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چکیده
هیَُ شزدالَ سسضبز اش کسبَّیدزات ٍ هٌبغ خَبی اش فیبس ،هَاد هؼدًیٍ ،یتبهیي ّبی آ ٍ ث ٍ هٌبغ
غٌی اش تسکیببت فٌَلیک است .هیَُ ی چسی ّب غٌی اش هَاد هغری ضبهل فیبس ،پلی فٌَل ّب،
کبزٍتٌَئیدّبٍ ،یتبهیي ث ٍ پتبسین ّوساُ بب کبلسی پبییي ٍ سسضبز اش تسکیببت فٌَلیک است .آلَ
هقداز ببالیی اش تسکیببت فالٍى-3-الص هبًٌد کبتچیي زا دازد کِ زضد سلَل ّبی سسطبًی زا هتَقف
هی ًوبیدّ .لَ ٍ ضلیل ازشش تغریِ ای ببالیی دازًد .ببدام دازای هیصاى شیبد اًسضی ،اسیدّبی چسة
اضببع ٍ غیساضببع ،پسٍتئیي ّب ،فیبسّبٍ ،یتبهیي ٍ ،Eیتبهیي  ٍB2داهٌِ ٍسیؼی اش تسکیببت هحبفظ
گیبّی است .بس ایي اسبس هی تَاى اذػبى داضت کِ قساز دادى هیَُ ّبی ّستِ داز دز سبد غرایی
زٍشاًِ بسیبز ضسٍزی بَدُ ٍ ًقص هؤحسی بس سالهتی اًسبى ّب ایفب هی کٌٌد.
کلمات کلیدی :زضین غرایی ،تسکیببت فٌَلی ،هیَُ ّبی ّستِ داز

مقدمه
ّوبستگی هخبتی بیي کبّص بیوبزی ّبی قلبی -ػسٍقی ٍ هصسف غراّبی گیبّی غٌی اش
فالًٍَئیدّب ٍ سبیس تسکیببت فٌَلیکی ٍ بِ طَز خبظ آًتَسیبًیدیي ٍ آًتَسیبًیي بِ دست آهدُ است
( .)Byrne et al., 2009هصسف هیَُ ٍ سبصی ّب خطس هسگ ٍ هیس ٍ ػَازض ًبضی اش بیوبزی ّبی
قلبی -ػسٍقی ( ،)CVDسکتِ هغصی ،دیببت ٍ اًَاػی اش سسطبى زا کبّص هی دّد ( Cooper et al.,
 .)2012دزختبى هیَُ ّستِ داز هتؼلق بِ خبًَادُ زشاسِ (گل سسخیبى) ّستٌد .خبًَادُ گلسسخیبى
( )Rosaseaeیکی اش بصزگتسیي خبًَادُ ّبی گیبّی بب حدٍد  3400گًَِ است کِ بسیبزی اش گًَِ
ّبی دزختبى هیَُ هْن ٍ تجبزی زا ضبهل هی ضَد (ّ .)Fatima et al., 2018دف اش هطبلؼِی
حبضس ،بسزسی ازشش تغریِ ای ٍ دازٍیی هیَُ ّبی ّستِ داز ضبهل شزدآلَ ،گیالس ،آلببلَ ،آلَّ ،لَ،
ضلیل ٍ ببدام بب زٍش هسٍز هٌببغ است.
ارسش غذایی و دارویی سردآلو
دز هیبى ّستِ دازاى ،شزدآلَ یک هبدُ سسضبز اش کسبَّیدزات ٍ هٌبغ خَبی اش فیبس ( 5/1تب  4/2گسم
دز  100گسم ٍشى تس)  ،هَاد هؼدًی ٍ ٍیتبهیي ّب بِ خصَظ ٍیتبهیي آ ٍ پتبسین است .غلظت
کسبَّیدزات دز شزدآلَی تبشُ اش  11تب  13دزصد است ٍ  50کیلَ کبلسی اًسضی دز  100گسم ٍشى تس
هیَُ استّ .وچٌیي شزدآلَ هٌبغ غٌی اش هَاد فیتَضیویبیی است کِ ًقص هْوی دز سیستن شیستی
ٍ جلَگیسی اش تٌص ّبی اکسیداتیَ دازًد ( .)Fatima et al., 2018هصسف هغص ٍازیتِ ّبی تلخ بِ
دلیل داضتي آهیگدالیي ببال کِ دز بدى بِ سیبًید تبدیل ضَد ،هی تَاًد ببػج سویت جدی ضَد
(.)Fujita et al., 2002
ارسش غذایی و دارویی چزی ها
هیَُ چسی ّب غٌی اش هَاد هغری ضبهل فیبس ،پلی فٌَل ،کبزٍتٌَئیدٍ ،یتبهیي ث ٍ پتبسین ّوساُ بب
هحتَی کبلسی پبییي ( .)Kelley et al., 2018ػالٍُ بس ایي چسی ّب هٌبغ خَبی اش تسیپتَفبى،
سساتًَیي ٍ هالتًَیي ّستٌد ( .)Garrido et al., 2012سیبًیدیي -3-گلیکَشید ،سیبًیدیي-3-
زٍتیٌَشید آًتَسیبًیي ّبی اصلی دز گیالس ٍ آلببلَ ّستٌد .ػالٍُ بس آًتَسیبًیي ّب ،چسی ّب هٌبغ
غٌی اش ّیدزٍکسی سیٌبهبت ّب ٍ فالٍى-تسی-الصّب ّستٌد ( .)Kelley et al., 2018هطبلؼبت ًطبى
دادُ است کِ آلببلَّب غلظت ببالتسی اش تسکیببت فٌَلیکی ٍ گیالس ّب هحتَی ببالتسی اش آًتَسیبًیي
ّب زا دازًد ( .)McCune et al., 2011دز کل بب هالحظِ قساز دادى تسکیببت فؼبل شیستی ٍ آًتی
اکسیداًی ،هصسف چسی ّب دز تبهیي سالهت اًسبى ٍ کبّص بیوبزی ّبی التْببی هصهي ضبهل
آزتسٍش ،بیوبزی ّبی قلبی -ػسٍقی ،دیببت ٍ سسطبى هطَْد است (.)McCune et al., 2011
ارسش غذایی و دارویی آلو
هصسف آلَ احسات خَة ضد التْببی ،آًتی اکسیداًی ،تقَیت حبفظِ ٍکبّص یبَست دازد .ایي تبحیسات
بِ احتوبل شیبد بِ هحتَی فٌَلیکی ببالی آلَ ضبهل فالًٍَئیدّب ٍ آًتَسیبًیي ّب ًسبت دادُ هی ضَد
( .)Igwe and Charlton, 2016گصازش ضدُ است کِ آلَ هحتَی ببالیی اش کبتچیي زا دازد کِ
زضد سلَل ّبی سسطبًی پسٍستبت ٍ سیٌِ زا هتَقف هی ًوبید (.)Igwe and Charlton, 2016
ارسش غذایی و دارویی هلو
ّلَ ٍ ضلیل ازشش تغریِ ای ببالیی دازًد ٍ حضَزضبى دز زضین غرایی اًسبى ضسٍزی است ( Kant et
 .)al., 2018ایي هیَُ دازای خصَصیبت ضد بیوبزی شیبدی هخل ضد سسطبى ،ضد آلسضی ،ضد تَهَز،

ضد ببکتسی ،ضد هیکسٍة ٍ ضد التْبة است .بسزسی فٌَل کل ،کبزٍتٌَئید ،هحتَای آًتَسیبًیي ٍ
فؼبلیت آًتی اکسیداًی دز بیص اش  100ضًَتیپ ّلَ بب زًگ گَضت سفید ،شزد ٍ قسهصّ ،وبستگی ببال
بیي تسکیببت فٌَلیکی بب فؼبلیت آًتی اکسیداًی زا ًطبى داد ( .)Kant et al., 2018بس اسبس ًتبیج
هی تَاى گفت کِ ّلَّب ٍ آلَّبی گَضت قسهص دز گسٍُ هیَُ ّبی بب ظسفیت آًتی اکسیداًی ببال قساز
دازًد (.)Byrne et al., 2009

ارسش غذایی و دارویی بادام
ببدام بِ طَز طبیؼی دازای هیصاى شیبدی اًسضی ( 575کیلَ کبلسی) ،سطَح ببالیی اش اسیدّبی چسة
اضببع ( ٍ )24%غیساضببع ( ،)%62پسٍتئیي ّب ،فیبسّب ٍ اًَاع هَاد هغری ضسٍزی ضبهل ٍیتبهیي ،E
ٍیتبهیي  ٍ B2چٌدیي ػٌصس کویبة است .ببدام ّب سدین خیلی کوی ٍ پتبسین ببالیی دازًد ٍ ضبهل
داهٌِ ٍسیؼی اش تسکیببت هحبفظ گیبّی ّستٌد .دز دِّ ّبی اخیس هطبلؼبت شیبدی بِ هٌظَز بسزسی
خَاظ دازٍیی ببدام اًجبم ضدُ است ٍ هطبّدُ ضدُ است کِ هصسف ببدام تبحیس شیبدی دز کبّص
سطح کلستسٍل پالسوبی خَى ،کبّص بیوبزی ّبی قلبی -ػسٍقی ،کٌتسل دیببت ًَع  ٍ 2حفظ ٍ
کٌتسل ٍشى بدى دازد (.)Richardson et al., 2009

نتیجه گیزی
هیَُ شزدآلَ سسضبز اش کسبَّیدزات ٍ هٌبغ خَبی اش فیبس ،هَاد هؼدًیٍ ،یتبهیي ّبی آ ٍ ث ٍ هٌبغ
غٌی اش تسکیببت فٌَلیک است هیَُ ی چسی ّب غٌی اش هَاد هغری ضبهل فیبس ،پلی فٌَل ّب،
کبزٍتٌَئیدّبٍ ،یتبهیي ث ٍ پتبسین ّوساُ بب کبلسی پبییي ٍ سسضبز اش تسکیببت فٌَلیک است .آلَ
هقداز ببالیی اش تسکیببت فالٍى-3-الص هبًٌد کبتچیي زا دازد کِ زضد سلَلّبی سسطبًی زا هتَقف هی
ًوبیدّ .لَ ٍ ضلیل ازشش تغریِ ای ببالیی دازًد .ببدام دازای هیصاى شیبد اًسضی ،اسیدّبی چسة اضببع
ٍ غیساضببع ،پسٍتئیي ّب ،فیبسّبٍ ،یتبهیي ٍ ،Eیتبهیي  ٍB2داهٌِ ٍسیؼی اش تسکیببت هحبفظ گیبّی
است .بٌببسایي هی تَاى گفت کِ توبم اًَاع هیَُ ّبی ّستِ داز ازشش تغریِ ای بسیبز ببالیی دازًد ٍ
سسضبز اش پسٍتئیي ،فیبس ،اًَاع ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼدًی ّستٌد .ػالٍُ بس تسکیببت ضیویبیی هْن
هرکَز ،هیَُ ّبی ّستِ داز حبٍی تسکیببت آًتی اکسیداًی فٌَلیکی ّستٌد کِ ًقص ضبیبًی دز
سالهت بدى ٍ جلَگیسی یب کبّص خطس ابتال بِ بیوبزی ّبی التْببی هصهي دازًد .بٌببسایي حضَز هیَُ
ّبی ّستِ داز دز بسًبهِ غرایی اًسبى ضسٍزی است.
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