
سورگوم محصول محبوب
 این روزهاست

تولیدکنندگان
 صنایع غذایی،



سورگوم 
غله ایست روستایی و سالم، دارای قدرت و مقاومت کافی  
برای مقابله با هر نوع آفت، مقاوم در برابر بی آبی همچون 
یک شتر، کم اشتها نسبت به مواد اولیه و نهاده ها و حتی 
دارای بخشندگی. این ها مواردی هستند که هوش از سر 
این زمانه خواهد برد و ویژگی هایی هستند که پاسخگوی 

انتظارات بسیاری است. 
امر  این   از  آگاهی  با  اروپا  نژاد  اصالح  متخصصین 
گونه هایی تولید کرده و پرورش داده اند که قدرت بیشتری 
داشته، نسبت به کم آبی مقاوم تر بوده، کم مصرف تر و نیز 
اقتصادی تر باشند. این گونه ها که 30 سال است به طور 
مرتب محصول دهی شان افزایش یافته شایسته ی ستاره هایی 

که دریافت کرده اند، هستند. 

 در طول سالیان 
گذشته 5 تا 10 درصد 

از زمین هایم را به کشت 
سورگوم اختصاص 
داده ام. محصول به 

صرفه، اکولوژیک و 
پرمنفعتی اس

ِهرو کالمنس )Hervé Clamens(، کشاورز فرانسوی
 www.sorghum-id.com  :برای کسب اطالعات بیشتر
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سورگوم
غله ی آینده برای همه ی زمان ها 

این  پتانسیل رشد را دارد.  میزان  باالترین  از غالتی است که  سورگوم یکی 
محصول که از دیر باز منبع اصلی غذایی در آفریقا و آسیا بوده و در آمریکا 
نیز پذیرفته شده است، جامعه ی کشاورزی قاره ی کهن که تشنه ی محصوالت 
پربرکت، پربازده و مقاوم بود را جذب خود کرده است. از سوی دیگر سورگوم 
را می توان به عنوان محصولی  با ویژگی های اکولوژیک نیز مورد توجه قرارداده 

و تعریف کرد: 
نیاز بسیار کمی به آب دارد 

به دلیل بازده فتوسنتزی باالی خود که منجر به عملکرد بهتر مکانیزم جذب 
دی اکسید کربن شده و نیز درسایه ی سیستم ریشه های عمیق و ضخیم اش مواد 
غذایی و آب موجود در خاک را به شکل مؤثرتری جذب و استفاده می کند، 

این گیاه در شرایط کم آبی به آب بسیار کمی نیاز دارد. 

از بابت نیاز به مواد اولیه و نهاده ها نیز بسیار کم مصرف است

از آنجاییکه کود موجود در خاک را به شکل مؤثری جذب می کند، نیازی به 
استفاده از نهاده هایی همچون کود ندارد. عالوه بر این، به دلیل اینکه نسبت به 
دیگر گیاهان کم تر در معرض آفات و بیماری ها قرار می گیرد، برای سالمتی 
آن نیاز زیادی به سموم و سمپاشی ندارد. در واقع، همچون توت فرنگی روی 
کیک: از آنجاییکه قرار گرفتن آن در بین کشت های تناوبی، چرخه ی انگل ها 
و آفات را متوقف می کند، در کشت های تناوبی نقش ضد انگل را ایفا می کند.

سورگوم ستاره دار را 
انتخاب کنید

پربازده، سودده و 
مقاوم است. 

از متخصصین اصالح نژاد اروپایی که بیش از سی 
سال است با تالش خود سورگوم با کیفیت عالی 
تولید می کنند که در طی این سی سال به صورت 
مرتب محصول دهی آن افزایش یافته است، تشکر 

می کنیم.

چرا؟
چونکه سورگوم ستاره دار پاسخگوی تمامی شرایط 

صنایع غذایی بوده و در عین حال به دلیل پربازده 
بودن آن تولیدکنندگان را به کشت آن تشویق کرده 

و از سوی دیگر تهیه و تدارک را نیز ایمن تر کرده 
است. 

از سال 1990 به بعد، محصول دهی تولیدشده توسط 
ژنتیک هیبرید زودرس و نیمه  زودرس اروپایی به 

شکل افزایش یک درصدی هر ساله بوده است. 

*نمونه ی فرانسه، منبع
2015 )ARVALIS(

پرتره ی یک بذر سورگوم
 

سورگوم مورد استفاده برای انسان، سورگوم دانه ایست. این سورگوم کوتاه قد در اروپا پتانسیل 
محصول دهی باالیی داشته و در مقابل بیماری 

خواب ساقه ی گیاه مقاومت بدون نقصی نشان می دهد. 
رنگ و اندازه:

دانه ی سورگوم کم و بیش گرد است. تنوع فراوانی بر اساس رنگ و اندازه دارد )قطر آن بین 4 تا 8 
میلیمتر است(. وزن دانه ای آن )وزن هزار دانه( بین 6 تا 70 گرم متغیر است.

*به استناد Geneviève Fliedel؛ محقق علوم غذایی، 
 CIRAD Montpellier
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سورگوم
 محصول محبوب این 

روزهاست
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 از سال 2014 تا کنون هر 
سال سورگوم می کارم. گیاهی 

است که آب بسیار کمی احتیاج 
داشته و نوع ریشه های آن از 

فرسایش خاک جلوگیری 
می کند. محصولی است که 

مصارف کشاورزی، صنعتی و 
انسانی داشته و مورد توجه همه ی 

این حوزه هاست.
کریستین اسپریدیون 

)Cristian Spiridon(،کشاورز رومانیایی 
برای کسب اطالعات بیشتر:  

 www.sorghum-id.com

محصولی که پیوسته 
در حال توسعه و 

پیشرفت است
در سال 2019 برای دومین سال پی 

در پی سطح زیر کشت سورگوم 
در گستره ی اروپا، بسته به کشورها، 

بین 5 تا 10 درصد به رشد خود ادامه 
داده است. 

پیش بینی رشد سطح زیر کشت 
برای ایتالیا و اسپانیا میزان قابل توجی 

نیست. در میان کشورهای اروپای 
مرکزی-غربی که بیشترین تقاضا 
برای بذر )به ویژه بذر گونه های 
زودرس( را دارند، کشوری که 

سطح زیر کشت آن به میزان قابل 
توجهی افزایش خواهد یافت، 

فرانسه )با حدود 10 درصد( است. 
در کشورهای مجارستان، رومانی و 
بلغارستان، افزایش 5 تا 10 درصدی 
پیش بینی می شود. در مناطق شرقی 

اروپا، اوکراین و روسیه، افزایش 10 
درصدی پیش بینی می شود. در کل 
اروپا، افزایش سطح زیر کشت در 

حدود 25000 هکتار پیش بینی شده 
است. 

سورگوم در اروپا با هدف مورد 
تشویق قرارگرفتن، از کمک های 

صندوق های سرمایه گذاری )و دیگر 
منابع مالی( برخوردار شده و از این 

جهت این رشد تداوم خواهد داشت. 
این پروژه از سوی اتاق تخصصی 
Sorghum ID به اجرا گذاشته شده 

است. موفقیت های دومین کنگره ی 
اروپایی برگزار شده در میالن در 

سال 2018 که با تالش های این 
مجموعه صورت گرفته است 

میزان اهمیتی که تولیدکنندگان و 
صنعت گران به این غله می دهند را 

تایید می کند. 
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8• غالف بذر           9• پریکارپ

تگومنت ها 4 تا 8 درصد دانه را تشکیل می دهند. حاوی فیبرهای دانه از قبیل نیم سلولز با ویژگی پریکارپ می باشد. همچنین غالف 
بذر حاوی پلی فنول های غنی با تأثیر آنتی اکسیدانی می باشد که در میان حبوبات نادر است.

4• آلبومین خارجی پریکارپ
5• آلبومین شفاف

1• ریشه چه  
2• اسکوتلوم

3• جوانه 

بذر در قسمت پشت و داخلی دانه قرار دارد. حاوی 
 ،B لیپیدها )اسیدهای چرب غیراشباع(، ویتامین

پروتئین هایی با ساختار مولکولی سبک و مواد معدنی 
می باشد.

آلبومین و یا آندوسپرم 75 الی 85 درصد دانه را تشکیل می دهد. آلبومین در اصل 
مخزن دانه است. الیه ی آلورون به میزان زیادی حاوی پروتئین )مواد پروتئینی، 

آنزیم ها(، مواد معدنی )حاوی فیتین(، لیپید )اسفروزوم( است.آلبومین های شفاف و 
آردی غشاء بیرونی از سلول هایی تشکیل شده  است که مخزن ذرات نشاسته و مواد 

استراتژیک هستند.
6• آلبومین آردی
7• الیه ی آلورون

آناتومی یک بذر سورگوم 
کاریوپس 

الف 

بذر

آلبومین

غالف 
)تگومنت(

ب

پ

1

4
5

6

7

8

9

2
3

سورگوم 
ستاره دار را 
انتخاب کنید

در مقابل 
مایکوتوکسین ها کم تر 

حساس بوده و نسبت به 
OGM حساس نیست. 
سورگوم مورد حمله ی حشرات سوراخ کننده ای 

که منجر به ورود قارچ هایی از قبیل فوساریوم 
می شوند، قرار نمی گیرد. عالوه بر این از آنجاییکه 
خوشه ها و دانه ها در معرض هوای آزاد قرار دارند 

سرع تر خشک شده و به این شکل از جایابی و 
نشست قارچ ها به میزان قابل توجهی پیش گیری 
میشود. در سایه ی این ویژگی ها سورگوم نسبت 

به مایکوتوکسین ها مورد حفاظت قرار می گیرد. به 
عالوه، تحت تأثیر OGM ها نیز قرار نمی گیرد. 

*در کنار این موارد، باید نسبت به برداشت محصول بالفاصله ی 
رسیدن دانه  دقت کرد، چراکه اگر برداشت با فاصله ی زیادی بعد از 
بلوغ دانه صورت بگیرد، امکان شکل گیری مایکوتوکسین ها به میزان 

زیاد وجود دارد. 

پوسته ی بیرونی مومی شکل

سلول های متقاطع

پوسته ی بیرونی

پوسته ی میانی

سلول های لوله ای

ماتریس پروتئین

پریکارپ

غالف بذر

آلبومین 
الیه ی آلورون

نشاسته

سورگوم تنها دانه  ی شناخته شده 
در میان حبوبات است که در 

تگومنت های اش نشاسته وجود دارد.  
)برای گونه های با پریکارپ ضخیم(
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طول )میلیمتر(
عرض )میلیمتر(  

BDA )گرم(

5 تا 8
2.5 تا 4.5
25 تا 50

3.5 تا 5
2.5 تا 4.5 

10 تا 30

8 تا 14
4 تا 6

250 تا 350

P

ذرتسورگوم گندم

رد شخمبذر بزرگ

غالف بذر
کاکل

A

G

P

A

G

P

A

G
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مصرف کننده ی امروزی متقاضی محصولی است که سالم 
بوده، دارای نظم و نظام شکلی و ظاهری بوده و به صورت 
بومی و با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست و احترام 
به این شرایط تولید شده باشد. سورگوم از جمله غالتی 
پربازدهی است که صنایع کشاورزی و غذایی با اطمینان 

کامل می توانند از آن بهره مند شوند. 
محصولی است که در رتبه ی پنجم بیشترین میزان کشت 
در جهان قرار داشته و بیش از همه در آفریقا مورد کشت 
قرار می گیرد. این محصول در اروپا نیز شاهد رشد سریع 
سورگوم  نمی باشد.  دلیل  بدون  که  است  چشمگیری  و 
را می توان از نظر ارزش غذایی با غالت عالی و غنی از 
پروتئین، انرژی، ویتامین و مواد معدنی مقایسه کرد. همزمان، 

این محصول منبع سرشار از فیبرهای رژیمی نیز می باشد.

حبوبات ارزن سورگوم گندم برنج ذرت
وزن 1000 دانه 4 تا 10 20 تا 35 30 تا 50 25 تا 35 250 تا 350

شکل گرد ± رد شخم ندارد گرد ± رد شخم ندارد خط شخم 
مطول شده

خط شخم 
مطول شده

خط شخم ندارد

میکرب خیلی عمیق خیلی عمیق نسبتا عمیق نسبتا عمیق خیلی عمیق
عرض شکننده شکننده منعطف ترد منعطف
رنگ پوسته ی دانه
نتایج جدا کردن الیه های 

دانه از بیرون به داخل
جدا کردن الیه های دانه از 
یا شکستن بیرون به داخل 

دانه غربال

خرمنکوبی
شکستن
غربال

شالیکوبی دانه دانه کردن
باز کردن شکستن

غربال

فرآوری
1 جدا کردن پوسته ها جدا کردن پوسته ها یا 

آسیاب کردن
آسیاب کردن فرآوری=

جدا کردن پوسته
سفیدکاری

دانه دانه کردن
آسیاب کردن

سورگوم ستاره دار به دلیل حاصل
 اصالح ژنتیکی بسیار دقیق، ستاره دار است

8 پایه ی اصلی اصالح نژاد در اروپا 

مقاومت در مقابل 
خشک سالی

کیفیت دانه : میزان 
تانن نزدیک به صفر، 
میزان انرژی، میزان 

نشاسته، کیفیت 
سالمت دانه

مقاومت در برابر 
بارش رگباری و در 
عین حال دارا بودن 
ویژگی سبز ماندن

زودرس بودن و در 
عین حال در زمان 
جوانه زدن و گل 

دهی نسبت به دمای 
پایین مقاومت داشتن

مقاومت در برابر 
آفات

خالص سازی و 
محصول دهی 

مقاومت در برابر 
بیماری ها

1

ریخت شناسی 
مقایسه ای بذرهای 

غالت  در راه فتح سفر
ه های اروپا 

پس از آفریقا، آسیا و ایاالت متحده ی آمریکا، اروپا نیز 
در حال کشف این غله ی غنی است. می توان گفت، اگر 
نوشیدنی  و  مواد خوراکی  باشد،  داشته  وجود  سورگوم 
وجود دارد. سورگوم دانه ای است که قوه ی خیال پردازی 
یا  برنج  آشپزها را زنده می کند. سورگوم کمابیش مثل 
به هزار و یک شیوه  این محصول  کینوآ پخته می شود. 
مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار سبزیجات، همواره، 
همگونی هماهنگی را شکل می دهد. به همان اندازه که با 
گوشت ترکیب متناسبی دارد، با ماهی نیز ترکیب خوبی 
به دست می دهد. این محصول همچنین در شیرینی جات 
خانگی و وعده ی صبحانه  نیز جایگاه خود را پیدا کرده 

است. 
شربت چندمنظوره ی سورگوم امکان تغییر به آبجو و الکل 
را نیز دارد. جهت اطالع، سورگوم در تولید نوشیدنی سنتی 
چینی، بای ژیو، که در میهمانی های رسمی شام و وعده های 

غذایی کاری مهم سرو می شود، نیز کاربرد دارد. 
قرار می گیرد. این محصول در اروپا نیز شاهد رشد سریع 
سورگوم  نمی باشد.  دلیل  بدون  که  است  چشمگیری  و 
را می توان از نظر ارزش غذایی با غالت عالی و غنی از 
پروتئین، انرژی، ویتامین و مواد معدنی مقایسه کرد. همزمان، 

این محصول منبع سرشار از فیبرهای رژیمی نیز می باشد.

سورگوم 
خوراک مورد 

234عالقه ی امروزه است

5

6

7

یوجبآ
 Ö de Mila 

 ،نتولگ نودب
 یادتبا نامه رد

 ،رازاب هب هضرع
 ی هقباسم رد

 2018 یزرواشک
 هب ار هرقن لادم
 صاصتخا دوخ

. .داد
چارلز آنتونی کورتوآ

Charles-Antoine Courtois, 
Sorghum ID

برای کسب اطالعات بیشتر:  
 www.sorghum-id.com
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 )smart foods( دنمشوه یاذغ ناونع هب موگروس
 هکنیا ینعی .دراد قلعت هورگ نیا هب و هدش یراذگمان
 ای هدرکن عمج اجکی رد ار ایازم یناوارف دادعت طقف
 طقف روآ اهتشا ییاذغ ی هدام کی ناونع هب هکنیا
 ،تسا هدیشخبن تیعقاو ار امش یزپشآ یاهایور مامت
 یارب دراوم نیا اب نامزمه :هک تسا یا ییاذغ ی هدام هکلب
 ،یهایگ نیئتورپ عبنم .تسا دیفم زین یتمالس
 .تسا میساتپ و رفسف ،نیساین ،B6 نیماتیو ،نهآ
 ،نادیسکا یتنآ ،هدنهد یژرنا نینچمه لوصحم نیا
 یژرلآ یاراد یاه ندب یارب عقاو رد و هدوب نتولگ نودب
 عبنم نامزمه .تسا رطخ یب ییاذغ ی هدام کی تیساسح و
 .تسا زین یمیژر یاهربیف

برای سالمتی 

 تیوقت یارب
 یواح ،اه ناوختسا

رفسف

 هب کمک یارب
 یواح ،میسلک بذج

مویزینم

 میظنت یارب
 یواح ،نوخ شدرگ

نیساین

 تیوقت یارب
 ینمیا متسیس

نهآ یواح ،ندب

 یلاع درکلمع یارب
 یواح ،یبصع متسیس

B6 نیماتیو

 ییاذغ ی هدام کی یتباید نارامیب یارب موگروس
 لح لباق تاردیهوبرک نازیم هک نامزمه .تسا لآ هدیا
 نآ دنک تاردیهوبرک رادقم )دصرد 5 ات 1( تسا مک نآ
 اب هک میناد یم مه ار نیا ،دراوم نیا رب هوالع .تسا دایز
 .دنک یم هلباقم شراوگ هاگتسد نوگانوگ یاه بیسآ
 گنس اب هلباقم یارب نآ زا اه ییاقیرفآ هک یلاح رد
 اه ینیچ ،دننک یم هدافتسا هدور مرو و هدعم مخز ،ارفص
 هرهب لوصحم نیا زا مرفیلوک لاهسا نامرد یارب زین
  .دنرب یم

 ،ینوراکام طقف هزورما
 ،تیئوکسیب ،کیک

 یندیشون و وجبآ ،درآ
 دیلوت نآ زا یهایگ

 رکف نیا هب نم اما .دوش یم
 موگروس اب هک منک یم
 ی هدام عون ره و اه هدعو نایم
 ار نتولگ نودب ییاذغ

 .درک هیهت ناوت یم
 اماراک اینوم

Monia Caramma, تکرش ریدم 
Agricultura Biologica 

برای کسب اطالعات بیشتر:  
 www.sorghum-id.com

سورگوم ستاره دار را 
انتخاب کنید

دارای کیفیت دانه ای 
هست که فراتر از 

استانداردهاست
تولید بذر در اروپا تابع مقررات و شرایط بسیار 

سختی بوده و با وسواس انجام می شود. 
حداقل ظرفیت جوانه زنی
80 درصد خالص بذرها

)در اتحادیه ی اروپا 90 درصد(
حداکثر رطوبت
14 درصد وزن

حداقل خلوص ویژه
98 درصد وزن

)در اتحادیه ی اروپا 99 درصد(  

این استانداردهای سخت و حداقلی همچنین برای 
بذرهای اصیل و الیت نیز وجود برنج دارد. 

ترکیب پروتئین
حبوبات مختلف 

حبوبات

گندم
برنج

ذرت
سورگوم

چاودار
جو

جو دوسر

INRA Montpellier ،متخصص فنی ،Joël Abecassis *

)% m.s.( پروتئین
10 تا 15

8 تا 10
7 تا 13
9 تا 13
9 تا 14

10 تا 16
8 تا 14

آلبومین
3 تا 5
عالئم
عالئم

5
5 تا 10

3 تا 4
1

گلوبولین
6 تا 10

2 تا 8
5 تا 6

5
5 تا 10

10 تا 20
80

پروالمین
40 تا 50 گلیادین

1 تا 5 اوریزین
50 تا 55 زئین

50 تا 60 کافیرین
30 تا 50 سکالین
35 تا 45 هردئین

10تا 15 آونین

گلوتلین
39 تا 40
85 تا 90
30 تا 45
30 تا 40
30 تا 50
35 تا 45

5
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سورگوم در تمام مصارف

آرد سورگوم
سورگوم سفید شربت سورگوم

سورگوم سیاهسورگوم فرآوری شده

سورگوم بوداده

 یاه شالت ی هیاس رد
 نیصصختم ناوارف

 رضاح لاح رد ،داژن حالصا
 یسردوز ییاه هنوگ یاراد

 هام کی زا هک میتسه
 اه نآ تشادرب ناکما رتدوز

 یتیعضو رما نیا .دراد دوجو
 ار یهدزابرپ رایسب

 اماراک اینوم
Yvon Paraire, ریاراپ ناویا  

کشاورز فرانسوی
برای کسب اطالعات بیشتر:  
 www.sorghum-id.com

ارزش غذایی 
سورگوم

•  10 تا 16 درصد m.s.  پروتئین، لیزین، کمبود اسید آمینه پایه
• 3 تا 4 درصد لیپید، 80 درصد آن در دانه است و مابقی 

در الیه ی آلورن و پریکارپ
• اسیدهای چرب غیر اشباع 1.5 تا 3 درصد در پریکارپ، 

الیه ی آلورن و دانه
• مواد معدنی غنی شده: فسفر، پتاسیم، فاقد کلسیم، فاقد 

سدیم
• در دانه و الیه ی آلورن حاوی ویتامین B ، در دانه حاوی 

C فاقد ویتامین ، K و E ویتامین های
ساکاروز،  قابل حل:  کربوهیدرات های  درصد  تا 3   2 •

گلوکوز، فروکتوز
• 2 تا 4 درصد فیبر )نیم سلولز(

• 65 تا 75 درصد نشاسته
CIRAD Montpellier ،؛ محقق علوم غذاییGeneviève Fliedel به استناد*

منابع:
•FLIEDEL G. ، 2019، ویژگی های دانه ی 

سورگوم برای استفاده به عنوان منبع تغذیه ی انسانی. 
سورگوم در مصارف انسانی: جلسه ی هم اندیشی 

تماتیک، پاریس، فرانسه، 17 ژانویه 2019

 ..Fliedel G.. Marti A., Thiébaut S •
، 1996، ارزیابی و شناسایی سورگوم، کتابشناسی 

CIRAD- . ،فرانسه ، CIRAD ، Montpellier
CA ، شماره ی 6، صفحه ی 349 
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