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 مقدمه

 جاو  و ذرت بارنج،  گنادم،  از بعاد  دنیاا  در غاالت  باین  در اهمیات  نظار  از ساورگوم 

کنناده طبیعای میاذی اسات کاه از      شاربت ساورگوم، شایرین    .دارد پانم  قارار   مقام در

 شاود. مای  حاصا   2یاا ساورگو   8ساورگوم شایرین  ناام  باه فرآیند کاردن ناو ی ساورگوم    

ای است  باا ایان توااوت کاه سااقه آنهاا تاساه برابار         سورگوم شیرین شبیه سورگوم دانه

تواناد  آن پا  از جداساازی نیای مای     هاای های قسامت سار و بار    بلندتر هستند و دانه

در کشاور، هماه سااله     ا توجاه باه کمباود شاور    با  .رود کاار جهت تیذیه طیاور و دام باه  

یا  ساوم از شاور تولیادی داخا  و یاا وارداتای در        . شاود مای متنابهی شور وارد  مقدار

ب حا  نماوده   آکاه ایان صانای  کریساتال شاوری را در       شاود صنای  غذائی مصرف می

 در هاا کنناده شایرین  اناوا   از اساتواده  اماروزه . نمایناد مصارف مای  به صورت شاربت  و 

 امواان  آنهاا  از اساتواده  بادون  کاه جاایی  تاا  شاده  رایاج  بسیار ییغذا مواد فرموالسیون

 کننادگی شایرین  نقا   تنهاا  ناه  هاا کنناده شایرین  نادارد.  وجاود  هاا فارآورده  اکثر تولید

 . باه  لات  دارناد نیای   را دهناده بافات  و دهناده رنا   پایدارکنناده،  نقا   بلواه  دارناد، 

آسااارتام،   جملاه  از مصانو ی  هاای کنناده شایرین  از اساتواده  طبیعای  منااب   کمباود 

 رایاج  مطلاوب نباوده، بسایار    بافات  و طعا   از نظار ساالمت و    کاه  سوکرالوز ساخارین،

  است.شده

 میاذی رو باه گساترش    طبیعای و  قنادی  هاای فارآورده  تولیاد  زمینه در تحقیقات لذا

 ساایر  باه  نسابت  تاری و ارگانیا   طبیعای  جنباه  هاا کنناده شیرین این از استواده  است.

طبیعای   کنناده شایرین یا     ناوان لاذا شاربت ساورگوم شایرین باه     . دارند کنندهشیرین

جااایگیین  تواناادبااا طعاا  مناساا  ماای تلخاای و فاقاادمااایعی روشاان  شااو میااذی بااه

 .در صنای  غذایی باشد خصوصبه شورمناسبی برای 

                                                             
1. Sweet sorghum   

2. Sorgo  
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و  اااری از مااواد میااذی اساات،  زاکااالری صاادصااد درخااالف شااور کااه یاا  ماااده باار 

آمیناه   هاای اساید  مانناد طبیعای شاربت ساورگوم دارای ترکیباات میاذی       کنناده شایرین 

و ( منیاایی آهاان، روی، کلساای ، پتاساای  و )، مااواد معاادنی (متیااونین لیاایین،)ضااروری 

اساات کااه ایاان ترکیبااات مویااد در ساااکارز ریبااوفالوین  ماننااد Bهااای گااروه ویتااامین

 ایاان فاارآورده، طعاا  مالساای مالیماای دارد و قابلیاات آن را دارد کااه     .وجااود ناادارد 

خصااوص در تولیااد کیاا  وکلو ااه، بااه کننااده طبیعاای و میااذییاا  شاایرین  نااوانبااه

 باه تواناد   االوه بار ایان مای     .رود کاار هاا باه  ها و سا  و یا ساخت انوا  دسر هاپنوی 

 تخمیاری  درصانای   و داروساازی  ساازی، نوشاابه  ساازی، کمااوت  در صاورت شاربت  

از میایااای دیگاار ایاان  .کااار روددر تولیااد الواا  بااه اًمنباا  کربناای خصوصاا  نااوانبااه 

 آن  شربت این اسات کاه باه دلیا  فعالیات بااالی آنایی  اینورتااز بعاد از برداشات قناد           

و  9مازوماادار) زناادو در محصااوالت مختلاار شااور  نماای نشااده  بلااوریراحتاای بااه

کننااده هااای اخیاار جااایگیینی شااور بااا ترکیبااات شاایرین  در سااال(. 2182همواااران، 

در محصاوالت   خصاوص طبیعی با کمتارین تیییارات در خصوصایات اصالی فارآورده باه      

 ماناادگاری تنااو  طعاا ، دلیاا بااه کااهماننااد بیسااوویت و نااان قناادی )شاایرین آردی 

خصوصاا کودکاان و    جامعاه  از وسایعی  طیار  نسابتاً پاایین توسا     قیمات  و طاوالنی 

 افاایای  وزن و. اساات، اهمیاات زیااادی پیاادا کاارده   (شااودنوجوانااان مصاارف ماای  

 باازار،  در همچناین رقابات  و  ناشای از مصارف زیااد شاور از یا  طارف       هاای بیمااری 

 یمحصااوالت آرددر  ای مناساا ارزش تیذیااه بااا محصااوالت باارای تقاضااا افاایای 

لاذا در ایان    .ساازد هاای جدیاد را بیشاتر آشاوار مای     فرموالسایون   کاارگیری بهضرورت 

تهیااه شااربت از یاا  رقاا  سااورگوم شاایرین   آشاانایی بااا روش ضاامن  نشااریه فناای

ای و ناو  رقا  و شارای  منطقاه     باه  بساته  ساورگوم  شایمیایی و میایان قناد    ترکیباات )

                                                             
3. Mazumdar 
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-جاایگیینی شاور باا ایان شاربت در فارآورده       به بررسای امواان  ( است متواوت اقلیمی،

 و برخاای دیگاار از مااواد غااذایی  بیسااوویت و نااان قناادی ماننااد ، شاایرین آردی هااای

  است.شدهپرداخته 

 

 سورگوم

نیای   ایخوشاه  ذرتباه   ایاران  در کاه  اسات  غاالت  خاانواده  از هیساورگوم گیاا  

یا    ،آبو کا   گرمسایری  منااط   در کشات  قابا   خشابی،  گیااهی . اسات معاروف  

 شاربت  داناه،  لوفاه،   تهیاه اصالی   باه  هاار منظاور    بوده که معموالً ساله  ند یا ساله

  .شودو فیبر آنها کشت می هااز ساقه صنعتی استواده و

 معتادل  و خشا   و گارم  منااط   ویاهه باه  ایاران  هاوایی  و آب شارای   باا  ساورگوم 

 خیلای  افشاان  ایریشاه  باا ذرت سیسات    مقایساه این گیااه در   دارد. خوبی سازگاری آن

 رطوبات بیشاتری جاذب     و کارده  نواوذ  خاا   از زیاادی  حما   در کاه  دارد وسای  

 ،  ساورگوم 4ایداناه  ساورگوم  گاروه  پانج  باه  مصارف  ماوارد  اساا   بر سورگومکند. می

تقسای    1ییجاارو  ساورگوم و  7قناد  یاا  شایرین  ساورگوم ، 6 لوای  ساورگوم ، 5ای لوفاه 

 .(8975 ،فومن اجیرلو )شوند می

 غاذای   ناوان باه  آن از و اسات  جاو  و ذرت همانناد  ساورگوم  داناه  مصرف موارد

  سااازیالواا  و نشاسااته نای صاا در و طیااورو  دام باارای خااورا  تهیااه و انسااان

 متوااوت  مختلار،  ارقاام  باه  بساته  ساورگوم  داناه  شایمیایی  ترکیباا ت شود.میاستواده

 دارای تماارتی  ارقاام  و کناد مای  تیییار  درصاد  86 تاا  1 ازآنها  پروتئین مییان .است

                                                             
4. Grain Sorghum  

5. Forage Sorghum 

6. Grass Sorghum 

7. Sirup or sweet Sorghum 

8. Broom Sorghum 
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 و خاکساتر  خاام،  فیبار  میتاونین،  لیایین،  مقاادیر  هساتند،  پاروتئین درصاد   89 تاا  81

 کشاورهای  در ایداناه  ساورگوم . اسات  ذرت مشاابه  متوسا   طاور باه  ساورگوم  فسور

 ایان  گیارد. مای  قارار  اساتواده  ماورد  طیاور  و دام خاورا    ناوان باه  بیشاتر  پیشارفته 

  اما   یا   آن درصاد  دو از کمتار  کاه  هساتند  تاانن  ناام باه ای همااد  دارایهاا  داناه 

 یا   از کمتار  کشاور  در موجاود  ارقاام  تاانن  میایان  آیاد. می حساببه تیذیه در مثبت

 اماروزه  .اسات  درصاد  5/1 از کمتار  ایاران  در شاده  اصاال   ارقاام  در و باوده  درصاد 

با ااج جااذب بیشااتر پااروتئین و نشاسااته خااورا  دام   نشااخوارکنندگان تیذیااه در تااانن

 طبیعااای بیوتیااا آنتااای و اکسااایدانآنتااای یااا   ناااوانباااه و شاااودمااای

 شایر،  تولیاد  افایای   با اج  اسایدوز   ارضاه  از پیشاگیری  ضامن  و کناد مای   ما  

 طیاور  خاورا   درصاد  51 کاه  زماانی  شاود. مای  شایر  الکتوز و پروتئین  ربی، درصد

 صاوات  بهباود  با اج  گوشاتی  هاای مار   در باشاد شاده  تشاوی   ایداناه  سورگوم از

)تیلاور   شاود مای  گوشات  کیویات  افایای   و بطنای  محوطاه   ربای  کاه نظیر کیوی

 خیایی حاصا   مختلار،  ارقاام  باه  بساته ای داناه  سورگوم  ملورد .(2116و همواران،

 ارقاام   ملوارد  و اسات  متییار  هوتاار  در تان  88 تاا  2 ازآب و هوایی  شرای  خا ،

  .(8975فومن اجیرلو،  ) است هوتار در تن 88 تا 5 ایران در اصال  شده

 بار   و سااقه  شاود مای  برداشات  آمااده  و رساد مای  ساورگوم  داناه  کاه  هنگامی

آنهاا   از ایاران  در  لوفاه  کمباود  باه  توجاه  باا  کاه  اسات  دارآب و سبیهنوز  گیاه این

 باا  را بقایاا  ایان  پیشارفته   هاای کشاور  در البتاه  .کارد اساتواده   لوفه نوان به توانمی

 خاا   کیویات  افایای   ضامن  کاه  گردانناد برمای  خاا   باه  و کرده خرد آالتماشین

پاور کاا  ،    ; 8975 ،فاومن اجیرلاو  ) کناد مای  جلاوگیری  نیای  آبای  و بادی فرسای  از

8936.)   

 

 



 ...تولید شربت سورگوم شیرین و کاربرد آن    

 

5 

 سورگوم شیرین

و جاان  سااورگوم مناساا  جهاات  3متعلاا  بااه خااانواده پوآسااه شاایرین سااورگوم

 در و هاای زرا ای  ساورگوم  ساایر  شابیه  و بسایار  اسات  کشت در مناط  گرم و خشا  

 .اسات  هاای بلنادتری  سااقه  و کمتار  داناه   ملوارد  ای دارایداناه  ساورگوم  باا  مقایسه

و حااوی ماواد قنادی هساتند ولای ارقاامی کاه دارای         دارهای سورگوم شایرین آب ساقه

 باودن  دارآب اصاوالً  و تاری هساتند، از شایرابه کمتاری برخوردارناد     های روشن رگبر

 اناوا   از یوای  شایرین  ساورگوم  .هماراه نیسات   هاا شایرابه  بودن شیرین با لیوماً ساقه

 اکثار  در و باوده مقااوم  تاا حادودی   آبای کا   و شاوری  باه  نسابت  کاه  اسات  سورگوم

 و باشاد مای  قناد  تولیاد  نظار  از بااالیی  رانادمان  دارای رسای  تاا  شانی  هاای خاا  

 کاه  خشا  نیماه  و خشا   ناواحی  در شایرین  ساورگوم  کشات  خاطر اموان همینبه 

ساورگوم شایرین خاصایت    . دارد وجاود  نیای  باشاند، مای  آبای کا   و شوری مشو  دارای

زناای خااوبی دارد امااا فاقااد ریاایوم بااوده و قااادر اساات در شاارای  گرمساایری     پنمااه

همچااون سااایر گیاهااان زرا اای سااورگوم  .یاا  گیاااه  نااد ساااله بقااا  یابااد صااورتبااه

شاایرین نیاای نیازمنااد مااواد غااذایی کااافی باارای تولیااد  ملواارد مطلااوب بااوده و        

هاا دارای  مورد نیاز آن تقریباا مشاابه ذرت اسات ولای نظیار ساایر ساورگوم       حاصلخیری 

در  دهای  ملیاات کاود  ) باشاد کارآیی بهتاری در اساتواده از فساور و پتاسای  خاا  مای      

مختلار ساورگوم شایرین از ساوید     هاای  رقا  رنا  باذور    (. کیویت شربت ماورر اسات  

 Aدیر کمای از ویتاامین   ای تیاره متوااوت اسات. آندوساارم آنهاا ساوید باا مقاا        تا قهاوه 

تواناد در ساه دساته زود    باشاد. واریتاه هاای ساورگوم شایرین مای      نظیر ذرت سوید مای 

روزه( قاااارار گیرنااااد و   821روزه( و دیاااارر  )811روزه(، متوساااا  ر  ) 31ر  )

هاای  هاای ساورگوم شایرین بایاد دارای  ملوارد بااالیی از سااقه       معموالَ بهترین واریته

                                                             
Poaceae. 9 
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بااالیی از  صااره قابا  اساتخران، قناد بااال، مقااوم باه          قائ  متوسا  و بایر ، درصاد   

 8شاو    (.8936پاور کاا  ،   ) ها و قابلیات تولیاد شاربت باا کیویات بااال باشاند       بیماری

 دهد.ای از واریته سورگوم شیرین کشت شده در ایستگاه گرگان را نشان مینمونه

 طیاور  و دام ،انساان  بارای  متعاددی  غاذایی  مصاارف  دارای شایرین  ساورگوم 

 آبکا   و شاور  هاای خاا   در گیااه ماذکور   کشات  و تارویج   لات  هماین باه  و است

 باه  فقیار  زرا ای  منااط   تبادی   در جهات  اقتصاادی  تحاوالت  منشاا  تواناد می ایران

 شاوری باه  مقاومات  زمیناه  در تحقیقاات . باشاد  رونا  پر صانعتی  و منااط  کشااورزی  

 هاای توااوت  آن مختلار  ارقاام  باین  کاه دهدمای  نشاان  ساورگوم  جان   هاان گیا در

 .(2181فائو، ) دارد وجود شوریبه مقاومت نظر از داریمعنی
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 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان شدهسورگوم شیرین کشت -9 کلش
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گوینااد. شااربت سااورگوم ی سااورگوم نیاای ماایشااربت سااورگوم را اصااطالحاَ شاایره 

ارار فرآینادهایی کاه بار  صااره حاصا  از لاه کاردن          درکننده است که ی  نو  شیرین

شاایرین و  ترکیاا  شااود، یاا ا مااال ماایهااای سااورگوم شاایرین ساااقه 81و  الناادن

  .شربت سورگوم حاص  شود نامبه طعمی خوش

 

 زمان برداشت مناسب

را  شایرین  از ساورگوم   بااال  کیویات  باا  شاربتی  دسات آوردن باه  بارای  مرحلاه  اولین

. بلاو  باشاد   از مناسابی  مرحلا   در بایاد  دهاد کاه  مای  تشاوی   محصاول  زمان برداشت

 .باشاند  داشاته  قارار  وضاعیت  بهتارین  هاا در سااقه   صاار   ترکیباات  کاه طاوری هبا 

 زماان  بهتارین  و رساد مای  بلاو   باه  کاشات  از پا   روز 31فاصاله   در شیرین سورگوم

مقاادار قنااد  صاااره ) باشاادماای گاایروز 821در  شااربت تهیااه منظااوربااه آن برداشاات

 درجااه بااریو   86-29هااای مختلاار سااورگوم شاایرین   اسااتخران شااده در واریتااه 

 را شاربت  تهیاه  بارای  شایرین  ساورگوم  برداشات  زماان  بهتارین  معماوالً (. مای باشاد  

 صاورت  در .باشاد  رسایده  درجاه  5/86تاا   5/85باه  باریو    کاه  دانناد مای  ماوقعی 

 برداشات  و باود  هاد خوا مواجاه  محلاول  هاای قناد  صاد  در ه کاا  باا  هنگامزود برداشت

 شادن  ایوژلاه  شادن  بلاوری  باروز  نتیماه  در و نشاساته  مقادار  افیای  با ج هنگام دیر

 سااورگومزماان برداشات مناسا      در (.8937، هموااارانمحمادزاده و  )شاود  مای  شاربت 

 ،کا   نشاساته  مقادار  ن و مالیا ، شایری  طعا   باا  روشان  کهربایی رن به شربتی ،شیرین

  شود.حاص  می ک  بسیارشدن بلوری ، قابلیت تند بوی بدون

 

 

                                                             
10. Crushing & Squeezing 
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 ترکیبات شربت سورگوم شیرین 

و راناادمان  صاااره سااورگوم شاایرین   برخاای از اجاایای  ملواارد، میاایان قنااد کاا  

و  8در جاداول  و خصوصایات کیوای شاربت خاام و غلای  شاده       در گرگاان(   شده)کشت

   (.8937، همواران)محمدزاده و  گیارش شده است 2

 
 شیرین در زمان رسیدگی خصوصیات سورگومبرخی  میانگین -9 جدول

 (9312)محمدزاده و همکاران، 

 خصوصیت
 ارتفاع ساقه

 (متریسانت)

 قطر ساقه

 (متریلیم)

تعداد 

 برگ

 قند کل

 )درصد(

 راندمان

 )درصد(

 8/62 5/81±2/1 84±8 1/51±9/1 945±2 رق  سورگوم

 

 (9312همکاران، محمدزاده و ) شربت خام سورگوم شیرین ترکیبات -7جدول

  شدهشربت غلیظ عصاره خام خصوصیت

 9/71±9/1 5/84±2/1 قند ک  )درصد(

 59/87±4/1 36/2±15/1 )درصد( قند احیا 

 1/9±8/1 39/1±12/1 )درصد( خاکستر ک 

 77/5±2/1 57/8±8/1 )درصد( پروتئین

 5/23±5/1 2/88±1/1 اسیدیته )برحس  اسید اسووربی (

 12±12/1 79±19/1 گرم( 811گرم در آهن )میلی

 31±14/1 18±15/1 گرم( 811گرم در روی )میلی

pH 12/1±28/5 12/1±1/4 
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حم   صاره نیی به حم  سااقه وابساته اسات کاه آن ها  باه ارتواا  و قطار سااقه          

ارتبااام مسااتقی  بااین ارتوااا  گیاااه و تمماا  قنااد در    بااه  بااارت دیگااربسااتگی دارد. 

محصااوالت میاایان شااربت و  . (2185همواااران،  و88)بااورک   سااورگوم وجااود دارد 

نمااای  داده  2شاو  شااماره   حاصاا  از یا  هوتااار سااورگوم شایرین در طاار   جاانبی  

  (.2115، 82)گنانسونو استشده

 ساورگوم شایرین  سااقه   گیاری  صااره یناد  آاست باگاا  توالاه حاصا  از فر    ذکرالزم به

 است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح محصوالت حاصل از یک هکتار سورگوم شیرین -7شکل

                                                             
11. Burks 

12. Gnansounou 

 تن( 82ساقه سورگوم شیرین )

 تن 5/96درصد(    79رطوبت)
 تن 416/6قند ک                
 تن 66/2  سلولی                 

 تن 161/8     سلولی      همی
 تن 996/8لیگنین                
 تن 85/8سایر مواد              

 

 

 

 

 سورگوم شیرین ) یک هکتار(

 تن( 02/31سورگوم شیرین ) شربت

 تن 241/99درصد(     14) رطوبت
 تن 652/5قند ک                    

 تن 771/1                سایر مواد
 

 

 

 

 تن( 332/98باگاس)

 تن 261/1درصد(   52رطوبت)
 تن 194/1قند ک                 
 تن 615/2سلولی                  

 تن 123/8سلولی            همی
 تن 911/8لیگنین                 
 تن 434/1سایر مواد             
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  سورگوم شیریناز  شدهغلیظ استخراج عصاره و تهیه شربت

 جداساازی گیااه  ای قسامت سار   هاا و بخا  داناه   هاا از بار   پ  از برداشت، ساقه -8

  .شوند تا  صاره استخران شودمیغلطوی خرد و له  در ی  آسیاب هاشده و ساقه

 سلساااایو درجااااه  11-75 دردقیقااااه  21 ماااادتدر ادامااااه  صاااااره بااااه  -2

 61خناا  و بااا الاا  بااا ماا   سلساایو درجااه  41تااا دمااای  و شااودماای حارارت داده 

باا افایودن آنایی  آلواا آمایالز و تبادی  نشاساته باه قنادهای          تاوان  مای ) شودصاف می

  (.بندی جلوگیری نمودبستهشربت در هنگام ای شدن ژله ازساده 
 

 عصاره اولیه ، خرد کردن و چالندن، هاساقه سازیبرداشت و آماده -3شکل 

 

 

  
 

 

 

 

 خالء در شدهو تغلیظ سازیشفاف شربت باگاس و -4شکل 
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بااا نااام )نااو ی کماا  صااافی  وکااردن صااافتوساا    صاااره سااازی بیشااترشااواف -9

  گیرد.صورت می EDTAلیتر میلی 21 به همراه گرم( 8، 89سلیتتماری 

زدن یونواخات و ماداوم شاربت تاا درجاه باریو        خاال  باا ها     درحاصاله    صاره -4

 بنادی بساته  مصاارف غاذایی   بارای  و شاده  شاود. شاربت سارد   می تیلی درصد  71-63

 .(5و  4، 9های )شو  شودمینگهداری  و

 

 
 

 شیرینفرایند تولید شربت سورگوم  -8شکل

 

 شربت سورگوم شیرین هایکاربرد

  و میلیاون  دو ایاران  در شاور  مصارف  شاور،  و قناد  صانوی  انممان  آماار  اسا  بر

 پتانسای   فقا   ایاران  (.8938) المادر ،   باشاد مای  ساال  در تان  هایار  ده و سیصاد 

 از ساوم  تقریبااَ یا    شاود. مای  وارد بقیاه  و داشاته  را مقادار  ایان  از تولیاد نیمای  

 غاذائی مصارف   صانای   رساد. مای  ییغاذا  صانای   مصارف باه  وارداتی یا و شورتولیدی

 81) ساازی آبمیاوه  ،)درصاد  81ساازی ) نوشاابه   صانای   ، ماده طاور  باه  شاور  کنناده 

                                                             
13. Celite  
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 41) ساازی شاوالت  درصاد(  51ژلاه )  و ساازی مرباا  درصاد(،  87) ساازی کنسرو ،)درصد

 شاور  صانای  در ایان  . اسات ) درصاد  95) کیا  و بیساوویت   ،هاا قناادی  ، )درصاد 

 تولیاد  نیشاور  و  یندرقناد  هاای کارخاناه  توسا   انارژی زیااد   و هییناه  باا  کاه  بلاوری 

 بارای  صانای   ایان  .(8938)المادر ، نمایناد  مای  و مصارف  شاده  حا   درآب شاود مای 

 باه  شاور  از قسامتی آبوافات   باه  ممباور  خاود  شادن محصاوالت   بلاوری  از جلوگیری

 هساتند.  سایتری  اسید از اساتواده  باا  (مخلاوم گلاوکی و فرکتاوز   ) شدهمعوو  هایقند

 شایرین . اناد در صانای  غاذایی شاده    شاور  جاایگیین  هاا کنندهشیرین  سایر کشورها در

جاای  باه  غاذائی  صانای   تواناد در مای   کاه  هساتند  ماوادی  بهتارین  ی طبیعای ها کننده

وری از هااای اخیاار افاایای  قاباا  تااوجهی در بهااره  در سااال .شااوند مصاارف شااور

 هااای تخمیااری کربناای مناساا  باارای سااامانه  سااورگوم شاایرین بااه  نااوان منباا    

 االوه کااربرد آن در   هاای زیساتی و شایمیایی شاده اسات. باه      خصوص تولید ساوخت به

باشاد کاه در ذیا  باه     نیای در حاال گساترش مای     کنناده  ناوان شایرین  به،  غذاییمواد

 برخی از آنها اشاره شده است:

 

 جایگزین شکر در تولید بیسکویت و نان قندی

 شاااورغنااای از  معماااوالًی شااایرین آردی هاااافااارآوردهو دیگااار  هااااتیساااوویب

 در  خصااوصبااهقنااد ساااکارز( و  رباای هسااتند کااه در برخاای مااوارد     خصااوصبااه)

 شود.میمحدود مصرف آنها افراد دیابتی  برایهای الغری و یا رژی 

کاه هار  اه دریافات سااکارز        دهناد مای   لمای نشاان   هاای  الوه بار ایان، یافتاه   

و  شاود مای  کنناده کیویاات رژیاا  غااذایی مصاارف     شادن بیشتر باشاد، موجاا  کاا    

 در مهماای نقاا  هاااکنناادهشاایرین .شااودماای میااذیو مااواد هاااویتااامین با ااج کمبااود

 اساتواده هاای اخیار باه    در ساال  هاا دارناد، اماا   بیسوویت ابعاد و  اهر، رن  طع ، ایماد
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توجاه   کاالری در تولیاد محصاوالت کا     موما    ناوان باه  هاکنندهدیگر مناب  شیرین  از

 و مصاانو ی در طبیعاای هااایکنناادهشاایرین سااایر کاااربرد در ایاان راسااتااساات. شااده

بررسای   هاای شایرین  هاا و ناان  بیساوویت  هاا، کیا   ،هاکلو ه مانند، غذایی محصوالت

 (.8938)نورمحمدی و همواران،  استشده

 

 درصد شربت سورگوم 82با جایگزینی  شدهبیسکویت و نان قندی تولید -4شکل 

جااایگیین  تواناد یما طبیعاای میاذی   کنناده نیریشا یا    نااوان باه شاربت ساورگوم   
اموااان  .در محصااوالت شاایرین آردی  باشااد   خصااوصبااهمناساابی باارای شااور   

در ایسااتگاه تحقیقاااتی  شاادهکشااتجااایگیینی شااور بااا شااربت سااورگوم شاایرین )رقاا  
در  منظااورایاانبااه شااد.بیسااوویت و نااان قناادی، بررساای  در دو فاارآورده  (گرگااان

ی مختلواای از جااایگیینی شااور بااا شااربت  هااانساابت ،فرموالساایون ایاان محصااوالت
 شد. جایگیین شور (درصد811و  75، 51، 25، 1)سورگوم شیرین 

ضااری  گسااترش، درصااد شااربت سااورگوم موجاا  کاااه     51جااایگیینی باای  از 
میاایان روشاانایی و زردی و افاایای  شاادت   ، کاااه  افاایای  ضااخامت بیسااوویت  

همچناین نتااایج حاااکی از آن   .شاادهااای بیسااوویت و ناان قناادی  قرمایی رناا  نموناه  
حماا  کمتاار و سااوتی   سااورگومدرصااد شااریت  811و  75هااای حاااوی  بااود نمونااه 

هااای نمونااه داد نشااانآزمااون ارزیااابی حساای نیاای  داشااتند.بیشااتری نساابت بااه شاااهد 
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 و درصااد شااربت سااورگوم کمتاارین امتیاااز      811بیسااوویت و نااان قناادی حاااوی    
درصاد شاربت ساورگوم بیشاترین امتیااز را از نظررنا ،  طار         51حااوی تاا   هاای نمونه

و  شاایمیاییهااای فیییوااوآزمااون . نتااایجکردناادطعاا ، بافاات و پااذیرش کلاای کساا   
 51حاااوی هااای بیسااوویت و نااان قناادی نمونااه ،نشااان دادهااا ارزیااابی حساای نمونااه

 درصاااد شاااربت ساااورگوم بیشاااترین امتیااااز را از نظررنااا ،  طااار طعااا ، بافااات و 
شااربت سااورگوم قابلیاات آمااده دسااتبااهباار اسااا  نتاایج   کردنااد.کلاای کساا  پاذیرش 

دارد )شاو   درصاد شاور را در فرموالسایون بیساوویت و ناان قنادی        51جایگیینی تاا  
4 .) 

جاایگیین شاور در محصاوالت آردی      ناوان باه  تواناد یما شایرین  ساورگوم   لذا شاربت 
 (.8937، همواران)محمدزاده و  شوددر مصارف خانگی و صنعتی پیشنهاد
 ینجااایگیتوانااد ماای شاایرین سااورگوم شااربت دادنتااایج بررساای دیگااری نشااان 

 تولیااد و مربااا هااا، نبااات، نوشااابه گاای،آب در محصااوالتی از قبیاا  شااور از درصاادی

 از شایرین  ساورگوم  هاای داناه همچناین   (.8938)المادر ،   نیای شاود   بامیاه  و زولبیاا 

 کاه  باوده  ذرت داناه  شابیه  انارژی  و معادنی  ماواد  رطوبات،   ربای،  پاروتئین،  نظار 

 از شایرین  ساورگوم   لوفاه . شاود  ذرت داناه  جاایگیین  طیاور  غاذائی  جیره در تواندمی 

 غاذائی  جیاره  در تواناد مای  و باوده  ذرت  لوفاه  شابیه  شایمیائی  تمییاه ترکیباات   نظر

 (.8938)المدر ،  شوداستواده دام

 

 گیری  نتیجه

هااای بخشاای از کااالری کنناادهمنااابعی از اناارژی تااامین  نااوانهااا بااهکربوهیاادرات

نیشاور کاه بارای ایان منظاور       و قناد باشاند. زرا ات  ینادر   مورد نیاز روزانه ماردم مای  

شااربت سااورگوم هااایی در شاارای  کشااور هسااتند. رونااد دارای محاادودیتماای کاااربااه

)حااوی ویتاامین و ماواد معادنی(      میاذی  کنناده طبیعای  یا  شایرین    ناوان شیرین باه 

 کشات  و تارویج لاذا  . در صانای  غاذایی باشاد    شاور مناسابی بارای   جایگیین  تواندمی
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 منشا  تواناد  مای  یای ننسابت باه خشاوی و شاوری      باودن مقااوم  دلیا  باه  ماذکور  گیاه

 و کشااورزی  منااط   باه  فقیار  زرا ای  منااط   تبادی   جهات  در اقتصاادی  تحوالت

  شود. رون  پر صنعتی

 

 ها پیشنهاد

 کاه  خشا  نیماه  و خشا   ناواحی  در شایرین  ساورگوم  کشات  اموان با توجه به

تارویج و گساترش کشات ایان محصاول در ساط         ،دارناد  آبای کا   و شاوری  مشاو  

هااای فااراوری ایاان محصااول جهاات تولیااد شااربت سااورگوم      وساای  و ایماااد واحااد 

در زمینااه کاربردهااای غااذایی آن   تحقیقااات بیشااتر   . همچنااینشااودماایپیشاانهاد 

 شود:میپیشنهاد نیی موارد ذی  که رسد می نظربهضروری 

 مقایساه  و شاور  جاای باه  ساورگوم  طبیعای  کنناده شایرین  جاایگیینی  اموان بررسی -

)اناوا  مرباهاا،    آردیشایرین غیار   غاذایی  ساایر محصاوالت  در  آنهاا  کیوای  خصوصیات

 (ها و ...ها و ژلهکماوت

آردی مانناد   محصاوالت  ساایر  تولیاد  بار  شاربت ساورگوم   کنناده ت ریر شایرین  بررسی -

   ها و دسرهاها پودین ها، کلو هانوا  کی 

زیساات  هااایاسااتواده از شااربت سااورگوم شاایرین در تولیااد الواا  و سااایر فاارآورده   -

 فناوری  
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