شيزيه بيان ي كاربز دهاي آن) )applicatin of Glycyrriza glabra
وًيسىذٌ  :فاطمٍ تخت چيه (كارشىاسي علًم ي صىايع غذايي -معايوت غذا ي داري داوشگاٌ علًم پزشكي شهيذ بهشتي)
 مقذمه :

ؿيشئ ثيبٓ ىيبٛي پبيب ٗ ّقبُٗ اص تيشّ Leguminose ٙي ثبؿذ  .دس ؿشايط آة ٗ ٘ٛايي ىؼتشد ٙصيؼت ّي مٖذ ٗ كلً٘ خـل ثشاي ائ
ىيبّٖ ٙبػت تش اػت  .ائ ىيب ٙث ٚك٘ست ٗضـي ٗ خ٘دسٗ يبكت ّي ؿ٘د ٍٗ ،ي ثشاي ّلبسف ّختَق پشٗسؽ آٓ دس پبس ٙاي اص ٕقبط دٕيب ّؼًْ٘
ؿذ ٙاػت ٗ ثط٘س مَي ّٖبػت تشئ ّٖطق ٚسؿذ ؿيشئ ثيبٓ ّٖ ،بطق ٕيْ ٚىشّؼيشي ٗ

ػبضٌ سٗدٛبيي اػت م ٚدس ّؼشم ػيالة قشاس

داسٕذ.ائ ىيب ٙيل سيـ ٚي ّؼتقيِ داسد ٗ تؼذادي سيـ ٚخبٕجي م ٚاّنبٓ داسد طً٘ إٜٓب ثّ 7/62 ٚتش ثشػذ .ثذٍيٌ ْٛئ سيـٛ ٚبي خبٕجي ،
ٖٛيبُ ثيشٗٓ آٗسدٓ سيـ ، ٚىيب ٙمبّال سيـ ٚمٔ ْٕي ؿ٘د ٗ سؿذ ّدذد إٓشا دس زٖذ ػبً ثؼذ ثبػث ّي

ؿ٘دّ .لشف ؿيشئ ثيبٓ اص ىزؿتٚ

ٛبي دٗس ّؼًْ٘ ث٘د ٗ ٙدس تْذٓ ٛبي يٕ٘بٕي ّ ،لشي  ٗ ،سُٗ قذيِ ث ٚػٖ٘آ يل ّبد ٙؿيشئ مٖٖذ ٙي پبس ٙاي اص اّشام اص آٓ اػتلبدٙ
ّي ىشديذ ٙاػت.
اّشٗصٕ ٙيض ائ ىيب ٙمبسثشد ٗػيؼي دس كٖبيغ ّختَق پيذا مشد ٙم ٚػْذ ٙتشئ مبسةسد آٓ دس كٖبيغ دخبٕيبت  ،كٖبيغ داسٗػبصي ٗ كٖبيغ ؿزايي
اػت.
 مشخصات ظاهزي شيزيه بيان :

ؿيشئ ثيبٓ ىيبٛي دٗ ٍپ ٚاي  ،خذا ىَجشه ٗ اص تيشٕ ٙخ٘د اػت.ىيبٛي اػت ػَلي  ،پبيب ٗ داساي ػبق ٚاي ث ٚطً٘  0/5اٍي ّ 1تش م ٚدس ّطيط
ٛبي ّؼبػذ ثّ 2 ٚتش ٕيض ّي سػذ .سيـٛ ٚب ٗ سيضُٗ ٛبي ائ ىيب ٙداساي پ٘ػتي ق ٜٙ٘اي سٕو ٛؼتٖذ م ٚپغ اص خذا مشدٓ ائ پ٘ػت ٚي
خبسخي ث ٚػبيش قؼْت ٛبي سيـّ ٚي سػيِ م ٚث ٚسٕو صسد ديذّ ٙي ؿٕ٘ذ ٗ داساي طؼِ ؿيشيٖي ّي ثبؿٖذ

.ثشه ٛبي آٓ ؿجي ٚثشه ٛبي

دسخت اقبقيب اػت ٗ ثشىر ٛ ٙبي آٓ داساي ضبٍت زؼجٖبمي ٛؼتٖذ .ىٌ آريٓ ؿيشئ ثيبٓ خ٘ؿ ٚاي ؿجي ٚػٖجَ ٚىٖذُ ٗ ىَٜبي آٓ آثي يب آثي
ّتْبيٌ ث ٚثٖلؾ ٗ آثي سٗؿٔ اػتّ .ي٘ ٙؿيشئ ثيبٓ ؿجي ٚثق٘الت ث٘د ٗ ٙؿنٌ آٓ مـيذٕ٘ ٗ ٙك تيض ث ٚسٕو صسد اػت.
 تزكيب شيميايي شيزيه بيان :

قؼْت ّ٘سد اػتلبد ٙؿيشئ ثيبٓ ػبقٛ ٚبي صيشصّيٖي ٗ سيـٛ ٚبي ىيب ٙاػت م ٚداساي تشميجبت ّختَلي اػت .سيـ ٚؿيشئ ثيبٓ داساي اّالش
پتبػيِ  ،مَؼيِ ٗ تشميجبت ىَ٘م٘صيذ ػبپٕ٘ئ ثٕ ٚبُ ىَيؼشيضئ اػت مٚ

ّ 50شتج ٚاص قٖذ ؿيشئ تش اػت ٗ ّقذاس آٓ ثب ت٘خ ٚث ٚؿشايط

ّطيطي ٗ ىٕ٘ ٚىيب ٙثئ  5تب  25دسكذ اػتّ٘.اسد دييشي م ٚدس سيـ ٚؿيشئ ثيبٓ ٗخ٘د داسد ؿبٌّ ىَ٘م٘صيذ ٛبي كالٕٗي ( ٍي مٕ٘ي سيتئ
 ،ايضٍٗي مٕ٘ي سيتئ  ،ساّٖ٘ ايضٍٗي مٕ٘ي سيتئ  ،ساّٖ٘ مٕ٘ي سيتئ ٍ ،ي مٕ٘ي سيت٘صيذ  ،ايضٍٗي مٕ٘ي سيت٘صيذ ) ّـتقبت مّ٘بسئ ( ٛشٕيبسئ
ٗ َّيلشٗٓ ) آػپبساطئ  ،سٗؿٔ ٛبي كشاس  ،ىَ٘مض ّ ،بٕيتً٘ ٗ ،يتبّئ ٛبي ىش ٗ ، B ٙسصئ ّ٘ ،اد كْـي  ،تبٕٔ  ،ػبٍيؼيالت دٗ ّتيٌ  ،مْي
اػبٕغ ٗ ضذٗد  20دسكذ ٕـبػتّ ٚي ثبؿذ.

 فزآيرده هاي شيزيه بيان :

ثب ت٘خ ٚث ٚخ٘اف ٗ ٗيظىي ٛبي ّتٖ٘ع ؿيشئ ثيبٓ اص ديش ثبص تبمٖ٘ٓ كشآٗسدٛ ٙبي ّتٖ٘ػي اص آٓ تٜي ٚؿذ ٙاػت م ٚدس ريٌ ث ٚآٓ اؿبسّ ٙي
ؿ٘د.


عصارٌ شيزيه بيان :

ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ ّؼْ٘ال ث ٚسٕو ق ٜٙ٘اي ّبيٌ ث ٚػيب ٙاػت .دس ثٖضٓ ٗ ػٍ٘ل٘سدٗمبسثٔ ٗ سٗؿٔ ٛب ؿيش ّطًَ٘ اػت ٍٗي دس آة ث ٚتذسيح ضٌ
ٗ دس اٍنٌ سقيق ٕيض ّطًَ٘ اػت.
طؼِ ػلبس ٙثؼت ٚث ٚإ٘اع ّختَق  ،ىيبّ ٙتـيش اػت ّثال ؿيشئ ثيبٓ اػپبٕيبيي طؼِ ّاليِ داسد دس ضبٍين ٚؿيشئ ثيبٓ يٕ٘بٕي داساي طؼِ

ي

ٕؼجتب تَخ اػت .ػلبس ٙائ ىيب ٙضبٗي تشميت ىَيؼيشيضئ (  ، ) Glycyrrhizinاػيذ ىَيؼشيضيل ٗ ْٕل ٛبي پتبػيِ ٗ مَؼيِ  ،قٖذٛبي
اضيب مٖٖذ ٗ ٙؿيش اضيب مٖٖذٕ ، ٙـبػت ٚكْؾ ٛبي ىيبٛي  ،صسئ ٛب  ،سٗؿٔ ٛبي ضشٗسي  ٗ ،ػط٘ش إذمي اص تشميجبت ٕيتشٗطٕي ٕظيش پشٗتئئ
ٛب  ،اػيذٛبي آّيٖ ٗ ٚاػيذٛبي ٕ٘مَئ٘تيل اػت .
ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ م ٚدس ثبصاس تدبست ديذّ ٙي ؿ٘د اص ضيث سٕو ّتلبٗت ث٘دٕ ٗ ٙيض دسخ ٚضالٍيت إٜٓب دس آة ْٛسٖئ ٗصٓ ّخل٘كـبٓ ثش
ضؼت ّجذاي م ٚآٓ سا تٜي ٚمشد ٙإذ ّتلبٗت اػت.
ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ تقشيجب ضبٗي  100مبٍشي دس ٛش إٗغ (  35/28ىشُ ) اػت.


پًدر شيزيه بيان :

دس ىزؿت ٚسيـ ٚؿيشئ ثيبٓ سا ث ٚتنٛ ٚبي سيضي دس آٗسد ٗ ٙػپغ دس ىشّخبٕ ٚخـنبٕيذّ ٗ ٙي م٘ثيذٕذ ٗ اص ا

ٍل ْٕشّ 14 ٙي ىزسإذٕذ ٗ

إٓس ٚم ٚاص اٍل خبسج ٕـ٘د ثبس دييش ّي م٘ثيذٕذ ٗ ائ ثبس اص اٍل ْٕش 3 ٙػج٘س ّي دادٕذ.
اّشٗص ٙثب اػتلبد ٙاص خـل مٔ پبؿـي ّي ت٘آ اص سيـ ٚؿيشئ ثيبٓ پ٘دس تٜيْٕ٘ ٚد.


تفالٍ شيزيه بيان :

ّطلً٘ خبٕجي مبسخبٕدبت تٍ٘يذ ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ ّي ثبؽ د م ٚپغ اص كشآيٖذ ػلبس ٙىيشي ضبكٌ ّي ؿ٘د .اص تلبٍ ٚؿيشئ ثيبٓ كشآٗسدٙ
ٛبي ّختَلي تٜيّ ٚي ؿ٘د  .مبسخبٕدبت ػظيِ تٜي ٚػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ دٗ ّطلً٘ ػْذ ٙاي م ٚاص تلبٍ ٚؿيشئ ثيبٓ ثذػت ّي آٗسٕذ ػجبستٖذ
اص :
. 1مق ضذ آتؾ
 .2تٍ٘يذ خْيش مبؿز ٗ دييش ّ٘اد كيجشي
 .3تٍ٘يذ مْپ٘ػت ثشاي پشٗسؽ قبسذ ٗ ٕيض خٜت خ٘ساك داُ  ،اػت ٗ ّشؽ ث ٚمبس ّي سٗد.

 كاربزدهاي شيزيه بيان در صىايع غذايي:

اػتلبد ٙاص ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ دس ؿيشيٖي خبت ث ٚقشٓ  18ثش ّي ىشدد .صّبٕي م ٚيل دإـْٖذ إيَيؼي ػلبس ٙسا ثب ؿنش ّ ،الع  ،آسد ٗ دييش
تشميجبت ّخَ٘ط ْٕ٘د ٗ ّطلٍ٘ي ثٕ ٚبُ  Pante fract cakesسا تٜيْٕ٘ ٚد .قذست ؿيشئ مٖٖذىي ؿيشئ ثيبٓ ثّٖ ٚظ٘س پ٘ؿيذٓ طؼِ تَخ
پبس ٙاي اص كشّ٘الػي٘ٓ ٛب اػتلبدّ ٙيـذ ..ثب اػتلبد ٙاص ؿيشئ ثيبٓ دس تٜي ٚآثٖجبت ٛبي ّخل٘ف ثسٛ ٚب اضتيبج ث ٚاكضٗدٓ سٕو تيشٕ ٙج٘د .صيشا
ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ خبٍق ق ٜٙ٘اي تيش ٙاػت ٗ.قتي ثب ؿنش ػليذ ٗ يب دييش ّ٘اد ّخَ٘طْي ؿ٘د سٕو ق ٜٙ٘اي ث٘خ٘د ّي آٗسد  .ائ ٗيظىي ٛب
ّٖدش ث ٚىؼتشؽ مبسثشد ؿيشئ ثيبٓ دس ؿيشيٖي خبت ؿذ

.ثط٘سين ِٛ ٚامٖ٘ٓ دس خْؼيت صيبدي دس َٖٛذ  ،إيَؼتبٓ  ،كشإؼ ٗ ٚػبيش

مـ٘سٛبي اسٗپبيي ٗ ايبالت ّتطذّ ٙلشف مٖٖذ ٙؿيشيٖي خبت ضبٗي ؿيشئ ثيبٓ ٛؼتٖذ ..ىَيؼيشيضئ ث ٚػٖ٘آ تشميت ّ٘ثش ػلبس ٙؿيشئ
ثيبٓ داساي مبسثشد ٛبي صيبدي ث ٚؿشش ريٌ ّي ثبؿذ :
 ىَيؼشيضئ ثط٘س ىؼتشد ٙدس طؼِ ٛب ٗ ّطل٘الت ؿزايي كٖؼتي ث ٚػَت خبكيت تق٘يت طؼِ ٗ قذست ؿيشئ مٖٖذىي آٓ ّ٘سد
اػتلبد ٙقشاس ّي ىيشد.
 اص ىَيؼشيضئ دس ّطل٘التي ٕظيش  Cream ٗ COOKIESثشاي ثجبت ٗ پبيذاسي مق اػتلبدّ ٙي ؿ٘د .
 ىَيؼشيضئ سا خٜت ثش طشف مشدٓ ث٘ ٗ خ٘ؿج٘ مشدٓ ّ٘ادؿزايي ث ٚمبس ّي ثشٕذ

 .ثٖبثشائ صّبٕي م ٚث ٚػٖ٘آ يل  Flavourدس

ّطل٘الت ؿزايي اػتلبدّ ٙي ؿ٘د  ،ثط٘س ّـخلي ث ٚؿيشيٖي ائ ّطل٘الت ٕيض مْل ّي مٖذ .
 يني اص ػْذ ٙتشئ ّلبسف آٓ دس كٖبيغ ؿنالت ػبصي اػت م ٚػالٗ ٙثش مبٛؾ ّلشف ؿنش ثبػث ثٜج٘د طؼِ ؿنالت ٕيض ّي ؿ٘د .
 ػٌْ مق مٖٖذىي ىَيؼشيضئ ث ٚخ٘ثي ؿٖبخت ٚؿذ ٗ ٙضتي دس ؿَظت ٛبي مِ ثجبت مق سا دس آؿبّيذٕي ٛبي آّبد ٙمّ٘ ٚسد پؼٖذ
ّي ثبؿذ  ،اكضايؾ ّي دٛذ .
 يني اص ٗيظىي ٛبي ىَيؼشيضئ ّبٕذىبسي ثيؿتش طؼِ آٓ دس دٛبٓ اػت .
اص قذست ؿيشئ مٖٖذىي ؿيشئ ثيبٓ ْٕي ت٘آ دس ّطيط اػيذي اػتلبدْٕ٘ ٙدٍزا ىَيؼشيضئ إّٓ٘يبمي تٜيّ ٚييشدد م ٚدس كٖبيغ ؿزايي
داساي مبسثش دٛبيي ث ٚؿشش ريٌ اػت :
 ىَيؼشيضئ إّٓ٘يبمي طؼِ ّخل٘ف ؿيشئ ثيبٓ سا داسد ٗ ثْٛ ٚئ دٍيٌ ائ ّبد ٙدس عطص ىؼتشد ٙاي ث ٚػٖ٘آ يل اكضٗدٕي طؼِ
دٖٛذ ٙاػتلبدّ ٙي ؿ٘د.
 مبسثشد ىَيؼشيضئ إّٓ٘يبمي ّ٘خت تق٘يت ؿيشيٖي ػبمبسص ّي ؿ٘د ثذٗٓ ايٖن ٚطؼِ ؿيشئ ثيبٓ دس ائ ّطل٘الت ظبٛش ؿ٘د .
 ثش طجق ىلت ) 1985 ( Duke ٚث ٚػٖ٘آ يل تق٘يت مٖٖذ ٙطؼِ ّ٘خت مبٛؾ ّلشف مبمبئ٘ ثّ ٚيضآ  25دسكذ ثذٗٓ تـييش دس
ّقجٍ٘يت ّطلً٘ ّي ؿ٘د.
 اص ىَيؼشيضئ إّٓ٘يبمي ّيت٘آ دس ّطل٘التي ز٘ٓ آداّغ  ،ثؼتٖي  ،ؿزاي ضي٘إبت ٗ  ....اػتلبدْٕ٘ ٙد.
 ىَيؼشيضئ إّٓ٘يبمي دس اكضايؾ طؼِ ٕؼٖبع دس قشف ٛب ٗ آداّغ ّؤثش اػت .
كاربزد شيزيه بيان در داريساسي :

خ٘اف ثيٍ٘٘طيني ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ  ،ىَيؼشيتٖيل اػيذ ثشاي ػبً ٛب اػت مّ٘ ٚسد ّطبٍؼ ٚقشاس ىشكت ٚاػت ّ .طبٍؼبت تنٖيني ٕـبٓ داد مٚ
ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ ث ٚػٖ٘آ ػبٌّ ضذ طت  ،ضذ ػشطبٓ  ،مبٛؾ دٖٛذ ٙقٖذ خ٘ٓ ّؤثش ث٘د ٙاػت .
دس ػبٍٜبي اخيش ّطبٍؼبت كبسّبمٍ٘٘طي ٗػيؼي ثش سٗي ؿيشئ ثيبٓ إدب ُ ىشكتٕ ٗ ٚتبيح ائ تطقيقبت اػتلبد ٙاص ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ دس دسّبٓ
صخِ ّؼذ ٙاػت  .ؿيشئ ثيبٓ دس داسٗ ػبصي ثل٘ست پ٘دس  ،ػلبسٕ ٙشُ ٗ ػلبسّ ٙبيؼي اػتلبدّ ٙي ؿ٘د  .اص ائ ّ٘اسد ثؼٖ٘آ ٕشُ مٖٖذ ٗ ٙخَط
آٗس ٗ َّئ دس داسٗٛبي ضذ ػشك ( ٚؿشثتٜبي امؼپنت٘سإت ) اػتلبدّ ٙي ؿ٘د.

ثؼٖ٘آ خ٘ؿج٘ مٖٖذ ٙدس داسٗٛبي تٜ٘ع آٗس  ،ثشاي ّؼتذً مشدٓ طؼِ ٗ ّض ٙثشخي داسٗ ٛب ٕظيش آػپشئ  ،ثؼٖ٘آ خبر ة سط٘ثت دس تٜي ٚقشكٜب
ثنبس ثشدّ ٙي ؿ٘د.ائ ّبد ٙخبكيتٜبي ٕظيش  :ضذ اٍتٜبة  ،ضذ ّينشٗة  ،ضذ ضؼبػيت ٗ ضذ سؿذ ثشخي ٗيشٗػٜب سا داسد .
 كاربزد شيزيه بيان در دخاويات ي صىايع ديگز :

ػلبس ٙؿيشئ ثيبٓ ث ٚػٖ٘آ طؼِ دٖٛذ ٗ ٙؿيشئ مٖٖذ ٙدس پيپ ٛب  ،ػييبسٛب ٗ تٖجبم٘ٛب مّ٘ ٚخت مبٛؾ تٖذي  ،ضلظ ثٜتش سط٘ثت ٗ
ميليت ثٜتش ػ٘خت ّي ىشدد  ،اػتلبدّ ٙي ؿ٘د .ػ ٚدٍيٌ ػْذ ٙثشاي مبسثشد ىؼتشد ٙؿيشئ ثيبٓ دس كٖبيغ دخبٕيبت ٗخ٘د داسد.
 .1ث ٚػٖ٘آ يل ّبد ٙؿيشئ مٖٖذ ٗ ٙطؼِ دٖٛذٙ
 .2ث ٚػٖ٘آ يل تشميجي مّ٘ ٚخت اكضايؾ خبكيت ّاليْي دس دخبٕيبت ّي ؿ٘د.
 .3ث ٚػٖ٘آ يل ّبد ٙضلظ مٖٖذ ٙسط٘ثت

