
(اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما  
 

 

 استفادٌ اس شيزيه بيان بٍ عىًان غذاي عملگز در درمان سزطان معدٌ

 *سارا عشقي

 داوشگاٌ آساد اسالمي داوش آمًختٍ داوشکدٌ کشايرسي ي عضً باشگاٌ پژيَشگزان جًان

 ( اصفُان)ياحد خًراسگان

 

 چکيدٌ

السم است وِ ثِ  ,اهزٍسُ ثب تَجِ ثِ گستزش ثيوبري ّبيي وِ زرهبًي ًسارًس يب ثِ سرتي زرهبى پذيزًس 

ثزرسي ّبيي زر سهيٌِ ايي گًَِ ثيوبري ّب ٍ زرهبى آًْب غَرت گيزز وِ اس جولِ آًْب اًَاع سزطبى هي ثبضس 

ثيوبري ٍ چگًَگي زرهبى آى ثب  زر ايي همبلِ ثِ ثزرسي زر هَرز ايي. ٍ يىي اس آى ّب سزطبى هؼسُ است

ريطِ ضيزيي ثيبى هي پززاسين چزا وِ ضيزيي ثيبى يىي اس گيبّبًي است وِ هػزف آى لسهت سيبزي زر 

وطَرّبيي اس جولِ يئٌبى ٍ ايزاى زارز ٍ ثب گذضت سهبى زر وطَرّبي ارٍپبيي هػزف آى ثد غَرت چطن 

زفغ سذن  ,زفغ سزفِ ,زر زرهبى ثيوبري ّبي هؼسُ ضيزيي ثيبى ذَاظ سيبزي اس جولِ . گيزي افشايص يبفت

حتي تمَيت چطن ٍ هَارز ثسيبر زيگزي اس ثيوبري ّب وِ زر هتي همبلِ  ,تمَيت ػوَهي ثسى  ,ّبي زّبى 

ضيزيي ثيبى اًَاع هرتلفي زارز اس جولِ ٍاريتِ ايزاًي، تزوي، رٍسي،  . ضَز را زاراست تَؾيح زازُ هي

ايي گيبُ زر .هزثَـ ثِ ذَز را زارًس ٍ جبيگبُ ٍاريتِ ايزاًي اس ّوِ ثبالتز استاسپبًيبيي وِ ّز وبم ذَاظ 

 .غذايي  ٍ ثْساضتي وبرثزز زارز  ,زارٍسبسي ,غٌبيغ هرتلف هبًٌس پشضىي 

 .ضيزيي ثيبى، غذاي ػولگز، سزطبى هؼسُ ٍ زرهبى :کلمات کليدي

 مقدمٍ 

   Fabaceaeاس ذبًَازُ ًرَز    Glycyrrhiza  globraضيزيي ثيبى گيبّي است ثب ًبم ػلوي 
ايي گيبُ زر اوثز هٌبطك وطَر ٍجَز زارز ٍ گيبّي چٌس سبلِ ٍ زاراي سبلِ . گيبُ ثَهي هسيتزاًِ اي استوِ

اي ثِ طَل يه هتز وِ زر هٌبطك هؼتسل ثِ زٍ هتز ّن هيزسس ٍ ثب ثزگْبيي هزوت اس تؼسازي ثزگچِ سجش 

 .رًگ هيجبضس

ريطِ ضيزيي ثيبى . زاًِ است 6تب  5سرز يب سفيس ٍ هيَُ آى هحتَي  ,گل ّبي آى ثِ رًگ ّبي ثٌفص 

هغش . سبًتي هتز است وِ ثِ طَر ػويك ثِ سهيي فزٍ رفتِ ٍ پَست ريطِ آى لَُْ اي هي ثبضس 022-02

وبرٍس ، آسپبراصيي ، سب ريطِ ضيزيي ثيبى زاراي گلَوش ،.ريطِ سرز رًگ ٍ طؼن آى ثستِ ثِ ًَع آى فزق زارز

 . رسيي ٍ ووي اسبًس هيجبضس هَاز آلجَهيسي ،

زر ضيزيي ثيبى هبزُ اي ثٌبم . هبزُ اغلي وِ ثبػث ضيزيٌي ايي گيبُ است گليسيزيي ذَاًسُ هي ضَز 

ضيزيي ثيبى ػلَُ ثز ايزاى  .لىَريتي جٌٌي چبلىَى ٍجَز زارز وِ ذبغيت زفغ اسپبسن ػؿالت را زاراست 

گيبُ ّن ذَز ذبغيت زرهبًي زارز ٍ . ايي.وطَرّبي ارٍپبيي ّن ٍجَز زاضتِ ٍ هػزف هيطَز زر آهزيىب ٍ

 :ّن ريطِ آى وِ اس جولِ ذَاظ زرهبًي آى هَارز سيز هيجبضٌس

                                                   
* sara_ foodindustry @ yahoo.com 



(اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما  
 

 

هْوتزيي ذبغيت ضزيي ثيبى وِ جسيسا وطف ضسُ است ٍ زر آلوبى ٍ ارٍپب ٍ آهزيىب سبتفبزُ هي ضَز (1

هؼسُ است ثزاي ايي هٌظَر ضزثت ضيزيي ثيبى را تْيِ وززُ ٍ ّز رٍس زرهبى وٌٌسُ سذن هؼسُ ٍ سزطبى 

هبُ تىزار وٌيس ضرع  4ثومسر يه لبضك غذا ذَري لجل اس غذا ثِ هزيؽ ثسّيس ٍ اگز ايي ػول را تب 

 . هؼبلجِ ذَاّس ضس 

 ثزاي تمَيت ػوَهي ثسى هفيس است (0

 ذَرزى آى اس پيزي جلَگيزي هي وٌس (0

 ثزاي ًزم وززى سيٌِ هَثز است (4

 . سذن ّب ٍ تبٍل ّبي پَست را ثب چبي ضيزيي ثيبى ضستطَ زّيس تب سٍز ذَة ضَز (5

 هليي است ٍ هؼوَال آًزا ثب گيبّبى زيگز هرلَـ هي وٌٌس وِ اًمجبؾبت را ون هي وٌس(6

 هسر ٍ ػزق آٍر است (7

 پَسيسگي زارز سذن ّب ٍالتْبثبت زّبى را التيبم ثرطيسُ ٍ ذبغيت ؾس(8

 ثزاي هَذَرُ هٌبست است(9

 :چطن را تمَيت وززُ ٍ رفغ سززرز هي وٌس ثزاي ايي هٌظَ اس فزهَل سيزاستفبزُ وٌيس  (12

گزم ريطِ ضيزيي ثيبى را پَزر وززُ ٍ ثب يه گزم ضىز ٍ يه گزم راسيبًِ هرلَـ وٌيس سپس آًزا زر  0

 .آة ذيس وززُ ٍ ّز رٍس ثرَريس

 ثس سيز ثغل ٍ پبّب ثِ وبر هيزٍزثزاي رفغ ثَي (11

 ثزاي زرهبى رٍهبتيسن ٍ رفغ ٍرم هفبغل وبرثزز زارز (10

 .زرهبى ثزًٍطيت را ثِ ػْسُ زارز(10

 

ّز چٌس وِ ضيزيي ثيبى ٍ ريطِ آى زاراي ذَاظ زرهبًي فزاٍاًٌس ٍلي ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَجِ زاضت وِ 

گزم آى زر رٍس سجت  02استفبزُ سيبز اس حس آى سجت آسيت ثزذي لسوت ّبي ثسى يؼٌي هػزف ثيص اس 

. تِ للجي هيطَز اضىبل زر طحبل ٍ غسُ فَق وليِ ٍ سززرز ٍذستگي ٍ زر ًْبيت سجت فطبر ذَى ثبال ٍ سى

وِ ثزاي رفغ ايي هطىالت هي تَاى ثب هػزف غذايي ثب طجغ سزز ٍتز هثل آلٍَيب ذٌىي ّبي زيگز ثِ هزيؽ 

 :ثزاي ايي وبر هي تَاى زستَر سيز را ثِ وبر ثزز . زازُ ضَز 

 اثتسا پَست ريطِ را تزاضبًسُ ٍ اس هغش ريطِ زٍ هثمبل ًين وَة وٌٌس ٍ ثجَضبًٌس ٍ غبف وززُ سپس

آة آى را ذَرزُ ٍ ّوزاُ ثب آى آش آلَ يب آة آلَ  ٍ يب آش آثغَرُ ثب ًوه ثِ اًساسُ وبفي ثرَرًس ٍ حتي هي 

زر غَرتي وِ ثرَاّين .تَاى ليوَ يب تزضي ّن ّوزاُ آى استفبزُ وزز وِ سجت رفغ هؿزات ايي زارٍ هي ضَز

اگز ايي .بغلِ را زر آة ريرتِ ٍ ثرَرًسگزم اس آى را وَثيسُ ٍ ضيزُ ح 52ضزثت آى را هػزف وٌين هي تَاى 

ثزاي سيبز ضسى ازرار هي تَاى ٌّسٍاًِ ٍ سىٌججيي را .ّفتِ ازاهِ يبثس هزيؽ ثْجَز ذَاّس يبفت 10وبر تب 

 .هرلَـ وززُ ٍ ثرَرًس تب هطىالت وليَي ايي زارٍ ّن حل ضَز

 :اوًاع ياريتٍ َاي شيزيه بيان

 .ؾريوي هيجبضسزاراي ريطِ :  G.violaccaٍاريتِ ايزاًي (1
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سبًتي  5زاراي پيىزُ رٍيطي چسجٌبن ٍ ريطِ سيبز ثب ؾربهت :  G.glanduliferaٍاريتِ رٍسي (0

 .هتز ٍ پَست ريطِ فلس زار ٍ لَُْ اي است ٍ رًگ ٍ ضيزيٌي هاليوي زارز

 .سبًتي هتز است  8وِ زاراي ريطِ ثب ؾربهت :G.pallidaٍاريتِ تزوي (0

هيلي  6-18ي هيَُ غبف ٍ ثسٍى وزن ٍ ريشٍم لَُْ اي ثب لطز زارا: G.typicalٍاريتِ اسپبًيبيي  (4

 .هتز است

 مًارد ي کاربزد َا: 

زر غٌبيغ غذايي ٍ زارٍيي ٍ پشضىي وبرثزز زارز وِ زر غٌبيغ غذايي زر ضيزيٌي جبت ٍ ًَضبثِ سبسي  

 .وبرثزز فزاٍاى زارز

  بحث ي وتيجٍ گيزي: 

ثيوبري ّب هٌبست ّستٌس ٍ الجتِ ثبيس ّوزاُ ؟ گيبُ ضيزيي ثيبى ٍ ريطِ آى ثزاي رفغ ثسيبري  .1

 .آًْب هَارز گفتِ ضسُ ًٍىبت را زر ًظز گزفت تب هطىلي رخ ًسّس 

ايي گيبُ ثِ ػٌَاى غذاي ػولگز يىي اس ثْتزيي ّب زر غٌبيغ غذايي ٍ پشضىي ثزاي زرهبى  .2

 .ثيوبري ّبي هرتلفي وِ هْن تزيي آى ّب سزطبى هؼسُ است هيجبضس

 .اؼ زّبى ٍ زًساى ٍ سيٌِ اي ثب آى لبثل رفغ هيجبضٌساهزاؾي هثل اهز .3

 مىابع

 .www.IRTEB.com  ثبًه اطالػبت زارٍّبي گيبّي ٍگيبّبى زارٍيي ايزطت -1

 8431/وجات اس مزگ مصىًعي /علي اکبز سقا باشي  -2
 


