
 
 

 بر خصوصيات حسي و رنگ بررسي تأثير استفاده از صمغ گوار و پنير معطر ليقوان

پنير تقليدي 

 
 ، محبت محبي، محمد باقر حبيبي نجفيمرضيه حسيني

داًـدَي مبسؿٌبػي اسؿذ، داًـگبُ فشدٍػي هـْذ - 1

                                                    

  

 

 چكيده 

پٌيشّبي تقليذي خبيگضيٌي ثشاي پٌيشّبي عجيقي ّؼتٌذ مِ دس خصَصيبت، ػبختبس، ؽبّش ٍ حتي دس هَاسد مبسثشد 

دس پٌيشّبي تقليذي، پشٍتئيي ٍ چشثي ؿيش ثِ عَس خضئي يب ملي ثب پشٍتئيي ّب، سٍغي ّب ٍ چشثي ّبي . هـبثِ ّؼتٌذ

ّذف اص ايي تحقيق ثشسػي اثش صوغ گَاس ٍ پٌيش هقغش ليقَاى ثش خصَصيبت حؼي ٍ سًگ . گيبّي خبيگضيي هي ؿًَذ

ٍ پٌيش هقغش ليقَاى ًيض دس دٍ ػغح  ( دسصذ6/0 ٍ 3/0)ثِ ايي هٌؾَس صوغ گَاس دس دٍ ػغح. پٌيش تقليذي هي ثبؿذ

اسصيبثي حؼي ثِ سٍؽ ّذًٍيل پٌح اهتيبصي . دس فشهَالػيَى پٌيش تقليذي هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتٌذ ( دسصذ5 ٍ 5/2)

 ًتبيح اسصيبثي سًگ .اًدبم ؿذL*a*b اسصيبثي سًگ ثب اػتفبدُ تنٌيل پشداصؽ تصَيش دس فضبي سًگي . اًدبم گشفت

 تأثيش هقٌي داسي ًذاؿتِ *b تأثيشگزاس ثَدُ اػت اهب ثش هقبديش  *L* ٍa ًـبى داد مِ پٌيش هقغش ثش هقبديش پبساهتشّبي 

ًتبيح اسصيبثي حؼي ًـبى دٌّذُ ي تأثيش هثجت پٌيش . تأثيش صوغ گَاس ًيض ثش ّش ػِ پبساهتش سًگي هقٌي داس ثَد. اػت

هقغش ثش عقن، سًگ ٍ پزيشؽ ملي ٍ تأثيش هٌفي آى ثش ثَي هحصَل هي ثبؿذ اهب اثش صوغ گَاس تٌْب ثش هقبديش ػختي 

. ثبفت ٍ سًگ هحصَل هقٌي داس ثَد
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مقدمه  - 1

لزا . افضايؾ ػشيـ قيوت ّب ثبفث ؿذُ تذسيدبً ّضيٌِ ّب ثشاي گشٍُ ّبيي ثب دسآهذ موتش ثيؾ اص حذ افضايؾ پيذا مٌذ

ػبخت هحصَالتي هـبثِ پٌيش اص عشيق خبيگضيي ػبصي اخضاي گشاى تش ؿيش دسيبفتي ثب اخضاي اسصاى تشي اص هٌبثـ 

ّوچٌيي فالٍُ ثش ّذف ّبي اقتصبدي تَليذ يل پٌيش . گيبّي يل ساُ حل هوني ثشاي سفـ ايي هـنل اقتصبدي اػت

تقليذي ثِ تَليذمٌٌذگبى اخبصُ هي دّذ اّذاف ثضسگي سا دس دػتنبسي تشميجبت ػبصًذُ ثِ ػوت هغزي مشدى ٍ ثبفت 

مبسثشد اصلي ايي هحصَالت، دس غزاّبي آهبدُ ٍ فشهَلِ ؿذُ اي اػت مِ تَػظ هؤػؼبت . (2)دادى دًجبل مٌٌذ

ثِ فٌَاى هثبل ايي هحصَالت دس تْيِ سٍمؾ پيتضا، ثِ صَست ثشؽ ّبيي ًبصك دس . صٌقتي ٍ خذهبتي تَليذ هي ؿًَذ

 تفبٍت ايي ًَؿ .(4)چيض ثشگشّب، دس تْيِ ػبالدّب، ػبًذٍيچ ّب ٍ ّوچٌيي دس تْيِ ػغ ّبي پٌيش اػتفبدُ هي ؿًَذ

پٌيشّب ثب پٌيش پشٍػغ دس ايي اػت مِ تشميجبت پشٍتئيٌي دس ػبختبس ايي پٌيشّب، تشميجبت پَدسي ٍ خـل ًؾيش مبصئيي 

اهب ثِ عَس ملي ثشاي تَليذ آى ّب هي تَاى اص ّوبى اهنبًبت ٍ تدْيضات . (3)ٍ مبصئيٌبت ّب ّؼتٌذ ٍ ًِ پٌيش ّبي عجيقي

ثشاي غلجِ ثش ايي هـنل . اص هقبيت پٌيشّبي تقليذي فقذاى عقن هٌبػت دس آًْبػت. (2)ػبخت پٌيش پشٍػغ ثْشُ ثشد

ػيؼتن ّبي اسائِ دٌّذُ عقن خْت مول ثِ افضايؾ ؿجبّت پٌيش ّبي تقليذي ثِ اًَاؿ عجيقي آًْب ثِ مبس ثشدُ هي 

يب ّوبى پٌيش هقغش ثِ  (EMC)پٌيشّبي اصالح ؿذُ آًضيوي . ؿًَذ مِ هي تَاًٌذ هٌـأ عجيقي يب هصٌَفي داؿتِ ثبؿٌذ

ؿذُ پٌيش هغشح ّؼتٌذ مِ هٌـأ عجيقي داسًذ ٍ ثِ عشيق آًضيوي اص پٌيشّبيي ثب دٍسُ سػيذگي فٌَاى عقن ّبي غليؼ 

 ؿبهل افضٍدى آًضين يب هينشٍاسگبًيؼن ثِ پٌيش ًيوِ سػيذُ يب ًبسع، EMCتَليذ . (8)هتفبٍت حبصل هي ؿًَذ

اًنَثبػيَى تب سػيذى ثِ عقن هغلَة ٍ اتوبم فشآيٌذ ثب پبػتَسيضاػيَى هي ثبؿذ مِ دس ًْبيت ػغح عقن پٌيش حبصلِ 

ثِ عَس ملي عقن ٍ ميفيت هحصَل ًْبيي ثؼتگي ثِ ًَؿ پٌيش هَسد .  ثشاثش ؿذت عقن پٌيش ّبي عجيقي اػت30ثيؾ اص 

 ثب ػغَح هختلف ليپَليض سا خْت عقن  چذاسEMC ٍّونبساى، دس تحقيقي ًَسًٍْب (.5) داسدEMCاػتفبدُ خْت تْيِ 

 ًـبى داد عقن ؿجِ پٌيش ايي هحققيي ًتبيح هغبلقِ . هَسد اػتفبدُ قشاس دادًذ6 ٍ 5/5 پبيِ PHثب  پٌيش تقليذيثخـيذى ثِ 

 ؿذت عقن پٌيش تقليذي عقن 5/5 ثِ 6 اص PH ٍ مبّؾ  پٌيش پبيِ قشاس هي گيشدEMC ٍ PHثيش ػغح ليپَليض أتحت ت

 دس ػغح ليپَليض من سا افضايؾ هي دّذ ٍ هحققبى هزمَس ثش اػبع آصهَى حؼي ٍ آصهَى پشٍفبيل ثبفت EMCيبفتِ ثب 

(. 8) سا ثِ فٌَاى ثْتشيي ًوًَِ گضاسؽ مشدًذ5/5 پبيِ PH دس ػغح ليپَليض من ٍ ثب EMCاًدبم ؿذُ پٌيش تقليذي حبٍي 

 چذاس ثب ػغَح هختلف ليپَليض خْت هشتفـ ػبختي فيَة هشثَط ثِ عقن EMCدس پظٍّؾ ديگشي ّويي هحققيي اص 

ايي هحققيي هـبّذُ مشدًذ صشفٌؾش . اػتفبدُ مشدًذ (چشثي%13)ٍ ثب چشثي هتَػظ  (چشثي% 2)پٌيش تقليذي من چشة 

، اسصيبة ّب ّوِ پٌيشّبي تقليذي ثب چشثي هتَػظ سا هـبثِ ستجِ ثٌذي مشدًذ ٍ پٌيشّبيي ثب چشثي من EMCاص ػبختبس 

 ثب EMC دس ػغح ليپَليض من ٍ هتَػظ عقن دادُ ؿذُ ثَدًذ ًؼجت ثِ پٌيشّبي تقليذي من چشة حبٍي EMCمِ ثب 

 دس ايي پظٍّؾ اص پٌيش ليقَاى مِ يل ًَؿ پٌيش ػٌتي ٍ (.9)ػغح ليپَليض ثبال ثِ عَس قبثل هالحؾِ اي تشخيح دادُ ؿذًذ

.  اػتفبدُ ؿذEMC  خْت تْيِ ،هحجَة ايشاًي ثب فغش ٍ عقن هغلَة اػت
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اص ّيذسٍملَئيذّب ٍ ًـبػتِ ّبي هختلف ًيض ثِ هٌؾَس تقَيت پبيذاسي ٍ اصالح خصَصيبت ثبفتي ٍ فولنشدي ايي 

 ٍ ّونبساى پٌيش ّبي تقليذي ثب چشثي مبهل سا ثب پٌيشّبي تقليذي من چشة لي. گًَِ هحصَالت اػتفبدُ ؿذُ اػت

حبٍي طل پنتيي يب ثذٍى طل پنتيي اص ًؾش فبمتَسّبيي ّوچَى سيضػبختبس، خصَصيبت ثبفتي، آصهَى ّبي دهبيي ٍ 

ًتبيح ايي هحققيي حبمي اص آى ثَد مِ طل پنتيي دس پٌيشّبيي ثب چشثي من ثبفث ايدبد ؿجنِ اي . حؼي هقبيؼِ ًوَدًذ

 پٌيشّبي .فـشدُ ٍ ثب خلل ٍ فشج ًبچيض ؿذ اهب اثش قبثل هالحؾِ اي سٍي ػختي، چؼجٌذگي ٍ پيَػتگي ثبفت ًذاؿت

(. 6)تقليذي من چشة حبٍي طل پنتيي اص ًؾش ثبفت ٍ احؼبع دّبًي ثبالتشيي اهتيبص سا دس اسصيبثي حؼي مؼت مشدًذ

 پٌيشّبي تقليذي سا ثب ًـبػتِ گٌذم عجيقي دس خبيگضيٌي خضئي يب ملي ثب پشٍتئيي مبصئيي سًت تَليذ دىٍسهًَؼي ٍ سي

ٍصًي، رسات ثي قبفذُ ًـبػتِ ثِ عَس % 9آى ّب هـبّذُ مشدًذ مِ ثب افضايؾ ًـبػتِ گٌذم عجيقي ثِ ثيؾ اص . مشدًذ

چـوگيشي افضايؾ يبفتٌذ ٍ ػبختبس پشٍتئيي تخشيت ؿذ ضوي ايٌنِ حضَس ًـبػتِ دس پٌيش تقليذي صهبى هَسد ًيبص 

فشايٌذ سا ثشاي تـنيل ػبختبس ؿجِ پٌيشي ّوَطى افضايؾ داد اهب اثشات هحذٍدي سٍي سئَلَطي ؿجنِ مبصئيي ًـبى داد 

  (.7)ٍ اخبصُ داد مبصئيي ثش سفتبس سئَلَطيني هحصَل دس دهبي هحيظ تؼلظ يبثذ

 مواد و روش ها - 2

 )سٍغي ّبي گيبّي . دسصذ پشٍتئيي اص ؿشمت مبصئيٌبت ايشاى تْيِ ؿذ90مبصئيٌبت ػذين ثب : تهيه مواد اوليه- 1. 2

پٌيش ليقَاى  .اص ثبصاس خشيذاسي ؿذًذ (سٍغي ػَيبي ّيذسٍطًِ ثِ هبسك غٌچِ ٍ سٍغي مبًَالي هبيـ ثِ هبسك سفٌب

، پشٍتئبص تدبسي ٍ عجيقي L  8/0 ًَتشاص. ًبسع اص يل مبسگبُ لجٌي دس سٍػتبي ليقَاى اػتبى آرسثبيدبى ؿشقي تْيِ گشديذ

، پپتيذاص تدبسي ٍ عجيقي تَليذ ؿذُ اص آػپشطيلَع L 500  ٍ فليَسصاينتَليذ ؿذُ اص ثبػيلَع آهيلَلينَيفيؼٌغ

 ػَسثبت پتبػين، دي ػذين فؼفبت ٍ ،اػيذ ػيتشيل.   مـَس داًوبسك هي ثبؿٌذ اّذايي ؿشمت ًًٍََسديؼلاٍسيضآ

.  صوغ گَاس اص ؿشمت هشك تْيِ ؿذًذ

(  1389) ثِ سٍؽ حجيجي ٍ ّونبساى ( EMC )پٌيش هقغش يب پٌيش اصالح ؿذُ آًضيوي  :توليد پنير معطر ليقوان -2. 2

 دسصذ ٍصًي دي ػذين ّيذسٍطى فؼفبت ٍ 5/2ثب  (گشم600)ثذيي صَست مِ پٌيش ليقَاى ًبسع سًذُ ؿذُ. تْيِ گشديذ

ّبي هَخَد دس پٌيش،   هيلي ليتش آة هقغش هخلَط ؿذ ٍ ثِ هٌؾَس اهَلؼيَى ؿذى هخلَط ٍ غيش فقبل مشدى آًضين195

. گشاد خٌل گشديذ  دسخِ ػبًتي50 دقيقِ حشاست دادُ ؿذ، ػپغ تب دهبي3گشاد ثِ هذت   دسخِ ػبًتي90دس دهبي 

ػپغ هخلَط دس .  ثِ هخلَط اضبفِ ؿذًذ% 1/0دس ػغح   ًيضL500 ٍ فليَسصاين  % 1/0 دس ػغح L  8/0آًضين ًَتشاص

ثقذ اص عي هشحلِ . گزاسي ؿذ  ػبفت گشهخب72ًِثٌذي ٍ دس دهبي ثْيٌِ فقبليت آًضين ثِ هذت  ؽشٍف پالػتيني ثؼتِ

 دقيقِ غيش فقبل ؿذًذ ٍ پٌيش هقغش حبصل دس دهبي 3گشاد ثِ هذت   دسخِ ػبًتي90ّب دس دهبي  گشهخبًِ گزاسي آًضين

 .گشاد تب يل ػبفت قجل اص تَليذ پٌيشّبي تقليذي ًگْذاسي ؿذ دسخِ ػبًتي – 20
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 دسخِ 80 دٍس دس دقيقِ ٍ دس دهبي 50اثتذا آة ٍ سٍغي دس داخل ديگ پخت پٌيش ثب ػشفت : توليد پنير تقليدي- 3. 2

ػپغ ػذين ملشايذ، ػَسثبت پتبػين ٍ دي ػذين فؼفبت اضبفِ ؿذًذ ٍ يل .  دقيقِ هخلَط ؿذًذ1ػبًتيگشاد ثِ هذت 

ػپغ صوغ .  دقيقِ ديگش اداهِ يبفت3 تب 2دس اداهِ مبصئيٌبت ػذين افضٍدُ ؿذ ٍ اختالط . دقيقِ ديگش هخلَط ؿذًذ

گَاس مِ ثِ ّوشاُ ثخـي اص آة الصم دس فشهَالػيَى ثِ صَست طل دس آهذُ ثَد اضبفِ ؿذ ٍ تب صهبى حصَل يل تَدُ 

ػپغ اػيذ ػيتشيل ٍ ػغَح هَسد ًؾش اص پٌيش هقغش دس اًتْبي فشايٌذ . ( دقيقِ 10تقشيجبً )ّوَطى فشايٌذ اداهِ يبفت

 دسخِ 4دس اداهِ هحصَل لفبف گزاسي ؿذُ، دس . تَليذ اضبفِ ؿذًذ ٍ هخلَط مشدى دس دقيقِ ًْبيي اًدبم ؿذ

 ػبفت ثؼتِ ثٌذي تحت خأل اًدبم ؿذ ٍ تب صهبى اًدبم آصهبيؾ ّب دس 24ػبًتيگشاد ػشدخبًِ گزاسي ؿذ ٍ ثقذ اص 

.   دسخِ ػبًتيگشاد ًگْذاسي ؿذ4دهبي 

 .  ًـبى دادُ ؿذُ اػت1هيضاى تشميجبت اػتفبدُ ؿذُ ثشاي تَليذ پٌيش تقليذي دس خذٍل 

هقذاس چشثي، ًول ٍ سعَثت پٌيش . الصم ثِ رمش اػت مِ صوغ گَاس خبيگضيي هؼتقين مبصئيٌبت ػذين دس هحصَل ؿذ

هقغش ثب ّويي تشميجبت دس ػبختبس پٌيش تقليذي خبيگضيي ؿذًذ اهب خبمؼتش ٍ اهالح ثِ ّوشاُ هقذاس پشٍتئيي هَخَد دس 

 . آى خبيگضيي مبصئيٌبت ػذين ؿذًذ مِ دس ٍاقـ هبدُ پشمٌٌذُ دس پٌيش تقليذي هحؼَة هي ؿَد
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ثِ ايي صَست مِ . اسصيبثي سًگ ثب اػتفبدُ اص تنٌيل پشداصؽ تصَيش اًدبم ؿذ:  سنجص رنگآزمون-4. 2

 Powershot  هذلCanon ػبًتي هتش ثب اػتفبدُ اص دٍسثيي 2×2تصَيشثشداسي اص ًوًَِ ّبي پٌيش تقليذي ثب اًذاصُ قغقبت 

A 520  ًشم افضاس ٍ ZoomBrowser EX 5.0ثشاي خلَگيشي اص ثبصتبة ًَس دس فضب اص اتبقني مِ ديَاسُ .  اًدبم گشفت

.  ػبًتي هتشي اص ًوًَِ ّب تٌؾين ؿذ20دٍسثيي دس فبصلِ . ّبي آى ثب پبسچِ هـني پَؿيذُ ؿذُ ثَد اػتفبدُ ؿذ

 اص دٍسثيي USBمليِ تصبٍيش اص عشيق يل دسگبُ .  رخيشُ ؿذًذJPEGتصبٍيشگشفتِ ؿذُ خْت آًبليض ثقذي ثِ فشهت 

  . اػتفبدُ ؿذL*a*b دس فضبي سًگي  ثشاي پشداصؽ تصبٍيش پٌيش تقليذي Image Jاص ًشم افضاس . ثِ مبهپيَتش اًتقبل يبفت

 .اًدبم گشفتثشاي ّش ًوًَِ آصهَى ثب ػِ تنشاس 

 تب خيلي 1=اص خيلي ثذ) ًقغ5ِاسصيبثي حؼي ثب اػتفبدُ اص آصهَى چـبيي ثِ سٍؽ ّذًٍيل  :آزمون  حسي- 5. 2

 ًفش ثَد مِ اص ثيي داًـدَيبى سؿتِ فلَم ٍ صٌبيـ غزايي داًـنذُ مـبٍسصي 12تقذاد داٍساى . اًدبم ؿذ (5=خَة

قجل اص اسصيبثي تَضيحبتي دس خصَف ًحَُ اسصيبثي، هفَْم صفبت هَسد . داًـگبُ فشدٍػي هـْذ اًتخبة ؿذًذ

ثشسػي ٍ مبسثشد ايي هحصَل دس غزاّبي هختلف دادُ ؿذ ٍ اص اسصيبة ّب خَاػتِ ؿذ چٌبًچِ ًؾش خبصي دس هَسد  

 

 .(مليِ هقبديش دادُ ؿذُ دس خذٍل ثصَست دسصذ ٍصًي ٍصًي ّؼتٌذ)فشهَل پٌيش تقليذي : 1خذٍل
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ًوًَِ ّبي پٌيش تَليذي اص لحبػ عقن، سًگ، ثَ، اػتحنبم . ّش مذام اص ًوًَِ ّب داسًذ دس ثشگِ اسصيبثي هنتَة ًوبيٌذ

  .ثبفت ٍ پزيشؽ ملي هَسد اسصيبثي قشاس گشفتٌذ

ٍ صوغ گَاس دس  ( دسصذ ٍصًي مل فشهَل 5 5/2ٍ) ػغح 2دس ايي پظٍّؾ پٌيش هقغش ليقَاى دس  : آناليس آماري-6. 2

. ( تنشاس تَليذ2) ثبس تَليذ ؿذ2 فشهَل 4ّش يل اص . دس فشهَلْب ثنبس سفتٌذ( دسصذ ٍصًي مل فشهَل 6/0 3/0ٍ) ػغح2

. ًتبيح ثذػت آهذُ اص پظٍّؾ ثش اػبع عشح پبيِ مبهالً تصبدفي ثب آسايؾ فبمتَسيل هَسد آصهَى آهبسي قشاس گشفت

 دس هقشض تدضيِ ٍاسيبًغ قشاس گشفتٌذ ٍ هقبيؼِ هيبًگيي ّب ثب  MINITABدادُ ّبي ثذػت آهذُ تَػظ ًشم افضاس

  . اًدبم ؿذ MSTAT-C تَػظ ًشم افضاس95اػتفبدُ اص آصهَى داًني دس ػغح اعويٌبى 

 :نتايج و بحث- 7. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *l* a* b دسصذ پٌيش هقغش دسصذ گَاس فشهَل

1 3/0 5/2 c  065/84 a   647/7- a 155/26 
2 6/0 5/2 b  539/85 ab  837/7- b 198/25 
3 3/0 5 b  699/85 ab  794/7- a 305/26 
4 6/0 5 a  107/87 b   966/7- b 292/25 

 پزيشؽ ملي اػتحنبم ثبفت ثَ سًگ عقن دسصذ پٌيشهقغش دسصذ گَاس فشهَل

1 3/0 5/2 
bc  4/4 c   9/3 a  9/3 a  2/3 b  1/4 

2 6/0 5/2 
c  3/4 c      4 a    4 b  9/2 b  2/4 

3 3/0 5 
a  6/4 b   3/4 b  6/3 b  9/2 a  4/4 

4 6/0 5 
ab 5/4 a   5/4 b  7/3 c  6/2 a  5/4 

 هيبًگيي پبهتشّبي سًگي فشهَل ّبي پٌيش تقليذي هَسد ثشسػي: 2خذٍل

 (.α=05/0آصهَى داًني دس ػغح )مويت ّبي داساي حشٍف هـتشك اص لحبػ آهبسي تفبٍت هقٌي داسي ثب ينذيگش ًذاسًذ

 هيبًگيي پبساهتشّبي حؼي فشهَل ّبي پٌيش تقليذي هَسد ثشسػي: 3خذٍل

 

 (.α=05/0آصهَى داًني دس ػغح )مويت ّبي داساي حشٍف هـتشك اص لحبػ آهبسي تفبٍت هقٌي داسي ثب ينذيگش ًذاسًذ
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: اثر متغيرها بر پارامترهاي رنگي- 1. 7. 2

  هقبدل *L. ؿذُ اًذ  *L ًـبى هي دّذ صوغ گَاس ٍ پٌيش هقغش ليقَاى ػجت افضايؾ هيضاى پبساهتش 2ًتبيح خذٍل 

صفش آى هقبدل هـني ٍ صذ هقبدل اًقنبع مبهل ًَس . سٍؿٌبيي تصَيش اػت مِ هقذاس آى ثيي صفش تب صذ هتغيش اػت

 ثب تَخِ ثِ سًگ مبصئيٌبت ػذين مِ مشم هبت تب صسد هي ثبؿذ ٍ سًگ تشميجبت هَسد ثشسػي مِ تب حذٍدي ػفيذ .اػت

 سا مبّؾ داد اگشچِ پٌيش هقغش ًيض *bصوغ گَاس هقذاس . هبيل ثِ مشم سٍؿي ّؼتٌذ ايي ًتيدِ هٌغقي ثِ ًؾش هي سػذ

 هقبدل *bهقبديش هثجت .  سا مبّؾ دادُ اػت اهب ايي مبّؾ اص لحبػ آهبسي هقٌي داس گضاسؽ ًـذ*bثِ عَس خضئي 

دس ٍاقـ صوغ گَاس ثبفث مبّؾ تِ سًگ صسد دس هحصَل ؿذُ . سًگ صسد ٍ هقبديش هٌفي آى هقبدل سًگ آثي اػت

. اػت مِ ّوبى عَس مِ ثيبى ؿذ سًگ صسد هشثَط ثِ هبدُ پشمٌٌذُ هَخَد دس هحصَل يقٌي مبصئيبت ػذين هي ثبؿذ

 ًبهحذٍد اػت ٍ هقبديش هثجت آى هقبدل سًگ قشهض ٍ هقبديش هٌفي آى هقبدل سًگ *b ًيض ّوبًٌذ هقبديش *aهقبديش هؤلفِ 

 اختالف هقٌي داسي *aتٌْب دٍ ًوًَِ حبٍي حذامثش ٍ حذاقل ػغَح فبمتَسّبي هَسد ثشسػي دس پبساهتش . ػجض اػت

ثب ّن داسًذ ٍ دس ٍاقـ ثب حضَس ّش دٍ فبمتَس دس ثيـتشيي ػغح، تِ سًگ ػجض دس هحصَل افضايؾ هقٌي داس ًـبى دادُ 

. اػت

: اثر متغيرها بر ويصگي هاي حسي- 2. 7. 2

 پيذاػت عقن پٌيشّبي تقليذي دس ػغَح ثبالي پٌيش هقغش تشخيح دادُ ؿذُ اػت 3ّوبى عَس مِ اص دادُ ّبي خذٍل 

اهتيبص سًگ ثب افضايؾ ػغح ّش دٍ فبمتَس افضايؾ ًـبى دادُ الجتِ دس . اهب تحت تأثيش هقذاس صوغ گَاس قشاس ًگشفتِ اػت

ثبالتشيي اهتيبص سًگ هشثَط ثِ  دسصذ پٌيش هقغش تأثيش افضايؾ ػغح گَاس هقٌي داس ًجَدُ اػت ضوي ايٌنِ 5/2ػغح 

دادُ ّبي ثذػت آهذُ ثشاي ثَ ًـبى هي دّذ مِ هقذاس . ًوًَِ اي اػت مِ ّش دٍ فبمتَس سا دس حذامثش ػغَح داسد

دس هَسد اثش هقذاس پٌيش هقغش ثش ثَي هحصَل ثبيذ گفت مِ . صوغ گَاس تأثيش هقٌي داسي ثش ثَي هحصَل ًذاؿتِ اػت

ٍ اسصيبة ّب ثَي ايي ًوًَِ ثَي پٌيشّبي تقليذي حبٍي ػغَح ثبالي پٌيش هقغش هَسد پؼٌذ داٍساى چـبيي ٍاقـ ًـذُ 

پٌيش هقغش ٍ اػتحنبم ثبفت پٌيش تقليذي حبصل ثب افضايؾ ػغح . ّب سا تحت فٌَاى ؿذيذاً اػيذي تَصيف ًوَدًذ

صوغ گَاس مبّؾ يبفتِ اػت مِ ايي پذيذُ ثِ دليل خبيگضيٌي ايي تشميجبت ثب مبصئيٌبت ػذين ٍ تضقيف اهَلؼيَى 

پزيشؽ ملي هحصَل ًيض ثب افضايؾ ػغح پٌيش هقغش افضايؾ يبفت اهب تحت تأثيش . تـنيل ؿذُ تَػظ آى هي ثبؿذ

ثب تَخِ ثِ اهتيبصات پزيشؽ ملي، هؼلوبً هْوتشيي فبهلي مِ دس پزيشؽ ملي هحصَل . هيضاى صوغ گَاس قشاس ًگشفت

. تَػظ اسصيبة ّب دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت عقن ٍ سًگ هحصَل ثَدُ اػت

 نتيجه گيري- 3
دس هدوَؿ ثشسػي ًتبيح ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ مِ خصَصيبت حؼي ٍ سًگ پٌيشّبي تقليذي ثِ عَس هقٌي 

اگشچِ افضايؾ ػغح پٌيش هقغش ثبفث ثْجَد .  تحت تأثيش ػغح پٌيش هقغش ٍ صوغ گَاس قشاس گشفتِ اًذ(p <05/0)داسي

صوغ گَاس ًيض ػجت . امثش پبساهتشّبي حؼي ٍ سًگي ؿذ اهب ػختي ثبفت هحصَل ٍ ّوچٌيي ثَي آى سا تضقيف مشد

لزا خْت ايٌنِ ايي هحصَالت قبدس ثبؿٌذ دس ثبصاسّبي  . ثْجَد سًگ هحصَل ؿذ اهب اػتحنبم ثبفت سا مبّؾ داد
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پٌيشّبي لجٌي عجيقي سقبثت ًوبيٌذ الصم اػت مِ ػغَح تشميجبت عقن دٌّذُ ٍ ّيذسٍملَئيذّب ثِ دقت مٌتشل تدبسي ثب 

 . ٍ تٌؾين گشدد تب هحصَل ًْبيي اص ٍيظگي ّبي هغلَة عقن، سًگ، ثَ ٍ ثبفت ثشخَسداس ؿَد
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