باعث نزول كیفیت غده ها مي شود. همچنانكه غده ها 

ز نشاستة كم ولي قندهاي زیاد برخوردارند بطوریكه غده ها در پایان رشد شروع به رشد مي نمایند، قاعدتًا ا

ساقه هاي رونده به مرحله بلوغ فیزیولوژیك مي رسند كه در این مرحله حاوي ماكزیمم ماده خشك و حداقل 

متي مقدار قندها مي باشند. استراتژي مدیریت عمومي براي دستیابي به باالترین كیفیت غده ها در اثر حفظ سال

بوته ها در طي ُپرشدن غده ها، مرگ ساقه هاي رونده و برداشت محصول حاصل مي گردد كه ارتباط 

تنگاتنگي با بلوغ فیزیولوژیكي غده ها، بكارگیري مناسب ترین دماي انبار و تكنیك هاي مطلوب عرضه به 

 (. 4بازار مصرف دارد )
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آیداهو" آمریكا و نیمي از سیب زمیني هاي تولیدي درصد سیب زمیني هاي تولیدي ایالت " 60در حدود 

( و سیب زمیني سرخ شده chipsمناطق شمالي كشور مذكور به مصرف فرآیندهایي نظیر : چیپس )

(French fries مي رسند لذا اینگونه سیب زمیني ها باید از نظر مقدار نشاسته و قندها كاماًل بررسي )

بیشتر نشاسته برخوردارند، براي عملیات فرآیند مطلوب ترند زیرا  گردند. سیب زمیني هایي كه از مقادیر

 (.4هزینه فرآیند را از طریق تسریع در پختن و مصرف روغن كمتر كاهش مي دهند )

 براي پختن سیب زمیني به سطوح باالتري از نشاسته نیاز است تا بافت نسبتًا خشك و ُپف كرده اي

 (fluffyرا بوجود آورد كه مطلوب م )( صرف كنندگان است. غده هاي سیب زمیني انباريtuber solid )

درصد وزن خشك غده ها را  70درصد وزن غده هاي تازه را دارا مي باشند. نشاسته معمواًل  80در حدود 

 (.4تشكیل مي دهد. نشاسته از آب سنگین تر است بنابراین تراكم آن بیانگر وزن غده ها خواهد بود)

( و وزن حجمي از solids content(، مقدار مواد جامد )dry matterخشك غّده ) نشاسته، مقدار مواد

موضوعاتي هستند كه در تعیین نوع مصرف سیب زمیني تأثیر گذارند. براي انجام فرآیندها باید مقدار نشاسته 

 08/1درصد با وزن مخصوص بیش از  20درصد و مقدار مواد جامد یا مواد خشك بیش از  13بیش از 

 (.4شند. وزن مخصوص معیاري براي تخمین مقدار نشاسته و برخورداري از پتانسیل پذیرش فرآیند است )با

مقدار قندهاي موجود در غّده ها بر كیفیت فرآیند تولیدات مؤثرند زیرا تأثیرات زیادي بر رنگ سیب زمیني 

این موضوع معمواًل در ضمن سرخ شده دارند. سیب زمیني زماني كه در معرض دماي زیاد قرار مي گیرد كه 

فرآیند سرخ كردن عارض مي شود آنگاه قندها با آمینواسیدها و سایر مواد تركیب مي شوند و به رنگ تیره 

 Maillardدر مي آیند و طعمي نظیر غذاهاي سوخته مي دهند كه این واكنش را بعنوان "واكنش میالرد" )

reaction( مي شناسند )4.) 
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اي فرم گلوكز و فروكتوز موجود در غده هاي سیب زمیني از مشكالت جّدي روند سرخ كردن كاهش دادن قنده

( مي باشند. ساكارز مشاركت كمي در توسعه رنگ تیره سیب reactiveهستند زیرا آنها "واكنش پذیر" )

در شرایط  زمیني هاي سرخ شده دارد اّما همچنان با اهمّیت است زیرا ماده اولّیه شكل گیري قندهاي بیشتر

محیطي و فیزیولوژیكي مناسب مي باشد. گرچه مقدار باالیي از مواد جامد و مقدار كمتري از قندها براي 

فرآیندهاي صنعتي ضرورت دارند اّما سایر موادي كه از سیب زمیني ها تهّیه مي گردند، خواهان مشخصات 

قدار مواد جامد آنها زیاد باشد، معمواًل از دیگري هستند. زمانیكه سیب زمیني ها را آب پز مي كنند، هرگاه م

( كه این وضعیت از ویژگي هاي نامطلوب سیب زمیني محسوب مي گردد و fall apartهم مي پاشند )

 (.    4( خوانده مي شود )sloughingاصطالحًا "وارفتگي" )

 

 (:«5گرم ) 148( مواد غذایي موجود در یك غده سیب زمیني به وزن 3جدول»

 

 مقدار موارد دارمق موارد

 درصد( 8) تیامین 110 كالري كل

 درصد( 8) نیاسین 0 كالري حاصل از چربي

درصد نیاز روزانه  18میلي گرم ) 620 پتاسیم

 كالري(  2000براساس هر فرد 

 درصد( 6) آهن

 درصد( 1-2) ریبوفالوین درصد ( 9گرم ) 26 كل كربوئیدرات ها

 درصد( 10) 6ن بویتامی درصد( 8گرم ) 2 فیبر غذایي

 درصد( 6) فسفر گرم 1 قند

 درصد( 6) منزیم گرم 3 پروتئین

چربي كل، چربي اشباع 

شده، چربي ترانس، 

 كلسترول، سدیم

 درصد( 6) فولیت 0

 درصد( 2) روي 0 ویتامین آ

 درصد( 4) مس درصد( 45) ویتامین ث

 --- --- درصد( 2) كلسیم
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 (:«4، ماده خشك و مقدار نشاسته غده هاي سیب زمیني )( رابطه وزن حجمي4جدول»

 

 وزن حجمي درصد ماده خشك درصد نشاسته

9/7    2/14 050/1 

9/8 3/15 055/1 

8/9 4/16 060/1 

8/10 4/17 065/1 

8/11 5/18 070/1 

8/12 6/19 075/1 

8/13 7/20 080/1 

8/14 8/21 085/1 

8/15 9/22 090/1 

8/16 /.24 095/1 

8/17 1/25 100/1 

8/18 2/26 105/1 

8/19 3/27 110/1 

 

 

 

 

( و كنسرو boilingسیب زمیني هاي داراي وزن حجمي كم خصوصًا ارقام قرمز رنگ براي آب پز كردن )

( مناسب ترند. براي تهّیه سیب زمیني هاي آب پز باید فقط به انتخاب ارقام مناسبي canningكردن )

مي را داشته باشند درحالیكه در مورد سیب زمیني هاي فرآیندي عالوه بر انتخاب بپردازید كه كمترین وزن حج

ارقام مناسب حاوي كمترین مقدار قند و بیشترین وزن حجمي باید به بسیاري از جنبه هاي مدیریتي نیز توّجه 

 (.4كنید )
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دارند تا آنها را در  مصرف كنندگان عمده غّده هاي سیب زمیني تمایل به محصولي با وزن مخصوص زیاد

 فرآیندهاي مرتبط بكار گیرند بنابراین خصوصیاتي چون:

درجه بندي، وزن مخصوص و درصد غّده هاي معیوب را در قراردادها ذكر مي نمایند لذا به تولیدكنندگان كمك 

ب دروني مي كنند تا ضمن حصول باالترین راندمان محصول به تولیداتي با باالترین ماده خشك و كمترین عیو

 (.4و بیروني دست یابند )

 

بسیاري از شرایط اقلیمي و یا حوادث مي توانند بر رشد محصول سیب زمیني تأثیر بگذارند و بر وزن حجمي 

آن ضربه وارد سازند. برخي از این عوامل محیطي طبیعي شامل : اقلیم، آب و هوا و نوع خاك هستند كه با 

یر موارد به مدیریت زارعین بستگي دارند و افراد با بكارگیري مهارت دشواري قابل كنترل مي باشند اّما سا

هایشان قادر به اصالح روند تولید و در نتیجه افزایش راندمان محصول در راستاي باالبردن وزن حجمي غده 

 (. 4ها خواهند بود )
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 نقش عوامل محیطي بر وزن مخصوص غده هاي سیب زمیني :

ین عوامل محیطي مؤثر بر وزن حجمي غده هاي سیب زمیني در زراعت هاي فاریاب دماي خاك و هوا از اول

درجه فارنهایت( مهّیا كننده بهترین  50-60درجه فارنهایت( و شب هاي خنك ) 80-90هستند. روزهاي گرم )

 شرایط تولید غده هاي سیب زمیني با وزن حجمي زیاد هستند. 

مي تواند از میزان فتوسنتز خالص بوته هاي سیب زمیني بكاهد درجه فارنهایت  90دماي هواي باالتر از 

ته تبدیل مي شوند، كاسته مي بنابراین از مقدار كربوهیدرات هایي كه به غده ها منتقل و سپس به نشاس

 (.4)گردد

 

دماهاي باالتر خاك داراي اثرات مستقیمي بر فیزیولوژي غّده ها و ممانعت از انباشت نشاسته در آنها مي 

اشند بنابراین دماهاي باالتر خاك براي كیفیت غّده ها بیش از دماهاي باالتر هوا تأثیرگذارند. افزایش دوره ب

 (. 4درجه فارنهایت مي تواند اثرات منفي بر وزن حجمي غده ها برجا بگذارد) 70هاي دماي خاك باالتر از 

ذار باشند آنچنانكه تقاضا براي افزایش سایر شرایط آب و هوایي نیز مي توانند بر وزن حجمي غده ها اثرگ

تبخیر در اثر رطوبت نسبي كم، تشعشع شدید خورشید و یا سرعت شدید باد مي توانند از طریق بستن روزنه 

 (.4باعث كاهش فتوسنتز گیاه شوند ) CO2هاي هوایي و نزول جذب 

 

ي مي شوند و همچنین كوتاه بسیاري از وقایع و یا شرایط باعث نابودي شاخه و برگ هاي گیاه سیب زمین

شدن فصل رشد مي تواند بر وزن مخصوص غده ها تأثیر بگذارد. این موضوعات همچنین بر هجوم آفات و 

( در ضمن اواسط تا اواخر ُپرشدن غده ها مي تواند با hailبیماري ها مي افزایند. صدمات ناشي از تگرگ )
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ّدي كیفیت غده هاي سیب زمیني گردند. یخبندان هاي آسیب رسانیدن به شاخه و برگ هاي گیاه سبب كاهش ج

اواخر تابستان نیز مي توانند با آسیب رسانیدن به برگ هاي گیاه و كوتاه نمودن دوره انتقال قندها به غّده ها 

 (.4موجب كاهش وزن حجمي آنان شوند )

ناشي از عوامل طبیعي بر آشكار است كه آب و هوا و شراط اقلیمي تحت كنترل كشاورزان نیستند لذا استرس 

غّده ها را نمي توان حذف نمود، گرچه مدیریت شایسته مي تواند خسارات منجر به كاهش كیفّیت غّده ها در 

 (.4اثر عوامل محیطي را به حداقل برساند )

 

 

 
 

 

 

 نقش عوامل زراعي بر وزن مخصوص غده هاي سیب زمیني:  

رل مستقیم تولیدكنندگان مي باشند. مدیریت مي تواند همانند عوامل مدیریتي برخالف عوامل محیطي تحت كنت

آب و هوا و شرایط اقلیمي و گاهًا شدیدتر از آنها بر وزن حجمي غّده هاي سیب زمیني آسیب وارد سازد.ایده 

آل آن است كه سیستم هاي مدیریتي زارعین بنحوي انجام گیرند كه سرعت فتوسنتز را در سراسر فصل رشد 

ن حد حفظ كنند. تصمیمات مدیریتي مؤثر بر وزن حجمي غّده ها شامل مجموعه اي از عملیات در باالتری

 (.4مدیریت آفات و عملیات زراعي مي باشند )
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 نقش ارقام بر وزن مخصوص غده هاي سیب زمیني: 

ب ارقام مي ارقام مختلف سیب زمیني داراي تفاوت هاي زیادي در انباشتن نشاسته در غّده ها هستند. انتخا

تواند مسئله اي مهم در تطابق محصول تولیدي با تقاضا و نیاز بازار مصرف باشد زیرا برخي از مصرف 

كنندگان داراي انتظارات ویژه اي از محصول عرضه شده از جمله كیفّیت مناسب براي پخته شدن مي باشند 

 چنانكه:

 ي دارند و براي آب پز شدن مناسبند. الف( واریته هاي داراي پوست قرمز معمواًل وزن حجمي كمتر

 " عمومًا براي اهداف مختلف مناسبند، بویژه براي پختن و سرخ كردن بسیار مطلوبند.Russetب ( ارقام "

پ ( واریته هاي سفید مدّور و سفید دراز عمومًا براي مصارف خانگي مناسبند زیرا در خانه ها اغلب از غّده 

ن بهره مي گیرند كه نیازمند ارقامي با وزن حجمي زیاد است و یا اینكه هاي سیب زمیني براي آب پز كرد

 جهت تهّیه چیپس و سیب زمیني سرخ كرده استفاده مي گردند.

بنابراین كشاورزان قبل از انتخاب ارقام سیب زمیني باید به تقاضاي بازار مصرف و خصوصیات كیفي واریته 

 (.4وزن حجمي زیاد اقدام كنند )ها به موازات توانایي تولید غّده هایي با 
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 نقش مدیریت كاشت بذور بر وزن مخصوص غده هاي سیب زمیني:

تولید محصولي با عملكرد و وزن حجمي باال بستگي به یكنواختي در ویگوریته بذور دارد. كشاورزان نیازمند 

ند زیرا این موضوع اجازه بذوري هستند كه بهترین تراكم سبزینگي و تعداد ساقه ها را در مزارع بوجود آور

بهره گیري مؤثر از عناصر غذایي و آب موجود در خاك را مي دهد و نهایتًا به رشد یكنواختي مي انجامد كه 

 نتیجه اش كسب بیشترین عملكرد محصول با باالترین ماده خشك در غّده ها خواهد بود.

 در مزارع سیب زمیني به سبب :بنابراین وجود تراكم پائیني از بوته ها و عدم یكنواختي آنها 

كاشته نشدن بخشي از زمین، كیفّیت پائین بذور و یا بیماري ها مي تواند به ناهمگوني رشد سبزینگي در 

 (. 4مزرعه و عدم توازن در جذب یكنواخت عناصر غذایي خاك منتهي گردد )

 

 

 
 

 

 

اي سیب زمیني بینجامد و از وزن حجمي جذب مازاد ازت از خاك مي تواند به تأخیر در بلوغ و رسیدگي غّده ه

 آنها بكاهد. 

تراكم كاشت و یكنواختي سبزینگي همچنین بر یكنواختي اندازه و وزن حجمي غّده ها تأثیر مي گذارد. مزرعه 

اي كه داراي بوته هاي متراكمي است، معمواًل نسبت به مزارع معمولي به تولید غّده هاي كوچك و یكنواخت 

 د. تري منتهي مي شو

بطور معمول، غّده هاي بزرگ نسبت به غّده هاي كوچكتر داراي وزن حجمي بیشتري هستند. این موضوع 

بویژه در زراعت هاي برخوردار از فصل رشد طوالني تر واقعّیت مي یابد بنابراین یكنواختي غّده هاي بذري و 

 ي و وزن حجمي آنها هستند. تراكم كاشت از فاكتورهاي مهم و تأثیرگذار در اندازه غّده هاي تولید
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سن فیزیولوژیكي بذور مي تواند بر سرعت توسعه محصول و در نتیجه میزان عملكرد و وزن حجمي غّده ها 

اثرگذار باشد. بوته هاي سیب زمیني شاداب از بذور تازه و داراي بلوغ فیزیولوژیكي حاصل مي شوند لذا بذور 

 نباید كهنه و انباري باشند.

 

یدي سیب زمیني در مناطق داراي فصل رشد كوتاه از وزن مخصوص كمتري برخوردار خواهند غّده هاي تول

بود زیرا كربوهیدرات ها در پایان فصل درون غّده ها ذخیره مي شوند ولیكن در چنین مناطقي فرصت كافي 

 براي این عمل وجود ندارد زیرا غّده ها را زودتر برداشت مي كنند. 

نه حاصل مي شوند معمواًل قبل از رسیدن غّده ها به مرحله بلوغ فیزیولوژیك و حداكثر گیاهاني كه از بذور كه

مواد خشك از بین مي روند. اینگونه بوته ها دوره رشد خود را كوتاه مي سازند و زودتر به مرحله برداشت 

 (.4مي رسند )

 

 

 
 

 

 نقش عناصر غذایي بر وزن مخصوص غده هاي سیب زمیني:

صر غذایي براي حفظ شاخه و برگ ها و رشد غّده ها در سراسر فصل رشد ضروري است. غلظت مناسب عنا

 گرچه بكارگیري مقادیر مازاد نیتروژن و پتاسیم مي تواند باعث كاهش وزن مخصوص غّده ها گردد. 
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 الف( نقش نیتروژن :

یش اندازه غّده ها بدون هرگاه سایر شرایط رشد فراهم باشند آنگاه افزایش نیتروژن قابل دسترس باعث افزا

كاهش وزن حجمي آنها مي شود. هرچند افزایش مقدار ازت باعث افزایش تحریك رشد ساقه ها و ریشه ها و 

تأخیر در حجیم شدن و بلوغ غّده ها مي گردد. در مناطقي كه فصل رشد كوتاه است آنگاه تأخیر در رشد و 

ن حجمي غّده ها شود. سطوح باالي ازت همچنین ذخیره مواد خشك در غّده ها مي تواند موجب كاهش وز

 (.4موجب افزایش غلظت تركیبات آلي ازته مي گردد كه این موضوع از وزن حجمي غّده ها مي كاهد )

 

 ب ( نقش پتاسیم :

عنصر پتاسیم نیز از عوامل تعیین كننده وزن حجمي غّده ها است زیرا بر مقدار آب و سنتز نشاسته در غّده ها 

گذارد. سنتز نشاسته و وزن مخصوص غّده ها با افزایش غلظت پتاسیم بیشتر مي شوند اّما در  تأثیر مي

غلظت هاي خیلي باالتر سبب افزایش اثر اسمزي بواسطه باالرفتن غلظت نمك هاي موجود در غّده ها مي 

 گردد لذا با جذب آب بیشتر از وزن حجمي غّده ها كاسته مي شود. 

 KClبروز مي كند زیرا تأثیرات نمكي  K2SO4بسیار بیشتر از مصرف  KClربرد این موضوع در مواقع كا

بیشتر است. مصرف كودهاي ازته مازاد در خالل فصل رشد بوبژه در اواخر رشد گیاه داراي اثرات مضّر 

(detrimental .بیشتري در مقایسه با مصرف آنها قبل از كاشت مي باشد ) 

درصد است،  5/7( بیشتر از petioleظت پتاسیم موجود در دمبرگ ها )كشاورزان در مواقعي كه مقدار غل

 (. 4باید از هر گونه افزودن كودهاي پتاسیمي خودداري كنند )

 

 پ ( نقش فسفر : 

فسفر باعث افزایش سنتز نشاسته مي شود اّما بر خالف ازت كه باعث تأثیر در بلوغ غّده ها مي گردد، سبب 

 شود.تسریع در رسیدگي محصول مي 

كمبود فسفر در گیاه سیب زمیني بنحو بارزي سبب كاهش وزن حجمي غّده ها در قیاس با وجود فسفر كافي 

 مي باشد بنابراین وجود فسفر كافي از فاكتورهاي ضروري كسب وزن حجمي باالتر غّده ها است.

حجمي غّده ها باشد لذا  فسفر مي تواند در برخي مقادیر داراي اثرات متقابل بر نقش منفي ازت در كاهش وزن

 (. 4)االترین وزن حجمي غّده ها مي شودكاربرد مقدار ُاپتیمم فسفر و ازت سبب دستیابي به حداكثر عملكرد با ب
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 نقش آبیاري در كیفیت غّده هاي سیب زمیني:

ي محیط تنش آب در طي شكل گیري غّده ها سبب كاهش وزن حجمي غّده ها بویژه در همراهي با افزایش دما

( غّده ها و در نتیجه افزایش dyhydrateمي شود. كمبود آب در اواخر فصل رشد سبب كاهش رطوبت )

مصنوعي وزن مخصوص آنها مي گردد. تنش آب در اواخر فصل رشد عالوه بر اینكه باعث كاهش مقدار قندها 

 ( نیز مي گردد.blackspot bruiseدر غّده ها مي شود، سبب حساسّیت آنها به ضایعه "لكه سیاه" )

درصد در سراسر دوره رشد غّده  65براي ترّقي وزن مخصوص غّده ها باید سطح رطوبت خاك را باالتر از 

درصد  60ها تا مرحله مرگ شاخه و برگ ها حفظ نمود اّما پس از این مرحله باید رطوبت خاك را به حد 

 .(4رسانید تا كمترین كاهش رطوبتي غّده ها بوقوع بپیوندد )

 

 

 
 

 

 نقش شرایط خاك، شخم و كولتیواتورزدن:

توسعه سیستم ریشه اي گیاه سیب زمیني متأثر از شرایط فیزیكي خاك است. خاك هایي با بافت متوسط نظیر: 

لوم عمومًا باعث تولید غّده هایي با وزن مخصوص باالتر در قیاس با خاك هاي  -لوم ، لوم و یا سیلت -شني

گین مي شوند. مدیریت مناسب خاك هاي لوم با خاصّیت نگهداري مطلوب آب و فراهم خیلي شني و یا رسي سن

 نمودن عناصر غذایي باعث تشدید رشد گیاه و افزایش تولید مواد خشك مي گردد.

عملیات شخم، كاشت و كولتیواتورزدن كه باعث افزایش فشردگي خاك زراعي و ایجاد الیه سخت 

(hardpanمي شوند، مي توانند س ) بب افزایش تنش رطوبت و محدودسازي رشد ریشه ها و غّده ها و در

نهایت كاهش ذخیره مواد خشك در غّده ها شوند. بعالوه عملیات زیرورو كردن خاك نظیر كنترل مكانیكي علف 

هاي هرز طي اواخر دوره رشد مي تواند موجب قطع بسیاري از ریشه هاي گیاه گردند و تنش رطوبت را 

 (. 4لذا كیفّیت غّده ها كاهش مي یابند )افزایش دهند 
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 تأثیر طول دوره رشد غّده ها :

وزن مخصوص غّده ها در ارتباط با بلوغ آنها مي باشد لذا هرچه غّده ها در مدت طوالني تري به ذخیره مواد 

راكشت( كربوئیدراته بپردازند آنگاه داراي وزن مخصوص بیشتري خواهند بود بنابراین كاشت زودهنگام )ه

 (.4گیاه مي تواند بر تعداد روزهایي كه گیاه به ذخیره نشاسته مي پردازد، بیفزاید )

 

 اثر مدیریت بیماري ها :

بیماري هایي نظیر: پژمردگي ویرتیسیلیومي، بادزدگي زود و بادزدگي دیر باعث نابودي شاخه و برگ ها و 

 ّده ها تأثیر مي گذارند.كوتاه شدن دوره رشد غّده ها مي شود لذا بر وزن مخصوص غ

تناوب زراعي، مدیریت آفات و چگونگي عملیات زراعي مي توانند از وقوع بیماري ها بكاهند، بر دوره تجّمع 

مواد خشك بیفزایند و در نتیجه سبب افزایش وزن مخصوص غّده ها شوند. كنترل بیماري ها در گرو عملیات 

اگر كشاورزان از افزودن كودهاي ازته در پایان فصل رشد زراعي ضمن دوره رشد گیاه است. بعنوان مثال 

خودداري كنند، از شیوع بیماري هاي برگي و اثرات منفي ازت مازاد بر وزن مخصوص غّده ها كاسته خواهد 

 (.4شد )
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 تأثیر مدیریت خشكاندن سبزینگي قبل از برداشت:

باط دارند كه مي توانند بر وزن مخصوص غّده عوامل متعددي با خشكیده شدن ساقه ها و برداشت محصول ارت

ها در مرحله برداشت تأثیر بگذارند. غّده هایي كه پس از خشكیدن شاخه و برگ ها در خاك باقي مي مانند، 

بمرور دچار كاهش وزن خشك مي شوند زیرا نشاسته مجددًا به قندها تبدیل مي شود تا صرف تنفس براي 

 این موضوع در زمان باالرفتن دماي خاك بنحو بارزي افزایش مي یابد.نگهداري غّده ها شود آنچنانكه 

خشكاندن شاخه و برگ ها در زمانیكه سیستم ریشه اي همچنان فعالند و به جذب آب مي پردازند، مي تواند 

موجب انتقال آب از ریشه ها به غّده ها شود و از وزن مخصوص آنها بكاهد. هرگاه غّده هاي سیب زمیني را 

قیمًا براي انجام فرآیند انتقال خواهید داد، باید آنها را در زمان سبز بودن شاخه و برگ ها از خاك درآورید مست

 تا از خشكیدگي غّده ها جلوگیري شود. 

هرچه بر طول دوره رشد غّده ها افزوده گردد، بر عملكرد محصول اضافه مي شود ولیكن از كیفّیت 

 (.  4د شد )فرآیندپذیري آنها نیز كاسته خواه

 

 

 
  

 

 

 مقدار نشاسته و قند غّده هاي سیب زمیني :

مقدار نشاستة غّده هاي سیب زمیني در ابتداي شكل گیري بسیار كم است ولي بمرور در راستاي حجیم شدن 

( شروع به افزایش مي نماید تا جائیكه در آغاز پیري بوته ها به حّد ماكزیمم مي رسد اّما bulkingغّده ها )

ستقیمي با وزن حجمي غّده ها رگ شاخه و برگ ها بمرور نزول مي یابد كه این موضوع رابطه مبا م

 (.   4)دارد

با افزایش عمر غّده ها پس از مرحله رسیدگي از مقدار مجاز قندها جهت فرآیند كاسته مي شود، كه این 

ي سرخ شده است لذا موضوع وابسته به ترجیح مصرف كنندگان براي رنگ هاي روشن تر سیب زمیني ها

تولیدكنندگان و مدیران انبارها به اتخاذ روش هایي براي كنترل مقدار قندها در غّده هاي سیب زمیني مي 

 پردازند.

قندهاي عمده موجود در غّده هاي سیب زمیني شامل: ساكارز، گلوكز و فروكتوز هستند. ساكارز در طي انجام 

لي به غّده ها را تشكیل مي دهد. ساكارز در غّده ها توسط برخي فتوسنتز شكل مي گیرد و فرم انرژي انتقا
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آنزیم ها به گلوكز و فروكتوز تجزیه مي گردد. فروكتوزها متعاقبًا به گلوكز تبدیل مي شوند و گلوكزهاي 

 حاصله نیز بصورت زنجیره اي به همدیگر متصل مي گردند و نشاسته را بوجود مي آورند.

مي توانند به همدیگر تبدیل  واد اولّیه سنتز نشاسته به معني این است كه آنهادرگیرشدن قندها بعنوان م

 (.4)شوند

ارتباط بسیار نزدیكي بین قندها و نشاسته وجود دارد بطوریكه كلّیه فاكتورهاي مؤثر بر وزن مخصوص غّده 

حیطي و مدیریتي كه ها قادر به تغییر در غلظت قندهایش هستند. براساس یك قانون كلي، بسیاري از عوامل م

 (.4باعث باالرفتن وزن مخصوص غّده ها مي گردند، الجرم از غلظت قندها مي كاهند و برعكس)

 

بلوغ، حرارت، واریته، تنش هاي انباري و حمل و نقل مي توانند بشرح زیر بر میزان قند غّده هاي سیب 

 زمیني تأثیر بگذارند :

 

 تأثیر بلوغ بر میزان قند غّده ها :

هاي سیب زمیني معمواًل در اوایل رشد داراي غلظت باالیي از قندها هستند زیرا مقدار مواد قندي انتقالي  غّده

از برگ ها بیش از مقدار تبدیل آنها به نشاسته است. همچنانكه غّده ها رشد مي كنند و به بلوغ مي رسند، از 

آغاز پیري ساقه ها مي رسند كه این زمان را مقدار قندها كاسته مي شود تا جائیكه به پائین ترین میزان در 

اصطالحًا مرحله "بلوغ فیزیولوژیكي" غّده ها مي نامند. هرچه بر طول مدت باقیماندن غّده ها پس از این 

 (.4مرحله در مزرعه بگذرد، بر مقدار قندها نیز افزوده مي شود )

ا حدالمقدور به تأخیر انداخت تا غلظت در صورتیكه شرایط آب و هوایي اجازه بدهد، باید برداشت محصول ر

 (. 4قندها در غّده هاي سیب زمیني كاهش یابند و بر میزان نشاسته و وزن مخصوص آنها افزوده شود)
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 تأثیر حرارت بر میزان قند غّده ها :

حرارت زیاد حرارت در مزرعه و انبار داراي اثرات قابل مالحظه اي بر مقدار قند غّده هاي سیب زمیني دارد. 

خاك بالفاصله بعد از رسیدگي غّده ها به افزایش قندها منجر مي شود زیرا ساخته شدن نشاسته ضمن حرارت 

زیادتر در بخش انتهایي غّده هاي سیب زمیني قطع مي شود و این موضوع باعث افزایش قندها مي گردد. 

 translucent"كدر شدن انتهایي" ) ( یاsugar endsچنین حالتي را با نام هاي "قندي شدن انتهایي" )

ends( "مي شناسند كه در صورت شّدت عارضه باعث "بافت مردگي )tissue death یا "ژله اي شدن )

( مي گردند. این واقعه باعث بروز نواقص شدیدي در فرآیندهاي صنعتي مي شود لذا jelly endsانتهایي" ) 

 .چنین محصوالتي براي فرآیند پذیرفته نمي شوند 

از سایر اثرات حرارت اینكه سرما باعث تبدیل مجدد نشاسته به قندها مي گردد كه مي تواند در مزرعه و یا 

درجه فارنهایت تعادلي بین نشاسته و قندها به وجود مي آید اّما  50-55انبار وقوع یابد. در حرارت هاي 

تبدیل مي شود. درجه حرارت هاي پائین  وقتي دما از میزان فوق كمتر مي شود آنگاه نشاسته كم كم به قندها

تر باعث تبدیل سریع تر نشاسته به قندها مي شود و در نتیجه غلظت قندها بمراتب بیشتر مي گردد. از اینرو 

تمایل بازار مصرف و استفاده نهایي از غّده هاي سیب زمیني خواهان انبار كردن محصول در دماي مناسب 

 انبار است. 

 60-65در اثر سرما دچار تبدیل نشاسته به قندها شده اند اگر مجددًا درمعرض دماي  سیب زمیني هایي كه

درجه فارنهایت قرار گیرند، فقط قادر به تبدیل قسمتي از قندها به نشاسته خواهند بود. موضوع تبدیل نشاسته 

ار است و این فرآیند با ماه اولّیه پس از برداشت از اهمّیت بیشتري برخورد 6به قندها در اثر سرما بویژه در 

مرور زمان غالبًا تحت تأثیر سرما نیست بلكه متأثر از كهولت سن غّده ها خواهد بود لذا به آن "شیرین شدن 

( مي گویند كه ناشي از عدم توانایي غّده هاي سیب زمیني در senescent sweeteningكهولت" )

 (.4كنترل متابولیسم قندها است )

 

 زان قند غّده ها : تأثیر واریته بر می

واریته هاي سیب زمیني تفاوت هاي عمده اي از نظر مقدار قندها بویژه بعد از انبارشدن بروز مي دهند 

 بنابراین انتخاب نوع واریته براي مقاصد خاص از اهمّیت ویژه اي برخوردار است. بطور كلي :

 دها برخوردار باشند.الف( سیب زمیني هاي مطلوب صنایع چیپس باید از كمترین مقدار قن

 ب ( سیب زمیني هاي مختص سرخ شدن نیازمند غلظت متوسطي از قندها هستند.

 (.4پ ( سیب زمیني هاي نوبرانه باید حاوي مقادیر بیشتري از قندها باشند )

 

دانشمندان ژنتیك و اصالح نباتات در صدد حصول واریته هایي از سیب زمیني هستند كه ضمن انبارشدن در 

درجه فارنهایت همچنان حاوي مقادیر كمي از قندها باشند تا به مصرف چیپس و سیب  40ي كمتر از دماها

 (.4زمیني سرخ شده برسند بطوریكه تاكنون به چند واریته نسبتًا مطلوب دست یافته اند )

 

 تأثیر تنش هاي انباري بر میزان قند غّده ها:

از شرایط انباري نیز مي توانند سبب افزایش قندها در سیب عالوه بر تنش انباري ناشي از سرما، برخي دیگر 

زمیني هاي انباري شوند كه از آن جمله مي توان عدم تهویه هوا را نام برد. غّده ها نیازمند اكسیژن جهت 

تنفس و حداقل فعالّیت هاي فیزیولوژیكي هستند. اگر یك توده سیب زمیني دچار كمبود اكسیژن در اثر وجود 
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سطح غّده ها و یا عدم درستي سیستم تهویه گردند آنگاه روند عادي فرآیندهاي فیزیولوژیكي غّده  كثافات بر

 (.4ها منقطع مي گردد و بر میزان قندهاي آنها افزوده مي شود )

سایر مشكالتي كه باعث جوانه زني غّده ها مي شوند شامل عدم وجود عوامل بازدارنده رشد هستند. گرما نیز 

( بر سطح غّده هي سیب زمیني مي شود كه بمرور به hot spots"لكه هاي داغ زدگي" )باعث ایجاد 

 (.4پوسیدگي تبدیل مي گردند )
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 نقش جابجایي در میزان قند غّده ها:

( غّده هاي سیب زمیني از اعمال رایج  انتقال آنها در داخل و یا خارج انبارها مي handlingجابجایي )

 (. 4كي بر میزان قندها مي افزاید و این موضوع باعث كوتاه شدن عمر غّده ها مي شود)باشند كه این عمل اند

 

 بروز شیریني كهولت :   

ماه اولّیه پس از برداشت متعاقبًا  6نگهداري غّده هاي سیب زمیني حتي با غلظت قندهاي قابل قبول ضمن 

بواسطه افزایش دما و یا كمبود تهویه نیست دچار افزایش قندها در اثر كهولت غّده ها خواهد شد. این مشكل 

لذا به بهبود دماي انبار واكنش نشان نمي دهند و بهبودي نسبي نمي یابند بنابراین غّده هاي مسن و انباري 

( عارضه senescent sweeteningباید سریعًا وارد بازار مصرف گردند. "شیریني ناشي از كهولت" )

با گذشت زمان وخیم تر خواهد شد. این عارضه با افزودن دماي انبار  اي دائمي و برگشت ناپذیر است كه

 (.4بهبود نمي یابد بلكه بر شدت آن بواسطه تسریع در پیري غّده ها افزوده مي گردد )

 

 توسعه پوست و رسیدگي غّده ها :

پوست " و یا "Russetتوسعه پوست غّده ها براي فروش آنها در بازارهاي مصرف بویژه براي ارقام "

قرمز" حائز اهمّیت است. بعالوه توسعه پوست غّده ها از بروز بیماري ها جلوگیري مي كند و كاهش وزن 

 غّده ها را در انبار به حداقل مي رساند. 

عوامل متعددي در بروز بلوغ و توسعه پوست غّده هاي سیب زمیني مؤثرند. دماي متوسط و شرایط رطوبتي 

درجه فارنهایت و  90" مناسبند. بروز دماهاي بیش از Russetي ارقام "خاك براي توسعه رشد غّده ها

 55-75درجه فارنهایت در خاك از سرعت توسعه پوست غّده ها مي كاهند درحالیكه دماهاي  45كمتر از 

 (.4درجه فارنهایت براي این منظور مطلوبند )

ن مي شود كه براي توسعه پوست وجود خاك در شرایط مرطوب طي دوره بلوغ غّده ها باعث كاهش اكسیژ

غّده ها ضرورت دارد درحالیكه خاك هاي خشك از این موضوع مي كاهند. بنابراین رطوبت خاك را باید در 

 درصد جهت توسعه پوست غّده ها حفظ نمود . 65-80محدوده 

راین توسعه خاك هاي خیلي شني و یا رسي غالبًا به حالت گرم و خشك و یا خنك و مرطوب در مي آیند بناب

 پوست غّده ها در چنین شرایطي در قیاس با خاك هاي بافت متوسط بمیزان كمتري ُرخ مي دهد.

مدیریت حاصلخیزي خاك ها نیز براي توسعه پوست غّده ها مؤثر است. مطالعات نشان مي دهند كه وجود مواد 

از توسعه پوست غّده ها مي ازته مازاد بصورت نیترات در ُدمبرگ هاي سیب زمیني ضمن اواخر دوره رشد 

كاهد درحالیكه غلظت فسفر باعث تسریع در رسیدگي محصول و افزایش توسعه پوست غّده ها مي شود ولیكن 

 (.4غلظت فسفر بطور كامل قادر به حذف اثرات منفي غلظت ازت نیست )

 

 ویژگي وارفتن غّده ها :

شامل : مقدار قندها و وزن مخصوص غّده ها مي  از مهمترین عوامل بیوشیمیایي كیفّیت غّده هاي سیب زمیني

باشند گواینكه عواملي چون : واریته، مدیریت و شرایط محیطي در این رابطه اثرگذار هستند و خصوصیات 

 آشپزخانه اي آنرا تعیین مي كنند.

مومي سیب زمیني هایي كه كیفیت آب پز شدن خوبي دارند، بصورت سالم باقي مي مانند. آنها داراي بافت 

(waxy مي شوند اّما برخي از سیب زمیني ها پس از آب پز شدن دچار جدا شدن بافت گوشتي داخل غّده ها )
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( مي گویند. عمومًا غّده هایي كه بخوبي تنوري و یا سرخ مي sloughingمي گردند كه به آن "وارفتگي" )

چار "وارفتگي" یا "پاشیدگي" مي شوند و داراي وزن مخصوص باالیي مي باشند آنگاه در اثر آب پز شدن د

 (.4گردند )

همچنین سیب زمیني هایي نظیر ارقام قرمز كه بخوبي آب پز و یا كنسرو مي شوند، از مواد خشك كمتري 

برخوردارند. براي عدم دچار شدن به "وارفتگي" غّده هاي سیب زمیني در ضمن آب پز شدن باید به انتخاب 

 پرورش یافتن سیب زمیني در طي فصول گرم و خشك بر خاصّیت ارقام مناسب مبادرت ورزید. ضمنًا

 (. 4"وارفتگي" آنها مي افزاید )

 

 قهوه اي شدن آنزیمي بافت غّده ها:

( و بریدن غّده هاي سیب زمیني قبل از پختن آنها غالبًا به تغییر رنگ سطح بریدگي peelپوست كندن )

( مي شود. رنگدانه هاي قهوه اي به كندي پس از reddish- brownبصورت قهوه اي متمایل به قرمز )

چند ساعت تبدیل به خاكستري و یا سیاه مي گردند. این عارضه در اثر فعال شدن نوعي آنزیم بنام "پلي فنیل 

 ( حاصل مي شود.polyphenyl oxidaseاكسیداز" )

كمبود پتاسیم پرورش قهوه اي شدن آنزیمي در مواقعي كه سیب زمیني را در شرایط رطوبت زیاد خاك و 

دهند، افزایش مي یابد. مصرف كنندگاني مي توانند با افزودن آنتي اكسیدان هایي نظیر : اسید سیتریك و اسید 

اسكوربیك از وقوع قهوه اي شدن آنزیمي بر سطح سیب زمیني هاي پوست كنده جلوگیري كنند و یا اینكه 

 (.4غوطه ور سازند )قطعات بریده شده را تا زمان پخت و پز در آب سرد 
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 تیرگي بافت غّده ها پس از پختن:

توسعه رنگ خاكستري در گوشت غّده هاي آب پز و یا تنوري شده را اصطالحًا "تیرگي پس از پختن" 

(after-cooking darkening مي گویند. این موضوع در اثر واكنش بین آهن و اسید كلروژنیك )

(chlorogenic acidوقوع مي یاب ) د. برخي از سیب زمیني ها بطور طبیعي حاوي اسید سیتریك هستند

 لذا به این عارضه دچار نمي شوند. 

غّده هاي نارس سیب زمیني تمایل بیشتري به عارضه "تیرگي پس از پختن" دارند. این عارضه در سیب 

واریته هاي  زمیني هاي حاصل از فصول خنك و مرطوب بیشتر است. براي جلوگیري از این عارضه باید

 (. 4مقاوم به آن را انتخاب نمود و تعادل كودي بین نیتروژن و پتاسیم را در مزرعه برقرار ساخت )

 

 مقدار "گلیكوآلكالوئیدهاي" سیب زمیني :

( از تركیبات طبیعي با خواص آفت كشي هستند. مقدار glyco-alkaloids"گلیكوآلكالوئیدها" )

یب زمیني فقط در برخي شرایط غیرعادي به حّدي مي رسند كه محصول "گلیكوآلكالوئیدها" در غّد هاي س

 داراي طعم تلخ مي گردد. شرایطي چون: 

 الف( جوانه زدن غّده ها 

 ب ( ابتالي آنها به بیماري ها 

 ممكن است به افزایش مقدار "گلیكوآلكالوئیدها" تا سرحد بروز سمّیت براي انسان منجر گردند.

 اي سیب زمیني مستعد برخورداري از سطوح باالتر "گلیكوآلكالوئیدها" هستند.پ ( برخي از واریته ه

 ت ( شرایط تنش در ضمن فصل رشد نیز باعث افزایش این مواد مي گردند.

ث ( غّده هایي كه در طي انبارداري درمعرض نور قرار مي گیرند، داراي پوست سبز و مقادیر زیادي از 

 "گلیكوآلكالوئیدها" مي شوند. 

 (. 4( این عارضه در صورت سرایت "ارگانیزم هاي عامل پوسیدگي" نیز وقوع مي یابد ) ج
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 حضور "آنتي اكسیدان ها" در سیب زمیني رنگي :

درصد سیب زمیني هاي تولیدي در ایاالت متحده آمریكا براي فرآیندهایي چون: چیپس، سیب  50بیش از 

( فروخته مي شوند درحالیكه بقّیه براي عرضه dehydratedزمیني سرخ شده و سیب زمیني خشك )

نوبرانه به فروشگاه ها ارسال مي گردند. مصرف سیب زمیني با توسعه ارزشمندي تولیدات فرآیندي این 

 (.2محصول مي تواند بیش از پیش افزایش یابد )

اخیرًا ( phytochemicals( بعنوان "مواد شیمیایي گیاهي" )anti-oxidants"آنتي اكسیدان ها" )

توانسته اند توّجه بسیاري از جوامع پژوهشي صنایع غذایي و مصرف كنندگان را به خود معطوف سازند. 

بسیاري از مقاالت علمي بر نقش بارز مواد شیمیایي گیاهي در جلوگیري بسیاري از بیماري هاي مزمن 

(chronic( "اذعان دارند كه این موضوع مرتبط با "تنش هاي اكسیداتیو )oxidative stress در )

رادیكال هاي آزاد آنان مي باشد. نوع و مقدار رادیكال هاي آزاد با بروز سرطان، التهاب 

(inflammation( تصّلب شرائین ،)atherosclerosis( و پیري )ageing( همبستگي دارند )2 .) 

 

 

 
  

 

 سیب زمیني هاي رنگي از منابع شاخص "آنتي اكسیدان هاي" ذیل هستند:

 poly-phynols( پلي فنل ها )الف

 (carotenoidsب ( كاروتنوئیدها )

 (ascorbic acidپ ( اسید اسكوربیك )
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 (anthocyaninت ( آنتوسیانین ها )

 (flavonoidsث ( فالونوئیدها )

 (tocopherolsج ( توكوفرول ها )

 (alpha-lipoic acidچ ( اسید آلفالیپوئیك )

 (seleniumح ( سیلینیوم )

سیب زمیني هاي رنگي مي توانند منابع سرشاري از آنتي اكسیدان ها را جهت باال بردن ارزش  بنابراین

 (.2تولیدات غذایي انسان ها فراهم سازند )

 

برابر سطوح اسیدهاي فنلي در مقایسه با سیب زمیني هایي با گوشت  2سیب زمیني هاي رنگي حاوي بیش از 

 (.7زرد و یا سفید هستند )

مولد رنگ هاي : سفید، زرد و زرد زعفراني در پوست و گوشت سیب زمیني هستند درحالیكه كاروتنوئیدها 

( مي باشند، مولد رنگ هاي: anthocyanidinsنوع "آنتوسیانیدین" ) 6آنتوسیانین ها كه مشتمل بر 

 (.7قرمز، ارغواني، آبي و نارنجي هستند )

 

ختلف آنتوسیانین ها هستند كه بستگي به دو عامل سیب زمیني هاي رنگي حاوي مقادیر متفاوتي از انواع م

 زیر دارند:

 الف( ژنوتیپ گیاهي

 (.7ب ( شرایط رشد محصول )
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عمومًا پوست و گوشت غّده ها )ساقه هاي ذخیره اي زیرزمیني( ارقام زراعي سیب زمیني به رنگ هاي 

زمیني با رنگ هاي پوست و گوشت  سفید، زرد، لیمویي و زرد زعفراني هستند اّما امروزه ارقامي از سیب

نظیر: قرمز، ارغواني، آبي و نارنجي نیز در این میان مالحظه مي گردند. الگوي رنگ پذیري پوست و گوشت 

غّده هاي سیب زمیني بسیار متنّوع و جذابند زیرا اینگونه رنگ پذیري عالوه بر تنّوع رنگ در پوست غّده ها 

ا نیز مي شوند. ضمن اینكه تنّوع رنگ پوست غّده ها هیچگونه داللتي شامل گوناگوني رنگ در گوشت غّده ه

بر رنگي بودن گوشت )مغز( غّده هاي سیب زمیني نیست چنانكه اگر گوشت غّده ها رنگي باشند، ممكن است 

قاعدتًا داراي پوستي به همان رنگ نیز باشند. بطور مثال زمانیكه گوشت غّده هاي سیب زمیني به رنگ هاي 

، ارغواني و یا آبي هستند آنگاه غالبًا به ترتیب داراي پوست هایي به رنگ هاي قرمز، ارغواني و یا آبي قرمز

خواهند بود. بعالوه غّده ها ممكن است داراي پوست یكنواخت تري باشند اّما گوشت آن ها داراي محدوده اي 

ان ها گردند لذا به درجات و صورت از رنگ ها شوند چنانكه بخشي یا تمامي حجم گوشت غّده ها حاوي پیگم

( ، حلقه اي blotches arcs( ، لكه هاي هاللي )streaksهاي مختلفي از آن رنگ را از جمله: نواري )

(rings( و یا ستاره هاي شعاعي )radiating stars( دیده مي شوند )7.) 
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زمیني هاي ارغواني تازه در مقایسه با  ظرفیت كل "آنتي اكسیدان ها، كل فنل ها و كل آنتي سیانین ها در سیب

انواع: زرد، قرمز و سفید باالتر هستند. سیب زمیني هاي رنگي در نتیجه جمع شدن آنتوسیانین ها در غّده ها 

 حاصل مي گردند. 

پدیده رنگي شدن سیب زمیني مبتني بر تجمع آنتوسیانین ها در بخش هاي ویژه حاوي دستجات مختلف 

اروتنوئیدها و آنتوسیانین ها مي باشد. فعالیت هاي آنتي اكسیداني قوي آنتوسیانین هاي پیگمان ها نظیر: ك

سیب زمیني كه بر آنزیم هاي آنتي اكسیدان تأثیر مي گذارند، بر مقدار آنتوسیانین موجود و اثرات افزایشي 

 (.2،7سایر آنتي اكسیدان هاي موجود در سیب زمیني بستگي دارد )

 

كسیداني آنتوسیانین هاي سیب زمیني بیانگر اثرات كّمي بارز آنها است كه مستقیمًا بازتابي فعالیت هاي آنتي ا

از مقدار آنتوسیانین هاي موجود در آنها مي باشد. یك ارتباط مستقیمي بین پتانسیل آنتي اكسیداني سیب زمیني 

ر آنتوسیانین هاي موجود در و غلظت كل آنتوسیانین هایش مشهود است. بعنوان یك قانون كلي، مقادیر زیادت

 (.7غّده هاي سیب زمیني باعث فعالیت هاي آنتي اكسیداني افزون تر آنها مي گردند )

دانشمندان معتقدند كه فعالیت آنتي اكسیداني آنتوسیانین هاي سیب زمیني بوسیله مقدار آنتوسیانین ها، 

 chlorogenicاي كلروژنیك )( و اصواًل توسط ایزومرهاي اسیدهphenolic acidاسیدهاي فنلي )

acids تعیین مي گردد. فعالیت آنتي اكسیداني آنتوسیانین هاي طبیعي موجود در عصاره سیب زمیني هاي )

رنگي بسیار بیشتر از فعالیت تركیبات آنتوسیانین خالص بصورت انفرادي است و این موضوع بیانگر اثرات 

اكسیدان هاي موجود در غّده هاي سیب زمیني است كه داراي  افزایشي مخلوطي از آنتوسیانین ها با سایر آنتي

 (. 7اثرات آنتي اكسیداني هستند )
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( گزارش نمود كه ارتباط مستقیم فعالیت آنتي اكسیداني نه تنها با غلظت آنتوسیانین ها 2005"ریئیس" )

وشت نارنجي نیز وابسته بستگي دارد بلكه به كل تركیبات فنلي موجود در سیب زمیني هاي گوشت قرمز و گ

 (. 7است)

" ، blue congoواریته از سیب زمیني هاي رنگي نظیر: " 8( اثبات نمود كه 2009"هژمانكوآ" )

"Shetland black" و "salad blue داراي بیشترین ارتباط مثبت بین فعالیت آنتي اكسیدان ها و كل "

 (.7مقدار آنتوسیانین ها مي باشند )

 

" به روش blanchedارغواني پوست كنده را پس از "آنزیم كشي" یا "بالنچینگ" ) اصواًل سیب زمیني

 ( مي كنند:dehydratedهاي زیر "آبگیري" )

 (FD = freez dryingالف( خشكاندن سرد )

 (drum dryingب ( خشكاندن با گردونه دوّار )

 از آنها ورقه هاي باریك ( تا متعاقبًاrefractance window dryingپ ( خشكاندن با دریچة انعكاس )

 (.2( تهّیه شوند )flakesپولكي )

 

 

 
 

 

 

( ممكن extrusionمهمترین عملیات فرآیند مواد غذایي نظیر: خشك كردن، پختن و استخراج محتویات )

مستندات كمتري  Cاست بر حفظ آنتي اكسیدان هاي موجود در آنان تأثیر بگذارند. هرچند نسبت به ویتامین 

( بر فعالیت آنتي اكسیدان هاي سیب drying thermalا تأثیر تیمارهاي "خشك كردن دمایي" )در رابطه ب
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زمیني وجود دارند. آنزیم كشي )بالنچینگ( و خشك كردن از عملیات مهم آماده سازي پولكي هاي سیب زمیني 

( را از snack foodقابل عرضه تجاري در قفسه هاي فروشگاه ها هستند. اینگونه تولیدات غذایي آماده )

 (. 2( تهّیه مي كنند )extruded( پس از قالب گیري )mashedخمیر حاصل از غّده هاي سیب زمیني )

روش "گردونه دوار" بیشتر از سایر شیوه ها در صنایع غذایي جهت تولید پولكي هاي سیب زمیني استفاده 

( floursدرحالیكه استفاده از "آردهاي" ) مي شود و مي تواند اكثر تركیبات آنتي اكسیدان فنلي را حفظ نماید

 snackحاصل از سیب زمیني هاي رنگي جهت تهّیه تولیداتي چون مواد غذایي فوري یا "هله هوله" )

foods سرشار از آنتي اكسیدان ها و رنگ هاي طبیعي مي تواند به عرضه مواد غذایي سالم به بازار )

 مصرف بینجامد.

 

شاندادند كه هیچگونه كاهش معني داري در مقدار كل فنل ها و ظرفیت كل آنتي نتایج بسیاري از آزمایشات ن

درصد كاهش در مقدار كل  23و  41،  45اكسیدان هاي پولكي ها در تیمارهاي سه گانه فوق وجود ندارد اّما 

 (.  2آنتوسیانین ها در پولكي هاي حاصل از روش هاي خشكاندن سرد و دریچه انعكاس بترتیب مشاهده شدند )

مواد شیمیایي گیاهي نظیر "پلي فنل هاي" موجود در میوه ها و سبزیجات داراي فعالیت هاي "آنتي 

اكسیداني" زیادي هستند كه فساد واكنش هاي اكسیداتیو را از طریق فعال سازي اكسیژن در بافت هاي زنده 

دان ها پتانسیل اشغال رادیكال هاي كنترل مي كنند. گزارش هایي وجود دارند كه تركیبات فنلي حاوي آنتي اكسی

 (.2آزاد را دارند)
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توانایي آنتي اكسیدان ها به میزان زیادي بستگي به مقدار تركیبات فنلي و آنتي سیانین هاي موجود در میوه 

( در میان میوه هاي تجارتي blueberry( دارد. "قره قاط" )dark coloredها و سبزیجات ُپررنگ )

بیشترین مقدار توانایي آنتي اكسیداني مي باشد. همچنین گزارش شده است كه "ذرت ارغواني معمولي داراي 

 red-flesh sweet( و "سیب زمیني شیرین گوشت قرمز" )Andean purple cornكوه هاي آند" )

potato( داراي بیشترین ظرفیت آنتي اكسیداني و فعالیت هاي ضد رادیكالي )antiradicalنسبت به "قره ) 

 (.2قاط" هستند و به مقدار مشابه و یا حتي بیشتري از تركیبات فنلي و آنتوسیانین برخوردارند )

سیب زمیني ها بطور سنتي از طرف مصرف كنندگان بعنوان منابعي از مواد نشاسته اي پذیرفته شده اند اّما 

( در ارقام متنوع رنگي و flavonoidاخیرًا گزارشاتي مبني بر وجود مواد فنلي، آنتوسیانین و "فالونوئید" )

كلون هاي اصالح شده، حاصل آمده اند. سیب زمیني هاي رنگي توّجه بسیاري از محققین را بموازات مصرف 

 (.2كنندگان بواسطه فعالیت هاي "آنتي اكسیداني"، مزه و ظاهرشان جلب كرده اند )

 

ئیدها در هر گرم از وزن گوشت ( از كاروتنوµgمیكروگرم ) 5/0-1( گزارش نمود كه 2005"براون" )

(FW = fresh weight سیب زمیني هاي سفید به بیش از )میكروگرم در هر گرم از وزن گوشت سیب  20

میلي گرم در هر  09/0-38/0زمیني هاي زرد تا نارنجي افزایش مي یابد. همچنین كل آنتوسیانین ها حدودًا 

 (.2قرمز را تشكیل مي دهند ) گرم از وزن تازه سیب زمیني هاي ارقام ارغواني و

 

در هر  Cمیلي گرم ویتامین  20/0محققان همچنین گزارش نموده اند كه سیب زمیني ها بطور تقریبي حاوي 

 (.2درصد از كل آنتي اكسیدان هاي فعال را در غّده ها تشكیل مي دهند ) 13گرم وزن تازه هستند كه 

 

بسیاري در اغلب كشورها به سبب ظاهر رنگین و مزه  امروزه سیب زمیني هاي رنگي عالقمندان سینه چاك

دلپذیرشان یافته اند. موضوع مّهم در این رابطه چنین است كه بموازات اصالح ظاهر رنگي، مزه دلپذیر و 

( anti-agingافزایش ارزش غذایي غّده هاي سیب زمیني توانسته اند باعث القاء توانایي مبارزه با پیري )

 (.7( در آنان گردند )anti-illnessها ) و بسیاري از بیماري
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گواینكه تاكنون گزارش هاي جامعي در رابطه با ارتباطات سودمند آنتوسیانین هاي سیب زمیني با سالمتي 

( گزارش نمود كه سیب زمیني هاي گوشت قرمز داراي 2003انسان منتشر نشده اند ولیكن "هایاشي" )

( هستند. وي معتقد بود كه آنتوسیانین هاي گوشت قرمز و تتراپلوئید antiviralتوانایي هاي ضد ویروسي )

( در غلظت IV B) B( و نوع IV A) A" باعث غیر فعال شدن ویروس آنفوالنزاي نوع Inca Redرقم "

 (.7( مي شوند )µg/mlمیكروگرم در میلي لیتر ) 54و  48" بترتیب با IC 50هاي "

 

-Dسیب زمیني هاي قرمز از صدمات كبدي ناشي از " ( گزارش نمود كه عصاره2006"هان" )

galactosamine در موش ها جلوگیري نموده است. نامبرده همچنین گزارش كرد كه پولكي هاي "

(flakes( حاصل از سیب زمیني هاي ارغواني داراي فعالیت هاي اشغالگري )scavenging 

activitiesرادیكال هاي آزاد است و بدینوسیله مانع اك )( سیداسیون اسید لینولیئیكlinoleic acid مي )

SOD  (Mn-superoxide dismutase )شود كه نتیجتًا توانایي آنتي اكسیداني در موش ها با افزایش 

 ،Cu/Zn-SOD  وGSH-px (glutathione مشاركت كنندة )mRNA  بعنوان دوستان كبد بهبود یافتند

(2.) 
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ین هاي ارغواني و قرمز سیب زمیني هاي رنگي داراي فعالیت همچنین گزارش شده است كه فقط آنتوسیان

( هستند چنانكه عصاره سیب زمیني ارغواني یا hepatoprotectiveهاي تأئیدشده حفاظت از كبد )

"PPE( "purole potato extract حاوي آنتوسیانین هاي موجود در سیب زمیني ارغواني داراي )

 (.7( مي باشد كه باعث سمّیت كبدي مي شود )galactosamine" )GaLNاثرات متضاد با ماده "

 

نتایج پژوهش هاي مقدماتي سال هاي اخیر نشان مي دهند كه آنتوسیانین هاي سیب زمیني داراي پتانسیل 

نوع مختلف از سرطان ها هستند اّما تاكنون مكانیزم و چگونگي چنین فعالیت هایي شناخته نشده  4مبارزه با 

 اند ولیكن :

( آنتوسیانین هاي سیب زمیني مي توانند مانع رشد و توسعه سرطان گویچه هاي قرمز خون  اواًل

(erythrocyte leukemia.در انسان شوند ) 

( سلول هاي سرطاني معده شوند proliferationثانیًا ( آنتوسیانین هاي سیب زمیني مي توانند مانع تكثیر )

 (. 7( انجام مي دهند )apoptosisوّرم شدن )و اینكار را از طریق تحریك بافت معده به مت

 

( مي گردند. هرچند چنین colonicآنتوسیانین هاي سیب زمیني همچنین باعث بهبود شرایط "كلونیك" )

-bioتأثیراتي به سیستم آزمایش، مقدار آنتوسیانین ها، مكانیزم مولكولي و فعالیت هاي "زیست داروئي" )

medicinalتوسیانین هاي قرمز و ارغواني موجود در گوشت ارقام مختلف سیب ( آنها بستگي دارد. آن

زمیني رنگي مي توانند داراي اثرات بسیار سودمندي بر محیط هاي "كلون سازي" گردند. یافته ها مبتني بر 

 fecal( و عصاره اسیدي مدفوع )cecalاثرات مختلف پولكي هاي سیب زمیني هاي رنگي بر تخمیر ادرار )

bile acid excretions موش ها بدینگونه بودند كه آنتوسیانین هاي موجود در گوشت قرمز ارقام سیب )

( عصاره lactobacillusزمیني رنگي مي توانند بنحو معني داري باعث افزایش تعداد "الكتوباسیل هاي" )

ي نیز مي توانند اسیدي مدفوع گردند و ثانیًا آنتوسیانین هاي موجود در گوشت ارغواني ارقام سیب زمیني رنگ

 (.    7بنحو معني داري بر میزان عصاره اسیدي مدفوع موش ها بیفزایند )
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